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J inci KANUN 1939 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib Ye Bll§llluhaniri: 
ETEM iZZET BENİCE YIL: 3 

l• 
inlandiya'da Süng .. Süngüye Muharebeler 

1 Ruslar telefata ehemmiyet vermiyorlar, 700.000 asker, 
1000 tank ve 500 tayyare ile Fin ordusuna yüklendiler 
Tl!~k!~e-~ --~~Y~~~~~-~ ·Vaziyet gittikçe F'inlandiyalılar 

AlmanrarSovyetlerleniçin aramızı bozmak 
istiyorlar, Sovyetlerden ne bekliyoruz?. 

Yazan: ETDI İZZET BENİCE 

»ııu h:JC!aivmwı ~ 1or1Hellr: 1 
~; pzeleleri. n4Jeları, sizli 
'-Aıllan, pro~anita aenilıl~ri ile TUrk~ 
llıot 11051lılhm• lımıdalclalftıya ı.a,ıı.
'"-'51ardır. Kun#.ıtkçıhJI bir i.derbffllk 

~ıfu. 
BötD diia.J:lll'a. Sovs~i Aoı;;yaam 

ltotı.asyada. lalışidat yulıiUU. _.,._ 

ta '\ı~ Balkanlar uzc..-me rQrtiyec('i:bt.i; 
'l'ıirkiyen.ill tlc Şark c ııııınuuıe 3Slleri 
h~shkl.ırda h11J:U11Gefuaa,, siyui mü
l'l11t>bat111u:uta. gcrgialik hüale u-eı-

Chı; yayıyerlar «- 1'1r Türk - ıt .. 
"°1rasımaünıll sakm olduıun.u ha~r 
"ffberhu·. 

Alm.aD prop.ag:and:asl bu Yelda. bir 
ı..t~dulıeri pek mualı vı siııl•malüı 
bir fnllyei içlndeıllr. Maka bil •<firiyat 
•• akıııilbı~l.la h labii lliiW. ıhiı>1a 
efUn umıuaiyesinl alilıalaııdınııakla 
\'e hıct'kesl haü& ş.lmııılilli ·'n'lt)I:• nr•i 
•• Flnlamllsa aıv1tareı-ı ıllşmct.ı Dil 
.._•lda. lİJ:erinde lhlrMln St\'kelJnrlıU
d;.. 

1 

1 
Da\•a ıtudur: Almanya. tek t)afuta 1 

ltaıaı.ııtır. Maiiae s..ı<liıti yan• ıes- ı 
llt..ı,.. iaolıiıo :roıuu. Helıt- n 
lioıcıı.a ı da loülo4 etmek ~ l>D üı.I ı 
dnıeun ~ir mBJımı sijnrüii...,il kıra
bU..9 ele ndlcQ• mn . ir ıletıı-ın. 
llavana ve- ff•iılh» İnciltııtrQi imha. 

•ı..ı. ı.e bi> ı.ualdlr. Ne ..-t..ıı 
llllan. H .ıtaı.aıı. c....W bcıııa -
... _ - ..... aı.... imlla;r• kifj 
lehru,ı-eeejj ıllti n ıeı-~..,qı .. -. 
4ibıms-n it•- lwndlm .. miit
CtliııJuüı Julnu llı)l>rllal'aeak lnı.vvlllc 
<ltiiJıfü. Bilikls P,. ıcı:ilkçe ilti tia
lc&ia hava k•vvetle:ıi a.r&J.yor. WJi. 
•avveüeri. ariQ'u, AlMaDJt..\ ı .-O 
ll>ü<lalıwla, ıertk ltca.ride -
eall ~iitüa aHeri tt•Dnı.r Ye .. autaıaı 
Qtimluor. 

&anada,, Ame~ika, A\'llıst.raı:wa bircz 
~ı ue imaJ~llıaıı.esl b:ıllatleollrler n 
lıellııi de llkbabard& möıteril<lulıo ;rlla 
blı> 111Jolıı. tlll l!bı l&Yl'IU"ID olacaktır. 
~u orta.taruıda. b\t 11a11um, Anlolk~
- 4alla &'.iDİi Ö~üde 1arıhııu llo ;Jd
ll>l~ b .. bine cılunası miim)iindör. 
İnsan ve muharip k11o"-vetl ise İnail

ltre ve Frann. frio A!nıauya karşısın
da Liyefenahi add'e:dUf'e~k ita.dar çok
tur. Da.ha şimdiden muhtelli' uıii»tem
leketef'«tn iki milyona yalın mnh:ırfv 
C"-tp cephealne taljınmı_ş\tr. 

O halde deniz, ha.va,. kara. kuvveti 
bakımınd:ın müttefikler kar.'JJ!'ınd ... ni
hayrt btthnute!'lt vaziyette- lt•fan At
nıa.uya. mali, i.ktısadi buhran ve abln · 
ka. da artt.ıkp. ne yap;.e~hr? Ga.rp 
eeaııhe!..ind·e ifimclidcn harbi lla.bul eder 
l'e taarrwr:a l'eçerse petice almak uuinı
lLün «ltkil. Beklerse bir mum ~bi :ya.na 
Yana dibe gelmek teredd1it ve eudhje~i 
Vtıtr. BekteıneJt bi:lba!-tsa mütte:ttklerln 
leblu<". Nf' tadat bekl~rrcr:ôie o kadar 
lııunellenfyor1ar ve o Jı.ad'ar Ahnu-

yanuı :ikıbf'lfni tebdil ediyorlar ve b• 
aı-a.da belki İtalyayı da kazanıyorlar. 

İtle, Almanya bu IMaapla<i" ILi harbi 
&"tl)işlefmek, diiuyaya J'llYmak, ı-al'p 

cephesindeki yükten hatlnemck isti
yor ve blUıa.ss&. buVi Balli.ant-.ua Ye 
kliı;ulı Aoy•ya in!il<>I oUimıek isliyer. 
Bu inti.llale asıtalık ed~btlecıtk k11.v
vet de- Il:\llunlaria Se,•1el. Rusya. Ha· 
earistaıı, Dulgaristan 'e kendisidir* 
Auadohı l"a.l'Jıtnadaınw.o şarkmdaJ A:rap 
cwre~iıule ve ktıçük. A•"}-a.da ise yine 
so~1·et B.uu•dır. 

Almanya. bu ha;yal ve iınk.1.nı 1ahak
k.uk eıtırınek için de :Sov1'et Rns1aya. 
en baı:ıta Ba~arabyayı ve belki arka
sında Boiazlan ı-e ayni 7.anıanda d.ı. 

%engin Biıulista:n.1, peirel ba:ıinf:'l~rine 

sahip lrakı ve İrauı razip bir hedef 
ola.tak telkin ebniye çahşıyoı-! Hasaı 

genişlfii.:Pn derinllii nis~Httde belli 
t!e ti Sü.Tt:\'Şe kadar bati.w Aro:bhstauı, 
ü Bas.raya kadar &ütün C'eı.lı·fl':.;i, ta 
De:lhi 'C'e Kalkôl.oıı.ya kad.s.r Dütiin Hin

difian•. 
\ "e •• yine. 1..annediyor ki, 8u bö;yle 

oıuı· ve Sovı et Rusya,. Allnan iuı.aima 
düŞtr:,e iııılltcre ve Fra.nsa. ııarp ce].l· 
hıesini bafifle~eıekUr, kuvvetlerini 
Balkanlara, Ana.dohı~-a. Boğaı:la.ra, A
rabist<"~!la, llindistaııa şu ''e bu cephe
ye t.akaiifı edecrkltr Ye za.JıflıSaC'akln.r; 
keudhıi de &arpta. ve büt.iin ku' ~e.iile, 
belli de italyadan umduğu yardımla 
Fnııtsa ve İn&"iltertyi imhz edecek, 
hatta. Mısıra. Ye ıti:mali Afrfkaya. sırayı 
aeti"'cek ''e bu Jje)lildc Almanya. harJJ
~n ;,e•i btr dii&ya. &al•NnJ irf' mwı.."tr

r .. '11ıalllleedı! 
h tatb bk ı.u.ı1a, sı•ışık Ye ne 7a

PHaiıaı IJ~1' IJR' Atmany• ifhl 
dıd ı.ır rüyadır. 

w.rnn iflndJr lli1 .)). W. B.11 stfn
ber•ir. bütün AhMn ra.dyelırt sefe•
b<Tdlr, lri!IDt AbnaJJ pzetel"'l sder
berıLIJ:r ve •VoDtisel\~r Beo'h.aJıııterıt se
ferberd:fl' ve Tiirkiyeıieft:i: •tı:li propa-
ıımu •Jıotlan. 1Htbtıat IJ'llrelan bre
ıı;iPIHi Ue, sıurma ha\Jadblni fte"~ an.
burun 'heunalr w S&Vtt1!-er a.leyblne 
tUrlk. _.efmek yohnutaki g:ayreOtt~ ile 
sri'trlJerdlrler. Fabl, ırı!lilnç o!dalı:fa

rımn Ye taltrik}eri ne t.iu-at ''r biıme
ffs dvruıı dnnrrken, ıüı:um ve sebep 
yelken l'endi ate3·hlcrlne bfr allsö.li
m~ı yaratt'tklıırmın fart:ın.da dıtfille.t. 

Türkiye - Sol-yet Rmya dostlur, iki 
~ki ,., :karagiin do"itu. Bu dostloiun 
bir lnmd:ılrla, iki kundakl:ı, iiç kmı -
dakla bozula<'aann ve her lfrl JnHlet 
etkılrı unnınli.'''-'f:ı:fnin biribiri aleyhine 
dd..<iece-ğtni mnmak hnfitlilttlı-. 

Harp lta?Itantar:ı, Bofaıhtra., Anado
Ju:ra. Ira.Sa, Arap iltcrlnc, Hlndf~'tana. 
ve ba1t3 ft.l:"Sıra. şhnu:li Atrtkaya bile 
~: a:tet etse ve bn Alman bay.al ve ar· 
zusu bir :-ün tahakkuk etse dahi At-

(De\ amı :: Uneü sahil ede) 

Karadenizde bir vapur 
battığı bildiriliyor 

Bükreş 8 (A.A.) - Stefani ajan
sından: 

manya vap.ını henüz malı'.İm ol

mıyan sebepten dolayı K~rad<'ni:z-
Öğrenildi;tine göre Sandu ad ,n-

daki , .• 1500 ton hacmindeki Ro - de lıalmıştu. 

Bir İngiliz vapuru daha batb 
1 Londra g (A.A.) - Pamuk yük- 1 

lü bulunan Ch~ncellor adındaki ve• 
4.207 ton hacmi deki İngiliz va -

cesinde batmış oldu~" tahmin e
dilmektedir. 

Brüksel B (A.A.) - Belçika bay· 
rağını hamil bir Belçika gemisi, 

;ıurn batmıştır. d.i.in İngiliz suTarınd& batmış olan 
Lı.ııdra 8 (A.A.) - Chancellor Bt"ifü. adrndaki Norveç gemisinin 

adındaki İngiliz vapurunun Atlas feHi.ketzedelerin.den 25 kişiyi a:l • 
Okyanusunda bir müsademe rıeıi- mı&tır. 6 'kayıp vardır. 

Diw er Te1graflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

aleyhine müşkülleşmektedir 
Fin müdafaası karşısında Ruslar şimdiye kadar 

ve esir verdiler 20 binden fazla ölü .. yaralı 
Ri:ga 8 (A.A.) - ~'inlandiya.lı as

keri mütehassıslar, yarı resmi Rfü 
gazetesi muhabirine Sovyet Rus· 
yanın Fiıılandiyaya karşı 500,GOO. 
as.ker, 1,000 t=k ve 500 tayyare 
tahşit el'lii~ olduğun.ı beyan et -
mişlerdir. 

Bu mütehassı.&lar, fü:Uandıya -
lıların şimdiye kadar gösteı-mi-ş 
oklukları mukavemete rağme-n va· 
ziyetin na2ik okluğumt ve Rus ta• 
a1-ı-1ızu karşısında müşkü;latın git
gide artmakta bul11nduğunu kabul 
e-tmek .Jazım geldiğini, çünkü Sov
yetleıin yüksek kumanda heyeti
nin taarruzun insanca fazla telelar 
ta asfa ehemmiyet vermemekte ol
duğunu ilave etmişlerdir. Fil'vaıki 
şimdiye kadar Rus!ar, maktu!, 
mec-ruh ve esir olarak 20,000 itişi 
kaı,betm~lerdir. 

Londra 8 (Hu.usi) - Sovye-t -
Finlandiya mwhasamatına dair 
son gf"'"len haberlere na.zaraı1, -şim
diyeka:dar misli göriilmemis şid -
dette muharcbele-r devam etınek -
tedir. 

İyi haber alan rr.ernbalardan bil
dirildigine göre, '3ovyetler Fin • 
lıuıdiya körfezinde dfüt adayı elıa
riıxle bul.ınduı-maktadırlar: HO/l
lruıd, La\•a.nsari, Saist~ri Ye 'Ilı _ 
tersarı adaları . 

.Karnda Kızılord.ı şimakk Pet
samo'yu işgal etmiştir. Cephenin 

Milli Şef'in 
ziyafetleri 

Milıli Şefimiz İsmet İnıönü tarafın-

urmanJarda. tlddetJe muka. J1emet ~den Fin &!lkt'"Plori 

muhtelü :;·erlerinde de 'kı.srnerı iJPr-ı 
lj?!llişlerdir. 

~nup!a Xareli mmtakasuııda 
Ruslar Mannerhaym müdafaa hat
tMn yardıklarını bildirınişleme de, 
Rusların daha bu müdafaa hat -
tına epeyce uzak bir mesafede lbu· 
lundııkları anlaşılmıştır. Bu mü
dafaa Jıattının 30 kikımetre derin-

Fakat Hell>in.lti'den gelen lriı: kab
loya göre, FinJ:andiyalıUar el'an 
Petsamo'da muka.vemet etmek -
tediı1er. Gündüzü heş saat sür;,n 
şimal cephesinde göğüs gö~ 
sürııgli muharebeleri olmuştur. i !iği vardır. (D•vamı S llncti ıahlfeıle) 

Şiddetli bir hava 
Muharebesi oldu 

şimal 
çarpıştılar 

dan dün. akşam Çankaya köşkünde·ı• ·ı• Al } ~ 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette 1 112'1 iZ ve man tayyare erı 
Bı;şvekil doktor Refik Saydıım ilel O · 
krrk kadar meb'us hazır bı.ıhın- 1 de ı"zı·nd bı·r saat muştur. Meolis azasından diğer bir 0 e 
grny ta önümüzdeki cumartesi gü
nü Çankaya köşkünde verilecek 'bl.r 
zi)•afetc davet olunmuşrardır. 

Dün ak~amki Londra radvosu 
:Milli Şefimizin Erzumrna bi; se
yahat yapacağını haber vernıi.$Se 
de Anka·radaki muhabirimizin bil
dirdiğine göre, bu haber ha•kkında 
Ankarada malCımat yoktur. 

~'~~K~-S-A~C-A~~l 
4 sayfa meselesi ! 
Avı·upaUan kılfıL ı-elmiyor. İmtlt 

fabrikası bütün Tü1·.klyenin mektep 
defterinden, ıne~Jep kitabına, mektup
luk k:iğıdıudan, btidahk k8.ğıdıua, ıa .. 
zetc kılğ1dından, ambalij k3ildına ka
d~r her çe=tit. ak)a. geldik ''e gelntedlk 
bütün k~ğıt ilıtiyacını t-emin mecburi
yetindt:dir. Bwı:ı in1k:lu var mı bihnem1. 

Bu va2iyct karşısında. bükümet ga.
zet.t>:lerin dört sahife Ç•kmaları için -hö
tün dünyada olduğu gibi - bir ka.ınuı 
da. ha:ıırlıyor. Fakat. bunu yapan sen 
misin? «.:\kşau13 refikhniz kıyan1ctJeri 
keparıyor. 

Bizim nıahut arkat1aşla konuşuyor

d•k da dedi ki: 
- BUirinı. Zengin araba&uu ılai;da.» 

a ırır, faklı- düz ovada şaşırıı·. Aktanıın 
stok kii:tdı var, umurunda dtill, fa· 
ka.t bir de 11 kuı·uşluk kiildı ~& ku
l'llfia. maledeu öteki ıazetelerin halle
ı::in.i Öğrense ve k(!1Jdi ikıbethıi 1asa.v· 
Yv.r etse sözüni.i. hemencecik ı:-eri)'e 1.hr. 
tı:Dazıra clai: dayanmaz!» dedikleri bir 
Jır.Jdkaltirl. 

Da.va 4. sahife'1.e delil. 6 ay sonra. 
.ı oaltileli~ kjjıdı d~ bul~bilnı•hled!r. 

Alıpm bunu hele biç anJamann.!J., 

• • 

-·~ -

-

Fransız toprakları üzerinde düşürülen 

Londra 8 (A.A.) - Hava neza- j 
reti, çarşamba günü İngiıliz tay· 
yareleri ile Dornier tipindeki Al
man deniz tayyareleri arasında §i• 

mal deniz;nde bir muharebe vu -
kua gelmiç ve bir saat devam ed~nl 
bu muharebe neticesinde Alman 
tayyaroTel'inin hasara uj(ramış ol
duklarını h~ber vermektedir. İn
giiliz tayyarelerinin hepsi de üs - \ 
si.iılharekelerine avdet etmişlerdir. 

bir AJman boonbardınıan tayyaresi 

Lond{"a 8 (A.A.) - İnıgiliz tay
yarelerinin ımyaına ait 13 üncü 
liste neı;redilmiştir. Bu listeden 
:µılaşıldı.ğına göre 46 İngili2 tay • 
yarecisi daha telef olmuştur. 2 
tayyareci <le kayıbdır. Bu iki tay
yaı·ecinin esir edilmiş oldukları 
tahmin edilmektedir. 

Lom!ra 8 (A.A.) - Dün firth 
Forth üzerinde yapılan bava akı· 

(Deva.mı 3 öncü oahlletl"' 

,======================== 
il Donanma Geliyor! 
'-==== BEKLEYİNİZ..::===== 

------------

Alman tahrikatı 
devam ediyor 

Alman gazeteleri Sovyetlerle 
Türkiyenin arasını cıçmak için 

son gayretle çalışıyorlar 
Alman gazetelerinde Musul petrolleri, Hindistan. 
Romanya Sovyet Rusya'ya peşkeş çekilmek 
istenirken Türkiye de tehdit edilmek isteniyor r 

Londra 8 {Rusw-:i)- 'I'iirkj;reGe Al· 
mau •r0cpa:a.ndasnıın son ;ünlerdek.i 
t.:ıhrfkAh hakkrnda gelen lı:ıberlcr_ iD
alliı: mehaffJinde dikkntlc takip edfJ
mekiedir. AlmanJa.rm Soı.·)·et Rusya 
ile 'Iürkiycnln r;ıasın• a~mak hususun

da ~östrrdiklt"ri ::ayretiu. Tiirktre hli
lılinıelinln dliriisı ve samlnti P&lllikısı 
karşmnda boşa Cidocdlne ŞÜJ>hC e
dilmemekle beraber, bu ta.Jırikibn se
bep ve manan d:ı tahlil edilnıektedlr. 

~\JnıiıUı JU·&pagantlası ayni ı;eki!de 

ltonıa.nyada. da fanli:yeUni aı·thrmışhr. 
BUJıas!;..11, Bac;aratı-yadak.i eltaUh l"tler 
mc !esi iltri1·e <-urilJme.ktt, bura<l3ki 
Ruma.n;ra. m:1kamJaruın1 tkalHrtllerıe 

kal'fil gÖtoilerdiğ:i. ta•ı.yikc Sov;retıeı·in 

daha ıi1a.t1e tahammi:il rdemiyeC'tklrrl 
tebariiı e-tti.rilmH: i' terunektetUr. 

Scn:3eUt'rin at"rk dtniılt"rde liman 
Uıtı.rac:ı ileri sürülerek., Tü.rkt3·e iiıc· 

<Devamı 3 iiDcü sal:i!ede) 

Dağıtılan 
kanunen 

broşür 
suçtur 

Şehrimizdeki 
dikkat ve 

Alman propagandası faaliyeti 
ehemmiyetle takib ediliyor 

Aı!man maıbual ve propa-gand& - -~ 
servisinin ı;ehrimizdeki çalışma 
lan hakkında ehemmiyetle taki • 
bt yapılmktadır. Bu sa!ba•h kendi· 
sile görü~rı bir muharrirlmize sa• 
lahiyetttar ·bir zat şunl"arı söyle • 
mişlir:, • 
•- Moskovada çıkan Pravda ııa.

zetesiniıı Tail aleyhindeki mııka
lesini b&tırnı-ıık şehrimizdeki ga
zetelere gönJerenlerin harekeii 
ı;ıatbuat ve ceza kanununa uygun 
görüln:ıemektedir. 

Her matbuanın müddeiumumi
liğe ve vilayete bir nüshası yol • 
lanınası icabettiği h9ldc 'bu da ya
pılmamış olduğundan mezkı'.ır hı.· 
reket; kanuni suç mah!yetini ik -
tlsap edip gizli, şüpheli faaliyet· 
lıeı· arasuxla yer almak\ dır. 

Bu hususta başlanan takibata de· 
vam olunmakta-dır. Mes'uller k.,. 
nunen mahkemeye verileceklet· .. Möıttlei\ıınnuai Jllkmct On;;ıı: 
dir.» 

Müddeiumumfük ve zabıta, ef· 
karı umumiyeyi sinirlendiren bu 
hadise hakkı.nlia tahkik:.ilarını bil-

yük .bir dilclratil.e yürütmektedir • 
ler. Tahkikatın 2 bıtıı. c~pbesmi 

(Devamı 3 üncü s~hifede) 

------ ---
Ç~_RC_EYE 

Korkunç ilkbahar 
1039 yazını ne hafakattlarla geç\l'dılk, maıüın. Soub.ııhar~n ilk r;ünü { l t\l lid 

1939) nasıl bir hi.diseyte a.oılclı, bili)'oru-ı-. reşiı1den 3 f'l litl. ln&"illere ,., Fran,a:nın 

Almanyaya kal"§ı harp ltali>te ~i! 
Sonbabar PolonyayJa beraber tükendi ıiUi. Kışın ilk günlrorine alt t:ıkvhn 

yaprakları koparllırken bir başka. eJ d.e masuın Flnla.ndiyanıu tıudut Ut'kurunu 

.. kalktı (",. buruk yaşuulakl t-ocutu boğ'lllak için 7.elıirU tnz kull:'l.Hllil~·a , oparmıya • y 

başladı!ı söylenen el bo eldir. 

ŞwnLUl ~urasında. 20 - 30 güt'lümüı; \var . .l\lerbab~ ı.940 )'ılı! ı?.ıo. ın ... tnd> 
FinlaııdiY7.JllD madde ~zlle küçük hıeın.Jt-fde.n dalı& büyük h.G.dis,Jer ınkLıı;:ar ('de
bUeccllni ummuyorum. 1940 Jı;.:ı nıd~ Mıjino ve Sicfrit 'battarmın toprak.altı 
yatakhanelerintle horultu ve nf'fes kokusu, (Bcı·ta.) toplarUe tCBY ~ 16) Q':ilZint 

ıa,ş çıkartılcaktır. 194.0 kıı,ı öyle ırö~lüyor ~I ~a.ıırhkla ıre'-ecek 1 ve lnl'ilil. o~'tlu
ıunda hiçblr nefcı·iu, Prenses •e DllfeS elile oröl~edJk ıı;erabı. ka.tmı~·a.rak. Sıyasi 
faaliyet ..• 1'1avi, kırmızı, ~eşil, tvı'llll~U kitaplar ... icabında ft btt ki:fıt kıtlığnnta
blnf eree ton beyannaJOe ve saire ... I9tet939 • 1'4-0 k1e;tnm Noel ltedirrlrTi!. 

Fd:at 19f8 ilkbaharı? 
itte 0 , korkunç ilkbahar! 

Al'aaııbil· komedyayı a.nd1ran b\(f.ün bu haller, ileriye dotru ne örne-k"tiz bll' 
deh~etın peşin habercisi oldnfunu o ıa.man anlataıealı: bence. 

40 • !SO ınevta. üstüne perde indiren (Shakes~are) in ıtramla.rını hatırlarsı-

z. Ban" öyle reliyor ki 1940 ilkbaharında koca yeryü:ıü, baıtta.nbaşıı. bir tiyatr• 
~ah.nesi! Sabit fikir ,.e maliluılya kalıramaın (Prlnce llamlct) roliindeki diln:rı, 
kaybedilmiş müvazeneteri hesalııua, babasının intikamını alını-ya ~a\"a"at'ak. 

Hem de nasıl, hem de nasıl? 
ıtorkunç ilkbahırra lki ile ay k.a.ldı. 

NECIB FAZIL KISAK"ÜREK 



Kİ RK IIİK ULSİ \"E 

Bizbı B.\LO! 

Illı t b. 'lll bltliil te~kkill rttl. Dü
hu:li) e ·i, aylıiı ver~k. Fakaı., cok şü

.kur htnüz, evvelce vadedilen o met

Jıur haklardan birind<'n se~ seda yok .. 

Xeyıse: ba!;ın birliği, ilk iş olarak, bir 
b;&lo verecek! Galiba. balo da, şo Y•· 

kın rünlertle... Bana sorarsanıı, JJek 

,rldecek halim yok .. Sebebi: )lr~hur 

kdrk hikiyesl? Bh:lm !mokin ömrü ta
hlisini ikmal etti. Arhk, (ek11ıüde ~v

ketllk! Yenisini yaphrac;1.k halimiz se, 
il.iç ı·ok!. 

:'ile rari,p dlinyadır; Nasreltia JJoea
run meşhur ktirk hik, yesl, hilıi, bütün 

kuvyetile lıü.ktimdcdir. 

KOKULU FİUI 

TA.\MMÜ!ll EDER8E .• 

Kokul11 filnı icat edildJfine dair ga

ıeteltrde çWn haberleri evveli ciddi

ye almak Jsk-memJ:ttlm. Fakat biıhın 

ark•""'lar, kokulu fllmdeta balt9ettl.t· 

Jerioe cöre, i ha hakikat olduia anla,.. 
ııllyor. 

Sesli filmden sonra, kolaılu film b~ 
de fevkalade deiil.. Mesela perde de 
seyretlliinlz bir cülüu kolnısuna da 
ayal ıs.manda duyabllecelı.'mlı;slnb. 

Güzel, Jyl. •• Fakat, sinema perde5inde 

la~r zaman iyi kokulu teJ'1er l'Örülm.n 

ki .. Ya fena kokıılu filmler .. Jreder-
ktn ne yapac:ıfıı?. 
tıkayacatız .. 

Burnumuzu mu 

' ke~rdiHy1r. su dünya g:ıripti.r. Yıllar
ca uira :ıyorlar, bir t•rom bulu:t·orlar. 
Bu .&eroın nihayet bir iki ki.J,i.nin haya .. 
tını kurtanyor, sonra, bir mıknatıslı 

ma7.n ('ıkıyor, bir anda insan öldü:rii
yor! 

İki!'tiui de insanlar bulup ('t.lıc.arıyor. 
Asıl işln tuhaf tarafı bu ya!. 

GÜRÜLTÜ İLE :ııi:'CADELE 

VE İS1,\XBLL ŞEHRİ 

\"apurlardan radyonun kallı.masma 

karar verildi. Şu :-ünlerde, İstanbulda, 
gürültti ile mücadele işine hayli ebem-

miy•t nrllmit bulunmaktadır. Bu 
sök.Ut, bu st-s.sb"Uk ne ola<>ak'!. Bir 
arkadaş dedl ki: 

- Galiba, ıehri o kadar sakin. • AJ:z, 

bir hale g-etireceiiz ki; tıpkı l'•rp 
cephesine ve MaJino7a döllecek .. 

.'\rtık. en kiıriik aiiraJtild.e.o rah3'8U: 
otuyoru:. SlnJrlerlmiz öyle alınran ol

du ki, palırkya lahamıuülümüz Y<>k .• 

Fakat, bir tara/'8.n Kürültii ile müca -
deJe dH"am ederken, öte taraftan, Ba

bu\li caddesinde, yenl J'eDi sueteler 

çık.ınalt mere buluudufa haller verl
ll7or .. Buna. ne bQuralu • 

MUHARRİB NASIL ÖLÜR 

İSİ!llLİ YAZIYA DAİR 

Üstad romancı Hüseyin Rahmi, &Mu

harrir nasll ölür?• başlıklı bir yau 
yazmı.t., Galiba, bu ya11yı ilham eden 

hidlse, cZavı&lh Necdet. mu.ha.rrlrl 
Saffel Xezlhlııln ölümü olacak!. 

i'ıluharrir nasıl ölür!. 

Bunu, uzun boylu laf•ll eimeie lö· 

Terzilerin ı Adliyede 
;ikAy ti m··rac at ---

Bazı muhtekir toptancı
lar günde 3 defa f iat 
değiştiriyorlarmış! 

Şehrimiz terzileri son gunlerde 
elbise dikiminde ku!lanılan birçok 
malzeme üzeriı::de geniş mikyasta 
ihti.kiır yapıldığını alakadarlara 
biJdirnı.i.şlerdir. 

Bu yüzden clb1'c dikim .ıcret

lerini arıtırınak zaruretinde im - ı 
lunan terziler, bazan birka<; misli 
psıra vermeğe razı oldukları hal- ı 
de yine ts'.edikleri mnddek.,·ı bu
lamadılclanııı, bun lan ba-zı gayri 
müslim tüccarların key 'f.'.erine gö
re hareket ede-rek sa.kladıklanru 
;ı;:ana yakıla söylemektedirler. 
Eıocümle bu tüccarlar daha pek 

kısa bi:r müddet "'1.'Vel 38 kuruş rr 
lan dibetleri 56 kuruşa 16 kını.;şa 
alınan mak:iııe maknra1Qrını 34 
kuruş ihtiHrla 50 '.ur..ışa çtkart
ınışlard". 

Mesela astar ıOO iken, 130, pal -
to düğmesi 3 iken 5 kuruşa çıka.
nlmıştır. 

Hatta bazı terziler; bu k<1.bil mal. 
lan almak üzere gittikleri lop • 
~ı tüccarların günde ayni mad
de ürerinde üç defa fiat değiştir • 
diıklcrini sabahleyin 5 - 10 kuruş 
eksik istedikleri bir şeyi ak.şama 
keyfi olarak yülmettiklerini beyan 
etmekt>edinler! .. 

Bu şayanı dikkat vaziyet hak- , 
kında eheınmiYetle t&hktkat ya • 
pılacaktır. 

· jcuz ücretle istida 
ıazacak bir büro 

açılacak 
İstaoout a.dliyesinoe dava aç • 

mak veya itiraz, müdaiaa :u;ti<lası 
1 ·azdırmak istiyenlerden ~'Oğununı 

daktilo \'e arzulıakilere müracaa~ı 
la ekseriya yüksek ücretler ver -
mege mecbur kaldıkları anla ıl -
mı tır. 

Bu mevzu et.rafında haıka yar
dım etmek için Vekalet yeni bir 
şekil düştlnmekt~'Clir . .Bu şekle g'Ö· 
re adlivenin en alt katında bır 
•müraı'.aat kalemi. ihdas oluna • 
oaktır. Buraya baş \'Uranlara ne 

1 
SUretJe dava açacakları VE'Ya işle- 1 
ı;ini takip edecekleri oradaki m<ı-- 1 
murlar tara!uı<lan öğretilecek ve ı 
adli istidalar da çok cüz! bir üc
ret mukabilinde hemen yazı la -
caktır. 

----vu---

Beden tes-biyesine verilecek 
hic11e 

Kanun mucibınc.>, tekmil hu -
susi idare ve be1'ediyeler vari • 
dat.anrun yüzde 2 \'eya yüzde 4 
!erini her sene beden terbiyesi u
mum müdürlüğü emrine vermeğe 
meobur bulunmaktadırlar. 

Halbuki bazı vil<iyet ve beıccu
yelerin bu paraları - ma~i sene so
nunda ödenmesi kadile • ,·erme -
dikleri görülmüştür 

I~ ~ ·
1 

Yılbaşı 
~ 1 te bi_!I ri 

iyi tanımak, çok 
sevmek 

Biı·kaç Lanıandır, İstanbul t'nh.·ersl
tes1nio konferaru.o salonu. kadirşinas 
fikirlerloe kapdamnı açmap ba;ıa.dı. 
Sık sık, şu \•eyw. bu vataoptrverin, şa
irin, müiefı-kkirln, illinün adına me
rasimler, Uıtifaller yapılı)·or. 

Yurda Jıiznıt't etmif insanların, geryç. 
ilk muhitlt"rinde andınası, yadedil -
mr,J, yr,i,tırUen ı-ençlik için br ~vik 
olur. llerhanı-i bir ıı;;ahada m'mleket.e 
hizmet ve t"nıayöı: etmi} büyük şah .. 
siyetler, dalma bJrer ideal \·e cal~ -
kanlık örnefJ ohırJar. Bu örnekleri, 
cenrHitn djmnğmda daha canlı iı: bı .. 
rakacak ·ekilde tezaJıı.ir \'<' tebarüz et .. 
tirmck,..iyi ve yerinde bir harrketıiı·. 

'\temlekettr, yeni'" bir ne riya.t ınev· 
wu tUerindc ciddi çah}malar var. Nef
rİyat kongre~i io1tJandı. Bazı kararla.L· 1 
verdi. Kltaptarunı:ıı ('!Oğaıtmak, hem de 1 
kalitt> bakınund:uı yükseUmf'k isti>·o-
ruz. 

1 
Bu dava, :\t:ıarif V"kilctini, Ünh·,.r

slteyl oldufu kadar. belki, basın btr
lijioJ de al.ikadar ediyor. 

Kitap, ~aıete, mecmua, bro ÜT" ve 
em<sali neşriyat, matbaa d~Utfimlz mu
e..""~~nin doğurdufu bir kıymettir, 

Bu sahrJarı, g-~eıı xün adına bir 
ihUiat ya.pıiau Namık J{emalin öhim 
yddönliınü ves-ilesUr yazı.~·onı1, Büşük 
vat.n şairi :\'a.mık Ktm;-J h:ıkkmd.ı. 
l'fraduu canıi, ağyarını m:i:nl ~kilde 
hazırJ:r.nıı> ba:-;ılmış bir h·tkik :vazı~ı 
bulm3k mümkuıı mUdi.ir'?. 

ıMasa kirası diye müşte
riden para alınmıyacak 

Yaklaıı< yılb~şı nıünasr-betıie 
Bey~ğlu ve İs\anbul cihetind<>ki 
gazino, birahane, otel ve bar gibi 
müe:;sescler ~imdiden Belediyeye 
müracaat edo:"k u gece ıçin geç 
v~kte kadar açık kalmağa müsaade 
istemektedirler. Bu müracaatlar 
tetkik olunmaktadır. 
Diğer taraftan Belediye rci.-;li,gi 

yılbaşı gecesinde, halkunızın eğ
lence ihtiyacında aldat.ılmamasını 

temin edebilmeleri için hiçbir mü
essesenin velevki cüz'i bile olsa 
fjatlam zam yapamıyacağını ve 
c:rnasa kirası. ve saire gibi naın
lar alhru:la da fa~la para tahsil e
demiyeceğini kararlaştırmıştır. 

Bu karar, telrrr>il müesseselere 
teblif( olunacaktır. 

----or..-----
Taksimde yıkılan ~araj 

ve bina yerleri 
Taksimde Yıkılan garaj ve bina 

yerinin sür'atle asfaltlanması ha
~ırliklarına ba;:;lanmı~tır. Önümüz. 
dekı hafta içir.de bu sahanın top
rak tesviyesi.ne ve bilahare de 
.-ısf.,.l'ta çevrilmesine başlanacak

tır. 

Modern ıJıiıı kuleleri için bura
da ıkı yer hırakıla<:akttr. 

--O--

O halde, bundan sonra, sinema.1a ıi
dlnce, bir l'Ö:ıUmü.zü kOr. bir kulalı .. 
aııı:ı satır edece;tz, burnumuza da b-
kıJ:ıcaiu, demektir. %UID var mı!. Hepsinin ölümü aJ'lll t----------------·I 

Bunun üzerine dün Dahiliye Ve
kaleti tekmil vi!ô;:,•et ve .Beledi - J 

yelere bir emır gondennıı;tır. Bu 
emırde spor hizmetle,.ıniıı ve gew;
Jjğin bedeni inkişafın:ıı temini yo
Junda çalışan bu umum müdür -
lüğe hisselerin muhakkak vcril
m~i ve mezkur ·paraların her sene 
haziran, eylıil ve kanunusani ay -
J.ıırır.<la olmak üzere müsavi tak
s(tte milli bank:ı:larda beden ter
bivcsi uınum müaürlügtı en1rine 
yatırılması tebliğ o.uıımak•adı.r. 

ll"r"r sene- İ\imlerini audı(ımız bü. -
.vuklerimiz \ar. Bunlar h:ıkku1doı ~U

zel birer cilt harırlattp h.ıstll'mak ihti· 
fa1lrT", konlera1tslar ka.rJ:ır drj11, hatta 
daha f:ızl:;ı faydalı ve mü~mfr olur. 

Sivas cer atelyesi 
madalyeleri 

l\!ıinakaliıt Vekaleti şehrimiz 
İl'ISA.VLARIN İCAT 

ETIİKLERİ ŞEl'LElt 

Kanserin tedavi.si. i~in, bir ecnebi 
ıtrofesör bir çare bulmu.t! Giizel, in

sani bir hlı.mrı! Faka!, böyle insula.n 
kurtaran bindeblr kqfe mukabil, tn
sanlan öldüren her rün yeni bir silih 

şekildedir. İşle Saflel Nezihi de iyle 
~1111: Sefalet içinde ... 

Fakat, sefalel l~iade ölmeleri bir 
an'ane halini almıt bulu.nan mııhar -
rirlerln hayah, yaşa.yaşları sanki re
fah lc:lnde mi l'eçlyor!. 

Büıü.n iımJ.dlmJ:ı yenJ kuralan basın 
birlillnde!. 

AHlllET RAUF 
~~~~~~~~~~-

Sarhoş babanın J 5000 liralık 
masumiyeti tazminat davası 

Bundan bir miıddet e\.'Vel Çemberli-

.ta'ila Tavukpazarwda bir hidl~e vuku 
l'eldlilnt yazmı, ve Kürk("üler b01ı:a -

fında oturan ve her vakit teki içtiğini 
lm:ıhkemede de söyllyen bJr adamın 

kendi öz kızma iecavü..ı SU<'ile mahke
meye verildiiloi yazmı1tı.k. 

Bakırcılarda. blr dokuma f;ı!.Jrika

sında çalışan 316 teveJlütlü ~man oilu 

:\lehmet Subaş.a i'unlııde bu adamın İs· 
tanbul ikinci atır..,.,..da rl•li olan.k 

·ıorülmek&e olan mahakeme~i dün ne
Ucelrnınt.,ür. 

Dünkü celsede aleni olan.k' bildi -
rildlfine g-öre :Nulye ismindeki ba 

.. &'enç kızın bakire oldaiu hbbıadli ra

·porlle a.nJ~ılmUJ ve baba aleyhine baş

ka bir delil de bulwımadıiından hak

kında beraaı kararı verUmlttir. 

Bu karardan çok sevinen ve adate
lin yerini buldatuna oöyliyen baba 

hemen. tahliye olwıınuşıar. 

Büyük şair Tevfik Fikrelin (işi

y&n) ının Amerikalılara satılması mü

naı:ı;ekt.ile Tan ve Yeni Sabah l'a;.:ete
Jeri arasında yapılan ne""T"i:vat. ldrtıaya 

coı e bllihare şahsJyat.a dOkulmiış ve 

Yeni Sabah cazet.e.ı;;.i Tan ~~ hlplerln -

dtn M. Zf'ke-riya St-rt.eli yazı ve tezyifi 

resim nt~ri sureUJe tahkir eLui~Ur. 

bte bu iddia He açılan davaya aı,;lı1e 

aJhncı ceı:ada bakılmqh.r. 

Dünkü celsede da.,·aeı vekili &!.at 

ken~rlnio madde ta)·lni ~urt-Ule ha
karete u,iradıklarmı iddla. ederek 5900 

lira taaminat ısıtmiıttir. 

Yeul Sabah sahibi Cemalellin Sa

rafoilu ise evvel.i dava lshdası suret
lerlntu kendilerine leblltlnl islemı, .. r. 

~lüdde-lumumi bu talebe iştirak et

memişse de rei! W:blJi'Jo icap ettiitne 
karar verm.1'tir. Neticede mu.hakeme 

aym 28 inci l'ÜDÜ saat 10 "' bıra

JulmL<;tır. 

Yaıan: lskender f. SERTELLi 

BAR CİCEKLERİ 
• ' t t No, 8 

:\ieneıkşe de Leylanın sözlerini 
teyıd etmek istedi· 

- Biz san'at §.ştkı aile kızlan • 
yız. Bizden sadece samimiyet hu· 
dudunu geçmiyen bir arkadaşlık 
bekliyebilirsin i:z ! 

Dedi. Leyla bu cevaplan çok hoş-: 
lanmıştı. 

O kendi kendine: 
_ Ben de genç ve güzel bir kı

zım. Elbette günün bilinde ken
dı:rne münasip bir erkekle evlen.: 
mık isterim. Şununla bununla go
r 1 ('jılendirmek hiç te işime gt+ 
mez. • 

Diyordu. l\faamaiih, şimdıden 
to:~~in edilebilir ki, Lcyliınır bar 
sahrbi Şinaside gözü vardı. 

Şinasi henüz evlenmemi.:;, otuz 
~ ya.şiarında yakı.şıklı birkaç 
Lan bilir, gilıel konuşur bir er· 
kel< ti. 

Şinasinin de Ley lada gözü yok 
~eğildi. Fakat, zavallının yakası
r.a şöyle bir kadın eli yap~~!Il.L'ltı kL 
Ondan k·)lay kolay yakasını kur
larabüecc! miydi acaba? 

Janet.. 
İşte, blr kızlarını çekfi'miyen ve 

qı:ııan fırsat buldukça ezen, bir • 
lıirioo katan fettan, kıskanç bir 

Paris kokotu. 
Bu, Şinasinin Paristeki metre -

siydi. Harp senelerini Parisle o
nunla birlikte geçirmişti. 

Şinasi Paristen memleketine 
döndükten bir müddet sonra, Ja
net, Şinasinin İstar.bulda bir oor 
açtığını gazetelerde okuyarak kıs-

1 kanQlık daman kabarmış, hemen 
M&rsily~dan vdpura atla~·ıp İs - , 
tanbula ko.şmuştu. 

Janet İstanbula geldiği zaman 
Şinasi de bar U;lcrini y~ni nızama 
koyrr .ıs \'e yeni yet i>tirdiğı baıiet 
hcyetııoi vrr.i teşkil etmiş bulu -
nm·ordu. 

(Yeni bar) Bcyoğlunun en eğ
lenceli sefahet yerlerinden bin idi. 
Şinasi J. aneti yanına almıı;tı; fa- ı 
kat ondan hiç te memnun değildi. 
Şinasinın bu kadına bir hayli borcu 
vardı. Uzun harp sene.lerinde Janet, 
Şina~iyi Pariste hem muhafaza et· 
miş, he-m bakını~ .. Hasılı tam ma
!J,'lSile or.a yardım etmişti. 

.Pariste karı koca gibi, bir evde, 
bir y·ıtakta yatmışlardı. Şinasi o 
zaman J anet'i çok severdi Fakat, 
aradan yıllar geçince Janet • za
ten otırzunu geçkin bir kadındı • 
epeyce çökmüştü. Mihrap yerinde 
olm~ k:la beraber, yeni yeti~en ta-

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* Bahçe-kapıda maruf bir şekercinin 

irnal;1tbanesi, Sirkecide Muradiye :-o
kağında bir ahçı dükkanı pishğınden 
dolayı belediyece üçer giln nıüddette 
kapatJlmı~tır. 

* Ekmeğe yeniden z"ın yJpılarnı
yaeağı a1Akadarlara bıl::hrilı tir Hal
buki ekmekçiler ise un fıatına diJn ele 
5 kuruş 1.am yapıldıgıru iddia etn1ek
tedırler. 

* Ege nuntakasında .;ok faydalı yag-
m11•lıır yağtnaktadır. 1 
* CP,Celerı ıun:uı dahılıııde fener jz 1 

ve .i§:1reısiz olarak bır<;c.ık mutörlerin 
gidip geldigt anlaşıldığından Hınanın 

i,!ece.Jcri de kontrolü kararl.aşlırılml§
hr 

* Belediyenin aç!ığı imtıhctneıa ka
'Zanan mp.murlal:tn lsiml<"ri bugün llUn 
oluruuustur 

IKISA POL~~-~ BERL 1 ti 

Uatll'ası aıul:ıcak iuı:1an1, bir salon
d;ı toplarııp lhtifatinl yapmadan ev"·eı, 
i.Jlı.:(" tantmah. tetkik rhueU. ö&rt-umell 
dekil mlyi.z?. 

i;r; tanım•k, cok 'ievn1ektir. 

REŞAD FEYZİ 
·--,İ,..h-t-ik_·_:lı---,a-m_iı_' t-.,.-j le idn ·-

--0--

N .. .ı.lediJt'Cl'k ~uıe 
Geçen sene bcleaıy .ce 4 bın lıra 1 sru:folur.arak Çarşıkapı Belediye 

tııhsil şubesi lıalıne konulan Mer
zifoni K:ınımus, afa paşa medre -
sesinin f3zla ra'ip oldugu; bu yüz
den memurların s: k .;ık hast"2aıı· 
d;k!arı :örülmüşttir. 

Bina<:!naı~~·h mezkür .şubenin 
nakli için ,.~ni ıbir bina aranması 
kararl~ılmıstır_. _______ _ 

)eni tedlıa·ler , 
ihtikarla mücadek' • ..;in yeııı te<l-1 

hn~er alınınaA!adıı·. 1\Ien'1 ihtikar 
kanunu da '!lecill;ten bugünlerde 
çıkanlacaktır. 

Dig·er taraftan ilıtikada ırıüca· 
dde komisyonu dün vali ve bele
diye reisi B. Lıitfi Kırdarın reıs
,ijiinde tupl~nmıştır. Bu içtimada f 
da yeni tf'dbiı-ler slın!"'ası karar -
la~ ırılmıştır 

\ra.i bu hu,:;~ta ocn ı:.:tir KI: 

- İhtik~ı ın devom €tt.gıııi gö
rüyoruz. Y ni te birler alınına .. 
sına karar verdik. Bunlar tesbit , 
olunmaktadır. 

Darphane Müdürlüğüne müracaat 
ederek Sıvuo cer atelyesı açılma 
hatıras. olarak madalyalar bası.l
rn~s:nı istemi-ştir. 

Bu madalyalar 1021 tane bas • 
tırılacı:.ktır. 100 tanesi bronz 20 
,tan~si gümüş ve Milli şciimize tak
dim edilecek olan bir tanesi de 
allıt' olacaktır 

--o--

.Ey p amele~inio bir 
ıııii.r a a tı 

Eyüp mıntakasındaki fabrika -
htrd:ı 3 - 4 amele bulunduğu, bun
lardan bekarlarının barınması için 
civarda bi; otel. olmadığı gibi iır ,, 
tifadelerını temın edecek 'hıç hır 
sinema da bulunmadığı belediyeye 
bildirileı·ek Belediyenin burada bir 
otel ve sinema açılmasına deWet 
etmc:si is1cnmiştir. Bu müracaat 
tetkik olunacaktır. 

• * Kadıköydeıı lİsküdara gıt • 
1 
&iiaii~ii~ii 

mek'e oıan 187 numaralı ,.a man 
Nailin idoresindeki tronıvay 12 
yaı;ında E~ref adında bir çocuğa 
çarparak muhtelif yerleri°'den a· 
ğır sure.tc yara1 amışt.r. 

C Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

* Şoför Abdullahın idaresindeki 
3129 numaralı otobüs Balalt:ı Meh
met oğu Hasana çarparak muhtelif 
y>trlerinden yaraJ .. mıştıı·. * Osman, Nuri, Necati, Hüse- 1 
yin ve d;ğer Hüse~·in adında beş 
kuma!'baı Ga.aıada gemicı A.ınin 

kahvesinde kumar oynarlarken suç 
üstünde yakalanmışlardır. * Fa~ ihde Sarıgü&J caddesinde 
bir yapıda çalışan Faik adında k>ir 
amele yapıdan dü.~erek sağ lwlu 
kırılmış haslaneYe kaldırı.arak te

.clavi altına alınnıı.ştır 1 

ze ve körpe kızların yanında •a· 1 

çına ak dü~en başın; önüne eğerek 
kıska"lçlıktan kendini yiyor, Şı -
nasiye ıle fazla bir <ey siiyliye -
miyordu. . . . . 

Mütareke '-<?nelerinde Şınası gıbı 
br san'atkarın İstanbulda bar, 
sinema, gazino iş:etmekten başka 
bir iş 1u'.abilmesjne iınkan mı 

vardı.. Ona muhtelif islt•r teklif 
edivor: 

- s~rmavesini ben verırım. Ti
caret!e mesgul ol! Bu işlerin so
nu yoktur. 

D'vordu. 
Şina'i bu ışin zevkini t~tmıştı 

bir kere. Ve Le,, ıa, a da göz koy
mu:;tu. Onu milyonlar ka7.andıra
cak herlıangi b!r işe se,·ketmek 
kabil olmuyordu. 

Saat üç buçuk . . 1 
Bar müşterileıinhı yarısı gı!mış 

bir çokları da masalarının b~ınd• 
yarı sızmış bir halde oturuyonlar. 

Sarnenin arka:,ınd:ın ince, kes
kin bir zil sesi aksediyor. 

Bu zil artistleri sahn.e arkasma 
çağırıyor. 

Birer ikişer salondan çekilen kız
ların arkasından Menekşe de aya
~a kalktı: 

- Havdi Zambak .. P•tro çağı
rıyor. De~e gideceğiz. 

Avukat CelaJ: 
- Yarın ak.,<am yine göııi ·ıirüz, 

elmasım! 
Diyerek garsonla heoap göımc

ğe ba~l:ı.mıştı. 
(Za.mbak) ta ayağa kalktı .. 
Ve tatlı bir gülüşle: 

İşçi büroları 
!)ehrln en ~kalaba.ilk üç yerinde, be~ 

Jediye, i<,;('İ büroları <ılı;oınağa karar ver
ru~Ur. Bu m\İesse!'ieler halka, ,::ç:, san· 
atkıi.r, usia. ve saiı-e gibi, iu~uınlu cıe .. 
manları kolaylıkta ~min edec~k. t.cret 
h\l .u.;unda da fayd<lbı dokuna<"J.khr. 

Rusya ve Japonya anlaşamaz mı? 
1 Avrupanın •imo>liudekl knga bu- Evvela lıarbe başlaıurk•n 938 '."'.ııosl 

&Unh:rin en mühim bidise.si tılara.k ba,ıan&'ı<"'ıu• kadar beş altı ay ıcınde 

İı..ta9lbul, böyJe mu~sses~iere muh· 
tac.'tll". Ar~dığın.ıız bu kabil adamlar 
J9ln, ekseri;ya mur:ıcaat ediiecek bir 
yer dahi bilmeyiz, mllıı:kuli.tla ka11Joıla· 

.!llrız. Htrhalde, ciddi. muntazaoı bir 
ı::;ekilde ça!ısa<"ak olan isçi bUruları, 

bilhas. .. a, evlerde uf;\'- t.etek tamlr~l ve 
saire içjn rok faydalı olaraktır . .\.cadı

iımız isçi ve ustayı kolu.:. bula· 
bllecriiz. 

BÜRHAN CEVAD 

- Allaha ısmarladık, dedi. Bu 
gece epeyce paradan çıkt;nız am
ma .. İyi vakit geçirdin:z sanır:m. 

3emih Kamran. Z•mbagın elini 
sıktı: 

1 -Teşekkür edrriın, Leyla' B<.>lki 
yann akşam yiııe gelirim. 

(Zambak) omuzlarında hafii birı 
ürperme duyd~. O gece saatlerce 1 
konuştukları halde Semih Kamran 
on<ı ilk defa adile hitap etmişti 

Menckse yolda gide~ken sonlu: 
Bu adam s~ni nerdt'n to.nı:\:or? 

- Kiınbi!ir? Belki de adırr bir 
yerden duymuştur Tan,dığıııı zan-! 
net Tiiyorum. 

- Küçüklüğünden, baNıetti de. 
- Bo~ atıp dolu \•urmak iste -

ıniştir. Kulak asma. Herkcsp he
sap \'erecek değilim ya. 

- Nasıl. Beyendin mi bari? 
- Maymun suratlının biri., 
- O halde aksamdanberi neden 

masasında o!urdun? 
- Damot Ferit p~nın hususi 

katibi diye. Belki yarın öbür gün 
işimize yarar. Malum ya, memle
ketimrz ecnebi işgali altındadır. 
Barda çalışan art;stlerin başmdan 
belı'i eksik olmazıııı~. 

Salondan s;,hne arkw;ına konu-
~rak ı:!CÇtiler. 

Saat tam dört. 
Bütun .ınti~terilcr gittiler. 
Lambalar sönüyor. 
Ycnı sahne .. Yem dekor. 
Simdi ~rde aı kasındayız. 

* (Devamı var) 

dt-"ıııu ediyor. Rusya ile FioJaudiyanıu herşeylu olup bite<>tll Tokyoda ürnJt 
mücad~lesl birt:"ok nokt.alard;ı.n dikkat 

Ye ibreti" laki.• t"diln1rktedir. Finler 
için her ı:ıral'lıl rösteril('ll t.evecc:üh de 
:ıyrı. 

l<'akal :;'tnah .4..l•rupıda.ki Roııı - l<'in 

kavıa.,ı, g-arl>i Avrup:ıd;,1 İnı-Ui.t - Fr;nı
sız ~arafı i1r Alma.nyanıu arasuıdaki 

lıart1 hali tliCer taraftan u7.aL. ş.ılrkta. 

nclt-r old:Jj'unu unuttunnamahdır. Da· 
ha ıl•Jjru~u uzak l!aı·k \•rk:ıyil ile Av
rupa i'lc:--i ara.,nıd:ı s;:kı bir münase
bet aram:ı.k IJ.zım l't-hnl kt~dir. Bu iti
barJa Ciu • Japon harbinin ne 'alhada 
bulundııiw1u l'lızden Kefinnek iktba. 
t•diyor. 

l'zak !}arktaki aşkl"rt vaziyrıte bd.-
~ ük blı- değl.Jıikllk ;rörü1ınüyor. Jaı)()ıı

hır Çlnhlere karşı duruyurlar. bek.Jl
yorlar. Jlunan ile Kiaıı('iİ ara.,ında yap. 
ınak i.-;leıtl"n OJOnbahar t.aarnızn hek· ı 
Jeoen nciiC'e3•i \'erıncdiı!'I ıibi Japou 
ordusunun henı zaylat.ı u;-rıyarak, hcnı 
de yot·uJarJll rski m,., .ılterlne tlön -
dütü a.nlaırıhlı. Jaı>0nh1r ilt:rliytrek 
Clnin daha İ{'Crilerinc citınf'k i.sicmrk
le- maksatlarına varamamış oldul.tr ki 
bu yoldaki Uşebbiıslcriu bundan son
ra ıla kimbiJir nasd müşkülatla kar
~l)a~aeağı tahmin edilmektedir. Şimali 
Çinde tekrar ı;ete .muharebeleri ba.,.'il:l
mışt.ı.r. 1''ran'iu:lartn elinde lıuJunıw 

Hi.nd..icinide. İııcili.zlcrin elindeki Bur
m.ıdan ve Ruı,ların elindeki i\lol'olls· 
tandan yollar acık k.Jld.Jkça. Çin hü .. 
kümetl r.Jl:ih ve ıntihlmma.t bulabile
crktir. Ö.vlr ki vesaitin geri olmasına 
ratmen nakliyat. yapılabilmektedir. 

Çlnlileriı1 utı"adıiı ba..-,lıc:.ıı. mW,kUıatın 

petrolün kiti olmama~ndan ileri reı

dlfi, bu surette ağır ;,. ük kamyonlarını 
istedikleri kad:ır işltleıned.ikleri söy
leniyordu. Fakat Çinliler molörlll .o.ak· 
liye ırasıtaları yerine h>Udai teklldekl 
vesal'1 kull.mmak .sureUle L?c d<-vam 
edJ:vorbr. Bu sureUe harbi uzatarak, 
türlü baskınlarla, oete hilcumlarlle ıa
poo1arı bıktırıp usandnım Cinliler da-. 
ha da müeadeleye devam e&mek Dl• 
yeündedirter. 92'1 sene-si atn.,tosllDdan .. 
beri suriiklenip relen bu harbin kat'i 
bir ueıleeye vıramamı!J olması her • 
halde Jaı>0uloann dJl lltrisi içla. kuvYet 
ve limitlerini :n1tırat~ak gibi görün
müyor. JaPon ordusunun bliyük bir 
kı~mı ihtiyat. efradından miirekkep o
luu bunların memleketlerinden atuıa

ra'k Çine &'ÖllderilmL1 otma~n cUC'ide 
meoınuoiye~iıliği artt.uacak clbldi.r. 

edilm~. rakat harp uzadık('a uzamış

tır. Harp u.zadtkt&nbcrl be Japonyada 
usannıak, bıkmak al'1m<"tlerJ çoktan 
b.aşgôsterditinl . öyJJyen1er \'ardı. Fa
kat bu husustaki tahmlnl~rd" ileri l'İi
mek yanlı_")'tı. ('ünkü JaPOnların 1ri -

r\ıtiklcri işlerde nasıl bilyök bir se· 
batla utraşhkları ötedenberi maJfım -
der. ~abırJı. kanaatli, çalışkan olmak 
cibi me.ziyeıteri 'ünyaca tanu1nu' o
lan Japunlaruı blUıaS!fa Çindeki ser
vet menbaJarına eldr ederek bundan 
senra ... byada pek buyük roller oyna
mak Klbi euıellerle hareket edlııc.e 

mücadele de daha ziyade har•retll o
lacafı belli ohıyordu. Fakat lki bucuk 
.sl'ntdenbcri harbin h;i.li. ueilceJcneme
diil clbi bundan sonra da. ~onunu kes
tirmek ue ''akit münıkuu olacaflnıo 
belli ulına;,.ısı Japonları d.lişLindür -
m.e.kt~dir. 

O halde askeri JUilbıyeUe kat•i bir 
uetiee ahnama;rın('a siyasi sahada ça. 

llŞarak blrşeyJer 7apmak caresl aran
lllJtöh, Onun i(':tn bll.C'ünkü ('in ordu
JArıuın b&şında bulunarak Japonlara 
ka~1 ınu.kave-meu dt.•vam etUren baş· 
kumllJldan Çan Kay Şek'in vaktile be· 
r:lberiııde bulunmuş, sonra ayrthnıt, 

.Jaıklnltıra ,ı-elmiş olan Vaür Çi~ 'rey
dtn isilfade edilmek istenmiştir. 

Çinlilerin end~i su merk"ıde ol
duiu anlaşıhyor: 

Rusya iJe Almanya blrbirlerlnr ay
Jurı ba.k:ıyorlardı. Faka& Lehist.anı par- 1 

("&lanıak i~iu bir l'iln blr1e9Jverm~ler
dir. l'zak ~a.rkta da Rtl!ya ile Japonya 
blrblrJe.rine aykırı bakı.}·orlar. Faka& 

('inin aleyhine olar.ık Tokyo ile Mos
kovanın bir KÜJ\ anlaşnuvacatı ne m_a. 

lilın? •• 

Bu hDJıowsta Japonların Ruslara ne 
lekltf edeeeklert belli defli. Utak şark
taki bu 1old~ herhanri bir dei!ı<lldik 
Amerikayı likay' bırakanuyacak,ır. 
Anıerika ba )'Uıden .Ja-ponya ile olan 
Ucareı ınuahedeslnt ayhlrca evvel fes~ 
helmiş, yenisinin akdi loln do daha 
ınürakere1e l'i~ilmeıniştlr. Japonya
nm Amerika Ue ticari ve tktıgadi mü
nasebata deYam eUirmesi kendi mena
fii fktıuaıdll'. Bunu Japon devltt •· 
damları tabii dtişünınıişlerdir. Ancak 
7en.i srne rlrlnciye kadar Amrrika ile 
Japonya ara.sı'lda bir aula.~ma olmazsa 
~ruerlka artık Jap0nya ile :\h~vet"işl 
ke..'t~ ol&.('akitr. 

ALİ K.E.'llAL SUN~fAN 

Harp mesuliyeti ba 
Yazan: Ahmed Şukrü E!-t 

Bir harp çıktıktan sonra, mes·ı·l 
bahsi, uzun :.raınan. l'azeteleri l~g· 

ı der. Ve baıan tarih bile mr.!>'uli 
l iıklE'tecek omuz bulaına,, 1914 h 
ni kim çıkardı? Blr bakı.-:oa töre, .. \ 
turya; ("İiııkü Sırbis1ana ('ok !Jİd 
bir oot.a verdi V<' ondan 'oura da 
kerı harPkiita başladı. Dii"r ll~ 
KÖrf" Sırbistan; çtinkü ,·\.vush.oryayı 
drtıi liltlmaiom vermrte pro\"oke 
Başka bir lt"lakkiye görr, R1L-;ya; ç 
kü Al·usturya ile SırbJsto&n arasın 
ihtilata kan!'lb, Ve Yine ba.ııka bir 
lilkiye &'Öre, Almanya; çünkü A 

turyayı teşvik etti. Bu bahiste İn 
tereyi ve hatta. Fransayı da mes'ul 
detmek ifln ~ebepier ileri .surüJ"bi 

Fakat ikf :!.f evvel ba:jhyan m11ha 
be Ö)'lc detlldir. Bu harbin mes.' 
şiıpheıdı Almanya.dır. \Jınanya, ·r 
Jt.·l'd~beri takip el«.fi tecavüz ı>Oll 
kasil~ Avusturyıı. \'e Çeko~ıovaky 
imha etmiş ve &onra da 1934 pakt 
rafrnen, Polon.raya karşı harekete 
miştir. BütUo bu hadı..""'let düny 
eö2ü önünde cereyan cUiil halde 
b~laddr:tan sonra Almanya, mes'u 
yeti İnrllt.erenln sırtına. yuk.Jetml.re 
IJşınaktadır. O İnciltel't" ki sulhu 
ru'iun diye, yetmiş yaı;ındakJ Başv 
Jlni tayyare iJe Bitlerin aya.tına 
dar yollamıştır. 

.\iman tezinin 
luha muhtaçtır: 

yalnız iki nok 

1- İnıriltere Polonya ile Almaı 
arasında doğTudan dotruya temas 
pıtma. .. tna nııinJ oldu. Binaenaleyh 
le bir tc.-m:M neticesinde sulhu.n ko 
runma~n rnümkti.n iken, İngiltere 

masa mini olduin cihetle harbin m 
uliyeüni ydk&cnm{f! otuyor. 

2- İl&Jya anlaşmak l<kllf etmişti 
Frna. da buna rao olmuştu. İn,U 
t.ere anlaşmayı kabul elmt"diil rthe 
~'0JJ7etl tckapbu.ı etmlş o!uyor. 

Bu ikl noktadan başka A.lnıan t.e 
ziııiu W.tar taralı Yoktur. Bunlara 
vap vermezden evvel, Alman bey 
kitabmw bir zayıf noktasına temas 
delim: Alman beyaz kitabı. harbe m · 
cer oJ:ın h&dlsf'Jerln ba!ilan.rıcıru, Daı 
zig- hükômetile Polonya a.rasuıd.a cık 
DılHif olarak kabul ediyer. Bu, Y• 
Jışbr. Stidet meselesinJ, llünlh anl 
ma.swı, HiU<"rin Avrupada. arhk lı 

karJş toprak istemedijinJ bildiren m 
kerrer vaidlerinl, Polonya ile imzal 
nan 1934 paktuu, Polonyaya verdi 
sözJ&rl i~Jne alan vesikalar da derce 
dllm.iş olsaydı, val.lyeı daha iyi tava 
zult etmiş olurdu. 

İt.l.Jya taralılldan yapılan teklife ı 
Jlnce; Alman beyaz kitabı, kasde.n i 

*"klifl birbirine ka.rı~tırııor. İtalya i 
teklif yapmıştır: Biri Po?onyanın isU 
loisından evvel. ikincisi Polonyantn 
tllismdan sonra. Polonyanın hihlılsıu 
dan evvelki teklUI İnl'iltf're vt Frans 
kabul etmi'jler. Fakat Almanya re-d 
detmişUr. İkinci teklif fse, PolonyaoıJI 
Jstil&.sından sonra mütareke için yapıl 
ınıştır. Ve bllDu İncil&erenin ve Frıt.n 

sanın reddetUklerl iddi<ıl edilemez. Bi 
likhı Polo.aya topraklarının tahliyes 
şartuıa bafh olarak k.a.buJ etmişlerdir 
Alma.u beyaz kUabı. ikinci tekllll bi 
rinci teklif l'İbi l'ÖStererek bunun Fran 
sa tarllfmdan k•bııl edlldifhıi, İıırll· 
tere tararınd:ua kabuJ edlJmedliinl söY 

hiyor. l!:albukl iki devlet birinci tek .. 
lifte a;rrdmadıJdarı gibi. ikinci t.eklJf'e 
de aynlmam lardır: Yani . .\.lfil:WYll 

Polonyayı tahU,.e ehnek ıtrtUe mü -

tarelıı:e.re ve J:"ÖT"Uşme.E"t razı olduklannı 
bUdJrmişlt'rdtr. Ba,ka türlü ha.reket e 
tnek kendileri için şe:refsia olurdu. Na· 

iill ki ,im.di PoJonyada ihdas edilen 
eınrivakil kabul ederek sulh yapnıak 
~refslz olur. TarllıiD hiçbir hidlsesl 
h&rp mes'ultyetl ba.Jtsi kadar açık de
iildir ve be.;raz kitap neşrlle ınes'uliytt. 
ona.uz deif,tiremeı . 

Lokantaların sınıfı 

Loka11tala·rın yeni sınıflara ay
rılacağını yaz:m~ttk. Bu hususta 
lokantacıfar cemiyeti de k>ir proje 
hazı"!ıyarak belediye rcisli~ine 
verm~tir. 

Projeye ~re sermayesi lQ. bin 
liradan fazla ve a~gaıi 15 adam 
kulianan yerler 1 inci sınıf ola -
caktır. 

Sermaye ve kullantlan mlli>t 
dem sayısına göre diğ<"r üç sı ıf 
tesbit olunacaktır. 

---- - ·-

ı Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Nuruosmaniye av
lusunda elektrik 

yok 
Bir okuyucumuı: yaıı:ror: 

«NW'uosnıaı1i7e camUnin avlusu 
işlek bir pısaJdır. Kapalıçzrşıdan 
l't:lip l'İdcll.ler hep bu avludan cc· 
('erler. Fakat akşam c,aat h~'J oldu 
mu, orbhk karanr, çarşı da yr-dl
dc kapa.ndııfma töre hur:ıda.n ge
lip C'(cenler f('in nı:üc;küüt... Ne 
olur, l~o. koca bir ıi.b:dcntn avlusu 
akşamları da. iki ür. liıııb;• ile ttıı
vir edil~e ... a 



syanın Romanya ile aktedeceği 
karşılıklı yardım paktı 

:.lra 8 (A.A.) - ciiyası me- etmeden evre! Türkiyeyi keyfi • 
'!Urkiye ile Rusya arasında :;etten ha:berdar ederek Tfüık:iye 
~ıt 1935 tariMi misak mu - ile istişarede bulunması rktiza et
' Rusyanın Romanya ile mekte olduğunu beyan etme'k.te • 

,'~lı vardım misakını imza dirler. f 

~kselde Ruslar aleyhine nümayiş 
kse1 8 (A.A.) - Yüzlerce diyal.ıların şecaat ve mukaveme • 
!"Site talebesi, dün Brül\sel tini takdir için nutulclar irat edil
·lerinde Sovyelqer aıleyhinde miştir. 
<I; Nümayişçiler, Finlandiya sefa-

ıın nümayi§>ler tertip etmiş- rethanesi önünde bi~ok polis kuv-
1· I:ıu nümayişler esnasında veterile karşılaşmışlardır. İtfaiye 

&ii;ükaf:;i:;an~;~Ji~üf~~ili;~~;t;;şt~. 
~ 8 (A.A.) - Stefani ajansı! iki saat 15 dakika devanı etmiş ve 

Yor: büyük meclisin alkı~larile kaı-,;ı -
{ilk faşist meclisinin evvelki lanmıştır. 
~liç!imaında hariciye nazm, Müteakıben DUÇ<!, bü- buçuk ~a«t 
~ arın beynelmilel vaziyeti süren 'bir nutuık söyl~ ve nut
'llda İtalyanın siyaseti hak- kunun sonunda verHen takrir 'lm-

1 ~a.lıat vermiştir. Bu izahat, bu!l edilmiştir. 

talya daha tayyare gönderecek 
~~ 8 (A.A.) - İyi ibiı: mem- Bu tayyarelerden bazıları, daha 

Fransız cuınhur 
reisi kralla 

cephede görüştü 
Lo11<lra 8 (Hususi) - Kral al -

tmcı Corç dün paırlak ıL~r g(İlli!§ al
tında Fransız cephesinde•lu kıtaa.tı
nı teftiş etmiştir. Yanında Leh hü
kümeti Başvekili General Sike> · 
ve İngiliz generableri olduğu hal
de 400 kilometreden fazla mesafe 
katetti. Hükümdar, bir tayyare 
karargiıhmdan bir İngiliz tayyare 
filosuna bizzat hareket emri ver · 
Fransız Cumhurreisi Löbröıı 

Kralt selaııılamak için ordular mı;ıı... 
takasmda bir şebre ,ge:ınıiş ve Kr~
la görüşınili;tür. Dük d.ö Gloçster 
Krala ve Fransız Başvekili Da -
ladye Mösyö LUbrön'e refakat e
diyordu. 
Öğle yemeğini şehrin büyük lo

kantasmda yedHer. Ziyafette şe
hir vali ve belediye reisi ile yük -
sek rütbeili birçok Frans12 ve İn -
gthlz zabitleri vardı. Kral ve Cum
hurrei.si saat 14 te birl:>irlerinden 
ayrıldl11aı-. 

Dl.ğer taraftan da Daladye saat 
17,30 da Parise döndü. 

Alman Tahrikatı 
Devam Ediyor 

( 1 inci sahifeden devam) talı.5idat yaptığlBl ve Rıt61aruı da. buna 
ka.rşı mukabil iedbirler aldığını ya,z .. 

rindeıt B•sambya7a. inilmesi bire meıv .. makta ve Tiit"ki7enin kariai siya.setin .. 
zuu bah8ediJmlşllr. de husule gelen değişi.kliğin Sovyet 

Bütün hedef SoV1elleri u..ltık mın- B.usya ile olan eski ittifakı bu devlete 
takasında daha >il'a.de kıw-.eUemnel<-

kar,ı dö.ymanlıia tahvll edecek kadar 
teu alıkoymak ve ea:alara başka .istika.. tam mı olduğunu sormakia-dır. Hatti. 
met gösterm.ek.iir. 

bu Kazete Türkiye ile SoY)'etler ara-
«Taymis» gaae'esi bu hususta diyor kl: sında blr harp ihtimalini bile mevı.:un 
nBaltıt.ta SoYJ'et uüfuzwwı müie.. bahsediyor. Bu takdirde iuz-Htzler, 

mad.i suret'e artması, Berlinde der.in miidaha.le edecek olursa, Kürtlerin, 
bir ko,nuısuı:lnk vardır. Nazi diplu-

Ara.pların. Surlyenin ve Irakın ala .. 
masisi Sovyet emeUerini ba.şka Uraf- ca.kları vaziyetin ııctice ile çok ali.ka-
tara. tevclhe beceriksizce çalı"'n1a.kt-a- dar nla.cağmı söylüyor. Gazeteye göre 
dır. Bu «başka tarar)I) lJalkanla.rın ye-

böyle bir muharebe bütün küçük As-
ri.ne şarktlr. Türkiyeyi, Sovyetterin ya meselelerini kökiinden lıalledecek-
küçük ı\..~yaya yayıl.m.ala.rıuı kabule 

mis. 
mecbur edt.-cek 'jekllde ok:,anıak, ya.- Bu {!azete, Türkiye ile Rusyan1n as-
hu' f.ehdJt etmek Almanya için ve keri taarruza geçmeleri llttimallerini de 
Sovyet.ler Hti!lactı i~;n daha. faydalı ele tetkik etmektedir. 
oJurdu. 

Bazler Na.Jtrihte.ıı g-aıetesl de Rusla-
Fakat Türkiyenlnı $oyycller ittUıadı ra .;\fusuJ pe~rolleı·luin yoluııu göster-

ile, n:t.zi nö.munesinc imtisal ederek, ff- l nıektcdir. Rus ordusu bu maksatta ile-
lilıine pa:~rhklara Kirişmtye hiç niyeti ri yürünı~k için mublelif imkiıılara 

&ıoktur. Tlirkiyenin sb'a.seti naı:ilerin sahip bulunuyormu~. ı\lman &"a.zeteıe .. 
siyase-tlue benzemekten JlCk 90k uzak- I"ine g-ire, Rusyanın Finlanıliyaya karşı 
tlr. Onau siyaset.i doğru, lıalb., berrak heııÜT. nihayeUenmemi!? bir J:tarcket.e 
ve namuskir bir siyasettir. geçnıi~ bulunmasına rağmen, bir Türk-

Taymis gazetesi makale9ini şöyle bi- Rus muh.lsa.nıasının y!\klaşınış olmaSt 
tirmektedir: ihthnali Berlfnde mevzuu bahsedll -
Gerç~ Türkiye Sovyetıer Biı'llği ile mektedlr. 

iyi münasebetler ida.meslni çok anu e- Görülüyor ki, bütün bu neşri~· atta 

drr, fakat, hakJan:m ve nıenla"&tlerinl daiına Rusyayı tahrik etmek tarafı be-
ne pahasına olursa olsan, terkf'tmiyıe def tutnlınaktadır. Halbuki Türkiye-
a.!la nirctl 1oktur: deu ::elen haberler Kafkas hududunda. 

3-SON TELGBA 

Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 7 

On bin dukaya bir 
ada istendi 

Yetmiş beş yaşında olan Orhan başına gelen 
felaketten çok müteessir oldu 

Genç kuınandan, vaktinin çok za
manın11 Marmara :::;ahilinde ve bilhassa ] 
Kapıdağı yarınıadası üzerinde geçiri
yordu: .. 1\.1'ehtaplı gecelerde, çadıruım 
önüne bir seccade y yd.ırarak yalnız 

b.ışına oradD. oturuyor .. Ayın altın ı

şıkları altında ağır agır dalgal~au 

Marmararun koyu 18civert sularından, 
ilham bekliyordu. 

Bu ilham gecikınedi. Orllanın cesur 
oğlu, nihayet bir gece son kararını 

verdi. Türk miUetinin ez.eldenberi 
yüksek. olan tahhine güvenecek. büyilkl 
bir cesaretle bu nıuazz.aın işe girişe

oolctL 

lelerini zaptetti. Hayrebolu ve Çorlu
ya kaclıtr ilerledi. 

Bu sür'atli :fütuhatı nü.Uca.kip derhal 
Anadoludan muhacirler geçirildi. Bi
zans ~hir ve kalelerine yerleştirildi. 

Artık Türkler, Bizanslılrırı İstanbul ci ... 
varına. kadar stirmüşler imparator
ıugun hududunu, Bizans surlarını iha
ta eden, küçük bir arazi kıt'asuıa in
diı·ıni§.ler ve kendileri de Rumeli top

raklilrında kökleşm~ilerdi. 

Sultan Orhan, her c:ene ilkbaharda 
binlerce atlı ile Rumeli &ahillerine ge
çiyor .. Yaz mevsimi dc\'am ettiği ıni.i.d

det zarflnda vaktini lçerilere dojru a
kınlarla geçiriyor. Sonbaharda tekrar 
Anadoluya avdet ediyordu. 

ogrenildiğiıne göre Italya ~imdiden 7 Sovyet tayyaresini dü
~an Finlandiyaya gönderil- şürmüşlerdir. 
~ ~ 60 tayyare, itaılyanın ve- İtalya tayyareleri, Fi.n~andiya -
~~azımın ilk kısmını teŞkil ya gitmek için Almanya üzerinden. 

Y k l .. \lman g'azeteleri, bilhassa Almanya- ne Türkler, ne de Ru.~lar tarafı.ndan unan ra 1 um reomi gazetesi olıln Folkişer Beo- herha.ııi'i lahşidat yapılıruş elmadıf;ll>I 

Süleynıan PafQ, bu i~i kuv~tten zi
yade zeka ile halletmeyi tasavvur e
diyor, p18n1arını ona göre tertip ey
liyordu. Fakat, düşündüklerini henüz 
biç kinlSeye söylemiş değildi. Çünkü 
iyi biliyordu ki, düşünceleri, Bizans
lıların kulağına gittiği günden itibaren 
düı;;ınan ordusu Run1eli sahillerine ka
nat gerecek ... Ondan sonı·a daı arlık 

bütün la-.a\"\"Urları sönüp gidecekli. 

Bu akınlar, acteta her =-ene tekerrür 
eden bir tı.det hükn1üne glrn1işti. Ve 
bu kadar askerin nakl l için de, bir 
hayli gemiye ihtiyaç başgösternıişti. 

hah!er '.l'ürklycnhı K•fkas hududunda bildirmektedir. 

~'=ır.========u=çm=u=ş'='ard=ır=. ======!yaşasın Türkiye--============= 
bağırdı Dağıtılan Broşür 

Bu isi de Süleyman Paija deruhte 
etti. İlle defa 0larak Gelibolu liınanın
da bir tersane vücude getırdi. Kendi 
nezareti altında gemi inşaatına giri§.tl inlandiya' da Süngü 

iingüye Muharebeler 
diye 

Lonıdr<B. 8 (Radyo) - Atinadan 
bildiriliyor: 

cDün, 1912 Tiiı'k - Yunan deniz 
muharebesinin yıldönümü l>üyük 
bir merasimile kutlanmıştır. 

(1 inci sahifeden deviim) 

idare eden emniyet müdür mu -
avi.ni B. Dııniş ile Müddeiu;numi 
B. Hikmet Onı.t bı.ıgünde g~•ri.:~ -
müşlerdir. 

1 
z~te sa:hibinin ve bazı kimselerin 
d<' ifaıdeleıi aılınmı, \ır 

Diğer taraftan .şehrimizdek ı;t.zı., 

doktorlara propaganda için Al - ı 
marıyadan meccanen almaır.ı.e::, JJ
zeteler gönderHdiği artl'aşıldııi' g.ibt 
lV!ünih suikasdı failinin vak.>ıb.r.
dığını ve bu iı;in İngiliz Entelh -
oeııs servisi tarafından terliµ ec>;ı
m~ ol.ıuğu.nu ·bildi.ren türk~e mat.
hu mekLuplann yo:llanmış olması 1 
da Al'lnan propa.ganda servisinin 
mütemadi faaliyetleri hakkında bk 
fikir vermektedir. 

Bu arad;;ı, kalenin önündekl Rum 
kayıklarını sür'atle karşı sahile gön
derdi. Birinci defasınd;.ı (300}, asker 
getirtti. Üç gün devam eden nakliyat 
netice.sinde Çiınni kalesindeki kuvvet 
(l,000) Türk a;;k:erinc ib13ğ edildi. 

Fakat, ömrü \'efa etnıedi. Bir av es
nasında, geniş bir hendeği atl::ırken atı 
tekerlendi. Arkasında şerefli bir iz bı .. 
rakı.ırak, bu kazaya kurban gitti. 

O tarihte, yetnıiş bcs yaşında olan 
Orhan, bu fel;iketten o küdar mlıtcessir 
oldu ki, arlık kalbiııiıı •ztırabına ta
hatnmül edemedi. Bütiln ötnründe hiç 
bir zulüm lek~sile şalbPdar olnuyan bu 
hükümdar da. kısa bir z;.ıman sonra, 
kilhraman e\'ld.dını tnkip etti. 

,,, (1 hıei sahifeden d•vam) 
~cepheye yarını miryon Rus 
~· _talışiıd eruıilmiştir. 
t~i'den gelen diğer ha -

e göre Ruslar gaz de kul -
~ llilardır. On bir Fin askeri 
~ıı. boğulmuştur. 

ı ~DİYA SEFİRİ 
~OSJ<OVADAN AYRILDI 
'kova 8 (Hususi) - Finlan
' Sefiri ve sefarethan-E' erkanı 
,.•ltşam Moskovı.dan ayrılmış
ır._ Bunıar yirmi altı kişidir -
lı.ı.ga, Almanya ve Kr•penhag 

ı~e lielsinki'ye döneceklerdir. 
ıııan sefarethanesi, muhtelif 
~ de\'letler mümessillerin<', 
~ eyetinin hareketi esnasında 
ı..y onda teşyide bulu.nuJJrıasııu 
~ ~ hükfunetinin hasmane bi" 
tket -telakk iedeceğini bildir 
lt. 

\ı\/'fETLEJRE KARŞI ZECRİ 
l.ı TEDBİRLER 
,blı.dı-a 8 (Hususi) - Habeş 

.1nde İtalyaya olduğu gibi, Füı
'1Ya harbinde de '.Sovyetlere 

. ~ zecri tedbirler ilan edlln..esi 
,~'lldak:i cereyan kuvvetlen -
•· ildır. Amerika Milletler cerni
''l\e dahil olınamalııla beraıbcr, 
lııı.sustaıki teşebbüsleri 1eshi! 

Milletler 
Cemiyeti 
konseyi 

~ı;cavüze uğ.ı;ıy an F!nkndi~.a 
, ~ıneti tarafından yapılan mu\<at üzerine Mlllet1er Cemiyeti 
·~ llı.h!e içhmaı bı.vgunlerde top
·~caktıı-. 

,.Diğer taraftan mezklır c~mıye
' <lıısamble toplantılaruıd~ Tir-

' '"e tııurahıhası olarak S,' as meö· 
;ııı 13. Necmeddin Sadakın h:,
~l"ııası tensip o1unmuştur. 
~lı.railı;hasımız ıbu sabahki eks -

~"sle Ankaradan şehrimize g~l-
~~~ir. Kendisi bu akşam ehri -
~;>-ılen Cenevreye hareket ede -
(lir. 

~tansız Büyük Elçisi 
Paristen geldi 

İktısadi müzakerelerde bulun -
f k üzere f'•ris ve Londraya a
:',":et eden Hariciye Vekaleti ka
;0· Umumisi B. Numan Rfa.t Me
.~,n~n,,io«lu ile birlikte memle -
··~·· ~ 
~··''.~e giden Fi·ansanın Ankara 
U\uk elçisi bu sabahk1 e8spresle 
hı·iınizc golıni;;tir. 
"-Yni ekspresle J~pony&nın Sof
' SCfiri de İstan bula ge\mistir. 

--o--

Başvekil ticaret 
vekaletinde 

;·13<1!,vek.iUjoktor Rdik Saydam 
cu~ Ticaret Vekaletine gidc.-ek 
,? llıüddet Vckıl Nazmi Topçu 
~lu ile göri.i .mü,tür. 

ı;. 1 ~ra Vckill~ri hcıctı de dün 
~ lti da B~~ ·'-·e:\cil t L· :oplannu~ .. 

edeceğini ihsas etmiştir. 

PAR.İS BELEDİYE Jl.1.ECLİSİNİN 
MESAJİ 

Paris 8 (A.A.) - Paris belediye 
ıı;ı.eclisi reisi Helsink.i şehrine ıha
rarelli bir tesanüt, hayranılık ve 
teşvik mesajı gönderın~ir. 

Londra 8 (Hususi) - Finllandi
yada Sovye<t taarruzu ibütün ağır
lığile beFa:ber inkişafa ~Imıştır. 
Hava bulutludur. Kar, lıaıva faa -
liyetine mam amktadır. Kı;z:ılor
dunun tazyiki bilhassa Pestano 
mıntakasmda ve Lodoga gölünün 
şimalinde gittikçe gen;işlemektedir. 
Finlerin mu\kavemetine rağmen 

Sovyetlrin tazyiki anbean artıyor. 
Yedinci orduya mensLıp Rus kuvvet

leri General Merzeskovun kumanda 
su1dadır. Alınan mevsuk nıalüınata ;::ö
re Ruslar, Karelli berzahına 5 fırka 

asker tahşit etmişlerdir. Geri kalan 
kuvvetleri Ladoga gölünün şimalinde 
bulunmaktadır. 

Iı'inlandiya müfrezeleri bir gecede 
130 kilometre katederek Petsamoya 
gelmişler ve göğüs göğse bir kama ve 
süngü muharebesinden sonra Rusları 

püskürtmüşle:ı:dir. 

Karellide Rusların tahşit ettikleri 
lruvvetin miktarı 7001000 tahmin olu
nuyor. 

Şiddetli 
H ava 

Bir 

ıvt uhare besi 

Majeste Kral, bu münasebetıle 
irat ettiği nutukta, bilhassa iki 
nok.ta üzerinde durmuştur: cLki 
noktayı işaret edeceğim. Birincisi: 
Harlıettiğimiz milletin asiıl ve kah
raman bir denizci olu~u, ikinci.si 
de: O zamaıııkıi düqmanımızın bu
gün en sadık ve samimi dos
tumuz oluşudur ... • 

K.rail, bu sö:ıılerden sonra Türık -
Yutt?l.'.>n ·doS'llluğu.ndan sıitayişkar 
ı;özlerle bahsetmiş ve cya~asın Tür
ki"·.... vaşasın Yunanistan ve ya
sıısın Türk _ Yunan dootil!uğu ... • 
dive baığırara!k nutkuna nihayet 
vermiştir. 

Londrada mühim 
bir mülakat 

Lontlra ~ (Radyo) - İtalyanın 
Londra sefiri dün Hariciye Nazırı 
Lord Halifakı!i Z'iyaret etmiştir. 
Pek uzun süren ibu ziyrette, Bal -
kanların bugünkü varı:iyeti ve bir 
haı'!' zuhurunda aılınacak tedbirıler 
hakknda göril$Ükiüğü ve ıkararlar 
verik!iği zannolıunuyor. 

---oo----

Orgeneı·al 
Kazım Orbay 

Bu akşam 
hareket 

Ankaraya 
ediyor 

1 
1 

l 
Dün sabah Londı·a ve Paristeki se.. 1 

(1 inci sahifeden devaın) yoı..hatindcn şehrimize dündüğı.inü haber 

Dün Vali ve Belediye re;si Lutfi
1 

Ku·dara da ay.nıi. mesele üzeriru:IP , 
hlzımgelen izah.at verildikten taş
ka alakadar V-<lkiilet de tahkikatın 
seyrinden ha!berdar olunmuştur. 

Bu broşürün Beyoğlunda çıkan 
, Türkişe Post gazetesi :uuıtbaascnda 

ti.irkçe olarak 'basıldığı ımhşıl -
maktadH-. Bu sebeı:Jle nıe7.>kıir ?a· 

Türkiye • 
(l i.n.d sahifeden devam) 

mauaıuıı yine harpten galip ve mu
zaffer çıkacağını ummuı bir şaheser 

safderuTih.tktur. llfiha.yet. takdir etmek 
li.z1mdır ki İngilteı·e ve Fransa .ı\lınan
yaya harp illin edırler ve Polonya w 

Çeko!'!lovakya gibi iki masunı milletin 
ve istlk.13.lleri tehlikeye sokulmak is
ncu küçük devletlerin müdafaalarım 

dcruhtlc eylerlt>rken bütün iht.im:a.lleri 
derpİ..!i et.uili,ıler ve ona göre her tarafta 
müsavi kuvvet vaziyetinde askeri ted
birlerini alouşlardır. 

Ayni zamanda, harbin terakki veya 
ihtilit g-östereceii her sa.hanın mes w 

küula.rı da kendile-rine ı-ÖTe kıy~sıya 

harbetnıek ve müdafaada. bulunmak 
imk3nn1a. sahiptirler. Üzerincl-e serbelt
oe dol:ışdaC'ak bu dünyada l.ek kanş 
toprak kıılmamıştır. llele. bu topraklar 
Türk toprakları olursa. ki, onhırıu hCt' 
karışının Türk ko.nı ile yu,iııruJmt1ş 

bir.er Majino ve S!gtrii ıUsUesi oldu,tu 
J.-'jiki.r ve :müeer ... ptir. 

Sovyetler 
Türkiyt."nin dış polJUkası ve ittifak

ları Başvekiliıniı.in ve Hariciye Ve
R..iHruizin de Mecliste müteaddit defa

lar izah ettikleri clbi SovYetıerJe uok
tai naııı.r teatisine mevzu olduğu g-ibl 
Türkiye - Fransa ~ İngiltere kaı'Şlhkh 
yartlım ]>3.kt111da da. Sovyet Rusya -
Türkiye münaseb!ltı \'e bwıun ınüs .. 
takbeJ şekli icaplarına C"Öre tasrih ve 
tebarüz ettirihnfşUr. Bu vaziyeı.ı la.dil 
ettirecek yeni bir hadlseulıı vukuunu 
bilmediğimiz gibl ortada bunun de.Hl 
ve vesikaları du yok,ur. 

Anadolu ajansı ayrıca ba ~abaJıki 

notu i1e Kafkasyadakl mütekabil ta.lı

"ida' vaziyetini tebarüz ettirm~ ve gö
riişünü, Alman .Propaı.anda.smm kas • 
dini na ve etmiştir. 

1 ürkler büyük bir zeki! 
ve eırısalı:;ız bır cesaretle böy-
le büyük biı- ınaceraya atıl -
mışlardı. Fakat, bunun n1i..tkatcı.tın1 gör
nı.iye muvaffak olmuşlardı. İşte, o gün

den itibaren artık Türkler Rurneli sa
hiline ve (Avrupa) kıt'asına ycrleşıniş
Jerdi. Bu, ,•Jl'ih.i.n hiçbır rlc\rrinde, hiç
bir ınilJ.ctin ka:ı.anamadıgı bü1·ük bir 
zaferdi. 

ir,K TERSA!'lEl.f'R 

.bnkü.ıuı;olinin»> mbmb mb m m mm b 
Süleyman Paşa, böylece Çimni ka

Jcsine yerle;;tikten sonra, Osmanlı hü
kt1ıneti.nin vazjyeti birdenbire degişti. 

Ve derhal bir (fütuhat devri) a('llı -

verdi. 
Sult:ın Orhan, bird<.·nbıre Ruıneli sa

hiline on bin atlı geçirdi. İnoz sahille
rine akın etti. Bulgar topraklarını çiğ
nedi. Blıılerce hayvan yükü ganiınet ve 
binlerce e:-ir ile Anadoluyo dönüp 
geldi. 

Bi7.ans in1paratoru, (.Kantııgözen) 

fena halde şaşırdı. 'ram o s1r~da, ra
kibi (Jan Palcolog) ile ugf'aşırken, bir 
de Türklerin bu tepeden inme hücum
lal't karşısJnda kahnca artık bunaldı. 

Sultan Orhandan hinıaye isteıniye baş
ladı 

... .\yni zamanda, Kantagö.t.en Süley -
n\an Paşay<.ı da adaınlar yolladı. Cimni 
knlesi.nin, on bin dül..n altını mukabi -
lhıde tekrar kendisine iadesi için yal
vardı. 

l farıbul Jc:liye ürüncü hukuk hA
kiınLiğinden: 

l\Iüzeyyen wrafu1dcuı Be;;;ikt.a!).ta Si 4 

nanpaşa nı.::ıhallc<-inde Aknıazçeı;-nıe 

sokağında 32 No. 1ı hanede mukim i
ken yeni ikan1etgiıhının nıcçhul oldu
ğu tahakkuk eden 'Yusuf aleyhine 
mahkemenin 939/1042 No. lı do~yasile 

açılan boşanına d~v.asının 5/12/039 ta
rihli celse~inde hazır bulunına:-;ı hak
kında ilt\nen ınüc$.deaH.leyhe da\ etiye 
tebliğ edildjgi h.:tld~ oelıncınesi hase
bile hakkında gıyap kararı ittılıaz o
lunarak muhakeme 17 /1 /940 saat 15 e 
talil< edilmiş olduğundan n1üdde~aleyh 
Yusufun mezklı.r gün ve saatte mah
kenıede bae.ır bulunması veya bir vekil 
göndermesi. aksi takdirde gıyabında 

ınuhakeme icra edileceği ve bir daha 
celseye kabııl eclilmiyeceği ilAn olubur. 

939/1042 

GAİP MÜHÜR 

5/12/939 S<l.1ı günü mühürı.imü 
kay.bettim. Yenisini y aptıraca • 
ğmıdan eski.sinin hükmü yoktur. 

Edirnekapıda kahveci 
Salih Zekai Kurkut 

ZAYİ 

ı1ına 8 Alman tayyaresi iştirak et- vertliğimlı askeri heyeı.lmi'L reisi Or- ı 
mi.şiir. Fakat ıbu tayyarelerin sahi- general Kiizmı Orbay bu akşam !\o
le y&kia.şamamış oldukları söylen- karaya hareket edecekhr. 

Sözün kısası: Abna.tt p1opa·gandası 

kötü, cülünç ve g-ayrimüsmlr btr yola 
sapnıış:tır. Sarfcttiği g:aynt mezbuha
nedir ve neticesiz kalmıya. m&hkô.m -
dur. Sovyet Rusya ile Türkiye arasın
da Mali, hll.d hlt.bir ilıtil&f mevzuu ol
madıt1 gibi vesilesi de yoktur. 

Ştmdl tenevvür etole.si. muktaıi, Jıatti 

liizumlu tek bir nokta. kalmıştır. O da.. 
Tas a.janstnll\ hpk• Aııadolu ajansı gl
bi b~tün bu kzvir. d-edikodular, nifak 
tohu.,..ıarı karşısında. bir teblii ile: l'O.

ziyeti tM.Tih e7lt:mesi. Bo tasrih Al -
nıan p-:ropagandaSlnO. \'C fmu.li rayret-
1'-eşliğine katş.ı yerinde bir şa-mar ola
cağı ıribJ hakiki vazi,-eti de aydnılattt, .. 
cakhr ve .. bir bakmtdan bun:ı ihtiytıç 

olduku da a.<iiki.rdır. 

Stiz, şimdi «Tas» uı ve sa.lihiyıl"Ui 

Sov:ret miiRı~illerinindir. 

Bu ~Lrada, şiddetli bir zelzele, Mar
n)aranın Run1eli sahilindeki kalelerin
de büyük rahneler hı.sule getirdi.. Sü
leyman Paşa, bu fırsatı fevtetn1edi. 
Ece Bey ile Fazıl Beye, Gelibolu ka
ıe:-;inin bedenlerinde açı)an yarJklardan 
derhal içeri atıln1aları için emir verdi. 
K~ndisi mühim bir kuYVetle ht\l'ekete 
geçti. Sırasile 1 Konur, Bolayir, Mal -
kara, İp~alot, TekirdC*ğı şehir ve ka-

Kumkapı orta mektebinden al
dığım tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisiııi alacağımdan eskisi~in 
hükmü yoktur. 

216 Kemal Sevin 

mektedir. İngiliz avcı tayyareleri Londrada, 'nlaşmalann mali ve ik- IJfjııc:ı:ı:lllliGl:ıil:l§ilı: Jll(jlal!liiı.•:aıınmm•l!llmmııı:::zZi;ll!ll!l:ıanacıı::ı••••m•m••••:llll=ılllCll••••-m•-;•-;;;;;;;;;;;;;;;a-m-;;;;;;.-;;~ .. -
düşman tayyarelerile hatibe tutuş- ıısadi kı~ım!arile meşgul ota.11 Hariciye -. 

BUGÜN MATİNELERDE ~uşlardır. Bir Alman tayyarea:ine Umunıi Kitilü ·Nuuıa.n Menemenci ğ
isa!:ıet vaki olduğu fakat üssülha- lunwı bir hafta veya 011 güne kadaT 
rekesine doğru yoluna devam et- vazifesini bitirecek Ankaraya. >\vdet 
tigi beyan olunmeokladır. etmesi ınulılemeldir. 
BİR HAVA MUHAREBESİ DAHA 
. Bakü 8 (Radyo) - Alman hava IParin ondiyal radyosun-
başkumandanlığıııın tel,ıliği: Dün, .. . 
Norveç açıklarında bir Inglliz tay-ı T urkçe neşrıyat 
yaresi ile bir bombardıman tayya-ı 
resi arasında ıbir muharebe olmuş, 
nihayet iki tayyare ctokuşmuş ve 
her ikisi denize düşmüştür. 

~,-_____ _ 
Dahiliye ve~dli 

Çangında 
Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak 

refakatlnde Kastamonu meb'usu 
Amiral Rauf Orbay ve Bingöl 
meb'usu Necmettin Sahir olduğu 
Jıal<le dün Kastamonudan Can -
kırıya hareket etmiştir. · 

--o--
Alman büyük elçisi 

Ankaradan geldi 
Alman büyük elçisi Fon Papen 

bu sabili Anka,radan şehrim ize 
gelmiştir. 

Bir kadın cesedi 
bulundu 

Bu sabah Arnavutköyünde 5(} -
60 yaşlarında kadar talımin olu -

Pari Mondiyai radyosu bu ak
samdan. itibaren muntazaman tlirk
ce neşriyat yapmağa başlıyacak -
tır. 

İlk neşriyat lbu ak~am saat 18,30 
da Fransa Dahiliye Nazırı Atber 
Sara iıle Faris sefirimiz B. Behiç 
Erkin taralından açılacaktır. 

Hiılt:r makenzeni ziyaret etti 
Paris 8 (füdyo) - Breslav'dan 

bildiriıliyor: Hil~d, 90 ıııncı ytldö
ıı üm ün Li idrak eden Maı'eşal Fon 
Makeıızen'i zivaret ve tebrik et
miştir. - MEVLÜD 

Edeoıyete intikal eden devgili an
nen1iz Bayan Naciye Muammerin ru
huna ithaf olunıuak üzet·c B('yazıd 

camiinde seh.ri hdlin 9 uncu cumar
tesi günü öğle namazından sonra 
mcvludu nebi kıraat oluJıacı:ıgından 

akraba ve dostlarımızın ve arzu bu
yuranların teşrifi rica olunur. 

Oğlu Ekrem Muarnmcr, kulan 
Ferhunde Muatr.mer ve Dürdane 

~ TAKSüM Sineması 
Senerun en eglenc.,,Ji ve en neş'elı ve baştan ba-şa ha-rekat kaıhkaha ile dolu 

ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
Artistleri Maks Biraderlerin 

PASTIRMACIYANve ŞÜREKASI 
R. K. O. Film Şirketi hesabına 1939 senesinde 

çevirdikleri yegane 

TÜRKCE • SÖZLÜ 
BÜYÜK F 1 LM 

1'W.veten: EKLER JURNAL en son dür:ıY& 'bav.ad.isleri 

BUGON T AKSiM Sinemasında 



ile Sabah -

Sinir ağrıları, Baygınlık, Çarpıntı , Baş dön
mesi, Uykusuzluk ve sinirden ileri gelen 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
2 Birincikinun 1939 VaziyeU 

' KASA: 
AKT i F f PASiF 

Ura Senur.7• 
. A.ııuı: s.n klıoera. 15. 500.302 21.802.414,3 

Bankası 

Lira 
15.000.000,00 

bütün rahatsızlıkları dindirir. lı 
•••••••••••••1121111i1E l!:ll••••••••..; ' Dahildeki Muhabirler: 

BANKNOT 19.086.620, 
UFAXLIX 1.524.719,1 

lld]o•• Al<çC 
42.413.753,99 Adi ve ~ 

H~ 

4.217.134, 
6.000.000. -

Kavurma ve Fan ita 
El Makine leri 

Satılı ktır 
E!cktrtk ve Havagazi ile isleI 
kahve, kakao, zahireyi hır defa
da on kı.o, bır sııatu: 45-50 kilo 
ka.u ur son sist"m hır adı k;.
,. unna maki nas; ,. el ile müte-
}ıarr:k 8/80, 10/!IO ıkı a<let farnla 
nrnkın:.ları sah'ık ır. Ma.'ımut -
pa<a Kürkçü lıon 33 No. da .'ır
man Rabino"~iç'a müracaat. 

De"Vlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

İbıtleıtı e'9\oeJ ~l.i.n edildı ~ ı ba\Ge is tek t;L1- r.:nşan "Rarl 350 iU.unl •50 ton 
m.uıotun ibaJı."S'i l&/12/939 tarihine rasJJ yan CL.:=)3 &'1rıU s:;.at 15 de Calaı rıb

bmındaki Umum Müdürlük binaaınd4 tepla!lacak ola~ satu:~.lına kom:ı}yon'1fd.1 

7apılacaktır. Muhaınmen bedeli 32940 lir ,1 ve mtı\'Oililil.at ie!.1 · :-.tr 2-470 lir~ 50 
kurv:tur. 

İı1ek.Hl~rin te?ılJf ntektı1r>larm1 bildirOen vakJlteıı. bir -.o..:ıt evvchnt kadar 
)<onılsycn reiaHifn• tevdi etmeleri lhımdır. 

JJu baptakl pJ'bl~ .!Ol.O lt!(tn :tonıi.s.)onda h.c . ıun .ö. UlPbilir. 9758> 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
ı- Talibi çıkrr.)Jan 500Q ~det <>ta.mon pil ka•h' paurhkla ah.nacaktır. 
:ı.- Mulıaııımen bedel \25e0) muvakkat tcmın.ıt (117,5) hr;ı. olup paz.ırlık 

23/BlrinciUnwı/a:ıt Cwnart .. i llWJÜ oa•t ıt.O dıl Anlldnda P. T. T ı:mum Mu-
4üılülı: l>wa cb>ki satmalma k<>mio)'onwlda yapılac•ktir 
~ i.t.ekıner muv11kbt temtneı makbuz. veya banka ten nat. n1~ktubu ile 

k.aıaımı ve&ikalannı hAmUen mnJrib' S'm> ve nette o 1"ornıs)'(lna şartJ::ırı öğren~ 
mel< lPı de her liın Anmada P. T. T, Levazım İstanbuld. Kınacıyan hanında 
P. T. T. luazun •;J111J"at ıube mudürlölılerine mfü·nccı! ede<~kledir. (!1793) 

Beyoğlu Kı>dastro Müdürlüğünden: 
Beyoğ!unda yeID Bülbül ve İnönü m•ı .. ,n.t·l~rinin kadut:-~ ~leri bıti.rilınlıatir. 

Bu mahalle1ere ait atk ı cetvellerlnin &i»l~hye lta<far yaptbn'ş olanl.,rJa ilin 

Jıarih!ndeı ıt0nra da 7apılacslf O);.tnlarıo Tdtrlmde SJra5<'.rviJcr cadd~'."ıinde 48 

J(o. b (HlrJsto \."er&:) apartımarunın bi rfnci k.at:nd<J k.tAdoıstro dai1·e:..JnC' p1~nla

lile l>lrlll<te asılmaaıı devam edilmektedir. 

Alilad•rı.trın adı cetveJ!erıni ,., p l;)nlar• Lıilu)l ,.e te~~k ederek ıtirazJ o«ın

.,_w a.&k.J \: C illn tiıırihlıldeu itibaı.·m iki ay içinde a.Jni bin~ Beyrıjlu kaOastro 

mtldürJüğüne mür~atlart 2613 ı:.ayılı k- :oıs'lro '\:~ tıpu tahr" ı ltnnununun 2ş 
mcı ve 3542 aayıh nizamnamenın 32 inci ınadde?CTt n1uclbin('e H.ln ohuıvr ( 10122) 

1'o. 164 Yazan: M. SAMİ KAHA :t.l!.L 

Kulunuz emektarım, Süleyının çelebi 
zamanırıdanberi ocak lıyım 

Hazretı i'0ıtı.ih; ti .. hzade Orhanın bu
Uın1nwıı irade etm t.L İmp~rat.or 
ltostanıln gıbi, sehzadenln de l'a öhı, 

p hut dlı·i olarak tutul nas c n ku· 
mandaoJara bildirildi. 

Taraf, t.aı·a! ,tehz de Orlwn arJncyo
fu . Nihayet Ahırkapı ifaertnc dojıru 

fl)ııade Orhanı tancyarak kov:ılıyan 

• olun 1.abıtf P.ı.ril~h1n hJz.un.ına ge
tiri ldi. 

Sultan l\. lehn1c~ soruyordu: 

- Tillı..ıbj sen mi y-.ptın:' 

- Eve\ Padl~ım.. 
- .. . ·t>de: Vt TIQ.!J}? . 

- Şehre giren kolların Pist~\l'ında 

adim. Jlipodroma dotru ıtiı olarak kü
eük bir nıüfreze dörtn;J yallnkılıç i
ı.rli:yoı-chı. Bıdaye ıe bunı rı bizim si· 
J>8hl!erimiz zannettik. Çfuıkü hepsi. 
Türt. kıyafetinde idiler. 

l'a.Ul Yeniçer: zab:tinhı ıarını bid

' tle kesti: 
Sen n ı1 z•bitAin?. 1-Ii<; kale ge

üJerınden süvarI içeri a:irer mi? 
Jlf sıl olup da bunun bir hurl"o oldu· 
lunu anhyamadın') 

- ı .. di,., .. hım, • ladı 1 11.)Ndro 

do yay« olarak l"Ofl blır"•tle koı -
t.ıh., su\'ariler Ay~ufj· oı. killsesinc hü
<·t.ırn ettıler ''e kJtpırurı kll'n :ııfa ça - ı 
lıştılar. 

- Ba ho.ı.rc:teL ~ch..:..ıdt> Orhanın ken .. 
dıst mı l Qpıyordu? J 

- Dt>ı11C'k Bjzan Jıl;ır üaf'rlne hü -
curn t!'thyorlarrlı. 

- Eı.:et P&di•· • hıın, ki!pıdot bı.j;ırı-

yorlardı. 

- Ne diye"' 

- A('Jn kapıyı, tbHm o}Ul'1:l'.t. ti~. 

- Sonra? 
- Biz de yanaştık; :zabittel"den biri 

sordu? 
- Ne- ı.>rdu'." 

- Hanıl ortadan otdukhı.rıııı. 

- Ne dediler? 
- Sipahi ortalarından birini 1 ı~uıini 

verdiler. 
- E, sonra?. 
- Kulunuz; daha ziyade yanlarına 

y..naştım. Bir de gördlın1 k , tt!hz de 
Orhan bq!armda ••• 

- sroıadt7i ntreden lanıyo~•o ı 
- :Efendimiz; kulunuz emektar bir 

7rn'ı ı·i La0itiJ'lm.. Sü~yrr.an Çelf'bi 

Af!ı:ı: ufı K. G. 678.111 
"nlrk lirası 

llariçtdU lılııhablırler. 

l .996.124,11 1:edavüldeki. Bailbotları 
Denıbde edlleıı. evrakı 

-

aakdly• 158.748.563,00 
ICaıumun 1 - a IDc1 mad-4.ltın: s..n ıoıocraml0.010.24914.080.216. 

dövızlrr 26.357, 
Dığer dövizler \'e Boı·ı;:lu 

lrliring baki:Jeleri 7,177.894;55 

Hazine Tah• illerl: 

deltt!M t.vtlluoa b.zl-.. taraf........ yW t.t
<117•t 

21.284.468,07 Denın~ edilen 
nakdiye~eol 

evrakı 

141.W.&97, 
lt:al'fıhtı tamamen alb.n 
olarak illvet<ın tedavtt-

t;; ve dı~ BASUR MEMELERİNDE, Basur mcmıe:eıiııin lıer t~ 
iltihaplarında, ceratıa.tlenmi.ş fistüllerde, kana.yan basur mem~ 

rinirı tedavisinde REKTA patı ~if~ı teııün edeı-. 
I>cruhc.1' edilen tı\'rakı nak

diye k"'"fılığı le vazedilen 17.000.000,00 • i Tİ DAR l!A!e&lton! mubblli 111. 
Hten tedavüle vazedJlftl 139.0CJ0.000. 297.440.897,00 EM A Kanunun 6 - 8 inci madcte-

l~rine t.vfıkan haıine tara• 

fındaıı aki tediyat 17 307.666, 141.440.897,0~rk Lisuı J\levduab: - ı 34.74'.?.842,34 
ve aıı:ı.••Y•IEKLi G i N E 

S<n~at Cüzd.,11: 

TiCARi SLNEDAT 209 807 .6%.1 

~am n Tahvilat CID<l•s ı 
fDe>nıhdıt l'fr,ıen evr1tk? 

A - (nakdıyt"oin kcı:rftlljı 

ır. ham , .• Tnhdltt) 
tl:lbal k::v,,...ıaıle) 

B- St-rbest t'::ıhaQ'l ve 
fah•H.-\t 

lhanslar. 
Ilazint!' c- k ı!'a vaıl~lı avans 8 681.000, 
Altın •.t· Döviz """ir.o 14.57#, 
·rahvil!ıt uzerıne 7.822..17'.'l, 

h wedarlar. 
Mubklif: 

D i>viz taahltüdatı: 
Altına tahvili lı:abıl d6'.izler 2.575,71 

209..807.69 5, l l Diller di!YUler "" ola aklı 

16.517. 1 49,56 
4. 500.000,00 

17,251.112.09 

512.394 &71,45 ;.,..._ ___ _ 

it" • . ,,. ıı.ıı:tyderi 45 269 42 1.1' 

Y eJı.fln 

45.271. 996,88 

109.722.000,981 

;;12 39·1.871,45 1 

,. ... -
T•M&tler l har acnnıde bu l ırnu r 

P".t• ll.ı:ua l~) Cat.t•. fıt•nbul 

SiSTEMATiK BiR SAZ 
He- aksam Beyoalunda İmam h~ıla 

ÖZDE 
Eeki (MODA) Gazmosunda 

l T .. mmuz 1938 tarihindru itibaren: la1lon&o tııaddi •/e 4.. altın ilı.erine R\aDS " 11 3. 

Şarkı fileminir. besi kiir}arı olan Bay HAYDAR, ŞEREF, z.E:Kt :'. 
KADRİ i'.e Bııy~nlardan münkh!p SAZ HEY'EI'İ t~mni etme1' 

tedir. Ayrıca: M1LL1 OYUNLAR 
Ga.:ino: Bir aile yuvasıdır ve Luka iclarcsındedır 

~il~~!~~ ; ~ ~.~~}&.e:i.~~~~- :vek~eıi bınau i~ınd• I 
Beyoğ:u dördüncü sulh huk\tk 

hakimliğinden: 

Beyoğlu Taksim Duvaxcı •akak 
12 numarada otunnakta lken ölen 
Agatonikinin terekesine mahkc -
mece el konulınu~tuı·. İlan tari -
hiı.den başlamak üzere alacak ve
recek ve sair suretle alakadarların 

1 
bir ay mirasçrların üç ay h;;ndc 1 
Beyoğlu dördüncu sulh hukuk 1 
hclkirn.Lği:~('" bD~ \'Urn1aları ınüd • 
detinde b. vurW>lar fıakkında ka
nunu medenlııiıı 561. 569 lın~u 

maddclerı hükümleri tatbi·k edi-

Devlet Demiry narı ve Limanları 
işletme u. idaresi ilinlart 

Ulus, Son Tmrıtf w Al'l&d&lı.> pıı~teleri!e )1121939 wi.r.in<k lıUmil",) 
satın ahnaca~ ilt.n edilmiş: &tan ve :rnııhammea bedeli 1765(). ı~nGaın ~ 
luna.n 585 :?ı.13 n1ese uma» liri.Ren. ltz.uın üıeriıw yıee k.aJ>l'bı zari m;uJ.ill 
20/ 1%/939 Çol"$0.1Tlba «fu>.; "'1at 15 <I• Sırkecide 9 i lria"' birr.ıoı :> IOIJD ..ı 

nıalz.eu~c ırıüdürlüğü od:tsmda toplanan n:~ahrnıc: ek,j}tır.e lıon1i<cyonucda 1544 
lir"' .40 .. Xunuı muh."1ı1.1me-ıı bedeni 38 •ak!~n fotoğnf mahe~ıinin açık eksihme 
uıulü )}~ tAsiltmesi yapt!acekt.ır. Eltfdlt11~c ~rtn;;n esi ve telıPrriia1> bede-biz ola
rak mahem• m\ıdürl\iğünden a tm•bllir. 

Mı,ıvakk..ıt teminat 123 yüz. yirmi üt lıra 33• otu~ wç kuı"l~tuı-. 

isteklılerin muvakkat teminat ve şarUı.amf'timde yazıJ1 \'eıtilta ilt bjrlilrte 
::ıyni ıün ~t 11 do.ı mt"ılcf.ır komisyorıd::. ho:.ııtır bt..)un.-.la)ar• l~zuJıd:ır. 

6231• 10101• 

~ip n .ıetr lyatı ıdar~ eden Bafll'uh&rrlr! 
ETEM İZZET BKNlCS 

~~ ' 
Muvakkat teminat 1323,75 liradır. htekli!c-rlD aylili tün ~•\ l <L c. k~r, 

nunun ıaxii etü&,ti ıekildıek.iı lu.pal aa.ı.911.aruu ll:oaJ..yMa vef»ı<l~ı·~ Wı.mdır- .. 
nan1eıer paı:aS1Z olnro.~ kıomiEy~CNı verihnekteilir. 4188

11 

Dr. 
GÖZ HEKİMİ 
Murıtd Rami Aydın 

ByoC'hı ~ Parma.kkapı, İmanı sokak 

11.. A \ lP ÇOCUK 

Or dort Y•'"'1Jda S~.aı. Y"' J~ ~ 

lluılt!ıi" ,..,.., SON TELGRAF Matlı•- !eceğı iliın olunur. 938/174 N. Z Tel. •1i5l 
dında dilsiz t·v:adım . sah ıı0,~ 
sabah saat alllda ünnııde ge-:c

1 kazak, ba~ aça ve ayaklarında . 
tik olduğu halde ev.den çı.J<ını; ' 
bir d"1lıa görüruncmı.1ir. ôr<'!ı · 
!erin veya bulun<itı~u mahalli lı 
len~ıin insaniyet namına ~nı: 
daki adrese bildirmderin rk' 

ZOlmiılnıncianberi oc ... klıyını •.. J-:di.ı:n~ 

göm:.u tjn1. 
- Pe:Ai?. 
- L'l·rn l; müfr('2. ıc elni.J: ı.:cr -

dün .. l<'ak•tt; şehzade işı ~ezdi ve dörı
n~~la ku1ka ak kaç11a!i. ı t(>df. Aram:z

da carı»:ma oldu. 
o~enlrr va rnı'> 

- Jlc:ın onl:ırdan \'C hem de bızden 
ölenler oldu. 

- D~ha sonra?. 
- .. K:ı.ntı bir t>v«ı adan sonra ta-

ltibc b..'lşl~ıdık. Onlar atlı oldtıkh:-ı i<;>in 
hattımızı <;abuk yardılar. 

- Ah.n·,.,ptya düğı u .1u k<ıçtılar? 

-- ı-:,·e1 Pndl'51lhıın, çünktı: Şt>hre gi-
ren koılar HipUdroma do~"?'U akqor
du. Anca:l~ Ahırkapı yolu aı;ıktı. Pt~

lerine di.ıştük, sık: bir yarış bJ.şladı. 

liir yandan da etra.tlar:nı muha~ar::1ya 

- İyi )'tıpnıışsın , .. 

- Kollar, etı·aflarını ınuhesaru <;em- ; 
berine almı tJ. Kale dibine &elince at· ' 

~~:i~ç::~~~r~~~~~~~~çl•r" do~ ·I 
- Sonra?. 
- 1',akat, Padi.şahıın 1ochzarlPnın ya-

nında bir de genç vardı~ 
- Kız mı'?. 

- llayn·1 c:-abeınrcd bir oğlan .. 
- Türk kıyafctJnde mi?. 
- Evet, Türk sipahısi kıyafeUnde .. 
- Peki sonra! 
- Bunlar, kale burçlar1na doğru çı-

kınca l>iz de ok atmata ve kale ~den
lerine brm.."lnmı!a başladık. 

- Orhan nı?Jkabele ediyor muydu.., 
- Ediyordu Padisah1n1 

(Dn'Gmı t:4r) 

Bcınu.1 ıçırı Ç<>l< neş'eliydim, 

rr.ckler. keııdiını alamıyordum, 

ğin., si1ı.:·ı.:}ıl1in 1 bana: 

- Vah .. V<l!lı .. 

gü~üyo.'Ciunı, gül 
hem, ona kcdL· 

Dt:yip te , 'usrcti Baı,dada aşıı tmaııın naa..ı 

~ldugurı~ı iy•ce öğrcteceğimc pt"k memnundum. 
Bl"n de ona: 

- Vah .. Vah .. 
D;yect'k, f•kat. 
-Ah .. 
Dt-me;;;rıı belletccckiim!. 
- :l.fü,;ııade edin. BeThis, 
- Candn olun. 

- Cn ı olun .. 

Fakat, son 

diyeyim .. 
teklUıııl: 

Demek ve ondan mü54adcsini, vermtk ~&dar 

kolay ve basit bulmad:ğım için daha söyler söy -
lemez: 

-Nasıl olur?. 
Dedim 
- Çok kolay .. 

Der gibi 'bir ha! aldı ve . Uzun u:run tnini 
m;idPf•a etmiye, yalvann«ğa başladı. 

O kadar .. İçten söylediğine emindı ki, halla 
bir aralık gözlerinden yaş s1ı21yordu ve.. Ostııste; 

Bunun için ne is'iyorsun canım? 
Sana ne yapabilirim?. 
Canıma tırıııamile esir olmak, bağ &nmak 

ı ederim. 

i.itiyorum!. 
- Emret... Ne dersen o obun!. , 
Diyoı·. gözlerimın içtn ~ bakıyordu 

- Fakat, sız evlisiniz?. 

Jkdim. Sert bir bakışla ne di~·eceğini belde 
drm. Şaşaladı, durakladı, k!.Zardı. Belli idl ki. bu 
sorgum kalasının içinde birdenbi.ı·e bir sarsıntı 

yaptı , hiç düşünmediği, beklemediğı bir darbe ol - 1 
du. Belki, bir iki dakika ollun düşünmesi, benim 
bekJemem ile geçti. Sonra, 

- :Bunun için, ne mahzur görüyorsuııuz?. 
Diye söze başladı. Ve .. F;n son söyl'iyeceiiıı! 

en önce söyledi: 
- Zaten ben karımı sevmiyorum!. 
Ben sadece dinliyor 
- Olur .. 
Yahut ta: 
- Olmaz .. 
Diye tek kelime 

niçin sevmediğini, 

.... 
söyl~mlyordum. O, lıar~<Jnı 

- Nikahta keramet vardır. 

I.lfının bOfluğunu kendi nefsiaıde te<:rfrb~ et
tiğini, karısının da bumı ·y•vet iyi bll.diğhıi anla -
tıynr, ihtimal içinden de: 

- - Nasıl olsa bunu kanclınrım .. 
Diyordu, Ben de, dinJedim: Din~dim, cam 

OJltın: 

alı' . Halıcıoııı!unda, Turşucu ın •• d• 
lesir.de Sıvacı Ahmet sok.ağ·~ 

5 numanda İbrahim Ya;;, 

ı m \ll'h• " 

~»daJl 

Bir al;.cea:ın teaıiW jçio maht"\IZ '' 
paray• <: ılhnesi Dı~ (l~) 
agırhgındcı ve içinde ÖitÜriJ bu}unıdl 
ağırhgında ve içimle iizilı·J.ü. ouıunnt 
sarııntırak pırltmLlli ı:ıp ak ta~ ( 120) 

,~ .. ı 
liı-a }Uyınet.inde ib:eırinde ~ 

ulak inci b.,lunan lıir pil!ıliu }O>' 

tekle berauer pilAtin cep saatı (25) 
hra loymetm.ı. n"'tiı> ıııord""' 
Ju ( !IJ aya r Zenit 111arlı:a!ı sl• 
tın kol saati ( lil) w-~ kıyııı.<· 
tın~ {22) ı:ram ıı!kleli...ıe (la) ~ 
alhn köı;tek l>iıo lira JoymeUndc 
taş kravat iinesi 'bk lir a kcyınetinG' 
can1 uçlu altın kaplama yazı k.alerrıf 
(1) Ura kıymetlnde altın kapıaJ<I# 
klll"IW1 kalemi ll / l !/&39 tarlh;J]I 
ınüsadif pazartesi ı\lftÜ saat 1 btı"' 
çukta Snııdal bcdestanındn arttırn1 a." 
ya vaz ol\.marak bedeli n1üzayecl' 
muhammen kıymetlerin yüzde yet .. 
mi§ besini bulduJ_u takdirde n1li.~te
ri!iiine ihale olunacak bedeli miiznY' .. 
de kıymeti muhammenenin ~' 
ye!mif b•ıini bulmadığı takdirde ı 

kincl müzayede 25/12/939 tari!ılll' 
müoadif pazartesi ıilnü saııt bir bU" 

tukta ayni mahalde icra oıunar~k 
satıl•<•~· nan olunur. (22502) 


