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Salıib Ye Bllfllluha.rriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

!iola da, Yar•n n aarr z n li or 
~~~~~~~~~~~~ 

Holanda ve Almanlar zırhlı kıt' alarının beşte dördünü 
getirdiler Bele.ikanın Holanda 

telaşı .. ve Belcika hudutlarına 
llirden bire haşla yan 
hu telaş ve heye:ıao 
Alı:ııaoyanın muhtemel 
hattıhareketlerine da
Ya o an bir tahmine 
İstinat edemez •• 

~; ETEM lzzET BICNİO. 
<\J11ıaıı 

tlııttb 1a, ba.tladıfı harbJ bitirmek 
>oı Uriyellndedir. 8un\lll için de iki 

~ll~tdır. Ya beklemek, dayanmak; 
~ da en kestirme ve kısa 7olda.n 
lııı, lalllnt denemek. Eter, ll<tısadl 

••ı.. •trd. ve altın st.okla.rı Almanyaya 

'-b•~ •imiş olsalardı birinci lhlimal 
4101 kuk ederdi. l'anl Alman)'a, b11-

ltltıı b 
"'-l'rıtı ekler, taarruz_ eLmez. fakat 
ı....rr~ tdilmesıne de miısaade etmez, 
4e 'll ve ıecavuz edecek kuvvetleri 
~~ llleeavizlerln iopraklarında e&
.\ııııa:;oıunu ıerclh ederdi. Bu imkan 
fltı.1ı. 7ada 7okt.ur, fakat, muhasım 
lt11; e bu iktidara boluboluna lablptir. 
~ la.tdirde ve her &örlü anlaşma, 
'•t llnudt de orıacıaa kalkllllf bulun
>~& rore Almaoyaya ikinci yolda 
• .. .,,, •il dUf117or. Taarruza ıeçmek, 
..... lantı muııarebeye mecbur lul
J."iu •e barp &alJlnj denemek. Almanya, 
b n1a.va b 

t1 b arp ilan e&&li'i l"UDJerde, 
~ •rbuı Jiude yba Lıruıerc ve 
loo ~ muııarebeye (lrmelerinl in
otp j"'Clne kani olmadıiı için rarp 
\tıı0 h •de bı. imha ve yıldırım.bar
\0 ~··~ detııcıı. iı.ı buçuk ar içinde 
\llı:tıJ ırJlfuu aôrdü md, cOrmedJ mi 
\ltl YotU&?. Bu.nao tcln de Almanya
•· larp cephHlııde •lmılldcn bıl1uk 
-..rru ..... 
tet - reçebllmesinin vakii rellp 
ı..,"'•dltı \ayin edilemez. Ancak, aJans
~e radyoların verdikleri haberler 
•ıc1 11tı!•nıo taarruza başlamak Uzere 
ıl'a u ve halli bu \aarruzun Bel
>atuı '9e llolanda üzerinden buıünden 
~ • kısa bir uman mesafesi içinde 
'-1~• leleeetlnl blldlrlyorlar. Harp 
'°e 

1 
dt bulunan ordular tein ,.erine 

\ttço tabına aöıe ıtatll'&lcı mabiye&te ve 
teı..n k ttkUlerde esassız haberler neş
'llı •il muıad ve hatıl bir harp lek
k'l'I Oldutu.na söre bu haberlere de 
......... bb- rüvenle batlanılamaz. Tiikl, 
'• ı başla1mcıya ve ciddj mabiye
lta1ı. •ltrıcıya kadar. Yalnız, bu arada. 
terd tıda ve Belçlkarun birdenbire ırös
ltır lkıert &ni telif ve heyecan manalı
lıt · t\Janılar. Dolanda Ba.)kumandao
lı.,71.tı orduya. «Hazırol• emrini verdl
tlttı \tt huduttaki bir kısım arazinin 
ı.ı, diden ıu baskınına utratıldlfını ve 
~ ltı.ltket tçlnde fevkalade tedbirler 
t..ı dıtıru bildlriyorlar. Bu hazırlık, bu 
~: \'e bu endişeli tedbirler hiçbir 
il, •tı Almanya.nın muhttmel hattı 
ıııı'•ketıerine karşı bir ledblr ve \ah
bı.~ _ d.Jye Lelslr edilemez. tlerhalde, 
b,r:ı~ bu_ tedbirleri icap ettirecek ve 
ltıı llı lcyUzü ı-tzli tutulan blr vaziye
t, rnt:\rtut bulundui;unu kabul etınek 
),;~,kllt, Bu hususta muhtemel vazı. 

1 
r unlar olabilir: 

ı.,~1- Almanya, her iki devlete Utlfak 
ır etrn· ti 
~ 'l r. . 

tQ~ F'ran,aya bül'um etmek ve in· 
)oı t'tye kar31 hava U..ıoleri kurmak tein 
a:t•rnı.ıır. 

"'•dı 8u iki leklUten biri kabul edll
letı,, lı takdirde evvelce her iki dev
"tt btt.araJlıiına riayet hususunda 
>•c:-1' Oldufu teminatı hükümsüz sa
lt.k/tııı ve bidlselerln icap eıtlrdlll 
Oet de hareket haklnıu muhafaza ede-

ııllıl blldtrmı.ıır. b ti 
lob"1ı o ••kll de, elbette ki bizim •ahsi 
"e Qı ~ ve mut.aleamızdır. Bu tahmin 
'it k •taıeaıara btinal ederek dlyeblll
qrı 1• Dolanda ve Belçika hükümdar
tıııtı l ırHtere ve Fransa. nezdindekl 
l)ttt ~Şebbiıslerinl yapmışlardır ve 
~ty tanıanda Almanyaya. yol vermek 
~.b~ lllitak ctınek rlbl teklitlerl de 
>,n etınemişlerdio. Şimdi, Alman-

ın k 
ı.,tıı Ctıdi topraklarını ve bil:ıraCJık-

1 <'tnı du)tn;ı 1 Yerek geçmesinden endişe 
<\tııı kta ve hudutlarında tahfit edilen 

•n d ttr1d or olarının ehemmiyeti nlsbe-
ler. e de tndi~e ve teJişa du mektcdir-

·~taıı 
•11 noa hattının a ılmaz bir set teş-
~ıı:tınesı karşısında Almanyamn Ho
li!(J a.. BeıcJka veya. İsviçreden mutte
' •re Bald l.Qtllt ırması tabiidir. Bilhassa, 

tre il :lllı harb 

' 
Taarruz halinde ingiliz ve Fransız- Y3rın bayram Büyük matemimiz ve 
tayyareleri mukabeleye geçecek "';::~::,~.~J·tw;~:·~:~ Yunan gazeteleri 

okuyucularının bayramlanm kut-

Dolanda erki.nıharbl7esl lctima haUnde 

Dün gece Paris radyosu dinle. BELÇİKA HUDUDU KAPANDI 1 
yicilerine şöyle söyıuyordu; .Bü· Brüksel 12 (Hususi) - Öpen ile 
yuk hadıselerın arıfe:;inde bulu • Eksıa§apel arasında hudut dünden 
nuyoruz. Alınan başkumandanlığı ıtıbaren kapatılmlljtır. Tramvayla 
harekete geçmeğe hazırlanmakta- Eınıe gitmek istiyen amele geri 
dır. Almanyanın blltün zırhlı kıt'a- dönme~ mecbur olmuşlardır. 
lannın beşte dördü Beıçika ve Ho- HOLANDANlN lsTiLAsINA 
landa hududuna sıralanmlljtır. Al- YARIN MI GEÇ1LİYOH? 
manya bu ıki kuçük memleket hu- Paris 12 (Radyo) - Lahey'den 
dutiarını tecavüz etmeğe hazı.r • bi:lirildiğine göre, Alman sefıri 
!anmaktadır. Holanda hükümetine verdiği bir 

Alman tayyareleri Belçika üze- muhtırada Rayhş hıikümetinin Ha. 
rinde muhtelif uçuşar yaparak, bu landaya karşı tecavüz! bir fikir 
memleketın vazıye.i hakkında ma- beslemediğini temın etmiştir. 
lümat amağa çaışmaktadırlar. Sivasi mehalil, bunun bır ma • 
Müttefikın kumandanlığı, her ih- nevra olduğu ve Almanyanın her 

!imale karşı hazır bulunmaktadır. halde yarui Holandaya tecavüz e-
Hitler, Polonyanın ıstilas.ndan bir dec€i(i kanaatindedir. 
hafta evvel, 26 ağustosta, Llthey Bu takdirde İrıgiliz tayyare kuv
ve Brüksel hükümetlerine, istik - vetleri hemen harekete J!eçecek ve 
liıllerine dokunulmıvacağı husu - Alman ordular:nın iler:eınesine 
sunda temınat vermişti.• şiddetle mümanaat edecektir. 

BÜTÜN HOLANDA KANALLA· 
RINDA NAKLİYAT DURDU 
Paris 12 (Hususi) - Deveran e

den bir şavıaya göre, Alman hü
kumeti Llthey ve Brüksel hükıl -
metleri nezdınde henüz mahıyeti 
malum olın.y an bir teşebbüste bu
lunmuştur. 

Hola.nıla hükfuneti, hududdaki 
Alman tahşida ıı dolayısile Maas 
ve Mervede nehirlerindeki nak • 
liyatı menetmiştir. Hususi bütün 
otomobil ve kamyonlara vaz'ıyed 
edılmiştir. Bazı mıntakalarda şi

mendifer nakliyatı tatil olunmuş
tur. 

Möz nehri üzerinde de bütün 
münakale durmuştur. Bununla be
raber, Almanya ile telefon muha
beratı devam etmektedir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

lar, kend>!erine daha pek çok ''Tu""rkı"yeyı" du""nyada çok bu""y""l.r bı"r sevinçli günler temenni eder. n. 
Bayram münasebeti.e gazetemiz 

diğer reflklerimız gibi yarın ve unsur haline getiren Atatürk,, 
öbür gün çıkmıyaıcak, bayramın Ü· 
<;Üncü çarşamba günü öğleden soı>
ra tekrar n~riyat hizmetine de • 
vam edecektir. 

• 

Bayram spor 
hareketleri 

,... 

Bayram münasebctile şehrimiz
de canlı bir spor hareketi yapıla
caktır. Bu hareketlue bugünden 
başlanacaktır. Ezcümle bugün 
Taksim s~adında Bcyoğluspor ve 
::7alatasaray, Şel'E'f stadnda Kara· 

1 
gümrük • Anadolu, Fener stadında 
Altınordu • Gala'.a Gençlerbırhği 
futbol takımları karşılaşmakta -
dırlar. Milli Şef, Atalürkün manevi Jıuzurunda ... 

YARINKİ GÜREŞLER 
Yar.n da Tak.sim stadyomunda Allna 11 (A.A.)- Allna ajansı blJ.

1 

nümü hakkında Anadolu aJansınm ıeı-
büyük l(Ür~ müsaıbakaları yapıla- dlrlyor: ırratmı neşreden , .... ıeıer bu neşrl1ala 
caktır. Bu güreş müsabakaJannda Alalürkün ölümünün birinci 1ıldö- (Devamı 3 üncü sa.hilede) 
Dinarlı Mehme~ ile Kara Ali, Mü- -----------------------------
lavimle Karacabeyii Hayati, Te • 
kirdağlı Hüseyin ile de Babaes· 
kili İbrahim karşılaşacaklardır. 
Diğer taraltan İstanbul Demir

spor takımı da dün Adanaya hare
ket etmiştir. 

l inqiliz gazetelerine göre f 

Bir Balkan konferansı 
Milli Şef'in teşe ~kürleri J } 
c~:~~!1u~~t2tipliğ~z:li. için görüşme er o uyor 

Reisicumhur Milli Şefimiz İsmet 

Romanya kralının da Saikan devlet reislerini 
bir konferansa davet edeceği söyleniyor 

~~-~~~~~ ~~~~--~~~~~~--~~--~~~ 

İnönü büyük yasımızın yıldönü • 
münde necip duygularını bildiren 
sayın vurodaşlara teşekkürlerı • 
nin iblağ.na Anadolu ajansını me
mur etmişlerdir. li Meyl. gaze'.esinin Belgrat mu • 

habiri diyor ki: •Bulgarıstanın Ro
manya ve Yunanıstandan taleple
rini müzakere e;mek üzere bir 
Balkan konferan5'nın toplanması 
etrafında müzakereler olduğu an
laşılmaktadır. Belgrada gelen Yu
goslavyanın Ankara büyük elçisi 
bu husus:a Hanciye Nazırına ma
lıimat vermiştir . 

Bir tramvay 
faciası oluyordtı 

Y olcenun biri yokuşda 
hava fren depolarını 

açıverdi 

Dün Kurtuluşta. bir valmanın soiuk
kanhhğı sayesinde bdyi.ık bir faclanln 

önüne geçilmiştir, 

Hidise şudur: 

Vatman İsmalllln ld:ıreslndekl 281 

numaralı tramvay kırka ya.kın yolcu 

ile Kurtuluştan ge('mekte iken, tram
vayın arka sahanlığında. bulunan Ferl

kö)dc Baruthane cadde ·inde 38 nu
maralı evde oturan Kiznn oğlu R.f'fık 

adında biri somun anahtarile hava fren 

depolarını acmı.ştır. Tabii bir yolla «it
mekte olan tramvayın ani olarak miıt
ble blr sür'atle yokuşaşatı ~tmlye baş
layınca, tramvay yoJculan korku ve 

heyecana düşerek feryat etmtye baş

Jamışlardll'. TeJıllkeyl gören vatman 

ismall oofukkanlılıfını kaybelmlye • 
rek elektrik -ve el frenlerini sıkmak su
retlle tramvayı (Üçha1 ile durdurmuş 

ve büyük bir tehlikenin önüne ıeç .. 
mı....:..ır. Bi.dlseden sonra. kaçmak lııti· 

yen Relik vatman ve halk tarafmdan 
yakalanarak polise teslim edilmiştir. 

En büyük ikramiye 
kimlere çıktı 

Milli piyangonun dünku keşide
sinde en büyük ikramiye olan 80 
bin liranın Galatada küçük Ma • 
nakyan hanında terzi Muize ve 
Kadıköyünde henü:ı ismi malum 
olmıyan bir grup ile Bursa, Edirne, 
İzmir, Kütahya ve Erzuruma isa-

"' 

Makineye 
Verirken: ............................ 

----,0----
Sömikok buhranına karşı 

3on günlerde şehrimizde 'förülen 
sömikok buhranı üzerine ktısat 
Vekale:i tarafından bazı mühim 
kararlar verilmiştir. 

Moskovada bugün 
son görüşme mi? 

Ezcümle şimdiye kadar somikok 
fabrikasının istihsalatının yar;sı 
Ankaraya gönderilirken badema 
kiımilen İstanbula yollanacaktır. 
Ayrıca Karabükten de 1500 ıon 
sömikok şehrimize gönderilecektir. 

Hiıler _ yaralıları ziyaret etti 
Münib 11 {A.A.) - Führer ce

naze merasiminde hazır bulunduk. 
Londra 12 (Hususi) - Finlandi

ya murahhasları ile l\1oskovada 
muzakerder, muşkı.ilatla aevam e· 
derken, Sovyetler Finiandıya hu· 
duduııdaki iki fırkalık askerlerıni I 
yedi fırkaya ~ıkannışlardır 

f!unun üzerine Finlandiya ajansı 
şu tebl:ği neşretmiştir; ·Sovyet 
!er Finlandiyan.n is:ik.Jill ve bita
raflığını ihlal edec€k ağır tekli! - 1 
!erde ısrar etmektedir. Vazıyetin j 
aldığı son şekil üzerine Finlandiya 

hudutlarını takviyeye mecbur ol- tan sonra hastaneye giderek, ya • 
muştur. Moskovada anlaşma ihtı- ralılara şifa temenni etmiş ve Al-
malleri gittıkçe azalmaktadır. J nıan milletinin kendilerine olan 
Fınlandiya murahhasları be , · n sempa'.isini bildirmiştir. 

tekrar Kremline giderek, Mo.o,of· B. Hitler nıüteak.ben ınfiliik ye-
la görüşeceklerdir. Bu görü~menm rıne g:derek izahat alm~tır, 
son olmasından korkulmaktadır - --
Maarif Nazırı ise söylediği bir nu· ı 
tukta anla.şma ümı .!erinin kay - _ 
bolmadığını, müzakerelerin uza -
ması muhtemel bulunduğunu söy
lemiştir. 

Ki SACA 1 
Onun da kolayı var 

liırvatistanda1 alınan tedbirler 
kaldırıldı 

Sabahleyin talebenin mekteplere er
ken cllmesl ve ölleyin yemek lallllne 
çıkıp tekrar mektebe dönı:nesl aıe,.bln
de bulonanl&r var. 

- Bu nasıl olur1. 
Diyorlar. Bizim mahul arkadaşla ko· 

Belrrad ız (A.A.) - Hırvatlarla 

Kıallyet bükiimeU a.rasmda aktedllen 
milli itili.f üzerine bazı müfritlerin 
Hırvat eyaletindeki serbestlikten lsti
Cade ederek karışıkhk çtkarmağa te .. 
şebbilii etmeleri üzerine bu eyalette u .. 

Meksikada bile 
llleksll<o 12 (A.A.)- Resmi pıete, 

ltlt>ksikonun bltaralhğmt satlamlaşh

ran bir kanunun me~nlni neşretmek· 
te:dJr. Kanun muhuiplere alt tahtclba
hlrlerle slloihtı vapurların ~\lekslko ı;;u. 

larına rlrmelerhıl \o"e muhariplere ait 
deniı. tayyarelerinin J\.leksika arazisi 

mumi nümayişlerle, toplanhlar mu • 

vakkaten menedUmlştı. Bu eyalette 

gittikçe sükfınet teessüs etmekte oldu

iu görülmsl üzerine bu memnuiyet kal· 

dırılmışhr. 

harp tedbirleri 
uzerinden U('malarını meneylemekte .. 
dlr. 

Diğer cihetten Reisicumhur bir ka
rarname neşrederek sili.h ve patlayıcı 
maddeler kaçakçılığı yapanlarm bun
dan sonra 10 - 15 sene hapis cezasına 
çarpılaca.klannı bildlrmf1Ur. 

-

nuşuyordak da: 
- Onun da kolayı var ... 
Dedi, devam etll: 
- Kalfa usulü iade edlllr. Eskiden 

nehari talebe yemeflnl mektepte yerdi. 
Kalfalar çocuktan evlerinden sefertas
lan Ue b('raber alu, mektebe cöttırür, 
•kşamlan da yine evlerine &'etirirlerdi. 

- Fena fikir dtill amma. iki tehli-
ke t var-

Dedlm ve .. ilave ettim: 
- Önce, eski bir usul yeni bir formillle 

ihya edJJmek isteniyor, derler •. ki ma
azaUalı böyle bir lıikırdınm muhatabı 
olmayı kimse istemez. Sonra, kalfalara 
sınk yerine şimdi sefcrtaslarmı taşı

yacak birer nakil vasıta l da tedarik 
etmek icap eder ki, bunun astarı yü-
ünden pabah a. ellr!. • • 

Londra 12 (Hususi) - Gazeteleri 
Balkanlardaki siyas faaliyetle bil
hassa meşgul olmaktadırlar. •Dey-

Almanlar, Yugoslavyadan bek
ledikleri kurşun, bakır ve bioksit 
madenlerinin derhal gönderilmesi 
için, Yugoslavyanın sipariş ettiği 
tayyareleri derhal göndermiştir. 
Bu tayyarelerin üzerindeki Al -
man işart>: !erinin silinmesine dahi 
vakit kalmamıştır. 

Romanya aeflrl Stolyko Gafeıılıo 

ile beraber 

·Deyli ekspres• gazetesi, İta! • 
yanın mü'tcfiklcr cephesır.c tema
yülünün önüne geçmek üzere Ma
reşal Göring vasıtasile Roll'aya pa. 
21 !eminatta bulunacağını yazmak. 
tadır. Bu teminata göre, Alman • 
Rus :mla.şması muvakkattir. Rus -
yanın anlasmadan istlfadesinde-a 
Hitler hiç te memnun defıildir. Bu 
sebepten ~ni bir muvazene yap • 
malt lazımdır. İ'.alya, Hitler ile 

(Devamı 3 öncü ııahllede) , 
Yeni Tefrikaları mı z 

1 BiRiNCi KANUNDA BAŞLIYOR 

S©fil T~D<gır©llf 
YENi, BÜYÜK, KIŞLIK NEŞRİYAT 
PROGRAMINA BAŞLAMAKTADIR 

Yeni, heyecanlı tefrikalarla beraber, okuyuculara, 
diğer meraklı y.ızılar da hazırladık 

" ~--·-~--
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ELGRAP'- 193t 

PİYANGO Blurt 

ALMAX NİYETİ ---
Yılb"'1 T&lthfıyor. B<tıı., bir ...,e da

ha iJatbadı7&eaiım diye. hl§ iı::illm.8-

J'•nım. BiliJtla. U-dlm. Ç1mka. J'ıl• 
batında 7cnl pyanp ıelıll. dalı& çok 
lkransi7e "YidWyor. Şimdi7e kadar 
bUel aJ,ıııayı üd edlnmemitllm. Kıs
met oluna, bu yılbaşında, bir bilet al~ 
mat nl7elinde7lm. Eter, bet on kunq 
'ıltar da, 111 fani dWll'Mb, b""1ftlll 
.. ka.cak bir apa rtuua.ncık edininrm. 
artık, beni. bural.lrcla arama7ın.. 

O zaman, ben de mJn ribi olunıım_ 
Her cün. l'Uetcleri, kan,tınr, biraz 
eülmek için, ho!juma g-idecek 7azdar 
aranın, ahlnle beraber, ıotu.k ka.ça.n 
ııiılttelere. ben de dıubk bv.lı.erim. 

6iŞLİ CİVARINA -KAR YAGMIŞ 

Evvelltl ~ün, Şişllyo kar T'lfm.,.~ 
Bnnu haber Vtren ruete. şöyle diycar: 

c:Bil.i.bare yatman fevlrmiş olJu~ 

fundan tutmamll)ibr.a Demek. kL arblı: 
kar da. diinyan111 hn•unhn h'O{""• )',"'· 

- olacak k~ 7er!nde dıınınıyor, .0-
Wnde durmu7or, de4ıiini &u...n:ı..,y"'· 

Fakat. ŞlşU ve ctvarma 7aidıiı ha
ber verilen kar havadisini olı:u711Dca. 

içim miadı. Ciıakll, lla. taraluııın tik 
mll.ideclııldlr. BI•, benll:ı kıt I~ bir 
hazırlık •öremedik. 

Alla.b. 1'&rd•mMmm olsaa . 

ftAMVATIN ALTINDA 

KALAN ÇOCUK 

B. G. lmzasUe mekhıp 7uan bir o
i:ayu.cu.m., 9/1U939 &"i.i.Dü Şeh&adeba • 
fUlda, bir ainema inünde "1ll<u l'den 
feci bir tramn7 ka.....,,daıı balısedl 

7or. Blr Bql);:tq - Falih tr&m:Ya71 ma
lıuı anmıa 1% yquıda bir _ .... sı

luşıp blıJ'or. Hatlfce 7aral&J117or. Fa
kat., okll.J'llCU.bllll iddl&sına l'Öre, 7ir
mt _. dalıuka kadar. ~cufu tramva7m 
makası aruuıdıuı kurtarmak, çek.ip çı
karmalı: mümkbn olamıyor. 

Ba vak'a ü:1erine. al.i.kadaJ'larm na
un cliilaUnl çekerim. Eter dotra be. 
haz.in.. Bö7le kaz.alard.a, kurtarıcı aJe& 
ve Y&Sıb.l&r olıııa.k icap elme:ı. mlf. 

TENVİ&İYE HAKKINDA 

TENVİll. ETMELi 

Tenvlrtye resmJ boreunn iideml1en 
%733 miikellef ha.klunda, beledl,.e &a .. 

klbata karar .-ermlf.. Tenlrlye r .... ı. 
at ödem.iyen bu vataıulaş:ları derhal 
tenvir etmek lhmı.. 

Şöyle demeli: Tenvtrl7e resmini Te
riniz ki, &'tcelerl sokaldanmu tenevvür 
cllin., nura p.rk olsun! 

Haklblen bazı tşlerlmhde babulık 
ederiz.. Bazı klm.seler l:aııırsınll. yol 
YU&'ıSi takstı zamanı ıelinee. evinin 
adresini dcflşUrlr. Sonra, tunda bu
rada: 

- Bu şeWrde yo1 yok, diye atar. 
tutar, 

LdmJyorum. tenvtri7e re:mtni öde
m .yeni er. ışd1.suJ..tk Laıı ıl.k.a., el eııli.t o.r
lar mı?. 

nu.TBUAT TAKIMI 

ASKAllAYA GİDİYOR 

Bayram la&Dinden bllistUade, htan
bnl ıazelelerinde cahşan sporcu arka
daşlar, An.karaya 1'İdi1orlar. $öyledlk
Jerlne tore, onAla, bizim delikanlılara 
hayli but ve ikram cb olacak. U.,a
fetler filin çekilecekoı1'!. 

Bu miit.ekait sporcubr arasında ol
maelıi"ıma buıfla.ndım! c::Matbuat ta
kımı> futbolcusa olmamanm Uk defa 
plşmanlJluu çekiyorum, 

Cocıı.klara ~ıru se7alıaU<1" le...U 
ederim. 

ŞEKER BAYRAMINI 
- -

TEBllİK EDERİM 

Yarın Şeker Ba7ramı.. Allah aln· 
mn:ın tadını bo1masm- Müsaa.denb:le. 
ahlerıe. lkl sün kadar söriişemi7ece
tı... İki .cimlü bUrahaU bbe l'Ok l'er
mı=lnlz. 

Mla ok11711cıılanm. b•pinlzln adre
slnlzl aJ'n a7n bilmedttlm için, lebrlk 
brU. 7aza.mad1m. Kusura baıuna,uı. 

Bayra.mınız.ı 41mdlden kutlarım. 
Y~) c .. e,im, lçeceflm benim olsun. 

&'Örüp, dn7duklarım.ı. bayram erLesi 
&he anlatuım. 

Şim.dillk Allaha 11m&rladıl<. 

AHMED RAUF 

Bir horoz aşikının başına gelenler! 
Hilklm, mamıınun lahHlinl 1aııtıklan 

aonra davaya l'eçtl: 
- Sen, bu adama b.akuet etm~sla!. 

Ôyle söylü,or. ?\e d..ıyeceksi.n!. 
35 J'~lannda kadar cörl.lnen ve top

rak. işlerinde çal~tıt1 üslünün başının 
r:~murUe 1'l1tnı,tnden belli olan saf yuz-ı 
lu, maomıı lavırlı Mlbtafa bıuıu red
detti: 

mızı etil ibikli cıln! bir borosuın vardı. 
inan olsu.ıı bay hılk.im, memlekeıw:n 
ayrılırken yalnu onun hasretini cöa
JWnde dUJ'ara.k, içim 7anıyordu!.» 

Hik.im maı.nu.na thlar eUı: 
- Bunbn bir brala bırak .. Meseleyi 

anlat!. 
- Anbtacatmı.. Fakat oraya relmek 

lçiu lııunları soylemek Joi.ztm da! .. 
- Kıs:ı kes:. 

Halk 
odaları 

Yılbaşı 
Ke .. idesi • 

. Halkev:eri teşkilatı gi- Piyango önümüzdeki ay 
bi yeni bir teşekkül 

kuruluyor 
Milli bünyede altı ok ana vasfı

nuı daha geniş ve şümullü olarak 
inkişafı ve kad.n, erkek bütün 
va landaşlarımızın her türlü yük
selmelerinı da.ha sür'atle temin et· 
mek için Halkevlerının sayısı art
tırılırken yeni miıhlm bu karar 
verilmiştir. 

Bu karara göre her kazada mu
hakkak bir Ha;kevi t€şkil oluna -
cağı g:bi nüfusu müsait olmıyan 
ulak yurt köşeler:nde Halk oda
ları açılacakt.r. Ha!kev:erinin gaye 
ve programlarını tatb k edecek o
lan bu odalardan t>nzı İs' an bul 
köy;erinde de küşat olunacaktır. 

Ankarada çekilecek 
Milli piyaıı.go idaresi tarafından! 

tertip o.unaca~ını yazdığunız yıl
başı Jreşidesi hazırlıklarına başlan
ml§tır. 

Oğrendlğimize göre bu keşide 
önümüzdeki ayın 31 inci akşamı 
An.karada yapılacaktır. 

Numaralar o -ece, Ankaradaki 
salona bağlanacak olan radyo pos
taları ile İstanbul ve bütün mem
lei-.e:e yayılacaktıt. En büyük ik
ramiyeler de o gece derhal tediye 
olunacaktır. 

Bu sure' le yılbaşı k('Şidesinden 
büyük ikramiye kazanacak olan
lar hak:katen ~en bir gece geç.r
nüş olaca k!ardır. 

----O>o.>----

Okuma seferb rligi 
Ankarada ed,•hiynt muallim- Önümüzdeki haf:a nihayetinden 

ler;niu toplaalısı · ı itibaren şehrimizde de okuma se-

----">',----

İstanbuldan An.karaya gitmiş o- ieri:;erhği yap.lacaktır. 
lan eae.:ıiyat mualiiımeri dün de 18 yaşından itibaren bil' ün genç-
Maarü Vekaleti küüphanesı sa;o-1 !er iç!n Halkevierin<le kursıar açı-

lacaktır. nunda top;aıı.ını.ş.lardır. Bu içtima-
da lise edebiyaL miıfredat progra- Bu kurs:arda hiç okuma yazma 
mının esasları üzerinde tetkikıer bilmiyeniere ana dilimiz öğreti -
yapılmış.ır. Bi.hassa, Divan ede • l~ği gibi ayrıca ingilizce, alman
biyatının bugünkü şekilde deva • ca ve fransızca kursları da açıla-
mındaki fayda ve mahzurlar aran- __ c_a_k_t_ır_. -----------\ 
mıştır. 

Neticede, komisyon mesaısıne 
devam ederek hır rapor haz.rlı -
yacaktır. Komisyonu teşkil eden 
İstanbullu edebiyat muaLimleri 
şunlardır: Süleyman Şevket, Hak
kı Süha, Hıfzı Tevfik, B"hçet Ya
zar, Faruk Nafiz, İsmaıl Habip. 
Diğer azalar da Maarif Vekaleti 
müfethşlerinden Necmeddin Ha • 
lil Ayla Vedaddır. 

-<>--

Kar• d~niz ticaret knaunla

rında tud;fat 

Adl:ye Vekaleti, kara ve deniz 
ticare, kanun.arında <adi.at yap
mağı kararlaştırmıştır. Bu mak -
satıa b.r komi.iyon teşekkül etmiş
tir. Kom:syon Isviçre kanunlar.ru 
tetkik etme;ctedir. 

- Kısa kes dedim .. Mesele7e gel?. 
- Ram.az.an sonu diye bayramlık al-

mak için evvelki xün b&.anbula inmiş
tim. Çarşıda.n ıeçiyordum. Orada bir 
işportada re.:Jm satıyorlardı. İçlerinde 
bir tanesi bir horos resmiydi. Amma be
nim memleketle kalan, hasreUnJ çek· 

Uiim horosumwı fotoirafı sankLao 
Ben bunu l'Örwıce hayran hayran 

resmi seyre daldım. Satın ah•ak ıçin 

elimdeki parayı bozam..ıyorduın. Der .. 
ken bu adam peyda. oldu. Bana: 

- Dü.kk.1ııuı önunıi !;.apaim:ı .. Müş
terilere mini oluyorsun. Bir saattir 
bunda~ın dedi. Ona, borosumwı res
mini s-ördüiumü soyledim. 

1 ~UÇUK HABERLERi 

* C. H. Partisi Fatih kaz.ası Fe..U
paşa semt ocağı tara!mdan Parti ar
kadaşlarını blrbuine taruştırmak maksa
dile bayramın ikinci &ünü akşamı saat 
20 de ocak merkezinde danslı bir çay 
tertip edılecekür. * Dün harp başlan~cındanberi ilk 
defa olarak limarumıza bir Fransız 

vapuru geim4;tır. Teofil Gotye ismin
deki bu vapur Ma.rsilya ile İskcnderiye 
Surıye ve İstanbul arasındaki sefer
lerine devam edecfktir. * Lise ve orta mekteplerdeki nu • 
mara sistemi tekrar değiştirilecektir. 

Yeni karara göre ilk mekteplerde ol
du~u gibi lise ve orta mekteplerde de 
tam numara 10 yerine 5 olacaktır. * Tasarruf ve yerli mall<.lr haftası 

önümüzdeki ayın 12 sinde brıslıyacak
tll". Bu hatta münasebetilc Taksim mey
danında 2 açık bava sergisi açıla -
caktır. * Fırıncıların ekmek fiatlarma 10 
para zam yapılması hakkındaki bele
diyeye yapbklan müracaa. kabul olun
nıadı.ııınd.an ekmek !iatları yı1ksclmi

yeccktir. 

Halkla temas eden 
m~sle!t mensup1 arı 

Yeni karardan sonra 
Bundan blr sene kadar evvel, mek

teplerde yabancı dil tedrlsatıa.dan da
ha faı:la randıman alabilmek lçln, ne 
&'ibl tedbirlere ba.şvurulabileoeiine da .. 
lr. iki uzun tetkik JUJSI neşretmiştim. 
Bu makalelerim, ıeçen yıl Kurban 
BaJ'nmmda lnllşar eden Kızıla7 ca
z:etelerindc ptlunışhr. 

O 7azıalrımda 7abancı dil tedrisatt
nm neden muvaffak. olamad.ıhnın se
beplerin! araşhrırken, mektepleri • 
mlzde, sramer iedrisahnın uzun sene
ler okutulmamaslnın büyük tesiri ol
dutunu söylemJşUm. Bugün, bu kana
atim da.ha çok kuvvet bulmuştur. Ya
bancı dil ö.frenlrktn, o dıUn crame
rlnden yardım l'Örmek: zarnridlr. Hal
buki, çocuk türkçe gramer bilr·1edill 
için, dil kaide ve esa!l;larmın mana ve 
mefhumunu. bir yabancı dll yapısı J
çlnde, bir yabancı dil utıllahile kav
ramakta •iiıahesiz büyük müşküli.t 
çckmekttdir. 

Vek..ileUn.. mekteplerde, xramcr t~d~ 
rtsatını sailam bir esao;a batlıyacağuıı 
haber veren haYadlslerl birçok balu.m-
1ardan memnımlyeUe karşılarıx. 

Gramer tedrisatına 7f'nl verilecek 
T<i)he, J'alnu, lürkçe ledrisa bn daha 
üstün bir sevi7ede olmasını temin e&
mPklc kalmıyacak, ayni zamanda, ya
bancı dJI davasının da, hiç olmazsa. bir 
kımıııu haJJedecckUr. Bu kaııaat.imbta 
daha blr~ncl tatbik.at senesi sonunda a
hnac3k müsbe& neUcelerle bbat ed.Ue
cei"lnl kaVYeUP am117oras. Grameni& 
dil okatm.afa ili "f"'l&k. yoluna sapt.ı
fmuz uzun !- ..: "' ı, nasıl blr neUce 
verdlfJni. şlmd~, apaçık ve acı blr te
kilde ~örmekte7b: 

VekiJeUıı J'tlll k:an.nru, mektepçlllk 
ilemlnln bir sıJu.ntısmı. bir ız.tırabmı 

l'ldoren ba;yıru b>J" bödlı;e olarak kar-

Yoksul 

JlEŞAD FEYZİ 

çocuklara 
şdı:..:ri 

bayram 

Şeker bayramı münasebeti:e 
mektep:erdeki himaye heydieri 
taraf:.ndan dün muh.elif oii.uuar
da bulunan yoksul ve kimses:z 
çocuklara şeker tevziatı yapı.IILŞ
tır. 

Havır cemiyetleri tarafından da 
ayrıca muMe.ü mektep:erdcki ço
cuklara e.bise ve kunduralar tev-

--o-

Kum ihf kii-ı 
f.\~hr:mizde kum ihtikan baş

ladığı dün aıitkadar:ara şikayet o
lunmuştur. Bilhassa i~aat ~!erile 
u.ğr~aniar kum tedarikindeki 
müşkülatı yana yakıla anla.mak
tc.d".ar. Kum buhran nda son fır
tınaların ve pei-:iif hava k:>runmasıı 
için kuma olan iktiyacın da rol 
oynaıkğı anlaşılmaktadır. Aliıka
dar:-ar bunun üzer.ne hemen ha
reke .e ı;:eçırı:4lerdir. 

-----0-

Şehir 
dışına! 

Fabrikaların nakli hak· 
kı .ıda komisyonlar 

faaliyete geçti 
İstanbul dahilindeki fabrikalann 

Ha;.cın iki sahiline ve şehir harı
cine nakiolunacağı mallımdıır. 
Öğrendiğimıze göre Belediye re

is.ıg., bu hususta şehircılık müte
ha.s.:>ısı M. Prost'wı hazırıadığ. pl3-
ru tatbik etmek maksadile hır hu-ı' 
susi komisyon kurmuş.ur. 

Komisyon umumi mahiyette ba
zı kararlar vermı.ş ve iabrıkaıarın 
mah.yetıerine gore gıaecekıeri 
mıntakalan tayın etmek üzere de 
t;,r lali komısyon ıeşkıl olun -
muştur. Bu t.iı.Jı komisvon eoaslı 
tetkikin yaptıktan son;a bir harıta 
lanz:m ecıeeektır. Bu hari.ada, 
bangi fabrikaların Haücin iki sa
hilier;ne ve hangi fabrikalar.n da 
sur haricine naklolunacağını ma
hallerine giderek tcsbit etmekte -
dir. Bundan sonra muayyen bir 
müddet iç;nde hü.ün bu fabrika
lara yer~eklcrdir. 

Hfumühal ve fukrihal 
mazbataları 

Si"Vil ve ask.eri mekteplere gi -
re<t.!ı< ta.ebe.erden isteniımekte 
olan hüsnühal ve fakruhal mazba
ta.arı; ş..mdiye kadar vi.ıiyet ve 
kaza idare heye•leri tarafından ve
rı=ekte idi. 

Maar .f Vekaleti, bu heyetlerin 
diğer işlerini görebiımekri ve iş
ka., o. unmamaları İ\'in yeni bir ka
rar vermiştir. 

Bu karara göre badema hüsnü
hal ınaz ... ata ve ilmühaberleri doğ
rudan doğruya mek.ep müdürleri 
tarafından verikcektir. 

--0-

Yabnncı mekteplerde 

olunan talebe 

ibka 

Yabancı mekteplerin ihzari sı
r.ıLar.nda ipl<ll o;unan talebe.erin 
bu s.nılıara aiınmadan evvelki 
tahsiı vaziye.lerini _gösteren vesi
ka.ara göre esas sınıllara alınıp 

a.ınmıyacakiarı hakkında yapJa
cak muameleıer dun Maar.f Veki
le.inden maar.f müdiırıiığüne bil
diri..mişt.r. Bu emre göre ihzari 
sınıf1ar talebesi; mek !<!bin ted -
r.LS di.in.i. ög_ .. 2nmedi.k.çe esas sı -
nıfıara geçemiyeceklerdir. 

Bu sınıf1arda kalan talebe1er ted
ris d.ti daha başka olan bir mek -
te-be yaz.ma·k is erlerse buna da 
müsaade oıwıacaktır. 

-----0-

• 
··ı Almanya ve küçıl 

devletler 
Yazan: Ahmed Şükril ~5 

Be.rlln.den l'elen haberler, ,4.1 
ıım son xünler ı,inde buyuk bit 
b ulıraııuıa b ı>ıldiiın ı anl• ıııııJ"" 
Aho;ınlar barplen ins-ııteren.JJ. . 
oJmadıtwı sö71iyenlere kaJ11 
lenlyorlar. Alma.nyanm sulh t 

süne iştirak etmiyenlere çtkı111 

Sovyetlerle Almanya arasmdJ~ 
nasebeUerin samlmllıtınden ı• , 
denlere düşman cOzUe baJu.7orJ•f·'" 

• . •fı 
dl de ~llb ablukasına k&rŞI µr 

recede şiddet ~östermcdiklerl b· 
sıle kuçuk devaeUeri tehdi& etıoJ1t 
laou..şlardır. 

Bu vaziyet, Alman7anın k:eJI 
dl 1 

olan ainir harbini> kaybrtnıekt 
ladığına deıaıet etmekt.eodlr. so. 
manlarm derin bir çıkmu Jçiıı~ 
lunduk.lanoı a.nlamakLa.n dof•D 

tlcedir. Filhakika Alma.uya si1 1~ 
kmıdan 7alruzlık içinde buıu.nd~ıJd 
bi askeri bakımdan ihata edilJJJÜ 
vaziyettedir. 

Almanya bpln 1917 seneol iJ1 
ba.rı.oda Amerikanın harbe tftlr'~ 
sonraki v.ızlyete d~miıştur. »11 ti 
maz içinden kurtulmak için ra<'1 

ramak tadır. 

Almanyan.m nasıl çarelere b• 
racaiııu tetkik edenler, llotand•1'1 
ya Belçlkaya karşı bir taarruı: 1. 
ması lhllmallııden bahseımetl«I 
Fllhakoka Alman devld a.ı.,,.ı•~ 

bt işlerine elvermedlfl uman "al. 
rint unuttuktart ç0k defa ırorUJJJI 
Almanyanm küçük de,~ıetıere 1',rtı 
&aarrus haorlamakta oldutuna d 
edecek bazı emareler de vardır: 

1- Son cünler içinde HolaJI .... 
Belçika hudullaruıa bir lakı.Pi • 
veUi kıt'alar ı-önderilcllll haber f 

1or. Alma.JlJ'a-nıo ba. mmtakaıard•6 t.ıiı t.ah.şıdall tevll için Uerl siAf 
sebepler .-üJünçtür. 

Z- İııltinclsl: lncilli abı~• ,, 
il l"ÖslerHen .uysaJl.ıb dola7ısilt,ı/ 
çuk devleUerln, fakal bilhassa O' 
danın ve Belçlkanın şlddelll biİ' f 
1ara hedef olmalarıdır. İnl'iUereo~ 
manya bak.kında abllll<a lalbilI / 
maJümdW". Bu abluka bitaraf dt • 
Jerl Jki tekilde ali.kad-.r etme•" 

Evvela cemilerı vasıta.sile 

04ya nakline İnl'lltere mini 0101•" r 
'&arat devle&lerin ticaret s-emJ~ t 
silb Um&nlarına rötürup mu.a1t1'1 
diyor. Bundan başta Almany•1' 
tarma su~Ule eua s-eçmestnc -t/ 
olmak için bitaraf devleUerln i~.ı• ı/ 
konlenjana tabi lulmuşlur. ınıO I 
bitaraf devletlerin UcareU ba•lı-, 
tatbik ettiit bu muamelede lt.~kllJ/ 
dır; detU mldlr! Bu, ancak ın' ıf 
ile bitaraf devletler arasında !ti }o 

mevzuu olabllectk bir meseledir· t 

-··· man7arun buna mlidabaleye b..,. ıt' 

- Hii;ıi- il= o IÖ7led>tınlxl 7&P• 1 
madun!. - Bura)·a e-eldlın .• KendimJ fşt ver· 

- Benimle aby mı tdı7orsun?. 

Diye ü.>tume 7ünidU ve sonra: 
Otobüslerin hcrşeylnden şiki.yet ede

riz. t.ks('riya ha.khyız doı ••• Buıü.n de, 
otobi:111lerin blletçilrrindrn bah!'edece
flm. :Cu vatanda,ıarın bir kıyafet ik-

Durnk mahal eri değiı;;tirilecek 

İhrac:ıt ruhsı.toameleri 
Şehrimizdeki ve diğer şehirler

de ki ihraca: tüccarlarına uç sene 
müddetle verilm.ş olan ruhsatna
melerin müCdeti bu ayın 15 inde 
bıtecektir. 

lamaı.. Bun0J1la beraber Alman>'~ 
çUk devletleri tazyik etmekte ve ~ 

tereye k&l'\I ays.:ı.lhk &""Österdlklerl ,ıt 
dlrde bitaraf sayılamıyacaklartrıl ~ 

dimıckledir. Bn lehdidln, Aiıı>~ 
tarafından küeük devletle.re kart• 
filecek olan bir taarruz harekeı.J d 

- Peki anlat bakalım!.. 
Bu r.ö:ıJer. derUi maz.nunn &ahrike 

kiti &'eldJ ve derin derin bir iççek~ln
dea sonra vak'a11 •nlatmAia bqladı: 

c- Bay hilkim... Jirrkain bir z.i3fı 

va.rdlr. Ayıp dcttJ 7a! Ben, memkket
ien baraya çahtma(a ıeJdim. Çok 
tükür l7i kötü bir it de bu.Jdu.m. Bo· 
j-aziçi.nde eal!!jı)'ordum.. Fak.al aklım 
fil.rim memlekette. koyumde idi!> 

Dılamun durdu, derin bir rU&'iıs «e
Pt'd.i ve •onra devam etU: 
•- Benım ıutbe7.u. san a7ak.lı. t.ır-

dlm. Fakat ah •.. Avunmak Jle mumku.n 
ba1 h.i.lr:i..m.. lloro umun SC!.İ her dakika 
kulaklarımda. hayali ıtiuduı: zvzwnde, 
cel'e ril> amda!-

\'e hazan işb~ında öyle dalar, öyle 
kendimi horo umun hayaline kaphrı· 
rım ki. .. 4ı.e ıeçen hafta da horv:,um:.a 
d~ünup kazmayı aavururken 1an1ba· 
ıma. ı-elen başmuhcndisin farkın.a va. 
ramamı ım ve kaı.m:ayı varkuvvetlmle 
onuu a,-aj"ına lndirmıtlm. O bilf' be.nim 
bu hatamı ı;u yanık l'onlume baiışladı 
da ses çıJurmadl!. , 

•- ~imdi s:ı.ııa d.ı .. Horosu.na da baş-
larım~ .. diye küfür etti. 1 

Beu de cevap verdim ve it buyiıclıi. 
A. ıl ben ondan iki ba.ş;IJ davneı.rw bıı7 

h. i~inı •. Çur.ku be~ı "~'' Kilı hı.ırO$Umu, 
h{·m de benj bbkir elti! 

Hakim, şahitleri dinJedl. Bunlar: kıs- ı 
men • ıu.,t.a.faya da\·acı llalid.n k.ı.smcn 
de da\·acıya suçlu !\lusıafanın haka
ret ettilini söylediler. llahı..eme, ııa- 1 

lidl!lı ı..>"terd~i diğer ş:ıhHlf'rı çaiır -
mak uzere 17 kol.nunuevvele talik oJu.n
du. 

Mehmetçik Geçiyor r· Yavaş;a seslendi: 
- Yabancı evde kendi yatağın--

'I 
da uyur gibi nckadar da tatlı uyu- , ....._ 
yorsun, anne! • 
Kadıncağrı o kadar yorgundu kL.ı 

[ Yazan: İskender F. SERTELLİ ]===' 
Yatağa nas.·ıl girnıişse, haia öylece! Öküııler tarlada çalısacak. Babanını 
yatıyordu. yüzü ne kadar gülüyor bi:sen. Bu 

Bi.ııieob.re gözlerini aç'ı .. Kızını gece z:wa!iı, wv.ncınden uyku . 
ayakta ı;:ördıi .. Gö...,,rıni uğuş.ur- g.nıriyordu gözüne. 1 
du: 1 

- Ne var, Ayı;e! Neden uyandır- * 
duı beni' · · İRKEN 

_ S~bah oldu. Hala uyuyacak ı B!R·BI:T~A~~K~~~R! 
nı:sın? 

- Yabaneı yerde değiliz ya. Ya- ı 
nnki evin senın burası. 

- Öy'e amma .. Şımdi yabancı- l 
dır bize. Hele yarın olıwı b.ö.i<.a - 1 
lım. 

- Ne o ... .Salihe varmak ıniye -
tinde değil mi.;in yoksa? .. 
Ayşe omuzlar.nı silkerek gü • 

lümsedi: 
- Mademki siz karar verdiniz .• 

1 
Bana J.af düşer mi? 
İbrahimin karısı yattığı yerden 

doğruldu .. Yavaş yavaş giyin&ek 
ka!ktı: 

- Ne yaoalım ya·vrum! Bu işin 
olması snin için de bizım için de 
hayırlıdır. Baban.n parası yok. 
Ba.:;ka bir yerden _ge'.iri yok. Evi-
miz yıkt.dı .. Vergiler birik'.L. kış 
bas ln"Or. Aırbarlarım.za fare 
düşse başı yarılır. Halimiz çok ya
mandır. Bu kısmeti ayağım zla 
tepersek, Tan.r: bizi ölünciye ka- ı 
dar süründürür. Salihin vereceği 
para ile evimı.z.i tamir ettireceğiz. 

Ayşe komşusunun evınde. 

Ya.!!mur dınmış .. 
Se.;er ~kilmşı. 
Dülger.er yıkılan çatıyı tamir e

diyorlar. 
İbrahim işçilerin basında. 
- Ha gayret. çocuklar! Bir iki 

gün içinde bıtirelim şu işi. 

Salih, kendi evinde düğün hazır. 
l!k anle meşgul. 

Kendi kend;ne maniler söylene
rek avunuyor: 

GOk yüzü.ndf" tute-n ol.!lam. 
Yer yuzundc bi~n olsam, 
AJ bcnrkll ket.en oJ~m. 
"l·ar boynuna sana beni .• 
Yar kolunda burma. olsam, 
Yedikleri hurma olgm, 
Alçım alçım .ı;urmP olsam, 
"l'ar &'"O&u.ne -.-urse benL 

AY'Şe, arkadaşile 
Gözleri yaşlı.. 
Anlatıyor; 

baş başa... 

Bulunmu aşkın Ui.cı, 

Sevip ı;.yrllması acıt 

Zeynep soruyor: 
- l\e~ var, Ay$e' Mehmetci 

,ğinden mi ayr1 1yorsun? 
- Öyle ya. Hdıuin _vok mu? 
- Yok can m. 3en h€'r zaman 

benimle eğ enmeı;'ni srvers'.nı Et 
tırr:aktan nasıl ayrılır? 

- Zorla ay,rdılar. Hem de Meh-
me cıği öidürerek. 1 

Avse ağlamağa bas:adı: ı 
- Onun ölüm haberini duyma -

dın mı sen; Zeynep? 
- Duydum amma, inanmadım 

doğrusu. 

- Ben de inanmıyorum. İnana
mıyorum. İçimde her dakika hay
k :ran b:r ses var; •Ü yaş.yor!• 
dl\·or bu ses bana. 
~ O halde aceleye ne lüzum 

var. Mchmelcik öise -bi:e, hemen 
arkasından bir başkasile evlen -
mek mi gerek? .. 

- Bunu annem!e babama sor 
sen! Beni çarçabuk 1opal Salihle 
evlendırmeğe kalkışttlar. 

Zeynep 11özlerinı dçarak bağırdı: 
- VaUahi ya andır, Ayşe! Sen ı 

bPnimle alay ed.~·orsun. Salıhin 
eski kansından Mehmetçikten bü-

1 yuk oğ~u var ayol. 

t.sap elmtll'ri ac.ıba mümkün değil 

midir?. (:unku. :('lerlndr baı:.ın, Joya

fctlni cok fada ih~J t"d•:ıler var •. '1-
lıayct, halkla temasta bulunan, uınu
mi bir nakil vaı.;ılasında çal~a.ıı bir va
tarıd:ı.şıa daha temi7.C'e C"l.Ytbmt-sini is
ternf"k, umumi ı;ıt.hat tı;in bir hak olu 
ı-erek. 

Bilınil"oruz., alikadarlar, bu hususta 
ne du'iiinürler?. 

'e. l1 RHAN CE't AD 

- Ne dedin .. Oğlu mu vıır? 
- Öyle ya. Bunu sen bi.miyor-

san, baban pekiliı bilir. 
- Nerde şimdi ·bu çocuk! 
- Balıkesirde .. 
- Ne yapıyor orada? 
- Kunduracılık yap.yor. Ev • 

lenmiş bir de çocu_ğu varmış. 
- Desen.e benı a'.acak o.an adam 

şimd:d=n büvük baba olmuş. 
Ay,,e bir müddet dü~ündü .. 
~ Fakat bun ardan babamın ha. 

bel" ol...,asa eerck. 
- Sak!amıstır. 

- Kabil degil Benden saklasa 
bi.e anneme açardı. 

- O ha.ıde annen saklamıştır 
senden. 

- Bu da kabi, def(il. Annem sır 
tutmaz b:r kadınd r. Ş:md,ye kadar 
duramaz, bana söylerdi. 

- O halde ikısinın de haberi yok 
demektir. Fakat, bundan ne ç•kar. 
Be:lı ki, .5alıh çok _genç evlenmış. 
fena bır adam degıl. Bacağının sa
kat-lıitından baska da b;r kusuru 
yok. Dınç, sağlam. neş'eli. a,·nı za
manda da zen_gınce bir adamdır. 

AHe gözlcr:nin yaşını sıldi: 

- Gönlümü ona veremh:on.ım, 
Zevneo' Aklım f.krim Mehmedde. 
O bursdan gıderken. ben kendi -
sirıe ıOn vıl da ,e-Eılme"S('n, seni 
bekl•\'ecğ.m! dmiştim. Şımdi kara 
ha-brmi a'.ır almaz. derhal bir baş
kasıle e\•lenmek .. Ah, ben bunu 
yaparsam. ölünciye kadar vicdan 
azabı duyacağ.m Zeynep! 

ı u~vumı var) 

Şehir dahUiııtleki otobüs ve oto
mobıı durak yer.eri hakkında yeni 
te kikler yapııınaktadıı . Bu sureLe 
mü,eadd.t semtlcrJc durak ma -
ha.ıeri d~ğişt.riccck ve yeni durak 
mahaEeri ihdas olu11acakt;r. 1 

Tıcaret Vekô.;eti bu münasebet
le dun alakadariara bir emır gcn
aernu~ ır. Bu emre göre ruhsat -
namelerini ycrilemck istıyenler 
en geç bu tarİl'e kadar müracaat 
edeceklerdir. 

A 'V RUPA HARBiN:N YENİ rv ESELELERİ ----
939 Avrupa Harbinde İtalya 

italya. ne yapacak?. Avrupa harbi 
çıkl.ı çıkalı yuvarlak bir hesapla. 75 
s-ıın oldu. Der cün de sor01iuruJan yek
nasak bir sual halinde bu tekrar edj .. 
Jiyor: iuı,.a ne yapacak!. 

T:ıymis ,-a2elesinin 936 senesinin 
tf'mmuz ayı.nın ıünlerın.den birinde 
~ık.mı:, bir nüsha§t var. O zamanlar 
!t,.;.u1..ı w.utulma.01.L!fh.r: ~lltere ile j .. 

="::ı. ar:::~::u~:::!zlıı e~::.tu 
1 

Milletlf'r Cembeti aıası olan devlet 
b8.$La ln.ı-illere olduiu halde İta17aya 
k.a~ı ztcri tedbirler aımı,ıa.r, iıaı,a Ue 
ah.:;verışi kew:nişJ.erdi. İşte o aylar hep 
İtalyanlaruı İngiliılerr kar~ı iurıu (~ı.
Jer soylediğ'I zamanlardı. Niha7el zecri 
&edbirlerf> niha)'et verildı. lşı.e bunun 
üzerioedjr ki bir muha.bll' dr İtalyan
lann harp emasuıdaki haleH ruhi:vesi ... 
ni tahlil ederek cTayınis.:e e etrath bir 
mektup 7aztnl.$ bulunu'f"or. 

İ&aJ:vanlar I\fusollniyl nııııı:ıl l'ÖTÜyor .. 
Jar'.'. He,..e1den evvel talili bir adam. 
Memleketin başına g-eçtl creeli taW 
iyi s-idi1or: diyorlar. Habqisı.au bar ... 
bhır iıaJyada halk hiç ıara!Lar değildL 
Bu 1$b• nereden açddıiına canı sıkJlı ... 
yordu. Fakat İ&.al1a aJeyhinr aecri Led
bir alwınca lı3lk arLtk haTbe taraflar 
oldu, kaldı. İştr l\1U5ı0hninin siya.si bir 
talil. iıalyanlar btl.Sblitun İngilt.erenln 
ale1tıine dönmuşlpr 60 srnrde İnıilıe· 
renin Arrıkada t,ODO.teo mil murabbaı 
araziyi ele geçirdiC-ınJ. artık italyanın 
da Afrikada biT imparatorluk kuraca
iını &O'.\·lr-mrtr ba-$lamııtlard1r. İ.şt.f- in
K"ill.err alf)·hine o umanlar ş.iddeUJ 

n'°'riyata cirışildL 
Londrah razelt>nin muhabiri bütiln 

bunları o zaman lahlil cUiklen liOnra 
dl"Yor ki: Bunlar ~rldl s-eçU. 

Sonra bir it.alyanın dediklerlnl an
lalQ'or: - Bb, cll1or. merak eclllecdt 

adamlarız. Bir İtal7anı methetmek i
çin onu memnun edecek fubro - kur ... 
naz - kelimesinden başka bir ,ey söy
lememeli. Onwı en zlJade tahammW 
edt-med.tl şey de kndlsnle fes.so .. di
vane - denmesidir. 

Sonra izah ediliyor ki olup biten va .. 
knat karııswda İ&.alyan ö:vle olur ol
maz feylere inanmaz. Yine İtalyanın 
Deri &'•lealerlnden biri, İnsUl2ieri laril 
elmek lslerken fÖyle diifünuyor: in
c-Ulzler birşeye- inanırlar, fakat içle
rinde başka blrfey vardır ki onlan 
aankı b~ tiırlu lııa.oıyorlarmış cibl 
harekete sev keder. İşte bu nokta71 bu
lup ona rore hareket elmeU. 
Kıs~dan hisseye g-elince; kao sene 

ev,•tlki- bir mektubun buı-iin için de 

dikkati celbeden taranarrnı bir iki defa 
okumak fa7dasız olmadı. Bundu son
n SOı bo.xü.n İtalyanın ne 1aı>acatı 
bahsine setırilebilir: &iadem.ki her İ
&alyan muUaka kendls.ine fubro den
mesini lsUyor-, dün7ada tesso denmesi
ne hiç ta.hamuu.il e"deml7or. O halde 
939 harbinde de kendisini buna s-öre 
idare edecefe benziyor. Lotd Corr ha
tıra.tanda anla&ır ki: Geçen umumi barp
W İnı"lltere Ye ~ın 7anında mut... 
k(ik olarak mevki almış olan İtalya 
ıonuna ka.dar bep kendi he1'.abına ba

rcıkcl eLmı.ttr. Dofrudaıı doj"ruya ken
dı~ine taaJlô.k eden bir f!f olmadıkça, 

kf'ııdi eline ıeoecek bir faydadan emin 
bulwımadlk.ea. İtalyayı mtitt.efikler na 
mına müşterek ı;aye için harekele ge
tlrmrk kabil olmamıştır. 
Şimdi a.Jmq olduğ"u vu.l1ette İtalya 

eok kir etmekte, para lc:a.unmakla, İ
talyan deni• ticareti lnkital etlik'° el
mektedlr. 

Hulasa balya fubro olmaklan hlo 
,aşm.......ı< DIJ'ellnde. 

ALİ il' EMA (, Sll.NllAlW 

zemin baY.ırhğı olmak üzere 1:ıP1~ 
tahmin ediliyor. Bu sebf'pledlr ki ,ı 
çika. ve il olanda hükilmd.ırlan. bit "iti 

gun evvel içtima ederek sulh trtttı ( 
sünde _bulunmuşlardır, Acatoa blJ j/_ 
şrbbmtun muvaffak olnıasına uıl. 1 
var mıdır'! Pek zayıf. llatti bell'I 
hiç... .1 

ı-~-.......,.,..,-~--~_,..,.,-

Ortlu at!ı müsabak~51 

neticelendi 
İsanbul garnizonundaki s_ub•Jı 

la_r aras nda suvari ve bını.C,~ 
mektebinin tertıp ettif:i ordU t· 
müsabakası dun neticeierun~u.,,~ 

Bu müsabakalar üç gün de , 11 
etm.şlir. Ne icede yüzbaşı Ct .A 

iJ<ll" 
Gürkan birinci, Eyüp üncü ı · 
asW?ğmcn Kudret te üçünelı 0 

mw;lardır. ti' 
Kazanan subaylarımıza dün 1 '. 

kiıfatları merasimle vPril!111
' ~ 

Bilahare davetliler hazırlanan 
fede izaz olunmuşlardır. ,_,/,. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oardi 

Taksime bir seyrii" 
sefer memuru laıııtl 

Bir ok.07ucumuz 7uıyor: , 
cŞehrimi:ıde motOrlu nakU -:i 

sıtalan «>laldıkca çopldı. '~di<· 
~kaklarınıu 1ine eskisi rfb J(:f• 

Buaun lcln seyrüsefer işler~ h'-ıcl•· 
kat.en chemmlyelll bir şckiJ • .,ıı 
Benim s07lcmek iskdltim. ht"f 1

1
• 

yolum diişftitıi için, Taksim "'', .. 
danında, saatin bulundutu ~..- +t 
muna.~ip bir 7ere de bir st'JrUol· 
fer memuru ikamesine thU1•C , 

dutudur. Çünku bu ıcni$ illet•· ı 

1 
dand:ın l'tlip c-eemck sahidrU ı.e 
ilkeli bir hal aldı.• / 
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eir Balkan konferansı ~~olanda Ve Holanda Yarın Alman' 1 Günün mevzularında geçen l 
• rcrn 

' 
görüşmeler 

.. 
ı8elçikanın Telaşı 

lıı.ıh ( 1 inci l)ahiteden devam) 

•~d:ı•r d~hilinde te~riki mesaiye 
e,llt ettıgı takdirde, Almanya 
~anlardaki bütün iddialarından 
Pıya lehıne feragat edecektir,. 
•ili ili gazete diyor ki: "n 1tıerın Roma sefiri Maken -

bJııku talyaıun bitaraf bir Balkan 
.\ıııı teşktlıne te~bbüs etmesınuı 
re4 ~Ya tarafından her müzahe-
Jin· !:Oreccğine dair Sinyor Musso-

'Ye tc · · lir. nıınat vermesi istenm1'j -

ıu~atj lan Hitler, Türkiye, İn -
l'ı< ~·e Fransa ittifakını boza -
lııde kyey; bu ittifak manzume

iı.ıtt; n Uzaklaştırmak için Duçenin 
~ir ınuıdan istifade etmek fikr~j 
~Bunun için Hitler bitaraf bır 
t.{1 ho blokunun t~kilini, bu itti· 

llu ~ağa kafi sanmaktadır. 

yaklarına gelmesin; ummuşlarih. 
Diğer taraftan Balkanlar da boş 

durmamakta ve Romanya ile An
kara arasında mühim müzakereler 
cereyan ettiği gibi Türk - Rus .ko
nuşma!arınm yakında başlaması 
beklenmekte ve Kremlinin bu de
fa bir iti!Ma varmak istiyeceği an
laşılmaktadır.• 

ROMANYA SEFİRİ GELİYOR 
Bükreş 12 (Radyo) - Roman -

yanın Ank.ara sefiri Stoiko Anka
raya hareket etmiıitir. 

ROMANYA KRALININ 
BİR TASAVVURU 

Londra 12 (Hususi) - Bükreş
ten buıraya gelen bazı haberlere gö
re, Romanya Kralı Karolu11, Bal
kan meselel~ni görfu;mek üzere 
Balkan devlet rellilerini bır kon -
feransa davet etmesi muhtemeldir. 
YUNA'iİSTANIN DIŞ POLİTİKASI \Iııı httaraf blok, bir müddet için 

eı,,_~"-anın Kara.denize doğru iler-
'"'SllJ.ı d Atina 11 (A.A.)- Atina ajansı bil-
i!\ bu . Urduracağı gibi Rusya - diriyor: 
ti o' lStikamette ilerlemesine m~-' Pari•lo çıkan Temps r;azelesiııin Yu-

; ~~cak ve o zaman Hitler nefes 
!!ifa iınkan bulacaktır. 

nanbtanm dtf politikası hakkında neı
retllJi bir makale hakkında te!slralta lıt ~r'ın yalnız Belgrattaki tu

~· tosunda çal4an 600 ajanı, 
alllg~. ajanlannuı bir taraftan 
IOslq tıstanda, diğer taraftan Yu
nııı vada çalışmağa başladıkla
'ltı . 1klirınişlerdir. &ıvyet ajan -
~~ı'ilt ~ere ve çiftçilere komü -
~en, siyasilere de Slav birli-
4ııtab· bahsediyorlar. Bunu dur-

llu ilEl<ıek bir devlet, İtalyadır. 
~le Y~den Almanya, Rusyanın 
&~ tlıesıne imkan vermemek için: 
'ıhı ıılardan Mu.wlini lehine fe-
liitI etnıeyi tercih ediyor. 

bulunan Yunan Iazetelerı mezkür ma
kalede bildlrlldlJI veçblle Yunanlııta· 

nın ekalliyetler nıevcut olmadığını ve 
Yunan milleUnln her karışı kanla su
lanllllf olan topratını müdafaa için her 
türlü fedaki.rlıklar içinde büyümüt ol
duiunu blldlrlJ'orlar. 

Estlya razetesi, Yunanlstaıun ıJyasi 
vaılyetlnln her türhi tereddüt veJ'& 
Ulraı haricinde oldufunu, Yunan hü
kO.metlnln emperyalist blr siya.set ta
kip elmedlilnl ve kimseden birşey lıı· 

temedlJI clbl kimsenin de kendisinden 

ir,n 7~ arada Balkanlardaki 1 mil
~ d .OOo Almanı geri çağırmak
r,~a vaz geçmiıitir. Çünkü bu • 
~it ~/\l~anJ.ar, Alman!aya git
~ııı· Yetıle Nazi teşkilatına gır-

ıl ,ler, belki, Almanyanın a-

bir.şey istemediğini zannetmekte bu • 
tundufunu ka1deyledlkten sonra son 
İtalyan - Yunan nota teatislnin de Yu
nanistanuı kudretlnin ve orranize blr 
devlet olduianu Jüzumu ve('hile takdir 
edlldlllne delll olduğunu blldlnnekte
dlr. 

ı' 1ajino hattında 100,000 güvercin 
lron~aiino hattına 100 bin gilicercin 
~a.t et"ilıniştir. Bu güvercinler, ir
lJ Vazifesini görecektir. 

1 
·l J 
,~ 

(. 

(• 

I• 

• 

· ı 
"' 

!\\ tııuınt harpte V erdün'de, •Ö -

~ııt:kıı:u• nda mahsur kalan 
ı h kar eııın_ gönderdiği meşhur me
~ işı·. argaha bir güvercin getir
~<>n hattı kesildi. Mu -

~'iliatiı:ıde 

kavemete devam ediyoruz ... '· Ta
bii derhal yaroım gönderildi ve 
müfreze kurtarıldı. Küçük bir gü
vercin sayesinde!... 

Umumi harpte, Fransız ordu -
sunda 30,000 güvercin vardı. Mü
tareke imzalandığı gün 7,462 sinin 
.şeref meydanında. öldüğü an -
!aşıldı. 

Alman profesörü Nobel 
mükafatını almadı 

Bern 12 (A.A.) - Bund gaıete
;.ine göre, 1936 ve 1939 Nobel kim
ya mükMatlannı kazanan Alır.an 
profesörlerinden Kuh ve Boıte • 
ıandt bu mükafatları reddetmış -
"erdir. 

1 
~~ ller türlü :.~kI~. ~~Lç7b~~~~~ meme iltibap-
'lt Ilı ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, 
1(4.~:ler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin her 
S" deri iltihaplarını tedavi eder. 

~--------1----------------a 

Yazan: RAHMİ YAGIZ ~, ...... No. 39 -

iltı\tnsaninin 21 nci günü... Türk kruvazörü 
Şap denizinin kesif sularında ilerliyordu 

'~ 
: 't)~;a.rı )'Ok. Bava aakln, hem ha· ! Hamidlyenln birinci Bahriahmer se-

' t Yol alır, hem postamtzı ta- yabati, süvarisinin arl.USU hiliifına va-
İktı.~~~ ziyeUn iebarlle biiylece yapılmışh. 
~ı •. 1

1 
aptan demir ba"'ına doiru u- YJ•it Türk kruvaı.örü Kn:ıldenizln 

bafrıuı düien uskurlarını hııreket et
tirerek CJddeye doılru ilrrliyoıdu. Yıl
lardanberi bir Türk harp gemisine has-

t, ., l . ... 
t 1to1s;' uvarı arkadalflarına hare -
'- il taıarını blldirdl: 

ı.. o· 
·'"rııtı ll'uea Clddeye ıidellm. Orada, 
~'~ı ~Ularınıızda bütun hazırlıkları- ret bulunan ı;;ahil kasaba ve ~ehir1erl 
""' 1 1ta.a,1s;bıanı.ıadtktan sonra Akdenlze ııamldiyeyi tezahuratla karşılıyor, kı-

Ç:ltk; t:a.relerint ararız. cındaki b1yratı dalgalandırarak iter-
~" tıı~ıba.ş, lle seyir zabiti kamara· llyen kruvazorün arkasından kıyı bo1" 
\, •tııa 

~k;ı 1 r. Rauf kaptan kumanda tarından yük!itlen: 
~ "• tt.ıtinı '"idi. Jlamldlye ağlr afır 
"tıbltkta aldı. İkt borda..1tındaki kömur 
'rıttı "' tını da beraber ıöturerek 
·~ı .roııa c·ı 

)e it · dde tsUkametlndr ller-
tııt ~ OYUidu, 

1ltıtı ~~t onra zanbukları da kömür 
~t· 1~tn le 

ttıe rkederek ('lddeye do.tnı 

- • .., 
101 •lına;a başladı. 

Gt,.Ot kaplan dürbinlr ufku tarassut ''Q ' Cozı.,1 d . .\ ltıatk urbunUn adeselerlnde 
. ı.tıa~ten fikri de &kıum nt suretle 
:,t«t.ı.. :• düşünmekle mewuı olu
(~ &ır illlunusaninin 21 inci rünü 
~"'tor saatıtk; seyirden sonra Türk 
'-'4. ile ul Şap denizinin kesil sula
~' : •trıete b&flamış, kendi va· 

•ı..b.., '•k denlılerlndeo biri olan 
erde •erre koyulmu,tu. 

- Ya hay!. 

Naraları ufuL.ta şenlik akisleri bı

rakarak Kızıldenizl inletiyordu. 
Guruptan bir saat evvel Clddeye va ... 

rıldı. 

Bamldiyenin gelişi Ciddede şenlik

lerle karşılandı. Halk, küme küme u
hUe üşü.şmü:f, kruvazöriin demir aı -
masını müttakklp zanbuklar ve sal
larla ıeminln etrafına akın etmitlerdJ. 

Sahildeki kalabalığın arasından af· 
nln 8 çille bir sandal lııılı küreklerle 
kruvazöre .-eıdJ. Lumbar atzında bu
lunan nöbe~t ubltlne seslendi: 

- Mutasarnf bey süvari beyi 1ı1a· 
ret için müsaade istiyorlar, 

Bu haber slin•b'e 11lqbrıldı. Bauf 
kap&a.ll blıu* lombar aPına. 1"elerek 

(1 inci sahifeden devam) 

yapmak i!:in Alman büyük erki.nıbar
blycslıılll Dolanda sahillerlnl ele ıe

çirll· t ve Fran.sa7a sarkmak li)ln de 
en müsait ve tahkimatı nlsbet.eıı az 
böl.ıelerden yürümek isUyeceil tabii
dir. 

Kat'i netice7i, behemehal carp cep
hesinde İnrlltere Vf' Fransa ile döğil•· 
mekie bulmak vaz.i:vetlnde olan Al -
man1a için efer taarruza geçmek za.
manı gelmişse ıüphesi.t. Holanda ve 
BeJçikadaki telif yerinde ve hakhdır. 

Belki de, Alınanya birinci plıinda ve 
birinci hareket s.afha'lı olarak Holanda 
ve Belçikayı zorhyacak ve buralarda 
yerleımek muvatfakiyetini bulduiu 
takdirde de ikinci ve kat'i hareket saf
hası olarak da ilkbahar ve yazda Fran
sız ve İn,-lllz orduları ile ve kendi top

rakları dışında harbi kabul edecektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Büyük matemi-
• · mız ve 

Yunanlılar 
(1 inci sahifeden devam) 

Jnk.ılipların en büyüfünü başarmıt o
lan Şdln ıalısb'etl hakkında lefslrat-
1.ar ilive etmektedir. 

l\lessa.-er d'Athenes l'&Zetesl diyor k.l: 

Onun cesur elinin altında hasta a
dam, Türkl7ede O&manb imparatorlu
tunun kaybettirdlii kudret ve itibarı 

tekrar kazanan sıhhat ve kuvvet dolu 
bir millrt ve devlet haline cctdl. Tür
ldyenin kendi zamanmda ve kendisin· 

den sonra tekrar verilmesi, kendi ese
rine devam eden mUnıtaz mesai arka· 
daşlarının sayesinde devamlı bir vi. 
kıadır. Bu vikıa büt.ün şark için bir 
terakki zamanıdır. Yeni Türkiyenln 

komşuları ve dostları, onun kendi ba
nislne gösterdlfl tazime iştirak ediyor
lar ve Ec-e denizinin bu kıyı.suıda, A

tatürkün müsmir netleelcrl &'ittikçe 
daha iyi inkişaf etmekte olan Tü.rk -
Yunan antantının bıinilerJnden biri ol
duğu unutulmamaktadır. 

Proia Katimerlnl, Proia Eleftron Vl
ma, Akropolls Nea, Allas ve diğer bü
tün gazeteler Türkiyeyi dünyada çok 
büyük bir unsur haline getirmiş olan 
Atatürkün hatırasını taı:im ve tebcille 
anmaktad1.rlar. 

Mütarekenin yıldönümü 

Belırad 12 (A.A.)- ~tütarekenin 1ıl 

dönümü dün memleketin her tarafında 
tesit edilmiştir. Belrradda patrik PaT
rUo ortodoks kilisesinde Kralın mü -
messilt ve hükümet erkinı.nuı huzu -
rund.a yapılan dini ılyine riyaset et -
mlştlr. Birçok Fransız askerinin med
fun bulunduiu Belc-raddakt Framız 

mezarhjında yapılan meraslm bilhassa 
heyecanlı olmuştur. 

Faris 12 ((Radyo) - Dün, mü
tarr:kenin yirmi birinci yıldönümü 
münasebetile bir merasim yapıl -
mıştır. Binlerce kadın, çocuk ve 
asker meçhul askerin mezarını zi
yaret ve çiçekler koymu~lardır. 

Cumhur Başkanı Mösyö Löbrün 
irat ettiği bir nutukta, bütün Fran
sızların vatanın davetine şitap et
tikleı;nı kayıd ve: ·Zafer bizde • 
dir ... • demiıitir. 

misafir mülkiye imlrinl karşıladı. Mu
tasarrıf 50 yaşlarında kadar 2ayıf, u
zun boylu, buiday renkli Vf" tatlı ba
kıılı bir adamdı. Siyah redingotu Ue 
beyaz )"akalıiı arasında upuzun beli

ren vücudile tuhaf bir durwşu vardı. 
Süvari lumbar ağzında görunerek ses
lendi! 

- llamldiye süvarisi yüzbaşı Rauf .. 
Buyurun beyefendi!. 

Ve .• ellnl uzatarak misafir mJlkl1e 
imlrinin elhıdt'n tuttu, ı-emiye çık -

masuıa 1ardım etti. ~ıutasarrıf ken
disini tanıttı: 

- Cidde mutasarrıfı Ekrem Şem'H 
Hoş geldiniz efendim. 

- Teşekkür ederim. Buyurun be
yefendi salona gidelim!. 

Önde Rauf kaptan, onu takiben de 
mutasarrıf Ekrem Bey yürüdüler, ka
maraya reldtler. Sü\•arl n1isaflrlne 
kahve ikram etti. llarp vaziyeti, Os -
manlJ donanmasının ve ordusunun ha
rekih hakkında kısa sual ve cevap -
tarla konWjarak kahveler içildi. Rauf 
kaptan kısaC'a akınlarının safa.ha.tını 

anlattı. Süveyşe gelişlerinin sebeblnl, 
oradan hangi sebep ve tesir ile Cldde
ye doiru yola çıktıklarını anlattı. 

l\futasarrıf süvariyi alika ile dinli,-or 
du. Kahveler bittikten ve sohbet de ni
hayete erdikten sonra mutasarrtf avdet 
lçln müsaade istedi: 

- Eh, müsaadenizi rica edecei'iın sü-
vari be1! 

- Güle &ille efendim .. 
- Blrşeye thtlyacınız var mı? 
- İmkıin varsa kömür?. 
- Kömür mü? 
- Eveıt 
- Onu blUyonım.. Ba,ka T 
- Biraz da kuman1a tedariki lbll1a· 

eındayız1 

ne kadardır? 
T arruzunu Bekliyor iskandinavya'lıların 

(1 inci sahifeden devam) sin dahildeki raynmemnunlara bitap 1 k t • 
İNOİLTERE İÇİN 800 YENİ eden rarlp sozlerl, bulun bunlar Al· 1 uvve ı 

manyada vaziyetin gerı-inliilne alı\ • 
TAYYARE mettir. Bu ahval Alman ricalini belki 

Nevyork ıı (A.A.)- inrntere, 800 za.nnedildlflnden daha fazla ihtiyatla 
seri talim tayyaresi için Kallforniya- harekete, yahut son çareye ba~\·urmı-
dakl North Ameriean Avlation Kor- ya sevkedccektir. 
porasyonu ile mi.izake-re haUndedir. Leon Blum, Populaire ıazetesinde, 

Keza İnriltere ve Fransa çok kuv- ayni fikri ileri sürüyor ve diyor ki: 
vetli ve istisnai tipte dört motörlü bom- Hiıler, vaziyetinin icabı ma.nhkan 40 

Bu devletler daima şunu düşünü
yorlar: Bitaraflık ve istiklal! 

bardıman tayyarelerlnden mühim mik· saattenberi yapacafını yaıımış olması 
tarda sip.1.rlş icin Soattle de Boeinı Jizımdı. llltler bekliyor ve beklemesi 

Aeroplan kump:ınyasile de müzakereye 
gırişmck üzere bulunmaktadır. 

BİR TARAFTAN DA SULH 
TEMİNATI 

Londra 12 (Hususi)~ - Li"aheydekl 
Alman sefiri, llarlclye Nazırını ziyaret 
ederek. Kraliçe \'llhelmine ile Kral 
Leopold tarafından '\Ulh için yapılan 

tavassut teklifinin Berllnde tetkik e
dildiğini ve bu tetkik biter bitmez ce
vap verileceğini bHdlrmiştlr. 

Handehı Biat l"Uetestnin Bertin mu
babJri, en salıihlyettar makamlardan 
atdttı teminata atfen Almanyanın Ho
landaya karşı hiçbir taarruz emeli bes~ 
lemedlllnl kat'lyetlr beyan etmekte
dir. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
JllÜTALEALARI 

Paris 12 (A.A.)- Havas ajansı bil
diriyor: 

Bu sabahki cazetelerin tefsirleri: 
Bitlerin Dolanda arazisine taarrus 

hususundaki tereddütleri Parls caze
telerlnln ekserisi tarafınd~ kaydedil~ 
mektedtr. Bu.nunla beraber, yakın iıt 

hakkındaki fikirler lhtlra~hdır. 

Fi&'aro gazetesinde Vladimir Dormes
son diyor ki: 

Beloikanın veya Holandanın işı-ali 

Polonya taarruzu.na inzimanı edlnce 
dünyada o kadar buyü.k akisler uyan. 
dıracak ki, nazı zimamdarlarını böyle 
bir dellUğe atılacaklarına ihtinıal ver
mek güçtür. Müıılh suika-;tı, Görin-

İngilterede kan verme 
teşki!aıı 

Londra 11 (A.A.) - Harbiye 
nezareti yeni bir ordu için kan ver
me teskilatının ihdas edildiğinı 
bildirmiştir. Şimdiden bir çok gö· 
nüllü kaydedıtm~ olan teşkilat 
mesaisine başlamış ve FranS>z or· 
dusuna mühim mıktarda kan gön· 
dermiştiır. 

---0--

Japonyada maden ocağı 
kazası 

Tokyo 12 (Radyo) - Biı· maden 
ocağında grizo iıitiali yüzünden 28 
amele öldü ve 48 kişi yaralandı. 

--0-

Yugoslavyada benzin tasarrufu 

de tereddüdündendir. Gelecek gü.nler

de nr ıibi hidlseler <'treyan edeceğini 
ve yarın ne olacağını kimse bilemez. 
Kader bir vakfe bir tereddli.t ı-eçiriyor 
a-tbidir. Son h;idiselerln teselsülüne ba
kınca bütün bunlar Holandanın Istili
sına doğru gidildiğini gôstern1eklcdir. 

Diı.zat ll~>landanın istllisı, llit .. lerl.n bu 1 
i.stiJiyı Jngiltereye karşa hava veya 
denizalh taarruzları için bir koprll, ya
hut Belçikaya ve dolayıslle Fransaya 
doğru bir ) ol olarak kullaıımak istlye
ceiine K"öre, muhtelif şekillerde tezahı.ir 
eder. İkinci faraziye doğ"ru ise, muh

temeldir ki Alm1L11 sevkulceyşclleri iki 
cenaht.au kuşat.m& <>f'klindeki klislk 
nazariyeyi tatbik edeceklerdir. Yani 
Bolandadan ve BeJçikadan dolaşmak 
suretlle baıJlıyaeak olan manevra, Fran
sız cephesinin diğer müntehasında is
vlçreden yapılacak bir mane\•ra ile 
muteraflk olacakhr. Esasen Benı hü
kümetinin ötedenberı enerjik tedbirler 
atma.anın sebebi de budur, Bu iki fa~ 

raılycnln bir arada tatbik edllmehl ve 
ltolandanın i.stilisınm umumi b1r ta
arruz i!jareU olması da mümkündur. 

Madam Tabui Övr cazeteslnde Paris ı 
matbuatının noktal nazarına aşatıdald 
şekilde mükemmelen hulisa ediyor: 

Führerin askeri projelerini tatbik 
edecei"l muhakkak değildir. itele A
merikadaki maslahatgüzarının ve 
La.heydeki elcislnin raporları onu te
emmtile sevkedi1·or. Fakat Fi.ihrcrin i· 
teri emrini vermesi de imkinsı:ı. değ-il
dir. 

Denizlerde tetkikat yapan 
talebe 

İzmir 11 (AA.) - Münakalat 
Vekaletine ait balık gemisi ile de
nizlerde balık hakkında tetkikat 
yapan yüksek deniz ticaret mek • 
tebi talebeleriııden 12 kişilik b'r 
kafile buraya gelmstir 

--o--

İngiliz kraliçt:sinio bir mesaji 

Paris 12 (Radyo) - İngiltere 
Kraliçesi majes'.e Eiizabet neşret- 1 
tiği bir mesajda 1 ngiliz kad ınlannı 
Polonya kadınlarına yardıma da . 
vet eylemiştir 

Sadakai fıtır 
En i~i 
K p 

fyı 
K p 

Son 
KP 

Belgrat 12 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi tarafından n~redilen bir 
kararname ile benzin sarfiyatı ve 
motörlü vesaitin seyrüseferi tah-

dit edilmiştir. Buğdaydan 
---o- Arpadan 

\2 20 
16 30 
83 2fl 

10 o 
15 o 

9 10 

o 0111 
50 00 Özümden 

Yugoslav intihabatı Hurma ıın 00 00 
ti6 30 

133 !!O 
Belgrat 12 (AA.) - Zagrep'te ----

çıkan bütün gazeteler teşrii inli - Halk Opereti 
habatın gelecek sene son kanunun 
başında veya şubatta yapılacağını ı 
yazmaktadırlar 

-0--

Bu akşam 9 da 
Modern kızlar 

Kao•do'do komüo;,.ı,. 

1 
(~ouk Hek;m; 

Briikse1_12._(Rady'.') - Ka~ada- Dr. Ahmed Akkoyun~u 
dan oğrenildıgıne gore, komunıst- . . 
!er birçok şehirlerde beyanname- Taksım • Talimhane Palas No. 4 
!er dağıtmı.şlardır. Tevkifata in . Pazardan maada her gün saat 
tizar ediliyor. 15 den sonra. Tel: 40127.._ 

- O kolay, bi7.e bir memur gönde
rin. İstediklerinden tedariki mümkün 
olan herşeyi burada temin edelim. 

- Teşekkür ederim beyefendi! J\.le· 
mur hükürnet dairesine m1 ı-eJsin?. 

- Evet, beni ı-örsün! Ben kendile· 
rine hizmet edecek: zevatı &eçer, yan
larına terfik ederim. 

:........ Teşekkür ederim beyefendi! 
Mutasarrıl ı-emiden arrıldı. Rauf 

kaptan hemen Adil Beyi çaiırdt, müj

de verircesine anla&tı: 

- Kumanya tedariki i~in kara)'a bir 
zabit cöndermemlzl mutasarrıf söyle
di. Sizin işlniz var mı Adli Bey?. 

- Hayır beyefendi!. 
- O halde lütff'n bizzat c.ıJz karaya 

cidfo. Knmanya i('ln neye lhtlyacımı:s 

varsa onların teminlni elde edin!. 
- Başüstüne tfendlm!. 

l\lutasarrıfın hareketinden az sonra 
Hamidiyenin filikası deni.ıe indirilmiş, 

buna athyaıı ikinci kaptan Adil Be1 
ile 3 nrrer sür'atle karaya doğru yol
lanmışlardı. 

Bamtdiyenin C'iddeye ilk muva.salatı, 
ÜÇ cü.nlük bir istirahat devresine J"O] 

actı. Karmakarışık hidiselerle 21 g-ün. 
dür asıl vazifelerine devam edemlyen 
ve devamlı yorgunluklarla utraşan 

gemi müretlebat.ı burada tam bir isti
rahat ne eski zindeliklerlni lkti!o)ap et.
tiler. 

Rauf kaptan bir taraftan ıeminln 

kumanya ihtiyacını temin etmiş, dtier 
taraftan da muhabere edecek vasıta· 

Jara bat vurmuş. nihayet telgrafla İs
tanbulu bulmuş bahriye nezareti ile 
yaptıtı konuşmalar neticesinde akına 
devam etmesi, bu uretle harbin ce
reyan şeklini ve talihini ddlşllre • 
bllecefl kendisine blldlrllmlşll. 

İşte Ciddede kumanya tamaınlaudık
tan Ye Rauf kaptanın tasarladıiı yeni 
akın ploiııı Ilamidlyenln erk:lnile cö -
rüşülüıı kabul ve tasdik edHdikten son

ra 24 kanunusani cuma C"ı.i..nü saat. 10,23 
de demir alındı. AiJr bir ilerleyişte 

Hamidiye, iki sahilde blriktn hotlkın: 

- Ya a. varol! 

- Allahı.i 1ansuru! 

- Ya hay!. 1 
Sedaları ve tezahural.J araı;:ında yol 

alma.ğ"a de\·am etti. 28 ki.nunusani 328 1 

sah gecesi kanala varıldı. 

Kanahn iki tarafındaki halk Jlami
diyeyf merak ve heyr<'anla gtJrmeie 

<'an ahyorlar, kahraman Türk kruva

zörünün \'e onun e siz denizci süvari
sinin yeni menkıbelere doğru atılışına 

canü gönülden dualarla tezahürat ya
pıyorla.rdı. 

BütlİJı gece kanal boyundan ilerli· 
yerek tekrar Akdenlzin cnginine kavu
.. an Hamldiye 28 kı1.nunusanl günü ye

ni ve binbir maceraya batlı harekatına 

•tılıyor, gerek mürettebat ve .rerekse 

kumanda. heyeti, ı-ontillerlnde kökle

şen I\fondros muharebesindeki deniz 
hezimetlni.n in&.lkammı al.mafa J'emln 
ediyorlar: Ilam.Jdl1e, dizginde duran ve 

ileri atılmaia müheyya bir küheyli.n 
tavriJe dalgaları ,-ararak arkL!iiında kö

pükten bir kordeli me1dana getire ge

tire Akdenh:e dofru açıl17ordu. 

Rauf kaplan Akdenlzln ilk dalzaıan 
Hımidiyeoln provasını ;yalarken tek 
eüm.Jell veciz kumandasını bastırmıştı. 

- Hedefimi• Adrlyatlk deolzl!. 

Türk kruvazörü eşsiz bir cür'etle J'O
nl ve sadece he,.ecan sayılan blr Jıta .. 

Meşhur Aland adasmdan bir ı-orünuş 

Şimal devJetleri, yani İsveç, Nor-ı 
veç, Danimarka ve Finlandiya es
kidertberi dostluk, müşterek me:ı
faal bağlarile biribirlerine bağlı· 
dıI1lar. Bu devletler arasındaki ~ı
yasi ve içtimai ideal oo birdir: Me
deniyet ve kültür saıhasınd.ı. terak · 
kiye çalışmak, sulh ve müsa:Pmet 
içinde yaşamak .. İskandinavyalı • 
!ar komşularının haklama, istik • 
laline riayetten hiç bir vakit ay· 
rılınamışlardır. 

İçlerinden birinin tehlikeye ma
ruz kaldığını görünce bi:'leşmek· 1 
ten, si.iıha sanlmaktan çek:nme • 
miıilerdir 

Buna, üç İskarı<i!na\· Kralı Fin· 
landiya Cumhurreisinin İstok -
holm'de bulundukları sırada •Si
lah meydanı na toplanan 100,000 1 
kişinin yapltğı co.;kun tezahürattan 
daha güzel bir m!sal mi olur? .. 
Haılk, hep bir ağızdan şöyle lıağın· 
y'Ordu: .Tanrımız kalemize:' r!. 

milyon maden temin etmişti. 
İsv-eç, İngiltereye, Alınanyaya yap.. 
tığından iki misli fazla ihracatta 
bulunur 

İsveç ordusunun hazarda mev -
cudu 30,000, seferde 800,000 dir. 
500 tayyaresi, 100 kadar harp ge
misi vardır. Bı.~iarın ıe u saffı 
harp gemisi, 3 ü kruvazör, 15 l 
destroyer, 19 u denizaltıdır. 

NORVEÇ 

Nüfusu 2,814,000 kadardır. Ara
zisi 322,681 kilometre murabbaıdır. 
Deniz hudutları 2.990 kilome re-
dir. 3,994 kilometre demiryoaı, 
34,000 kilometre şose yolu vardır. 
Arazisinin ', 22 si ormanlıktır. İh
racatının c;ıoğunu İngiltereye ya -
par. Dört şimal devletinden tica
ret filosu en mühim olanı Nor • 
vec;tir. 4,241,000 t.onilato... İsveç 
demirlerinı ihraç eden ;\arvik !i
manı, Finlandiyarun 3ovyet nü -
fuzuna girmesıle tehlikeve düşe
cektir. 

. Almanya, İskandinav devletle- ! 
rıne himaye teklüiııde bulunmwı
tu. Buna mukııbı, İngiltere ile ti
cari muamelelerini kesmelerini Sovyetler, burasını Atlantiğe a-
istiyordu. Dö~l devlet bunu red· çtlan bir pencere teliıkki ettik'.eri 
dcttikleri gibi Ru•yaya karşı koy- için ele geçirmek istiyorlar. 
mıya karar verdiler. DANİMARKA 

İstokholm konferansından sonra 1 · · k" .. d' 
iweç Kralı Güstav heyecanlı bir Şim_al devl~t erının en uçugu ur .. 
sesle medeniyet alemine hitap et- Arazısı 41,931 kilometre murabbaı, 

ti, \'e dört devlet için •serbest ve nüfu.:ıu 3.706,349 dur. Kılometre mu
sulh için de Y"'iRm•k hakkı. nı is· ı rabbaına 86,7 ~i isabet etmekte-
tedi. I dir. In.giltereye, İsveç ve Norvec;-

İSVEÇ ten daha çok ihracatta bul~nur. 

Şimal devletlerinin en büyügti
dür. 448,953 kiLrnetre murabbaı 
arazisi, 6,251,000 nüfusu vardır. A
razisinin /, ~D ı ormanlıktır. De
niz hudutları 7,624 kilometredir. 
18,700 kiiometre demiryolu, 84,974 
kilometre adi yolu vadır .. Ticaret 
filosu 1,494,810 toni1itodur. De- 1 

mir ihraç eden Luba limanı &ıv -
yetlerın Finlandiyada ilerleme!e -
rile tehlikeye düşecektir. 

İsveç şimal dev !etlerinin en zen
ginidir. Ormaniarının zenginJ;ği 
sayesinde bütün dünyaya kiığıt, 
karton ve scllülöz ihraç eder. De
mir madenleri de zengindir. Da · 
memora. Kiru.na\~ana ve Gellivara 
havzaları 1937 de Almanyaya 13 

reket.e. deh:ı-etli bir hamleye doğru ok 
hızile atılmıştı 

Koca Akdrnlz, Barbarosların, Tur -
c-utıarın hakiki torwıları olan Türk 
denizcilrrine, Hamldiyenin yiflt ve 
her bit·i bir dıişman filosu müretteba
tına bedel acar kahramanlarına dar re· 
len heybetlle bu barlkul:ide cür"rt ham-• 
lesine bo:vun eilyordu. 

BİRİNCİ K!SMIN SONU 

• •• 
- İKİNCİ KISL'll -

RAUF KAPTAN (FIRTINA KAPTAN) 
ADiNi NASIL ALDI? 

İlk Kuıldeniz dönüşü, l\Iısır sularını 
yine l\Iısır ı-ambotlarınm açıktan ta -
ra.ssutıarı altında terkederek cesur sü
varisinin verdlii kararla Akdenlzde 
yenJ ve meçhul maceralara dofru dil· 
men tutan korsan Türk kruva'lÖTÜ Ha
mldl,-e, 328 ki.nunusanislnln 28 inci 
ıünü Süvey~ten ayrıtmı , Portsaldl reç
mlt. Akdenlzln serin enırlnin• açıl
mıştı. 

Gemide bir aylık vatan hasretinden 
başka mürettebatın yadırı-adıiı tek 
mesele yoktu .. Ylllt Ramfdlyelller ilk 
mu\'affaki1·etlerl olan Şlra bombardı· 

manına nazire teşkll ede<'ek yepyeni 

ve eşsiz baskınlar tasarhyorlar, itimat 
eitiklerl kumandanlarmm hazırladıil 

projeye söre düşman sularından ı-eçe
rek Adrlyatlk denizine rlrmeie, Dra~ 

ve Avlonyaya yıpatakları baskınlarla 
Makedonyadakl Osmanlı ı-arp ordusu
nun harekiluu kolaylqtınnaJa, düş· 

man sahillerine verecekleri korku ile 
akim kalan mlitareke1ı kabul elllr· 
mele k0111Yorlardı. 

Ticaret filosu 1,165,859 tıonılato · 
dur. 53,940 metre demiryolu, 51,600 
kilometre şose yolu vardır. 

Yeraltı ha•itanesi 
Dijon helediye•i, yera!Lında yap. 

tırdığı modern bir hastaneyi ordu 

emrine vermiştir. 

Bu hastaneye geniş merdivenler
le inilmektedir. Asansörleri, tele

f.onu, elektrik ve su tesisatı vardır. 
ameliyat salonları, eczanesi mü -
kemmeldir. Yaralılara mahsus do· 

kuz salonu vardır. Dijen yeraltı 

hastanesi ~00 yataklıktır. 

Gemide yarı vardiya şekille harp 
ha<ıırhtı tamamlanmı$, Hamidiye, su
ları yaran bir deniz ejderi savıetile Ak
denlzde ilerlemlye koyulmuştu. 

!8 ki.nunu.sanl, bütün ı-Un yol alın

makla geçirildi. Akş.am olurken ufukta 
beliren kara kara buJuUar, Süveyşten 

ayrıldıkları zamandanberi nazlı bir 
sevclJI eli okşayışilc rsen yıldız rüz
ıi.rının ezmeslle bir fırtına ba.şl;ınrı

cını illin ediyorlardı. 

Rauf kaptan Port.salt feneri borda
landıfı zaman sefine erk.i.nını kendi 
kamarasında bir fortraltta davet et
mi,, ikinci kaptan Adli, başoarkçı Mus· 

tafa, seyir zabiti Fahri ,ıe topçu kapta
nwdan ibaret erkıin Rauf kaptanın re
isliğinde toplanmışlardı. 

Hamldlye süvaris.lııin yuzünde mu

vaffaklyetten doğma bir ı-ururun se -
vinçli izleri görüluyor, etrafta dönen 

&'ÖZierinde mühim bir sırrm ifşaata 

deli.Jet eden bir manası sezil.i.yordu. 
Jlamidlye rrkinı birer lsktmleye o

turduktan sonra süvari sordu: 
- Adll kaptan; ne kadar kömürü .. 

muz var 

- Yedek kömürlüklerle beraber mlT 

- Evet! 

- 420 t-On kaptanım! 
- Ala! Şu hale cöre bu kömiırle Alt· 

denlıl ceçeblllriz dei'll mi?. 
Adli kaplan bu yolu az bulmuş zlbl 

omuz silkti: 

- Batta daha llerilert, İstanbul& ka

dar da gldeblllrb. 
Rauf kapt.anm ciddi yuzünde bil' 

tebe ü.mün e eri farkedUdl: 

(Devamı var' 
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1 SUALLER, CEVAPLAR 1 LudendorPun 
bir kehaneti 

ı:;IJ;E:t•• ı Sırp kadınlan 
ve muharebe 

Tayyare gemileri 
ne vakit yapılmağa 

başlandı? 

Polonyanın istilasından KRALA vERiLEN HEDİYE 

9 1 l İngiltere Krah 5 jnci Jorj, babası 
sene evve yazı mış 7 inci Edvar ıribı çok sade ve çok iyi 

yazılar yürekli ıdı. 
Umumi harpte .A1ırum orduları Bir gün saraya ielirken kalabalık 

bir caddede, kocaman bir köpeğıo, göz
erkanıharbiye rei1ıi olan General ıeri görmlyen sahibini karşı tarafa ge-
Ludendorl'un Hitler'in Münih bas- çirmek istediğini, fakat otomobiller
.kınına :iştirak ettiği ve bilahare 
Hitler'in §<lhsını ve takip ettiği si
yaset sistemini şiddetle tenkit ey• 

den, arabalardan bir yol bulamadığını 

görlınce adamın elinden, köpeği de tas
masından tutarak karşı yaya kaldırıma 
kadar ıötürür ve ayrılır. 

1 

1 
Fransız askerlerine 

hediye gönderiyorlar 
Cephelerde ıbuluın.an Fransız as

kerlerine yahı.ız :F1ransı.z kadmları. 
değil, Sırp kadınları tarafından 

da hediye paketlıeri gönderirler. 
Bu paketJJerin içerisinden bazan 
çok dikkate değer m~ar da 
çkıyor. İşte bir nümune: Bu sütunlarda sual ve covaplarla fayda lı 

malumat elde edeceksiniz 
bir çok 

1ediği malfuııdur. 

L udendorl, 1930 da, Rayiştag 1 
Ertesi gün, gayet güzel bir gumiıl 

hokka ile ıu mektubu alır: 

Sevgili Fransız asl<A>ri! ... 
cGeçirdiğilıiz bu miihlm anlar-

da biz Sırp kadınıları kalben sizin
le beraberiz. Sizi takdir ve muhab
betle anıyoruz. Memlıeketiniziııı, 

medeniyetin ıı.aıferini temenni edi
yol"ll'Z. 

s~ Aiaan ım_..tor!uiu ı.vuı - j 
mudan evvelki .Alma.n tıü~lleilnln 

lalmlert aedlr1. 

C - Bu hükUmetlerirı ismi şu 
idi: Haııovr, Tur, Taksis, Olden -
burg, Meklenhurg, Strelic, M.ek
lenburg Şveıin, Şl~ - Holştayn, 

Vürtenburg, Bad, Bavyera, Brün- ı 
&em, hükümetlerile Ha:mburg, 

Lübek, Brem ve Ber>ged<>rl serbe6t 
şehirleri. .. Bımlar yavaş yavaş AL. I 
man birliğine dahil oldular. Ya.ln!z., 
Bavyera, Bad, Vurlıenlı~g Kral
larını veya grandiiklerini muha -
faza ettiler ... 

8.- T&T1&re. semi1er1 ile vakit ya- r 
pılm.ı7a batl•adı!. 

C - Harbı umumidm bir~ f!!V

vel. Hal'bin başlengıeında büyük ı 

gemilerde bir veya iki deniz tay- ) 
yaresi va.-dı. Bw:ııl.ar v1nçle denıze 
indiri.J.ir ve ayni suretle gemiye 
alınırdı. Güverteleri, tayyarelerin 

havalanıp inmesine müsait değildi. 
İngilizler, ilkevvel, eski posta va
purlarını ve zırhlılarını tayyare 
gemısi olarak kulla.ndıJ.ar. Sonra 
hususi tayyare gemlleri yaptı:lar. 

~.- J.lcmeJ .ırrhri ntrede ve kimin 
tdaret;indedir . 

1 

C - Memel veyahut Klorpeda, 
Baltık denizinde, Danj ağzındadır. 
Bu limaoo birçok İngiliz, Alman, 
İskandinav tüccar gemileri girer, , 
çıkardı. Asri rıhtımları' ve teşkilatı 
vardır. Diğer Balıtık li:ma:ıılan gibi. 
lrışın buzla kapanmaz. Ahalisi tah-! 

ıniııen 40,000 kadar. Bunlar sana- :iııtibabatlflda nasyonal - sosyaliz-
min kazandığı ilk büyük muvaffayile geçinirler. Memel'in fabrika-

ları çoktur. kiyet üzerine •Ahnanya bir dün
ya hariıı tehlikesine maruz bu -

S.- ltGJIWlTlUUll "" kadar arniıri '"' lunu)"Clr> ser levhalı bir eser neş-
nW'u.cru vardır?. Harp :mlulnmd& ne 

re"" ;.,ı;. kadar asker çıkarablıtr?, ••• ..., 

Bu eserde Hitler'i, yeni bn harbe 
C - Romanya a.raziBi ~ he-

men İtafya kadar, yani 295,000 iti- ve Bolşeviklere karşı müteyaklruz 

lometre munbbaıdır. Nüfusu da bul'Ulımağa davet ediyordu. 
Ludendor:f, Hit.ler'in Bolşeviı.m 

20,000,000 ... Harp vukuunda bir mil-
yon 50() bi:ı:ı asker çıkarabilir. aleyhtarlığının bir maskeden iba.-

ret olduğunu ve Nazi şefinin .bir 

11.Gözleri görmi,yen bir adama yardım 
eden Prens dö Ga1e, bu insani hareke
tin1 gören ve takdir eden bıri taralın
dan hediyedir.> 

DOLANDANIN MiiSTEMLEKELERİ 

Holandan1n Amerikada. Güyan, An
til adala1·1; Okyanosta; Cava, Madura 
adaları vardır. Bu adalarda bulunan 
nüfu~ 43 milyondur. Sun1atra adası-

nın mesahai sat.hiyesi 421,000 kilometro 
murabbaı ve nıifusu 9 milyondur, Ba
li, Lumbok adalannda 2 milyon nü-

fus vardır. Holanda müstemlekeleri -S.- İneçle De Pbl madenler YıınlırT 
gün Bolşeviklere el uzatmaktan nin umumi nüfuııu 63 milyona yakın-

C - İsveçte .birçok demir ma- çekiımuyeceğini de iliıve ediyor, dır 
denleri vardır, bil.hassa Palun ma- ve: •Asla, diyor. Muhakkak bir sox SO\'l'ET - POLONYA ;\ILUARE-

deni çok zengindir. Bundan başka harbe mün~r olacak bu cinayete 
kömür, çinko, Prit, ilan ... maden - iştirak elnıiyecek, el verıııiyece -

BE:Sİ HASGi TAllİIITE OLDl? 

1919 da Sovyet orduları Polonya a-

sın. maddi yardımda bulunmak 
elimizde değil. Fakat, elimizle yap-

tığım"' trikoları gönderiyoruz. Bun
lar, her sırufa mahsus Sırp kadı,.,,. 
lan emeğidir. Hepsi de sizlere kar
şı derin .bir muha,bbetle bağlıdır. 

.. Bugün sizler yalnız ınil!letiniz 

için dei(ıl, dığer milletlerin istik -
rolı, havai için çarpışıyorb-unuz. 

•Fransayı, kendi vatanları gitıi 

seveıı Sırp kadınları namına si:z.i 
hürmet Ye muhabbetle seHimJa -
rım ... • leri de mevcuttur. İstihsaliıtının ğim. Mi.lıletimizi ölüme sürükliye-

çoğunu ha.ricE göııderiT. cek olan bu planın kuvveden fiile Miliça D. Rad, 
razisinc girdilt>ı ve Var~ova kapılarına 
kadar ilerlediler. Fakat. Mare,..al Pil-

S.- Pololl)'a o., le~na ayrilıaışil? çıkınası,ııa yardım etmiyeceğim. sudskının kumandasında bulunan Po- Bt>lgrad, Zrinskoga Sok. No. 44 
C - Polonya~ lejiyona ay- Nazi pMtisinin takip ettiği harici lonya ordularının taarruza geçm.-i ü- 1---------------

zerine geri "ekildiler. 18 mart 192 ı de 1· b 1 3 ·· · ı gu· d , 
rılmıştır: Gdynia ve havalisi, şar- ve dahili politikanın aleyhinde • ' 1 sıan u llncu ırrn memuru n an. 

v; ... ada imzalanan _sulh muabedffl l1e . 
ki Prus anı =n '-·-·-a te- yiın Eg- propaganda! l k ... ~ U~kı.idar Pölşaliınanı caddesınde 43/ Y n ~~.up '""'1Jllll • er ar a şaş ına Polonyanın şark hudutları tayın olun- 1 
sadüf eden arazi, Viliıo, ve civa - döndürdüğü milleti kurtaramazsakl du. 44 numorad" mukim ikeıı halen ika-

ı metgfıhı n)cc;huJ bulunan lbrahiıneo. 
rındaki göller mmta.kası, Pol'ezya felaketine şahit olacağız. Bundan, !=============== rürk Tıcarct Bankaı;mın 20141933 
ve Pinsk bataklıkları, Galiçya ve partinin taraftarları mes'uldür. / tarih ve 20/6/939 ınlmalı senetten ba-
Lemberg mınt.akası, Tatrar dağlan, Ben, millete maruz bulunduğu teh- Valide ve kra liçe Meri kiy• kalan ( 16) lirn (23) kunı:; ala-
yukarı Sı.lezya "e Kara...,·vı· Poz lik · ·· t klıe "f · caJ(ın, t:eı.et ınucibince inkı72 tarihi o-•. A« , - eyı gos enne vazı emı yap- Maje"te Kral altın<ı Jorjun vahde-

v •-'- lan ~0/6/933 tarihinden itibaren '..'{; 9 nan ve nihayet arşova mınl.d.Aası.. mış bult.mUyonım ... :1 ııeri KraJı,·c.: :o.teri, Londradaki f\.1ari- ,, 
0 

•. 1 ~ taıı: ' 2.1 komisyon, ~,_., ı avu ... nt ı"" 
S.- üe Battı.il: bu.kômetlnin en b:ii:- Ludendorf, bu satırları Alman.... boroug Holl Earayını bıraltarak İngiJ- üc.·retı ve i<ra masnıfl;:,rilc birlikte ha-

7ük ,ehrl hanglsidlr?. yanın tekrar silıfilılanrnasından 'Qeş, terenin garbında bir kOye gitıoiştir. ciz yo1u He O ıncı icr;.ı daıresinin 937/ 

C - Letonyanın Livoni viliı- Polonya isti18sından da dokuz sene Bu köydt> \·e civarında büyük şehir- 2468 numaralı do~ya!'ı ile hakkınızda 
yeti 1™'rkezi olan Rrga limanı... ev...el y~tı. !erden gelen birçok kilç(ik çocuklar yapılan icrai takıbe müteallik dosya, 

albncı icranın lo.iğvı üzerine dairemize Ticareti ve sanayii çok müterakki- imi vardır. Kraliçe Meri bunl<-ırla vakit ge-·we devredHmiş ve dairemi7de muameJE>-
dir. Ahalisi 400'000 den fazladır.;:_;w 1 . , • çinnekten hoşlııruyor. ye 37/5356 numara ile devam edil -
Linıanm sulan kışın donar. Fa- Kraliçe, pek ziyadl" bahçe m<·r~1kh- mckt<' bulunmuştur 

kat kuvvetli buz Joran gemileri j ANKARA RADYOSU sıdır. Cıı;ekleJ'e b•kıyor, böceklenni ve Yukarıda adr0>i yazılı ıkanıetgiıhı-
kuru yapraklarını ayırırken tvw"Uklann g··ruıe ilen oo· eme emrının· arkası sayesinde seyriised't'r'e halel gelmez. - DALGA UZUNLU{;U _ ~- =-" 0 r -

1148 m. 182 Kc/s. ııo xw. j bu yardımların.ı muku!~ten kitaplar, 0- yeni ikametg~·ıhınwn da meçhul bu ,.. _______________________ , 
Bugü n sabahtan 

~ 1 
yardJmından istifade edıyor \'e onlara na meı.kür ikanletg5.hı terkettıginiz ı;e 

. A. P. !1.7 m. 9465 Kc/s. 20 KW 1 yuncakhn veriyor Çocukların, şehı.ı·- lunduitu mütaşiri tarafından yaıılı 

- , lert!l bulunan annelerı. yavrularını 1\ bulunmuş olmasına mebni ililncn teb-
itibare n 

SA RAY ve iPEK ,,. lzmirde E L HA M R A Sinemalarında bird•n 

TOSU N PAŞA 
HAKiKi BiR KA HKAH A TUF AN I 

Bat rollercie: HAZIM - VASJ'İ BJZA - FERİHA TEVFİK - llALİDE 
NJ:CIA - KAlllllUT - SUAVİ - ŞEVK.İYE ve TANASA REVli~tl 

Ha!Ulıl "' prkılar: MUBiis SABAHADDİN 
Proanma nlve olaralt: I.) EBEDİ ŞEFİMİZİN VEFATLAJIL~lN Bi

li.İNCİ YJLDÖNÜMÜ Hönasebellle İSTANBULDA YAl'ILAS Merasim 
!.) llZURUM DEMİltYOLU BATTINJN ACJLJŞ TÖRE.!d, 

S••01•v:: 9.30 • U.U - 2 - •.ıs - C.30 v~ 9 da bUl'iiıı.ku Pazar "e Bayram 
cönlert •balı oad 8.JI ola TENZİLATLI b.AVE BALK MATİNESİ. 

---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve bütün 

İcabında günde 3 
ağnlarınızı derhal ke8er. 
kqe alınııbilir. 

Her yerde pullu kutuları ı srarla isteyiniz. • -

Her ıün yalnız kua dalga 31.7 m. ligat icrasJ için me-rcıi makamınca 11/ 
9465 kc/s postarn.ızla neşredilmekte o- görıniye geldiklerı zaman ke-nritlerini 5/939 tarihındc karar da verilmış al-

lan yabancı dillerde haberler saatleri çaya davet ediyoı dugundan, işbu ilim tarihinden ıtiba-
aşagıda aoeterilmıştir. ren so gün müddetle ödeme emrinin 

~";::,. "":
1 

:~~~ :: ::::: :: ~~l\Ml\rı~I'.\~~ Ş E H j R ~7:n~1:~:::,:airemizce de tebligi ten-

Framızca > 13,45 ,.e 20,15 de ıııı ... 1\ll\\i\ TIY A TRQSLJ İlanın neşri tarihinden itibaren 30 
Saat. 18 pr()l'r.::.7s..-OS-;;mleket saat ,,., 

1 
gün ıçinde dairemize müracaat ederek 

1 11 T pelb d yukarıda yaz.ılı borcu faiz, masraf, ko-
ayarı, AJans v• meleoroloJI haberleri. ıımıı e aşın a misyon ve avukatlık ücretl ile bırlikte 
Saat 11.25 Müzllt (Radyo caz orkes- dr lu nd 

am smı a ödemt-niı1 borcı.ın ı.ınamına veya bir 
lrası). Saat 19.00 Çocuk saati. Saal B k 20 30 d u a şam saat , a kwnına ve yahut alacaklının takibat 
U.!O 'l'iark muziii (Fası l heyeti). Sa· "' •• ' E' R ..,1 İ N , 
at 20.30 Konuı,m.a (Türk tarihinden .-ı ~ Jl'. hakkına karşı bir it.irrunnız varsa yine 

bu müddt'tt içinde bildjrmeniz lhımdır. 
ııahlfoler). Saat %0.45 Tiırk wuzitL ı·STIKL. AL' CADD"'"'IN' DE boreu ödemez ve bu müddet içerisinde 
Çalanlar; Vet'ihf", Rt~t. C'evdet Ko- ..c..:> mallarınız hakkında icra ve iOfıs ka-
zan, R0>en Kam. 1 • Okuyan: Radife KOMEDİ KISMI nunuoun 74 üncü maddesindeki .. ra-
Ertrn. l • SadetUn Kaynak - 'lecnwı Bu akşam saat 20,30 da hole- göre bf>yanda bulunmazsanız ha-
2 - Sel. Pınar - KürdBihieaüar ~ar- BİR 'Wl.JHASiP ARANIYOll phel tazyık olunacağınız gibi yanh.ş 
)u; <Se ceJrn var nr: haber), 3 - ~tü- beyanda bulunduğunuz takdirde hapis-
sa Sureyya - KurdUihi~a7.k.ir ~arkı: ıe t~iye edilecf iniz husu~ları malü 
(Gü.n doi'tnayacak). 4 - Halk türkü- munuz olmak üzere ödE"me emri 30 gün 

1 
1356 Rımıl 1 1357 Hicri 

su: (Karanfil oylum oylum>. 5 - Balk müddetle ıliın olunur, (937/5356) 
tuTkuoo:u: (Şu d1i"ları df'Jmeli). 2 - O

kuya.o: Mu. tara Catlar. 1 • !\lahnr 
Pet~vi. ? - Abdi efendi - Mahur şar
kı: (Gu~eni rı:har a(dt). 3 - Rahmi 
Ber - ;\fahur ~arkı: (0 ıüJüu geçti 
ruırllik faiıL 4 - 1'orco - Mahur şar
kı: (Hilıi kanayan kalbimi). 5 - \Te

eihe: Kanun talnciml. G - Arif Bey -
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Ramazan 1. cı Teşrin 

TiJrkJcrin hucun1u ı;ıralannda, gök
te bazı hAdi eler cereyan ediyordu. 

'\l~el<\~ güne:s tutulm~llı. Bu, tabii 
hi:ıdüıcyi pap~ızlar ve halk bir fel:iket 

ı işaretı oı.u·ak almışlardı 

30 30 

t9l!, A:y 11, Gön 316, Kasım 5 
ız İkinritt-şrin PAZAR 

Vakitler Vasati 1 Ezani 
Sa. Da. Sa. Da. --

1 

Güncı 6 42 1 47 
Öil• ;ı 58 7 03 
İkindi 14 38 9 42 
hkşa,m 16 54 12 00 

ıı 
Yatsı 18 28 1 34 
İm salı: 5 02 12 07 

• 

Brıyran1 namazı. Vasati: 7,3,ı 

F.zanl 2,~9 

ettigı rntıdd~rt bu kannatini zail et· 
mecü. 

Şekerci 
H. MUSTAFA VI' 

MAHDUMU 
Sayın müstE>riieıimın bayramı

m kutlular. . ._, 
Dr. İhsan Saıni 

Öksürük Şurubu 
Öksw·ük ye nefes darlığı bog
mnca ve kızamıK c>ksiirükl~i 

için pek tesiri; ilaçtır. 

- Herkes kullanabilir. 

Sultan Mehmet, casusları vasıtasile 

Jtistinyaninin imparatorlıı beraber 
Topkap1 ile Eğrikapı arasında kendine 
karşı barbcttiklerini haber almtfb. 

. - -

i!fHİK 
- -----===-----=-=-=--=---

Üç çiçek bir böcek 
1 Ya z an : SELAMİ İ ZZET 1 

- Hayrola, bu ne hal? 
Necip odaya bitkin bir halde 

girmişti. Sualime: 
- O>an oldu! Diye mukabele 

etti. 
- Ne oldıı? 
- Koğuldum. 
- Kim koğdu? 
- Ççü de koğdular. 
- Annen, bahan, kız kar<1eŞUI 
•• mı. 

- Yok eamm: Naciye, Cemile, 
Pervin kı:>ğdu. 

-Sebebi 
- Necip palto:; unu çıkardı, şap-

kasını fırlatıp attı. Koltuğa gö -
müJdü: 

- Sebebi makul dedi, makul am
ma bana gayri ta:bii geliyor; ko
ğulmamı bir türlü tabii göremiyo-1 
rum. 

- Bırak ıgevezeliği de anlat 
- Anlatayım. Naciye kocasın-

dan, Cemile nişanlısından, Per -
vin sevgilisinden ayrılm!§lardı .... 
Ha bak sırası gelmişken sana bır 
baba nasihati vereyim. Sakın ka
dın işi.ne, kadın gönlüne, kadın his
sine burnunu sokayım deme. 

- Merak etme sokmam ... Yal
n12 bir şey dah<ı sıorayım bu ili; 
>bayan akrabadır değil mi? 

- Evet. Geçen sene bir gün Na
ciye beıti çağırttı: .Sizden akıl da
IIJt;>acağını dedi, beni Fikri istiyor, 
evleneyım mi?. N;ıciye çok hisli 1 

bir kadındır, orı-a karşı hürmetim 1 
vardır. Doğruyu söyledim: cTavsi
ye etmem dedim, Fikri çok maddi 
bir adamdır, siwe çok ruhisiniz. 
mes'ut edemezsiniz.• 

Naciye bu sozlerimi ita.le almadı 
evlendi. 

Bu evlenmenin üstünden iki ay 
geçti geçmedi Cemile çağnitı. O 
da Naciyenin sorduğunu sonlu. O 
da Fikri yaradılı~ında bir tipe var
mak istiyordu. Ben yine doğruyu 
söy ledım. Müstakbel kocasını zem 
e\lim. Bu söz.erim de ~ gitti, 
Cemile de evlendi. 

Tabii her ikisi de benden selamı. 
sabahı kestiler. Ne de olsa kocala
rının aleyhinde buhııımuı;lum. 

O aralık bir gün Pervine rastla
dım. Bana elini uzattı: 

- Nacıye ile Cemile si:ze darıl
m19 ola.bilir.ler, :fak&t benim da -
rılmam için hiç bir sebep )"Clk! 
dedi. 
Haftanın ıbır ıki gu.ı>ü PervinJ.e 

şurda hurda da1aşıyıor, sinemaya, 
ıgaziooya, tiyatroya gidiyorduk. 

Derken günlerden bir gün ara
mızda aşk denen nesne doğm<ığa 
ibaşlamaz mı!. Ancak ben aşkımı 
ilana vakit ıbulamadaıı, Pervin aş
kını söyledi. Bir gün coşkun coş
kun anlattı: Namiyi seviyormuş!. 

Düııün sen, Nami gibi Eerseri, 
macera peşince koşan bır adam 
sevilir mi? 

iBenim sevnüye biL\'hıdığim bir 
kadının Namiye aşık olmasına ta
Jıaırunül edE:mezdını. Açtım ağzımı, 

1 
yumdum gözümü, Naıninin eler 
tutar yerini bırakmadım. Cr.dan 
sonra bir daha Pervinırı yüzüııü 
görmedim. 

-Ey?! .. 
- Ey ya!.. Hoşuna gidiyor, de-

ğil mi? Amma ben o zamanlar hiç: 
te keyi:f duymadım. Bir .hayli mü
teessir oldum. CenelHiıni bı~-ak!ar 
açanı ad,, 

Fakat maliım ya insan mC'"ı.ara 
bile :Uışınnı:,. Günler geçti, ben de 
hepsıni unuttum ... Avlardan sonra 
Naciyeden bir mektu'.p aldım. Be- İ 

OOnle görüşmek istediğini sÖ~ 
yordu. Buna pek şaştım ve l< ytl 
gittim. Meğer ş~ak bir şey ıi' 
muş, bayan kocasından aynJJll \it 
'Eh, erkeklik vazifesi bayanı 
hayli teselli ettim. 

- Oh, oh.. "' 
- Evet ala, alil ... Fakat ~~; 

birinde Cemile de n~nlıs~ 
ayrıldı, o da beni davet ettı. 

- Onu da teselli ettin... 
0
1 

- Onu da teı.elli ettim. Hatta 
daha iyi teslli ettim. Neciye. ii~ 
rindeki tecrübem beni teselh b 
iunda ustalaı,tınnı.ştı. .. 

- Şikayete hakkın yok. , 
- T.eıa,; etme. Bu arada __ daıııl" 

dan duşer gıbi Pcrvın dıı~ıu. se ,ı 
gilisi kötü bir adammış beninı h ~ 
kını varmış, tese1!iye muhtaç I~ 
Artık kimseyi tesellı e<kcek h t.. 
değildim, kendim te~e!Iiye .rrıu ,dı 
taçtım. Bu üç fe!ak<>tzede A_d ~ 
bir köşk tuttular ,.<' iic;-ü bırd 
benı d«vet eliler .... Kocasınd~ 1~ 
şanlısından, sevgılısınden ayrı· 1 
ve bu ayrılığın tesellisini ara 1 1ı 
üç kadının ve hu üç kadını lc>e, 
etmenm nc demek olduiıuru tı .. 
fiavvur edebilir misin? .. Beıı ~~ 
veıa tasa·vvur edemedim: Q]l, iİ' 
dim, üç giızel kadın arasında Jll ı 
kemmel bir yaz gc.;iririın. J{al~· 
g>ttim ... 
Aklıma koymuştum, ~i şii~e.,:;. 

debiyata dökecektim. Nasıl kı lır 
tun. Bir gecc odamda işi :ınaP~ 
meye boğup, neticeyi tatlı ıl< 
uykuya bağlaınağa çal~ıyordU 
Me.;el[ı pencereden süzülerel< ~ 
nepeyi nurlandıran aya bakıp :;aJI 
vine: ..Başınızın üstünde size P 
şaşaalarını serpen .glıya sakit b1' 
ninni, insanın kalbini bütün ~t 
!arından yıkayan, münıevver ç .. 1 
!erden mür<.>kkep bir neşidei ftl~ 
söyler bir kamerle, altn12da ~a b' 
yav~ sallanan şi'lteler lfıtufkar 
beşik olsun!• 

1 
Pervin bunlar, dinlr.•· diıılcO 

de, yanımdan kalktı: .Budala!• Qr 
yip çıkıp gillı fi 

O gitti. Odaya Naciye girdi· . 
hemen baı;ımı omz1ma dayadıJll·. 

·Birlikte terkı cisnıt'<lelim ne~ 
me bir ç,eC 

• Mestü garam iken, iiJ" 
cKursun bahar uykumuz üS\_.ı 

de ırz 
.Bir türbe-i semen!• ,
Ve mışıl mıı;ıl uyumağa ı:ı~l , 

dım. Naciye: •Sersem!. dedi, fıl 
ladı gitti. . J 

O gitti, Cemile odaya geldı, ıı>, 
w;uJ yanıma yaklaştı .. Ben Ifaı 
!erimi açtım, mırıldandım rl 

- Cemileciğim, seninle öyle;, 
vlı,eceğiz ki, yann sabah gii ~ 
buna hayret ed('Cek, dudaklaTlJll, 
asırlarca biribirınden aynlmıY8 , 

cak, öylesine bir vücut olııCB 1 
ğız ki, görenler biıj bir uculı~ 
hilkat sanacak .. Fakat bırak ııı> 
1ah rızası için bu gece uyuyaY ,. 

Cemile: •Ahmak!, divc haYl<" 
dı, ok gibi çıkıp gitti el 

Ben rahat rahat uyudum. J>r!ır 
sabah ter ve \a7,e k~lkıtm, g!Y',1 
dim. Karşıma valnız hizme<;ı ~ 
çıktı. 

- Bayanlar ncrE>de"! dedim. J 
-- Is!anbula indılt·r dedi, bır ~ 

ta gelmıyecekler. 
Azizim öyle se,•indım, öyle #j 

vındim kı, bu sevirçle hizılle~ 
~ııı boynuna sarıldım, iki yaP, 
ğından öptüm. Nihayet koğu'Jll" 
yan; kurtulmuştum!. _/ 

Fakir ailenin çocuğu: 
Elmas kralı 

1'o. 142 

Bu hadise- kaı·,ısıudc.ı korkularından 

sok.ıklara toplanan halk hep bir ağız
dan bagrt.Şıyordu: 

- Ya Meryem. bin ı.iilhi gctı.aptan 

sıyanet eyle!, 

Fakat: ne vakit kı Jı"'atrh, donanına

&ını dagİarı a~ırarak Halice indırdi ve 
yine ne vakit kı: Ayvansaraya doğru 

bir köprü kurdu. İşie o vakit. Jüstin
yunı iŞJn ehemmıyE-tini anJamıştı. 

Hal böyle olmak.Ja beraber, umumt 
hücuma kadar yme cesaretini kırmadı. 

Ne vakit ki, Türk ordusunun gece 
~nlikleri ve gece duaları oldu. Ve yi

ne ne vakit ki; es.fakla beraber acı ve 
zehir gibi hücumJar başladı, işte bun
ların tesirile Jii!tiılıyaninin cesareti kı
rıldı. 

Bu sebeple; uınumi hücum esn~ın
da çok yak1n1 bulunan Karaca Paşa ile 
bu kumandanı iıttihdaf ederek konu
§Uyordu. 

Horp ögleye dogru .son derece klZJ.Ş
mışh. Yeniçeriler, sancak askerlerinin 
yardurule öyle kahhar luicwnlar .:vaı>ı
yorlaıdı iti, arkadqlarının üstüste ka
le bedenlerjnde, gözleri önünde tebit 
olarak can vermeleri bu gazileri azinı
lerinden dönclürmüyordu. Ellerinde 
merdivenler, durmadan k ale bedenle

rine çıkmağa, bir an evvel ıehre dahil 
olmağa çalışıyorlardı. 

Geçenlerde öldü, serveti ve çıktığ1 

elmaslar hakkında verilen malôttl~t 
Yine bir gece kuyruklu yıldız görmüşlerdi, bu 

tabii hadise rum)arı yerinden oynatmıştı 
İr para.tor, Notard ı taına111ııle men

kiıp kılamazdı. CilnkG, veziriazaır, Bi
z..-ın ın en e:;kı ve muteber ailelerin -
d en bırine mensuptu. Sonra, ortodoks 
Rlıınhır uzc·-ııı <" lTIUhitr biı mevkii 
vardı. Bütun papa:sıar \.e Rum ek3.biri 
.N'Cltaras;ı kar"Jı ıtaatketr idıler 

Irrıparat. r Ku t..ınt .. ~ 1 -aıolik k.il.:1e· 
aile orı.odog kıll!e inu1 bırleşt.ırilmesı
ıa ı..:sunda ıöstej·digı tıaı eket, heınen, 
Jtemen b .. n Rurı 1 ı-ı u r etn1ış g1-

bı dl. 
TLrkler, lstanbul tizerine hücumları

aı yaparken. kılisclerdc topl:ınan halk 
" 'l'e p;;ıpil.::·ar s enen ştiyle bağırışıyor

l lardı· - ,~A Hazreti ?ırtesıh: Sen btzı dı:ıL-

mı !deıı d.Yll :ı ıa~. 

- Ey ortodoksluğWJ h.anuaj Meryem, 
sen bizi katoJiklerle bir sayma! 

- Ey Mesih, imparatorun günahla
rnn affeyle ... 

Sokaklarda pLıpa:ı-lar b~Şlö.ruıda do
lcısun ahali de ıu yokla nümayişler ya
pıyordu: 

- Hazreti Meryem, biı;i mahvederse 
katohkHğin ı;ulmile mahveyliyecektir. 

Herk"" kaloliktiti ortodoksluğun ba
betşıua &elmiş olan birşeamet olarak 
kabul ediyordu. 

Yanı, İstanbul, Türklerin eLine ge
ı·eı hunun yegane ınurebbibi orto
doks kili . irıın katolik kıJC eıı;ıle bir
le~m.ış olma ıncioı buluyordu.. 

Yine bir gece kuyruklu yı.ld.ız gör
muşlerdL Bu, tabil hadise de İstan
bul Rwnlarını yerinden oynatmıştı. 

Herkes bu hiıdiseler karşısında ka
toliklik şeameti görüyordu. Rumluk, 
iatanbulun ellerinden aitmesine kato -
likliğin sebep olduğuna kanidirler. Bu, 
elin ihtilAfı o derece alm~. yürümüş

tü. İstanbul Rumlarını Türklere karşı 
mUda!aa emrinde de zayıf düşürmüş
tü. Hemen ekseri Rumlar, müdafaaya 
kıymet vermiyorlardı. 

İşte, bu sebeple hariçten hıristi .. 
yanlık namına gelmiı; olan katolik ku
mandanlar daima müşkUIA.t içinde kal
mışlardı. 

Jüstinyani, Türklere karşı n1uhak
kak surette galebe çalacağına emindi. 

:\Iaiyet.He İstanbula geldigi zaman bu 
kanaatı tanıdı. Hatta, muharebe de\'am 

Jüstinyani yara.lanmasına memnun 
olmuştu. Çünkü, bu hafif yara onun i
çin kaçmağa ve terki mevki eylemeğe 
mükemmel bir ves.ile idJ. 

Nitekiln de bu yük~k iÖvalye bunu 
yaptı. Terki ıTievki ederken ne impa
rator Kast.ant.inin ve ne de diğer ku
mandanların rica \'e niyazlarına aldı
rış etmedi. Soloğu Galatada aldı. 

Ve nihayet gemilerine atlıyarak Mar
maraya açıldı ve bogazı geçerek uzak
laştı. 

Cünkü; Jüstinyani, Tüı·klerin umumi 
hilcunida İ:tanbula kal 11yf>n tirecek -
Jcrine kttnE.at getjrmişti. 

Baıan, Türk askerlerinden bir kısım 
kale bedenlerine cıkıyor ve sur du .. 
varları üzerinde kılıç kılıca kanlı mu
harebeler oluyordu. 

Sultan Mehmet, abnı &Ül'Ü)'or, kale 
hendeklerinin geçitlerine kadar cesu
rane dayanıyor ve askerini şu 1olda 
teşçi ediyordu. 

- Haydi benim arslanlarım!. 
- Din uğruna can veren yijiUerim!. 
- İleri: . 

(Devaı·u var ) 

İngilizlerin Qenubi Afrika domin -
,.onu altın ve elmas zenginliği ile meş
hur olduğuııu hep işitiriz. Elmas kra
lının &eçen gün ölmesi üzerine Avru
pa matbuatı yine bu tatlı zenginliğin 

bahsini tazelemiş oluyorlar. Sll Tomas 
X ülinan cenubi Atrikada ilk elmas 

&irketini tesis etmiş, elmaslar çıkar -
mış, çok zencin olmu~ bir adam d iye 
ıöhret kazanmljbr. 

Jolıanisburc ıehr.inde ceçen gön 74 
)'llŞlarında olduiu halde ölmüştür. Ü
mitburnu m üstemlekesinde fakir bir 
a ilen in çocuğu olarak dünyaya. ıeien 
Toma:ıı bir &ün dünyaca elmas kralı 

tanınan zengin bir adanı olmu.;tur. Kırk 
yaşına geldiği vakit öyle cesim bir 

serveti varmış ki geçen harpten ev
velkı z~nm hesabına göre bunu 
200,000,000 fraııı.t.ın !azla t<• ıı.ın edi-

•" yorlaı·d ı . Onun adı verilen ve dl.ı.DJ' el" 
meşhur en iri bir elması vardır. :Stl ~ 
mas 905 de: bulunmuı, çıkar1Jn1JŞ, ,, 

' il 
nubi Afrikadalti Tran~val hükümetjr 
rafından o zamanki l ngiliz K raü 

ıı•' d inci Evdarda takdim edilmişti r · ri' 
n un üzerine Kral kuyumcuJarHe ~tt" 
bur olan HoJandadan getirttiği nıu ,, 

has.i>ısJara bu elması verdirerek b~ 
dan 9 büyük paı-ça ile daha bit çjj1 
küçük parçalar çıkartmıştır. Jjıl>' ı> 

·''jf1S 
parçaların en btiyüğüne 1 inci :gu ı pdl 
daha az büyügUne 2 inci K ühnafl JP" 
verilmi5Ur. Bunların her ikisi dt. ifl~ 
&iJiz de\.·let hazine3ine ait olUP b tf i" 

cisi İngilizKralının tacına konrTlu5>,t,,ı 
kincisi de Kralın fevkalAde ~re~., 
esnasında elinde bulundurdu~ ril-' 
mettar hükümdarlık değn•irİ il1' 
yerleştiJ"ilmiştir. 
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1 ŞEHRiN IÇlt-..DEN 1 Borazan 
eline 

borusunu 
alınca •.• 

j Sinema ve harp 1 

İşte pazarlıksız satış diye 
bunlara derler F ransada askeri 

ihtifaller nasıl 
mezarlıklarda 
yapılıyor? 

Artistlerin çoğu 
askere gitti 

Misal isterseniz çok! Fakat size 
Fransada, cTusen - Evliyalar ı 

yortusu• nda mezarlıklara gttmek 
öıuleri ziyaret e,mek ade~tır. Se
nenin bugünunde .butün mezarl.k-1 

lar hmcarunç doıar, ıı.ezarlar çı • 1 

çeklerle susıenır. Ta.b.ı, meçhu! as
kerın mezarı da zıyareL t-0ııır. H·..:.

kumct •LaraJ.ınd<ın aa meı·~sıın ya
pılır. 

işittiniz değil mı?... Hep hazırsınız .. 
Emir beklıyorsunuz. &razan •ha-• 
zıoc •• çalınız... 1 

Şimdi bunlar cephedeki ac;kerleri 
eğlendirmekten zevk alıyo l lr 

Borazan, chazırol. çalar ... 

işte iki fanesil 
- Şımdi, arkadaşiar ... c3ancak 

başına• çaıı.cak... Sancak böşına 
mı L. S.z, hepınız onun muhalazası 
içın öldunıiz. Şımdi bız'm sanca- 1 
ğım.z s.zs.nız... 1 OSMAN CE:VıAL 1 

Ilı~ İnıanır m:sın? İşle sana ye -
~ e: liem vallah, hem bıl.ah, hem 
y~h- He mde efendıme söyliye
IUy sana namusum uzcrine siiy -
~tıun ki tamam on sekiz buçuk 
~e b ayesi var bu kavun:ann .. Ta
Yo <ışına a:tm~ para karla veri -
~rrıı: bu kavunları .. De haydi is-
il • ıster alma artık! 
~ u kadar çeşotli ~min ve artık 
bir r al, ister alma! gibi hafii de 
b· tehditten sonra yanımda duran 
~ bhşka müşteri ile birlikte adam-

:!' 1rer kavun aldık. 
ta •~at, ben yarım saat kadar son-
11.i' ~ ın, kolum boş boş olarak ay

vuncuya bir daha sokuldum: 
~!\aça kavunlar dayı? 

nı tanıyamad.ğı için: 
ı..' On beşere bıraktık, dedi, on 
~reı 

Bit lta'l'1lll ııe~lslnde pazarlık 

Meçhul askerin mez~rı üzerinde 
ilk mera»m 1919 aa, h>ıe<;'te .vapıl
dı. Meras.me ~neral r.>ıocihı:y rı

yasel edıyordu. 
G<?ll€ral, mezarın başında n'Jt • 

kunu irat etmezden evvel hazır 

bu.unan alay borazan.na hitaben 
şu sözıeri sıöy lemişlı: 

- Borazan! Haz.r mısın?_ 
- Haz.ırım, ,generalim! .. 

- Şu halde sözü sana bırak:yo-
rum. 1870 ve 1918 muharebelerınde 

Borazan •sanca;. .b%ına! • yı ça
lar. 

- Siz işittirecek bir boru sa -
daısı aaHa var. Oım-ezaen evvel son 
o.arak işıtlığınız boru sesi: Bora
zan chi1cum ...• ıborusu çalınız. .• 

Borazan hıicum borusu çalar. 
- Şimdi arkada.şiar ... Rahatça 

uyuyunuz. Bız .buradayız. Vakııle 
sizın içın ağlamı.şt!k. Çünkü mağ
lCıp oımuşlunuz. Bu.gün ise gali
bi:z ... Bunu size <haber VCTmeğe 

öien askerie!' bu mezarda yalıyor- geldik. Müsterih olunuz, vatan 

lar. Onlara sesimızi aıııcak sen ışit- 1 1 

kur u.muşlur. Borazan ... cyat! ... • 
borusu ça ! ... 

ruş serma}'61 var .bu kavunların. ayni kavunların kalanları müşte- tirebilırsin ... Benden ziyade seni General kılıcını kaldırarak se -
Tane başına bir kuruş karla bıra- riye on iki buçuktan satılmak için tanırlar. Borazan ... Uyandır on - ıam vaziyeti a.ır, borazan, ölüleri 

1 
kıyorum bunları .. De haydi arlık bir alay yemın dah*a savrulacaktı. J lan ... Hazır olduğumLLZu söyle. yatmıya daevt eden cyat. borusu- ı 
ister al, ister alma! Çal ckalk. ıborusunu!... nu çalar. 1 
Kulağına egilip usulca soruyır Bu yaz ortasında meşhurca ma- 1 H•"ı'n •bir merasim deg·il mi? Bu Borazan •kalk. borusunu ça - -~ 

rum: ğazaıarın b.rınatn yauık bır kanın !ar ... General hi.abesine devam sözleri işiten askerler heyecanla- ı 
- Hani yarım saat önce bunların kumaşı alıyornum. Aynı kwnaşı, 

sermayesi on sekiz buçuklu! bır hafta önoe bır başka kad.n, met- eder: nnı yenememişler, hınçkırarak ağ-J .ı~ele hele, dedinın, in biraz da 

.._ On para bile inemem• 
K~ası cephe7e c1den Fransız stnem a arUsUcrtnden Anna Bella Şaşkın şaşkin beni biraz süzdük-, resı uç l.raaan a.ıaıg.nı bana s0y- - Arkadaşlar, Fransan:n sesini lam,şlardır. 

ten sonra: lemisci. Fakat o kadın bu kumaşı 1 ============================] 
~ l-1 için inemezsin? 

lert~rım saat önceki ciddiyet ve 
d1ı· ikle ayni tekerlemeyi tuttur-

- Haa .. Onlar başka idi, onlar 1 benim a.<Lgım m~azadan cıegu <ıe K d l k 
daha büyüktü. Onlar tükend_i şim- başka b.r verden aıınl!ilı. o ca sın an ayrı a ca 
di, bunlar kaldı! Nı: yalan saylı - 1 Tezgahlara sordum: . · • 

Harp, seferberlik iltını bütün 
s'.üdyolarrn boşa,masına sebep ol
du. Bütün yıldız.ar vatan.arının 

müdafaası için cephelere git•iler. ıııiJ ~nanır mısın? 4tı: san.a ye -
he~ e. Hem vallah, hem billah, 
hy tal!ah! Hem de efendime söy
ıoyj".'m, sana namusum üzerine 

......_ Uyorum ki tamam on dört ku-

yeceğim size, onların sermayesi on· - Kaça bunun !'l\<!tresı? 

sek~er bu.cuk•u, bunların sernıa - Kumaşın kenanndalu hır kfığıöa a" şıkır a varacak ' 
yesı on dorder! bakarak oevap verdı: J • 

Halbuki yalan söylüyor, bal gibi - lkı yuz yetmiş beş! 
mantar atıyordu. Kavunlar y'.ne ı İçimden: 

Sinemada büyük bir takdirle 
seyretliğ:m'z san'atkflrlar, yıldız- ı 
lar, jon promyelerin hemen hepsi 
asker ... Filım.erdeki muharebe.er
de kahraman ıolü yapan bu san'at-! 
karlar, hakiki bir harp sahasında 1 
hakiki kahraman olmıya çalışıyor
lar. 

ayni kavunlardı ve belki de yine - Ooh, ayni malı biz, yirmi beş 

j_F_A_Y_D_A_L_l _B_l _L _G_İ L_E_R_ 

Daha neleri öğrenmeliyiz? 

kuruş daha ucuza alacağız! 
j Derken benden biraz önce ayni 

maldan birkaç metre alp pal<el 
yap.ırmakla olan bir kadın tez -
giıhtara çaktırmadan parmaklarile 

ıtr~ı!utpıu y~ ve sirke ~ışelerinJ, 
tcl'Her· bardakları tcmı:ılemek için i
ku lne lt<:a.k kahve telvesi koymalı, 
IQ;;tUice sa.ilam.ah, şanca birkaç kere 

k SU He çalkalamalı.. 

lr * Pirinçunu, buğdayunu yapılan 
1

'.l'çok ıeylerde kullanılabilir. Pırınci 
~lce yıkamalı. Havan elile doğerek 
i, ~ah, sonra suyun jçerisine koymalı. 
b~<e i~i.nce süıgeçten geçirerek kaba 

Jtıu.u ~ıt üzeri.nde güneşe bırakmalı. 
b.tr duktan sonra avucunuzda oğuş-

lU-aanız iyi bır pirinçunu olur. 

... * Camlan daima temiz ve parlak •01'1\ __ 

'llllesi için sirke karışık ıu ile yı-
lı ve kuru bir bezle kurwamalı. 

r~ İnce çamaşırların üz.erindeki nü
l..ek l'.!p • lekeleruıi çıka-nıak kolaydır. 
l! elerı çok taze hardal ile örtmelı.. 
~ıaat bırakmalı, ı;onra su Ue yıka-

... 
tır, 1r R5mOrün uzun müdd•t dnyanma
Cl~ '. ter mistnız" Bır lıtre su ıcerisın
~,. iltı COrba kaşı&ı iri tı...z eritiniz. kö
l~tle.rn iızerıne scrp;nız. liır litre su 

kııo kOmUr içın kA!.ldir. 

"4.i. "le ~~ı;i derisinden mamul eldive., ve 
b\J. ~ &'.tbi şeyleri yıkarken sıcak ve sa
fle ttlu su kullanmalı. Fakat sonra su ı 
~alkalamalı. Olduğu gibi gölgede 
t~';;,.alı. Yumuşak kalır ve yeni gibi 

1 "-~ Saplan abanoz fırçalan yıkarken 
llıeııal'uıuı üzerine balı!çe vazelin sür· 

1r l:Jzun mfiddet kullanılmıyan cez-

veler, çaydanJıklar kilf kokar. Bunlan 
yıkarken suyun içerisine biraz soda 
koyarak btrak.rnalı ve sotuk su ile çal
kalamalL 

* Siyah veya san deriden yapılmış 
çanta, kemer U;ih .. gibi şeylerı parlat
mak için bir bez parçasının üzerine iki 
üç damla limon suyu damlatarak o-
tuşturmalı. 

* 'Beyaz ipekli gömleklerin, kom-
binezonlartn yıkanırken sararmaması 

için bir yere serıp kurutmamalı, ttiylü 
havluya sararak on iki saat bırakmalı., 
sonra ütU.lemeH. 

* Koltukların, t:anape1r.rin kenar -
1a.rındaki tahtaları parlatmak içın mü
savi n1iktarda alkol, pamulcyağı karış-
tırıp bir parça pan1ukla sürmeli, sonra 
tcrniz bır flnile parçası ,ıc parlatmalı. 

* Süt kaynatırken ute$ kuvvetli ise 
tl'ncercnin dibi tutar, yıkanırken gtiç
luk çckılır. Buna mani olnıak ıçin ev
vel:i tencerenin dibine bir veya ıki par
ça şe!.t.r koyunuz. Sonra sUtü üı.erine 1 
dok ünüz. 

1 * Ütülerin çok temiz bulunması IA-
zımdır. Bunlar sıcak sodalı su ve bir 
fırça ile yıkanabilır. Paslı üttileri ince 

tuz veya zimpara kfığıdı ile silmeli. ü-
tüleri, paslanmaktan muhafaza için ha
fiJce yağlı bir beze sarmal~ 

* Elbise yakalarının kirlerini te -
mızlemek için bir bardak su içerisine 
bir kahve kaşığı amonyak koymah ve 
bir bez parçasını baurarak. yakayı sil
meli. 

\ık. Geoe güya Unvan zade Recai bey ıere -ı;•u1'Cek-
N usret: ,.,~ 

- Rastas~n-
._ Yorgunsun! 
- Ya.ıp ka.acakstIL 
- Kırk y.lda b.r b.r de benıın sözümü dinle?. 

bana şu işareti verdı: 
- İki buçuk! 
Ben burada pazarlığa hiç taraf

tar o.mad:ğım halde kadından al
dığım bu işmar üzerine, hiç ağzı -
mı açmadan, narmaklanmal, ayni 
sinyali lezııah tara verd.m: 

- İki buçuk! 
Bıraz durduktan sonra: 
- Pekfila, dedi, öyle olsun, fa-

ka~ inan olsun ki bir şey kazan
m yacak. İki buçuktan sermaye -
sıne vermi• olaca·ğız size .. Ne var 
kı ayağ,nız alı.•sın da müşterı o.a- ı 
sınız bize! 

Lzatmıvalım, kumaş kesildi, pa
ket yapıldı, boz de parasın: bayılıp 1 
dışarıya fırladık. Tesadüfe bakınızı 
ki b.raz sonra bana parmaklanle 
c2 buçuk> işaretini vermiş olan 1 
bayan.a o c'.vardaki b;r başka dük
kanda buluşmıyalım mı? G<ırün - 1 

ce yüziıme bakarak sordu: 
- Kaçtan aldınız ik ı buçuktan 

rr..ı? 

- Ne !.('nzilii'ı? 
- Ben ikı ·buçuktan aldım amma, 

hesap pusulasında da ayr:ca yüzde! 
on .enziliıt yap.ırdım. ı 

- Yaa? Onu nıçın söylemediniz' 
bana? 1 

- Eğer, onlara ~aktırmdaan o
nu da parmak ışaretile söy !emek 
mümkün olsa--dı söylerd m ... Fa
kat... 

İşte pazarlıksız sa'ıı; diye bun -
!ara der:er! Ben şimdilik bun:ar
dan buracıkta ancak iki misal gös
tercbidim. tıeride belki birkaç ör
nek daha veririm. 

biye tu turdu. En nihayet: 
- Gel~miyecek .. 
b:ye telefon etti, rahatlandı. ye, senin daıma gördüğüm g;bi kalmand.r!. 

sa J:ıı.n evde kaldığıma göre sinirlenmi bozma -
Y<iı. 

l' - E ... Uzun uzun konuşmadık. Paşa me:.elesi 
llııci, ı:.e o:acak?. D:ye tekrar lıifı açtı .. 

- Hiç .. Mesele yok. Ne oklu ise oldu!. 
bedim. 

- Fena yaptın!. 
- Neden?. 
- Sen bu adamdan ayrılmıyacaktın. 

- Rica tderım, yine bana bunu söyleme. 
- İstersen susarım amma, hata ettin! 
Ciddi kızarak, gücenerek: 

tıı?ı_,- Ne hı.ta e:tim, ne bir ~-ey .. Mükemmel yap-
·-· 

Si:yl Dedim. Hem söy'emek!.en korkuyordu, hem de 
eı:neden duramıyordu: 

...,~ h.- liata mı, savap mı bilmem. İsterim ki, hayat 
adllieler benı a..ancı ıkarsın. Benim için g~ 

- Tşekkür ederim. Bon paşasız da ·böyle kala
bilirim .. 

.Nusret, bu ooktada tereddüdünü saklıyamadı. 
Yerinden, 

- Nı:s·l.. Nasıl?. 

Diye, fırl'ayıp, c!evam etti: 

- Bu ~damlarla mı? 
- Nusret •bu bahsi .birkaç defadır konuşu -

y~ruz. Yine, hep ayni mese.e•er üzerine ge.me -
yeiim. Başka li'ıf yok mu?. 

Dedim. Elime bir gazete aldım. Sustum. O, 
yine: 

- Bunlar konuşulacak şeyler. Sen hata ettin!. 
D.ye ~öy1eniyordu. Yeni yeni münakaşaların 

açılma.sına meydan vermemek için sustum. 

* Nusretin: 
- Sen hata ettin., 

Kuyumcuyu soyan deli1<anlının 
karısı meğer başka birisile 

tan1ş1yormuş 
Jan - LUİ BARROLT, yeni çev

rilen c3:vastopol. fılminde yult
sek bir zabit ro.ü yapıyordu. As

kere dave: ed4lJ1Ce küçük zabit 
oldu. Kışladaki arkad~larına: 

L.ondranın klbarlanndan zengin ba
baların çocukları olan şık birkaç deU
kanlı geçen sene bir kuyumcuyu al
datarak tuzağa düşürmek i.ıiternişler, 
adamın en ktymetli mücevheratından 
nümune olarak görmek arzusile ken
disini bir otele davet etmişler ve üze
rine hücum ederek ya·:.-ıamışlardL 

Fakat bu vak'a çabuk duyulmuş, de-
likanlılar yakRlanmı$. her biri ağlr ce
zalara mahküm edilmişlerdi. Hepsı şim
dı hapishanede bulunuyorlar. Bunların 
ileri gelenlerinden Vilrnerin yirmi iki 
yaşındaki karısı geçen gün Londrada 
mahkemeye mUracaatla boşanma lale-

1 
binde bulunmuştur. İngiliz gazeteleri 
için yeni bir dedikodu mevzuu da bu. 
olmuştur: 

Geçen sene martta genç kadın mah-
kemeye mUracaatla kocasının başka 

bir kadınla münasebette bulunduğunu 
söylemi~. onun için ayrtlmak istenuşti. 
Bunun lizerine mahkeme bunlar1n bir-
bırinden ayrılmasına karar verm.ş, ta
kat bundan sonra kadının tekrar bo-
~andığı Vilmer ile birlikte ya~adtğı 

sabıt olmuştur. 

Kadın şimdi bunu lnkir etmekte
dir~ Vilmer ise mal Um cürmünden do-
layı mahküm olmuş. kadından ayrıl-

mış, kadın da şımdi müracaatla ayrıl
ma kararının arLık kat'i olmasını ıs-

tem iştir. 

Kocsının b~ka bir kadınla müna-
ı;ebett.e buluıın1a~ı Uzcriı;.e verilen bo-
şanına kararının geri alınması ınevzuu 
bcthsolmuştur. Çunkü kadının sonradan 
yine kocasile yaşamağa başladığı ~cıy
lenmcktedir. l:latbuki kadın bunu red-
detnıcktedır. Fakat kadının a]cyhinde 
muddeiumumi t..ırafından şöyle bir id-
dia vardır: V~lmerın genç karJ.Şı daha 
kocnsuıın başka bir kadınla münase
bette bulunduğunu öğrenmeden evvel 
başka bir erkekle münasebet tesis t.-
mişti!. 

Kadın bunu itiraf etmektedir. Kan 
kocanın böyle birbirlerine hlyanet et
tikleri sıralarda Vilmer malılm olan 
soygunculuğa cüret etıniş ve geçen ı>e
ne martında mahküm olmuştur. Mah
keme şimdi kadını bu kocadan kat'I 
olarak ayırmal<tadır. Vilmerin karısı 

Aşıkına varacaktır. 

_ Görüyorsunuz a, ten:zili rüt.. J 

beye uğradım, küçük zabit oldum.. 
Diyor ve gülüyor. Birçok filim- ı 

le'.cie asker, ubit v.e kuı::andan 
ro<.eri yapan Piyer Rışar Vl.fn şun
di müliız.m ve cephede harbediyor. 
Vilm, umumi haı be de iş:irak et
miş, bir defa yaral:ınmıştı. Bazı 

gaze.eler, son Sarbrük harekatın
da yaralandığını haber verdiler. 
Fakat bu haber teeyyüt etmedi. 

Askeri rollerde şöhret kazanan 1 
artist.erin hemen hepsi si.iıh altına 
alındı. Jan Müra, jan Gaben, Şarl 1 

Vanol, J an Golland, ilıih- 1 
Fan'.ezi şarkılarını büyük zevk

le d,nl<>d:ğımiz ince ruh. u, zarı! 

şair Şarl Trene de tayyare ala - 1 
yında pilot... 

1 
Modern serenatlann mübdii Ti

no Rossi, bal ayını geçirmeden 
genç ve güzel zevcesi Mireille Ba· 
lin'e veda etmek mecburyelinde 
kaldı. Sevimli art!st, nefer Tino 
Kons'. an tin oldu. Eğ:enceli filim -
lerde bizi güldüren, neş'elendiren 
artistler: Fernandel, Alber Frej -
lan, Röne Löfevr de siliıh altına 

ile karşılaşacaktım: Belkisin kendi hüviye!Ee baş 
inşa kalması. Bundan daha büyÜk tehlike ne ola
b:lırdi?. O hüviyet dirilir dirilmez bu Be.kisi bo
/1.ar, öldürür, yerden yere ça.ardı! Ruhlar bir ol· 
masa bile beden bir değll mi? 

Demesi, ne de olsa zihnimde bir yer yapmış
Gece yalnız kaLnca hep bunu düşünmeğe başla -
d:m. Kafamın içinde uzun uzun hesaplar yap'.ım, 
Co.,t:;m biçtim, evvelce verdiğim kararlan tekrar 
yok.amadan geçird.m. 

Ancak beni, bu hadisede belki en çok sıkan, 
en çok düşündüren taraf kendimde hissettiğim ·bir 
bo~lıık oldu! Kendi hüvlyetime istikamet vermek 
için inand•ğım, kuvvet verdiğim, sürüyüp götür
düğiim bir dava vardı. Ayrılık, bu davayı orta -
dı:.n kald.rıyordu. Şimdi bu, boşluğu nasıl bir kin
le dolduracak, nasıl tekrar sürüp gidecektim?. Be
ni ilk önce düşündüren bu oldu. Onun içindir ki, 

İyiden iyiye inandım ki sinirlerim bile en 
r:rih;m zannedilen şeyler üzerinde dahi durmıya 
mütehammil değil. Hiıdiseleri kendi oereyanlanna 
bırakmaktan başka çare yok, düşünmemek, her 
neticeyi emri vaki halinde kabul etmek, benimse
mek benim için işin en çıkar, en enuıiyeUi tarafı. 

- Paşadan ayr:lmak. 

Bu, bana hiç bir şey ilham etmiyordu; hiç bir 
kocku vermiyordu. Ayrılmayı hazırlarken dü.şün

'Jledikten wnra, ayrılığın sonunu düşünmenin ne 
.manası, ne ehemmiyeti o:abilirdi. Düşünmek uy

kumu kaçırabilecek, belki zihnimi yoracak, sinir
lerimi bozacak, fikirlerimi karıştıracak, kararlan
ın; .bozacaktı. Ve_ O zaman tehlikenin en büyüğü 

- Paşadan ayrılmak .. 

Bana bir hınç, bir öç gibi gelirken bunun olu
vermesi, yine bana: 

- Neye oldu?-
Dedirtir gibi oldu. Hakkım yok mu amma?. 

Ond~n ayrılmış olmakla ona ne yaptım? .. Ne ceza 
verebildim?. Teraziye vurunca ceza kefegi 
çok nafi! kalır. Nihayet onun için kaybedilmn 
olan şey şudur: Güzel bir kadın, genç bir kadu 
olgun bir kadın, bu kad:na sahip olmak isted 
onu yatağına esir etmek istedi, onu servetin
kurban vermek istedL. Olmadı, yapamadı. Fakat, 
b•nim için vaziyet ve hiikiimler hiç te bu olma-
malı değil mi?, (Deııamı 11arı 

çağınlanlar arasında ... 
Kadınların sevgJısi jan promye

lere gelince: Çevırdik.eri aşk sah
nelerini yarıda bıraktılar, as.rer 
üniformasını giydiler ... 

Bunlar .arasında: Piyer Frenay 
{Yovnne Frentan kocası), Şarl B<>
yer, Jorj Fiameng (Vivian Ro -
mans'ın kocası, yeıı.i jon promye 
Bernar Lankre, Klod Dofen, An
dre Luge, Piyer Bla~ar vard>r. 

GönüL.ü yazilan artist'.er: Dolia, 
Jorj Valle, Ray Van'.uva, Duşen, 

J an Kiepura, Fon Stroheim, ilah-

Sahne v.'ızilerinden, mütehassıs
larından ıı.sker olanlar da pek çok· 
tur: Jan Rönuar, Hanri Dökunan, 
Jan Dö.anoy ve Hanri Şommet 

ordunun sinema servisinde çalış -
maktadır:ar. 

Bunlardan başka, stadyolarını 

kap.yarak, işlerın..i bırakarak alay
larına, taburla.rın.a iltihak eden • 
!er de vardır. 

Şarl Boyer'le beraber •Korsan• 
fi.mını çcv.rmck.e o.an Mark Al
leı;ret, sderberl.ğın il:i.nı üzerıne 

ıı.s.,;taru. ses muhendısi ve s:ı..dyı>
nun buh.ın mustahdemJen üe be
raber asker olmuştur. 

Hulasa, büyuk sınema am.Ileri, 
artıstleri hep asker. Study()!ar ka
palı ... Acaba nekadar kapalı ka
lacak? ... Bunu şımdilik tayin et
mek ımkan. yok. .. Fakat, temenni 
edelim ki bu hsyat, hulya ve neş'e 
kaynağı olan stüdyolar yakın hır 
atide kapılarını yen.den açsın .. 
Sevdiğimiz ve takdir ettiğ:miz ar
tistleri yeniden görelim, alk~ya
lım .. 

Umumi harpte asker olan sinema 
artıst.ıerinin çoğu sağ ve salim. 
döndiLer. 

Bunlardan biri, ağır sudette ya
ra:anmış, Almanların eline esir 
dü:;miiş~ü. Üç sene Almanyada e
sir kaldı. 

Harpten sonra Fransaya döndü. 
Bı.iyük bir şöhret kazanJı. Holi -
vuı sıMmacılan Parıse gddı.er. 

Ufak bu- tecrübeden sonra yüksek 
bir ücretle angaje ettiler. Az sonra 
bütün dünyanın takdırine m:uhar 
oldu. Fransızlar kendisınc •mi.il 
Moris ünvanını verd.ler. Bu artist 
Moris Şövalyeden b~kası değil

dir. Hayatuu kendi lisanından din
leyin.z: 

- Şöhretimi esare!ime borçlu
yum. Kampta, oda arkadaşım bir 
Jngiliz zabiti idL Kendısile samiml 
bir dost olmuştum. Vakit geçirmek 
için bana ingilizceyi öğrettL Bu 

sayede Holivuda gitmeğe mu\·af -
fak oldum. İngilizceyi mükemmel 
bilmemiş olsayd.m Amerikan si -
ıııemacilan:nuı beni angaje etmek 
•istemiyecekleri muhakkaktı. Bir 
ata sözü vardır: •Felaket hazan sa
adete yol açar._. 'ierler ki bu pek 
doğrudur ... • 

S. D ••• 
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Kısa bir müddet «RADYO· 

LİN:. .kullandıktan sonra diş

lerlııiı inci gibi parladıktan 

başka mikroplarm k.lmilen 

mahvoldutwıu; zararlı salya 

ve ifrazaUD kes.ilditini di~ eı

lerindeki iltihapların durdu

ğunu ve nihayet ağzınızda !A

fil bir rayiha başladığını du

ıacaksuuz. 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
Her ıün sabah öğle ve akşam 

yemeklerinden sonro gün

de uç defa ~leri.nizi 

R A OY O L 1 N ile fırçalayımz. 

V AKIT, NAKİTTİR. • • 
5 'PQI'Sİymıhık bir 'komprime ile (su ve ateşten gayri haricten 

hiçbır madde ilave etmeyi düşünrn€k.sizin) 15 kuruş mukabilin
de 15 dakika gibi kısa bir zamanda Z"ell#!m ve ı.ştıhalı hır sofra 
hazırlıy abili:rsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu dereee nefis bir 
çorbayı her zaman bula.mazsı nız. 

~ 

Büyük yardnn ve faydası llşikar olan QOI'balık sebze kom-pri
melerimizın se~lercıe .ndaset ve tazeliğini muhafaza elt$.ne 
~ah.it olacaksınız. 

CAPAMARKft 
Mercime-k, bezelya, nohut ve sair huhubat sebze ve çorbalık 

'.koınprim.elerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilm~ servet gıoıdir. Bilh~a dar 

ve sık:ış:ıık hır zamanda kıymeti daha c;ıok takdir edilir. 
Aileler iıçın olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her 

zaman ve her yerde sıcak bir yemek temıni ka'bildir. Bakkalla
nruulan 50 gramlık bir .komprime 9, 100 gramlık bir lrompri
meyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAP AMARK.A Tarihi tesisi 1915 

~-------------------------· ŞİRKETi 1 
HA YRIYEDEN : 

1 - Kabataş, Üsküdar arasında mutad araba vapur seferlerinden 
başka olarak Bayram günleri kuçük araba vapurunun da işbu iki iskele 

arasında her ihtıyaç karşısında aynca hareket ettirileceği. 
2 - 55 ve 56 numaralı lJıtı küçük vapurlarımızın keza Bayram günlerin
de [htıyacı karşılamak için tlskudarln Bcşikta5 arasında daıntl surette 
(fasılasız) çalıştınlacoğı sayın yol ~ulanrnıza illin olunur. 

İstanbul Grupu Tapu Sicilli Müdürlüğünden: 
A ~t 

5 

Cnsi 
Pillınimetre 

17 Balastro 
"10 Tiriltll 
20 Pri%ma 
1 PanckıCraf 
3 J>erıel takmU 

40 Çelik terit 
8 Çelik cetvel 
7 Vemıyeli minkale 

20 J alon sehpası 
100 F~ 
ıo Altıt eemslyesi 
40 Şakul 

6 Mıra 

Markası 

Reis morka verniye taksimaUı cam!.:) 
kapalıdır. 

Rihter 
Rihter, yandan açılır sapı iğneli 
Rlhter ve .ııapı ıahta 

Nesler verniyell ve madecl 
Rihter marka orta boy. 
20 metrelik 8aP1 kırmalı 
1- metrelik 
Süstander 

OrUı boy 

Müfredatı yukanda gösterilen 14 kalem alütı !cnnrye açık eksiltmeye konul
mu tur. 27 teşrinısanl 939 Pazartesi gunu saat 15 te ihalesi yapı.lııcaktır. Talıp 
olruılann Sultruıahmettc tapu sıcilli mudurlugunde müteşekkıl komısyo.na mü-
Tacaat etmeleri ilfıo olunur. (9425) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Tam r edilmekte olan Defterdarlık binasının çatısından çıkarılan tahminen 

39200 adet soğlam ycrlı alaturka kiremitin bın ::.dedi 750 kuruş muhammen bedel 
üzerinden açık nrttırma ile satılacaktır. 

i tcJtlilerin şeraiti öğrenmek üzere her gun ve muzaycdeye ginnek için de 
muhammen bedel tutanrun yüzde yedi buçugu nisbetinde teminat akçclerile be
raber 20/11/939 Pazartesi gunü saat 14 de Milli .Eınlfilc Müdürluğilnde toplanan 
komısyona mur.ıcant!arı. (9057) 

PİYANGO KRALİÇESİ NIMETABLA 
T. H. Kurumu Piyangosunda ol duğu gibi gayet zengin ve bol ik rarniyeli 

Milli PiYANGO'nunda 
birden vererek 

80,000 Liralık En Büyük İkramiyeyi 
Ni.nıEt Ablanın uğurlu elile verdiği 26766 numaraya isabet eden ve isimlerinın teşhirini ar.ru 

etmiycn 2 ortak kazandılar Bu bilet Gişemizde as.lmıştu. 

Birinci 20,000 Lira ık İkramiyeyi 
Nimet Ablan.ı.n uğurlu elile ver 18188 No. biletle Karagümrük 27 No. da tütüncü Bay 

Kemalin kızı Bayan NUR.AY 
• 

ikinci 20,000 Liralık /kraıniyF?yi 
Yine Ni.m~t Ablanın uğur.u elile verdiği 18188 No. biletle Dolma bahçe saray; garaj bekçisi 

Bay Mehmet 
• 

1/1,000 Liralzk lkramivevi 
Yjne Nımet Ablanın uğur,u elile v-Prd~i l45f)6 No. biletle Karagümrii'kte

oturan müı.,asir Bay Şükrü 
• 

Eirinci 10,000 Liralık /ı~ramt"yeyi 
Yine Nimet Ablanın uğu.·]u elile verdığı 25698 No. bi:etle is:anbul 'ıelgrafhanesmde B:ıJ 

Kemal ve ortağı Büyükd-erede ber.ber Bay Fuat 

lk inci 10,000 Liralık Jkramiyeyi 
Yi~ Nimet Ablanın uğur~u elil€ verdiği 25698 No. biletle Beşiktaş tramvay caddesinde 42 

No. da sobacı Bay Mehmet Ali 

Kazandılar ve Paralarını NI \Ji: r AtiLADAN Tamamerı Aldılar. 
ıffMffff~ffMffffffffffHff"ffffffff~ff~•MK"ffMff~ff~Mffff: 

ı fv',UHTEREM MÜŞTERİLERİfvİZİN NAZARI DİKKATİNE: ı i 2 nci keşidenin biletlerinizi ayın 9 uncu gününe kat.lıır t cJit ı 
• etmeniz menfaatiniz nanuna rica olunur. ıı 
•ffffffffffffffffffffffM~H~Hff~H~•~ff"ffff~H"ffHH&ffM 

AOHESE DÜO\:AT: İstanbul, Eminönü Tram,ay cı lde3i No. 2~ - 3ı 

NİMET GİŞESİ SAHİBİ NİlVIET ABLA 
Hiç bir )erlle ~ub{'si )oktur. Tel. 220·~2 

GRİP, NEZLE, NEVllALJı, UAŞ, Dİ,;, Kl1UaLIK, SOGUK ALGINLIKLAUI 
AGRILARI Tr..S~i.~ EDER. 

.. 
Gayrimenkul Satış ilanı m!~t:~!~~in~!~~e 3 

üncü ticaret 

ı b l E • S · D · k } · · d Posta teLgraf ve telefon müdür-stan U mnıyet anaı:ı ıre tör tiğiın en: lüğü vekili tarafından Sırkecide 
Ölü Dimitrinin sağlığında 15015 hesap No. sile Sandığımızdan aldıgı ( 1050) ı Mes'acie. hanında 33 No. lu odada 

liraya kôlllı birmci derecede ipotek edip vadesinde borcwıu verınedığuıdcn hak- oluran Maks K.ayin aleyhine 939/ 
kındo yapılan ta.kip uzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı madtiesınin maluiu 40 cı' 1114 No. lı ile aç lan a.acak dava- ' 
maddesine göre satılması icap eden Fenerde Abdısubaşı mahallcsıuiıı Fener 1 s nın muhakemesinde müddeaa - • 

T. iS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Kcş~deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbar.asız hesaplarında en az elli lirası bl 
lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERİ 
ı Acet 2000 ı;ralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 " - 3000. - " 
6 ,, 500 ,, - 3000. - " 

12 ,, 25{) ,, - 3000. - ,, 
40 ,, 100 ,, - 4000. - ,, 
75 ,, 50 ,, - 3750. - " 

.. 210 ,, 25 ,, - 5250. - " 

Türkiye İş Bankasına paTa yatınnak1a yalnız paraı biriktiı 
m~ olınaız, ayni zamanda talijınıizi de denemiş olursunuz. 

caddesinde eski 322 yeni 288, 288/1 No.(kııyden fabrika ikraz senedinde mağaza leyh ilanen yapılan tebl"ga a rağ - ----------------------------

diye yazılmış ise de ipotekten sonra bi..a yıkılmı.şıır) arsanın tamamı bir buçuk men mahkemeye gelmemiş oldu - ı ı ı~· hı·sarlar U M··d• 
ay müddeUe açık aıttırmaya konmu.ştur. ğundan gıyaben muhakeme icra_ _ H • U Ürlüğünden: 

Satış tapu sicıl kaydına gore yapıl:naktadır. Arttırmaya girmek isteyen sına karar verilerek bu baptaki ---------------------...;;;;... ____ _. 
,(157) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bırinın temınat mektubu gıyap kararının dahi il~nen teb- Cınsi M.kl.ırı Muhammen 0;0 7,5 Eks.ıtoıc 
da kabul o!unur. Bırıkrni:j butuıı vergilerle beledıye resımlerı ve vakıf icaresi liğıne ve bu husus için kendisine bedt"li te ı.inatı şek.i 
ve taviz be<ieli ve tellaliye ri.ısumu borçluya aittiı. Arttu·ma şartnamesi 16/11/ yirmi ~ün mühlet veri:mesine ve Lira Kr. Lira Kr. 
939 tarihinden itıbaren tetkik etmek ı yenlere Sandık Hukuk ış.eri servisinde muhakemenin 8/121939 cuma saat Çektirmeye kona-
açık bulundurulacaktır. Topu sicıl k.aydı•e sair luLumlu ızahatta şartnamede ve J 14 de talikine karar verilmiş ol- ~c;kk mtotör"h l adet 4200.- 315.- Açık Ek:. 
takip dosyasında vardır. Arturmaya gırmiş olanlar, butıları tetkik ederek satı- duğundan yukan<la adresi yazılı 1 z a ap e~1:"' ı l > 480.- 36.- Pazarlık 
lığa çıkarılan gayrımenkul hakkında heışeyi öğrenmış ad ve itıbor olunur. Bi- ı rnüdde .. aaleyh Maks Klayin muay- teı:~~ıra ;ıı 

1 
> 
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.-

9 
~, 5 > 

rinci arttırma 27/12/939 tarihine.musadıf Çar~amba gunu Cağaloğlunda kfıın San- d h -'"' 
• k ... kk 1 1 b"l · yen gun e ma k€meye gelmediği 1 I- Şartnamesi mucibince 22/IX/939 tarihinde talibi bulunmıyan l ıı.< dığımızda saat ıo dan 12 ye kadar yapırııca tır. muva at iha c yapı a ı mesı ve_y. a bi.r v.ekil göndermedig" i ve 

için teklif edilecek bedelın tercihan alınması icap eden gayrimenkul milkellefi- tör yeniden eksiltmeye ve yine şartnameleri mucibince yukarıda yazılı ~ 
d . d muddetı içınde gıvap kararına iti- malzeme pa~arlıkla satın alınacaktır. yetile Sandık alacağını tamamen geçrruş olması ş;ırttır. Aksı tak ır e son arttı- d. .. 

ranın taahhüdu baki kalmak şartile 11/1/940 tarihme ınusadif Perşembe gilnü raz etm€ ıği takd:rde vak·aları ka-' II- Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hl:ıı 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri-1 bb~l etmiş addolunarak davaya sa- 'ı yazılıdır. 

· · ı b ıt _nazari le bakılacag~ ı ve bu bap- III- Eksiltme 22/XI/939 Çarcamba gu-nu·· Kaba•-şta Lev,,zım ve ·uı menkul en çok arttıranın üstllllde bırakılacaktır. Hakları tapu sıcıllerı e sa ıt ,, .... ., ~~ 

olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususıle faiz J takı gıyap kararının bir nüshası 1 subesindckl alım komisyonunda yapılacaktır. 
ve masarile dalr iddialarını illin tarihinden itibaren yirmi gun içinde evrakı ı rr<hkeme duvanna asıldığı ilfın o- lV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
musbıtelcrile beraber doıremıze bıldırmeleri Uızımdır. Bu suretle haklnrını bıl- lunur. V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve soatlerde '7o 7,5 ı 
dirmemış olanlarla hakları tapu sicillerıle sobit olmıyanlar satış bcclelınin pay- ı paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. ' 

!aşmasından hariç k~lırlnr. Dııha fazl~ malüı~at almak istıyenlerin 38/149.3 dos- ı .:!:fllllj[llllll'j!lıı· ~ e k e r ·•llll////fl 01' , • 
ya numarasıle Sandıgunız llukuk Işlerı Servı.:,ıne mu.racaat et.melen hız ımu _§JI Jj Y U il!!§. 1 b } p T T M •• d •• J •• v •• d 
ilAn olunur. .. • ı- - ;J Tad 

1 
~. stan u . . • u ur ugun c: 

D t Kıt AT l~ oayramının ~ İstanbul BUyuk Postahane binası kalöriferi için 100 ton mann lııve et 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınıın gayrimenkulfi ipotek göstermek istiycn- = ~ [ maden kömilrli alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 

tere muhamminlerımız.ın koymuş olduğu kıymetın yi.ızde 40 nı tecavüz. etmemek e-=; H c ı Eksiltme 29/11/ 939 Çarşamba, saat 16 da B. PosUıhnne binası birin4 

üzere ihale bedelının yarısıno kadar borç vermek sureUie kolnylık gostermckte- :::- ~ P. T. T. l\Ii.ıduıHıgü odasında toplanocak alım satım korrıisyonunda yapıla 
dır. (9442) a :=:: Beher tonunun muhommen bedeli 12 lira 62 kuruş hepsinin 1262 Ilı 

E= 1 ~ \'akkat teminat 94 lira 65 kuruştur. 
•---------- = İstcklileruı olbnptakı ~rtnomelerlnf görmek ve muvakkı t teminatını 

~ := 1 tırmak üzere çalışma gurılerınde mczkOr mudiırlük idari kolcın levazım 1' Devlet Demlryolları ve LimanlerJ 
h~letmtt u. id•resl llinl•rı E= Ş E K E R 1 ": = eksiltme gun ve saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret Odası vesikD 

~lırıUllllll ·ı ı. '"il vakkat temlnat makbuz.ile birlikte komisyona mürncaotıarı. , •ııımn il· ı e fl"ar. -t!ıı.ı llrı. 
Milnakal.At Vekfıletince yapılan ilAula 15 tcşrinievvei 939 ve bilahare idarerruz- ı-------------- İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma v~ 

.Eksiltme Komisyonundan: 
ce yapılan ilfınla da 31 teşrinievvel 939tarlhine kadar kabul edileceği bildirilmi' 

olan İngiltereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki tekliflerin kabul muddetinln 

30 teşrin.i&ani 939 tarihine kadar temdit edildiği il4n olunur. .9262> 

* ... 
Muhammen bedeli UOO lira olan 20000 adet büyük 10000 adet kiiçük hasır 

süpürge 17/11/1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek istiyenlerin 615 liralık kat'l teminat ve kanunun tayin ettiği 

vesaikle birlıkte pazarlık g(.ınü saatine kadar komisyona müracaatları Uzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9056) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy akliye ve asabiye hasUınesinın 21 inci pavyonunda yopılacak kalö
rifer tcsiS<ıtı monUıJı işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 29/ll/939 Çarşamba gilnü saat 15 de Cağaloğlunda SıhMt ve 
İçlimal Muavenet Mudurlügu bınasında kurulu komısyondn yııpılacaktır. • 

2- Kesif bedeli 3448 lira 40 kuruştur. M. Teminat 259 Jirodır. 
3- İstekliler şartname mukavelename proJe kesif ve saır evrakı her gün 

komisyonda görebilırlcr. 
4- İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesiknsile 2490 sayılı kanunda yazılı 

ve ikalar ve bu ~ yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile bir
li.ide bu işe benzer 3000 liralık iş yaptıklarına dair eksiltme taı ihindcn 8 gtin 

evvel İstanbul Villiyetinden almış oldukları ehliyet vesikalarile birlikte belli gün 
\ e sııattc komizyona gelmeleri. 49436) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
4Kozmetiki müstahzarat> hakkında 

bır ihiira için alınmış olan 3 Sonteı>J'in 
1937 tarih ve 2463 No. h ihtira beratı
nın ihtiva ettiii hukuk bu kerre baş
kasına devir edilmek ve yahut icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak için bu 
bak icara dahi verilebileceği teklif e
dilmek\e olmak.la bu hususa faz.la ma
lumo t edinmek istıyenlcrin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat l - 3 numaralara 
rnlıracaat eylemeleri ilfın olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
.Mevaddı tcphirıye ve mümasıllne 

ve bilhassa asıd sıyandriki rnassedcn 
ve hasıl olan mevad) hakkındaki ihtıra 
için alınml§ olun 23 Sonteşrin 1931 ta
rıh ve 1437 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerrc başkasma 
devir ve yahut icadı Türkıyede mevkU 
:fiile koymak içJn icara dahi verilebi
leceği tekli! edilmekte olmakla bu hu
susa faua maltlmat edinmek isttyenle
rin Gıılatada Aslan Han 5 inci kat l - 3 
numaralara müracat eylcıneleri ~ 
olwıur. 

Bakırköy alcllye ve nsa.bi;re hastanesinin 1 inci pavyonunda yapıtacıı 
.rifer tesisatı mont.aJı i§leri açık eksllbneye konulmuştur. 

Eksiltme 29/11/939 Çarşamba günQ saat 14,30 da Cağaloğlunda sıt 
İçtimaı Muav~ Müdürlüğü binasında Iruıulu komisyonda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 3347 lira 50 kuruştur. M. Teminat 252 liradır. 

İstekliler şartname, mukavelename, proje, k~it ve sair evr:ıkı Jı 
komisyondo görülebilir. 

İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı konunda yazıll 
lar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu fle 
bu işe benz.er 3000 liralık iş yaptıklarına daJr eksiltme tarihinden 8 gill 
İstanbul Villıyetindcıı almış olduklıın ehliyet vesikalarile birlikte belli 
saatte komL:>-yona gelmeleri. c9435> 
~~~~~~---~~~~~~~~~-~~~--~---~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

4Yenl kondansasiyon rnı.istnhzaratı

nın imalınc mahsus usul> hakkındaki 

icat için alınmış olan 10 Sonteşrin 1937 
tarih ve 2495 No. lı ihtira beratının ih-

tiva ettiği hukuk bu kerre başkasına 

devir ve yahut icadı Türkiycde ~ 
:fiile koymak için icara dahi verı 
ceğı teklif edilmekte olmakla bU 
sa fazL1 malümnt edırunek istif< 
Galalada, Aslan Han 5 inci ıcaı 
No. lara müracaat eylemeleri i 
lunur. 

Sahip n neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM iZZET BENlC& 

luıWljıı 7.•• SOM 'l'ELGKAF Jılatbaua 


