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enevrede ugü Finl ndi a işi konuşuluyor 
Aydınlanması 
lazım bir 

nokta daha •• 
ltalyama Tuna Te Bal• 

Asamble' nin bütün milletlerden Finlandiyaya 
maddi ve manevi yardım istenıesi beklenmektedir 

kanlar için taıavvor - -
:'!ıfr;.aziyet hakikatteManerhaym hattını yaramıyan Ruslar Finleri Romanya'yı her yandan 

,;--,.;;:,:;:;ı iki ateş arasına almağa çalışıyorlar ___ sarmak mı istiyorlar? 
•tteıtıı.ıerı emeller 1t&r1ıaında ııalilıl· 
teuı a .. mlimaıUlerlnlıı ve ajanal&n· 
llı.ıı llalk&Dlar Ye Türltiye hr.kkıııdaki 
''inli ve kat'l aoll:ıai nasarlarııu tuh 
•e lebllt e1lemelerl arlık l1&5ll bir 
tara.ret haline (irmiş bulunuyorsa. ve 
lıııaa lhllyac Yar & İtalyo.aın Balkan
ı.,. iizertııdekl düşWıce ve emellerini 
dt aydınJalması ~ ni be:tıe bir ebeıo
llılyeı kazaDmJJ bul11Dmakladır. 

Büylilt faııisl meclisinin toplanlm ve 
ltlJ.hu. eltili kararliılr ~k mühim ve 
ltıanahdır. Fa.tisi İtalya, mevcut va
U1et.ln Alman1a Jle olıın itlilakına. te
ltua lqkll elmedlklnl bir kere daha 
~bariiz etUrmekte ,.e ittifak ruhun& 
led&kalinl lazel•mektedlr. Bu ittifakın 
tlı]l maddeleri bizim kadar, dWıya. 
"karı uma:m.l7eslnc de me(bal bulUD
d.D.iu lfbı Polon1a harbini takip eden 
Vaziyetler ve hidtseler karljısında AJ
llları - İlalyao lıtllakının ,.eflrdıtl al
lıaıan ve btlhdaf elliCI noktalan bll
ttllyoraız. Belki de blr va:dyete ve bir 
bokta7a kadar İtalyanın kaypak ve 
lllii.tebavvil silihh bir bit.ırnfhk sl7A
.. tı içinde bulıınm»ı bu lltlfak mua
lledesınlu ihUva eUlfl e sJara uyı-un
dur. Da.ha zi7adr- ln na. bu fikir •e 
lb.üJ&Jıa:uyı ıreren tebllidl'ki "u satır .. 
larmr: 
•- Bli7uk meclis itaı1a Ue AJmany~ 

lrumctak.l munaseba.tuı itüfak. misıkı 
Ue ve bu m.lsa.ktan evvel ve lionra Mj .. 

l&no, Salaaburıı: n Bcrllnde leali edil· 
"'lf olan noklal ııadrlanu lesbll edll
llıiş oldulu f"kllııde devam etm•kte 
•ldutanu be1au-.>1 

Bu sahrlaruı H'ade. l pü.Ur: 
- İtal)'a Alman7a ile karulqıbrmış 

•ldula fÜl)do va.ı1et1DI muhafaza •· 
diyor, Bıınun alrslne delilel ede .. k hio 
bir lıallı harekel mcnut delildir .. 
Deaaeı. lsleııi1or. 

'l'eblllde vo leblilln Roma malbH· 
tuıdakl tefsirlerinde de dlkkate p.1an 
Doktaıar vardır. italya.nın Almanya Ue 
llıüleraflk ve mıllevad bir pollllka la· 
kip eım .. ı ve yahni d& ahvalin lnldta
fına. muntazır ve amade mül!irtak.ll bir 
hattı hareket içinde bnlanma~ı kcy
flyeU ıU.erlnde duracak detlllz. Bizim 
bu yallJllu.la daha ı..i;rade üzerinde 
durmak btedltlmlı nokta, büyük ı,,.iııı 
llltclislnln Balkanı..r hakkında lıtlhu 
•tııtı karardır. Bu k rann leblitlnde 
&ad.ece: 

•- AmavuUuk KraJh.iınuı İta.Jya 
lirallıfı Ue birleşmesinden sonr;a. mill
l.ttek kara ve deniz hudutlarının art .. 
IDası scbebUc Tuna havz&J;ıada. olup 
bilecek t01lerln İtalyayı dofrudan dol· 
.-uya al.i.kadar etmekten hali kalmıy&
cajıoı tasrJh eder •..• 

Denmektedir. ~ie bizi şaho.;i cöriış
lcrimlz ve kanaatltrlmiz bakımından 
&l;lkalandıran nokta tebli*deki bu 
tutipbemJye-tt.ir. İtalya kendi:sinl Ar -
nıvut K.raülimm İlaba ta.tmda mem
ZUç bir hal ikti.ı;.ap ef.mesl dolayaile 
idcta bir Balkanlı d<vlet lelıikkl et
ınek~dir. Balkanlarda. Ye Tnnada vu
kua celecek her bid.Uııt-nln de ke.nd.isilı::U 
•iddetle ve bayati bir ehemmlyeUe 
&lü.adu et&.ilinJ IJ~n ediyor. Buraya 
kadarı ıilzel. Fakat, Balkanlarda. kendi 
ifadeleri Ue «Olup bJU-cek şeyler• den 
nıaksat ve muratJan nedir?. Müphe
Jniyel bu noktadadll'. Balkanlarda lh
UmaUere ıöre tunlar olabilir: 

A- Balkan drvletlcrl aralarında 

hcrha.ıırl bir teca.l' l Ur 
B- Balkanlara - orl<iya. atıla.o ıa· 

l'ia.lar Vf"<'hilc • bir ~o\· yrt kcavtizü 
C- Balkanlar ''" Tuna havzasına 

bir Alman Wc:ıvU:zü. 
D- Balkanlarda Almanyaya mtile

\:f'tcih bir incilh: vr Fn.n!U:ı. hareketi ... 
BirinC'i Vf ı.oounru ihtimal pek tabii 

olarak ~la mevzuu bahis dtiildir. Ge
l'İ7e Sov7etltr ,., Almanlar tarafmdan 
\'11kua l"etirHebilrt'ek h3reketlrr lhU
ntilJlrrl kalı.yor. Bu Uıtlmaııcrin tahak
kuk sahasına l'il'mr~i veya ılrmemesi 
l!<ir ancak zı:tım.ınla Vf" h:idi~tlerln in
kişafı ile trayyün edetekUr. Şimdi, 
büiUn bu va7.ivetıc-r kaf"\ı ında İtalya· 
nın "Va:ıh·etlndcki müphemiyet de şu 

(DC'vamı 3 inci sahifede) 

D 5 R 
• Jı l' J. ı.-""ld'llııllllııl.._..._,_,..-._._"Sovyetler, Romanya ile karıılıklı yardım paktı 

ün us tayy aresı üşürü aü ve Milli Şef'in aktedileceği rivayetlerini tekzip ediyorlar 

bir Rus limanı bombardıman edildi seyahati Arap alemi de Alman tahrikatını 
Paris 9 (Hususi) - Milletler Cemi- dı"kkatle takı"p edı"yor yell konseyi bug-iln Finlandiya mesele- Ankare, 8 ( A.A.) - Reisicum-

si Ue m~cuı olacak "'" müst.aeeliyeUe hu:r İsmet İııönüniin ~·alanda mem . 
mtiuker<•lnl derpiş •decelttlr. Buaiin lek<ıi dahılinde seyabaia çıkacak 
verneeek kararlar, p.u:ırtcsl &'hnü &· lan haberi doğrııdur. Ancak, bu 
sambleye bildirilecektir. seJı•ahatin >nuayJı·en bir maksat 

Londradan Pari Suar gazete;ine 
bildiril<liğine göre, Romanya mü
dafaa tedbfrlcrinJ arthnnakta -Asamblrnln bilün dünl·a. milleUeri- için ;)ı'apılacağı hakkındaki rad

yo ve ajans haberlerinin as1lsız 
olduğunu Anadolu Ajansı bildir

ni Finlandlyaya maddi, manevi yar ... 
dıma. davet edccetl zannedilmektedir. 
BİTARAFLAR l'El'İDEN TEHDİD 

EDİLDİ 
Xopenhag 9 (Hususi) - Nasyooal 

Tidende ıazetesintn Brrlln muhabiri, 
Milletler Cemi1etinin bu dcfôi toplan· 
tısına. i'jtirak edecek bilaranann, lren
dllerlni naz.lk vaziyete koyacaklannı 

bildirmf"ktedir. Alman mabalili, Ce-
nevrede Rusya aleyhine, dolayısile Al
manya. a1eyhlne tezahürat olacaima 
şüphe edDmediil l('in, biU.rafla.rın bu 
teıahtirata iştiraki, Almanya taralm
dan ho cörtilemeı .• Onun ·~in bitaraf 
d.ev1,.tlrri.u Ctnf?!\·reye J1rİİ"1f' il I' 

dermeleri lstenmb$Ur. 
CE!'!EVRF.DEKİ ~liJMESSİLLF.RiN 

VAZİFESİ 
Paris 9 (Hususi) - l\I~Jiste Harici• 

ye Encllmeı1i reisi l\llstler FlDJandJya~ 
ya. karşı yapılan tecavüzü takbih et
likten sonra, MiUeUer Cemiyetinin •e 
bu tecavüzü takbih ede«tlne şilplıe 

etmedlilni, bonun için Bmyaya kartı 
mülecavlıln larlfl 11Sulöniln lalbl•lnln 
Uf olduğuna &Öylenılşllr. 

Blfvekll Dalodi•r bu söslere lşllrak 

Flnlıutdlya Baı;vrkili il.iki 

etmh;Ur. Diter bir ~ok lıatibler de ~oz 
alarak Polonya ve Flnlandiyada.ıı slta
yJ~le bah~etmll)ler ve Cenevret!eki mü
messillerin, yarınki sulhun Millrtlerln 
hürrlyeti esası üzerine knruJ:ıbltecetl
ni t':ill_!na 11.ln t-tmelrrinl istt"mİ.,lt"r -
dlr. 
NEC~IF.DDİN SADA!{ CENEVR•:YE 

GİTl'İ 
• UleUrPr Crmiyc.Ji.tıir. 11au.rt.eı,i l'iınÖ 

top1Jnaea.k olan As~:ıınblc lçtmaına. iş
tirak edeceilnl yatdıi'ımız murahhuı-

- --------·--
7 milyon liralık ı 
buğday şatın ] 
alınacak 

Toprak mahsulleri ofis 
1939 rekoltesini mübaya-

aya karar verdi 
Kövlü erıııı e:Jiı;dc•ki bugcla:yların 
toprak mahsulleri ofisi tarafııııdan 
mübayaa>ılla devam olu~makta
dır. 
. 1939 rekoltesinden daha müba· 
vaa edilecek 134 bin 218 ton buğ
day olduğu tahmin edilmektedir. 
Beher tonu 50 liradan olmak ü-

jDevamı 5 inci sahifede) 

Hel<lnklde Flnlaıuliu parliıımılcmı binası 

mız B. Necmeddln Sadak dün alr-kl 
Avrupa eksprtslle CeoevttJe hare-kd 
el.mittir, 
MANNERHAYJ\1 HATTI ŞİDDETLE 

MUKAVEMET EDİYOR 
Helslnkl 9 (A.A.)- Finlandiya kıl

alan Soyellerln Vlborı-a ihraç harekeli 

yapma.sına mini obına.k Jcin haurlan-
maktadırlı.r. Bu llı.n.o bueketl muval
fulyelllo nellcelendlll takdirde Ka-
reli benabındaki Finlandiya müdafi
leri iki ateş arasında kalını buluna • 
caklardır. Bu uada Karell mmtaka. • 

(Devamı 5 lncl sahifede) 

Bir Alman denizaltı 
batırıldı • gem ısı • 

~~~~~~~~~~~~ 

İngiliz tayyarelerinin attığı 
tahtelbahire isabet 

iki bomba da 
etti 

Amerlkalllann mük'madiyen m-Utttef lkler he~btna imal eti.kileri mtrmiler 

L<ındra 9 (A.A.)- Bir İn:;Ulı lay-
yare3iuln dün bir Alm<&n denlıalıı l'C· 
misini batırcbiı resmtn bildirilmekte
dir. 

Da.va Neureti dün sabah bir Alm.uı 
denizaUı l'emlsinin deniz üstünde sry
rcttiğiui hava. kara.koJlarına bUdlrml1-
tir. Sahil müdafaasına mensup bir 

tayyare Alman deni.ıaltısını ıörerek 

hücum et.mlo;:tir. Tana.r.:Jen altllan bl-
rincl bomba denizaltının kulesi ü.ıerJ .. 
ne isabet etUt,.ndcn ıeml bahnaia baş
lamışttr. İklnl·i bomba. da denlı.a.Jh ge
ml.ijne isabet etmiştir. Gt"ml bira:r. son
ra kaybolmuş ve deniz u~tüııdc yai le· 
kelrrt görülmüştür. 

nıeye ınczundur. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

kongreleri 

1 

Doğuracak fakir 
ka ınların evlerine 

Belediyenin otomobil 
göndermesi isteniyor 

Çocuic Esirgeme Kurumu kon
grelerine hırka<; gündenben baş
lanılmış bulunmaktadır. Bu me
yanda Kumkapı nahiye kııngresi j 
de icra olunmuştur. 

Kongreyi naılıiyc ba~kanı Şevki 
Söz bir a mış ve başka:tlıga Ismail 1 
Hakkı Vefalı, ikinci reisliğe Os
man Faiz seçildikten sonra bir se
nelik faaliyet raporu okunmuş ve

1 yeni idare heyeti scçilmL')tir. 

d:r. •Deyli MeyJ. gazetesinin Bük
reşteki muhabirinin bildirdiğine 
gör , halihazırda Romanyada bir 
buçuk milyon insan silah altın -
da bulunmaktadır. Ta!are:;ko· hattı 
Macari tana karşı takviye edil -
miş\ir. Basarabyada Rus - Rumen 
hududunu tc:;'ki! eden Dinyester 
hattı da takviye olunmaktadır. 
Bir muharebe hıclinde hükümet 
Sinuyaya çekilecektir Altınlar 
Bükreşte ba~ka yere naklcdil • 
ıl'ıştir. 

Rıımt n nıehafili, Almanyanın 
S!c•vakyada ·ığdıi(ı askerlerinin 
M1c1ris~aııdan geçmesine mı.isaa
d <'<lı:ıtıcsı Q<ıfi le, Transılvanya
) ı Macarıs\ana Ya<lctti.~ine kani 
bul nmaktadır. Bulganlann Dob
ricaya, Rusların Ba~ara:byaya ayni 

2amanda yapacakları askeri Jıa>rckat 
esnasında, Almanlar da Romanya
rıın buiıday ve petrol araıisini eJ.e 
geçirmeği istihdaf etmektedir 1 
SOVYETLER, ROMANYA iLE 1 
MİSAK İSTEMİYORLAR 

Londra 9 (Hususi) - Malüm
dur ki beynelmilel komünist mec-
nıııası, Baltık <levletleri ile aldu
ğu gibi, Romanya ile Sovyet Rus
ya arasında bir mütekabil yardım 
mbakı ak1edilmesini istiyen bir 1 

Roma.ura, llarit'i:ve Sazuı Gaftn1'o 

makale neşretmişti. Bu suretle fö,. 
manvanın da Sovyet mahrekine 
dahn olması arzu ediliyordu. 

Mcskova. matbuat idaresi. oey
nelmilel komünist mecmuas.nda 
çıkan bu makalenin Sovyet htikü
metinin nokt:ıi nazarını tesk 1l C't
mroiğini bildirmistir. 

(~'\'.amı 5 inci :ahtftdf') Bundan sonrıı Kaclirgacla eski 
doğum evi yerinde bir doğum evi 
açı:lması a2adan Bayan Mediha 
baysal taraiınd-.n istcnmi~ ve fa
kir annelerin hastane kapılarında 
beldctilmemeleriniıı \emini ile do
ğuracak fakir kadın:ların evlerine 
Belediyece otomobil gön<lerılım.e
sinin belediyeclen istenmsi karar
l~ırıl'mıstır. Ayrıca. fakir çocuk
lara Belediyeden yapılan yard1mın 
art\ırıl:ması fakir annelere nııın -
ta2aman sut ve kundak verilmesi 
tatilde çocuklar ı<; 1 ders verecek 
kur.tar açılması da kararla ·tırrl
mı.ştır. 

1 • 

-------iki eroin kaçakçısı 
Zabıta Raif ve Burhan :ıdınd.- ikf 

aı.ılı eroin kae<1k('ı .. ını vaka.hyarak ad-
liyeye teslim fih\lİ tir. Bunlann iızrr-

lerhıde bir miktar rroin hulunmu tar. 

1 Ki SACA 

Muharebe eden 
şehir halkı ! 

1 

Bizim mabut arkadaş)~ konU.'1J.:Jor ... 
dul< cfıı: 

- Devleti bilmt>m amma, İstaııbul 
.balkı muharebe ballndedJr •• 

Dedi. Şaşaladım. gözleri içinf' boiokhm, 
-Çıldırdın mı?. 

Diyrcek oldum, Gulum!S di ve devam 
etti: 

- Bunda carip:.cntcek bir9ey yok. 
Harp, bu&"Ünıio l:ıaJıı içinde- «enerji 

1 sarfet.mek .. » demektir. Enerji sarfı için 
de maUaka bJr du~ma.ola barbetmek 
iktiza etmez. itele ak anı u:ıerleri blr 
kere Eminönü, Kara.köy, Voyvoda"da 
bulunsan halkın izdiham karş1Sındıı. 

ne: ölçuclc enerji sa.rfeUiğini 1.akdir e
dersin ... B11 sadece bir mif..ald.ir. 

Dün ak .am ben de Türbeden bir 
buçuk saa!.r traınviıly la Galata.saraya 
:tdcblldii:l.mi l'Özönüne rttlrincc ma
buda hak 't'crmedim dti"il! * • 

ı 

Bir çok Alman ajanları Cenevrede 
A.man aıanı Ceneneye ı:;e'~ tır. 

Bu Alma najanları, bltaruf he
yeti murahhasalar nezdinde sulh 
teklifi leh•nde bfı ük bir 1ezahur-

Faris 9 (Hususi) - MJletler 
Q.enııyetı konseyinin bugünkü top
lanışına diplomasi bakımından e
hemmıyet verilmektedir, Müşa -
hitlcriıı fikıine göre Cenevrede 
yem bir sulh taarruzu yapılacak- j de bu'unmala ·ı iç'n cok ıı<•Y"d 
tır. Çoğu ga2c•eci olmak üzere kırk . arfediyoı·lar 

[ Diğer telgraflar 5 inci sahifemizde J 

1Rus a i e Alm nya 
aras nda askeri 
bir i tifak mı? 

Bir Londra haberine göre, Alman 
gazeteleri bu rivayetin doğru 

olduğunu söylüyorlar 
Loııdra 9 (Raclyo) - Berlin si

yasi mehafilinde, Sovyet Rusya ile 
AlJnanya arasında askeri bir itti
fak yapılacağı söylenmektedir. 

Fran'kiıırt Çaytung gaıe1esi bu 
rivayetin doğnı olduğunu, her iki 

,evletin bırbırlerme askHi )':l.~ -

dımda bıı>anmak ;htı;ıacını h~ ., 1-

tJklermi yazıııaf.ta \'C: cZate bor 
le bir ittifak zaruri idi· de-nck -
tedir. 

,========================= 
\\ 
' 
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Donanma Geliyor. 
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NİHAYET 'IESBİT EDİLMİŞ 

Valinin 
tetkikleri 

Gençlik 
vespo 

A ~l 
ll~FV 

lstiklil atkı 

Piyasa 
Hareke i 

• 
Fialandiya da· 

Milletler Cemiy 

- - -Guetolu, Sanki yt!DI bir h~v:sdls n
rlyormuı cfl>I, tmıD mDJılell)'orlar: ı.: 
- Hleıt lşiemri:;ıe otu ofeblb· 
lordu mühim bir ıı:........,n ..ıtl ft 

hurda oldo.fu ı.a•u ..ıııaıış, 10lllled· 
... •' • bra-rtaçl tılmlt!. 

J'et edili1or, ve bu sok.atın ili ......,_ 
nın btlmlik edlfforek açılmL'lıl Jaılmıl.. 

7or. 
Fal<ıot, ookalm -ine d!Ual edin: 
Burası bir harem imiş.. Nasıl, va.k

t!te llarırım dalrelerl sımsıkı kapalı lwe. 
tahft öyle, bu sokajuı iki yanı da • 
.. kilde lıapalı .. 

Arhl<, bu 9""afa pHp obııdaldu 
80ftra, kapalı olmaklaa ,.oıAyeUe b•· 
lonan1ar haksızlık ederler, dılııinasa

•-ın .. ~ ırıona .ı&ıo cıı.ı a
çıl<I* - ,.._ 

ecidiye köylül~rİD 
d.leği kabul ed:ldi 
Mecidiyeköyünde yapılacak olan ye

ni ıelılr hastaııesüıirı bu kllyiln en rruı· 
mur bir lumııOO@ inp. oh111acaj.m.J; bu

nun için de 10 - 15 bUyük villfı.nm Be
ledi;re<e istım!D:m!n lrnr:ırleştmldrtmı 
7azmış ve bu karara çok mü~it o
lan Mecidij'eköyil lıalkı namına vali w 
~ ıeisi B. Llltn Kırdan 217Ual 
etti;tnı hlılıeı vermiştik. 

Heryılywddamuhtelif 
bayram ar yapılacak 

Gençler arasında sporun her türlü· 
atıni1 yapmak Ye enlan m-l<alarlb 
lelvlk etmek üure; Beden Terbiyeııl 

Umum müdürlüğu her spor şubesi için 

- bir blı,.._ y---
laı;tıı-ını'jlır. 

Son at.uııı lel~an araınnıfa bir ta
nesi vardı ki bu, bir şah~erdL Küçü· 
&ü.k. iakM ....... kaJuoaw i';aı •• d+,. 
harp içiaıle, alet ıaimwu aıı.- lıl· 

ülill.alo 22 lllei Jllditl.İİIDÜ bayranua.ı 
lı.&aUIQ'or. 

Bazı kumpanyalar fi
yatlara zam talebi ile 

müracaat ettiler 
Tıaıı-. VeHlet. İstanbtılwı ~ 

vaziyeti .ile yakından al.Akad.ar o~ 
ıünlük hareketleri vu :4'al ı.mevvuç· 
lerin~ murıtazuman t.aki.p ~lmcktedir. 

Beynelmflct münasehet 
ziminde Milletler Cemiv 
es•ir rol oynadığı devir o 
kada kalnıı~hr ki, •imdi 
diyanın şikayeti uzeriııe 

Çok •iikfiT~ NlltllJ'el. .. ,.,ek, bu ~lo· 
Nslerin hiçbir ı.e yarama.lıklan an· 
ht 1 ql Ne ...... k- teıhlııf-

Yenl aJt-·ır• •bilıdıeıt baı-ll ...., 
lak eıl!FOra- A ............. .._ 101· 

fllluk euıasıınla lıwuua kini cbşma 
~U:aracak.lar mı?. 

Faka&, bunan bir faydUI "'81'?. Ar
lık, berkesla lçyilsü ö1le anı.-... bir 

--· ki doia- ....... .., ...... 
lor h 1'1 ktW L lla - 1 .. 
milleba ıs htaabul ololliisleridlr. 

ARTIK şAiJlLERE 

~iş llAL.1\tA!IDf-

Pl1asaya ~ıkan fal"ktlan beofeljyen· 
lor, m•icr, •1nl zamaqda. ba fal"lula· 
nn cllflelerinln de ublbl imi lor. Bu· 
au ..... alan bbim Osmaa Cemal Ka1· 
.ıı. il• oelor, lı:ar11lanl79ft \ 

- Artık "'lrlel't it ı..ı-.ır, ıll.rur. 
Bizim aalamadıj"ımn şu: Şimdiye 

.. dar ııaııkl, pirlere 1' var mıyılıt. 

anıı:t t* ...-... iftftlı ltQatua 
k&ııanınuılar?. 

Oba olsa, pirler, birbirlerinin h· 

- - -nll. Blıııe lire. ,..,.;. 
_,.,.. 1'1 1oklu. Şalrl11 işi fulzllkli-

fttdımu. ciillelcôıl de booletidu 
7umaia başladılarsa btır4an llW. 
,.ırıere bir mamnaniyet hissesi tlk,.aır .. 

- liulll: Çliıtl<ii aıa-.ıııarı ..., u
ıaealllan m ..._.. bir ..-. 

sumeııln ~Uf hakkı Jçln, aylarca hl 

dükkanlannın lı.:t..-ıu aşuıdumalıl.lJı 

kurlulmut elmluL 
HAREM SOllAGI 

KAPALI blİŞ-

AGZI HALA StlT 

KOICAN ADAM 

Amorikada 4t ,...,, ... celmit bir •· 
- üli, IPI •öt -ııyormuş! 4t 
lılL -... aba .eı koO. mı dly•m· 
sin~, bu bebek mi!. 

Evet, bebek lmlş!. Amerikan cuete
lerinhı yaı:d&ima «öre. bu adamaiıs. 
~' ~ .,,..._ ..., •1 

.ona •a•h-·• )'atala dMt l!t O 
elinden buı-üne kadar, neşvünemadan 

.Uram. bllaıı>, .ı-ı.. -- •lr 
halde kalmış! ZavalJ;nı.n boya. bili 
4% santlın imiş • 
.. ...,,. ......-. alan• •ili sil& 

kokmas .. tabii kar,ıJamak lizım •. Fa.· 
kat. ne boylu. b~lu, anlan C'ibl bd.I 
pvr•u sir~ Lasaalv vardır ki, 
lıiü, •IWan 1111 kolnllalıa..lır. Bana 
nl" dersbıiz!. 

111.A!:b'ATU:&A EŞl:ASI - . 
tlzı:ılİ. DE. TENZİLAT 

llanif4tura. e.-,ya.sL,m pahalı ot•u
iwıa dair y1ı1ıpılan ~lkiyet ve ne,rbal 
tıııerine, tok ,iikiİI', fiMlarda, J'ÜZde 
,.ı..ı ı-lli' )'al'ıldıo l'akal. 7iiade 

B. Luttl Kırd:ır bu p.ızar pu Ml!
cidiyeköyünc giderek mahallen tetkik
lerde bı..;Junnıu~tur. 

ötrendiğiınize gön neticede Terilen 
kararın deiıiştiril.ııııesl. 78Bi ı.astanenin 
köyün ilerisinde iDşaSJ karıırla:tıınl

mıştrr. Vali ve Boledlye reisi B. Lılt
fi Kırdar bu hususta bir fl)Uh&rriria1i
ze ~unları 11öylemiştir: 

- cll.eddiyekti>yi!nA geııılinı. Ktı,' 

halluıııa :raptıtı teklitlt , ;rertndedir, f 
Binllena leyh evlerin ve bah~elerin bu
lw1duğu mamur kL'-mın 1.Stimliıkinden 
vazgeçnıi,ş bulunuyoru:1.. Bu sıır(~ue 

hem Belediye bUtçes.I füzuli b istim
i& lll8Sta!ındıırı kurtulacak ve hem ele 
hant yerlerhıden olrnıyaciıktır. 

Yeni hastancy· cadde üzerinden baş-.. 

lıyan ktlı;.'1lk bir &n- daha ii<si
de yaptıracııımı. Öo lwlrıı 17 metre
lik bir antre, yol ve etrafı yeşil saha 
olarak kalacaktır. Bu suretle hem i1e
rldelı:i bot arazi, hem de Mecidl,y•kö
yü imar edilmiş olac.aktJ.r.• 

00>----

HayTim bıııetahanesi 

genişletilecek 

yirminin kifl oJmad:iı slyteolyor. Ba- d Bele ıye Reislili felırimizdekı hay-
klkat de ö7le-. Mctre$i 50 kuru.1a bir van ha ·tanesini genişletecektir. Dığer 
astar pareası alacak 1n12.. Bu utarıa taraftan Belediye Baytar Müdür _ 
flalı, meseü.. çoktan 75 kuru•a fırla- lilğü kadrosu da yeni bütçe ile takviye 
mış bulunu31or. 'ltJ de yirmiden te..... olunacak ve Beleclqeye yeniden bay-

- . &ilil ne olu.r- Hesabı kuvvetlUer dil· ı tarlar alınacaktır. 
Cornb- clTiırmda. bir leJ'hül- tiınedurswılar.. Herhalde le.ıullAI aa. 

harem ookait nnDl1loo lla ..ıı:ııtıa iki Arlık, diier manifatura euasıaı da ---------------

tarafı kapah ımı.. ne ııı-. ae a1dm· b1111& göre besaplıJal>lllrslnb.. ı h iJ Ç U K 1:1 AB ı: HL E _R ı 
Wı ~lrmlyormut- Şimdi, bandaa tiki· AHMET RAUF -- - ------------- * lkindkanıın içinde Beyoğlu 

Ha\kcvınde yalnız ama.önenn 
iştırak edebııeceği bir fo.ograf 
sergı:.>i açı.aca!ktır. J)erece aıan e
serlere mülliat verilecektir. Şu
batta Beşiktaş Haı.kevinde böyle 
bir sergi açılacaktır. 

R dd dil b . Emanete hı· yan et * Eminönü Haııkcvi temsil ljU· e e en U besi bu. akşam saat 20,3!> da Caga· 
logıun~ı merkez saıonunda ı;..eş 

O &ün; merke7- verilecek -
ta lllre memlel<atla im' yerinden -
yalnız o spo<a alt •ilıolbal<ıılar Jcrn o
lunacaktır. 

Feder üll 1.ar bayram günlerini ay
n ayrı teshit ve müsabaka esa.slarile 
p.rtlannı tayin edeceklenlir. 

Mf't'idiye 
gazı 

köyüne dl' haft 
verilecek 

iswıbel ha.;c;w ııehekeoiniu ıs1ıö 
ve tevsii kararlaşhrılmısbr . 

~chrirnizdc havagaz.ı sartiyfltt her 
yıl mutemadiyen artmaktadır. 

Yeniden yapılaC'ak olan tesisatla 

balen hav~ olm.ıyaıl 1erlere 'az 
verile<'o!rtır. Bu IJ1C7and• Jılııc:idl~kll
yfuıe kad r gaı: ŞPbekc, inin uzatılarak 

Meci v 1 : lyü evle..'"illc de gaz veriline ... 

al k h~tJrılımı;lır Brledl,ye reiıılilJ 
bunun i<;in de :faaliywte geçmı~tır. 

-o---

l\ übadilleriu i tihkak 
tseflye Vt'llİ 11la-ı 

Şehrimizde ve d:~t.·r t;;chirlerde bu

hmlln mObadlllerll lotilılcak bakiyeleri· 

ne rnuknbil ta~.f.iye komisyonuncn tan ... 

zim edihniş olan tasfiye vesikaların

dan Mahn{id.ilrlükleriııe müracaal olt>

ııar.ık sahihlerı tarafından alının=11 

olanlarm Vekalete iadeleri Malmtldur

Iilklerine bllılirilmiştlr. Bunlar; aa.'tib

lerı muracaat ederlerse ba ema Vek.ı\

let verecektir. 

Uludağda kayak 
Beden TerbI,,esl Umum ildiiTliiğll 

bu sene Ul dagda bir Kayak kursu 

açmal)ı kmıırlaştıruuştır. Bu kurs ka-

yal< rdtber nam:ı:edlerlnl yetiştirecek
tir. Kurs cioümüzdeki ııyuı ~ inı:ı ıünll 

fuliyele " ~klir. Buna - ter· 

Yedisinden 7etm1th1e, kadınuıdan 

erkeğine kadar lraıtl ve seıılş ce-phelere 

k..,an ~- bir -. üYlel nlsl 

ve erkim -- pçl& ...- 1'•-· 
milli ....... ..-V••· - ~ .. 
ve Jstıldal irin bir keN - and ıçı.. 
liyor. 

Bu sabne, fevkalidedll'. 
Dişinden lırnııfma kadar, h-11 

ile müdafaa -· Fiıdaadlya, a llii
Jiil< bayraa eüdıMle. muevtratlll• 
dan ,azminden zerre kadar lıtaybl"lmf· 
70,.. ~ltra.oı;iml bitiren Fln vatanocr
verlerl, akablnd~. d.öiüş meydanına 

h!uıorbr. 

l'lala ... ,_ ..... ıltil - yİIUek 
duyn ö~ünde hurnu•t bJs...--etmf"mek -ün dqil;IU. 

i ~ikJil e.n rüzel aşktır. •u a'jkt 
cöuillllninde bir ıı... ı.aıuw. -
mvaohw. b• atct&eıı. ita ıtcallfll.fan 
m.ı.kuın Oi..at.Jar, gÜD€'Şi hiç cUrmlyen 
cılız otlar Kihl, yok olmai:ı mahkum• 
durıar. 

i.uı.ıaı lr ~- ilan$ a:ısıı .._ 
ne ~en doC'uyoı-o;;:ı, llpka o~uın aibl, ki1· 
renın Jı:er ıerresJ, Istiktaı ukııun ateşi 1 
lle ayakta duJ abillr. 

Klın ........ olmn. ·- h - • 
katlila atıllfa tu*wş&ul'Wllar, st"riftııw in-
sanlardır. 

_____ _;REŞAD EYZt 
-- -

lr.!"ft mMUnru olma : i~:yeo , 
zabıt katip! ;·i : 

ke:nelcrde zabıt ıca ıbl o r.ık çalı· 
ıan mr.nurlum icra uru c.IJl>il· 
m eri in geçen erde bir tiha n a
çılınış1c Bu lmtih:ınlara aı evrak An
karıı.Ya glloderı ır. K· l>t!arm tel· 
kılti 1 ıo b\r k m10701> seç eakUr Ne
tice ny sonunda belli olacak ve ltrt<:a .. 
na zabıt k.iUplcri icra ~murlul< · rı
na layln olunacaklanlır 

Pr 
-<>--

K1orabüke 
Sclll mııtdlassm Prost btı~un 

Kar ~':e gl-Ur. Miltelıassıs demir 
ve sanayi merlı:eziınlzde kurulmakta 
o yepyeni ıehrin planlan fl:zerınde 
mahallen çalışacaktır. Prosl çarııamba 
ılinil selırlmlze döne<:ektir. 

Diger taraftan bazı ev• ve nta1ların 
!IJaUarında ele ııııW bir 7-.W. IÖ
tillmektedlr. Bu •rada plJ- çoldr
dakli kahY• bol bulunamamakta ve 
ntevcut kahvelerin bazı kimselel' tara .. 
tından ::ı.aklanıldıgınd.an şüphe olun '"' 
maktadır. Şehl'lnüze Ctncak 1 ay sonra 
Brezilyadaıı kahve gelecolttir. Kalay da 
hl!: :t'* gi-. Baı lı.ailQ>cılıır elle
riadelıi lılr aik1ar lml"'1'tn lıilo•wıa 3 
lira btcıncktcd>.rler! .• 

.İngiltered.en kalay getirilmesine te
ııelıblıs olunuıuı;tt r. 

Piyasada tenekeoıiz lll8ladn yagı da 

bllnadıj> Cil>l -- yatları fiyat> 
da yuzde 50 nlıbetuıde artmı~hr. Mo
tch iıı kwnı•anyuları Romanyada 1iyııt
ı· rın artt~jıwıl sOyliycrek znm ~tcz:nek ... 
ı.ılir • 

Dlğeı- tarafta.ıı cliırı l'rlll!S;lclllll plen 
T~ofl!. Gotyt! \'ap • .uu jle şehrimize iç

ki., bvta. prulll& ipJil~ k un;tevl ve tıb
llt aca, t~rzi tebf'lri. cam eşya ve hur
ma gelmı~tir 

Vekillerimizin tetkik 
seya:ıatleri 

Darırlıye Ve!Gli B. Faik Oıtrak 
dün Ç nkır.da "!.etKikıerine e
van euıı r. Mı.ılıll'li! t~eaüı
Ier m mess.t.cri ile 'emm< eden 
Vekıl ke11<iilcr.ne dircktıfieı ver· 
miŞtıı-. 

S ıye Vekili de A~ mınta:ka· 
aıl'da t ' ı~erıle bır r:dulı:.tan ı;on· 
ra riün En:uruma vannış ve muh
te f z aretl • e bulunup akşam 
Ua1. ga hareket e mi ti. _,,_ 

Çe,memey lanı ""' 
Boğ u.keııen 

K"r koy • Boğazkesen ve Top
harıc· vcı!unu".l gE!'ll · • e ılmesı için 
mu . s.rs Prost tarafından bir 
proJe h.ızniamırğa ba'!lanmıştır, 
Ayrıca Gala ada Çeşme mey • 

ct-dJlmm genışle ilmesi de karar • 
Ja,,tırı.;~nı ;t:r. Bmıa ait planı da 
mutelıa. ıs Pr{ıst hazırlamakta -
<Ur. 

tahıl.ye talebi eden suçlular! piyesıni ve~ nıkah komedismi ı· 
oyn.yacaklır. 1 

- Plaldll< clvanndlı, Pavll -- Suıt.-ahmatlehisiklaUeri~w- * Bex.çı.erin zabıtaya muavin 1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 
a llnlerlnde bir deniz facrası olmuı ve ren bir adamın yanına müşteri oı!atile bir kuvvet o.lara·k mun~azam bir ---------------! _______ ..:., _____ .;..;. _____ _;.:..o.:.,::.:,.:.:,.:.:,.:..;, ___ J 
et'-~-• 11zere Pendiie giden 12 Er aokularak aldığı bir bisikleti digcr bir şekilde yetiştirilmeleri ve aylık • ı \. ..... !Fil F• J m;;;ı arlla.ıat orada içkili, çalgılı b~ mahallede ...... bir bisiltletci;re satan !arın~ _da kat'i bir şekle bağlan· ~ ~ ~ ın erin zayıf ve kuvve li tarafı 
llemdeı:ı soma bir sandal tutap Pavli Hakkı isminde bir pocln muhakeme· mıısı ıçm emnıyet wnwn müdür· ,,,;,. ~ -sıduuu ıamek ialerlerken ka7ıklan &ine düA Asliye a inci •=da bakıl • lüğü bir layıha hızınamakta<L.r,'ı•, .. ;~ J'IRlaadlJv,tııa clrlıım1' .ı.ıq,ı mil· 1 vdl ~iluk. atıı&ııP - - dorece 
yolda devnlerek içlerinden dllrdu tıo- mliltr. Neucııee Hal<kwın c ü sa- Ba hıısusta İstanbul polisinin de •• -- e:ıdde 939 barb- .UCer milli• bir -aı. ... .ıeı.e<ta .-ıı.. -·• •1r julmuştu!. .. Bu h.idisede tcdbirsizlı . bit ıörlllerek lıakl<mda 4 •.Y ığır hapis mütaleıw bildirilmiştir. Pis ve berbat - .ıc-ıı:ıır. o... lç111 A ..... p~- [ ..... 
ve kalabalık ltJ- katilqi ı;andalıDa al- karan verllm4Ur. * İlk tedrisat mua!Jimlerir.den .,. .-ı- ""~ _,._ u- wı+ U)lalılar ı.ın ~"' ..-. 
mai< 5'1l"etile mm'uliyetl &orülen ka- Yine buna benzer bil' valnmın taiH mesken bedeli alaca!ltlara dünden Lokanlalarm, bu sefer do dörl smıfa aak yakın btr ycrlude dikkalle takip leMıle aı,.ıkW. 1'418' d..-. l'al<at 
yıl<eı Hasanın İkinci alır cezaı!Ui ınu· ee diln Suıtanabmet 5 mel sulh ceza i!.ba«cn teaiya a başlarunı~!r. ayrılacağını ,_.. ... prdillı. Bir f>iW)lor, 1 ınu.n.ı;yanın maddı kuvveti ı ııl-<li W.W n sf;rai _..,...,ııyet 
hake esine dWı devam olunmuştur. mahkemesine verilmiştir Bu ikinci hl- * Be1'ıd.ıJe sıhhat 1'--eri m11ctü-- zamanlar be' stntfLan bahs••dllmlşU. ne dereceye kad:ırdır ve Rwıla1a karı kavl'a.,ı bıij1m "- llllılJeMı Miüia m•-

Düalui celsede mevkuf bukınaıı Ha- d:Seniıı. suçlusu l;lalıt isminde bir hı· rü doktor Osman Sait Ank!11'aya Yıllar vudır ıı. lokanl&ların sınıfla· * ....... müoan ._ ... ...,.illa -- miincaM -- Mift~mqe 
ıaı>, lcazada bir mn'wiyeti elıuadııım• lılc\'tdır. gitmi .İl'. İslarJıul hasta:rıe!erinin nndan bab.sedlllr. Bu. iyi bl~eı• ola- mabiate&i ıtderıllr'I Balısl AnQanın ııevkelml1 oldu. 

e o gun bavanm Ç<>k kapalı, deniziıı. Halil arkadaşı. Halimin elbise ve ba· genişletilmesi 1fİ ile meşgulu:l ola- eak; ..,;..ı. hakikaten, h.'lledıllrse .. sı- en ll•rl rr!rıı a'keri m-l<trlnl .. ..-ı der ;r.- - er-
de fırtınr.lı olduğunu •Öyli,ye:rek saıı· :ı.ı eO'alarıru gızlice alıp bqk.,.uıa sat- cakt r. zlm lemas etmek Mediilınil nu~I• 111- -' ••en bir • ...,... .._il .mıek- lıdılerıae verilaolıJ btr .,.-. Mıı'• aa-
claldakltiin böyle biı: havada ayağa maktan suçludur. Dünkü ODrgusuııda * Elanelotlk 112\Un toprak ma'fı· dur: ıı zı lı:uçük lobuta ve ahçı dul<- l<-dlr. .....,. ile l'ıo.bıı<ll>~ ara.q:ııla plmamdı. J'"mı-,.N;r - bü· 
kali<lp •hora tepmek> Jstemclerınden cürmunil inkar etmi' ve; sruleri of'5i tıı>rnfındıın :lst9nbul kinlarır.ın iç ıararıan, yani serv13 ma- IMıi _.., ııoaHll& bdar aıııe-ııs bir Jl>k b:r ...... ı-: ı. erlu!ltle - !lir mü-
fadanın vukua ıeldii!nl imha et1JUŞ - cBen arkadaşımın muvafakati f:rınellanna daha ucuza verılmesi halleri plsOr. Belediye .ahıt""ı tali • """'1ri ten ... lill ml..ıa ... nı. :&adar savata .-anı.r. Taltlidlr llı.i ba -•n-
ve tahli;resini taleb elmlltlr. Fakal tahtınd.ı bir kaç gıin kullanmalı: kin bu · akdtrde ekm!"k fi:at.arının malumeslne unun deiildi.·. R•l••ıl< bankala. "eçlıwe "'"" bı& ~ da tm lubı Dlar 1..ı- mı.ı.. def il, 
mahkeme bu talebi yerinde ıörmemlş elbıse ve eşyalan muvakkaten aldım. Q.raz Ui'.'UıJlıyabilec ğı ~lediyece 7lkuııa şekil "' n••lıiyeli lolüdür. kalmadı. Kaç ~ündenberl nı:lel: olılıı- v...ıt•lcr de bonffr. Om ı.:a tiı•dl 
ve o ııun havanın ııasıl oklnbl Devlet Keodlsl timdi bunu reddeılqor•• de- DahiJ'ye Veltitle ine b!ldirı1miştir. S..ıllara laliaim lııDMle• evvel, h· C""-' ılalr &""2 ıeıı....ı ltaberl&rlııl o· luwll.al&rul tla aMeri ır.şu~ ha?!· 

meteoroloji umum mlıdi.ırHiğunden IO· miştir. nlan Untnıl elmek, IK"3'ıli9 mtiu9• ka:s;--\HU.. Bu•ları t.eknr et•eie se• Mllllııflii ltltıQW. 
rulmak ilzere muhakeme "'"-'-"a bir m\.., Fakat neu~e ha~m·. deiU midir?. ~P ve ır...:ıbal olmasa gcrrk. l\luh4'.klü 

Batql< ____ tıs de 

~· .,... "~ ... mam' ... > di3;erek bakk~ tevkif ka- ' ne talik olunmu ... tur. • ... '\u .. uıır ki iki tal'3fın kuvy~tlcri a· 
~ - 'Oğ:lum ben scrıi serbest bu-..ıka• rar' verıp te\'k.ifhaııeye aön.·'·-'·tir. •'""•r•~' c..-•~ 

•=:::::::::::::::::::::::::::'."'=============================;======-==============·==~_,......======:--:-===========..,;u~·~:,:,~:;,~·"::,~,,::•;,:,;Y.Aıl:: ,,.,...... b.a D.ıcaa~n gözdo büyild~ıe btbftr. ~.rh :181111.nında Finlan-

masa=ına ar.istlerden birini ça· 

Yazan: fskender F. SERTELLi itu1J> hOIJ vakit ııeçirme.rı ınrııaı 
etme«ler. Pariste büyuk :tıır b~rda 

BAR 
• · • çalışll'ken, böyle b'r nıüştert ta -

ÇiÇEKLER/ nırdım. Bir likör ısmarlar, fikörü 
yudum yudum il'erdi, fakat masa-

.... ••••••••••••••••••t s•na kı:ıılar oturmak için adeta y11r .. No 9 rış ederler, &eıb:nız1anırlardL O 
iP"'1 bir müşteriye içinizden Diri- ad&aı bııra ıller il"~c;le ıııiisrif · 
nin ufa bır telıesiim ıre iltifat sa- ııea.ı;ı.en daha fula para !Ksakırdı. 
Yllrmıaı onu buraya l:ıağlıyabilir. Bunwı ayni umaııda pisilmlajik 
Buraya kadar gelmiş <>lan bir müş- bir mesu old!ığwıu da kaba! et
teri,. az çok ağımıza düşmfu;, kapa- meliyiz .. İnsanlar, yaşı ilerledikc;ıe. 
na gimıiş sayılır. Bunu sızd;rmalr:, genç ve güz.ı>l kadırlaınn illifatııı

Bar sahibi ders veriyO. 
San'a'klr Şinasi tludaklarııııa 

rasına sıkış'.ırdığı pürosunun kü • 
Jiinü sllRntk: 

- Hepiıııiz bunıd:wmı:ı, deiil mı? 
• diyerek söze başladı - bu gece 
size birincı dersimi veriyunıa 
Mevzuuımız: (Konsmnuyoıu.s 
sırlan) dır. Bania w iqldli, danlh 
gazi olarcia her şey<in ..._ oilt
kat edilecek meseı..c, servis yapan 
kızlann bar hesal:ıma çahıını= 
ve n üşteriyı incitmeden, hissettir
meden. sızdwmalandır. Peı..ala bi 
lırsmiz ki, ben burasım kurar • 
kcn, yalnız lı:endi menfaatimi de
ğ·ı. s'zlerin k:ızaocuıızı da düşiin· 
aüm ve bunu size birkaç defa da 
tel..'Tal'ladım. Vergilerin ;tjtırbğt, iı;
kilerin pah ığı bi:zi biraz daJıMa 1 
f112I çalışrr.ağa sevl-.etmekleclir. 
Bunun çin hepınize dü en ayrı 
ayn vaz'feler vıml:rr: M :;!eriye . 
hu nın a~cl!ıde bir k whaM 

d&n daha çok ooşlanırlar .. Hatta 
cebindeki parasım tatlılıkla almak bazı kimseler bu. iltifata • _.__ek 
slzi elinizdedir. -.ı .. 

ıtızlardan biri sordu: ve su gibi. daima i.htiyaç hisse -
derler-.. Ararlar. Miişterinin kır 

- Kahve içen ıııııiiş'er!nin oe • teıini öitren:Hlden 9'0nra, onun ce
binde k&hve ücretinden faz.la pa· b'ndcki paraya ortak olmak işten 
rası yoksa•. bil" de)!i'ıdir. 
Şinasi &!y kahkalıll) la güldü: (Mene~e) söze karıştı: 
- Çok tecrübesiz bir kızsın. 

yavrum' Btıray>a u.ğrıyau b:r miiş· - 8u g<'Ca (ZambakJ m yaptı~ 
lerinin cebi~ kahVI! iicrctiı dt'ft gibi.. 
faz'a µarası olmad•ll;ını farzetmek - Evet. Ben de simdi aım misal 
hatadır. Ce.~de fazla parası ol- olarnk göster<"eelctfm. (Zıımbok) 

saıhneden fner fmnez o masay:. da-
mıvan adam bara gelmek değil, vet edi'di ve saat üçe kadar a.nıl 
civarından bile ,ııe.;mez. m~ııda kaldı. 

- O haki~ neden kah"' içiyor İnet' bir 8~ vük!ıeldl: 
da kokteyl veyahut h olmazsa _ Kec Jinfrlı: lrorısümasyoıt yırp. 
Y ki ıçmiyor? tıihnı ımllmııbilir mfvtı!.. • 

- ~-u il ta mm ~in mi? s ":l'!i m·ap verdi. 

ri hepiniz de ayrı ayn görüyor ve eı,- loiiyük bir knvvcı olarak mn
şiipbosiz takdir ediyorsunuz. Size eudiiı bir ~olordutlaıı -•I •yılı10r· 
hk geldiğim gün söz verdim: .3i- dıı. Mem!ck lln Dhi1 m-.ı lcla 
zin gane1 ve vasıtarnzla yapılaa it ı..,.,. ....,,, vardi. Hava kuneU o
konsümasyonun yüzde yirmi beşi larak da Flnlancllyanm da ısa -
sizindir. Şu halde (Z ernhak) ba fazla tayuresl yokmuş. Bn ~iia elli 

gece yaptJj;ı ~ fa. lıın-' n* ............ , 6 kMa1' 
b « • 1 -=-- •• . llıı:. --mam &eksen lira ,kazanmq:*"· - - • ·-· - • 

be yok iti, araımda, ba ~ hiç ,_ ...... - .... u. --· 
kGlırimasyoa yapnıyan kızlar da .__ -**'ilk -• • lıir ..,.. 

nnhr. FCer cıalıar da (Zambalı:) ft - - lada ......_ hbl blll or· 
(Venekşe} gibi tözü açık, girguı;i - ,,......ı. lılr .. ıılftl -alua 
ve aolculgan olsalMdı. her gece tqldlıiıu nrdır. Gec;ea -- ltarbla 
iil&e bile ark ..-k 1r .... mlerine böyle - = ı '• rinde ır•- .. ı.,.. 
büyük okannçlv 1il!!lllln edebilir"· 1 klliıl, • - Fıaıa...ı~ -
!erdi. - .....- ..,_ ..... --ıı-

Ba sırada Mene.,- ile Zambak - • • .. •ltcrl • -ıılaa• e-
UMU!da ufak 'bir f;ııı ıeçt;: '" 1 il ... -..- ı..a - lOI 

- Yüzde yirmi betiD yarısı: ôe- ._ - .._ __ 
mm, değil mi? Stwll - enelıJJo .....ıo • 

- Neden O, benmı hakkımdır. ke&tıe -......ııı llttllill ..__ '11• 
- Hiç te değil. Seni bizim ma- dalll1I mPıl _ .. ._ naifınılla mll-

saya çağıran heı!'m Ben ohnasay- -.ı •• - Mnralan ledrloen la
dnn... ......U. ulı:erl •tr malllFet .._,.,.. 

- Sen olmaaydın, ben ba~1ta knllk •aalfelerlae ııire --.ı... 
masaJ'll gider, yine ayni parııyı. On-. ı.ta .-.ııtı --..,_rllkte 
belki de daha fazlaum temin eder faal erda ıı. olYll ••••m 1-.ku;*' 
dim. Maamafib, danlına! Ben seni ar111ı: b~ bıılwQwlar. 
8"erim.. Para iıçin birbirimizi Jtı. llqilaliııt lhll7&1ılıtn Jıek ..,..Ildır: 
racalc, incitecek de~ili% ya .. Yarın Tanare !ima, lananllft ı..,... mil· 
ak~m da ayni şey senin başın3 ge· dafaa vesaııı lizun, ıank lizmı- işte 
lir .. O zaman da ben ~ hferMı. - -ıceoa P•tmıı=••· Şlındl-

S'nasi bundan sonra mevzua ye kadar cellrllmit olan bu vesall 11ııt 

n.ıatodqa w.ııııaıı.ı - liçln 

r tlen -- lıalımıı. w...ıar 
... aunalt ~·.......... ..... • ft -·
.. ııtM mühim Iııhdır _... -alı 1-
sen .. •q•F'· Yiimıie ,.......erdL 
~ • =+et rıl tıetkllia 1 .... 
IDlf, ona me~up olanlar kendUeri.al .. 

- •- aile J aluılıntu!ılır. 
Onan liçln şimdi de Flıılaadlya -
fan -eri smı ......... ""'11· ......... , .... 

Ji1alallıllya anı- ırellıteo; 11-
lllllDI pel: hfla •-'7ellerl ftl'llır. •-li MIJ'D lir lbsım araalala ail
ldm. lıatti:IC 1'&ptl••••m mini. obua 
&lbL Flnlandiyarı ıiirmiif, coin11a 
111111 lellt:lk •~ olalllann •edlilae el· 
re ise bu mcmlekell vill bir denls 
•yanıl: .. ~ıklarla ill'lillııılt clirmek 
ıfaba mantıktır!. Çllıtltl l"lıılıutdl7ad 

bfrlolı siner vardir iti laalar memı.
kel amami nsiyellnl adalar oek btl
Jilll •bir 1a ubaal luıllDe lwJ>makladır, 
ı-.ı -....ıtJ'm• ıı11r11 ... dalrl ıtu. 

1a kara kunelhıılen. bqka ~!indeki 
.,., n, aıava ~ le de bu 
harbe devam ediyor. Finlandi7anm saltlll-- .,. ...._. •elttalar bombar· 
ıı- edll-l:ledlr. !lafıftler mcmlelıe
&ID en zencin taraflarıdır. Ayr11pan1D 
t 1•db

1 
.-.ı lllni7.t n tdlklill j .. 

eln mücadele eden Flnlandl1anm de
als lrandlerlae llOlhtee; ulıll -.. 
f•ası için küçük bir .donanma• lıl 

ı.a.1.nıtıu 2 H~ knt-nlllr. -

..._ iter Wrt l,MO --- Acllan 

.. ilmarllıc;a Ue VAf'•sm 0pıf!lllllr. 

yetin adı ortaya ııtıldıgı 

çok u~ak bir tarihten 
10118\IJ ıiM pli;ror. •'aka 

rib pek o kıı:br e.kl 
M;lletler Cemiyt tiııin biı 

surlarına ve ııoksıuılarıı 
ınen. hu günkli a,.rsi 

devri luı~rettf. batrılını 

Hitlıır rejimi ihtidanı 
sonH Utkip e l!i jl ıı-1' 
biyesi, Miletlor Ccı.ıiyeti 

makta. Binaena1r71l her 

Milleiler Cenıi)eti'niıı za 
babRdildi. Gülünç ve 
olduğu ileri ~ürüı.lft. Mil 
it apıldığı zaman hunıı 

bir :~ olı!nA-u telnırih 
Bir işi yapanı&) ı• .. ola ala 
Alnıaııya'ııuı MiUeff~r C 
teo;kiliW... karşı mllcııd 
ilk k.uandığı yl\l'dlll!':I r 
ü. l~l4 p~k!uu imuıla 

t.cı111 ı.ey.elmiMI 

rin tamiminde M ll'1lt"I' 
ti yolundan başka ,·onan 

edilııwsi laı.ım ırclıli1'ini :ı 
meğe b11 adı Bil.ihare 
ınhılern paktı kvraa J:apo 

manya ve ltill:vn ilr 
kuyruguna tnkılnn Pulm 
!etler Cı•mİ) ctiııi :ıayıf4>1 
bprkeıı, Sovyet Rusya da 

re leşk'.lıltma 37a oldn. ~ 
ha§ındonheri Milf,,tleT 
tinden ı.ı::aklıt kalım§lsrdı. 
fa 'zın Sm;)ellu'e karşı 

alınca, .Milletler Ce · eti' 

rnrkte fayda g3rdii. Fi 
Sovyetlcr'in l\t:lldlcr Ce 
ne L,tirikleri Cenevre i~in 
~tı. Fakat a kazanç 
ya, Al>nanya ve b' il.ue 

nm cc.'llİyetteıı ~ekitmeleri 
fi etmedi. Bununla herab 
yetin yıktlı:ıında amil olan 
ytilı. darbeyi indire•ı devlet 

ııa4ıı". Maı..tlrr Ccntiyeti 
de ilk defa olarak İtalyllY 
n.cri tedbir ah1tm'ŞtL Ş' 
la<ıltvor ki, tngö?trremn 

le •• isrBl"iyle bu nen I< 
al•lı.~n. Fr- lt11nlum 
ehnı•-" şekilıle taib'.ki 

ya~a vadehnişt. 

Bu sebdılerıtir ld petrol 
ri tedbirler listesine konul 
na Fransa itiraz. dli. Ve 
zecri ied.lmler yiiril111ed ;, 

for Cemi yeti Tilokh. Bolnııtıııt 
rn --:ık:ın i!<tm115 n m~~· 
Jetler Cemi t'tİ kıırışhrıl'rn 

le. 
Şinwli Fi . .ı hm. So• 

M.tt .. ıtcr c .. ..,1y~ ;,... ş·tıa" 
ınektedir. Cemiyetin r.ıi\ıak1 
re, ko11sey içfimn ed,•rck 
tetkik eimelidir. So•·Htler 
lad· a'wn •-ş•u hükiınc 
rak KWMİe1ı hiikiım..t:ai ta 

tarını ve a;ki hiikümctlni 
saymadıl.lannı he an ede 
nevre'ya gitnıivect.>klerini 

~· Va:ıi et " derece 

tir ll Koesey ~ loir 

ma\ irile rıı&ııılün °"""' .,, . 
sey re;sıiği alfabe sLJ'l!. 
ıııı.ünavelıe ile yapılır. Smı 

Je")la'• i-., Fakat n 
bu şerefli vıızif97İ 
med'if:nı bitdirdi. Bmmn 
ıun Belc;ika'ya geldi. Belçı 
lıu uzik i!i küul emıetli. B 

-ra ma Bel..,.11 lııiik 
~Hyor. &li-.ya tl -lkllll'! 
meriia lulasmıla lıulan 
ve Birleşik Ameril<anm 
lıaidıesile h.iııaye edilılij' ;iıı' "'el 
nene'dtt lcewıey reislif:ini 
bilecek ceSBfttl glbtemı • • 
kat reislik vuifesini yapac 
sareti ııiisteremiyen azalar 
tinki le 1•••lauk elan • 
relerin neticesinden Plnla 
ne ümit edebilir? Esasen (' 
re teşkilatındaıa im yardını 
ıniyeceiini itilen Fiıılluuli,,a. 

n lhsaıı etmek lal'!ndtr. 
~ *r müsteı · l:alıve, 

ga.zoz c · ic; eğe kalkar.> o za· 
rna iflis ettik demelr.ir. Bö le 
m eril r hiz!m tffişmanımızdır. 

Fakat. (konsum&syon ilmi) bu~~ t 
bi ım'Werilerin ere lro'ııy>ea avla 
bilec ğinl isoot etmiştir. Kahve 

Cimn ığinden ... Fakat böyle müş· - Kendki sÖYh-m! hol'ki mii-
ten!en r!e Içkfye, _b?I para harca· tıa!51.l h bt unmıuz .. Fe., Jı l"r 

. a ~tmııak ~ı.nn .ıç ~ bir t wrP!Tm: Tıımam üç ,,.;i7. v;rm; b ı de ~dır. Gerçı bazı zenııin fa- lira. eş 
1ıa.t, m inden rah.'l' z k" se- Vr ..,, rA-w e'ti: 
ler de bera ~~ d~ldir. Biz _ 'R wı f1...ı<...dt' ıltmwnnm ~ 
böylelerini ele gördük. Onlar sa • [ dıı ı >CPlı·m. YltT'nndıt ""~ jq,f. 
~•Ah~.~. çay ~·bile, ı~..;n hmoncmcfıo ~ vnktıır 
t;kseriya k.zlara içki ısmarlamayı, Bunu. ·buraya geldiğiniz l(ilnden~ 

geçti. .,. hol ... -. 

- Şfmdf sftt, mfu:ten1e~ biraz 1119 clhtler Auııpalı mi.,, -· 
dalıa ~azip. <bmız daha sevimli gö- - ..,..,fi ,--..., alanlı telkllı: 
rümnt-ııin rl"annı söv!i:vece1iım etlikler! maddi key!lyellerdlr. -

Siizlttime dikkırt ediniz,· c;ocu.k ~ -•1111 ~ -hın•IJ'• --
larl ,..... lı:JJ'mefl, - a4ertlıbı ....r 

K?Z!ırr pat?'!T'Tlonnı dikkat ve IWfleuttl aot:talan ler11&1 kftllal hlll 

-* ılek• .,. .-ilk ..-ıler•lr. 
Sür'allerl az, fakat ıllihlan lı:aVYell& 

lmJ4, a.111 ı..- ı-ııa- iki tara
r. k•Yftilert tıılrblrlae .,.,,. .. " k .. 

ltırl ~-- •eı ı ''llllr. Oirllll· 

1'"' ki, J'lııler -dl ·- •ııt-

di müdafaası ~in tftmı re 
birleri almıştır ve Sovyetl 
tün diinyawn takdirine ve b 
bğıaa mazhar elan bir kabr 

!ıkla ıliiğlşrıoeldeıllr. Pin 
»rott!9fOSU11U dfinyaya dab• 
vetli bir sesle ba~ıak l(i 
nevre ldlrıılitıii.- e>kmaYl ı. 

heyecanla diııfiyorlardı. e-ttedlr. PIDlıındlnllı.r .-.ıı de· 
1 = ... , •• ehe ........... 

oiaaılı;Cu:. 
CDetıcmu VG1'J .....ıe...ıı:..ur • ...,.,..._...., 
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'.\~ Omürleri bir asırdan fazla süren 
~;: kaç bahtiyar vatandaş var? 
·w' l • 

311' YAZAN: l 
ıJı· 

1:iı1 ~EŞAD FEYZi 
udı' "--... _________ _,_ 

·;Jl 
"~ ~ ~ta.rııbulda oturan insanların çok 
ı ~ ~allığı, bir zamanlar, Avrupa. 
rı; lbuatını bil;ı meşguJ. etmişti. l!u 

ri:ııı 1Vzu üzerimw yazılar neııredll· 
,, lizun ömürlü IJlmag"ı kim U;t~ ·ye' 

'. 0ı '(- Hayta ve yaşamak kada.
sıP·t t Şey var mıdır?. Bir &amanıla.r, 
n;~ · buçuk asırlık bir ömre sahip 
ti' ·~ııan, meşhur Zaro ağa!lllZ var-
• f, Zavallı genç ihtiyarı, bundan 
"~ı ·kaç sene evvel kaybettik. Ha· 
siif' 'iaı·da oba gerektir ki, Zaro a~a, 
ı~~ ~ Yıllarında evlenmek arzusunu 
fil' ~teımişti. Fakat, yaptığı Arne

'nı# l!Jl seyahati. ona iyi gelmedi, Is
~!i1' ·hulun havasından, suyundan 

~

' 
-.-. ·'" 

9 <
1 'l,ı.klaşınca, Zaro a.ğanın tersı \ 

n•ı' ~dU .. Sıhhati bozuldu, bir daha ) 
t•'' düzelemedi.. 
i).,. lıtanbulun ha\ asını, suyunu met-
9~91 _lecek değilim. Çünkü, 'bu, dün
.,.,ı ~a ınaliımdur. Uzun ömürlü o-
'· 
glt' insanlar, iyi yertle otu~oıJar, 
ki~' aııyodar, demektir. Güzel İ&tan
eti" <lun, bilhassa yazını düşünün .. 
,.~~ ldına de>yum ()llur mu?. 

o~· İstatistikler, İstanbulda gok ya
ı,·~· hn insanların a,z olmadığ>m 
tel~ füsteriyor. Size, derhal şunu söy

~i· ~eyim: İstanbı.ıl vilayetinde yüz 
ır aşında olan 181i vatandaş vardw. 

·~~· "ijnlardan 145 kişi yüzü de aşkın-
91~ 11r. Fakat, yüzü aşkın olanların 
9

n• ıç~r yaşında ordukları pek belli 

~it ~ğil.. Yüz sene yaşamış ve geç
ıcrl ~ış bir adamın günügününe ayı 
,,,.ıı 'ıtııa kaç yıl ömür sürdüğiinü 
it~• '1ınemesi de, pek !azla bir kusur 

'lıııasa gerektir .. Yüz ya:ıında olan 
ı•'' '05 vatandaştan 123 ü kadın, 62 si 

1 • 'rkektir. 

),t l'aşı, 100 ü dahi aşmış bulunan 
Jel· ıı

;ı vatandaştan ise, 96 sı kadın, 

cft' {9 u er·kektir. 
·ı;I· '~i· boktorların, çok yaşamak için 

'aııtıkıtarı lblr çok tavsiyeler var-
1tr. Bu ta\-siyelerin neler oldu -

Zaro aia. ölmeden az evvel Amerika.ya. 
okşamıştı 

Hem uzun yaşmıak, hem de 
sağlam ve arızasız 'bir sıhhate ma· 
lik olnıak, !hakikaten, bizim elimiz. 
de olan bif şeydir. Doktorlara gö
re, bunun en ~'ta •gelen şal'tı; 

Muntazam bir hayattır. Bir hıf
zıssıhlıa kitabından şu satırl•rı a
lıyorum: 

•Yaşadı.ğımız seneleri uzatmak 
kendi elimizdedir, denebilir. Mun· 
tazam hayat sürmek başta gelen 
şarttır. Uyku, yemek, çalışmak w 
eğlence saatlerimizi iyi tanzim et
memiz lazımdır. Uyku, yemek, ça
lışmak ve eğlence için ayırdığımız 
saatlerin miktarı, ve yemeğin, eğ
lencenin çadışmanın nev'i \•e cinsi 
insanların bünyelerinin hususiye· 
tine, yaşa göre değişir. Heı'kes için 
tafüiki kaıbil muayyen rakkamlar-ı 
la ifade edifobilir, ölcü voktur. 

, J 1 

'-1 

gidip geıı!J kız1ann yüzleriui böyle 

'Herkes, kendisini, en mütehassıs 
hekime .gösterip vücut makine -
sinin hususiyetlerini tesbit ettir -
meli, hayatını ona göre bir nizama 
sokıınaJ.ıdır. Bizi ihtiyarlatan vü

cut ve ruh yonguııJuğudur. Ruhu 
tedavi müh•im bir yer alır. Neş'e 

hayatın güneşidir. İliıh .. 

Görüyorsunuz ki, ab ve havası 
~atü o.lan şu İstanbu•llda, uzun ö
mürlü olmak çarelerini arayıp bul
mak, hiç te wr değildir. Yeter ki, 
bu i~e azmedelim. 

İstanbulun uzun ömürlü in -
sanlar yetiştirm"k m"vzuundaki 
hususiyeti, muhakkak ki, bu gü
z"l beldenin fevkaladeliğinden de 
ileri gelmektediı-. Hayat için il-
zım olan en fevkalade ma~hari -
yellerin ht>psi buradadır: 

Hava, su, deniz, güneş ... 
ıcri !" •nu, acaba, yüzü geçm~ bu va- !-===============~========================================== 
,ı· 'lld.aşlar biliyorlar mı? .. Sağlık 
gii' ~dbirlerine son derece ve harfi 

Y' 'ltfiııe riayel mi ediyorlar? 

lizun yaşamak, muhakkak ki 
Modern toplar 

~Sınen, elde ?lan birço~ seb_epl~r! Bir bataryayı susturmak için 800, dikenli tellerle 
-r araya getnmekle mumkundur.I .. t••ı·· b' b k d b' d.k k .. 

,r~ ~•kat. kısmen de, her halde, bir or u u ır şe e e e ır ge 1 açma ıçın de 
l;; 'lih, 'bünye. t<?Sadüf, la'biat me- r 1, 100 gülle atmak lazım ! 

~lıısidir. 
7-;~· 
ııl• l~taıı:bul vilayetinin umumi nü-

fı.su 883,599 dur. Bu nüfusla yu -otr 
,, '•t·ıdaki 180 rakamını ımıkayeıSe 
oY lıl~t·seniz, yüzde nisbeti olarak, 

1 ,ı !iileJ biı· netice çıkar. 
• ıır \' "'ı yüz ve daha fa21la olan.lan 

\· ' ; 1ıl 'r tarafa bırakınız. 90 \'e 90 ile 
d' \Do Yaş arasında olmağa da bir şay 
,.9 ~ın.,zsiniz ya .. Keşke, 90 yaş111a 

·~' '"-d•r ya~ıy,.bitsek .. Glizel bir te-
fl' l'rıe1111i! .• 
P~ İstatistiklere göre, İs!arubulda, 

,..,_. •şı 90 olan 504 ,·atan<laş vaı'\lır. 
,,, alt vatandaslardan 363 ii kadın 
,-

1 ~1 i eı kekÜr. Bwıdan beş _Y~Ş l 
,. ~•ha ·büyük olanları ister mısınız? 

,,- ~ da var .. 95 yaşında olan vatan
ır , aş;arın sayısı da 138 dır. 96 sı 

1'" ~adın, 42 si erkek .. 
Istatistik ı-ak:ımlarının bir fona 

1'-r•fı vnr ki, o da, kadınların ya
!ıııı dahi ıfşa etmesidir. Bütün ka
~1nlar değil amma, ekserisi, yaş
•rtnın açığa vurulmasından hoş
•nınaılar .. Aksi gibi, yaşlı vatan
ia~ıar arasında çokluğu eı'kekler 

,~- " •eıın. kadınlar •e~kil ediyor. 

Top çok mükemmel ve o ni&bet
te masraflı bir silahtır. 

Top, ı:ti.tllr:ılerite piyad~yi tak-
viye eder, taarruzlarını hazırlar ve 

' düşmanınkilerini de kırar. . i 
. 1 

Taarrıuda bulunan pıyadeye yoll 
açar, ileri harekatına karşı koymak 
istiyen ınarnaları tahrip eder. Ya
ni düşmanın toplarını susturur, 
harekatını durdurur. 

Sonra direk takviye endahtla
rile, ilerleyen piyade ve zırhlı 
tankları,1 önündeki yerlerde bu
lunan dü9man t.a;byalannı, tank -
larıııı kuvvetlerin.i ates altına alır. ' , 

Sonra himaye endahtlarile, pi-
yadenin işgal ettiği noktalara, düş-ı 
ınan kıt'alarının yeniden taaıTuz 
etmelerine mani olur. 

Müdafaada, ilerleyen dü~man 
kıt·aıarı şiddetli ateşi altında da
ğıtn1ıya, inı.haya çahşırı ateşten bir' 

baraj yapar. 
Buna, sipcr.:erde kullanılan top

larla tayy.are ,.c tank dafi topla -
rııu, sahil bataryalamıı ilave lil-

lizun ömürlü o:mak tatlı bir şey. zLmdır. 
i:ı'' 'lit. Fakat, herk ·, şüphesiz ki, Modern harplerde kullamlan 

htiyarltk dediğinıiı, hayatın son muhtelif cins ve çapta toplar için 
l'ı!Jannı, rahat, asude \•e bilhassa çok, pek çok mühimmat ister. 
hastaJı.ksız ve sağlam geçirmek Sipel'leri tahrip için açılan top 

te". İşte as,! lem edilmesi la- ateşlerinde beher metroya 3 - 4 
(tı ·· 1 t ılır 

Yolların tahribi: Bir gedik aç
mak için vasati sarfiyat şudur: 

2500 metreye: 600 obüs; 3,000 

metreye: 700 obüs; 7,000 metreye 
de 1,200 obüs. 

Düşman bataryasının tahribi: 
Bir bataryayı sustunnak için va

sati olarak 75 çapta toplarla 500 -

800; 120 - 150 çapta top1arla da 
400 - 600 gülle savrulur. 

Mitralyözlerin saklı bulunduğu 
yerlere en azı 100 gülle atmak la-
zımdır. 

Binaenaleyh 'bu modern silah -
!arla ekonomiye riay<!t edebilme
nin imkanı yoktur. 

Düşmanı yüdırmak, sığındığı 

yerle!'den çekilmesini temin et -
mek ve hanbikazanmak için bol 

bol güJl.e yağdırmak zaruridir. Fa
kat, boşuna israf ta caiz değildir. 
E,·veliı düşmanın can noktasını 

uamalı, •bunu btılunca ateşe boğ
malı ... 

...... ..... 

Fotoğraflı tüfekler 
Bir .\iman 1nülıendisi, tüfeklerin ü-

ztriııe bir fotoiraf ntaklnesl yerleştir-

nıiye muv:ıffak olmu4. 

Bu; hem hifek Jıizmetini görüyor, 

lte-ın de reBim ahyor. Bun~ iç:iu t.etiji 

ekmek. ı,arL .• 

r Sovyetlerin 
Servet 

Kaynakları 

' rıt1r·ur· 1nıırıınrm"•. 
ı1 ·ud"nıl..ınt:~:ıl;!.~:~.:ıııı .. ın .. r 

HAYIRLl USTA! 

Sovyet Eu&ya arazisinin mesa -
hai sathiye.,;i 24 milyon kılonıetre 
murabbaıdır 

Sovyet Rusyanın servet kaynak
ları çok zengindir. Buğday, arpa, 
yulaf, patates, keten tohumu, ke
nevir, pamuk (Türkistanın üç vi
layetinde) mebzulen yetişir. 

SoVYet Rusyanın bazı yerleri 
hayvan yetıştırmeğe çok müsa -
ittir. Sovyet Rusya topraklarında 
her türlü maden ve hatta altın da 
coktur. Fakat, şimdilik bunlardan 
İıakkile istifade edilememektedır. 
1938 de neşı olunan bir istatistiğe 
göre yalnız 160,000 ton bakır çı -
karılabilmiştir. Halbuki Rusyanın 
bir sene içindeki bakır ihtiyacı 185 
bin tondur. Tuty de böyle. 3arfiya-: 
tı 44,000 ton olduğu halde ancak 1 
3,000 ton çıkarılmıştır. 1 

SoVYet Rusyanın petrol, buğday, 
şeker, keten tohumu, kenevir ih
racatı çok mühimdir. Kereste ve 
maruganez stoku milyonlarca tona 
baliğ olmaktadır. 

Bir clektrikçı, bir apartı,.,,anın 

cn::;talkısyonunu apar, bitirir. Kon

tak yap1p yapm•dığını tecrübe et
mek ister. Fakat acelesinden po

zitifi bulamaz. Bir an tereddüt 
ed-er, sor:ra çırağLna: 

- Kırko~~, der. Parmağ tn1 şu

raya bas! ... Alii ... Bir şey_ hisse -

diyor musun? .. 

- Hayır! ... 

- Ben, bunu zannetmi~tim. Fa-

kat aldanmışım ... Çek paı·mağını, 

ötekine dokunayım deme. Kömür 

olursun! .. 

TEVRİFllANF.l.IE: -----
Höcerelcri yanyana bulunan iki 

mahpus va\·aşça konuşuyor·ar: 

- Daha nekadar zaman mah -

pus kalacaksın?. 

- Üç hafta!.. 

- Mahkumiyetine sebep ne? .. 

- Amcamı. teyzemi öldürdüm ... 

- Bunun için üç hafta ceza mı 
verilir? .. 

- Hayır! Yanlış anladın ... Üç 
hafta sonra idam olunacağ.n1. 
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1 1 FEN İLERLİYOR 

Artık sun'i iı·ısanlar 
muharebe edecek 

~Eski romancıların muhayyelelerin -
de icat ettikleri şeylerin hemen 
hepsi yavaş yavaş hakikat oluyor 

::\IP;;hur İngiliz ro

ınaııeıst H. G. Vells, 
«Dünyalar harbi» ad 

Lı romanında, Merih 
seyyaresindcn (mer

mi vagonlar» la dün

ya üzerine gelen dev 
r,lbi mahkikların İn

J:"ilterenin sakin bir 
kontluğunu nasıl is

tila rttik1erini tasvir 
eder. 

Bizden daha ziya. 
de mütekemnıil olan 

l\.Ierilılilerin vücut -

}art fi.rkin Ye kırmı

zı imi ·. Koeaman bir 

diınağları \'armış . 

Marsilyada yapılf'.cak 
stadyom ! 

Bu mahlô.klaruı be .. 
m<"n hepsi, ~k ça. .. 

buk .vrr d<"tiş1ireıı 

birer ıırhh kule ij .. 

zerinde otururlar .. 

mı!ti. l:~ıldırımlar yaf

ılırırlar, tren ve te
lefon yoJla.rıııı ke 

serlermicr. olan 
Hususi surette sulanan çiçekleri, 
soğuk iklimine rağmen daima zümrüt 

Akdenizinl 
gibi yeşil dır, 

)lodern ınuhare 

beler; ta.nkl:ırı, Ma 

ji:no hatları. deni.ı 

altıları ile bunlar.,, 

Maı:silyada yııkında yeni ·bir 
stadyom yapılıyor. Stadyom her
kesin alakasını celbettiği için bu 
hususta bırzı malumat veriyorıız: 

Tak.simalı çok mükemmeldir: 
200 metre uzunluğunda, 8 metre 

eninde bir .bisiklet pisti vardır. 
Ayak kurslanna mahsus pistin 

uzunluğu 450 metro, (bunun 150 
metrosu dümdüzdür), eni 6 metro 
25 santimdir. 

Futbol ve rugbi yerleri ayrıdır. 
Çimli pistin sulanması; zeminde 
saklı 5,000 metro boyundaki ka -
nallar vasıtasile temin edilir. Bu; 
daimi serinliği muhafao:a eylediği 
gibi fırtına zuhurunda sahaya dü
şen yağmur sularını da çabucak • 
akıtıp •gitımesini temin eder. 

Yüksek sıçramak, uzun atlamak, 
taş atmak, harbe ve ok atma yer
leri de ayrıdır. Doğrudan doğruya 
pistlere ve sahaya gitmek için 6 
ıneı.ro uzunuğunda iki gizli yol 
mevcuttur. Bunların biri, bisik -
!etçilere," atletlere ve oyunculara; 
diğeri de sahad'an ve pistlerden 
dönen !el'e mahsustur. 

Buradan başlıyan bir yeraltı 
geçidi, pistl.,rin içerisindeki şimai 
virajına kadar uzanır. 

Karargahta: 5 vestiyer vardır. 

Oturaoak birçok sıraları, manto 
asacak yerleri, 20 lavabo, 16 dU§ 
kabinesi (sıcak ve soğuk su). 

Bundan başka 8 vestiyer daha 
vardır ki bunlar beynelmfü~l at
letizm, mektepler arası jimnastik 
müsabakaları zamanında kulla -
nılır. Hakemlerin her birinin ka
binesi, duş yeri ayrıdır. 

BİSİKLETÇİLER İÇİN 
18 müşterek kabinede (2, 3, 4 

koşucu için). Oturacak, elbise a
sacak yer vardır. 

Sıhhi)•e dairesinde büyük bir 
hidroterapi saloııu, 6 duş kalı.inesi, 
8 lavabo (sıcak Ye soğuk sulu). 
Bir de tamirat atelyesi mevcuttur. 

İDARE HEYETİ YERİ 
Müteaddit daireler, (içtima, .bü

rolar, depola,«, hastaneler, bekçi-

!er ve depo memurlarına mansus 
yerler). 

SEYİRCILER İÇİN 
Matbuat erkanına, J an - Buen 

basamakları altında, ve sahaya na
zır büyük bir salon tahsis edilııniş
tir. 35 masa, her masanın üzerinde 
bir telefon cihazı vardır. Tribün 
Jan - Buen'de hususi bir yer de 
vardır. 

.Stadyomun muhtelif tribünlerin
de 35,000 seyirci rahat rnhat otu
rabilir. Jan - Buen, Gustav Ganay 
tribünlerinin Üzerleri örtülüdür. 
Açık tribünl.,r, viraj basmakilan 
pistlerin ıboyunca uzanır. Büfe 
barın önünde fbÜYÜk bir taraça ve 
gezecek yerler vardır. 

Bütün bu yerlere, geniş ve mü-

benzeıni)·or mu? Şu- .. 
nu itiraf etmek li - _,..~~.A. 

zıuıdır .kt Uugünün 

mühendisleri dur .. 
muyorlar. çahşı)·orlar ' 'e akla hayret 
verecek şeyler icat ediyorlar. l\ti~aı mi 
istiyorsunuz?. İşte. çelikten yapılan ve 
elektrikle hareket eden adanıl:ır, «Ro

bot» ıar ... 
Fenni O:''uneakJardan qok bt>:jlanan 

Amerikalılar, son Nev-york pauayırmda. 
bunun çok mütekimil bir nüınunesini 
teşhir ettiler. 

Bu çelikten adamın, in!;an gibi işi

ten kulakları, gören gözleri. JıaU:i di
mağı da vardır. Bir sesle veya düdük1e 

verllen eınirlere i.ta:ıt ediyor. istenilen 
şeyleri yapıyor, sorulan suallere ce,·ap 
veriyordu, ıiyaya karşı yürüyordu. Bu 
Robot; ~igara içiyor, eJiııdeki lobotla. 
düşmaqlarına hücum '\'t kafa~ına vu
ruyor, yere yatırıyordu. 

Amerika mühendisleri bunl:ıı·ı daha 
ııiyade tekemmül etth·mek ve harp si~ 
Jibı olar:ık kullanmanın çarelerini bul-

Sun'i bir insan 

ou.va (,'all:!!tıYorlar. i\1ln·afiak olacak -
larına. ur c:-üphel. 

suıd fü\FIZA 
Fransua Dusso adh bi.r f'ran<.;ızıu 4 

nisan 1934: de Cen akademisinde Yer
diği izahat cidden büyük blr heyC'c:ın 
husule g-etirmiştl, ;\luhteri, ~ade bir 
ifa.de ile makineli adamlara pliiklar ve 
k:iiıtlar '1asıt3.sile bir .. hafıza» verıniye 
muvaffak olduğunu anlatıyordu. 

' re herhangi bir otobüs \ıeya tankın, 
bu pli.k veya. 'JerU T4!fllaailc, e,~vC"1de11 

tayin olw1an bir lıat niha;t•etind<"ki nok· 
taya yahın.ea lfidip ('elece,i'ini ı;:öyl ü

yordu. 
.\.kademi azaları, ak:ıdenıiniıı aviu

~una indikit>ri zan1aıı elektrikli bir a
raba gördüleı·. ArabJ, ınuJıh•riin bir 
işareti üı.erine lıarek<'l etti. :\Ylunun 
ortıı5:iuıdu.ki direğin etrılfttn döndü. gel-

( Dercımı ıJ rncı .>a1ııfede) 

Kocasından ayrı 
yaşıyan kadın 

mah-Büsbütün ayrılmak istemiş, 

jk~~eg:~ıeri~~~~~=.at etmiş, fakat • • • 

teaddit merdiveni.erle çıkılır, iı.,
lir. Üstü örtillü tribünlerin hep -
sinde büyük bir h()I], büfe - bar 
bulunur. 

' göre Londra.da boşanma da.valn.rına b~
kao mabkenıe3'·e müraca.t eden Major 
Grlg isminde zengin bir knmpa117a dl 
rektörü karısı l\'l.lsls IJJyanm uyıun · 

Jaıı - Buen tri1bünününki, tara
çasilc !beraber 500 metre murab
baı büyüklüğündedir. Büfenin her 
hangi bir yerinden oyunlar rahat
ça takip olunalbilir. 

Futbol maçları için virajlar, ve 
pistlerin nısıf dairelerinden isti -

fade olunur. Basamakların üzerinde 
12,000 kişilik yer vardır. Bu suretle 
seyircileDin sayliiı 47,000 e çıkar. 

Geniş şeref kuruııa giden yolun 
genişliği 20 metredir. Burad~ 32 

gişe vardır. 

Kapıların ve gişelerin işgal et
tiği bir mişele bulvarı ü:rerine te
sadüf eder. Eni 170 metredir. Gi· 
şelerin önünde, halkın beklemesi 
için 10 metre genişliğinde yerler 
ayrılmıştır. 

Kapıların ve gişelerın karşısın-
. dakıi hattın nfuayetinde çok geniş 

bir otomobi•l ve aralba pankı yapı1-
mıştır. Otomobfüerin, arabaların 

hususi bir yoldan kolayca çıkma -
ları temin edi!~iştir. 

Stadyom; salıalan, pistleri, oto
mnbil ve araba gm·ajları ve te -
ferrüatı ile 86,000 metre muroh'baı 
bir yer i~gal etmektedir. 

suz hareketleri ve Vlld isminde birisıte ,. 
mün:ısebe&te bulunması duJayıstle ar· 
rılınak isteıniştir. Kadın evvelce btr 
dans artisti lmiıı. Münasebetle bıalun· 
dıığu söylenen erkek do öyle. Fakat 
kadın mahkemede bunu reddetmiftlr • 

Kumııanya direktörü kaL·ısmıu bir yer
de bu adamla buluştuklaruıı söylemif, 
burasının nerede olduğunu anlıtm)fltr. 
Fak.at kadın da hloblr zaman dam ar ... 
tısli Vild ile bir yerde yalnız olarak 
ka.lmadıtuu ileri sürmüştür. Karı k.O· 
ca sekiz sene evvel evlenmişlerdlr. Fa
kat ilo sene evvel direktör karısı aleJ'• 
hine böyle bir dava aomıı, kadın da 
kocasl aleyhine bir dava açarak onun 

da. başka bir kadınla. münasebetle b11-
lu.ndutuııu iddia etmişse de ınahkem• 

9 z.amao her iki davayı da reddet • 
mişU. Likin karı koca ondın sonra ar• 
tık ayrı yaşamağa karar vermiflerdlr. 

Direl<lör karısına senede 100 İnsi• 
Jlz lirası verecekti. Şu şartla ld kadın 
bundan sonra vek temiz bir hayat sii· 
re<!ek:, kocasına sadık kalacaktL Fakat 
direktör husmi adamları vısıtaslle ka• 
r131nın hareketini tarassoı eUlrınlı, 
dans artisti Vlld ile Mi.Bis Lilyanın bir
likte geımefe gittiklerini öfrenınl'!'.llr. 

İ!ö.le bunun üzerine şimdi m~Jıkeıneye 
nıü;acaııt.ıa artık büsbütiin karısmdatı 
ayrılmak istedliinl söylemiş, botanma 
davası açmış~1r. Kaduı yukarıda söy
lendiği clbi berşeyi reddetmi;Ur. 

Bilklm kadınla yabancı erkelin bir
likte yalnız bulunup bulunmadıklarını 
tnoeden inceye soı·nauş, neticede bu l· 
klBlnln birlikte ıremıeiie cıtti.kleri yer
de .valnı'Z kıı.hna.dı1da.rı. dmha b:ı-,ka 

kim!:!ıeler bulonduiu auJaşllmı~tır. ıuı
kim bnnruı ü.zcrine direktörün iddiası-
nt kabul rtıntmiştir. Kadn1u1 c:ürmü 
sabit olm.ıdığından kocasrnnı yinr e-5-

ki karar mucibince senede 700 İngill1. 
lirası vermeğe devanı etmekle-n ltJ"ka 
çaresi kalrn.amışh.r. Mefer ki ılt•ı.·ide 

k.a.d.nuıt bir kahaha.ll meydana çLk.nu_. 
olsun!. 
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J IST•.NBUL'UN iÇiNDEN _ı 

Bir· düğünde, Krız S n'at 
mektepleri mezunları .. 

Düğün evinde bütün yemek ve tatlı işini genç 
kızlar yapıyordu . Kızlarımızı mutfakta 

" " gorunce göğsüm kabardı •• 
YAZAN: 

İ kender F. SElELLl 1 
C.ıeçe gün Oir dUğünde bulundum. 

Doc.ı..ı ,,,ian bırınuı ozıu evleniyordu. 
İ&r'1f olnıas:n di:re düğunu evde yap
tıla GelinJn rkad~Jar' kız.: san'aı 

D<'= •ebı •len mezunlannış.. Yedi se
k&:. b ornya grlerek: 

t'ugünde tazım olan tatlıları, bO-
reklı pastaldr1 biz. yapacağız. 

lX le. .Dı'ığ"un evine erkcnee git-
n·üşt ı . Orad:ı gördüğüm l:>hneler be
ni ... e\i ındıı·di. MütebM.:ıis oldum. 
Dam t nç bır nıühen<li .. tl. Dametdln 
ba koluma grdi: 

- Gel dedi, M-ni nıutfaga goW.ı:eyim. 
Or d· ahçı:ar mızı umarım ki çok 
Li:l.iıt-ıu dc:<:<:kı,: n! 

1 ~ L d lffi2. 

f-Iı :·haldl alah-auga ve alaturka 
yeı ek ~ ıtpınaKt.'.l mehnreti olan Bo
ıuı· b r aht;ı bulınUŞ1undur? 

Diyoı·dum. Dar bır merdivenden ID
dık. Ger:ı.ş bır raşlık. Birçok sesler. 
i\n.~ı .:1nı: a hen.'iyen bu~ lk bir mut
t;ık: ı..:.,, · ı ın, e "Tier, bugd::~y renkli genç 
kuilt Xoluırır.• sı\i~mışlar. Kimisi a
teş ba ..nJa. 1-~ıru .si hamur yuğurnıök
.ıa nt . ar .. belli bö!·eiilik. hamur a
ı;ıy ... ıa Taşu t.~ ıu.:n nı~ a~:ırın üstür.
dl' 11. :ne.~ n ye c• .... mış tf:'psi tepsi p<:.o
talaı Ke!(J<•l"., K"J'<tbiyelf'r •• Tatlılar .. 

E.. ,.lcri ır..t oruna git .ış bir mü
meyyız gıbi, birdenbire ıa:ırdım. O 
ne CUZPI. o ne al:ıt.nklı bır mesai idi. 

Aı k-cla:sıma nrdum: 
E ı g;ı..:.el hçtlarla kon~ma a 

m aue edl ı· n sın'? 

N ,., det' .. Burada da gaz<:'tec Jik 
ntJ yapaı.:al(.Sın. 

il da k ır bir fırsat mı ya? 
dt-dı .. 

üenç kızl<Jrı ~ı~ı.nbyan:.k taşlığa 

ind'jt, 
lı.ı:;: \..r.rl.eki n Skntn etrafında iki 

gene kız koll~ nr::ı .. ıvam;,ş!ar (mermer 
pa:Wı) dını verdıklen büyük bir 
p ta tep .sin boşaltıyorlar Yanlarına 
ı::okuldun.· 

I'o!ay gel. n C04. uk J.r .. 
Gulusttlleı;: 

Tc ekktlr ederiz. 
lı< .s bırden ellerine bire:r pasta al-

dıJar. 

1':1l«'rimiz teınizdir1 bayım~ Hele 
bir t.• ına brtkınız. Çok itina ile yap ... 
tıgL1ıu. b:ı past;.nın yapı~·)&. dlferle -
rinr'cn çok: daha zordur. 

Jicr ikb;inin uzattığı past~yı da aı

d1n1 .. \.'em.ege başladım. 

- Ck!den ntfis ... Tebrık edeı·jm sizi. 
~Jemnuniyttle birbirle:.·ıne bakıştı .. 

lar. 
- Biı de iyı olacagını umuyorduk. 

Uta.< bir ~fipheınız vardı, fırın aogu
mu.,tu. Acaba kaiJarmadı mı7 diye rr:e
rak edJyorduk. 

Bı.J, şfn1diye kadar yemediğim nefis 
pastalardan b ·!ydi. 

KızJardan sarı saçlısı hen1ca ceOin
den de!tt-.rini eıkilrdı: 

- Zannedild,gı kadar zor deaıldır. 

İstergcn\7. siıe taril edeyiın. i:vinizde 
7aptırabWrsinlz, bayım! 

Teşekkür ederl!TI:, n1enınun olu· 
rwn. 
Sar~uı ahçıbaşı oıılatmağa ba,ladı: 

olur?. 

Yağ 200 Gr. 
Şeker 200 > 
"Yuıuurta 4 - 1 
Slit 
Un 
Pasta mayd ·ı 
Çukoluta 
Kakao 
Ruın 

1/4 
500 Gr. 

15 J 

150 > 
7l5 > 

1. 3 > 

Karınız ne der? . 

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

- ' 

Arkada§ı pastaları tabaklara !sut 
ederken, Bayon Sablba (mermer pas
tası) nın nanı yapıJdıiını da tarif ettl: 

- Yali b<!ya21ablır. Şeker ve yu -
murta sarısı çal.kanarak ilave edilir. 
20 dakika kanı;tınlır. Elenmıı un ka
&ık katık ilAve edilir. Bu esnada yu
murta aJo ve pasta mayası karıştınl
dlktan oonra yavaş yavaş slit karı~ -

rak hamur ikiye ayrılır. Bir kısmına 
rendelenrnJı (ikolata veya kakao ve 
Rom i1Ave edilir ve yağ'lanml.$ kalıp 

içine bir kat be1u., bir kat siyah ha
mur konur. Piştikten .-onra Uıcrine in
ce wı ~keri serpilerek cifiyeUe yenir. 
Bu, herr.ı. tok hafif, hem çok lezzetli bir 
pastadır. Her evde, her zaman yapıla-

( Dernmı 6 nırı salıifede) 

......................... _..,1111111=ım:ımmııım:ı ... g 

BUGÜN SAKAR YA Sinemasında 
Tangolar.. Rumbalar ... MeKsikanın ba}.·arr1arı ve en güzel 

kı~':ın ... Bütün bunlaTI: 

GÜZEL ESİRE 
Frall6ızca sözlü ve renkli filmi.r>Je göreceksiniz. Ba ş rollerde: 

l i L Y O A M i T A v~.~!:::~!· O [ l K A M P O 
Bir aşk filimi ... Bir hiks ve ihtişam nümunesi ve bir şarkı ve aşk 

serenadlan olan bu mlistesr.a filmi görünüz. 

hlh·eten: MUZİKAT,I POSTA KUTUS 
2 kısın1lık mükemnıt'l bil" pukı ve dans frln:ıi 

BJgün saat 1 ve 2,30 da tcnzilô1l:matinekr 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı icln 280 teneke benz.in alımı açık ıe , ·ltıneye konulmuştur. Ek· 

ıiltme 20/12/939 Çafiamba saot 15,45 de B. Postalı•ne binası birinci katt:ı P. T. 

T . .l\.IüdU.rlilğü edasında toplanacak mildOrlük ~Jım ~hm komicyonıında yapı

lacaktır. 

liluhammeıı bedeli. beher tenekes.!.Jlin 279,5 kurtıŞ hl'pôinin (782) lira (80) ku
ruş muvakkat teminat (58) lira (72) kuruştur. 

İsteklilerin eksiltme ,.e teon1 şartnaırıelerini &Vnr.ek. ve muvakkat teminat
larını yatırmak fucre çalışma günlerinde mezk(lr mtidUrlük ldarl kalem levazım 
kısmına eksiltme gıln ve saatinde de muvakkat tentinat makbur...ı ve 939 seoesi içjn 
muteber ticaret oda~n vooikafile komisyona müra!'aatları. (992-i) 

•• Caz ... Aşk ... Şarkıfar ... - • 
ıl.,~.~~~,! .~. ~~~~.~~~~~~a .. _ I 

ma~tırıcı tal:lloları büyük bir zevk'e beğ&ıerek candan alkışlanan 

AŞKI z FERi 
Fransızca söıfü emsalsiz filmi sit. de gJnıııuz. 

Baş rollerde: LEO CARİLLO - ZAZU PİTTS. PAT PATER30N 
Bilhas:;a meşhur JACK WHİTE ve KE;\NY BAKER orkestralarının 
rııhne\·az havaları dinleyicileri gaşyed.yor. 
İl.iıveten: FOKS JURNAL .son dünya ve harp ha,·adi,leri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Çocuklarınız hakkınızda n~ler dü ünmez -
ler?. 

Bu btiyük günahın mes'ulıyetini ben nasıl 
boynuma alırım?. 

Onu tanıamile sersemletmek, söyliyecej;in. şa
ıırtnıak, kendisini müdafaadan alıkoymak iı;tiyor

Clum. Nilekım de öyle oldu! Konuşmamız bu şekle 
tir re he: •Özüm ona blr kurşı .. ı gibi i~lemeğe, 

bir ş.ırapnel gibi beynı~ n ortas: da patlomıya 

Gripten 
sakınınız 
Grip, 550 seneden
beri dünyayı kasıp 

kavuruyor 

Blr lst.ntistikc göre bütün dünyada 
mevcut otomob~lle~·in sayısı 3910001000 
den fazladır. 

Sen beni aradın 
Grip Jelli bir huıaJ»; dei;U · 

dlr. Kcmbriç dartilltinunu prolr
sörler!ndtn Chlftort d'Albule l'Ö· 

re bu hastahk bize 14: üncü yti~ 
:rıl.ıl;ı, ("inden &'tlmlitir. hl< dda, 
1385 de Fransada •uhur ebaittir 
ve ıcot kı~ıu.da ('ok tabribat yap
mıştır. 

İtalyanlu buna. ceufloenz.t» is
mini ~trdittr. Roma. clvanndakl 
köl' ter aba.lisl hat buna: «KiY 
enfloeuı..ıt1•» dt..rler. 

Grlplu MI •••• içinde k.ı.ç kl;i
nin ölümüne s~bep olduiuoa. dJ.ir 
bfr f5tatistlk yoktnr. Tarihlerin 
yazdık1anna curt 1824. ~e 1675 se
neleriudtki Cl'İP salrıntnd~ mtk
t.epit-!". ha\ti parhi:ınel\to biJr ka
pa:nmıc;br. 

YU.1: )ıl sout·aki sal•ı!lda. tiyıı.t

rotar teını.,illeı·int tehirl'" mecbur 
kalmı~hırdn. 19'?4. e Fr::n~..;.a.da. '!093 
ki•I ırriP• lııf.ulmu~. 580 k"'1 öl
ınu.;lit.. 1929 sonk;inunun'ta. %5f, 
11uba.hntla. i.l3 ki;i. öldü.. 
GRİPiS SEBEPT.1'Kİ YE ARAZI 

Grip, biç şüphesiz bJr mlkro.p
tan ileri crU1or. Btı mikrop o ka.
Ur ufak ki en kuvvrtU mikros
kop!:ıı:-la bile cürW.emlyor. Bonw.ı 
içindir ki \iiru") nıtrant diyorlar. 

Burun kanatları ve göılcr va...c;;ı

ıa.,ue \·ücude df'rhal tesirini •lıs
teriyor. Bilhasc.,:;a. btinyesi 1ayıf o-

lanlarda... 1 
Ev. \:rl3 nezlt bı.""hyor. coıır.a. bo

i'11 ya.ıu1·ur, ba.rı af:nlar, hdrit bir 
t;Jt: ... ıiı-illı. vürll~ta bir kırgınllk ... 

O.ıha sonra i)ksüriik arll\or, 
ter tazhı.la~ı.·or. Eğrr elıtmmJy.-t 

\t>ı·iin1cz., dPrhal tedal·i edilm<'Uie 
ihtil.i.l haı.ır •.• 

i~t(" , b3hle'tmrk i~lfo.ıli(inıiz dt' 

bu ... 
GJ:iPTL'J NM<IL )il H.\FAZA 

OLl'l'nlALI? 
Gripe k.anııı )'a.pıJacak tn kolay 

$tf •odur: Vücudti ha.s!.ahia. kar
ııtı kuvv~tU bulundıu-mak. A..valc -
tarı sı<"•k t:ıtma.1', ök-:;ürrn adam
lardan uıa.k li arnuk, sa bat.it) in 
ve :-e<"tltri burun drliklerinc man
loli!iuz bir pomat 'koymak. (1\-la.n

lol burun c!dannı tahr!t tder.) 

Avrup2da: 7,000,000, A!:yud .... : 822,000, 
Atrikada: 319,0-00, Oseany;ıda: 02010001 

otomobil ı.·nrdı!". 

Ameri!i..o 301000,000 husu~i ve kıra 

otomobili ile birincili~i kazanmaktadır. 
Avrupo.da en çok otomobil İngilte· 

rededlr: 2 mHyon 123 bin ... 
Sonra 2 milyon 100 bL-ı otomobil 

ile Fı:amo gelir. italyada: U5,000, Rus
yada: a;;2,ooo, Ilclçiluıda: 197,000, i.
veçte: 168,000 otomobil vardır. 

Al. anyada bulunan 1 milyon 24.3 
bin otocıobilin ancak yarısı foıaliyeUe
dfr. ÇUnkti b<>nzin yoktur. 

LOl\"DRAD.4. Bİlt HIRVAT KIZI 

Bu kızın adı :\!aryana İ\'anovic imiş. 
~eıt Alın Lon,lraya gelmiş olan bu 
Hırvat gü.tclinin İngiliz payıtahtında 
bulu1m1~1 oranın gazeteleri iç-in yeni 
bir nıcvzu oldufu görülüyor. Londra
ya niçin gelm~? diyt' surrn.1ya belki 
lüzum görültniyebilir. Fa:tat Maryana 
İ\·anoviçin Londı·ada mühlın bir va
%İfesi ....-armış: Yugo:>lavyaya taaı!ük 

eden haberleri Londra radyorunda 
Hırvat dilile siiytemek ..• 

rE~'İ Bİ.K KLUP 

P-arlı;tc yeni bir klilp aç:lmışhr: Pa
raşüt.çiller klübü .•• 

Klübe dtihul şartı: Hayut.uu para -
şüt saye-sinde kazanmış o1nıak ... 

Klüp azasına mahsw: ı-ozetin üzerin
de bir ipek böceği resmi vardır. Al.ası 
ınohdut, fı.:kat hepsi de St\·imli kim
selerdir. 

KOMEDİ 5 PERDE 
OYNAYANLAR 

Abdi - 38 yaşında, sinirli bir 
aı.-ııkat. 

ın 1<01dn1 olac:ak.Jar için .. Askı btk!iycrı kalpler içln.. Talihlerinden 
saarlet .ı\.fk .. İhtir ... s .. \'e zenginh:t hekliyen r..ıhlar itin .. vüetıdil ıetirilen 

Film· 

Yarının Kadınları 
Şatt ·tri blitiln görenlr-:-in kal)' ıeri:ı ti~ ctecck hi!"İ. n~üe ir ve 

fevkı:: fıdc bir •itm 

Bugün 8 U 2\ .. 1. E R S:nemasında 
l\ıiutlaka g<Jrün:.ız, a~ - rollerde: 

JOSSELİ:-(' GAf:L - PİERRE I,AGQUEY 
\~P digl•r bir çok qUzel Fr-.n.~ız artistleri. 11avetf'n: 

EKLER JURN"l\l., son dünya ve harı> ha\·adistrri 
Bu,..ün r<ıat 1 \'e 2.30 da u•n1Jh ··~ n:ıatine1cr. 

, ___ / 
1
- yazan. (1)f 

Muammer Al•/ 

·ı•L Meliha - 28 yaşında, gu • 
-kat o da sinirli bir kadın. Jıb< • 
karısı! 

BİRİNCi PERDE 
~ ,~ 

(Sahne karı kocanın ya!B 
Meliha karyolada, Abdi aY8~ 1 

rı soyunmuş). 

1 

BİRİNCİ MECLİS ~ 
Meliha - Of b'ktım, artJ ıtıl 

de~>! Bu r.e hal böyle, bU ı•e 
nıklık bo.ı le" Ceket bir t~· • 
şapka b"· tar~fta! Dedi'1l ~ 8 • 
lah artık senden ... 

Abdi - E .mma, sen da ço 
la konu,~yorsun. Zaten bııg;ı 
dayayı kaybettim, canıın sı·r>
yor. Şimdı bir de senin d~·d· 
rını dinliyemem. c 

Meliha - (Bu sozler Uzerıl' 1 Tramuy ıı\bl. olGbü• ıılbi lla· 
labahk Yt.rh~f'de burunu minclll fle 
kapamak ... Grip arızac;ı ba.ş.b.yın .. 
ca doktora mti:raraat "tmek Tc 

ta\1c;lytltrlnd('n a:vntmamak 11 -

1 ·-
1 
~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiii'iiiiiiiiiiii~iiiiiiiii~~ denbire yataktan fırlar. Gil .,. ';j gur.. vücutlu bir kadındır, l<B~. 

BÜTÜN İSTA.'l;BUL tw!Jmun o~zLıda d la n 2 s!ı ı çamçatık) ne dedin, ne d 

zundır. i
l :M E L E K Sineması ve Ben mi dır dır ediyornıu,ill~ıı! 

H O N O L U L U 
zat!aliniz dinliyemiyorınıı~, 1J1 

-,- -YENi NE.!ŞRİYAT--,-ı ~;:~: :~:ı::~:~~:~:w~~:: 
. . Abdi - .Mı:liha, ıumna. • .: ,_ ____________ _, 1 B " fJltn ~IELEK sineına~ının zar~rlerle do1u tnrihiı~e t...'"I<: giydirmiştir. k k l K pe'f' 

Yeni Türk 
" artı ço · o uyorsun. an 

Teni Türk mecmullW.Ul 8t Wıcü. lia-
7151 fevlaJide mii.ndereca.Ua intL~r et
llllttır. 

AtatQrkd. hi' netrolunmamış fcv
l<alUe eııterenn bir fololrafuu dl. lh
lln eden Yeni Törlı:il oku:rueııları -
mızı bilh&&S& tav1J1e eclerl•. 

Boş rollerde: DÜNYA DANS Y!LDIZI 

ELEANOR POWELL 
Bugün saat 1 de ten·dlith halk matlneı:;i 

BU G 0 N Biri KAHKAHA, 1\EŞE, ZEV.R. ve EGLENCE TUF AJ.'ll 
j p EK ll:incisi I-IEYECAN -ESRAR - il'IERAK ve DEHŞET filmi 

Sinemasında 2 BÜYÜK ŞAHESER BİRDEN 

1.-Lorel Hardi Hovardalıkta 

2.-
( Türkçe Sözlü ) 

B~ııünc kü~ ;>·o.ptığ-:.rnı. LOREL _ I{ARDİ !JJiınJerinin en cğ:f>ncclisi \·e en p1i.iJ..eınıııeli 

Polis 
Hafiyesi ŞARLI ŞAN 

Esrnr ve mul'eı:<ıyla dolu büyük Ciliın (8 kısım) 

Caniler 
Peşinde 

DİKKAT· Bıgın, htr tın fılıni giırmt-k e:ırt1 ile seanı;:Jar- Saat J - 3.45 - 6.15 - 'le gece 9 da 
izniH.IMIN ÖNÜNE m.:çı,n:K ve Y~R Bl'J,,lAK İÇİN SEAl:'S BAŞLARINA DİKKAT ~:DİI,MESİ rica olunur 

* - Bülbülün çektiği diıli belasıdır, 

Derler, Hayati Beyfa çektiği de aaliba koodi 
aptallığının bernsı o:acak. 

Ona, kim dedi ki, 
- Nusretin kuyusunu kaz!. 
Ona, kim öğretti kf: 
- Dahiliye Nazırım ou ı~e Alet et.. 
Ona, kim söyledi ki: 

- Daha •enin bile taııııyamadığL!l kadına üs
telik bir de senden ç<>k hll§&rl, QOlı: p~!n olan ar
kada,ını tanıt! 

{Dıııamı var) 

sıçrıyor. b' 
Meliha - Keşke sıçrasa d~· 

j raz beynine kan gelse... . eıttl 
Abdi - Şimdi beni tahkır 

ğe mi kalkıyorsun? -v 
Meliha - Ay, ay, bunun l 

mi farkında. oldun? ııJı. 
Abdi - IJS.l.lah senden l 1 

Bıktım art>:t yahu! Usand:ı11 

yahu! ı;;' 
McHha - Sen mi bendeıl ~ 

dın? Asıl brn senden bık tını 
sand:m. ti' 

Abdi - )'aa! ... Demek seıı ~' 
den bıkt.n ha! Benden bıktı!l 
Pekiıliı, pekala!.., ,, 

(Abdi hemen sür'atle giY 1 ıw. J 
cebin<lcn çıkardığı küçük lı~ıl 
ğıdın üıcrıne bir şey !er :ı bzdt 
sonra .ôfo!Jıaya uzatır.) . ııııt 
Abdı - Al §Ul1ll, yarın be .ı. 

git, paranı al ve ondan sof.ı1' .,ı . ııo~· 
a.r:ıl< benı arama' Hemen 

1 1~ 
annenin e\°iııe gider;in. fsl<:3 .,o 
nu söyliyeyim, beni hayatı ı1l 
nuııa kadar da arı) ccaksın. I> 

~foliha Sl)n mi beni ar1ğ,ır 
caksııı, ben rr.i seni arıyac3 ,ıt 
B.ıimiıden bırim.z anyarıı!I 
ma,, bakalın1 k~m., 

İKİNCİ PERDE , 
Reoimli bir mecmuanın yeJl~:t 

tığı izdivaç iianları sütunU··· 
biri altına iki ilan: . ~: 

Birinci ilan şu: 23 yasıı·0"1 d· 
ııır 

Etine dolgun, pembe beyaı ~ 
lum. Ya ı 28 ile 35 arosındıı. ,, 
bir eı-kekle görü§tilkten soııı 3 

lenebtlidm. 
Adre.;: 

1 
· ı e" fo ı .. tanbul pos 1 

M.L. 

İkinci ilan da şu: r P 
3() yaşııı.dayurı. Mutewzı ~ı ı· 

kuracak iktidarı haizim. 20 ılB·ll' 
pe"' yaşlarında, etine dolgun, rti · 

beyaz dul ıbir kadtııla evle» 

lirim. ·~~t 
Adr'"': İ•tanbul Pos:re>· 

A.N•. 
ÜÇÜNCÜ PERDE 1r 

Birinci lil6n He ikinci iJtııııı 
1r,~; 

( Deramı 6 ıııcı ıalı · 



, 

Mi 1 Ier Ko seyinde 
plaııt Bugü.n ÜT 

Odesa askeri mıntakası 
3ı<>skova 9 (A.A.l- ıtrasna:r• Zlvt

'"ta «azeles!ntle eknnılufwıa .-öre son 
lıııııtfde ihdas edilen Odesa askeri 
::lakası kumıındanl~mo General İvan 

lıUıı ı.a,ı.ı cıliliuittlr. General f mu-

seJ' K.lericlt SoV'3'et!er hava kuvvetleri 
Jtum·•.ıu!anlığına retlri!mlş ve evvelce 
ba mevkitle bulunan Gtııer-.d LokUa
na.v Harbiye Nenreti komiser mua
vl!>J.iiiae tayin olıımrıuştur. 

U S ya Romanyaya teminat verdi 
llükreş g (ı\.A.) _ Sovyet mas- ifade etmiştir. Aynca Sovyet hü

~atgüzarı Popti!yef geçen gece kfmıetinin. bugün iki memleket a
~ Cafenıko'yu :ziyaret etmiş ve rasında meVC"t.rt karşılıklı emniyet 
• YneJmiJe! komünist revuesin in-
~al' eden makalenin resmi Sov- münase'betlerini idame ar:zu.sunda 
.!:; ll<:ıktai nazannı ifade etmediğini bulundLtğunu ilave etmiştir. 

Harp ilk bahara 
biteb ·ıir mi? 

Aınerika cumhurreisinin bu l<ana
ati fazla nikbinlik addediliyor 

1_"1Iaroin, ilkbaharda. nihayet bu
""'<lğı ümidındeyım .. > 

kuvvetlerinin hareketten vaz geç
me.ini .tıaşka bir ~eyle tevil e•mc« 
i.rnkans_zdır. 

Amenk,aı;.ıların göo -.erdikleri bu 
ni.kıbi.n1nin ,bır sebeoi de, Alınan -

I(udüste yeni 
müsad ~meler ? 
Baıkü 9 (Radyo) - Beı'lin siyasi 

mehaiilinin Kudüsten aldığı ma -
,. ata göre, Suriye<le ve biilllıassa 
hıaverayı Erdüııde Araplarla İn
gilizler ara<ıında müsadeıneleı- ol
mw;tur. -------
Amerika İngiltereyt> Bir 

Nota VerJi 
Loııdra 9 (Hınusi) - Amerika 

l:ı.üh funeti, İngiltereye resmi bir 
n ·ı a göndererek, Amerikan te<baa
sının meşru ticaretine mürlabale 
edilmemesini i~temiştir. 

Bir Alman tay)'aroo 
denizı: düşlü 

Belgrad 9 (Radyo) - İngiltere 
sahil~rine gidip dönerken ınotörü 
bozulan bir Alman tayyaresinin 
denize düşWğünü Alınanlar da 
±t.irai etmektedir. 

Ati aa civarmd;ı gizli bir radyo 
Londra 9 (Radyo) - Alina ci

varında gizli ;))ir ratlyo istasyonu 
keşfedilmiştir. Komünist propa -
gaııdası yapan bu is:asyonun mey
dana çıkardması üzerine birçok 
~evkifat yapAıruştır, 

_ 13. Ruzvehin, her sene, kötü -
l'ii.ııı çoeuklara verdiği bir zıy at ette 
~Ylediği 'bll sözler .buLün dunyada.1 

eyecanlı akisler hınule gellrdi. !arın denizaltı taarruzlarından ı ................................ ....,...,.. .... ....,....,....,.,. • ..,.. ...... ...,... 
l:latırıarda CLSa ger&k.. 1:1. Ruz -

l'e.t geçen sene ayni ziyaie•te, 
'1ıarp zuhuru ih\ımalinden• ,bah
llo!trnış'.i. Ve ewn umumıyeyı en-

• ~Şe. ye düşürmekle ittıham olun - ı 
''llştu. Bugün ise faz,a nıkbinlik 
ios.ıermekle kar~ılanıyor. \ 

llu, ihtunal gelişı güzel sarfedil-1 
llıış bir sözdür. Dünya ahvalınden 
büıa,ber mes'ut çocuk.ar huzurun-
l!a tabii tehlıkeden bahsetmek 
doğru olamazdı. 

bekledikleri ne.iceyi aıam.ayınca 
mıknatıslı maynler kuJl.annııya 

baı;lama:larıd..r. Şüphesiz, pek ya
kında bunların tehlikesinin önüne 
gc:;ıılıecektir. O zaman Alınanlar 
k-oil hava hücumlarına kalkacak
lardır. Tab:i bunda da muvaffak o
laıruyacaklardır. Çünkü müttefik 
devletler tayyare kuvvetleri Al· 
manlarınkine her veÇhile faiktir. 

Alman.ann, halihaz.rda üstün 
O:dukları şey fotografları ve pro

Aydınlanması 
Lazım Bir 

Nokta Daha •. 
(1 inci sahifeden devam) 

şeklide bir tasnife tabi lutulabıllr: 

A- İt.alya, Balkan devleUeri ar~m
da herhangi bir siyasi blokun vücut 
bul.masm.ı da ha.yati alakası Jçinde mi 

cı ia.ci sahifeden drvam) 

smdakt mücadele, muannlda.ne bir ~e
kllde de-.-am. etmektedir. SoVJet kıt'a• 
Jarı Maımerhsym müdafaa lıatlannı 

:rarmak t~in "MTh:ude pyretler sarfet.
mektedirler. Fınla.ıMJiya. bava kUTveı
Ierl dün büyük bir faalcyel &"Ö•l•rın.lt· 
lerdlı. Bu kuvveUer yalnız beş Rus 
&ay;rart:"lni düşünnekte kalmamış, ay· 
ni zamanda Rus askeri tesisatının bn
l1111duğu BalU.ski limzu:unı yeniden 
benıba;dımaıı ederek ;taneı:nJar eıka.r
DIL,Ya.rrur. Bu hareket Finlandiya ll· 
maula.rli".ın Ruslar la.rafından abluka
sına. karşı Finlaod.i7a1Jl:ırın blr muk&
beleçldir.. -

KONSEY REİSLİGİ nP:SEU]Sİ 
Erük9el 9 (A. A.) - Yan res -

nli bir Jr:a)-ııaktan verilen lıa

bcriere gıiiıre Mllletlıtr Cemb"eıine 

l'İ.den Belçika mvabhll!:I l:.eyet.lnlıı re
i:il Carton ıie Vbette kendi!line teklif 
edilcl~ı-1 &akdirde kOI!3e'J' reisliğini ka· 
bul eU:u.esi lı;iıı bükü.metinden ta.Hu.at 
aldıtı ıe7il edilnlekıedlr. 

SOVYET KRUVAZÖRLERİ 
s.wfLLERE Y/L'\TAŞAMIYOR 

Helslnkl 9 (A.A.)- Finl:ını:Lya m11-
barelıeleri h>klwııla "' aiıdalı.i l:!Lsili.t 
verilmeh.tcdir. 

Peı.samo mınta.kasında. muhati:Jrler 
tarafından siperler ın.,ası bilhassa ku
tup gece mevslminln ba.,ıa.m;ısı d.ıla

yısile bir meni muharebeı;;.bJe giı'ın .. 
te olduğunu göstermektedir. 

Flnlandf7alılar şlmaldekl sahil mın
takasını terkederten ı..ütiln eYlerl Ca.h
rip ettlklrrlnden Sovyet kı1'alan acık
!& kaımı..ıarııır. 

Şiddclll kar fırlmt.lan Finlandiya -
nın cenubu ııarkl kıt'umda k• ra ha • 
reketlerJ yapılın.asım. mini olmakta
dır, 

ıı:aım bir sis SoTyet hava ve ılenla 
kuvvetlerinin Fhılanıllya kifrfezl ve 
Belsin.ki mm~k&!.m.da t:ıaUyet trös .. 
termtlerine mini abnuştur. Bmıa. m.a
kabiı Fhıhndtya harp sclinelerile sa
hil gemileri bilhassa faaliyet göster -

miflerdlr. Finlandiya ıahillerbıe 7d:
laşan Sovytt krnva•Örleri açık d~nlz
<le mdetlilmlıoierdlr, Jtinland" blar 
aynJ zamanda Kare.il bena.hnula. lrı. 

lpuri - Terl;oki demirnlu üzerinde 
Sov7cl kıl'alım tarafından 7apllan bir 
hü.cumu ludemıiı;lcrdir. Flıılandl7a 16kl 
dlert a.ıı'anevi ve milli hançeri kul
lanmak saretile muannldane üvürJ • 
mekledirler. 

A;frı::a ha r verlldii:ine c .. re Nen 
J'Olu lle L ogan •ölünden •elen btu 
kiiUelerl CronJlada kadar Lenlnırrad 

limawnı kapam.qtır. Buna ratmen 
Ruslar bwıkll'llll relakaJ!nde llmaıııla!ı 
çıkmak üzere muharebe g-emilerl katl
lelerl h:ızırlam:aktadırtar. 

i.5KA.NDİ..'IAVYALILAR BİTA
RAF KALACAKLAR 

Paıis 9 (Radyo Pari) - İskan
dinavya devletleri hariciye naz:r• 
!arı, dünkü içtimalarında bitaraf
lıklannın muh~fazasına karar ver
miı! lerdir. 

FİN' BAŞVEKİLlNİN BEYANATI 
Par;s 9 - Helsin.lı:i'den bildiril

diğine göre B. Ryky dün ~am 
bir nu u;k irat e'.miş Finlandiya 
ihfoi\fını sulhen halletmek arzu
sunda bulunduğunu ı5rarla söy -
!edikten sonra Sovyet - Fin müza
kerelerinin tarihçesini yaµınış ve 
demiştir ki: 

•- Bugün sabit olmuştur ki, 
Leningrad.n müdafaası değil, 3ov
y:>t emperyalizminin hedefieri 
mevzuu bahistir. Sovyetlerin kur
duğu eğreti hükünıete hiç-bir Fiıı.
landiyalı fiıbi olmamı-,tır. 

Finlandiyaya hücum, nasrl yan
lış haberlerle .başlamı~ ise, yıınlış 
hesa<plara da istinat etmiştir. Fin
landiva milleti, .müttehit, çelik gibi 
kuV'Vetlidir. Biz mukaddes bir da
va için haı-bediyoruz, i-strklir'irniz, 
hürriyeUmiz, yurdumuz, ocak'la -
nmız, çocrnklanmız için çarpışı -
yoruz .• 

Y:ızıın: ZIYA ŞAKİR No. 8 

Artık 
kalkmış 

korsanlık 
sayılırdı 

Çünkü bu, evvelce deniz haydutluğu idi. 
sonradan teş~ilata bağlandı 

(Orhan) ı lstihllif eden (Sul\an Mu
rat), bir taraftan fütuhata devam e
derken, diğer taraftan da den.iz kuv -
vetinin esaslandırılmasına ehemn1lyet 
verdJ. (L~la ŞaWn Paşa) yı !ıtı i~in 

boşma geçırdL 

Lala Şah.in Paşa, Gelibolu tenıanesJ... 
n! ıslah etti. Büyük gemiler inşasına cl
veri,tli bir h.ale eetırdl. Sonra da, biri 
(İzmi<), digeri (Gemlilı:.) olmak uzcre 
iki tersunc daha yap:nak nıu.vaflalti

yetin.i göst· rdi. 

iLıı: Tl.ŞAİLAT 

Osınttnlı hükumet.ı.nin ilk .kurulma 
devrinde, e.lı ailah tutaoilen herk~ as
kerdi. İhtiyaca göre aluı~n bu askerler 
harp ı:ııevkilcrine s.evkedilirlerdi. 

(Karamlııl.e:l) taraiuıdan vüt.-uda 
getirilen (lnce donanma) da da bu si
JB.hşorla.rdan istifade edildi. Fakat bun
lar, dosıann1anın (silalıcndaı) lrırı ma
hiyetinde idi. Gemilerin sevk ve kia
resi, Aydın ve Karasiden getirtilen 
Türk denizcilerile sahil ahalisi Rum -
la:rdaıı ıntırekkep Q retli gemicilere 

tevdi cdilıllifti. 
Sultan Orhan devrinde de, o~ınanlı 

Türklerinin xnalik oldukları san.iller, 
(Mudany•) ile (l\.apıdağı) yarımada

sı ar~sındaki on beş, yirmi millik saha
dan ibaretti. Bu m.ıntalt.ayı işgal eden 
Türkler 4ie, henüz den.Pzcilik ile ülfet 
ederu~leı·di. 

!erine g.irnıi§ler .. Dlıı,er kı>ml ıi;>, ıı. .... 
eli hesaplarına gemilir donatarAk ya
kın ve uzak denizler<l~ (korsan) hi:a 
gtri~mişh:rdi. 

O devirde korsanlık :>adece deni& 
haydutluğundRll ibaretti. "\kdenizin 
~ark kısmmda, belli bi.i~lı cienfzci bir 
devı..t olmadığı iön, Tılrlc lro=nlığı 

( deVlet deniz leşi<Jliı lı) uda lıerlilz e
aaslı 'bU nle\lki ihraz etmeın.işlJ 

Fakat aradm trir.u daha ,nı.:ıp de 
Akdenizde ı ı bo lar başlamaz, 
Osınanlı hWtumeti, bwıl.ıırdcın da is· 
tifade etti. ve artık k ·.,;ınlılr. (hay
~uUuk) çeı·çe\ieSin<lta çır.. rak., Türk
leri Ak.denize hakun kılan baş <'A lıir 

meslek şekline girdi. 

TÜR& DENIZCİLİGİNİN İNKİSAF 
VE FÜTUHAT DEVRİ 

Qwnanlı hükf,mclarl.>cının dördün
cilstl olan (Yı'dırun Beyazıt) Rumeli
ye geçtigi zaman, her.;:eyden evvel, 
(Gelibolu) ya ehemmiyet verdl. Çün
kü o devirde burası, Anudolu ile Ru
meli aras.ında bir geçil noktası ittihaz 
edilmekle beraber, Akdeniz boğazınuı 
da kapı:.~ ldL 

Yıldınm Beyazıt, (Saru<.'a Paı;a) yı 

Geliboluya memur etti. Ve ona. trap ~ 
den emirleri verdi. 

. ~'ak.at B. Ruzveltin dünya ahva
~.dair en doğru ve mov>uk ma
llncat alan siyru.i bir devlet adamı 
0!tiuğu, dikka! nzara a.ınırsa bu 
~zleri yabana atmauıJ:k laz.m ge-

pagand<harıdır. 
Amerika, harbin başlangıcında 

Alman fotograE.urıle doln,uştu. Bu 
fo ograilar, Alııoan J....;autının Po· 
lonyaya girişlerini gösteriyordu. 
Bu, büyük topıarın, tank.ar.n, 
bomıbardırnan tary arf'lerinin re -
simlerile Amerika h ..:kına •Al -
manyanın azamet ve kuvvetini ta
nıtmak, Alınanların yenilmez bir 
orduya malik bulunduğunu an -
latmak istedik!tri şüphesizdi 

•örür?. R H y d 
&- İtalya, So-.yet Buyanın Bal· omanyayı er an an 

kanlara inmesini mi hayali alfı.kası ile , 

Sultan Orhan devrinde - gerek Ana
dolu ve gerek. Rumeli cihetinde - Os
manlı sahılleri bir beyli gerti lemek.le 
btı:dber, vaziyet ayni şekilde devam 
eLtı. Aynca bır (denizcilik) teşkildtına 
lilzwn gôrülmedl. 

Saruca P-.;.şa. derhal işe girişti. Ev
vela, - zelzeleden kısmen harap olan -
(Gelibolu) kalesini 1nrıkemmelen ta -
mir etti. Sonra Gelibo.unun mevcut 
limanını genişletip l.Slah <'derek büyülır 
kıt'ada 60 - 70 gemi alabilecek bir halt 
getiı·di. Ayni zamanda, limanın ağzını 
kapıyarak, herhangi bir dı.lşmana mü
d.:ı randa bulunmak üzere, limanın met
hali ne kuvvetli bir kule inşa ettirdi. 

Jl.vrupa işlerine vukufu olan A
~ikaJ.ıların ekseriyeti h~.b 'n, 
""hah.arda biteceğine pek ihtimal i 
~~rtnemekle beraber, hemen hepsi 
h<ll'bin Alrnanynın mağlübiyeti ile 
ıuııayet buılacağı kanaatindedir -

1
er. •Buna da ya müLtefiklerin ga
~esi, yahu L da dahili iohtilfil se
""P olacaktır• diyorlar. 

llay Ruzvelt, ih.imal Almanya
lla olup biten.eri haık'.an daha iyi 
hıliyor. Fakat, efkan ınnumiye, 
"'1tİıanya dahilinde işınin şimdi
tk pek fena o1madığına vakıf bu
l~nuyor. Bununla herı:her, Nazi 
.. ~fleri ve ~man yüksek kuman -
qan.ları aı;ıısmda ihtildf hüküm sür
l!üğij de söyleniYor. 

l-Iitler'in iki ay evvo'.ki tehdit -
!erinden sonra sükünunu, Alman 
. 

n:r kamyon ağoıcı devirdi 
Şoför Hasanın idaresindeki 3424 

~IUnaralı kamyon Küçükpazardan 
~çerken bir ağaca çarparak de -
l'irtniş, devrilen ağaç Medine adın
l!a bir kadının üzerine dü~müş ve 
,kaıdını yaralamıştır. 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
hakimliğinden: 
Davacı İstanbul vakıflar b.;..mü

dürlüaü ile-yegfu1e verese,;i Seli
ıne d~ktor Tevfik ve Fethi ve E
ltıi~e ve İbtihac ve ALietlin aleyh
lerine açılan Feride Sultanın te
tekesme izafetle a!acaok d. ·asının 
icra kılınan muhakmesinde: Top
hanede Necatibey caddesinde 487 
No. lu hanede mukim müdde!a -
leyhlerdc:t AlaelUnin yazılı adresi! 
terkederek yenisi be-lirsiz olduğu 
cihetle ilanen vaki olan tebligata 
l'ai(men muayyen olan 27 /11/939 
•aat 16 da mahkemede bizzat ve
Yahut bilveka!e hazır bulunma -
dığı cihetle hak.kında gıya:p ka - • 
tarı ittihaz ve iUınen te~1iği için l 
9/J/940 saat 14 e talikine kaırar ı 
Verilıniş'ir. İlan tarihinden iti'ba
ten be~ !cin uırlında itiraz etme
diği takdirde mahkemeye kalıul 
<>!unmıyarak gıyabında devam o
lunacağı tebliP olumır. (935/1678) 

Sultanahmet 5 inci 
Hul'uk Hakim Sulh 

liğinden: 
Süleyman iye Dcnıirt aş ma

hallesi Odw1kapı yokuşu 4 sa
yılı evin bir odasında sakin i
ken tedavi edilmekte olduğu 
hakH·köy hastanesinde 30/5/939 
tarihinde ölı±üğü bilclirilen Os.-
man oğlu Alıdülkadir mırasçı -
lar.nın işbu ilan tarihinden 
itibaren 3 ay ve alacaklı ve ve
ı-~ek!Herinin de tıir ay içinde 1 
mahkememize müracaat eyle
ıne,eri lüzumu ilan o'.unur. 

(93!}-79) 

Afmanlar bu metoda e}'an devam 
ediyorlaT, ve tayyarelerinin 16 ilk 
teşrinde, 3kopa Fı:ov üzerinde uç
lu.klan sıruda almıya muvaffak 
o!<luklan fotoğraflan gönderiyor
lar. Fakat Amerika halk:nın müt
tefik~erin nihai zaferi hakkmda.ld 
kanaa'ini sa,rsmıya muvaffak ola
mıyorlar. 

Harbin ilkbaharda bitecıeği ü
midini izhar eden Bay Ruzv~lt, 
ihtimal fazla nikbinlik gösteriyor. 
Fakat Amerika efkarı umumiyesi 
de ayni kanaatte imiş! 

7 Milyon Liralık 
Buğday 

(1 inci sahl!eden devam) 

zere bu buğdayların ,.at:n alınması 
için 6 milyon 710 bin 900 liraya ih
tiyac görülmüştür. 

Toı:ırak mahsuı:Jeri ofisi idare 
meclisi , ayın l4 ünde yapılacak 

olan umumi heyet içtimaında, bü
tün bu lnığdaylan da almağa ka· 
rar verdiğini blldirel'ek mezklır 
tahsisat1 istiyeccktir. 

---0--

Bükreş sefirimiz 
karaya gitti 

An· 

J>lio Bükr..ıea rıtllrlmlze reloıı 11.o
nıauya elçimiz :R. HamMullah Suphi 

'l'anl"ıöver bu sabahki ekspresle Anll:a
ra1a hareket etm~~ilr. 

Seflrlmlı kendlstle görüşen l'~zetecl
lere kısa bir 111.üdd~t için Ankarndıı ba
Juna~ağını, Romanya ile yapılan Jeni 
Uca.ret an!~masınm ikt mcm!cket ara~ 

smdakl Urari ~aiı artıra.caiın1 söy .. 
ıemıwlir. 

-0---

Vapurla mırvıına arasında 

Limanda bulunan Herdot adın
daki İngiliz vapuruna kömür yük
lemekte olan deniz aırwlesinden 
İbr<!him vapur ile mavna arasına 
düşerek bacakları ezilmiş, hasta
neye ·kahhrıJarak tedavi altına a
Lnmıştır. 

DEVREDİLECEK İHTİltA BıntATI 

•Sandık ve kutu imalinde ıslahat> 
hakkındaki icat için alınmııı olan 20 
Son~~rin 1933 tarih ve 1758 No. lı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere ba~kasına devir ve yahut icadı 
Türk:iyede mevkii fille koynıa k için 
icara· dahl vei-ilebileceği tekllt edil ... 
mekte olmakla bu hususa fazla ma
l(lmat edinmek lstiyenlerln Galııtada, 

Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 No. lara 
m~at cylr -ıeleri UQn. Qluuu.r .. 

~~~:::~:::ı:s:m~:ı~.: 1 -Sarmak mı istiyorlar 7 
yaü menfaatlerine uygun bulmaz mı?. 

D- İtalya Balk.anlardakl mevcut 
n:ıtiik.onun aynen mnbaf:ızası taraftarı 
mıdır?. Bu staUi.konun bozulması ih~ 

tinullleri ltaqısıuda mı harekete geçer 
ve böyle bir icabı mı ha7aü ali.ka far

•eder?. 
E- İtalya için Balkanlarda colup 

bitecek heışey• tabJrlni.n «İtalyasız bir 
halde• şekJlııde. tef.ski do:ı mümkün 
mlidür?. İtalya lıöyle lıir lblimall red 
mi, kabul mü eder?. 

i.o;te bainı ııahsi bir tereddüt şekil 
ile tasnif cltiğlu$ bu suallerin ve ayrı 
ayrı \•aziyeilcrin karşıları bugün için 
tamamUe açık veya müphemdir. Bu 
itibarla, İtalyan tebliğinin müphem 
bulwıd11u;,mu ve hiçbJr tereddüdü iza
leye :varar ma.lılyette bulanm.adıJı:ııc 

-.c izaha muhtaç balund;ıfunu tebarüz 
ettirmek vaziyetinde bulwıuyoruz. Ve 
b.ilh&!.iSa öğrenmek istedlllmiz noktayı 
bir kere daha gözöniine koyalUD.: 

- İtalya Balkanlarda. mevcut vazı ... 
yetin ve sulh halinin muhafazasına ta
mamUe sadık mıdır? Bu. vaz-lyetiıı Sov
J"et Rusya veya Almanya tar:ıfuıdan 

i:ı. l kaI"Şısında kendislni bayati men
faatleri ile aliikah addederek harekete 
geı:melc kar;1rında mulır?. Gererse 
haııgl eepheyi tutarak geçecektir? Ve 
Alnı.anlarla olan ittifakını bu hareketi 
ile nasd telif edecektir?. Yoksa. Bal -
kanlar üzırriııdekJ .haya.ti a.Jikası sade
ce kendisini tatmin ed•~bllecek he-r -
hıUlgi bir kombinezonla nu alakadar
dır?, 

Bu lld va-ıiyetin sarih ve bariz bir 
şekilde ayf\tnlıınma.sı elbette kJ cünün 
ihtiyacı ve icaııJları içindedir. 

ETE111 İZZET BENİCE 

Eli bıçaklı bayan 
İ!ıtlnyed.e Ça.Jrır aok.aijı;ıda 4 numa

ralı ev&t:o et\U'&D Halime adında bir 
haya'l'.l henü anlaşılamı7an bir aebep .. 
ten çıkan kavga. neticesinde aynl 7er ... 
de otunn Kemal aduula. blrilll J'&ra ... 
lamtJtır. 

(l inci sahifeden dev>m) 1 
Kudüsten Fransız gazetelerine 

bildirikliğine göre, Arap ma bu
atı, muhasamatın bir gün Yakın
sarka sirayet etmesi ihtimallerin
den endişe ile bahsetmekt~ir, Ga
zeteler bö,Yle bir tak>dil'de mukad
des cihadın ilan ed;Jeceğine şüphe 
o)nıadığ.nı yazıyorlar. Türk - F1ran. 
sız - İngJ.iz anlaşmasının akdini, 
Türk ve Arap memleketleri ara
sındaki ik' ıs adi ve siyası muka -
reneti takip eden in'ltişaflar dik -
katle takip edilmek•edir. 

3adal>at paktına dahil memle
ket;ler aras:nda sıkıbk devam et
mekle 'beraber, hac münasebetile 
Hicaxa gidecek olan birçok Arap 
şahsiye'lerinin Kra:l İbnissüutla 
yeni vazivP•i görüşecekleri de bil
dirilmektedir. 

Şimıdiye · kadar Arap memleke._ 
le.rinde tatbik edilen Alman pro
ı:>a"•nd?<ı hiçbir netiee verme -
miştir. Bağda<lda çıkan •Savtüş • 
s_ebap• gaze:esi, muharebenin laf
la kazanılam1ya<:ağını, Arap mem
leketlerinin daima demokrasilerle 

İstanbul a91.iye üçüncü hukuk 
h;kimliğinden: 

Karısı Şarl kızı Marya üreli 
932 senesindenberi meınleke -
ti olan Fransaya avdetle o ta
rihtenberi ne olduğu meçhul 
kaılm!'i olduğundan bahfale gaip
liğ±ııe karar verilmesi hak.kında 
Mahmut oğlu İbrahim lllkremin, 
Beyoğlu Balo sokak No. 14 ev
de mukim mumaileyh Marya aley
hine mahkemenin 939/1172 No. Ju 
dosyasile açılan dava aırzuhali mu
maileyhin hali hazır ikametgahı
nın meçhı.tl olduğundan 'bahisle 
biılfı tebliğ iade edilmekle ilanen 
t~li.qat icrasına dak verilen kar 
rara tevfikan arzuhal sureti di -

' vanhaneye talik edilmiş olduıtun
İst. birinci icra memurluğunaan: dan mumaileyhin bir .ry zarfında 
Beyoğlu Küçük Parınakkapı, müracaatla arzuhal suretini tebel· 

Abdullah sokak, eski Se.feroğ.u lüğ etmesi ve tarihi tebliğden !'i
ıı,partıınanı ikinci kat 8 No. da b:ıren on ııfin zarfında cevap ver
mukim iken elyevm ikametgahı mesi lüzumu i!an olırnur. 22532 
meçhul bulunan .3alii.haddine: 

Usküdar<la terzi Mehmede olan 
25 lira 86 kuruş borcunuzdan do -
layı 15/6/939 tarılıinde yukar;da 
gösterilen ilkamel.gahmızda 30 lira 
kıymetinde üç adet halı haciz ed.iil 
miş olup bu kere pa,raya çevril -
mesine karar verildiğindeF 13/12/ 
939 çarşamba saat 14 den itibaren 
Beyoğlu, Galatasaray, Mı>lek sine
!Jlasının arkasında Yeşil sokak 19 
No. lı apartıman önünde satıt!a • 
caktır. Muhammen kıymetlerin % 
75 ini bulmadığı ta·kdirde 15/ 12/ 
939 CU'Dla. günü a}:ni saatten itiba
ren yapılacak olan ikinci arttır • 
mada en fazla bedelle alıcıs•na 
satılacağım:lan tarafınıza te1'liğ 
makam:na 'kaim bulunmaık üzere 
keyfiyet ilan olunur. (939/918 
Taşra) 

Sultanahmet 5 inci 
Sulh Hukuk Hakiml
iğinden: 

İstanbul Belediyesı civannda 
Dosl:luk yurdu sokağında 8 No. 
hanede mukim iken 931 sene
si içinde Bandırmada Dümbe 
çıltlı~mde vefat ectiği bild'iri -
len Ismail Hukkı (sabık Ban
dırma reji müdürü) mirasçı -
!arının işbu ilan tarihinden iti
baren üç ay ve alacaklı ve ve
receklilerinin ise bir ay içinde 
mahkememize lüzumu müra -
caat'.arı ilan olunur. (938-189) 

beraber bulunduğunu yazmakta -
dır. 
.kull,.fEN HJl.RİCİYE NAZIR.!Nill 

BEYANATI 
Atina 9 (Hususiı - Burada lıu

lunan Romanya Hariciye Nazın 
Gafenko, Bu,gar Ba.<;vekilinin ge
çenki nu.kuna bir cevap mahiye
tinde olarak demiştir ki: 

c- Bi:z Bulgarlarla muslihane 
teşriki mesaide bulanmağı lfa,r za
man hararetle arzu ederiz ve bu 
arzumuzu Bwgarlara da bildir -
memiş değiliz. Romanya takip et
tiği bitaraflık siyaseti hakların:n 
hiç birinden vaz geçemez. Her sa-
niye müteyakkız bulunuyoruz 
Menfaatlerimiz tehdit edildiği 
takdirde müdafaava hazınz. 

Romanya hükfrmeti, Türkiye -
nin harbin Balkanlara siı-aye'ini 
önlemek için •arfettii,li ~a:vre!leri 
tamamen takdir etmektedir.• 

D'i!er taraftan Roma radyosu da 
dün aksam, Balkanılara vuku bu
ı.,-,,k bir teeavüze ka~ı !talvanın 
ııılal<asız kaılamıyacağmı ıbildirmiş 
tir. 

lstanbul Asliye 4 üncü 
Hukuk Hakimliğinden: 

İstanbt>I. llıazinei mıdi.ye muha
kemat müdiriyeti nam.na avukat 
F. 3edat tarafından Şişli Süley -
man Nazif sokak 39 N o. 1ı evdi! o
turan Hüseyin Siret kansı Niga
reyn aleyhlne açılan a!acak da
vasııı.ın yapılan muh&kemesinde: 
Müddeiaueyhe Nigarevnin adresi· 
ne gönderilen davetiye mınnailey
hanın me:zkür adresi terkeltiğin • 
den bahisle bila tebliğ iade edil· 
miş olduğundan mahkemece; rnu
maileyhaya ilanen tebligat ifasına 
ve kendisine bir ay mühlet veril
mesine ve muhakemenin 16/1/940 
salı günü saat 14 de talikine ka -
rar verilmiş olduğundan ,berınu • 
cibi karar yukarıda adı ve adresi 
yanlı müddeiaıleyhaya yazılı gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil göndermediği tak
dirde hakkında gıyaben muhake
meye devam edileceği ve bu bapta 
davetiyenin de mahkme duvarına 
asılmış olduğu iliın olunur. 

938-2005 

DEVREDİLECEK İHTlltA BERA.Ti 

cİçi boş (mücef) maden! pervaneler> 

hakkındaki ihtira için alınmııı olan 19 
Sonteşrin 1931 tarih ve 1349 No. !ı 

ihtira beratının ihtiva etliği hukuk bu 
kere başkasına devir ve yahut icadı 

Türklyede mevkii fiile ko) t-.:ak' için 
icara dahi verilebileceği teklif edil .. 

mel<te olınalta bu hususta malfunat e
dinmek !stiyenlerin Galatada, Aslan 

Han 5 inci kat 1 - 3 No. !ara m!lracaat 
eylemeleri 1lAn olunur; 

lo'akat (!!irinci Muı·at) devrinde (De
mirtaş Paşa) eten.izcilik islerini ü.ıerine 
a!ıı· almaz. biT tarafta (Gelibolu) da ilk 
ı:saslı Türk ten;anesini kurarken, diger 
laraitaıı da (T!lrk denizcisi) yetittir
mek lü:ı:umunu takdir etti. Munta2am 
den.iz aı:.keri yetiştırmet: iç.in, (azab) 
ocağını tesis eyledi. 

Bu ocagın te~il.at ve ni.zaınlilrı~ hp
kı (Yeniçeri) ocağına benziyordu. 
(Devşirme) namile alınan hıristiyan 

Saruca Paşa, bir taraftan bu işleri 

görürken, diğer tara!\an da (ALab o
cağı) na ehemmiyet verdi. Bunların 

kumandasını bizzat deruhte etti.. 
Artık, Türk bahriyesı, tamamile sek

Je girmis .. ve aynca. bir devlet idare 
şubesi vtlcucic s.e'hnqti. Ve Sarueo. Po

şanın uhdeoinde, 11u vazifeler b\rleş

çocukları, Türk zabit ve muallimleri ( D~tı· 'H 'ltr ı 

elinde terbiye edili:yor ... Bunlardan \--------------

mişti: 

munta7.am deniz askeri yetiştiriliyor-
du. 

Deınirtaş Paşa, bwılar için Gelibolu
da bir klşla yaptırdı ve Teşkilfltı. sıkı 
bir rapt ve zapt altına aldı. 

Lfiltin, bunlar da sa<lece (deniz as
keri) ınahiyeticde kaıdı. (Fatilı) dev
rine kadar, Osmanlı Türklerinden (ge
mici) yetiştirmek mümkün olan1adı. 

Gemi inşaııtı, Akdeniz sahillerinden 
celbedilen ustaların elinde, devam e
diyordu. Gem.Jerın sevk ve idaresinde 
de, z.aı,ıtolunan sahi ller.iD. ahalisi istih .. 
dam ediliyordu. Fakat arL.:;: yeni Türk 
filosunun adedi o kadar artmıştı ki. 1 

müret~ebat için bunl.lr ld.!1 gehuiyor
du. Buna binaen, İtı.ı.ly•nlar~ is ... 
panyollardan, Cenevizlilerden ücreUe 
muallim efrat i')tihdamına J'lıum "~ 

rülüyordu. 
Viikıa Karasi, Aydın, Mt.·nteş" mın

tak~larında yaşıyan Türklerin sahil 
halkı, denizcilikte bir hayli ilerlemiş
lerdl. Fakat bu mmtakalar Osmanlı 

Türklerinin ellerine geçince, bunların 
bir kısmı Osınaıılı Türklerinin hizmet-

lst Asliye 1 inci Ticaret 
Mahkemesinden: 

lst. muhakemat müdürlüğÜ t~ 
f:ndan (933) senesı umumı hapis
hane bak.lı.aliyesinin icarından mü
teve llit ihaie farkı (478) liranın 
1 ahsili hakkında açılan dava mu
hakemesinde mü<ldeialeyh:erden 
Fatihte Ha>an Fehmi paşa cadde-
sinde 10 numarah evde mukim 
Mustaianın şimdiki ikametgahı 
belli o1madığuıdan ilan yolu ile 
tebligata rağmen muayyen günde 
gelmed'ginden hakkmda gıyap ka
ran veorilerek mu.hakeme 10/1/943 
çarşamba günü S. 14 de bırnkl -
mıstır. 

O gün için tanzim ec!Jen gıyap 
karan mahkem~ d vanhancsine 
asılmıştır. Müddcialey 'ıiıı n.ezkl'.lı 
gün ve saatte mahkemeye gelmesı 
lüzumu bu ilan ile teblii\ olunur. 

(39-259) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Yaşar zade Hasanın muamele vergisinden olan borcltndan ötürü 

Eyüpte Gümüşsuyu ma.ballesinin şa.'1baz sokağında 1 No. da kAiıı tuğla 
fabrikasında haciz edilmiş bul\Hlan 30.000 delikli tuğlanın açık arttırma 
suretile satışı 11/12/939 tarihine müs&dil pazartesi günü saat 14 de ya· 
pılacağından isteklilerin yevmi meı1&r ve saatte ınalı.allinde buhınma
lan fazla malumat istiyenlerin Ga4lada muamele merkez şubesi tah
sil şefliğine müracaatları (10126) 

Her Akşam: Taksimde 

KRiSTALDA 
SAFİYE 
RiSTALD 

SAFİYE ve ARKADAŞLAR! 

K ristalda SAFİYE' nin 
~on çıkmış şaı:llo'lanm getlip_ "nlcyini:z. 

Programa ilaveten: MACAR KAD.N 
ORKESTRASI 

Ayrıca: Yeni varyete numaralan Her cumartesi: 
ve pazar günleri saat 15 ten 18 e kadar B;iyük 
rogramla Maline Konsomasyon 25 kuruş. 

Tel: 40099 
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Bir düğünde, kız sanat/
mektepleri mezunları 

---- - - 1 
1 

(4 üncü sahifeden devam) 
bili.7. Bize Dlektepte ilk önce bunu 
öğretmi,ılerdJ. &iki yüz kere yaptık. 

Elimiz o kadar alıştı ki. .. 

Bu tari!J, yazımın ıçine sıkıştı1-n1ak 

tcsareüni gösteriıimden de tahmin e

debilirslnLı ki. ;u>ııeıı ve dikkatle uot 
etmi#tim. Henüz e\.-imde yaptırmak fır
.satını bulaınamakJa beraber, dlıgün e- ı 
vinde yediiım bu pastanın tadı h91.a 
domaıı=dadır. 

Kız san'at mekteplerinin aile kuru
Juııundaki büytlk rolünu fimdi bır ke
re daha ıözilmle ıörliyorum. Ev ili bi
len bir kızın evlendikten sonra kura .. 
ca&ı TUVada nasıl mes'ut olaeatını dü-· 
tün<ltlkçe göisüm kabarıyordu. 

lük göstermesi, gelinin de bunun zıd
dına olarak mutfağa girmemesi 1 nlha
yet bir seneye varnıadan ayrllmala -

rına sebep olmlljtu. Bunun gibi, sırf 

bu yüzden b~Iıyan aile geçimsizlik

lerinin_ sayısı o kadar çoktur k.i .• Aile 
terbiyenı.i.ı.i.D. Uu sahadaki aksaklığı sa ... 

yıp dökmekle bitmez ~anırım. 

Taşlıkta saatlerce kalmışım. Genç 
ahçıbaşılarla konuşurken U::;t katta ge
lin, damat bir odaya kavanmıştı. 

Biı kısmı İıttanbul, bir kaçı dn İz
mir kız ıian'at enstitüsünden mezun o
lan bu kıymelli san'atk4rların, mut -
:faktan - mektep hatıralarını canlan .. 
dll'an - seslerini duyuyordum: 

Yuri -ve bU&i &fld lc beş sene Juinılarak, 

Eski köhne hayatla. savap hazırlandık. 

Bütür. nrlıiuıuzla lillliiye bailanaralı, 
San'atm erişilmez s trrma b izler vardık . 

Bu&iin aynJıyoruz, kalblml:1 umut dolu, 

tlıktimüa Qdınlalmak <ve elden her 

1 

Hiç unutmam: Üç, dört sene ön ce, 
Nlır.ıntaşmda komşulanmu:dan zenıin 

bir ailenin kızı bir doktorla evleıuru,ti. 
Damat münevver bir a:enç olmakla be
raber, karısının ev işlerile yakından 

al!ıkadar olmanııı, daha doirusu mut
fak illerinden anlamasını istiyordu. 

- Hizmetçinin her yaptılı 4 temiz; 
olamaz. Bazı iller vardır ki, onları Jı:a .. 
nmın ;yapmasını isterim. d iyordu. 

yolu .. 

Salona çık.tığım zaman, ıenç san'at
kirların hep bir agudan terennüm et
tikleri veda marıı hlıl5 kulaklarımda 

ç.ınhyordu. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. ı 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
- • Her yerde pullu kutuları JBrarla İ8teyiniz. • •ı 

Oysa iti, ıelin hanıın sahanda bir 
yumurta pişirmesini, bir üzum boıafı 
kaynatmaınıı bile ljllmezmı,. Fikren 
ve ruban a~bklan, ııevlitikleri hal
de, damadın ev lılerine fazla d~ün-

e • • 

Varolsun kız san'at mektepleri. 

AHe müeı;sesesinin temelini kuran 
bu mektepleri korumalı ve tekemmü
lüne çalışmal1112. 

hk<ndtr F . SERTELLİ 

• • 
Artık Sun'i insanlar 
Muharebe Edecek l 

(3 iint ü salailedtıl devam) 
tl ı 'fe mı yerlnde durda. sanki lç.eri
slnae bir adam var m llf da idare edi-
1onnaş c!bl ..• 
BüıD bu harekeUeri 1aphran made· 

ni blr makara h erine sarılı ince bir 
ftrl\len başka bU..:r deilJdl. 

Motörö harekete setiren, d lreksi • 
:yonu Jdar~ ed en, fenerleri ;rakan, freni 
coıkıp araba11 durdunn hep o id i: in
te "'"rttf. 

YARINJN TA..'1/KLARI 
Bt1 sade arabanın yann b ir harp si

lihı olıoıyaeaiı iddia <dilebUlr ml?. A
rab&J• idare eden şerit. hle ıüphesJz 
bir tankı da sevk ve idare edebilir. 
Yalnıs bnk:Jan mı?. Ta11arelcrl de, 
torpilleri de. torpltoları da istenilen 
n1>ktalan •ötürebllfr. Topları, mitral-

• 
HiKAYE: 

• • 

yozlerl ateoler, siper let'd<" buhınan. duş

man .kerltr inl mt.t'mi 7aiıneru aıtın .. 
da. bırakır. 

Binaenaleyh, )'a.kın bir a tide, kendi 
kendine hareket eden b ir torpilin her
hartKl bir Jl.mana. l'irip, herhanl'i bir 
l'emiyi berhava ettiğini lşitirsek hay
ret etmemeıı11.ı.. Şüphe.c;lz pilotsuz tay
yareler de yapJlacak: bunbl'1 elektrik. 
va ıta!ılle dü .. man tehir leri üzerine 
Se'\'kolunacak, bombalar attırılacak. 

Bunu hayal veya VeUs'in. Ju l \'ern'ln 
romanınd3n bir parça zannetmemeli. 
Bu, yarının hakikatidir. Fakat, ŞUJJD 

d• Jtfraf etmt"U ki bütün bu yeni sl
Jahlara yhıe insanın cesareti biklm o
lacaktu-. B~r zek&.sının vüeude l'C
tirctcil bu sil.üı ları )'ine onun elleri 
idil.re edecektir. 

• • 

Sen Beni Aradın 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Fatma Saliha, ~~e Zahide ve Emine Fatinenin 10602 he::.ap No. sile Sandı
iJnıızdan aldığı (800) liraya karşı birinci deı-eeede ipotek edlp vadesinde boreunu 
vermedlkinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı mad
desinin maturu 40 cı maddesine göresa1.ılması icnp eden Boğaziçinde Kuru
çeşmede Arnavutköy caddesinde eski 3 Mü. yeni 7 No. lı alt kat beden duvaı·Iarı 
k3rgir ü.stiı ahşap koşkün tamamı bir buçuk ay müddet.le açık. aı1.lınnaya 

konmuştur. 

Satış ı.&.pu ECil kaydına gOre 7apılnıaktad1r. Artt.ınnnya gi.rn1ek i&teycn 
·(13-t) lira pey ak.çcsi verecektir . .JliUi ban.kala.rımttdan birinin teminat mektubu 
da kabul olunur Bırlkm.Uş bütwı vergı terle belediye resimleri ve vakd icaresi 
ve tavll bedeli ve telliliyc rüsum'.ı borç;:uya aithr. Arttırma şartnamesi 15/12/ 
939 tarihı.nden itibaren tetkik etmek istiyeııle:rcı Sandık Ilukuk Jş.leri ser\.'isinde 
a<;lk bulundurulacaktır. Tapu sicil k.aydıve sair lüzwnlu izahatta ıi&rtnamede ve 
takip dosya::ı.--ında vardır. Arttırmaya girmış olanlar, bunları tetkik ederek satı

lı&a çıkarılan ıayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttınna 27/J/940 tarihine mü!ja,dilCumartesi günü Cağaloğlunda kiıin San
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
h;in teklif edHecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellcli
yetiJe Sandık alacağını tamamen &"eçmif 'olması şarttır. Aksi takdirde son arttı
ranın taahhüdü baki kalmak §artile 12/2/940 tarihine müsadif Pazartesi günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son artt.ırnıaın yapılacaktır. Bu arttırmada ıayri
menkul en cok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan aH'ıkadarlar ve irtilak hakk1 sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

rnüsbitelerile beraber dairemize bilcUrmeJcri lAzımdJr. Bu suretle haklarını bil
dirmemi~ olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı~ bedelinin pay
la,masından hariç kalırlar. Daha fazla malümat alınok ist.lyenledn 938/1189 dos
ya numarasile Sandı&ımız Hukuk İıleri Servisine müra('aa• etmeleri lüzumu 
ildn olrmur. .. . 

DİKKAT 

Emnıyct Sandığı; Sandıktan alınan goyrimenkulü iPotek göst..rmek istiyen
lere muhamminlerimiz.in koymuş olduiu kıymetin yüzde 40 nı tecavüz etmcmE!k 
üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektt-
dir. (1020ı) 

(4 üncü sahifeden devam) llıfobha - Hayır, öCn beni ara - Gümrüklerde eşya satılıyor 
hipİeri arasında b ir muhahere ol- dm. İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüg~ ünden; 
du ve blr sinemanın kapısında bir- Ağ ka g b.. ··dük" '- ·· ·· 

ız v ası ' uyu çe .,uyu- 9198 '-" -' k k' ~ 246 kil "kl · bo 1257 k ·1 d "d ı - kar rdil .. . .... o sargaı ..,.ıt o vernı ı ya ı o emn en 
€<jmege ar ve er, du. Nıhayet kadın dayanamadı, toka, bavul kilidi ve boya k utusu 241 ronta 215 kilo pirin~ boru 143 

DÖRDÜNCÜ PERDE erkeğin üzerine atıldı. Hatta saç ~il~. ~kşi süt 780 kilo oto tckerleğı 89 Ja~tik_ meru;ucat 241 ki!o hasır\ 
Vakit erken olduğu için sine - saça baş başa geldiler, polisler ye- orgulu ~amacana, ş~ 495 kılo pamuk ıplıgı 956 kılo. sırlı abeıeslha:ıc 

manın kaplôı tenha! Derken sağ- tiştiler, kavgacıları ayırdılar. takım~ 2353 kilo. 500 gra~ pı:nıç kurşu'.1 boru ile mucehhez bakır tel\ 
d b . kek g ıd· az sonra sol ·M lih ( il . . 262 kilo bıçak bileme makinesı 29 kilo sınema !ılımı ve radyo aksamı 

an ır e r e ı , - _ .. • a -:- . e °"rı~ı. t~tu~ _~deta 1124 kilo dem ir makine aksamı ve yazıhane dolabı 1182 kilo ağaçtan 
dan da bir kadın geldi. Kimler surukler gıbı kendısını gotunn<!- taban ve metre 1051 kilo pamuk üstüpü, pamuk eşya 208 kilo dinamo 1 
den;iniz? ğe çaıl!§ar.ı polisin omuzu üzerin- 137 kilo 500 gram völispit dış lastiği337 kilo kasarlı, basma halinde pa- ı 
Abdı - Vay Meliha? den bağırdı) beni aradın ya! Piş- muk mensucat 2179 k>lo mukavva masura 1324 kilo cfüısız adi düz 
Meliha _ Vay Abdiciğim. mukavva 162 kilo alemin.yum şi~ kapağı 41,400 ·kilogram pirinç hu- ı 
Aıbdi _mecmuaya bu iiinı sen man. oldun ya! ru!at ağaç çizgisi 27 kilo bağalit eşya 1016 kilo adi demir tel 988 

Abdı - (O da polfain eı:Jerindcn kilo karbunat dö mağnezyüm 925 kilo 500 gram demir çivi 2586 kilo a-
mı verdin? ı kurtulmağa çalışarak) Ben nıi se- ğ.ıç kundura çivisi 98 ki o yün ipliği 88 kilo demirle mürettep scllilö-

;\1eiha - Hay Alla'h cezanı al- n. aramısım? Haydi uzatma! Asıl itten d<'mir saç masası 98 kilo yün ipliği 24 kilo 500 gram büyük kapta 
sın. Yoksa o ilanı da sen mi ver- çay 70 kilo boyasız vernik 113 kiliı 400 gram kaynamış bezir yağı 18 
din? sen beni aradın. 1 kilo tutya mamulatından çiçeklik 17 kilo 800 gram pirinç ile mürct-
Abdı _ (Meımıun) Gördün mü? S. :'il. teµ porselen. sigorta 16 kilo 400 gram örıne pamuk fanila 974 kilo binek 

- -------- ------- otomobili, iç ve dış Jiıstiğile beraber yukarıda kilo ve isimleri yıızılı 
En sonra beni anyacaksın dem<!-

ZA.Yi 1 e yanın 5atışlar~ 1_2/1·4· /]8/20/22/25/12/~:ın. :.a.r.~hlcrinde Eminönü halı\ 
di!l' mi? Dayanamadın. Gazete - 1 antrc•posu dahılınu•kı gumruk satış rnudurhıgunde yapılacaktır, tafsı-
kre kadar baş vurdun. Yenikupı orta okulundan 27/4/ .Jat ad geçen m- dürluk ilin tahtası'l.da yazılıdır Tl. 23219 9986 

93a da almış olduğum tasd kna -
Meliha - Asıl benim dedığnn 1 tt ıı··k .. l l:ialılp vt .ıe•rh_·atı ıdare edecn Ba•m··~·-·~ menıı zay e .m. u mu o madığı • • "'"'~ "" 

1 

1 

ı ile SABAH, ÖGLEve AKŞA 

Tuvale inizi yaparken 
Pudra alt na daima 

KREM 
l:>ERTEV 

•urunıiz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmruıuıa mani olur. 
Yağlı ,.e yağsı> olan tüp ve 

vazoları vardır. 

Beykoz Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Anadoluhisar Göksu N~antaşı 
caddesi 11 No. da oturan Eminönü 
malınii"dürlüğünden 1443 No. ile 
ma.'.lş almakta olan Galatasaray 
lisesi muhasebe memuru Ali Rıza 
karısı Nuriyeye: 

İstanbu1 m~-iye n:uhakemat mü
dürlüğü tarafından aleyh inize a-

Her yempkten sonra gi.ınde 3 defa mun1azaman dışlerlnizı fırçalaY 

İstanbul Belediyesi hanları 
Merdivenköyünde !\oferdi\'enköyü caddesinde 9 dönümlük Uerihane ar 

kiraya verilmesi 2490 No. h kanunun 43 cü maddesinin son fıkrasına gt'ı 
zarlıkla kiraya vf'rilecekür. :WJuhamrncn kira bedeli 7 lira 50 kuruş ilk. te 
mikt<.ırı 57 kuruştur. ihale 19/12/939 salı tünü saat 14- de Dairni Enctimen~I 
pıldc::aktır. Şarbıamesi Zabıt ve 1\.IuamelAt Müdürlüğü kalen1inde göıillebilif 
Jiplerin ilk tcmjnat makbuz "'eya mektup ları ile birlikte ihale günü muayYtn 
Dainü Encün1cnde bulunmaları . (10207) 

ıinları çılan a,Jacak davasının 2/10/939 pa- 1 İstanbul Vaktfıllr Direktörlüg~ Ü 
zartesi günü saa! 14 te olan du -ruşmasında ikametıgiihınızın belli ___________________ ....,;:;._ _______ _ 

SuJt.anahnıette B.i.nbırdirek mahalleı:ı;.inde eski &malı yenı l\Ieçhı.ı.la~-l<e 
olmaması hasebile ilanen tebligat 

kağ:ınd~ en eski ı.2 CEiki 28 yeni 2 No. lıbanen.in ınahıüı olan 66/90 biSöCSl 
yapılmasma ve duruşmanın 15/1/ mak üzere ru_edarlarına yapılacak tebligut için icra kılınan tnhklkatt• 
940 pa2.artesi günü saat 14 de hıra- da1·Jardan Halil oğ}u .Mehnıedin ikamctg:ihı tesbit oh.ınamadJğından taJ:Uı1 

kılınasına karar verilmiştir. O gün dan it.ıbaren 31 gün 7..arfında b.ızzat veya bilvekftlc ınüracaat P.trneclili tal' 
ve vaktinde :biz.tat veya vekil va.. hakkının ıskat edill-rt:k diğer talibi ulan hi3Sedant satılacağı tebliğ ınal< 
sıUısilc mahkemeye gelmeni7. la- k.Um olmak üzere 115ncn teblıiı olunur. (10183) 
zımd:r. Gelmediğiniz ve vekil da
hi göndermediğiniz takdirde dava
nın delilleri toplanarak dur~ma
nın gıyabınızda olarak neticelen
dirileceği ilanen tebliğ olunur. 

(939/388) 

İstanbul Birinci Ticaret 
Mahkemesinden : 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğü"'ldell 

Rlzanın ı;tıSlığında 10385 hesap No. SJle Sundıgıı;ıızdan a!dıgı (2300) li 
kar~ı bir!nci derecede ipctck edip \·ade sinde tK..rcunL \·erıncdiğinden ba.l<ıcı 
yapılan takip üzerine 3202 No_ lu k<tnunun 46 cı ıııaddesiriiıı. 

tutu 40 cı maddesine gôrc satıJrnası icap eden (Bcyo"lunda) k.tıY 
Beşik.taşta Teşvikiye mahallesinin Hacın1ansur sokak eski 18 1\.Iü. yeni 36 ;:o 
bah'6'Cli ahşap bir evin tomamı ile yine ayni mahalle Ye sokakta eski 20 ;IJ 

Mülga Seyrisefaln idare.si ye .. arsa ayrı ayrı şartnamelerle ve her biri mu takillcn bır bu(,'uk r.ıy nıüddetlc 
ri~e İstanbul muhakemat müdür- arttırmaya konmuştur. 
lüğü tarafından Feneryctlunda Ya- ŞatııJ tapu !'ticil kaydına göre yapıhncıktadır, Arttırmaya girmek ıstı)l" 
. . - k ;y d S-·"h" k"" ı-·· •>ki 18 Mü. yenı 36 No. h maababçe haneye (262) 20 e<ki 1'o. Jı arsa Jçin ~· 

Hraga so a.,ın a ..,ı ın oş .un- (106 ı· ak ı k . M. ı· b k ı d b" . . t . t -eı<'° . _ ) ıra pey çe~ verece tır. ll ı an a arımız ~ın ırının eınına : .. 
de Antuvan Kolancıyan ve Yag- bu da kabul olunur. Birik:ni~ bütün vergilerle belediye re!ilnı1crl ve vakı. c 
kapanında Çayır soka ... ıdda 4 nu- ve taviz bedeli ve tell:lliye ı·l\ uınu borcluya <ıittir. Arlırına şartna.rn~i 12/12 
marnda Yani oğlu ilya ve Hay • tarihınden itibaren tetkik etmek L;tiyenlere sandık hukuk işlerl servi.ı;inde .-ç 
darpa~ada Düz sokağında 8 nu - bulundurulacoktır. Tapu sicil kaydı ve..air lüzumlu izahat ta şartnameJ• 
nı;ırada İrfan aleyhlerine 12/9/ 1337" takip doııyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik edcrel< 

t ·hı· k ~' ~ı t · ttik tılıg.a çıkarılan gayı·inıenkul hakkınd a her şeyi öğrcnıniş ad ve itibar ı>ltırıt.J 
arı ı mu avt:ııe ı:.ıe amır e - B. . . t 25 /940 .h. ü dl' P b .. C , ı •ı d 

J . K 1 . k 1 . · . ırın<'t ar tırma /l tar• ıne m ·sa ~ c~em e gunu a 5 a 0 6 un ... 
en a amış vapur 15 e esının ıs- kilin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ırıaı 

!enen hale get!•ilmesl için keşif yapı labılınesı itin teklıf edilecek bedelin tercihan alınması icap eden g•Yr 
ile belli olan 7500 l·iraııın mütcsel- menkul m\JkeUefiyetilc sandık alacabnı tamamen geçmi~ olması şarttır. /\ 
silen tahsili zımnında açılan d ava- si t..akdirde son arttıranın teahhüdü baki kalmak ş.ı.rtile 9/2/940 tarihine 
da mukavele altındaki imzaların ınüsaı:ii! Cl·ma günü ayni mahalde ve .;;y ıli saatte son arttırması yapılat3 

kendilerine ait olmadığıııa dair 
davacı avukatının teklif ettiği ye
minin ifası için davet olunan müd
deialeyhlerin gelmedikleri ve gel
memelerinin makul bir sebebe 
müstenit olduğunu bildirmedik -
len cihetle mahkemece yeminden 
kaçınmL5 ve yemin edecekleri va
kıanın sabit ol mu~ 'a} ılmasına ka
rar verilmiştir. 

İ~bu karar H. U. :\!. K. nun 33J 
inci maddesi mucibince sekiz gün 
içinde arzuhal ile yemin edecek -
!erini ıbeyan ve muhakemenin tJ
Hk edildiği 29/1/94-0 pazartesi gü
nü saat 14 de ıgeilip yemini yHpa -
bilecekleri ve ~ksi takdirde nı~z-
kfır karann kat'ileşerek oııa göre 
esas hakkında hüküm verilı·çcği 
sara-hatile müddeia:eyhlefr: şım
clı • ı ikametgahları belli nlmn<lı -
~'nctJn mahkeme divanhanesine 

tır. Bu arttırmada gayrımerkul en çok arttıronın ti~tilnde bırakılrıra)';'l 
Hakları tapu !-;İC"ill~rile :o:abit olmıyan aliikadarlar ve irtilak hakkı l>ahipltf 
nin bu hokların1 ve hu~ıısite faiz ve m asari1'e dair iddialarını i l fın t.arihiıtd 
itibaren yirmi gtin içjnde evrakı mUsbitelerile beraber dairemize bHdh'ıflı:' 

. •JI' 
Jeri lftzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş oJl.n1arla haklan tapu fJCl 
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin payla:pnasından hariç J..alıı ar. I:aha }tı 

la nHıllımat aLoak istiycnlerin 38/1271 do~·ya nun1ara~i1e Sandığ'ımız hu)c; 
işleri scr\'isine mürac~nt etmeleri lüzumu il~n tllunur. 'l0196' 

* D iıı:KA T 

Emniyet Sandıi.,rı: Sandıkt.an ahnan guyrimenkulü ipot('k gost.E:rmt-k. ı,.ft 
yenlere mııhamnünlerimizin koymuş o ldugu kıymet.n ~ 4:0 nı tecavüz etı 
ınek ti.zeıc ihale bcd<·llnin yarısına kadar borc \'f'rınek ttltct:ıe kol.:.) '.1' 
gô.st.<"rn ıck h.'Clir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Satıl•c k g&yri ınenku lün 
Mtvkı ve Nt•'t 

:ı:Jham · mu"' 
meıı Sat ~il. kat ıe· 

U·• !\. L'r• 
1250 00 84 

çıktı. Sen beni arııd n. il.in olunur. ı ETEJII İZZET BENİCE 
Aıbdi - Hayır sen beni aradın. 78 numlrada .Miifıt Abdülvehap Büıld~ ver: SON TELGRAF 

, asılır-ıştır Keyfiyet bu ilan ile 

Eminönü Ahiçelebi mah:ıJlcsinln eski Çobançe~me 
yeni Çobansuyu sokagında kain eski 8-10 yeni 12 nu
maralı üstünde üç oda bir hala bir ocakhğı altında bır 

Yuan: M. SA.Ml KARıu: r.ı. 1'o. 165 

Sordu: "Sen bu adamın şehzade Orh<n 
olduğuna eminmisin ?,, 

- Peki? 

Tan1 bu miJcadele sırasında ~h
./..iı<lcnıp yanında bulunan genç oğlan 

bırclenb;re Orhanı kucak.1adı ve ka
ll"den deniz tarafına doğrıı kayaların 

ü.:-:erine u~tular. 

-E., 

Etrafınôa kalan bır ik kı~ı ~

Şlrrt ı,..;ardı. Dcı·hal ellerindeki silah
JJ.·1 bt:-dklılar Bız de, k.ıJe burçlarına 
\.·ıkarak ık ınl esir ettik. 

Dı- .,.rıcrı ne oldu? 

- Onlar ıntieadele c nas .. Jd:ı vurulup 
olnıuşlcrdi. 

Pekiıla ... 
- K<ıle burcuna çıktJı;tm zaman a

ııoL,yı tetkik ettim. Şehzade Orhan aenç 

oğlanla birbirlerile sarılınış olarak ka
fal rı patlayıp ölmi.i buldum. 

- Acabd, bu gene kimrhr? 

- Tetkik etn1edi'< ... Çünkü. burç-
tan rll?'niz t~rafınn jıurek gı.içtü. Zaten 
vazlfcrniz de bitnuşti. D!ğcr ı~lcrınıze 

bakmak üzere miıfrezeıni Ayn.c;ofyaya 
çektim ve yeniçeri ağasına vnk'ayı bil
dirdinl. 

- Hu adamın ('hzade Orhü.n o~du
ilına. emın mısjn?. 

- Kat'ıyeUe Pndişalııın .. 
geçen ik1 esır de :e'lzade 
söyledile •• 

- Esirler nerede?. 

EJirnızc 

olduğunu 

Sckızınci ortarun ıuoa-,..ısın<.ı. tcs
Uın cttı.uı.. 

lstint<ı.it et.ıncdinıı. ıni? 

Vaktiıniz ).oktu. Çünkü, du~:ı.ıan 
ı:..cr..ıkf'n'1C'lcri ;ı k~rletil'T' ze hücum 
ci!)ordu Suba. .. ının (·mr:nc vererek 
(.'arpışn1a~ gittim. 

- Pek :llfı; haydi t'ell vazıfenc g..it!. 
Yeniçer; zabiti, Padi~ın yanından 

ayrıln11:ştı. Zaten; vak'u. Fatih, ~ehre 

girlr girmez crıcyan rdiyordu. İınpa
rator Kostantinın cenazesi bulunduk
tan biraı. ~tınrcı dn ~hı:ı.d~ Orhanın it
kıbtti haber a1ınnıı~tr. 

}~&tih, dcrho1 Kar:ıcap< •. ~yı çagırdı 

ve ill erıui vcrdı: 
K~raca; ~eh. ade Oı hcının 5kıbe

tindcn h.ıberd<ır mısın? 

- ll<ıyır Padı!fnhı1'1" . D;ıha bir ına 

lümrı• alam<ulJk. 

liabc: geldi Şt'ı.rc gır('n ilk ye
n:~·t:rl pJ~t<ırı kovıılıynrak. Ahırkapzya 

k;.ı mı , orad::ı.n ...;.a dı• .... ı. tarafına dü
§UP iılnıti$lı. r. St-kızfnci orta tubaşısı
run ynn:nda ()rh nıı1 r: aiyetlnden iki 
kı esır ur ıy r lU •. Cabuk gıt bu 
ıncı:~·ley ı..~t.kık et gel!. 

- Ha, bnna b:ık bir de şe-hzaden!n 
yanında gene,; bı"' oğl~n \<trnıış onu da 
tetk k E't bakaJım ney.n negidir.,. 

B::ı.şu~tUne Padl:iahınl!. 

Kcıraca, deıhal tahkikata gf'i.·tniştl. 

Sek~ci urt.-.. ~uboı;;ısını;n yanındaki 

c ı .. le1 i isW , .aka başladı. 
- Siı. ~.imsiniz?. 

- Qt·hzade Orh<.ı.ıı1n .ıci.Jııl1arı. 

Türk n1li<:Unüz?. 
- E\'et. 
- Şe.hzadenın yanına nereden gel-

diniz.?. 

- Şelıwde lle beraber 
gelılik. 

İstanbula 

- Demek evveldcnb<;ri yanında ... 
sınız'l 

- Evet 
- Şehzadenin yanında bulunan genç 

o;dan kim?. - ..... . 
- Niye su::;uyorsunu~?. Kellenizi u

C rurHın çrıbuk cevap veriniz. 

- Paş:ını; şehzadenin yanında gen~ 

oglan yoktu ki cevap verelim. 
Vnrınış, yalan söyJen1eyin!. 

~ Ogl:-ın olınasa gerek:. 
- \"a :ıcdir'l 
- $ı..:h~adC>ııin göıdcsı .. 
- Kız nu?. 
-- Evet; kı:r. .. 
- İyi diışün? 

- Kız efendim .• 
- Şehzade He niçin Bizanslılar ü-

zerine galdırdınız'!. 
- Bilm.iyorunı; ııehzadc eınir verdi. 
- llücuma nereden ba~ladınız? 

kbliğ olunur. (9:l5/528) 

Biz de hücu.ın ettik. 
- Türk askeri şehre girer girmez, 

attınmıza bindik Hipodroma doiru· 
hücuın eyledik, 'onra A:ra...,tya kili
sesine saldırdık. 

- H ücum olwıcıya kadar neı·edc 

idiniz? 
- Sarayda ... 
- Bütün muhasara miJddetince ~eh-

ı.adc dı.şarı çıkmadı mı? 

- Bir kere çıktı. 
- Niçin? 

- Bizans imparatorunu görmek için. 
- Muhataranın h angi günü? 
- Sou gününden b1r gün evvel. 
- Yani. dün mü? 
- Evet .. 
- Nerede konustular? 
- Kale dibinde. sonı·a da Tek1ur 

sarayında. 

- Şehzade hüCWllU uınuıniyi gorda 
mü? 

- Bi• bile gördük. 
- IIangi, kıt'alarımız hücum 7apı ... 

yordu?. 
- Rumeli devşirmesi. •• 
- Demek, sabahtan geldiniz oraya? 
- Evet Paşam. 
- Şehzade imparatorlP ne konu5\u 

acaba?. Duydunuz mu?. 

(Devamı var .l. 

mağazası olan gayri menkulün 1/4 his,es •. 
. Ga!atada Karamust.ıfa maha1lesin<.le Kemeral!ıcad
dcsinde eski 42 yeni 60 ve Beyzade sokağ:n<ia eski ve 
yeni 1 numaralı münhedim hane ve dükkanın yangın 
duvarı da dahil olduğu halde 27,5 metre murahbaında-

69 00 6 

ki arsanın 1/2 hissesi. 
Yukarıda vasıflan yazılı gayrimenkuller üzerindeki hazine hı'; 

sinin millkiyeti hizalarında gösterilen. muhammen bedeller üzer i ıı cl' 
açık arttırma y o!ile satılacaktır. Satı§ bedeli peşin o'Jup nakden ve) 
muadil ikinci tertip tasfiye bonosile ödenebilir. Arttırma 11/12/ 939 P· 
zartesi günü saat 14 d.e Mi·l~ e~lak müdürlüğünde müteşekkil konlı;;, 1 
yonda yapı lacaktır. Istekhlerm yukarıda yazılı muvakkat tem•''"' 
muayyen gün ve saatte komsiyona müracaatları . 9642 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
ı - 'J\.Ieı·kezde ve taşra gümrükle rinde açık ve açılacak 20 lira1ık rıJt""" 

muriyeUer için lise ve orta mektep m ezun1arı ;:ırasında ayrı ayrı olmak tl'" 

zel'C müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2· - Müs<ıbaka taı·ihi 14/12/939 saat ı.ı. dür. j\.lü:;:ıb;-ık::ının yaptlacait 
yerler de İ3tanbul, İzmir, Mel·sin, Gaziantep. Urla, K3rs, l'rabıon, Sanısurı. 
Ankara'dndır. (Ankaradak! Vek!Ueıtedir.) 

3 - 1\ılü$ı'.lbakada ka:tananlar müsabakanın yapıldıgı vcyn herhangi bıt 
l(ilmrilkteki açık yer1ete nan1zct olarak alınacak ve kendilerine 3656 sıtY1 '" 

lı kanunun hükü'ınlerine göre maaş veri1eccktir. 
4 - Kazananların adedi fazla oldugu takdirde bWllar ikınci rnıisab· }c.'1 

imtihanı açılıncaya kadar herhrngi bir gün::ırükte açılac:ık yerlere tayin olıt "" 
nacaktır. 

5 - Kazananlardan askcrligi.nl yapınış ulanlar tercih ed.Hebilecf'kt -. 
6 - J'l.feınurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı fat1.1Jrı hait oJnn "" 

lardan müs8bakaya iştiriik etmek istiyenlerin istida ile yukarıda yaııll 
GümrUk mUdürlüklC.rinden birine 'nıürc;.caatlnrı ve şeh.ndetnanıe, niı!l.1., \ • 
h~isnüha l kfiğrtlerfylc sıhhat raporlarını e:ctlrmelcri ıazundır ( 10096) 


