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STBM İZZET BENİCS 
YIL: 3 

Almanya Sulh Tavassutuna Ret Cevabı Verdi 
Sovyet ler ve 
Finlandiya 
Sovyetlerle Finlandiya
lıların anlaşamamıt 
olnıaları mutlaka şimal 
komşumuzun harp ilan 
!tnıesini veya fili ha
rekete geçmesini icab• 
ettirmez •• 

.!._&&&ıı: m tzzn BNtca 
a,, 
~ Jel Rua1a ile FlnlandiJ'a arasm-
lııııı IDU.akereler birçok nikbin ve 
bıı l.L l&Clıalar kaydettikten sonra nl-

8 et •kamete uframış bulunQor • .. .;:•ı Rıısyanm müdafaasının ayni 
"I ela Baltıklan b"'ladıimı derpiş 
~ "1 tlrnaı kOIDfUD>U>un bu müdafaa 
tltn lltıından euslı üsleri ve adal&rı 
ı,.. de bulunduran Finlandiya ile an
tcıe,laıaınasının en mühlm sebebi Han

llib den eıkı7or. Sovyeller Han&'Oe U.
"I •lırta1n1n Sovyel müdafaasına terk 
bıuU...eatnı Ve bau hudul taahlhlerlnde 
la "'1ıııaamı istediler. Flnlandly&lı
,: lltalılefek ladWerle hudut taahlhl
&a taıı oldular. Fakat, H&Dl"oe'ntn 
r.,~t:Uere ierkedllmeslne ula muva
lty at röoterm!yorlar. Bu lıilçıik dev
t. n biiyuk Sovyel Blrlifi karıısmda 
ı.~~ı..,dltı yüksek milli mukavemet, 
.._ Ilı aşkı ve lecellüt muhakkak ki 
.. , d 
'1ın •vlelln anlaşmasına mini teşkil 
bak •lıle beraber beynelmilel pollllka 
d• :::"°dan dikkate pyan bir vaziyet 
'h d .. ebnlftır. llluaakerenln lnkıtaa 
"11.ııs~' Ue blrllkle naurlar Sovyel 
buıuıı anın tııli bir harekette bulunup 
~lııı IDIJ'acafı noklasına dikilmiştir. 
t1l aJld.1,anm dört fırka askerine kar
lı ~ bu.t1.rı on bet motörl.ze Sovyet fır
,;~• flıılandiya hudutlarında lahşil 
la 'Iını. bulunmakladır. Sovyet ordu
lJ rı.na. verilecek bir ıileri> kumandası 
~: bu kıl'alarm kendilerine tayin olu
ı.,Q hedeflere sür'alle yerleşebilecek
), llıden ve Finlandiya mukavemetini 

lltcekJerinden fÜphe edilemez. 

.\ı.~oak, vaı.lyl ve Sovyet ordularının 
bi..:eıı bu tel<llde olmakla beraber, 
ıı.,,. • IDlbakerelerdekl inkıta mutlaka 
U.., 1 tolllfumıuun Flnlandlyaya harp 
"' •lnı .. int veyr. filli harekele &'<e· 
tt:ltıı icap ettirmek ve etnıemesi de 
l'ıı kir. Sovyel Rıısya, bu&'ilnkil Av
~ Oa harbini ve mllletlerln l5UkJillne 
l.l !lı ~&pıran say&ısıı.lık ve ttcavüılerl 

tlleıı 4 ..... 
lıtıı -blh ederken bani kendlsl-
lııtı bu ıırenslp haricine çıkması ve 
libı.li lsllklil ,uurunu idrak ve onu bıi
lııtU lalıaı. ile müdafaaya aunelmiş bir 
ı. ttl ortadan kaldırması beklenemez. 
hfthaıde, Sov7eUer1 bu anlaşamama•
~, 1 

)lae :ıa.manla ve yeni yeni mlixa
lt •e lelılllerile lnta9 elmlye ça)Jfacak
~e anı zamanda dünya Jııi.dbele -

inkişafını da takip edeceklerdir. 
bJıı<lö•tlnürdekl suküna ve Avrupa har
.. lıı Cltclde mevzilleşir bir hal ikll
bı,D •Ylemeslne ratmen &'Örüniiflekl 
~11 •t.ı:ıuJı tamam.ile mlllttlcr arasın • 
ı. 1 Vaziyetlerin ve mtinasebetlerln 
•vt;;,·· >u lllıe de mutlak ~ckllde tanıll !!:&· 

,~:"""· Bu kqm böyle ıeçeblltcetl 
>• ltthnakla beraber ilkbaharda. dWı
~bı Yeni yeni aürprJ:zlerr ahne ol
bt 1 Ve İnclllz - Alman - Franlin: har
-:1ıı ltlbl ve lhllli.llar bulması lhll-
4 11 de Pek varittir. Bu arada Ballık 
'•letıertnın vaziyeti de omumlyt"t itl-

(Devamı 3 üncu ..alılfede) 

Taarruzun yakın olduğu söyleniyor;Belcika,Fransa 
. ' 
erkô.nıharbiyeleri arasında da temaslar başladı 

Bir rivayet: Almanya'nın, Polonya ile Çekoslovakya'nın ihyasına razı olacağı söyleniyor ! 
Lahideki Amerika sefiri 

görüştü kral içe ile 
Alman yada 

monarşist tahri
katı artıyor 

Finlandiya' da bir Rus 
1 tayyaresi düşürüldü 

Sefirin kraliçeye 
bir • 

mesajını 

Amerika 
verdiği 

Cumhurreisinin 
söyleniyor 

Bavyerada Hitler aley- Finlandiya murahhasları dönüyorlar, müzake
hinde beyannameler reler inkıtaa uğramamakla beraber neticesinin 

dağıtıldı ne olacağı malum değildir 
--- --------._. Paris 15 (Hususi) - Bavyerada 

monarşist harekatı gittikçe art -
maktadır. Yüzlerce tevkifat yapıl
mıştır. Prenslerin ikametgahları 
sıkı bir nezaret altında bulundu
rulmaktadır .. Monar§ist mehaii • 
!inde iki türlü beyanname bulun
muştur. Bunlardan biri Bavyera
lıları silahlarını bırakmağa davet 
etmekte, diğerinde de Bavyeralı -

(Devamı 3 ünrü sahifede) 

Valimiz Bükreşte 
:.1 merasimle 

----_ ..... • 

• 
--~-~ 

Garp cephesine sevklyat mütemadiyen dev~ ediyor 

Londra 15 (Hususi) - Al'man 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop 
Belçika ve Holanda sefirlerini ka
bul ederek, her iki memleket hü
kümdarlarının sulh tavassut.larına 
Hitler'in cevabını vermiştir. 

ACABA DOGRU MU? 
Roma 15 (Hususi) - İstokhohn

de çıkan Aiden Bladet gazetesinin 
Berlin muhabiri, Alınanyanın Po
lonya ve Çekoslovakya hakkında 
bazı teminat ile Holanda ve Be! -
çikanın tavassut teklifine cevap 

sünü takdir ve sempati ile karşı -
ladığuu bildirmekte ve Alınan -
yanın İngiltere ve Fransa tara -
:fından verilen cevaplar hakkın -
daki noktai nazarı hakkında hiçbir 
.şüpheye mahal bırakmamaktadır. 

Berlin mehafilinde deniliyor ki: 
Almanya bilhassa Fransız 

cevabında koşulan şartlan kabul 
edeme-ı. Eğer sulh tavassutuna 
Paris ve Londranın verecek baş
kıı bir cevabı yoksa sulhutı S-On 

çıkar yolunu da kapamışlardır. 
Alınan mehafili İngiJ tere ve 

Fransanın şart.larmdan fevkalade 
kızgındır. Bilhassa Avusturya, Çe
koslovakya ve Polonyanın tekrar 
tesisini €6a.Slı bir şart olarak ileri 
süren Fransız cevabı infial uyan
dırımştır. Müttefikler bunu yap -
makla bitaraf hükümdarların te
şebbüsünü daha bidayette torpil
lemişleroir. Müttefiklerin işe bu 

(Devamı 3 üncü sahife le) 

vereceği zannedilmektedir. Alman- M k • 
yanın bu ceva·bında Polonya ve a 1 neye 
Çekoslovakyanın ihyasını kabul 
edeceği ve binaenaleyh bu cevabın 

karşılaııdı 

Vali meçhul < !iker 
abidesine biı çelenk 

koydu 
Bayram tatilini l"t"Çlnnek uzere Ro

manyaya «iden Vali ve Belediye Rei
simiz Lôt!i Kırdar ile refikası ve ya-
nındaki «aze~ciler dtin sabah saat '1 
buçukta Köstenceye ,·armıslar ve me-
rasimle karşılanmışlardır. 

Misaflrleri limanda Propa«anda Ne-
zareU turizm müdiıru Torbo ile mat-
buat umum mufetlişi ve Rumen meb
usları istikbal etmişlerdir. 

Köstencede bir saat istirahatten son-
ra. hususi suretle hazırlanan bir oto -
rayla saat 12 de Bükreşe varllmıştır. 

Heyetimiz, Rumen hükümct merke
zinde Bükreş sefirlmir. ve Rumen Pro-
pagany Nazırı tarafından karşılanmış 
ve biliihare tayyare istasyonu, sergi 
blnaları, sun'i ıöl cexllip meçhul as
ker abidesine bir çelenk konulmuştur. 

LUtrı Kırdar ne refakatindeki ı.evat 
yarın Jlükreşten hareket edeceklerdir. 

Vali ve heyetimiz cuma sabahı şeb-

nazarı dikkate alınacağını bildir- rlmlze dönmüş olacaktır. İngiltere tarafından da ciddiyetle Ve r •. r k en : 
mektdir. 
Diğr taraftan bildirildiğine göre, - Milli Müdafaa Vekili geldi 

Almanya, Belçika ve Holandanın Al ç k ı k d ç ki 
(aVaSSUt teklifini reddebmiştİr. manya, e os ova ya a e er•ı naz evvelki fllD üile frenile Ankara-

A=:i!'~.~~VABie'.e- den bir ordu teşkil edilmesini istiyor !::,~~~~!m'~;.~~:;~·:~~ ~~~:.~~:d:::: 
1\Jllli 1\lüdafaa Vekilimiz Na<'ı Ts-

gı:af gazetesının ·Berhn muhabın merasimle karşılanmıştır, 
yazıyor: 

Holanda Kralıçesile Belçika 
Kralının sulh teşebbüsü ne Alınan
yanın resmi cevabı bugün Holanda 
ve Belçika elçilerine tevdi olun -
muştur. 

Öj\rendiğimize göre, Hitler bu 
cevapta iki hükümdarın teşebbü -

Brat.slava 15 (A.A.) - •Havas• 
iyi ha,ber alan Prağ mahfillerinde 
söy i<'nd iği ne göre Almanya Prağ
da bulunan Çek liderlerinin Fran
sa ve İngilteredeki Çeklerin faa
liyetini tasvip etmemelerini ve 
müttefiklerle çarpışmak üzere 
sembolik küçük bir ordu vücude 
getirmeğe hazır bulunduklannı 

beyan etmelerini arzu eylemek- ı------

, 

Buna mukabil Almanva Südet K 1 S A C A 
tedir. ,,....------------, 

mıntakasında hudutta· tashihat 
yapmağı, Teschen arazisini Çekos
lovakyaya iade etmeği ve .protek
tora statüsünü tam bir muhtariyet 
esası dahilinde tadil etmeği teklif 
etmektedir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncu Sayfamızdadır) 

---=- 1# ·-

Yeni Tefrika/arımız 
1 BiRiNCi KANUNDA BAŞLIYOR 

YENİ, BÜYÜK, 
PROGRAMINA 

KIŞLIK NEŞRİYAT 
BAŞLAMAKTADIR 

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

Ticaret 
tavzihini 

Vekilinin 
okurken 

Tlcare& Vekili bir hasblbalinln yan. 
lış tefsirlere ve neşriyata ufradı.tını 

kaydederllen cYenl Sabahı mubarrı .. 
rlnden de şlkiyet etmekte ve şöyle 

demektt"dir: 
«- Yeni Sabah ıaz.etcı;i, muharriri

ne verdiiim iz.:ıha.tt.an~ evvelce canlı 

hayvan ihracatçıları blrllii hakkındaki 
nl"Şriyahnı teyit edecek \'f' birliğin ida
resinde yolsuzluk buJunduğunu cöste
rC"eck bir mana ('ıkarnuştır. ll:ılbukl, 

,·aziyet böyle deiildlr.» 
Bizim mahut arkada~a: 
_ B.:ık u l<iübaliliğe. B:ılon<.:uluk 

mu , gazrft:"<'iltk mi edb·orlar?. !\1ulıar
rir, bir Vekilin izahatını kendi gazete· 
sinin nam ve hcqbına. ideta teyidi bir 
ınahiycUe \.'e deflı;,ik manada na">ıl ifa-
dclendirlr?. 

Diyordum. Sözümü kt'sti: 
- Belki balonculuk, btlkl gazeteci

lik. Fakat, bu sererkl bozarıhk caJiba. 
Dedikten sonra devam etti: 
- Vekilin bu tavr.lh ve iz.ahından 

sonra vaziyet hakilı:aten pek ctktl bo-

LENiNGRAD'DA ORFi iDARE 
Londra. 15 (Hususi)- llelslnklden 

celt"n matümata ı-öre, Finlandiya kıt.a.-
atı bir Sovyet tayyaresini düşürmüş -
Jrrdir. 

Rus kıt.'alarının mane,~ralar yaptık

ları hudutta daha. bazı hidlseler ol 
duiu da haber verilmektedir. Bu hu-
susta sarih hh:bir mahimat ahnama
mı~tır:. 

LEXİSGRADDA ÖRFİ İDARE 
Pari 15 (llusu~İ)- lll'l)lnklden ha

brr verildiilne göre. Ru~ kun:f'tlerlnin 
derhal harekete l'e('e(eklcrl u.nnedU
memtktedir. IJarekoita başlamadan ev
,·et bir Ultimatom verllmrı;,i bcklenll
mektrdlr • 

Lenin,-rad _fi11en örfi idare altında· 
dır. 

:\IİLLİ MÜDAFAA içis 
TAHVİL ÇIKARILDI 

Hrlsinkl 15 (A.A.)- Milli müdaraa 
için rıkarllan elli milyon marklık istik
raz tah\'illeri t.a~dn edilc.ıı müddett.t-n 
çok evvel sahim.ıştır. :\lilli müdafaa. 
icin sahlan tah,·illerin ve toplanan ia
n~nln timdl3·e kadar yüz milyon Fin 
ıandi:ra markına baliğ olduğu :ıanne

dllm•kledlr. 
Bazı fjayiaların hilii.fına olarak Fin 

murahhaslarının avdeti hal~ın mane
'\·lyah uıerinde müeSbir olmam~ıtır. 

(Di'vamı 3 üncü sahltede) 

270 kuruş için adam 
öldürülür mü? 

T ahtakale' de bir sarhoş bıçağını çekerek 
arkadaşının karnını deşti 

E,·,·elki aece Tahta.kalede kanlı 

bir cinayet işlenmiştir. Enünönü Balık
pazarında balıkçılık eden Şükrü; sar
hoş bir halde Tahtakaled.e dolaşırken 
l\iuharrem isminde bir arkada~ına te
s..1.dü! etmiş \'e ondan 270 kuruş ala
cağını istemiştir. Muharrem böyle bjr 

borcu tanımadı Jru söyleyince i:; kav
gaya dökülmüş ve nihayet Şükrü bı
çağını çekerek arkadaşını kamından 

vurmak suretile öldürmü~tür. Cinayet
ten sonra kaçan katil Şükrü, ıabaha 

karşı. saklandığı bir evde yakalanmış
tır. 

Bayram neş'eli geçti 
Bilhassa spor faaliyeti çok canlı oldu, bir güreş 

yapılamadı, halkın parası geri verildi 
~--

Bayram yC'rindt- eilrncn ('ocuklar 

Bu ~ene bayram ~f'hrimizde çok 
neıft-ll «eçmi1tır. Bilh&s!'.a birinci c-ün 
h&\'anın çok a('ık ve bol güneşli olması 
bü:•ıuk. kü('ük berkeıtteki neıj'eyl artır
mı . mubt.cllf . cmtlerde kurulan bay-., . 
ram yerleri bıncahın~ dolmuştur. 

C"tinün en erken !'aatlndt"n ortalık ka .. 
rarınrıya kadar bln.lerce küçük ya\·ru 
Ue dolup ta!lmış: kilçüklrr ma...~um bir 
se,·inrJe ciilup t"ilenirken büyüklrr 
de onların nt"ş'eslne katı mı br. 

Bu ara ıic gün bayramda yil'.llt"ri cU
Jen esnaftan biri de arabacılar ve şo
förler olmuştur. Ölü mevsim müna
.1ebetile Büyukadadan İsta.nbula lndl-

Garp cephesinde metruk blı' kasabada bartka.Uar zaı mahiyet.ini almış! • • 

Ezcllmle Beşlklaşta Ihlamur, Kasım
paşa, Tophane, .Kadirra ve Fatih bay
ram yerlerinde kuru1an salıncaklar, 

atlıkarıncalar, betikler ve tayyareler (Devamı 3 üne il sahl!ede) 



BA YllA.'\l DEPİJ\İZE 

OEÇMİlj OLSl.i. ·! 

t1zerlnbe ittyet, h-., .... 11..,..,.._ 
ılan hiçbir ll"J' uıbmad- d-, .,._ 
iz.. nrtı,.e her~ ıı.,..._-. De

lll~r. nasıl. her rD IM.pıııma •a. • 
edorl.r, bl'-. Bea, llrl ırün• büe 
llayanamadım.. Bir de, !lfk ıın.k, tat&.,.. 

llklen, diılleu-.:m..ı. •""'abmdaıl ,.._ 

lıt.yel ·- d•nuıl-. 
?Uefer,. ber l'İill oal.ışma.k ne taM.t. 

n• iyi teymlf, dar, ayıttı ınlıan lrlr -
pı>çla İstanbul sokU!arım al- d
mtk, kahve Ye lokam Htramlle •ide-

yi bomnakl.. iıPe - ~ -
•un zevı. 11eres11Mia. fllleneıe nereslndef 

BeJJd, sis de finıdi, d .... 7.......,, da
ha bitkin, kf!ft.lcdnis tla.b.a b11 l'Mf 
:h;ıldHlnfz. O Aa.lclo, N1ram, ...,pbı.iae 

reçmiş ol un!. 

SAKAU.I V& Alt1UJ 

YAB'-NCI nıÜTEJIAss~ 

TUrklytıye J'f'le!!1 ecaebi m.iıten..ası11s 

Vt profetörlelııln. p.1[bıa • akili-. Mil 

defa, polla -- i,.ı. efflrilen z»
br. CliDkb, bn - -llehr
de rorclüiiim remnl. AbJlı idi! 

İııvlçrell olllll J>"OfeoOr, Mıay.a rel
medeo in ... :rabaam ~teırbı sö
ırtinlDı p<1< dlnlen._.uımt d.._ ola
cak ki, derhal sabi _..,. o.R c<l
mı. .. Ciınlıiı, oekr- •>'

le pek sakal -- - ~ tle
iU-

Affl!'fn be .ılıtdh. 11tti.&ella...~j •öa&

DÖll dini ...... - ~ şlındi IHd
.,..ı, 

TELLnL. DUVAIUA& 

-.ıtllUŞ Gsı.Q XADIN 

Bir c- 11ia ııaldf-ee., ı;11 • 
..ıı. ;.,ık>r duoaltlıu l&lınuş ~ bir 

ı....- -i ~ Giicleo'lm, ha ,_ 

- lllşlace., ne - cerok, db'e ~ 
l&ÜJ'Wdam: Bir - 7'1""'1 m~ nnf 
--- bir -.ıour ıı.,.an mı! 

Pa:k.M. ald&ll.DU!Jım... Mefer. bir ke
loan nam ııııı.ı.. Bilmem, h"-""I oq1t 
'ft mwka itmem kolonyaa ku.Jlanılırsa 
batWn h.yanlar boyle s:Qul ve irhı 

ol........,,! iRa8'9ah •ı, aeaba•. 

IAMAYI VURDVlU 

YERE ~ARK.iSi 

Ahnanya w:htrl~rini:n sokaktannda,., 
kam.atar -~! Blll"P iaof'!Oi ve
rt'1l herke11e, bİllllSkabe&e biı kama. he
diye edftlyol!mUlf! BM, ı-a.rfp btT icııne 

toplania wrulii! Ka.mıı.71 rlbıe ahm ller 
Alm:ın acaba ae diQinilyor?. Buram 
tuaru 41kka.&Ur. K..a.ma. ha.D(le'r, in!a.Jla 

...,lılellf ..,,ter halu'latır. , 

Eter, - .. 111-.hıu halk turlriıt
llİİ:nö ltibllq elsaılardı, par:a.yı yerip ._ 

~ -· -Jerilıo, fU ... UtıoJ •-•erini tawl7e .derdim: 
Kamayı v.rdum yere 

İh_nal kurbanı bir kadın 
Genç kadm 

11&2artan aranı 

ı undan tlışarı 
dord bot ll1f 

ııle7iolhırin mttaklı 1 
• tiçllncli - --
çıkma ı.ı lıori - 1 . ....._~ 

alı!ıP bir •i6ara Y•-•la ı.aarı--
111ak oldu. 

işle o kıtı herk"" ~ ı.on. ıı. 
Qanan büyijk mer• ,..,nmelıt için 

hemen atqledliim bir ldblll&e lipra.-
11111 y~ aeam.ızda bir .. _,,.,. 
Ye n~ OAUA ibı'e&. doa. ~ 

maul'alllll ötrenmde ·- _,,ıı, 
•- llbe ıeftde kalalı ,,.,.. yıllan 

'l'e- orada oeküen ~. asapları 
Wrrr htrer anı+01 k ku+ +etim J'OL 
Yalım "- .u.ıı,..,.m.; üt :rıl evvel 

blilün bir - lalrdaPm ~ 
f(mdi D- ,... ...... ~ bildl
ttJ'lm: Don tloiıışi& ıaııoı. yaraı.ıma. 

'bir kıum. Y:dlıuaa, atlW bab·- ·~ 
.. ~ blc akrabt> evinde edld' tett ..,...,. 

bir ıun evleıllDrildlm. 

llayatıa ,....,..ınıs ve 1.eeetttei1: J'&· 

pchğım tem bitüıı -bıebn, ... v&im. 
lıeklo,.Jşhn ba bdlvaetı. 

li '"r 7<tm&n: Bir kooam, bir erkeiim 
olac;ık .. 

O bana berşeyimi, ıcçmişlmi, mah

zun benllihni, yf'tim'i!'fmi unuttura. -
eak .. 

Onu öhınciye kadar sr-verek Mra 
ber y~acaiım .. 

Dl.re kendi kcnd e saf hulyalar ku
rarak aVW111r, 1d.m9e&blJ.ği:miın. bıikiiD. 

carlpllflnl hu cenç kn.lık ruyaaı için
de avutantum. 

Ve ben ba i7di.vaçta ömriiınmı so -
nnna kadar sanmtısJz. b.ıutsıız YatC
J'&<aimu ....... ..,ıumı. 

N • ült 7anlqlık!. 
Evlendikten tıonn. ilk dOri a1da çok 

mes'ut olda.m. Fakat o, bu dört a1da 

old h ırlbl, - - d~ 
oıktı7aa w ... ..t.mttrne, 11evin.ef, tl-

ıı4hrtlsll. lı<:fl01!l D• aııtaımaa '* 
- olarak kt.Jııaydl,. ılmdi .... ben 
-.,. ırelerdı iltı yıldır kuralnıll'! bir 

,..._ YllaDak lsti7eeektlm ..• 

No "' ~ ~inden a:rnhp boyah 
tıı1r hd.mm r ı e :bat dii!}ecrktt!. 

Evet... DGft 111' _,.,. blrdeııbir• bot' 

.- drilııll. O <*tılen her akşam erine 
munt•nmcr relm ve tt"tt bJr kut rfbl 
_.ldıyarak TlR'amw. naş'eye beian 
Mlaaı arlck ,.._ J'&V&Ş llmıaJei bir 

- olmaja başlamcşlı. Aradan "
bir zaman daha Cfıffİ.Dtıe biAblitD.ıı an
ladlm k1 O kafMnden çok ka.ta.'UD.I din

l.17- bir •rkettl. Evllllilmizln tatlı 

MMl<'li onun lndlaıJe dört a7da c•liP 
rııım. ... harallıan aıaeaeu" almış bir 
insan ioklup ile tekrar ı.tne. dıtarı

ılakl •il•.n""'IM oarılmıştı. 
Halbakl ben ludmC::m. Kısaca. ve 

kellmeni.a en derin maAMilr kadındım. 
Kadın yaşamalı jsler .. Y-mak deybı
ce onun aklına belki bir yı(-ın tutan 
siyah kaph, koN t.icari df'ft.erlerin a
ra.sına gömtilüp bir sürü hesaplar i
çinde yuvarlanmak, türlü. turlü :ııb.t

Vf'riş muJ.mf'lf'lıt-rini birbiri peşlnır Sl

ralamak Vf' nra &kpmJan dışanda 
eilenmırk ıeliyordu. 

Halbuki brnlm ıçln ya anı.ık: bırr

ıst:Ydflll evvel ya.ıuh1Ş1mda, her an için 
ltıtr hayat arkadd.J.lı buluıunak. onuıı 

m\O;!lk çenesinde başbaşa ı:>.f. J<anı

sıı: btitun Wr ömör rtçlrmrk df'mektl~. 
Fakat bu dıq;iı.ncf'me ra.imen yine

krr ,eye t:kaderhndlr!• dlyerrk boyun 
ei!Tor, kocamın bent ihmal edlp ılı. sılı. 

dışarıda kaJmasma 7ethn bir tf'vekkiılle 
raa.ı uluyordum.. Vt zam.an l"f'C:tikee o ' 
evden. bÜ.."ibötün uzaklaşıyor, artık ge- 1 

!Yeni Dö 
mecil r 

-• 

Belediye tarafından 
yer bulundu 

Şemr içıııd.eki gi.ı.rültü yapen ... 
~ gaz ve düınan ooşred...,,~ "' -
mııdun sıhhatmi bozan fabrika -
larla una!Alhanelecin .nakli ile ııif
nışan Belediye reisliği bu işe dô
lı:ümcülerin diikk?nlarının k:a.paıtıl.. 

masil.t b6şl.a.mış bulunmaktadır. 
ÖğreI>diğimize göre ÜniVe'l'Site 

civarında kapatılan 37 dökmeci 
dill<kiırunda.ı sonra .Süleymaniye, 
Galata ve N uruosmanıye gibi semt
i.erde bulunan toplu wya mün
fent döküınhanelerın sür'atle ka
pahlmalan kacarlaştınlıruştır. Yi
°"' o~end ;tım12.e ~ Beledıye 
reisi. TI bu suretle U<.fa kahnak 
lel:ılkesile karşı~1 ve n.Jar -
dar>beri ha atlarını bu ı.,e bağ -
uyan dokı>mculerle aıJelerinın 
mağdur olmamaları ıçin tekmil 
dokmecılel'e y""ı bir yer bulmuş
tur 

Bu rer sur ha.ncindedir. Ve tek
" l dökümhaneıer sur haricinde \ 
mı.ayyeıı bir sıı.hae • • :>planarak 
yeni baştan kurulacakt.r. Bu su. 
retle de, nısbeten küçük sanaviin 
sur haricinde, ağır san ay iin ;se Ha.. 
lıç sahillerill<le loplaıı.acağı an -
)aşılmaktadır. 

-0-

U!!U8İ tahsilden mekteplere 
girmek İ8tiyenler 

Evlerinde hususi tahsll gor.-ı .ık
lırıni iddia ederek h usıısl Turlı: 
mek'.ep.lerine ahcma.a.-ını ı .ı,rc·n 

ı talebeler hakkında yapılac l. ı:;.u-a 
amele VekAletten ınaar f r c ur
lügune blklirilmi:ştır 

Yeni lmn:ra gore bu ta..ebc>lerin 
gİl'Sbilecekleri sın..flarm rınühan
ia tesbitı !çın }': r b-rı, muhakkak 
resmi bir rr.c ktepte ımtihan oıa -
c:akla"d.r Yaln::z bı.. imtıhanı ka- 1 
zaıı.ıın:!.ır t :ıs! mekteplere at -
na:bilecek.lcrdir. 1 

D·i!er taraftan ~.:smi ve h~susi 
mes.:e.ıı: mekteplel"'nden hı.sust 
Türk okıtllarına girmek istiyen !er ı 
de ayni suretle tmliliana ml'C'bur 
tu tulmtıPartlır. 

--0-

Edirneniu kurtuluşunda 
İstanbullular 

Ön.iiınüztleki ayın 4 ü güzel edir
nemızin kurtuluş gününe tesadüf / 
etmektedir, 

Bu münasebetle Trakayımızın 
baş ~de her ~ne oldugu gibi 
bu yıl da büyük merasnn ·apııa
cak• ır. MPr•sime şehrimızden de 
iı;ti~cık roilecektır. 

cele:rinl bana, karı<oıına değil büsbütli.n 
eşlerine. kadaşlauna \·e gizli zevk
lf"rf" veri7ordu. Onun ,relme-diti l'eC'elrr 
bombo$ kalan yf'rine haJr.ara.Jı: için i('in 

a.iJardım. Böylree hrr ı-ece ,-a:slıkla· 
rımı. vorcanlarunı dl1Jf'rimle- didikler, 
cöis;ümü parçalar ,., : 

«- Ydlarea bf"kledliim. ruhumwı 

özlediği f"rkırk, .varadıhşımın eşi bu 
ll1U?» dr-rdbn, 

Bu h J' ıt elbrt de boyle siırup :i· 
demezdJ. 

Bir ,.un onun; Be otlwıun t"n adi bir 
kokoturu bılblnJ ve sonra servetini de 
bptırdıiu11 işittim. A.rlık bu son sa
blJ'l.ı çektfilm acı ben bayat:.aıı ro
tutaca.k kadar kuvvetlenmiştL llemea 

evden kartım "'' doiruca aynim.ak için 
mabkı:-mf':yc başvurdum. Ne yapalım 

bana hayatta, Rvglde bahtiyar olmak 
mokadd-t'r dti'tlml1!. 

HAl.(TJl. CEMAL 

No. 4·t. 

' · - .-ıoe bıı. ı.eessürlenn çok 
boş ve yeısi7.dir. Sen Mehroediıı 
sıikAh1:ısı. deflils:inl Öyle hile olsa, 
bir ölfmiin adaıemdan kırl< yıl 
ağlanmaz. Ha:ydi siı şu görılerinin 
ya:şuıı. Bak, bebacığm, onun sa
;rcsinde evini tamir ettiriyor .. 

1 

- 'I 
Mehmetçik Geçiyor 1 

" [ Yazan: is.kentler F. SERTELLİ ]ı===' I 

-1'ıtc. ben de onun için 1aham
mül ediyorum ya. Babam beni laır
banlık bir koyun gibi sattı ... İşte 
o karlar, Annem de razı oldu bu 
i 1 Benim ne ~eğe hakkım var 
ki? .. Bb.im gfui gem; !azlara el. -
'be~ susm:rk dilşe:r. 

- Hemen evlen derim. Salih ki>
yumüzde eşı bulunmıya11 bir er
kektir. Onu kaçırırsan sana da a
cının, ona da. 

- on .. ltt.'den acıyorsun? 
- Çünkü o da hayal'a gülme -

ıniş bir adamdır. Onu ancak sen 
mes'ut edebilirsin' E/ier bu ~ geri 
kalırsa. o da talihsız bır adammış 

- E.lbette susacağız. Biızi doğu- derim. 
r:ıt'. büyüten, besliyen onlardır. Ayşe omzunu sılki: j 
Onlar olmasay?,ı •.. bız b:r"1' solucan _ Köyiımüzde kız mı yok a gö-
gibı yerlerde sunınürdük. . zü.m? Alişlerin Fatmasını, SıvrıkQz.. 
Ayşe gözlerinmyll.'iını sılerken !ar , haticesini n«len almıyor da 

QOi< muztarip goru~üvordu bana goz dıkıyor• 
- Salih duny at4D servetine - O gece balta ıie ormana senin 

sahip olsa, oua kolay kolay •sına- yenne onlardan biri gitını.ş ve on-
mıvacağım, Zevnep! Benım içi_ ....... 1 !ardan bırı vurulup Salihın kuca
de gittikçe denn.: . n, kökl er hırı ğına ~müş olsayd~ şüphe yok 
se•g· var Ben Melun<ıdi S<·nyo - k., senı 1'a•ırlıyan bile olmazdı. 
ru . Ve en· c " ğünc ı ..ınmı- Ta' h kuşunun senııı başına kon -
}"<?'' m. 1 m;.., nri.ı oo•te bı c .ı< .i.><. p er 

B• kadar y ı· olm, z., Ayşe! 
1 

var Se'l de bundan fazla omuz 
B de 'ıelc - bı duya..m. Muh- sillmıe yavrum! Sorra bin kere 
t;ı 1 kansı ooy di 'de'uneaın ö- pişman olursun. 
lt:11..ınii duY"" 'Y kim J..'1rlrr..ıdı- - Ba1:ıamrn verdiği sözıi •utma-
ktiyü ........ ' . s 1 ı m1 ıstiyor&un? 

Deme.le e . ILY<':&un o- - Evet. Onunla mutlaka evlen-
n1L öldiiğüoc' . me Ayşe! Armeni, babanı kı-

- Elbette ın ruy-0ru Alı am- 1:<4-sa:ı:;,. hem ocajpruz söner, hem deı 
ca ,aJan söylemez. bir daha onun gi:bi bir erkek bu-

- Benı Salih lle evıcnmemc Jıı;:nazsın! 
ne dersin? 

KÖYE BİR HABER GELDİ: 
HARP UZAY ACAKMLŞ .. 

Bır gün .:)alıh dayı kö} k hve
sıncıc murtar Ali amca ile koru -
şurkPn, ha ıkes.rieıı şoylc bır ha
ber geklı: 

•Harp uzayacakm·.ş.. Duşman 
don.ııııması ne yapıp vapacak. Ça
nakkale Boğazından geçm<'ğe ça-
1.ıtiacakm .ş~ 

Aıi amca ka~ı ır .au çat~ı 

- Harp uzayabilir .. Askcrlık -
ten anlamam. Fakat. du~manın Ça
nakkale Boğazını geçrccgin<' ıçım 
ınanmıyor vesselam. Ordumuz Bo-! 
gazda o kadill' kuvvetli h. Ça -
naı<.kalrocn bır ku.ı bil€ uçamaz. 

- Çaookkale (.'Ok iru;an ye•nış 
diyorlar, Alı :ı.mca' Bciyle g•deNe, 
el! ~ıne kadar herkesi toplıyacak
lar galıba' 

Eh H klımet n Ja • ' zla 
.. sk~re ihtiyac varsa, hepimız gi- 1 
det"z. l 

- Korlur11 .. Bize sıra g.,Jmez. 
- Sını gel rse, en başta berı gi- ı 

derim. 
- Ben l'(er ka;.ı.cak değilim ya. 
- Seni ırer~ a:rnular .. Bru:a-

l:m salı:attl!'. 
- Geri nızrneti geremez miyim, 

Ali amca? hııstanede çalışının.. 
İyı topçuyuın.. T•)p baş-nda çalı -

Şe i d 
y şillik 

Prost'un planına göre 
şehirde ormanlık 

Şehircilik miıteııassm M. Prost 
oenır dahılinde vüeude getirile -
cek bazı orınanhk sahalar hak -
kında hımrlama.kta olduğu çok 
crijinal bir planı a!iık<ıdarltta ver
miştir. 

Bu plana göre Ahırkapı tren 
hattı güwrgahından Sultanahme
de doğru uzanım sırtlar sür'atle 
ağaçl6.rıdrnlacak ve tamamen 01'

man haLn.c ıfra.g olunaeaklır 

Ay,-u:a Harbiye ile Dolmabahçe 
aras .da da böyle srk a '!açhk bır 
sal a vucu<le g<'t rik>cektir 

Bu saha, Vr.ı kona,gı kar~sı.ıda
ki ve gazhane cıvanndaki sırt'ar
dan baret tıulunmak'a<. r. Ve ıçin
dek tekmil 111<"'.,arlların kaldıt"l -
me na başlanmakta o!du.ğ'unu ev
vc . ., gün y ızd .ıi''Illl Sürpagop 
mezarlığır n bır k~nu ('3 bu me -
yarda a;ıaçlık saha ha;,.ne konula
cak! r 

Birinci sımf maluller ic;in 
tramvay pa;;o~u 

İs'.anbul tramvaylarında b.nnci 
sınıf malulerin parasız seyah.ıt et.
mel.,,; beledıyece kararlaştınla 
rak bu h susla Dahıliye Veka -
Jetine mıir.ıeaat oluıınıuştu, Ve -
kiılet bu kuan tasdik etmiştır. Ya
kın<!a şehrimi:ııdekı birinci sınıf 
malıi Jer<. pa.svla:ı \•eriloceklır Bu 
sur e p~3o alacak malullerin a
ded, 60 dı: 
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Gelişi güzel imza 
B.u: ,-aluı!Je mU""ı ;sı.Jc.inin; 

resmi daıreler tarafından ke dı
.lenn soru hususlar hakkında 
ve e Jeflere ait k r rl nn tas
dikinde t ıtkikatta bulu!""T!a<lan 
gelişı guzel mza att,klan veya 
mua. !eyı t.asd..k ettJK!er; şıka -
yet. rı mocıp olmuştur. 

Eze mle bir mahallede e fakir 
iht.v.ır bır vatand n, tıır mumffi
silc€ esr 1b emlak ~n gcisterildiği j 
bile görü.mW;tür. 

Bunun uzerine; mümessillerin 
~lerinde daha dikkaUi davranma
laTl ve halkı tam manasile 1"msil 
etmeleı"nın ihtan zaruri bıılun -
muştur. 

Ucuz şekerler 
Bayraın gunlf'rindr> bir yrrde iesa· 

dtif ı-ttli"imh: bir yemt !fekrri Uztrinde 
uzun uzun dü.ıündUk, ('ünkü bu ~o

kt""rl.n fiah r>v\•r1a. carıbiml:r.ır g lttl. Son

ra da lezzrtt!. Filvaki. uru:ılnk iyi bir 
J:Y·· ~Ueki:m bu J.:rr de haddindt"n 
fada ueuıd J \ucaıı., ~ iral edelim ki 
bu ,nphelrnı: le. 

8'2<" vtrilcn ma.Jiınıata ıorf', hl..!ıass... 
bavram s-unlerl l('ın. 'l'<Ahl.akale ve ci
varında şeker imal ed~n ba~ı müesse
Sl"fer \"ardır. nunbr halka ucuz tekrr 
ıtnıJn ederler • 

Aklımı-za şu eridi: Aı.·:ı.ba, bu mUes· 
scselerin va:ıl7etlf'rl. şckrrl n;u.;aJ ve 
nelerdrn yaplıklan hl(' kontrol c dilmiş 1 

midir?. 
llt'RHAS C'EVAD 

şırım. Nıhayet hayvao t·marcısı 
olu!', yine giderim. 

Alı amca kah~sini içerken sor
du. 

- Senin nikiıh ne oldu' Haniya 
geçen hafta olacaktı.Zerde pilav 
yiyecek. ağzrmw tatlılıyacaktık. 

- Orasını hiç açma, Ali amca! 
Nikiıh benim yum wıa:khğun yı.i.zün_' 
den uzayıp gidiyor Başka bır se
bep yok. 

A!c Amca gülümsedi. 
- Ay hastalanmı.ş diyorlar .•• 

Dognı mu? 
- Doğru Fakat, nikahın .ı:eri 1 

kalmasına seben olaeak kadar has
ta deg l Sadece sirrrlerı bozuk. 1 

- Bu s.i• ir ra.,ta i/ıı nihayet şe-
hirden l<ci.ve de vaVlldı desene••. 

Sahh .ıaşını örıüııt> eğdi: 

Güzel san'atlar 
uGü-ıeJ ~an'atlan ilmiai iaşı,-&Jt mee

mııa, Maarif Yekun.- -•lilil bir 
.....V. İJk Dİl.'ibumı bir dos&. rliDde 
flir•ttihDü:ıı ba meamua, insanın iize,.. 
rlade, ollldi bir l.şe iıq1anmak kararı 
tibi, mösbet t.lr testr yapı:ror. 

YaPf'&ltbrını e-virtp çe..,.lrdlk('e, u1am 
1'0 llliıa.lı bir •mel< •adedlJd;ği, ve bil
ha..."Sa ubyanjar rlinde-a ~ıkhkı derhal 
•ese çarpa.u. bu kl.rmetJi cilt., mırrnle
teue. ~ktandar ismJ uauıuJan bir eski 
dMt ı-Jbi... ruhlara bir rf'rahlık ve st"vinç 
ftJ'iffr. 

Gi.ızrl 5aa·atıar .• Bu. sanki, artık pa· 
PD~u da.m.ı ahlm.ış, bir tıoytan kıllj:ı

na ırinniş 2a•allı bir srvt'ili idi. Her
kes omuz silkJyor, s-ülüyor, hatta alay 
t'dfynıdu. 

Guzel san'atlar mı?. O da, nt: dt
Dtt'k?. 

Bir dt•\·lf"t lfUb~i tara.hndau bu is
min aullına:,ı ve bu mcv~uun üzerine 
duşülmf'si. mrmlrk ttf', fikrı tı:ıya.tuı 

inkişafını vr ~lizrl un atlar ı:-ıbi. bir 
Cf'miyf'tin bünyesini lapan Oir kayna
ğın asl.t kuruma ına ri:.ı.ı g-osl.forilmr· 
di,&ini ISbat edrr. 

l\ladde vr ruh Umlc-rinin. }"alnız 

birinden lıfriniıı kif:l.)'f'llni kabul et
mek. t•u hafif tabtrlt" raflettlr 

f'<1,,Ja nıaddılik vr h .. " ıı kıtı~ şik3-

~'et.çi bulund1.1ğumu2 zamanı:u-. pek de 
ha.ksıılık rtmiyorırz. 

GönJtimuz istiyor ki. g-üzrl sau'atJau 
tekı-.1.r dile grUrrn bu hay ırtıah elle-ı, 

memlrketU-. san'ahn ne nldu~unu ya
yan. saıı·ah Sf'\·dirrn, .Vt"ni nrsilleri 
san'ata ~vlk f'df'n hir propaganda r.ı~ 
alıyctine de ı-lriş51nlcr •. 

Silll Atı hık.ıra kadar ıleri giden baıı 

môfrı. ve s:ıh c damrah blldalaların, 

zat.en, neyi lnkir etmtdıklt-rlnl sor -
mak hakJkak·u yerinde bır !iUal olur. 

RF.ŞAll F ı: \'Zİ 

höylcrde kanı}oulu ıı tı~ 

me,!ıerlcri 

Teı ıl ) 1 rrı 'l r ve 11 ...ı-

at "llIZ tı.ı. .<oy~ J.le- .. u d :ın 
da goru· p ltQ!.ıyca tedarık ı . .ı -
ntlbil,-,rs içın seyyar ıneşhı.-rler 
vi.icudc ge'ırıleccıctir Kamyon i
ç.nde bulunacak olan bu meşher
ler en uzak kasaba ve köylere ka
dar yollanacak ve ucuz bir fiatla 
satı.ş ta yapııacaktU' Hem yerli 
ma.Ların sürı.!mı.ine ve hem de köy
lülerimızııı ihtıya<;lar nı kolayca 
lemine yarı~ dcak olan bu kamyon
lu me.şncrıer, şın;uikı yerlı ma !ar 
pazarlar -ın SC;"yarları rl• n• (' bu-
110'13Clklır. 
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lnl..ılup kütüphaoe~imfe 
ta~arrııf haftası 

Önümüzdeki ayın !~ sinde ba~
lıyacak ola iktısat ve tasarruf 
haftası münasebetile. Beyazıddaki 
ınkıl.ap (•serleri kiıtüphane:; nde bır 
serı;i aı;:lacaktır. 

B· S€rgıde iktısadi eser.er ve 
~ sa_,., rf h "'Pke <'~...,ın cm Jl€.ri 
ha.Jta ınecc r . go, crı e ckt r 

Yeni gaz 
kursları 

Son usulle temizlik için 
her kazada kurslar 

açılıyor 
Hava taarruzlarmdan korunma 

için şehrİ'nlizdı> yeni tedbirler a -
lınmas.na devam olunmaktadır. 
Bu husu:;ta yakında he.- kazada 
muhtelif kurslar açılacakttr. 

Yeni kursların ~86ı gaz ara
ma ve temizleme kımılandır. Bu 
kursıarda, yeni tarz gaz arama VI! 

temızleme u~ullcri gösterile - 1 

cektü·. 
Dı;:er taraftan gaz arama ve te

m•zleme kurslannda ders verecek
leri y<•tışt rmck ü1.ere sıhhiye mü
dürlli11 nde de bir esas kııTS açı
lacak!• r. Bu kursta doktorlara ve 
küçıi.c sıhh ye r- .murlarına cle'l-s 
wr lell k atbıkat gösterılcccktir. 

Avnca 1<azalarda ' pılac·' ıha

ber \t .4 ,., rnız '!' lkıa,.. 1çın 'ie 
evvl'lkı gı..n kaymaKarr. a 1 lah -
t, at mrdcrı mıştir. 

--o 

l'ııngnltı - Kıırtıılu' 
trıımvııy hattı 

Par'ı;a t ile Ku tu ~• arasında
k tc k tr vay r .tının bJz .nti-
zams zl,x:, r .ı seb ye+ ve d -~1 gÖ-

ni muşt~r. Bu SCblp e, halt n di
gerlen g.bı c;ıft " arnl< ıl' Jsı ka-
rarlJ"tırı'mı ır 

Emini; ii ili t' Hlu '1ınıJıı1. i 
s~tler 

~m ı r u r- ev i n ncJ , Y r. ıca-
rr nri kı va ' ı, ıc.Ln 
ı: r ıı dS•lc 'Jarur gure ıni 
~zd J. _.u kı'.ıe; k ır. 

Bu ,,.. er •k· -<ıkta sorır ı mey-
dan Jır v ' Ye ır ış oıJcaktır. 

1 K üçC h.. HABERLERi 

* \nkar CSlddesıııtt<' &aıew ve 
ıuc .., ııal.ır b~y , Llıtfinın dukkanına 

ev\.e '<i g:eee '11n;ız gırınış ve cümıü. 

me. hL. halınde yakalannu!}t.ır Hru>an 
isminde bulunan hırsızın geçen sene de 
aynı dükkiıına gırliığınd~n dolayı 4 ay 
hapse mcıl kfun edıbnı.:s olduğu anla
~ılnı!)> ır 

• 
Bir teşebbüsün ına~ 

Yaaan: Alı.med ~iıkru ~s. 

Miiaibte Burcrrbrau Keller b~ 
nesinde Alman devlet reisine 1tat1' 'I 
pıl&o suikast butun diıny:,ı1.da derlJI. ııl* 
.beyeca.n uyanclırm1.4hr. :\tun i lı. .,. 

·u ı «dlnlnau mukadde& •thrl oldu.: ti 
B · dr Ul'Cerbrau Krller birabt.nesı ,r 
«dJn.tıu btr nevi ki.be.ttidlr. OHltr "~ 
kad~lan, na2i teşkll&t.lnın ilk lı.ıJ 1"' 
duğ-u zamanla.rda burada a.oplilııır ~· 
dı. 1923 sent!'indr ınuvaffakiyt&&1' .,. 
lan nasi da.rbesi de bu birahanrd~ ,,.
zırlanmath. 811 defa Hitler eP t!'i• 1 ,ı· 
ıi mensuplan şrrtfine vtriltıı b•~ 
yafette ha.zır bulunmak uzere bıJ "' 

haneye grlmL:;. Ziyatetl.f'u sonr• ~ 
kwıa irat ederek BerUnr avdet t ~ 
.. b. o d» uze-re ırahaneden çıkmı,. n #. 
sonra d;&. makineli bir bomb;ı ~tl:
rak yt"di k~inin OJu.mune "'t iıl l ~· 
kadarının da yaralanmasın;ı stbt~ 
muştur. Bu harrket.ln HIU.f"ri ı~~. 
eden bir ıtulkasL ohlu•u 8t"rJin t.l11'' 
dan teslim edilmek\.t'dir. Ve JT1U (il 
bL"'ler hu suıka ... h o drrcf't" iY• ll ~ 
r~lerdi kı llitlf'rin kuı·tulnıJ." 1 ',.a 
.\.lmanlar tarahndan «h;&.rik.:ı» ol:I 

etmişlerdir. µ11 
~\.caboı nazi 1o:pr1C'amberine» , 

suikast.ı terUp edt:nltr kimlerdir'" 
bu hareketin ı;ıi.ruul \•C" nı;,1.nası ıır ., 
bilir? Hıi.dlse rtrafında yapılan vl 
ler uç kL-..ına a).rtlır: tıJ 

1- Alman ıauklerl, bunun 14' 
tere tarafından t.t-rUp edıldlğinl 1 

emıişltrdiı, ,r 
2- Dii:t•r la.f';ıftan baı:ı Fran~ıı M 

:zetrleri, Rayştac- yaııgu:.ı h.ı.distSI 11: 
bunuıı da parti tı:indc i.>or tasriyt yfir 
nıa.k için Gesta.oo tarafııulan trrtlP ,ı: 
dilmiş hır tıile olduiunu Jddia L'tııı 
tedir. . rP 

3- UçUncU bir ihtin1al de ııııır ,1 
şu vc·ya hu rbe-ple memnun o1J11Lf !f 

n;uiler tara.tından lta.zırlarun~ 

kompJo olmasıdır .JJ 
llerha.lde ue lııı..ima.Jdı• de saıJliJ.: ıtl 

naı:i parUstncr i~lmat edilen kiJ11.i", 
tarafmdan tertip edilmiş oldui~ ti' 
he yoktur. 'a.ıl p;ırtisinin ckibe!Ü', 
zlyetlnde bulun&!l blr 1cre yab:ıll .,,rt'• 
rı.a girip de i><>Jle bir l<şebbus h~ ,; 
ınaJarıua lnıka.n yohtu. Bu suikJ:,.tJ" 
Alman gazeteleri tarafuıdaa tehiri rıtl 
di olara~ kabul edilemez .. ı:.s.a.~tJl-' 
ijte bir lngiliz parmatı ,.ormek ,ı

:ıimamdarlan için bJr tfıa~ül bali0~0\' 
mışt.Jr. ltarbl ~as.ırhya.n ln&'ilt.ert: ... ıi 
hu i.. .. Lem.iyen ln~iltere. ~azi reJ~ 
yıkmak isliyen luclltere. Almaıı if" 
leti hakkında ııu ve bu k&Stı ol~ 1'' 
ılltere. Bu ıUJunç iddialara Al.ıD.ıJI 

1
• 

nuı hudulları dışuıda de.ili. Al"""J. 
nw içinde bile ina.n.a.cak. drrecededıJ 
dil kimselerin bulunabUecetine iJa , * Tekırd . l 17 in«i kurtuluş yddö- ver~emez. Kaldı ki İn&'Ulz aa~lJrtll'el" 

num" 11 :ıa !JeLe bayramın bırinci ve l.ngiliz devlet adamlarının, o~d ~· 
günU ouyuK ler 131m yapıı.ınıştu-. beri, stlikastla.rcla.a nuiteneffir o1d ~ * Sehırl"ıhk fnut.ehassı.sı Prost, İs- ıarı maJdm bir kryMyrttlr. Bu sui~f' 
tanbu1da uzun nıes'ifelcri kısa• 11ak i- tın parti iclnde kmlzlik icln GntJ_,, . 
çuı şımdıkı KlrJkOy tünelind r başka tarafından tt-rlip rdllmlı; olma.ı d' ,~ 
ık tunel tıı;ılın ına li.Jzunı gO terrrJş- la yakın gt'lmlyor. Eiırr Ge:ı;tapO )1 ~ 
tır Bu ('t be-lediyl"t·e tetkık olun - kikaten parti içindt' bir tasfiye t'~d~ 
naktad1 mak için vesile lbdas etmek btest~., . * i,~ U>u :.ııı <'>n1erli, Koçolu, Sır..ı- nazi şc~inin m('mlekf't içinde ve ptt'ı,ı' 
pınar, Ü('re.-tkı, Anadolufeneri, Poyraz- Iırkt"t dı':i-ında prestijini sarsacak 0 rt' 
köy MqJ"J" h 
malı oL1uk: 

da hPı en 
•ır 

\" F.senli köylcr:nin >ıl

ı :tnln · dığuıdan bura -
,t ... r: tıc•adP!e ıne Uaş-

AVRUPA HARBİNİN YENi IVıESELELERİ 

hoyle bir suikasttan başka yollar :,, 
ya.bilirdl BIJlacnalt"yb bunun en ,OJ 
k.ul izahı, üçwıc.•ü ~fslrdir; llitletı i~ 

ruklendlli c;:ıkmaıdan kurtulmak~ 
l'l'C't"n atu'!.tosta nazı partisinin b tl'· 
poli.tikasını teme-1.indf'n deilştirtJJ~ 
Bu yeni ortyautasl onun bazı ~ tt' 
nazı me-nsupları uı:rrindr dtrin bır ı 
ıtir htL'!.Ult" a:etirdiiine ,uphe yoktut'~ 
ğer bu yırnt siyaset llltıerin ümit t ,ıs 

,R:ibi harbe mini olup da AJ.ın_aJJf y 

-- ------
.Napolyon'dan Sonra Hitler'in 

Tasavvuru 
Alınan fırkaları Şimal df'ulzin~len "'ayanı dikkattir: Almanlar bunu ıiz-

İsviçre-ye kadar 700 mil uzwılutundu. 
bir cr-pheye yayılm.tli bekleşiyorlar. 

' eıkmazda.n kurıa.rabll ydl, belkl .d~ 
u.h edilebilirdi. }'akat harbin oıı ıl 

g-eçUememiş ve harp başladıktan s0"_, 
da Almanya dalıa dı•rin bir çı~~ .,ı 

lE-mtyr luıunı ~ormem..l4ltrdir. l\:e dıi.- içine girmlşLir. Nazi parti5i diS•PILıt 
~ündüklerl a .. tok neşriyattan anlatılı· 1 ,_,11.v 

Her ıün ta:Aelenen mev:ıu matiım: 

.\lmanya ct-pheye Ytıdıtı bu kuvvr1 1 

yor. Bu ne .riyalin hulasa~• ~Oyledir: 
İngiliz dona.nma~u u~ttindur. Fakat 

ile ne yapacak.? llcr .rtin tazelr-nmt'kle eier Alma.nya butun kuvvetini Loph-
bera.ber hiç bayatlamıya.n bir sual. J'&rak İnl'Htereye taarruz ederse İn-
Çünkti dünyayı meraklandırmaktadır. 

İn.g-iliz vr fo'ranstı. bratınıu atıkeri 
muharrirlf'ri muttefiklrrin her ihtimale 
ka.~ı hazır bulunduk.Jartnı ya%arken 
eter Almanlar berhan,-1 ani bir hare

ketle bulunacak olurlarsa müttefikleri 
&alil avl.&ııuta muvaffak olamıyacak -
lannı tekrar ediyorlar. 

14.0 senr evvel Fransız imparatora 
olan Napolyou Bonap.a.rt.ın zihnini wk 

C'it•z duruuıu.1.a..-.1 faaliyette kalacaktır!. 

:\.iman donanması hücum edecek, Al
ma.o tahtelbahirleri İnı-ilb: l'emilrrini 

l 
torpilliye~:ek, bu ı;ırada da havadan 
t&yya.relerle İng-iltere iııerine ridilerek. 
par~utle ye-rf' Alman kıt'aları indiri
lecek..- \'t" ain.· ... 

Dovi(' Vrr fc.;mlndeki Alman .ıske-ri 

me~ul (.'tmiş olan ve nihayet lınpara

ıonw teşebblis ehniıt oJdutu plin bu 
sefer Alman devlet. rebU Bitler ta.ra
fmdan elf" ahnarak haktkatrn İn-'"Ute- 1 

1"aze~indır bu yazılar Yfr tuttuiu. c-lbi 
.-\.lgrmein Zeitunf da. t.arJbten misaller 
getirerek burlinkü Almanlara böyle 
bir tasavvurun hakikat olabilttt"iine 
inandırmak i.-.;tlyor. Diyor ki: İncille-re 
ancak vaktile R&m.alJlaruı Kartara.h
ları yendlti tanda mai lU.p e-dilebile
eekt:lr. Yani. duşmanw paytakUnı mah
Yetmek slll'etlle .•• 

rt.Yİ Avrupa kıt'asllt temastan ahko
yabilmek çart"lc-rlul arat.m_cı., fakat bu-
na bir türlU karar ver11<".memiştir. 

B1U.raf memlrkt'tler rn.atbu.ıhnm 

Berlinde bulunan muhabirleri taraflll-

dan ahnank vrrllM malimat aa çok 

he1ecanlı olmaktan l'erl. kai.nuJrOl', CÜlt: 

, 

kuvvetli olau "bir slya&i parU. ow-
11

• 
beraber, nihayet bu parti men:;ıJPJJI" 
rı araiıiında ı-Oılert cören ve ko.lal' ıi ' 
duyan adaml&r v&rclır. Suikast b~ ı1 
mJls.iz vaıiyeUc.n do&an bir reab1!.t, 
oı.. ~erekUr. Bu balumdan tahlU .,.. 
lhıce hid.iseoio tumul ve man.ı ıJJ uı' 
şılır. Bakili.al itüda.r ki ~ıkı d lsiP1 ı.Jf 
rağmen. Alm&.11.7ada ha.rbhı Oik•~. 
it olmad.ıiını anllJ'a.n zumreler v y 
Yabaucılano e-özleri önüne AJ.m,a.11 ıo:,~ 
bu.atı tarı.fmdan eekilen perde bU _ _.,, 
lılkall kapıyamaa. İşte '<llik&bl ..... -

~b~W;=un=iın==m=a.n=a.=ı=b=ud=nr=.====_/::;. 
-

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oerd! 

-

Ramislilerin otobiiS 
ihtiyacı 

- Canun, anlayl\·er ..,te. O. ha
la Mehmeclın olmediğıni ilcrı sü
rüyor Halbuki, zavallının kemik
leri bile çürüdft artık. İstanbuldanı 
ölümüne ait kaç ltlt'kt.up aldım, 
bilsen.. ı kö Alm.an,-a.nın ~a bulunanlar 

Belçikalıların duşündüiime ıöre Al
mauyanın ilk taarruz edeeetl blt.ar-.t 
kot:WJu Bolaııd.a ol.aea.khr. Bono. da 
cOst.ere-o ali.metler vudır. Bolı.ndar-a 

yerl~ttrilmi$ olan A.llnan. a.ltaaları o
ra.elan eektlrrt'k dojruea Dan.i:aarkaya 
PtüruJnaıqtür. 

RamW:i bir okuyaeumcuı: ,_.,., 

yor: Şuphesız. Bır in.;anın iilümü 
içır bu kadar tevatıir olursa, o a
dam ~3g kalır mı? Elbet be ölmiif
tıir 

'lenin ı...ph€ var mı? 
Hayır. 

- Olamaz. Çünkü, sen akı1lı bir 
ada!!' ! Eğer Mehmet sağ olsay
dı, bugüne kadar kendisinden Y&

ya arkadaşlarımk hır haber g~ 
liro •. 

- Doğl>u ş(jylüyorsun4 ın; bir 
haber yok. A~ yaptığı da de
liliktir. Başka bir şey de,.,>ijj, 

(Deoomı var) 

ara.ıilllda bu kabll ta.sa:n"Urların ne c1-
bi safhalarda.o ı-eçtttı rötölüyor. Iler
laaldo meraklı bir babl. ... 

M&dde ı ola.nk AJma.nla1 deltt• ku.v-. J 

Vf'tleriol Vf" mühim tıuttU.f!'t kara ku-.
vetlC"rioi ·°'ln1~1nyoının şimali garblsin
de buJuna.o llmaolan ve sahiller~ bi
r.ikttrm.-kt.c<dlr. 

2- Son umanlarda Biilerin. Almaa 
onl•lan ktuDUdanlarile., donanma .,... 
mirallerlle olan müu.kereleri: hep i.
ı-iltereye miıth" btr kuvl'd l'Ondere-
reiı: orayı ole ıeçmn•k pbt M~ 
meraklı b1r me-vzu üurinde ccn-yaa 

•tını.tir. 

Bu husu.sta.kt Al.maa DM.&.aJ naıan 

İsviçreli komııııJ.va reııı.c. bımlaı' 
da öyle :ıannedildltl kadar slnirll de
iiHerdir, Alman - İ'.llvlçre hududunda 
olan Bil lırinde balun.a.ıı İncJJiz mu· 
babtrl iuin bildlrdliinr ırürr İ1viçre
de b.azırhk ileridedir. Hududa a.ıiker 

blrlktlrilmi tir. Alman orduları 11&4 • 
k.ıı.maruLuıtıtını yapm olan ve şim .. 
diki Almanyanın en ileri •elen askeri 
simalannda.n biri otan General Fon 
Bra.tı~ln rivayet edilen flluim ~ôr• 
Abnany;ı ~afmdan evvela Hol
ya ondan sonra Beh:lkaya taarru~ e
.-&luek laıını l't"liy irmuş. 

ALİ KEMAL SU.NMA!ıl 

~-t:Gf"rrk. istida üe, l'fln"kM': P .. 
te ."iötunlarmda müteaddit de!:ı 
lar dlleiimhi arzelllk. FoJ<al •,J 
nedease bu anumuz bir türlU 11" 

Jl0"' ' 
.-dllml:tor. Ayl:ırdanbl'ri pek eıef , 
san bir k.adro ile ça.hşa.n Slrk ~ 
Ram.is oM>husll'ri son zamanl )ll ' 

• bös.bütan asaldı. ö,.ıe anlat ~fİ°' 
yor ki ye-rlertmize ridebltınek O' 

tam bir ... tı.,n fazla ;rolb,.ı. • 
edi1" t.obüs bekliyoruz. hal bel JJP 

miz bu dileftmizi röeöobııe • .,t 
bu ba.tta bir lkl otobtl'I daha iJ;.I. 
ettiremeı mi acaba?.» 



Cenubi Amerikanın 
on Cumhuriyeti 

8ıı büyük dünyada yüz milyon 
halk sulh içinde yaşıyor· 

~'111 ~ .. e Panan "da toplanan Pan
.kan konferansına cenubi Aıne· 
~ on <.: ınhuriyelinin mümessil 

e ~ti rak etını~tı Bu konferansta 
tı tltnılel ıneseleler hakkında nu-

ve Orenok hı "'c.zı yakınında Venezoel-
ıa sahııine çıktı. Bu arada, Kabral, 
Portekiz Kralı namına Brezilyayı iş-

gal. diğer geıniciler de Aına.zon man
sab1nı, Riya ve Platayı keşfettiler, Şili 
sahillerine kadar ilerlediler. 
Koloınbun vefatından birkaç sene 

sonra i.ıı; ınaccra ddamı: Pizar, Dal -

. - - ~ 

---
EN SON DAKika 

İspanyada denizden çıkarılan 
vapurlar 

Madrit 15 (AA) - Dahili harp ı 
esnasınd a m uhtelif İspanyol l iman
larında batırılmış iken son zaman-

!arda yuzdürülen ticaret gemileri
nin adedi :;imdiye kadar a ltmış iki
yı bulduğu söylenmektedir. 

AJ man •Yugoslav mali müzakeresi 
Belgrad 15 (A.A.} - Yakında Bel 

g radda Almanya ile Yugo!'ılavya ara 
sında ma ı i m üzakerelere ba., ıa nacak-

lav devle-tin in tevarüs ettiği Bosna 
lle rse-ge har pten f"VVt l Almanya tara
fmdan yapılan ihracat meselesini or-

tır. Söy lendiğine göre Almanya, Yugos· ı taya atın.ı~a çah~acaktır, 

Sovyetıer Ve 
Finlandiya 

( 1 inci sahifeden devam) 
barlle bu ittisi. ve ihtilita vesile ola
bllir. 

Sovyei Rusya - Finlandiya muza
kerelerind t nihayet Finlandl1·a için de 
her türlü anlıışma ünıidi kaybol -
mLLt sayılamaz. Bu kU( uk ve seci dev
letin ayni zamanda cöste rdiii an l aşma 

hıi.~nunfl eti be-iki de tekrar a('ıla l'ak 

mti:ıakf"re l er s ırasında biraz d aha an· 
l a!jmay ı ve tarafeyn in noktai nazarl a rı 

üzerinde nıutekabil fedaka rhi"ı elde 
etmeyi icap r Uirecek bir m ah i:vrl a r 
zedeb ilecektir. 

ETE'.11 İZZET BENİCE 
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Almanya sulh tavas
sutuna ret cevabı verdi 

(1 inci sahifeden devanı ) 

gibı :;artlarla degil, sulh arzula -
rını izhar etmekle başlamaları liı· 
zımdı. Muharipler arasında ilk te
mas olduktan sonra :;artlar görü
şülebilirdi. Artık Almanya bitaraf 
hükümdarlanıı sulh proıclerini 
tahakkuk ettirmek y<ııunda mus
bet hiçbir şey yapamaz. Çünkü 
Almanya müzakere arzusunu faz
la ileri götürürse lesıim olmağa 
hazır bulunduğu intıba '1t yarata
bilır 

rada nı>ar \'erecegı zannedıl 11ek
tedir. 

İNGİLİZ VE FRANSIZ l\!ALIYE 
NAZIRLARI GöRÜŞTÜLER 

Paıis 15 (Husuı;i) - Mal.yt! Na· 
zırı Pol R,yno İngı z malıye ra-
zınnın daveti üzerıne Londraya 
gitmiştır. İkı rremleket arasında
ki iktısadi ve mali tcşr k, mesai 
görüşülınek!edir 

ler yapıldl. Neticede bu on 
~~ .. ı.uıyeı, Birleşik Aıner ka ıle be
' ~orıroe um.desine riayete karar 

Bu Karartı gOre, cAr.--erıka.. A
lııarınd.ı.r > ,.e nazi propagan

ıc; ltatşı Lir blok teşkıl ~ileccklıl" . 

magro, Papas Lük Pero.ınun zaptı pro- -. ....., .. ,. .. lllllı_liıııl_ -- -llıri ... ıjllllllııllllil .. lllllı-llıılllll"tlllırillllllıl1'11llllll .. lllllı-llıriıı.."tllllıılll' 
je~ini hazırladılar - - - - - - - - 1 -=================> ı AMER[KA TAVASSUT 

LEH i NDE BULUNMUYOR 

Fransız maliye ı,az~rı paza_ tesı 
gür l '5ir Con Sımoıı ıle göruş • 
mıi:;, müzakerelere dün de devam 
edılır :;tir İk. nazır tetkik et'ik
lerı me,elelerde tam b•r mL!a:ba
kat muşahedc et!T' sıc-ct r 

Sü zarnıuılarda propagandacılar, 
k Yanın totali er de\'letleı e iltıha
~. teınıne çalışıyorlardı. ?ı.ıtaxsat'a ı, 
""ııy, 
~ nın a;ervet kaynaklarından is-

. tden ba~ka bir;ıey degildi. 

;at Brezilyalılar bunu pek çabuk 
'ılaı, gozlerini açtılar 16 i3cte~
'lll 

1
• Pananıa civarında istihkamıa

ı.,.iı r.ıt.otta.fların ı alan casuslar yaka-

Piz.a'" 1535 de ekserisi İspanyol ola.n 
birkaç ytiz ı::erseri ile bu Hint diya-
rının merkezi olan Kuzkoya girmiyc 
mı..vafl.ık oldu. Az sonra ~ehrin ismini 
Lımaya çevirdi. 

Portekizler ve İspanyollar Paraguay-
da Awmpsiyon, Kolombiyada Bogola 1 , 

Bolıvide La Paz, Şilide Santiyago, Ve
nezuellitda Kaı-Cjkas, Brezilyada Rio dö 

,Finlandiya' da Bir Rus 
Tayyaresi Düşürüldü 

. Bu cenubi Amerıka hukı1metle
':ı hususı tedbirler almalarına se

vldu, 
ı·, 
~0~1tn. asır evvel cenu_bi Amerika, 
'1 _kunselerin meç.hulu idi. Yalnız 

h. 'rtrı i biliyorlardı. Arjantin, Bre
. ilah 

~,. .. 
Ja..ntin çuk zeng in bi r yerdir. Ara

b..ı' lngiltere, Fransa. Aln1anya ,.e 
1• ar·-· d b""k a •zısının mecn1uun an uyu -
'd·rezuyanın Holandadan veya Bel
e i:tl} i.ıç misli !azla arazisi vardı r. 
•nuı,-
~ ı Amerika taı·ıh ı, ınen;;einden 

nırn~a kadar bi.r mukadd in1e ve 
»tı·deli k bir facıa tel.iikki oluna-

lt 
llllta.dditnesi, Kolon1biyadan evvel 
""k" J ı bu 1sırlarca süren mUcadele-

~e 'loludur ve bizce ıneçhuldi.J.r 
ırınc· 
~ ı perde Kolon1biyanın zafer-

>: ispanya hfı.kimiyetı... Bı.. üç yüz 
Grın~tur. Bundan sonra l!5tıkliil 
ik Aınerika ve cenubi .A.ıneriKa 

~ij%ıdei~ler i ... Son perde de bugün 
l_ dunyanın tcveccühünU. ınuhab
'"' o· ~ 1 kazanan on Cun1hurıyettn te-
.\, •ıu iol"iılilr: 
~Jant ın, Brezilya, Şılı, Bolivı, U
~ltıb~l" , Paragı..ay, Per•.ı, $k\atör, Ko

'Ya ve \·~enezoellci .. 

Uç ŞEFiN VE BiR AVUÇ 
ADAM IN MACERASI 

l<: rı.stur 
~l lkt kııluınb, Antiı ada~a.ını ke.$-

•n nw. · l '- ... a;eyahallnc devam c ti 

janeyro şehirlerini bina ettiler. 
Şehirler, birbirlerinden binlerce ki

Iometro uz.akta bulunuyordu. Bazıları 

yuksek tepeler üzerine yap ılmıştı . 

Bun !ara gidebi lınek için tehlikeli 
nehirler i, yı lan ve kaplan dolu vahşi 

ormanları geçmek, dağları aşmak 19.
zınıdı. Yerli Hintlilerle Portekizler a-
rasındaki mücadele pek uzun sürdü. 
Nihayet 1811 de iki Cuınhu riyet il§.n 
olundu Paraguay, Venezoeııa ... 

Bolivi, General Sukrın sayesinde 
Cumhuriyet idaresine kavuştu. Şili de 
Siınon Bolivarı n. Bu sırada Uruguay 
ve Brezilya, P lata Cu mhuriyetler i te-
essüs ettı.. 

Az sonra Venezoella Kolombiyadan 
ayrıldı. Bu ayrılı.ştan yeni bir hükQ
n1cl doğdu· Ekvatör .•• 

Bu yeni Cumhuriyet Kolombiyadan 
bazı şehirleri istedi. Bu, B rezilya ile 
Plata aıasında harp çıkmasına vesile 
oldu. Bundan istifade etmek istiyen İs
panya eski ınüstemlekelerini ele ge
çirn1ek için Perunun üzerine atıldı. Fa
kat Şilinin müdahalesi üzerine asker
lerini geri çekınek mecburiyetinde ka l-
dı. 

Bunu müteakip Paraguay - Brezilya, 
Arjan tin - Uru&'uay, Şili - Bolivi \'e 
Peru muharebeleri başl adı ve 1879 dan 
1884 e kadar sürdü. Nihayet böyle bo
ğuşmanın faydası olınadıgını anladı 

lar. aralarındaki ihtilcifa nihayet ver
diler, birleştiler. Şinıdi bu büyük dün· 
yada bulunan 100 ınilyon halk sulh 
ıçinde yaşıyor \'e !'tılhun 

çalışıyor. 

idamesine 

~ayram Neş'eli Geçti 
( l iııcl <sa.hiftden devam ) ..... 

iti hı.!iır fay tonlardan , uıerlPrine 
~tııa birkac carı;af ör&ulup içlerinp u 
ı. n iki , uç tahta sıraya. doldurulan 

' JQ 
' Çocukla birer n~'e ve kahkaha 

-~ib· !it k ı haline ı-etirilen yuk arabala rı 
ı.~tt aınYunlara varıneıya. kadar y uz
ıı.. otoınobil ve araba bayram yf'rleri " ,. 
'~tb'"a_r semtler arasında durmadan 
~a.ı lıhr. Sinema ve Uya&rolardaki ka· 
't~ ık; da; bu üç ı-ün U(' ı-ece ı-Orule
lt.., bir halde devam etmiştir. Bilhassa 
-t,,.:iıu \İnemaları bayram 'jerefine 
"' St:ansıar yapmı~lilr, sabah .,aat 
~~l huc-ukb.u ı-ece '?3 e kadar bila-

i4. filim, «Ostermislerdir. 
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lı~ıka jaşlar, biliyorum; vatan hasreti, adeta daus
i~i <ı~an bir icbari mahiyetle güngünden artmakta, 
ifıııde derin bir sızı meydana getirmektedir .. 

·ı~ :ok <'anım .. o kadar ileri ci&me
tı,ılltn ~ltı1 henu7 istanbula, anava&ana 
~lj, 'ıtt tıiyetimlz de yok. vasifemiti . •r tlt11 i ~unuı : E. as itibarile du oıan 
~"tı ~ titaretini sekteye uğratmak, im
ıı.,. 1'ldukç-a da 'lakedonya sahllleri-

apitl' • . 
ttbı acımız b..,.kııılarla Umi&!ilt bır 

't.-111
11 fec·i. akıbetine doğru ilerllyerek 

rirlan t arı, ordusunun vaıiyeUni 
tt~ı bt-tn.ek on plo&nd:akl i"timi.tdir. lle
tııı<. u_ hu~u.~'-a hifbir şey yapml.lf de· 
~l•tt ~lra bonıbarduua.nını ınu\·affa

ti ~lYatsak U;k bir bu bat:arılmıt 
ıı,tnız \ı'ar. 

.. ··~-~ b atınuzın rotasuu tebdil eitir-
\lt idiseıer kartlSında istemlyerek 

'111arına, oradan da kendi deniıı-

lerhnizd~n olan Kzıldenizr kadar 1"el 
miş bulunuyoruz. Şimdi şu harekat sa
hamıtdaki yirmi b~ ı-Unhik maksat -
tan ve hidef&en ayrıhşımııı bwıdan 

sonra sur'aUe ve arka arkaya yapaca
iımn.: baskmlar ve taarruzlarla telıifl 

etmek mecburi1etindeylı. 
Rauf kaptan durdu; son cumlesinin 

arkada11ları merinde yapitfı tesiri an
lanı.aŞ: istiyormuş ı-ibi rözbebeklerlııl 

onların bakışlarında dolaşhrdı, 4 zabit 
de başlarını salhyarak süvarinin söz
lerini tasdik ve tasvip ettiler: 

- Evet. .. 
Rauf kaptan söılerini 1ürüttü: 
- Dahil KızddonWte lkt.n, Ciddeden 

aynlmadan evvel ,-eni hareket rota -

(1 inci sahlleden devam ) 

Halk sükıinet ;ye 
beklemektedir. 

emniyetle neticeyi 

Hlikiımet merkezinden tahliye edi
len birçok kimseler avdet e&mekte ise
ler de hiikümei makamları bunları ı-el
diklerl yerlere dönmeie davet eyle
mktedir. 

MÜZAKERELER İNKITAA 
UGRAMAMIŞ 

Londra 15 (Hususi )- )foskovadan 
ayrılan Finlandiya heyetinin yarın ak
şam Helslnkiye .dönmesi beklenmekte
dir. GOrüşmeler hiçbir neticeye ikti-
ran etmemiş olmakla beraber, ancak 

mem~lerdir. Bu tek lif, 
bertaraf edilmiş&ir . 

kat'i s uretle 

Herhalde Leningrad mıntakıısında bir 
n ebze ıukeri faaliyet sr. rfedilmekte ol· 
mas t enteresandır , Bu faaliye&, ilrri
d e Helsinki uzerinde bir tazy ik icra~ı
na del ıilet e&mektedir. 
Ruslaruı bu mıntakada Finlandiya 

hududunda en uı 15 fırkaları vardır. 

Bununla beraber Flnlandiyanın miıda· 
faa ve~altinden mahrum olmasıiı söy 
le!lmektedlr. F inlandlyantn Caralie 
berzahı uzerindeki mw,;Lahkem hattın 

1"erlsinde bulunan 7 fırkası , nazari O· 

tarak uzun muddct mukavenıe t edebilir. 
Lenfnrraduı hududa ancak 30 kilo 

metre mesafede oldutu bahrlahlmak· ı 
tadır. 

Esasen mtizakerelerin resnıen ve kat. 
iyyen inkıtaa uğramamış olup sadece 
bllıinıü<lde t tehir edilmiş oldui u be • 

müzakerelerin inkıtaa uiramadıil ili.
ve edilmektedir. Fiıılandiya heyetinin 
Moskova.ya dönüp dönmlyeceti ma - 1 
tüm değ ll~lr. Ecnebi müşahitler, Sov
yetlerin butün tehditlerine ratmen, Fin- .. ._.,.....~ ...... -~ ...... _......,.._~ ...... _... ...... _~
landiyahların azimler in in kat 'iyen sar- ı 
sılmamlŞ otduğwıu beyan ediyorlar. 
Sovyetı erin askeri harek&ia geçml

yecekleri , fakat s inir harb ine devam 
edecekleri söylenmektedir. 

İNKITAIN SEBEBİ 

mızı çitmiş, taarruz ve('heml.ti &ayin 
etmiştim. BugUn , ~u yeni akına baş

larken size bunun m a hiyetini teferrü
atile birlikte ar:ırlmey i nıUnasip gör
düm: 

Dört Turk denizcisi bir ağızdan bu 
mükvazı düstura karşılık verdiler: 

- Esta~furullab!. 

Rauf kaplan sozüne devam ve va. 
ziyetl, tasarladıtı projeyi şöylece izah 
etil: 

- Şu dakikada. Akdenlzln cenubu 
garbisindc bulunuyoruz. Geınimizin 

provası şimali şarki istikametine çev
rllmi.:j, enginde i.lerllyoruz. İlk hedefi
miz Adriyalik denlıi! 

Kaleden hareket ettiğimiz , donan -
madan ayrıldıfınuz zaman tatbik sa
hasına koydufumuz Draç baskınına 

şimdi yapacaiız. Blnaenaleyll, sOze baş
larken sefinenln hayati meselesi olan 
kömür miktarını ikinci suvari Adil 
kaptandan soru.şumun sebebi bu idi. 

KOmlirllmüz, ba,ka rotalara seyir 
etmek mecburiyeU çıkmadığı takdirde 
bizi hedefimize kadar ı-ötürmefe, bas
kınımızı yaptıktan sonra dönmeie ye
tecek kadardır. 

Arkadaşlar, blllyorum; vataıı has -
reli, i.dela daussılalaşan bir icbari ma
hiyetle cün ,-tındeu. artmakta, Iolmiade 

Kezzap taşıyan hamal 
yere düşünce ... 

d erin bir 'J ızı meydana g-etirmektedir. 
Bunu , m.ınc-adaki dii.men neferinden 
bana kadar brpimlı ayni şiddet ve 
iştiyakla ciuyuyoruz. Yalnız vazifemi.
zin şUmul sahasını ı-özöntine ahrsak, 
)takedonyada \lrnilsiz bir sava,ıa ken
dilerinden 10 defa daha çok düşman 
kıt'alarile çaıpışan ı-arp ordumuzun ay
ni hasreti birkaç misli fazlasUe hisse
den y lilt kumandan, zabit ve- neferleri 
şu anda ne sıkışık bir va'Ziyelte bu
lunuyorlar? Bunu kafamızda, hayali
mizde canlandırınca eminim ki hepi
miz; kendi hasreUmlzi unutur, onların 
kaygısına düşerit. 

- Ootru kumandaıum! 

- Yapacağımız iş kısaca şu : Bura-
dan Beyruta uirıyacaiız .. Orada şa -
mandıraya raptederek bırakbtımız de
miıi aldıktan; kısmen kömür de ithar 
ettikten sonra İstanbulla muhabere e
derek va~ifemize doiru ilerllyeceğ-iz! 

Buna Jıir diyecetlnlz var mı? 
Zabitler bir arada cevap verdiler: 
- Hayır!. 

Rauf kaptan tarkçıbaşı kaymakam 
l\.Iustafa Beye sordu: 

- Hayır elendim! 
- Yat vaziyetimiz ııasıJT 

- Süveyıııten tedarik ettlilmi11 yai, 
başka ro&alara se,-retmemek şartlle bu 

Alman yada 
Monarşist 
Tahrikatı 

( 1 inci ~ahlfeden de\.·am ) 

!arın Hitler .çin muharebe ede -
mıyeceği bildirılmeöktedir. 

PRENSLERİN EVLERİ 
ARAŞTIRILDI 

Londra 15 (Hususi) - ·D~yli 
Herald. gazetesi, A lmanyada prens 
!erin her türlü siyasi faaliyetle bu
lunmaları menedilmi:;tir. Bunlar 
ikametgah larından d ışarıya çıka
mamaktadırlar. B irçok prenslerin 
ev lerinde araştırmalar yapılmıştır. 

K ayserin kuzerıi P r..:..sv;:. p~·e:ısı 

Yovakim Albrehı J:·>ız ... ô.ınüşlür. 
Daily Heralc. '>·. ·'°' ec·ıı;i teyit 

için Al man gJ?.;e"el~rınae intişar 
eden ölüm ili n;ar :ıı deli l olarak 
gösterm~kte G-»!apo'nun kraliyet 
lehindeki tezar ~r:erine manı ol
mak için fevke!beşer gayretler sar
fettiğini ilave eylemektedir. 

Kopenhagtan Reuter ajansına 

bldırıldiğine göre sabık Alman or
dusu başkumaı:danı Mareşal Van 
B lomberg ile daha bazı şefler tev
kif edilmiştir. 

Lavrens'in Evi 
3ahra kraıı ümanile yadolu

nan meşhur Ingiliz casuı;u mıraiay 
L avren.s ın ma.ikfınesi mtizC)e tah
\ 'il olurın uştur 

Llivı~ns. İngı tereyo;! a\:lct t. 

sunra •bir kaza no.icr-si öltimüne 
kadar bu malikünede nıür.zevi bir 
hayat geçirrr:iş'.L 

O zo!113r.d•, b .ı kapsıı; bulur.an 
bu yer, b<ldcma haftada Üç d' fa 
açılacakt ı r. Ziyaretçi' er, sa<le bır 
surette döşelı iş , ... yatak >dala
rın', kütüphar.esini. 900 p'Oık bu -
lunan •grnmofon odası• nı. çıçek 
Vt. rr:eyva dolu bahçesini gezE<'"e k
lerdir. 

Ll\-rcr.s, gecenin büyük bır kıs
mını, sa.mi.m i dostu ve kci'.:bı Pat 
Kno,~~e-s '~e gramüfon odasıııda ge
cırirdL Müzenin muhafızlığına P at 
K novles tayin ol unmuştur 

vazifenin ifasına kafidir. 
- Pekala ... Bir kı.!iım yağ da Bey-

ruttan tedarik edilebilir! ı 
- O t:aman daha iyi olur!. 
Rauf kaptan ikinci kaııtana 'iuah çe-

virdi: 
- KumanyamEz ne halde? 
- Fazlasile kiti! 
- Tabii fırsat buldukça taze et ve 

sbeze teda.riklni de ihmal etmi1· f'ceğiz. 

- Şüphesiz kumandanım!. 

Sual sırası seyir zabUI Fahri Beye 
gelmişti, sUvari ona da sordu: 

- Efradın, mtirettebahn kuvvei 
manevlyelcrl , ahvali ruhiyeleri ne 
merkezde, düşünce ve telikkileri nasıl? 

Fahri Bey, kendisinden emin bir in. 
sanın huzur ve süklın ifade eden tavrile 
anlattı: 

- Kuvvei maneviye meselesini biç 
sirmayın! En ümitsiz harp vazlyetlııde 
sormayın! En Ü.mitsiz harp vaziyetinde 
an sarsıldıi:ını rörmedikleri, ölum kar
şısında dahi kaybetmedikleri bu hassa 
mürettebahmızda istediiimizden çok 
daha Ustun, eok daha fa'lla bulunuyor. 

Ahvali ruhlyeye relince: llepsi de 
bir aydır uzak dll.!;tukleri anavatan 
topraklarının hasretini çekmekten baş
ka bir endişe ile üıulmüyor, sefinem.bı
de hiikim olan te.k dUlilnce; vaslfeaın, 

Roma 15 (Hususi) - Vaşın!J -
tonda Hariciye Nazırı Kordel Hull, 
Amerika hükumc•ir sulh •a\'as
sutu lehinde dıplomatık bir nota 
hazırlamakta olduğu hakkı, ·lakı 
haberleri tekzip etmiştir. 

BELÇİKA ERKANIHARBİYESİ 
l\lÜTIEFİKLERLE TEMASTA 

P aris 15 (H ususi) - Almanya
!' n, Holanda ve Belçikaya yeni -
den temı~.n ,·ermes bu iki mem
leketıeki endi~eyi iza e etmiş de
ğildir. 

Hatta Belç:ka erkanıharbi~·esi
nin ilk d fa olarak Fransız \'e İ n 
giliz erkiınıharbiyelenle temasa 
geçmiş olduğu bildirilmektedir. 
Fransız ve İ ngiliz erkanıharp su
bayları, Belçika - Fransız hLoi u -
dunda ihtiyaten tahaşşüt eder. mll
dafaa kıt'alarını tcflis etmişlerdir .. 

BELÇİKA VE HOLAN DA 
HUD UD UNDA VAZİYET 

Londra 15 H ususi) - Vazıyette 
bir salıih ıntıbaı nıe,·cut <ılmakla 
beraber, Betçıka \'C Holanda l'u
dutlarındakı Alman kıtaatın.n tez-
y t edilmedıği gibi, eksitilmediği ı 
de anlaşılmaktadır. Holanda ve 
Be!çika lam bir teyakkuz iç•nde 
bu lunmakladırlar. 

is,·içrede Bal ve Losren şehir • 
.er. ile diğer şehirler muhtemel 
tayyare ht:cıımlarına karşı kaı-ı.n
Jık• a bırakıhr.aktad_r Bu da İ s -
\"içrede me\·cut end:st•yı göster -
mektedir 

TAARRUZ YAKINMIŞ' 

Lonrlr 13 (Rad\'OJ A man 
başkuncandanlıgı ile alakadar me
hafilde söy.endig:ne gore b<'KlP
ner bü \'il 1< taarruza nerede ise ge
çııecektır Aımanyada muhare 
benin çabuk biteccgı hiç zanıoe . 
dilmemektcdir. 

HOLAı'iDADA iNG!LİZ ZABIT ! 
TEVKİF EDİLMEDİ 

R<ıma. 15 (Rad\ o} !!olanda 
l\lilli :"lludafaa N<zarcti, casus~uk 

ı-roıa~ dcı İngiliz za
bitlerinin tevkif edildıkle r i hak -

1 ~uıucr, tekzıp etmışti r. 

H ARPTE ÖLEX iLK FRAN31Z 
GENERALİ 

Vf'rrceiiniz emirlerin tamamen yapıl

ma.."iından ıbarettir. 

Rıı.uf kaptan fortraktın bu sevinç 
veren nıevıuundan aldıiı göııiil din
dirici cevaplarla aşırı de-rece hoşlan. 

mısh. "\rkadaşlarına tf'~ekklir etlikten 
sonra bir defa da efradı tebrik ve 
teş('i luzumunu duydu. Fahri Beye 
döndU; 

- Fahri Bey! 
Dedi , İlilVe etli: 
- Şimdi divan taburu borusunu çal

dırın . :\lurettebat taburda toplansın -
lar.. Bir defa da onlarla konuşalım. 
Yiğit Turk yavrularını &ebrik ve te ('İ 
edelim! 

- Başüst\lne efendim? 
Fahri Bey suvarinin emrini yerine 

ı-etırmeie koştu. Bir dakika sonra Ba
mldiyenln borazanları tarafından (la. 
lınan d#van tabu.ru borusu ı-emlnln i
lerlcdiii enı-inde çınladı .. )fürettebat 
sür'atle kıf g-Uvertede toplandılar. Nö
betçi zabi&I Rauf kaptana tekmil habe· 
rlni verdi: 

- Mürettebat taburda ictima etti 
efendim! 

Hamidiye süvarisi arkadaşlarına: 
- Haydi, hep blrllkle oıkalıml 
Dedi. Silvarlnln ardıtıra ilerltyen 4 

zabit cltvan taburunun önü.u c-eldller. 

Fransız nazıtı radyoda ıngiıızce 
bır nutuk söyln-erek. her iki mem 
kke arasındak- tesrik. me,ai az
rrı nuen bahsctn1ışL1r 

!!OLANDADA HAYAT 
PAHALILAŞTI 

Amsterdam 14 (A.A) - Hol -
landada ia~ mevaddınır fiatları 

ağustos ayına nazarar yılzde 7 
nisbetınde artnw;tır. 

İNGİLTEREYE ATILA..'> 
B OM BALAR 

Londra 14 (AA) Bütün 
.:inetland adaları Ustunde ıki ta -
arruz yapan Aıman tayyarelcrının 
attıklar, bonıbalar, tl.çbır lngiliz 
gemisıne isabet etmemiştir. HJr
bin bida,·et.ndeı.berı lngıltere ü
zerınde yapılan u<,·u~iaıda bunun· 
la ikinci defa olarak bomba aıı!mı~ 
bulunuyor. 
LAIIEYDEKİ AMERiKA SEFİRİ 

KRALİÇE İLE GöRÜŞTU 
Amsterdanı 15 (A.A) - Bazı 

Holanda . azet.Iorı nükümetın al
dığ. askeri teci.bırler.e memlc -
ke•ın 'ıer taı-ı.. da korku uyan
dırmış oımakla ittıham ey lenıek
tedır Halbukı dana cı •vel halk 
buyuk bı: sukünet çinde y:!;ja
makta ıdı. 

Ecnebi müşahillere güre Holaıı· 
da hükümet ı end ~eye se,·ke'iuı. 
sebepler şunlardır-

! - Holantta lıududu c • A!
man kıralarır. n har!'ketı. 

1. Nazı part!sinı" buv uk tJ,r 
faaı yet go:ste-ı n1e.sı. 

Diplomatik mahfı' .ne ;öy.c•n
d g . n~ göre ll-0.anda huau iu cı • 
varı dl bulunan Alt".'an k.t'aları 
Holar.da ı~ daıma bır le like 
teşk.l etmektellır. Fakat li arda 
nazı J)'arlısı ciddi bır tchl ke ac. · 

dedılmemektcdır 
Hınıhacette kolayca bu partı

nın hakkından gelmek mümkün
dür. Hudut cıvarındakı ~ehır ve 
kasabalardan gelen halk YE le -
rine donmek!caır 

İvı haber alan mahfiılertt, A
merika sefirinin K raliçe Vilhe l-. 
mine tarafından kabulune dair 
resm i malümat mevcut degildi r. 
F akat sefir Ruz\·elt :in bir mesa-
j ını hiımil oldugu içın mezkür 
mahfillerd • bu zıyare te büyük bı r 
ehemm.yeı atfedilmektedır. 

Ayni mahfillera€ Holandaya 
bır teca\'ÜZ veya tazyik \'ukuu nda 
bu memleketin A merika hüküme
'in n fili sempatisınden tamanule 
emıl' olabılcce~ı sOy:l•nrr.ekte ve 
Anıcrıka scfirı taral ı dar. ) apılan 
ziyare• n \'.azıycttckı gergınliğin 

zalesı!le va-Jım ett"ğ ol-}u edil
m• ki -d r 

!\Obetçi zabitin in sert bir ' e:.le cnıinl 
çınlatan: 

- llazırol.. Dikkal! 
Kumandasilc bir anda ı:elik bir hat 

halinde dimdik bol ıö 'P ren Hamidiye 
murettebatı suvarlnin: 

- 1"1erhaba arka.daşlar! 
Seliuıına bir aiızdan: 
- )(erbaba efendim. 
Kartılıfını verdUer .• Su\·ari nöbet.çl 

zabitinf' emir \·erdi: 
- Rahat etsinler! 
Bu emir. hemen yerine ı-etlrUdi. 

- Yerinde rahat!. 
Sert bir ayak sesi taburun rahat va .. 

ziye&ine geçtiiini bildirdi. 
Rauf .kapt.an ile dlier ~ubaylar tabu .. 

run ka'"'ısında mevkilerini aldtlar. ıü.
vari kısa bir nutukla mtire&tf'bata hl .. 
tap elli: 

- Arkadaşlar: 

Tam bir aydır, ana\.·atandan, donan .. 
mamııdan ayrı bulunuyor, omuıları· 
mıza aldıfımıı çok büyiik ve ebem -
nıtyelll bir vazifenin ba';arılmasına dot 
ru ilerliyoruz. 

$imdiye kadar ceçen akın l"Wılt ... 

rinde heplnitin vazifenbe 
batlı otduiunu yakından 

Sizi tebrik ederim .. 

ne ka4ar 
gördılm. 

(Dnıamı var) 
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1 ŞEHRİN iÇiNDE~I 

Bayra günlerinde 
görüp duyduklarım 

HAYillLI EŞ!. 

- Aııne, denize girebihr miyim?. 
- Hay hay, k:ızmı. .. Fakat, ss.k:ı.n 

çok a.çı-layım dene! .. 
- Ne maA:ıur var &nneciğiın? .. 

Baksana babam il<' kadar açıklarda 
yii<riiyoc ... 

Babana bakma ..• O, beş bin 
liraya sigor~xlır ... 

Şeker bayramının lokum ve kahvesi: 
dar ayakkabı, dost tavsiyeleri •• 

ÇOCUll AKLI 

Bay Nuri, yana,n fabrikayı gös
tererek: 

- Bak yavnmı, ateş duvarları 

nasıl yal.ıyoc?. 

Yazan: 
Ahmed Rauf 

- Tabii değil mi, babacığım ... 
- Neden? .. 

- Yanan reçel faiırikası ela on-

dan ... 

MAUJ\;KMEDE: 

Hakim, maznunun dosyasıiiı tet
kik ettikten sonra: 

- Bir ha.itada sekız hırsızlık 

yapmışsın? ... 

- Evet, bay hakim ... B<'" boş 

durmaktan hoşlanmam. g<'cc ve ı 

gündüz çalışınm. Eger herkes be
nim gibi çalışmış olsayd ı. ı.şsizlik, 

kriz çoktan oc\.adan kal.kardı ... 

Bizim g~in bk )<azı işleri 

müdürü vımdır. ru.elti, her gaze
tenm bir ınüdiiıni ldanın. Bina
enaleyh ilk söylıeod$m ciimie faz

la bu- mana ifade etmez. Ne a;;c, 

ge!elıim. sözumüze, bmm miidiiTü
mır~, siııden iyı ohnaısm çok ıyı bır 
arkadaştır. Sessu, ııadasız, kaıdi 

balir.de mmevau, ınahvıJietbr, 

sogı ılckaınlı.. zaımetmem ki, Çan-
berl:zyn, bi:lJim ""1ammer kad-ar 

llQğuk ı.anlı olıruo. 

Hı.ç kJZtnaz. Heniiz ODW'l kızrlı

ğmı, öfkeılerıdiğini, binıme çıluş

tığını gören olm-..şta. Yinıri y.U
dr gazeteci tik eder. Matbuat ta

rihi mıun aı;abileftiğini k~ydet - ı 
mez. 

günü bir yen; bayramlık pabuç »- alııp b1r iş yapmadık .. Bari, ılk d~ 
BU, DOGRU ... 

İşte, size tatil ~ çabş!l.ığım,j 
yazı i~ri miidüıı.iıın~, atife günü, 
baıi odasına çağırdı. Ne yalan 
söy hJiey im, eı>eyce heyecan ge -
çıırdim: 

- Acaba ne yaıpeca.k, dedilJl?. 
Bır kusurumuz, bir hatamız mı 

oldu? .• 

Yaıhut ta, arife diye, bayram 
baııçlığı mı verecek?. Olın a ... Es
kiden, büyUıkler böyle yaparlardı. 

Ne)'llC, odasına girdım. Şun.lan 
söyledi: 

- Bayramda, şu İslM>iıulu bir 
dolaş bakalım, dedi.. Dolaş ta 1ı« 

~·i yez .. 

Bu teklif laıııçısmda kalınca, ev
veliı ~a.la,hm. Ben, ne yazayım?. 

Güilüm6edim: 

""'""'"' ~. ? - ·""t""· -J mı .• 
- Evet! Herk.es y:aıyor, sen de 

y.a:z .. Gördüğünü, du:yd11ğunu an
lat .. Kariler, bir de senin kQ]emin
le bayramı olnısunlıı!r .. 

O gün aqam ak.adar bu :Şı dü
şündüm. Demek ki, bütün baynm 
gezdiğim tozdı.ı:ğlmı yerieınle, gö
zümü dört açacak, y.aZılacak ne 
var, diye etrırfıone bakınacaktan. 
BV.C, piyango çıktı; Her günkü 
ı;ütunlannı doldurmak iıçın ı..... ~, 
kerke.ı, bir de ba-yr.ını yazısı .. 

* İşte bugün, bayramın us-'illlcü 
günü, siz hepııni2, hala, kapı kapı. 
hısım, akmba, eı;, dost dolaşıp zi
yare'tler yaparken, lokumları yu
varlayıp, badem şe-kederini çiğne
yip, çikolata.lan ezip, kahveleri 
höpürdetirken, benden~. erken -
den. ma1baaya damladım. Hani 
han! bayramda gördüklerimi ya
zryonı:m. 

ını;ıtmı. Satan adam: 

- Aman bayım, ne pk duruyor. 
Tam..m size göre .. Sanki ısmarla
ma, diye ytıttordu. 

Fakat, gelıi.ıı de, bir de bana so
run.. Aya>kkabı dar gıeknez mj.?, 
İki gün bayram, İstanbul sokak -
!arını topallıya topa.l.hya d.olaştım .. 
Her gören ahbap: 

- Ne o ~ olsun, diyordu. 
Yoksa g<ıcp cephet;mdec muhare
beden ım geliyorsun?. 

- N<! ~ bıraıder, dl}'ordımı, 
Garp cephesinde böyle yaralanm., 
harp, darp filan var mı?. 

İşin tui>ai:ma bakın ki, üıkl.ik, 
bu bayram, İstanbul sokaklarını 
dolaşıook, daha fazla gezmek, eş 

dost ziyaret etın..k, bir variie ola
rak iior.erimde bıılunuyonlu. 

Dar ayekkabırun ~ rahat-
sızlığı çelren:ler bilir~r. Allah 
dii§man başına vemıeı;in ?. 

Haydi, birinci bayram günü bu 
s>kmtıya ka-tia:ndmı. İkinci günü 
ne deye ayağı.nda.ı çıkarıp atmaz
sın?. Bunu sormak hakkınız .. FQ

kat, bedava akıl öğreten mi aral"
sınız, çok ... Ha.hrni kim gördüyse: 

- Giydikçe açılı.r ıa.~esmde 
buhın,.yol'ldu. 

Hayatımı2da lmııeeden tavsiye 

fa olı;un, bu kum taV6iyeyi a}almı, : 
. 1 

ne ohır, ne olmaz, dedık .. Vay, sen 
misin tavsiye alan?. İkinci günü 

daha berbatlaştı, öyle za.onediyo -
rum ki, ayaklıırımı, brr cendere -

nin içine koymuşlar .. Ne yapayım?! 
Şehir tiyatramnuıı yeni artıstlen 

gibi ııe yapacağrmı, nasıl hareket 
edeceğimi şaşırdım. 

Asfalt ıizerınde nisbeıen rahat 
yüıiiyebil:iyordl.l!R1. İc;tanbulun as
falt caı:klıe:ıerini, ilk defa mumla 

Bay fikri, terbıyei bedeniye kur
sudan çıktıktan sonta bir arkada- 1 

~ına jimna.;tiğin faydalarından bah-ı 
seder: 

- Sıhhale çok faydası var. İn- . 
sanın kuvveti artıyor, işt.iha.sı ar- ı 

tıynr, ömrii artıyor .. 
Arkadaşı itiraz eder: 

- Dedelerirııa jıınnastik yap
mazlardı, fakat çok y~rlardı. 

_ Doğru, jımn'at!ti.k yaprnazlar
ıiı, ya:pmadıkları için hepsi öldü ... 

aradmı .. Ellerimi açıp, bütün şeb- •••• • 1•1•1• 1•1• 1• 1••• •• •••• 

rin mra.n evveı astaıt olmasına dua Posta güvercin1eri bir 
ettim. 

Asıl nwı.«saıdnn, salıncak kurulan 
bayrun yerlermi dolaşmak, ço -
culdarm nasıl gülüp eğlendüde-

rin.i gömııek ve bwtları yazmaktı. 
İlk günü, mecburi ziya.retleri ifa 
ettik. Her çeyrek saatte bir, bir 
başka ahbap ewıı.de kahve içe içe, 

mıdem altfu;t oldu. Lokum bas -

tınr, di)'e yap<l.an tavsiyeleri, - yi
ne taw>ye oJd.uğu için - aldım, ka

•bul ettim. Lokumun fazla kahve 
içmekten müt-1Jit mide rahat -

sızlığıru bastı:rmaıdığını salahiycl

le söy1ıİ3"Bbilirim. 

Brrinci gıinü böyle geçti. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

pilotu kurtardı 
Bir Lon<ll'a gazeie5i yazıyor: Ge

çen hafta, tehlikeR bir keşı:f uçuşu 

yapan bir pılo! beraberinde iki 
posta güvercıni götürmüştü. Dö -
nüşte tayy~ sakatlandı ve de -

nize düştü. Pilot. hemen küçük biT 
kağıt yazdı, güvercinlerm ayağına 

bağladı ve saJı.verdi. 

Güveıcinle!- dognı karargaha gel
dller. Hemen yımiımcı tayyareler 
yola çıktılar, deniz üzerinde çaba
layan pilıotu kuxtard>W'. 

Şunu ;'la.,., edel:i:m ki !lüyüık 
Britany ada posta gü verciru besli

yenlenn sayısı 40,000 den mtadır. , 

(EBEDİYEN SENL~İM) filmimle bütün kalpleri titreten sım, 
seyırcılerın gözleri önünde canlar.dtrmaga mu'Vaffak olan 

A AY Sineması 
Yarın ak?amd an itibaren 

CAROLE LOMBARD ve JAMES STF:WART 
tarafından yaratılan VP (EBEDİYEN SENJNİM) filmi kadar 

~ezi ı ve nıUessir 

BİRBiRi İÇiN YARATILMIŞ 
Fransızca sözlü FevkıMıirı:!e fiimin.i gost.ereeektir. 

Bu b:ıyram, ~. ilk defa, fitil 
fitil burnumdan geldi. SöyJE.mesi 
ayıp - huzurunuzdan uzak - anfe 

Bu, izd vaçta a.şk fılmi. .. Seyircile.-1 halecan ve heyecan içinde yaşatan büyük bır aşk filmklir. 

Lutfe,., yerlerinizi en·elde"l temın et'"'l('föZ rica olunu~. 

ISTAN!!Ul KAPill , 
8JiANS SARA 

No. 143 ~· Yazan: M. SAMİ KARA~u. 

Rum müdafiler böyle bir müfrezenin hiç yılmadan 
kale duvarlarına tırmandıklarını gördükleri zaman .. 

Yer. çerlıc11n ~ıVacılan, sakaları 

(zabıller:") de padişahlarının kuman -
dasına ıri Jerıle yardun edıyorlardı: 

- l-f;ıydı Pıı .şahın etten kaı~leri. .. 
- Haydi ocağın öz evlatları. 

- ileri!. 
YeniçerıJer ve ~r; cak askerleri (A

nadolu .ıskeri) fırlet..-ı yarışa çıkmışlardı. 

•rurk askerlerinin zabitleri en ön
de daima ılerıdc, ellerınde k Jıç cesu
rane hru-beC yorlardı. 

Turk)e• n l>ucı.::nı..ı ıiddet1enmişti. 

istarb ~..ı mldafaa ed Ruw ve ecne
bn askerleri Ula ugratm~ bulunuyor
lardL 

Hele so~ yenıçerıle: n ve gancak as
kerler nın rr ıntaz.am ve muttarit hü
cumJ .. rı, dU,3manı btlsbü1Un ~aşırtmıştı.. 

1 
Bir aralık Zagnos P<t • Rumeli dev

Jirm(>Sinden murekkep olan askerleri 
araSJnda niıamsızlıklar gôrdu. 

B:ızı, dev-9irnle a$kerler, mudafilerin 
şiddetıne ve Rum atE'şinin yakıcı ve 
kırıcı varlt.gına karşı dayananuyarak 
surlar ununde düşınandan yüz çeviri
yorl!lfdı. 

Zagnos Paşa, bu ha1i görünce elinde 
k.üıcı ileri atıldı ve, sırf Anadolu as
kerle-rinden n1urekkep olan ortalarla 
deVfirme askeriain yıldıgı yere yetişti. 

Zagnos Pa .. a ile beraber hiıcuma ge
çe~ Anadolu askeri galeyana gelerek: 

- Allah! Allıı.h!. 

Nida.ne d~an aU,Şi üzerine atıldı. 
Bu askerler o d~reee galeyana gelmişti 
ki onları hiçbir kuvvet yıldıraooyordu. 

Biraz evvel, ateşe dc.ıyanamayıp yüz
gerı eden Zagnos Paşa ctevşırneleri, 

Anadollı J\ılC'hmetciklerin·Jı bilapcrva 
ileri atılm~ları lızerine onlar da yüz
gerı <'tnıışlerdi 

Hücuınun bu kızgııı sıralarında Ulu
baLlı l-Jasan narnınd<t bni He atı.tdı. 

Bu AnadoJu c:ocugu ıri yapıll, kavi 
bünye) bır delikanlı ıdı. Harikulade 
kuvvet ve metanete ınalik olan bu, 
Türk ycavrusu kalkan ile başını Orterek 
sağ elinde eğrı bır Turk kılıcı bulun
dugıı halde hiıcuma kalktı 

Ulubath }lasanın kale bedenlerine 
doğru ilerledigini gören Anadolu ço
cukları palalarına sanlıp peşinden Heli 
atı1dıJar .. 

Çok geçmeden Ulubatlı Ha~n ve ar
kada.,ıarından miırekkep elli kişilik bir 
mürı-eı.e kale bedenlerinin üstüne çık- ı 
maga muvaffak olmuşlardı. 

Rum ve ecnebi müdafiler böyle bir 
müfrezenin cebren ve hiç yılmadan 
kale bedenleri üzerine çıktıklarını gö
runce ytiılerce kili bir araya gelerek 
tizerlerine hücum ettHeı. Zaten kale 
bedenleri üzerinde ancak on ı;ek:iz kişi 
kalmıştı. Diğerler! hep ı;eltit olmuştu. 

Rum ve ecnebi a!'>kerler, Ulubatlı ve 
arkadatlannu Rum ateşi, taş, demir· par
ı;aları, kızaın yağ, ok, kılıç ilfth .. s.i -
!ahlarla httcum e-tmişlerdi. 

Kale bedenlerinde ntiıbarezc dehşetli 
oldu. BL J.Z sonra, H41s.ıın ve arkadR!;'ları 

aldıkları nnıü•addrt. ycıralarıu vero.ıtı 

dernıaıısu.hia tanaınıni.il edemiyarek 
şehıt olarak tekr.tr kale bt'denlerınden 
aşagıya düı.;mu~lerdi. 

Ulubatlı Hasan. Şehıt olarak en son 
diışenlerdendı. Hatta bir aı·ahk, aldığı 

yaraJ;.1ra tahaınmü1 edemi,ye~k kale 
bedE'nleri uı.erine ctiiı;."'f'n Hasan, elinde 

kalkanilc kendini siper edernk tekrar 
ayrıga kalknuş ve palasile birkaç düş
rrı1;1nı yere serıni;Jti. 

~ihayet Ulubath yara)arın•n tesirile 
bitap düştü . K.&.lkanı elinden dliştü ve 
bedenlerden atılarak o yağmuru al
tınd~ kaybolup gitti. 

UhıbaUı Hasanın bu mi..ıni:erit kah~ 

raınanlıgını c;ekemiyen Rum ve ecnebi 

müverrihler bu TUrk yavrasunu Zag
nos Paşanın maiyetmde bulunan Bul

gar ve Sırp devşirmeleri meyanına da
hil ederek Ulubatlt Haı1anı bir Bulgar 
donn)esi yeniçer ularak göstermişlerdir. 

Bilhassa: muverrih Hammer; Ulu -
batııyı bir Bulgar yeniçeri neferi diye 
ya~aktadır. Yiğitliği, medeniyeti hep 
mühtedilere ~reıı bu ecnebiler alda
nıyorlar. 

A ıl med~t ve yigiıhk TUrkler-

Tiyat.ro 
ve harp 

Eski devirlerde tiyatro
lara rağbet daha fazla
laşırdı, halbu ki şimdi.. 

Harp başlar başlamaz Parisin bütün 
'Üyatroları te)llSHlcrinc nihayet verdi
ler. Bunlardan gayrueemi olan.Jar, ya
ni bUkUmet.ten tahsisat almıyanlar, 

kendi yaglarrle kavrulanlar l:>irer birer 
kapılarını aÇJ,yorlar, yarı kalan tem
sillerine {levanı ediyorlar. 

Tiyatroların kapanması yUzünden 
birçok kıın::ıelerin oıçı.kt.a ve işsiz kal
dlgını gören belediye, tıyatroların se
yireilerı istiap edebilecek ı;ıgınaklar 

tenlin etmek şartilc çalışabileceklerini 
i1iın etmiş, Paris operası artıstlerınin 

de temsJIJ<.~r vernıelenni kararlaştır -
mıştır Ji,akat bu tenısil1er btıyük 

opera binasında verilmiyecektir. 
Operanın içinde ve dışında bulunan 

tarihi ve kıymetli san'at eserleri kal
dınlmı$ veyLı kum torb1;1larile Ortül -
mü.ştlL . , 

Vaktıle harp .1.~m•nl.arı tiyatrolcıra 

rağbet U. but.un art;ırdı . Salonlc.ı.nnda 

oLırdC'dk }'<.. bL uıı n az<t 
ISJOt ıh • .ı . nd<. 840 da ve 2 lk-

k fı nı..n 185• de ııya\l·uıar pek çok para 
kazann ış l ;;ırdı. Bılta sa ımparatorluk 

nı dh:Jrebcle.ıı ııde ... 
18" 0 Pari$ nnıhasarasu1d1.' halk 

tiyc.ıtrolara hlıctın) edıyorôu. Umuıni 

h<ırptl· de böyle. 
1917 de Opera, Opera - Komik, Ko

medı f'ren !-. t. ...... , Odean ve btitun ınüzik 
ho11cr açıktı. Seyircilerin ek~eriyetinj 

de cephelerden izinli gClen :aıbitler ve 
askerler te:;;kil ediyordu. Bert.aların 

Parise gtılle yagdırmalarıo~ ehemmi
yet veren olmuyordu. 

J<'akat bugun vaziyet bü~bütUn baş
kadır. Hava taarruzları tehlıke:ı;ı art
mışhr. Tiyatroların uı.er1rıc dlışecek 

500 kiloluk bir bombanın binayı yıka
cağı, J<;ende buıunc.ınhır ;..ırasında pa
nik hu~ule gelire<.:l'gı ınuhakkaktır 

işte bunun ı<;ındır kı alt katlarında 
veya pek yakınlarında stgınak bulun
mıyan tıyatroların ten1siJ vernıelerine 

miısaade o1unm<imaktadır. 

oo-----

Kağıt parçası 
- Adam sen de! Bu kagıi parça

sının ne ehemmiyeti var? .. 
Bu sözü iH< de.fa olarak 4 agws

toı; 1914 te Alman B~ekili Bet- 1 
man Hol vefi, İngilterenın Berlin 
sefiri Sör E. Gosc.lıen'le görüşur· 

ken si>y lem;şti. 
delir, İngiltere hükiımetin , n, 

Belçikanın bitaraflığına aid iilti -
matomu harlciye nezaretine ver
dikten sonra B~"Vekilı ziyareL et
mişti. Betman Holveğ: 

- Hükiı.ınetı:nizin kaı"arı pek 
müthış. Sa.de bir • bitaT.lflık. kel>
mesi için ... Sa.dece bır kağıt par
çası için İngiHerenın, dostane mü
nasebetlerini idame elmek istiyen 
Almanya ıle harbe g>rişm..,,-ini doğ
ru bulmuyorum ... 

Demı<;ti. •İhtıyaç mu...-et t€'jkil J 

eder ... • Söziı de Betman Holveg'in
dir &>lçikanın Alman orduları ta
rafından istilasını m..,,ur göster
mek ıçin söy lenü~tir. 

~Mukaddes ittihat kelimesi, 
Fransız Cumhurreısi Mösyö Pu -
ankare tarafından 4 agustos 1914 

te meb'us.an meclisınde söylen -
miştı.r. 

Puankare: ·Fransa, evH'itlan ta
rafından kııhramaııca müdafaa e
dilecektır H.ç bır kuvvet bun -
ların arasındaki mukadde,; ittihat 
zincirleril'_ kıramıyacaktır. ..• Söz-
leraıi söy lemlıj \ti! pek çok al.kış -
lanmıştı. 

' 

dedir. Osrn.c.uJiı medeuıyet; taınumile 

Selçuk Türk nrt>Gcruyttinın tahtı tesi
rinde ko&lınu-ıtır. 

Dev,şinneler bile mb:tlüman olup 
Türk Cen1uat1 .teine kat"ıştıkt.an sonra· 

' 
donlarının uçkurlanna vanncıY.a ka-
dar Türle san'at ve medeniyeti ta:~tı 

tetı.innde kalmışkwdır. 

Ulu.batlı llasan, aslen Bursalıdır. U-
1ubat, Bur.:.a vilflyetinin Mihalıç kaza

sında ve ~ihali('Jn beş kilonıetre şar
kında .Abolonya> göliıniın kenarında 

bir kas.ab.-dıı:. Türk oglu Türk bir ka
sabı:tdır. 

İşte Aln1an miıverrihi Hammerin 
Bulgar diye tavsif edip ögündügü Ha

san Bursanın Ulubat kasatnısındandır. 
Müdafiler, bütün bu yararlıklarına 

rağmen yorulmu.şJ.ardı. İmparatorun 
zorile Topkapı ciheti mukavemet edi
yordu. 

Fakat: diğer taraftan 5ehir istilaya 
;yüztutmuştu. İmparator hücumu umu

mi gününden evvel Türk orduğahına 
Jiistinyani askerJerile yaptırdığı bir 

huruç hareketi eGDa$tnda ~Sirkop&rta• 

denilen kapıyı (biz ona Sftn k:apıs.ı 
deriz) kap•tl.ırmaJ'ı unutmuştu. 

~H l_KAYEr{ 
Beyaz Çini Soba 

1 
y SELAMİ İZZET 1 ~~~-a_z_a_n~:~~~~~~~~~~~~- fi' 

Pertev kırk yıllık dostumdur; bu hastalık varsa yandım. r;e ~ 
o da her kırk yıllık d06t gihi be - sen kendisini karşıl<ırs.ın, b<"' ~ 
ni kı.rk yılda biı' kere arar. Eger tıı.rafınıdan özür dilersin, M"

9 o6' 
sitem etmeğe kalkarsam !uzar: sudan konu.şunıuıı. Ben yatal< ~ 

_ Yahu der, kır.k yıl sonra bir- mın kapIBını aralık bırakac · 
lı>rimi2ıe seremoni mi yapacağız! uzaktan sözlerinize kanşırıl11· · 

Yirmi yM'ın.i beş gündenberi yine i.şımi bi1ıreyim, giyinip süSJe!l< 
ortalarda yoktu. Bir sabah erken- yim ... 
den çıkageldi. Kapı çalın<iı. Pertev: . (r 

- Hoş geldin dedim, hangi rıiz- - Hah, ~te geldi! dedı. ve~ 
gar attı. tak odasına girdi. Kapıyı aral 

Pertev koltuğa gömüldü, göz - raktı. ç~ 
!erin. ta vana dikti: Salonun kapısı açıldı, i~riye Jcı' 

- Boi!azlardan esen, Marmara- tilkili, koyuu ye.;iller gıymı.ş, ~ 
nın ai>uşuııda dal.galanan, güzel yu yeşil gözlü, bal rengi 5.3'' 4' 
istanbulwı havalarında uçan ne - ka:dın girdi. Girip beni göruPc( ı 
fıs kokulu bir ilkbahar rüzgarı a- raladı. Benim kalbim yerinden d 
zızim!. pacakmı~ gibi hop! etti. QııuO 

Vay!.. Ben görmiycli Pertev şair yüreği aftzına geldi. perıc 
ohnuşlu. Bunun sebebi? - Buyurunuz dedı:m, .. ,, 

Pertev anlattı. mazur görünüz, mühim işlerı ' 
Uzun zamandır dul bir kadı- dı, birall gecikti, gıyiniyor. lıt' 

nı~ peş.n<leydım. Kadın dıyorsam Kadın yurüdü, oturdu. BeO al' 
o senın bildığin kadın iardan de - yaz çin _ sobanın başında a)' 

f:il. Bır içıın su!. Hayat.mda ondan duruyorum. 
glızcl, ondan şuh , ondan şakrak, 1 Bakışıyoruz. ~/ 
ondan gönül alıcı, ondan zarif bir Biı' erkekle bir kadın ya I! 
kadın görmemiştim. Duldu, duldu iyyen bakışmazlar, veyahut tı 
amma erkeklerden de nefret edi- 1 ku;ırlarsa anlaşırlar. . ılı' 
yordu. Kocasından çok çıekmiş; ko-; Bal reni saçlı, koyu yeşil go" 
casının bütün kusurlarını bütün harikuadc giızcl kadınla anlaJil, 

erkekl<.>re yüklüyor. dukB. . k 
1 

b 'l O il 
en Wi' o muı;tum ı e. • 

Bütün bu duygularına rağmen beni beg-enmişti. Bunu bak~afl' 
nihayet ona sahip oldum. Bilirsin 
ben Don Juan degilim, fakat ka- dan anlıyordum.. . o}' 
dını öyle bir seviş sevdim ki, bu Kan~şuyordum. Taksilerın \ 
aşkımın kudreti ile onun muka _ luğundan, otoboolerin başı bOl 
vemetmı kırdım. Dün geceyi be- luğundan şikiıyel ediyordul1'· "./ 
raber g~rdik. Amma ne dinliyordu, ne der· 

_ Tebrik ederim!. · söylediklerimin farkında olu)'~ 
Perl · teki · · ı 1 d dum. Ben gfü,lerimle aşkını• • 

evın e erı zı ça ıyo.r u. ediyordum, o gözlerile bu aşk• ' 
Mu epte dersini nasılsa bildiği 
. . .h bi k"f k bul edivordu. ~ 
ıçın nı ayet 'r mü a at azan - Derken yerinden kalktı, y3~ 
mış talebeye benziyordu. yava~ beyaz çini sobanın b3~ 

- Şimdi serulen bir ricam vaT aeldi. Çantasını sobanın beyaı ııl 
diye devam etti. Bu gece onu eve " }>I 

· mer kapağı üstüne bıraktı: , 
yeme-ğe davet ettım. Seni de da- ı içinden bir küçük altın kaleıll ,: 
ve-t edeceğim. Her halde kırk yıl- k d d G·· ı-'"rt 
lık dost olduğumuz için sevgilime Ne gürel isim değil mi? .. ~ 

1 

ar ı, mermere yaz ı: u '" .; 

göz koymazsın, ona ki>tü gözle bak- ı> 
maızm. Seni: •Dostum. diye tak-· Gülderen'den daha güzel bır ~·· 
dirn edeceğim. Onu da sana: cAr- tasavvur edebilir misiniz? .. ' 

Gülderenmi.ş. , 
kaıda.,ım• diye tanıtacağım. Onun Bal rengi saçlı kadın yazd•.i\1

1 ne ad.Jru soracaksın, ne de oturdu- rıı 
ğu yeri öğrerunek istiyeoeksin. K.a,. sildi, .bir ad daha yazdı: Sevı I 
bul mü? Gülderen Sevim'·· Ama'll yar 

_ Kabul. bi, ben ömrümde bundan güzC'I" 
- Şu halde bu akşam saat yedi ~im duymamıştım. Şu Perle\lir t 

buçukta bekliyorum. lalı yaka:sı inat edip gömlek d~ 
mesiıne ~meınekte devam elle * • Devam etti. Kolalı yaka iJıJıl r 

Pertev Taksimde küçiık bir a- rinıi küçük, gömlek düğmeler>. 
partıınanda oturur. Yatak oda~ı, büyük yapa'Yllanlan Allah raıı 
iki kişinin rahat dönemiycceği ka.. 
dar küçüktür, Salonu fakir döşen- su~ .. · rııt" 
miştir. Yemek odasında bir masa, eyaız çini sobanın ·beyaz f 
b. b · f 1 mer kapağına kelimeler yazılıPJJ 
ır u e, a tı iskemleden başka liniyor: Şişli, Kehıribar sokaıi•• 

bir sey yoktur. Tabii banyo, sıcak 8 naz apartımanı numara... 
1
.; 

su, kalıörifer aramayın. Pertev üç Tamam ... Bal rengi saçlı, kO·r 
oda biT koridorununu salonundaki yeşıl gözlü, erkeklerden nefret, 
hıiyük, beyaz çini soba ile ısıtır. gı• 

Saat sekize tam bcs kala Pertevin de!! giızel kadın koltuğuna •O. 

kapısını çaldım. İhtiyar dadısı ka- oturdu. Bana taJ!lamıle lak:'ı~ 
Derken Pertev geldi. Sev~v 

pıyı açtı, girdim. Pertev karşıma nin elini öptü, Sonra beni takJ 
perişan bir halde çıktı. etti: 

Üstünde ceket yoktu. Askısı çö- - DoStum. 
zük pantolonu düşüyordu. Yanak- Onu bana tanıştırdı: 
!arı sabun içindeydi. - Arkadaı;ı.m. ( 

- Safa gC'ldiıı dedi, benim ku - O anda Gülderen bana. ])er. 
suruma bakma, ben biraz geç kal- derene baktım. Ondan sonrn .])il 

dım. Sen de tam vaktin<k geldin kaç kere tC'krar etti: b 
be birader - O anda beyaz cini sobıı ~ 

- Maliım ya bu hal bende has- Pertevle alay ediyor gibı ge 
talık halindedir. Bana dedi. 

- Eğer benim güzel hatunda da Bana da öyle gclm~i. .J 
=================~==~~~~==--" 

Londranın en çok elbis~ 
ve ştıtryka giyinen kız~ 
Bu kız: Londn.uuu 

tanıno1rş ınodellf>rtn· 

dendir Ylnni bir 
y~larmdadır Şıra -
diye kadJr ka~ ı-;e

n~dir giyip çıkar -
madıtl elbise, başına 
koymadığı şapka kal
mar111ştır. En yeni 
ınadellere göre yapı
lan elbıM?1er. şapka
lar Mis Parkıya giy
dirilir, e suretle muh
telif resimleri alınır, 
gazetelere verilir. i-- , 
1fınlar1a dacılıhr. Ken 
disi kru: senedir bu 
hayattan memnun -
dur. 

Fakat kendisine a
it olmıyan, yalnız 

başkalarına göster -
mek için giydiği bu 
elbiseleri giyip çı - ı 

karınaktan yorulur
sa da kazpncı aı de
ğildir. Şöyle diyor: 

- Şimdiye kadar 
Loııdranın en çok 
elbise ve şapka giy
JDJŞ olan kızıyım . 
Fakat yalnız gelin 

elbise-si giymemiştim. Onu da şimdi 

ntilılanmaın dolo.ı,yı.sile a:jymif ola.
cağıın. 

lllls Parola ıl'ır 
Model kız kendi yaŞJnda . bi~jl~ 

kanlıya varıyor. Zengin bıt 

oğlu. 



1 İÇTİMAI DERTLERİMİZDEN 1 

Kokainoınan Bir aile 
kadını ile konuştum 

Bu mel'un zehire kocam alı~tırmıştı beni. Akşam
lQrı ortalık kararınca Tepebaşındgki köşede 

'ttii.şterilerini bek/iyen Sotiriden kokain alıyordum,, 1 
~ Yazan: l ~nder F. SERTELLİ 
~rl kıvırcık sa('ları daiınık, keskin 
~~ları zeki.sına deli.Jet eden yirmi 
Cıt· • otuz yaşlarında bir kadındı. Te
lit 1 1.ltında, hastantlerimizden birin-

>'~tıYflrclu. 
kı, d •I tor arkada.şun onu bana; ..... 

~!;, 1 le, e\üd edll<cek kokain mup· 
hıı blı hasta.. . 
()Ye_ Preunte etmıştL 
. tun müthi.ş bir buhran ve ibtilie 
~e kıvranıyordu. Bir elini karyo-

ıttı'n demirine atmış, öteki elini röi
liıa."' dayamu~tı. Ai'-ıından bir tek ke-

' IJitiUyordu: J 
tt,' \~a •Yaratım .. ı·a •'.'·a<'aKım ... l:'a- ı 

•tat un ... 

l)uktor ava,ça kulaiıma riildl: 
ll ...._ Kı>c.a&ı kokaJnomanmış ••• Onu da ı 
~11rııtı • Yaşamak lsUyor ve oldm

tok .korkuyor. 
' 8u iptiladan kurlulabCerrk m ? 

\t ...... lturtarmaia calıpyoruz. l"marım 
k.urtuıur 

4. lir harta
0 

sonra. terak rttlm. llas· ••• e u ·:radtm • .Ark'ldaşıma !iOrdum: 
._......, O sarı Raflı kok..1.tnoman kadın 

!ıJ Oldu. doktor? 
\rkacıa ım cüterf'k cev.1.p verdi: 

.; Çok iyidir. Bu korkunç iptila -
" bu kadar cabuk yakasını sıyıran 
~ rn zislndcn bu derec·f! lirenen bir 
hıt~~"°a ilk defa ra bdıt ~ı itiraf t'de· 

ırırn. 

....., Gorebilir m yim kendisini?. 
kı-........ G:ır,eteci oldufunu söylemf'mek 

.ııı, mümkün. 
0•ıune düı;ltı. 

cı~ilrı kişilik küçiık bir koiu•a gir-

bı .\rnı hasta. Fakat, ilk ı-ürdiiium «l
• ne aa. 

7or.. lart dağınık, ne de kıvranı· 

la;illafırun kf'narına ur.anmış .• Saçları 
aıınu ~-'1 Ş ••• raanah bakı larll~ ba ını çe 

fdi, doktora baktı: 

' 
' .Rugün başımda haf il bir airı 

" d ' uktor bey! 

«lı,IJoktor nabzına baktı. alnını ok &· 

~ '. Birteri-:ı yok. Belki lüzunısu7. bir 
~t:ın sinirlenmiş.,lndir yine .•• 

hb- ar .. ı.sında.ki yatakta yatan va ·hra 
icadın: 

"....._ llakkınıı \'ar, doktor bt"J!. -diye 
~ lt karu;ıı. bır.ız önce bir bardak 
''4• u· l> " ıuldü .. Sinirlendi. 

ı,. 1 °ktor, hastanın mııa<'ml o kadar 
'ka.\'ramıştı ki .. Yüzune ha.kar bak
~tıı lu;ı:nınsuz birşe:re sinlrlf'ndijini 

<ı.rtıakta gecikmemişti. 
,~4t. bir aksilik. Uasb, beni bu 
~da tanımaz mı .. !. 

Qktora ciılerek sordu: 

;:- l';azrteci b y kimi arıyor• 
"'Okt.ur şaşaladı: 
~' O, c-azeteci df'!il-· lla.sbnemlıde 

Inurdur. 
~ ....., IIaydi canım. saklama ·ın_ Bf'n 
... 4 • 
>~ ısını çok iri Unrım. Arn:ı\o·utko-

tııı~~e hir dü~une davetli olarak gel
\ .,ıı. Ben de kocamla o duğilne da
"ıt· Jııı 1 idim. Cok iyi hahrh)·orum. l'· 

ı"' lıııadını, (Hint yaldızı> romanını bi-
, .... kudutumu söyllyebillrim. 

bana doiru b~mı f;'tvlrdi: 
' Sasılsınız beyeftndi? 
......_ 'teşekkür ederim .. 

"' lla."ika bi~ey .~ylemPmc> mt)o"dan 
llned1, Doktora yalvardı: 

- Ben ıazeterllerl sevmem.. Bak .. 
kınız var .. Fakat, beyefendi romancı· 
dır. Belki günün birinde benim de ro· 
manımı yazmak Jilt(unda bulunur. 
Kendislle a-örüşmeme müsaadf' ediniz .. 
Ne olur?. 

Arkadaşım: 

- Tallin \'armış;. dedi. me !'le kaJ .. 
madı. Gôrıişebllirsini1 .• 

Doktor arkadaşım difer ha...<.;talarla 
mcııgul oluyordu. Haslanın yanındak! 
iskrmlcye oturdum . 

- Çoktanbcri burada m.1 l"allyon;u. 
DUL? 

- On cün kadar oldu • 
- llastaJığmız? .• 

- Doktor söylemedi mi size? 
- Biraz anlatmıştı .. 

- Kokaine alı1hm. Buraya tedaviye 
c-eldin\. Fakat, hanıdolsun, tehUkeli 

devreye girmemişim, .:\le1'un 1.chiri da
marlarımda yerleşmrden 9lkarma(a 
muvaffak olacaklar sanıyorum. 

- . ·a .. ıı ahştınız. buna?. 

İçini çekli: 

- Sormayın hiç. nasıl all!iotıiımı ..• 
Kocam arac:ıra kullanırdı. Bir ak,am 

bana da \."erdi. Fakat, birkaç sefrr 
:sonra koC"amd.an alamaz olmuştum am. 

m.a.. •• Arlık işlşten ge~ıniştl. O keudlnl 

rok iyi idare ediyor, Urat.:ı \·arınıyor .. 
du. İstedim .. Vermedi. 

Londra radyosu 
24 saatte 250,000 ke

lime zaptediyor 
L nJranm B. B. C radyosu, eylül 

ıptıdasındanberi i~lihbarat nezareh .ile 
erıb . {-.ılışı]"'lr 

llJ14 .. l}}IH de rndyo ıle nc-şriynt 

yapr alT' ur. Bu ılk defa oUra.K. 23 
şu~at 192U de ln&il-rcde başladı. 

B. B. C. nın yenı servi in .... 1 .ı. mi .. 
~Ionton dur. Vazif('SI, lıut..ın dlinya 

radyo rne k lt'r.nır n ıyi2tır. din
lernf"k. bir kciL ne kaçn adan zaptet
mek. 

BL. ıu tı nıın ıçın du.: ya polıtık.asına 
vfıkı..:. V\? lı ~ bllir ylzlerce ınemur 
alınak l;,ı n gclnüştir. Fransızca, al
tn:lrca, ıtaly&lnca, ıspanyolra bilenleri 
bu m<ık. n11 şJc.ıl olına=-ıı~. Fakat, arab
ca, Ukranya, l.eton, Çin ve japon li· 
sanurnı L enleri. bı.. mali: hayli zor 
olm..ışlu .. 

Bunlar, her gun 250,000 k"'liıne zap
tediyorlar. Hu• u . katipler tarafından 
tasfıye \.·e tasnıf edilir. derhal istihba
rat ncznrf'tıne gondcrilir 

Ortada. katledilen bir hü\· yet, ce'ıı dı r bı
C• 

t, değ ~t.tilen b.r ömur, yıkılan bi. ıdea ısti-
~l)\ !! uhüst cdıle'l bir l ışayış, sord.iıiilen bir 

l ~v•, ımha edilen bır be" k v·- Bu katlar dcğı-
ı~, . d J•n C<'Zası yalr·z bır bu .rnmıv& ınr ,ar c erse 

gel'id • 
t e ı bu kın ve gavzı ı ~ondur"Cek. ha gı se-

-.., :Sa!Yl tedarik ediyordunuz? 
- Kocamdan (SottrO i"mlnde bir 

adamın Tepebaşında akşamları 7 ile 
sekiz arasında bu zchiri milş«-ril<"rine 
sattı.tını nasıt ... a duymuştum. Jlatti bir 
ak!liam Tepeba.ş.ı sinemasından birlikte 
('ıkarken, ona ra,.lamı tık da. Ona sah· 
ı.rn tanıyorduın, (Soliri) kırk beşlik 

kurnaz bir kaçakçıydı. Paltosunun ya
kasını kaldırır, k.öşeba. larıınd:ı. m~· 

terilerlni beklrrdi. • .\rtık zehir teda· 
rikinde giıc;-lük trkmlyordum. f'a'kat, 
bu rakıya, şaraba benı~i)·ordu. iter 
seferinde iki, ile. haUi brş lira \.'eri· 
yordum. Çok pahalı hır zehire mı.ip· 

tt'lıi. olmuşlum .• ·ampanyaya. alı. s.ar· 
dnn, şuphe yok ki maddetrn de ma· 
nen df' bu kadar 7.arar görmezdim. 

- K..>canız anlamıyor muydu sizin 
kokain kullandıjınızı?. 

- Garip bir tesadüf rseri o!arak, 
ko<"am o sırada Anadoluya trrtlan s-U· 
m~tJ. B.ışımda beni kontrol t>det'ek 
kiınsf'm yoktu. 

- Sizi bu zehire ah'ihran kocanızı 
,·iedanen olsun mes'ul mevkldl' rör -
mUyor musunuz? 

Başını oni.ine eğdi.. Sesinin tonu bir· 
dtnbire dl'it~ti: 

- Onu seviyordum. Jllhi. da sevi· 
yorum. lleın onun ne kabahati ,·ar. 
Bl·n ı!:irar l'tlim .• Tecrtibe için bir iki 
krre ,·erdi. Oudan sonra sakladı ben
den. 

- Koraııız fazla dü kıin d<'iil miy· 
di bu zehire'? 

- Jlayır. Dt"dim ya, o kendini çok 
iyi idare ederdi. Onu nıuul su('lu bulu. 
rum ki, Jkimiz de bu zt•hirin yaphğ"ı 

tahribatı yakından biltn ,.e gören o .. 
kuınu.'? ln!:i:ınlarız • 

Ba .. ını kaldırdı.. Gıilümstdi: 

Jler koyun kendi ba<'&i'mdan a
sılır, dt•iil mi?. 

ŞUphe iz .. Blrıey daha. ı;ormama. 
mü~aade rd("r misiniz?. 

- Bu1·urunuz .• 
- Kocanız, g-ittiği Yf'rde de bu Zf'bire 

kar~ı iııtilıl gösteriyor mu acaba? 

Zannetmem. Göndf"rdiğ-1 mrktaplar 
~ok duzctin bir irade ile lazılmıştır. 

llalbukl o, kokain kullandıfı z3man 
yaJ.:ı yaı.ınak ihtiya<·ını duyar ve yaz
dı,.. ya11hırda ilade bozukluğu derhal 
gü:ı.I' çar]lardı . 

- Kocanızın, burada teda.\.·l edildl
,i;intzdtn haberi var mı1 

- son ciınlerde yaı.dım. Kendimi 
tedavi ettiri ime \'e bu mel'un zehire 
kar~ı btiylik bir neofret duyu,uma kim 
bilir ne kadar se\'inecekllr. 

Doktor arkada!fım yava~ca. oınu.ıuma 
Cokundu: 

- Haydi göıünı, yenıelı: v.akU nl· 
dl ... Bu kadar k:ifi. Bayanın romanını 
burada mı yazacaksın yoksa ... 

~;ı l!idcrecEk•. Hem, ortada öyle bir vesile var ki, 
r ~na aynlmamızdak asıl scbl·plen bı'e unu.tu
•ca • adar cömcrt b. fır>;at. Başı sıkışınca: 

Halbuki, ben onun kanlı ellerinden tutmak, 
boği.lla 

..._ l<an'1 orospuluk ettı. Onun ıçin boşad.ın. 
niyebı'eccktır 
- Onu kend 'Ile b ndedemtdig.m ıçin Jyr .tiık. 

b Deme ni bılm·y~cektır. Hiç şüphe yok ><., o 
ma kağıdını ancak Necim Bey Naz ınin 

~.~'!> 1'okat iyan hfıdı in kendisine bırbır we
nl l":llat n sı>nru. v m&. ;a mecbur c du. 
j · ıııtc rdı kı, t lak on" • r den en s~n ve 
• • cllı ve ıl bu olr a l V<' y "" terdim 

d ndan t k cık .ilY ıy lm 
• .J<d ıııb or h ç te cczıland 

'Il. O vır c t< •• ıgı c h 1tında, 
n de' 11 c Jec ~ ~-K •vd " ken-

T<anı ctm Y• Ç"lı tıgı ' r !...adıı n yok" tına, 

aK. but..ın emeklr in hıçe g• tı ıne k t • 

kar na girdiği genç kızın mezarından 

hoğtıl<.t. 

- lntikam!. 
Diye kulağıma gc cn feryattaKi 

ı,terdim!. Onun içindir kı, avrıl. ış 

uil~ hıç bır şey yapmış olm yorı.~ .. 
• •• 

nıncı almak 
olmakla. yine 

.B Jk.ayı dıi~ı.'.ne dü.üne uyum.ışum Sa -
',3 • y g~ç kalktım. Kefal!' hiç i !emiyordu. San
kı, omuzlarım - ze ·ınc ı<oc lt'an b- ,aş otur•u]
muş gıbi beş,mın a6ırl • .ı hissediyordum. 

Uy •• ır uyuıım z .) ine a undul!': 
Kon ' g ev ı y. Şu o k ıfe aı;z. a 

leni sciyl v y.rı!. 

Hayı .. , D~u. yrıL .) ıtum, \ İı"e eld, D:-
y• k •k a ot rav m \'e c n, k~n 1t t a k11; 'ura 
'-ımrüınıl • .on..ııa .<adar rnh~t bıra.tmıyayırr,! 

Pİi.İÇ )U:R.\.KLISI BİR 8.'\LIK 

Bu garıp balığın ismı Pala balığı> 

dır. Kot·aman bir başı \"C bütun bir 
pi1Jci yutabilecek kadar ger :ş bır ağzı 

vartlır. ı\Uantikde ve Akden zde pek 
çok bu.ı..ınl. •. 

Bır Fransız tı1iıni. bu balı~ı:ı ·arnın

da ik deıı z k ı.ışu bL. muştur 

Bır Aıncrikilh seyyah, bır gün de· 
ıuz kenarında dolaşırken biı Pala ba
lıg,ı ~ gördUgunu ve bastonun çengelini 
agzına takarak şahilc çıkardığını söy

lüyor. Balığın böyle kolayca tutulma
sının sebebi, avladığı büyuk bi. deniz 
kuşunu tamanıile yubmıyarak agzının 

açık kaln1a. ;ıdır. 

K.IBAO 

Teobrornalıların cAUahların yiyecegi• 
ismini vt'rdikleri kakao, Meksikada ye
tişen güı:cl bir ağacın meyvasıdır. Ce
nubi Amerjkanın bazı yerlerinde de 
mebzulc-n bulunur. Boyu 6 - 8 metro 
yüksekl ği-:ıde ve kiraz ağ<:ıçlarına ben
zer. Dal ve budakları gevrektır. çabuk 
k ılır Kdbukla.rı, tıpkı tarcın rcogin
dedır. Dalları büyük, yeşil ve koku
suz ya!)raklarla silslüdü... Çıc;ekleri 

sarı veya kıtmuı renkli ve kılc;uk•ur. 
~lcyv· sı, k..;.c;Uk Rus hıyd 1 ına ben
zer. İçer ınde küçuk bir bakla \ eya 
baderr ıek nde tanc1e \. ırdır Bunlnr 
k vrulur, k ıkao denilen toz ı;tl\tl ılır. 

Rahip Labatın yazdığına g~ re kakao 
agacı ılk defa 1660 ısePCSt '<'.'.l.rlnda 
M ı1 1ık adasında Gı adelopda kc,fo
lunn u t -. 

... 
Tayyarede 
bir cinayet 

Kadın sevmedikten 
sonra iş nerelere varır? 

Am ~ı kanın ıneşhı. t yy ccılerin -
de Ern t .,.,ileç İne ıy-.ır te vkıl 

cdıln ştır Amerika gazeteler r n ver-
dı{>ı t<:ı .~ .. ~ göre tayy ccı f1 r ı c;u;ı 

c.,.na =ı , beraberinde bL ln:1n c 6 cr 
bır a • .l ı öldu. me · 1e 111::ı un hulL 
nuyoı _ ""-ıyynreci gcnt;tır OldLL-'rlı.:U 

sOylen . i:lda~ da g :-çı fahk kata 
göı e tayyareci cı.. ·m Jn\.ı. 
etın .$t.r 

y e tıraf 

.._ Bındığfıniz byyar 'lize llt de
ğild,. Ba ka:.ırın ait olup onu uçuş ıtin 
c;almıştı.;.lo. Bindikten sonra aramızda 

kavga çıktı. On yedi yaşlarında bir 
kı_ Jen cviyorum. O da on SC\iyOr 

diyr. ki.skanıyordum. Tayyareci geçen
lerde km tayyareye bindi. erek lJ glin 
silren bir sey:ıhate t karırıs, onunla ev
leneceğL ı ~dy lemiştır Fak " genç kız 
bu tckL ı kal>ul etınemiş, diger genci 
tercuı ctL~ini SöylemiŞtı. Bunun uze
rinc rakibini ortadan kaldırmJyı dü· 

~On,.,_uş ve başka.sına ait bı tayyareye 
onunla birlikte bin(\rek yold onu öl
dür'."11.iı.ştiir Mııkluliln ccsedı atılmış 

oldugu yC'rde bulunmuşt~ı·. rayy.ırCC'i 

ihr ıf1arına şunu "a ilAve et:nışti.r' 

Bu. cinnyeti yaptıJı::tan sonra ben 
de tayynTt"yi bir yere Ç1.rparak du ur· 
-:nek ve lıı.: ı>uretle yn: atanarak ölnıek 
istemi./ m. Fakat kcndirrıde bu Ce!: eh 
bulamadın1 • 

Tayyareden düşen 
Mihrace 

ll ddi t 'lın zeng n rr. :-tr celf"r 1 'l 

yir nı k z yu..ılarındakı .J .typar rn1 -
racesı :ıuryanın bıı nt"ı :lcr eki 
gı 1leriı dendir 6 mıly n nu:usluk lan 
bır n·emleltetın C.ık mda ı yıhrak

tadır Geı ç ı.ıh acc Jt sık 1 , ereye 
geldıgi için orada tayy;ırcc li&c de he
\: es etrn ş \·e bunu öğrerımıştır. Fakat 
geçen gün tayyaresile bir uçu.ş esna
sında Bon1bay ci\ ... .ırında dtışere.k yara
Janm .,.tır Tayyarede bir pilot varmış, 
o aldığı yaralardan Olnuı~tür. ~lıhrJce 
nin ya aları agır değ:ilm~. Jaypur ınıh
racesi bu seferki h.rırpte İngıllercnin 
harbi kazanması için elinden gelr.'"1 
her fedakfırlığı yapacagını soy ,yen ılk 
mihrace olmuş. 

f; - S O N T E L G R A F - 1 ~ IK!. TİTESRİN 1939 

1 DENİZDE BUGÜNKÜ HARP 1 • __ , ___ , __ _ 
Denizaltı gemileri ve 

düşnıanla 1 

Denizaltı muharebelerinin ne olduğunu anlamak 
• • evvela denizi bilmek lazım .. 1çın 

kru\.'a:ıı:örleri de Ok· r 
yano'ilarda münakale vasıtalaıını korkut maktacl1rlar. bu ı-e· 

1 
miler süratleri ve tek başlaruıa uı:un m esafelerl katrtmeleori 

itibarile denizaltı &"emisi kad.ır müthiş bir siloih sayılmaktadır. 

.'\lnıanların denizaltı gemileri gibi, cep 

Deniı: mufiarebeletinin \·e gayesi .. 
nin ne otduiunu öi"renmek için deni7-
lerin, her t)·den evvt"I nıemleketleor a
ra ·ında munakalitı lemin ettiğini bil
mak lizımdır. Deniz r .. in de k ratır 

gibi yolları vardır '\'«' bu )·ollar biri· 
blrlrrlne limanlar ' sıtasıle bağlıdır 

!ionra dikkat nazarına alınacak bir
şey daha var: Bugünkü muharebe1e -
rin, ISO sene e\·vclki muharebelere 
hi~ brnzernrdiğl. 

~inıdiki Avrupa. harbinin uı;uncu 

hafta ınd:ı, ticareot s-emil<'rhıln 1orpiJ. 
Jenme .. inln önüne l't"('f"bilmek için ~C· 
ııJ bir ç:ı:ı-e bulunamadı. 'Zira. \.iman 
deni:ıı:alhları, 1918 dekilerr ni~beten 

daha ziyadr tekemmül etmiş bulunu· 
~·orlar. 

nr. iz >\LTIL,\l:ı~ \ K \ıt ·ı 
TA 1..YAltl~ 

Df'niLalhları tirar<'t s-emil~ri için 
büyllk bir duşman ,.e tehlik<'dlr. Fa
kat, harp patladı, denizaltıları f:Uli) ete 
başladı mı takip de ba,ıar. Kllçuk ve 
orta harp l'emilerl denlzh·re açılırlar, 

tayyarrh·r d<" ha\·ad:ın taras. ... ut eder· 
ırr . 

DeniıaUıların en bth:ük dü mam 
ta~·yarelerdir, Zira tayyareler bunlan 1 
>·irmi beş metre drrlnlikte blle ol• 
yine &örtirltr ve telsiz trlKnf l--asıta

ilr )"~kınd:ı bulunan l.orpidolara ha
btr verirler. Bunlar d~rhal gelirler ve 
tayyarel<"rin tayin ettitl yere- deniz 
bombalarını atarlar. Bu bombalar, i • 
tenildlil yt'rde, ~-k-nllen derinliktt> pat
lamak için a~·ar edilir ve <'Ok müthif 
bir sUiıhhr. 

Gt'!'f'n harpte, bir ,\.iman denlı.altı 

gemisi 1ııü\·arisi İ. Spil'SS hatıralarında 
diyor kc 

«Saat '?O ,.ı 25 g-eçe peri..,konu su,·un 
üstunc ('ıkaı·dım, ufku c-örmPk istedim. 
l\lüthl bir tarraka ... Büyük bir bomba 
kös.kün iızerine çarptı. Derhal emir 
verdim~ Dalıntı! Çabuk dalınız! ... 

b.l l:ıdım. Bom: Bom" Birbiri arka· 
~ından iki bomba diı:ştu. Dl"mek blıl 

gozhi.yordu. Tekrar dibe dofru inmek 
ıazundı. 

•'l«>rk b tarafa ..• • Bom: Bom!~. 

Ah? Bu menhus bombalar .. IJir tane i 
patladı mı. suyun dibine c-Utljımlz 

gundiı. Sur·aue dibe indik. İstop .•• lla
reketslz duru)·oruz. Bom! .. Bir bomba 
daha ..• Berekrt ver'Jln ki bu da patla
madı. l~oksa halimiz haraph!.• 

l.fer buııin olsaydı, bu bombatı.r bit 
ta ·yare tarafından ahlmı olsaydı Spi
esln l' - 19 dtnlı:ıltısı hemen batar, 
gidrrdi. 

Tayyare-ter, denlıalttlanna yalnız 

bomba ile dt"ill, mitralyözle de bü .. 
cum ederler. 

Denizaltlarına karşı müdafaa aletlf'rl 
çoktur. Tuzaklar, ttlörg-iıler. aflar, ba
rajlar, ilah ... 
Tabt.elbabirltr ~uyun altında kurkOrü

ne C"lhnemek. için perlskoplarını kul
lanmak mecbı.ıriyeotindedlrler. Grmile
rln baş taraflarında nöblt bekliyen &e
micileorin gözltri dürbün clbidir. Bun· 

ları dtrh 11 .rörürler, haber vrrirlrr. 
llerkes vazife başına kOfar, sur'at art
tırılır, yol df'fiştirilir \'e yahut bom-

llerkes bilir ki denizatlıları uzun bir 
silindir telilinde \.'t ü.slleri düzdür. E .. 
lrktrlkJe Jsliyt'n iki wDizf'I• motöriı 

vardır. Hacimleri daldıkları ?:aman 
250 • 4.300 ton arasındadır. Fakat bu 
son hacln1d~ tek bir deniı:alh mrv· 
cuttur: Fransızların Surkufu ... Alman
ların en buyôk deniıaltılarının .-n bı.i.

yıikü 740 tondur. Çoğu 250 - 500 ton· 
luktur. 200 tontukl:ırı dar deni7.1trdt. 
;\lanş, !;imal. Balhk denl7.lt'rindc fa· 
:ıli}"tt için yapılmı tır, 

2;;0 tonluk Alman denizaltılarının 

boyu .ıı rnf'tro 60. ceni~llğ"l 4 metro, 
ıuiirt"tteba.tı 23 kişidir. Suyun Üilü.nde 
saaUı• 13, altında f mil ı-lder: ,.e bir 
yerden t•rıak \'(' ınühimmat almadan 
9,000 killınttro kateder. Sllibl.ırı~ Bir 
mltrah·öı:, 533 milhnetrı?lik 3 torpil 
kovanından ibar~ttır. 

1 

balar ahtır. Gf'lecrk 3·azımııda dtniz-
deıı genıi herhalde bulundulwnuz yeri altı gemllerindckl hayattan bahsede .. 
kaybf'tmişli. İhtiyatla yukarı çıkmıya ceiiı •.. 

cYlrmi dakika ıecti .• Bizi takip e-

ı;oo tonluk df"nlıaltıtırının boyları 

63 metro, C"rnlşllkleri 5 n1ı•tro 80 san~ 
timttrodur. su ust..ındeki slir'atlerl 16, 
altııutıkı da 8 metrodur. (Saa.U(" 33 
kilon1etro 500 ve 15 kilometro). Mü -
reott{'batı 35 kh•ldir. Bir ınltralyozdrn 

ba ka 88 lik bir lopu. ~ ü arkada, 1 1 
ünde olnuk üzere be!i torpil «>ndaht ko-

1 

''anı vardır. 

150 tonluklııra ı-elint•f': Bo>·ları 71 
metro. geni-jlikleri 6 nıetro 20 -.antt
metrodur. 1\fürettebl'tı 40 ki ·idir. Su
yun üstünde 18, altında 8 mil gidf'rler. 
105 lik bir topları, dördti Ondeo, 2 si 
arkada olmak uzere altı torpil ko\'an· 
tarı \.'ardır. Teknelerinin satlamllf• 
dolayısile 100 metro derinliklerf' kadar 
inebilirler. 

OONYANIN EN BÜYÜK ELMASI 
«Cullinanıı ı Bulan Adam 
Juhanesburg'da Öldü 

Tc.,. ~ Cullınan .u.minde bir a
dam, 1865 de cenubi Afr:ıcada Kap 
mustemlekeı;;n;n 1.iiçıik '>ır kö -
yu ıde doğmuştu. Pek ktiçük ya,ıta 
eınıas ara) cı~ına he,·es ctl Bira11 
para birıkt rdi. Küçük bir yer aldı, 
elnı~ aramıya başladı. 1905 de, 
kendi ine büytik bır şöhret '~ seI'

,·et kazandıran Cullinan elmasım 
bulmyıa muvaffak oldu . 

Bu elmas o vakte kadar bulun!>. 
eunasların en güzeli ve en büyü>., 

dan cit~ lir ezıyet ve ,ztırap çıbanı gibi yumrulup 
ka'..ıcak. Hem, böyle bır mücadeleye gitmek !>&
nim ıçın çok za;·a••ı, çok •ehlikelt. Ve .• çok vıp •, 
ratıcı olabilır 

- Konağa döner dön-nez, şu Nedim Bey Naz-

H _ etmeK, ızt •. ıp \ekmeK, duşür'llek, hatıI» 

lamak, bi! ek, vicdan azabı duymak .. Bütün bun
lar ınücadeıen.n 'laşı~dl ve •çinde hfıkım olabile
cek .... .surlar olacak. 

Ifalbuk., ben ancak, duymadan, h;ssetmedeıı, 

bılnıeden, d~ünmeden, hatırlamadan, vicdan aza
bı :a •ımadan yaşıyabilinm değil mi? 

ğü idi. Ağıxlığı 3,005 kırattan fazla 
idi. Büyüklük ve ağırlığı ile, 1893 
te bulunan mC§hur •Excelsior. a, 
parlaklık bakımından da •Orlof., 

mın hcm<o:ı ku agımıan •utup dışarıya ata) ım .. 
Filiın dcd.ın. Fakat, y.ne düşündüm ki: 
- Bana m ht.ı.ç oldu. 
- Boj•nma kağıdını a.ınca aklı başından gitti! 
- Ne yapaca, nı şaşırdı. 
- Onu affettim .. 
- Benoiz yaşıyall'.ı.z .. 
- Boşıyacag ~ı zannet ~ıvor, nazlanıyor® . 

- Şıvarn•an n sonu ıste budur. 
"> mtli ber. onı; ıconaga kapatay,m da gorsün • 

Diyecek 
Be!..r, ı a .ka, bı o!.ıc.ık deg.l. F kat, ne de 

)ı a 1::-u an• 'l V<' bu \'ehm • "r <tef zihr :n gir
miş .ılm~• bana rıj,; olmsz a, 

tı, nien böl'le söy .yor 

Dı'Uir't:eek. Ve. Yine bu tc .ı•ledir ki, ona 
zchı • ç na.ıı c. cak okn • ay at benim .çin de oıı-

Ben b..ı hava yaşatabilir, bana bunlaroız bir 
yaşayış gıda verebilir, 

Onun i~irı<lır kı: 
- Ac;.ım sen de .• 
Dedim. 
- Adam scc de . 

Kay t z başlar, işi 'Jluruna bağlıyanlar, pu- -
sulasız edefs z, gayeoiz yaşıyanlar ıçin en huzurlu 
bir v: rüyüş ) ı .... 

N tckı'Il, 1 en le böyb söyler söylemez; kafa • 
m.• çi birdeni re .ı.yd landı, .ıiniu .. un birden • 
bi•e d ~zeldi, nefesim birdenbıre rahatladı!. 

• . i' ;dan .r. ıkam al ık .. 

{Dfııamı ııar) 

Regent. ve •cenup yıldızı. e.. -
maslanna faikti. 

Trarı:;U\·al hülc.imeti, Cul!.nan'ı 
İngiltere Kralı yed_nci Edvara he
diye et:nek tizere s&'ın aldı. 
Amstcrdamın e rr .ıruf elmas 

t,r·şçılan bunu dokuz pa ca\ a-
1 ym:.ılar. En g •el .kı parça::. ln

gilız ı 'l.Zincs 'l cJ • l Cullınan• 

ma.este altınc J•rju •. tac! ın tis
tünc, •Il Cu Unan• da a. 11ın .ı· 

pı a kc!'ulmuştu•. 
Sör Tomas'ın s rvetı 1905 k 200 

ır iyon frankt.. Öldüğü za~.ın 1 
il' ly- frank l: rakmıştır 
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Bayram Günlerinde 
Görüp Düyduklanm 

ROMATiZMA, LUMBAGO, SiYATiK, ARKA, 
BEL, DiZ, KALÇA ağntarını teskin ve izale eder. 

( 4 üncü şahifeden devam) 
Dün Ben, '-"'" ç· r~......-... -... ._ ın l.:ı= gıy-

dikleri rivayet edilen küçük de
mir pai:ılJÇ!ar gibi, ayaklarmu ka
lıba sokan dar iskarpinlei' içinde, 
çocuklarnı bayram ya-lerini ;m

yordum. Fakat, g:u-W bir müşahe
demi buraya yazmadan geçeni -
yeceğim. Ben, bu ıztırapla kıvra -
nırken, başkalannın rahat, kolay 
yüriiyüşlerine adeta İllll'eDerek 

bakıyor, içimi çıeiı:iyordum. Ayağa 
baktığım için beni düşman san -
mayın.. Herkes ne gü2el yiiıii 

yordu? A11ah, oclıı:ra, galiba: 

- Yürü, ya lm\ıım, demişti. 
Boyıma yii:riiyorlardı.. Yürümek, 

yürüyebilmek ne iyö. şey~ 

Nenle, bi>ıde o talih?. 
Yine bi!- ziyeretten dönüyor -

dum. Taksim meydanında, kala -
balık arasında, b~ 00- patavat
sız herifrıı biri, ayağnna basmaz 
mı? .. 

Gözlerimden şimşek çaktı, san
clım .. Eğer, cüı:mü meşhut kanunu 
çıkmamış ol>aydı, sağlam kavga 
ederdim. Fakat, ne çare? Lahavle, 
~p, olduğum yerde mıhlandım .. ! 
Şimdi, bir adını ileri ıııtamryordum. 
Ben, böyle lowanı:rlren, karşmıa 
'bir eski mektep arkadaşı çıkmaz 
mı?. Yüzümün hatlarında d~ bİir 
elem ve :rztmıp görmi!ş olaoak ki~ 

- Hayrola?. Dedi, lıaeta mısın? 
Ağ=nı açıp oevap verecek ha

llin bile y<*tu. Elimle ayı<klanmı 
işaret etttın. Kclu:ı:na girdi. Derin 
bir iç çektim: 

- Sorma, birader, dedim .. Ba
ı;nna gelıenleri scrma.. Kısaca, pa
buç ~İnli ım1atbm. 

Dinledi, di!Dledi. Sonra, yüriime 
acıyarak baktı: 

- Vah, zavallı, dEdi • Be bi -
rader bu hakie, ne diye .ııoka1dara 
düştün, dolaşıyorsun? 

- v arzıit.e !. l~_ın_h_i_•_• __ rl_a_r_U~·-M_Ud~ü_r_l~üA~ü_n_d_e_n_=~f 
- Ne va:zifesl?. Giosl muhammen l:e. X 7,5 tenılnat ckıiltme 
- Gazetecilik?. Dolaşacııgı•(da, Miktarı Lira kuruş Lira kuruş şekli saatı 

gördüklerimizi yazacağız .. Öyle YaIJiın söndürme 360 adet 4562 50 :u.:ı 18 , A.çlk ek. H 
eım-ettfler. alltı eczası ile beraber 

15 Arkadaş birden kolumdan çoktı. Demir sehpa . 600 > 11!80 - 12G 00 > > 
1- Şartnamelen ve mevcut krolr.iııi mucibince ;rııkanda miktan yuılı c2> 

Bana kızmışiı: kalem eşya açık eksiltme uırulile sataı abnac:aktır. 
_ E, aŞkıalsun birader, dedi, sen 11- Tahmin bedelleri, muvakkat teminallan eksiltme saatleri hi2alarmda 

de, bu JDE!lkğin aşinası geçinİ.rsİn .. rösterllmi§lir. . . _ .. 

G
••""""-' ahı "rdük.1 . . . ili- Eksiltme 24/XI/9:19 tarihinde CUma fQDti Kabataşta Lewzım ..., Mu-
~'"'" Y 1'Z go enıu mı bayaat jubes:indeki alım k0Dl.İ07<lnuoda 7apılacakbr. 

yazwr?. otur evİDde, düşün, haya- IV- Şartnameler her gün .aco l'*n subeden ı:ımasız alıııuıbileceti flbi ııelı-
.li:ı:ıde ne varsa, yaz.. panın krokisi de tetkik edilebilir. 

Birden. kafama dank etti. Ha- V- İsteklilerin eksiltme için t;ı:,in edilen alin "" ııaatlerde % 7,5 güvenme 
vıı1ar soğuk.. Bu havada bayram paralarile birlikte mezkUr komisyona ıelmeleri. (9286) 

yeıind~ kim olur ki?. Ne akılsız 1f 1f 
Cinsi Mıktarı Muhurnneo 

iruıa:ıımışım, diye, kendi kendime ~U 
Oft 7,5 

teminatı 
Ura Kr. 

ıaati 
kızdım. Lira Kr. 

Belki, on seııEdir gömediğim bu 
eski mektep arlradıışı, gaııeteci olı
madığr halde, bWnı :ınesleği, biz
den iyi biliyonl.u. 
Ayakkabının verdiği sancı, as -

falt ka.ldınmm iistüıııe geldiğimiz 

zaman, biraz Jıoafillemiş gi'lıi Oldu. 
O vakit, şöyle kendimi l.opahıdım: 

- E, sen ne :rapiy'OJ'Sun, dedim.. 
Necel.eıxlıeıoiır?. Ne işte çabşı)l'Or -

sun? Bana yaptığın tawiydere ba
kılırea, ha;ralhaneniıı inkişafına 

hizmet eden bir meslek tutmuşa 
ben7;El"Slıı? .. 

Dudak bülı:ıerek omuz silkti 
- İetanblıllHl mulı'l>elif yerle -

rinde, mü1ıeaddid ~i stit fab -
rikası kuracıtk bir firma'llm mü -
mes.siliyim.. 

Ahmed Rauf 

Çektirmeye kona
nacak motör 
Matkap lez&ihı 
Zımpara taşı 

1 adet 
1 > 

-uoo.-
480.-

aıs~ 

36.-
Açılı: Ek. 
Pazarlık 

H,30 
15 

ta.&alu 1 > 130.- g 75 > 15,30 
1- Şarlııamesl mucibince 22/IX/939 tarihinde talibi b\llunmı:yan 1 adet mo

lör ~ eksiltmeye ve yiııe ııarlDameleri mllcil>ince yukarıda yazılı 2 kalem 
malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il- Tahmin! bedalleri, nnı.vakkat teminatları, ela:i.ltme saatleri bi:zalarında 
yazılıdır. 

ID- EIE.siltme 22/Xl/939 Çarşamba cünü Kabata,ta Levazım ve Mübayaat 
ııubesindeld alım k~nwıda yapılacaktır. 

IV- Şarbıameler her ııün söztl ır:eçen şubeden parasız alınabilir. 

V- i.ıekınerin elariltme için tayin edilen sUıı ve ııaatlen!e % 7,5 ıüvonme 
pattlarile birlikte mezkftr kGmı.,oona gtiıneleri ilAn olunur, c9215> 

* * I- Şartname ve müfredat listesi mucıbince 21 kalem yangın söndürme le-
vawnı pezarhkla ııatuı ıılınacalttu. 

il- Pazarbk l'l/Xl/939 c.mıa siinü saat 14 Jle Kabataşta Levazım ve müba-
7aat oubesindelti alım Jrom;s,>onunda yapılacaktır. 

Ill- Şartnameler her gün sözü geçen tubedon parasız almabilir. 
IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü~me 

parala.rile birlikte mezkôr komisyona e-elmeleri il1n olwıur. c9048> 

İıtaabul Vakıflar Direktörlüğü f ıanlan =ı 
Semti ve mabılleıl Cadde ve1a No.su cinsi LiraKr. 

ıokaA"ı 
Karagümrilk Nurettlıılekke 29 Nw-etlin Tekkesi 

ııelfunlık kısmı 18 00 
Kanı gümrük Nurettinl<kke 31 Nurettin Tekkesi 

haremlik ltısını 18 00 
Balat, Hocaall Tasçı Hüseyiııağa 10 Ahşap IJlelrutahane 2 00 
Selıremin~ Seyit Ôlneniya Gllblp 154 Koruk Mahmut 

mescidi 10 00 
DördüncU Vakıt bmıın 4 ünci! katında 28 Oda 15 00 
Dördüncü Vakıf luının asma katında 8/1 Oda 8 00 
Marunutpap Saatçiler 21 Odanın 36/48 lıissesı 3 75 

Müddeti icar: 

Tesliıııı tarihinden iW>aren 940 sene &i Mayıs sonuna kadar. 

Kabakulak Muhtesip İskender 
Sayım ocağı Keçe mandıra altında 

dere kısmından çekile-

ceJı: toprak 
Müddeti icar: 

deneUil 

aJ1 il ahçe 10 00 

Beher metre mikap 
Kuruş 

Teslimi tarihinden 941 seoesi Mayıs sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya ve rilmelc üzere açık arttırmaya çıkarılmış
tu. istekliler 17/T. Sani/939 Cuma günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstan
bul Vakıflar Bapn\ldürlüğünde Vakı1 Akarlar Kalemine gelmeleı:i. (9181) 

1 ;l;I • DC • I ~~lii'ıuı 
ANKARA RADYOSU \\\il 

- DALGA UZUNLU!iU ·~ IUllll 
1648 m. W Kc/s. 120 ıı:wJI 

. A. P. 3L7 m. 9465 ite/o. ıo it~ 

Ş EH 1 R 
TiYATROSU 

Teı)elbaşmda 

saaı ıs procııuıı. 18,5 Memleket uaı 
ayan, ajans •e .meteoroJoJJ ~t. 
Saat 18.2$ TÜ.rıı mültl (Fasıl he7eU), 
Saaı 19.25 ıı:ona..,.a (Dış pollUka ha
diseleri). Saal U.40 Ttirk miizltl, Ça
lanlar: V~ Fahlre Fersao, Refik 
Fersa.n, CeYdet Caila. 1 - Okuyan: 
Radife Erten. 1 .. LemJ .. Hicaz şar
kı: (Sonılınaam hana :resim). 2 -
Tamburi Cemil - Hicaz şarkı: (Hep 
saye va.slmd:a cönüJ). 3 .. Şeykl Bey -

Hicaz şarkı: (Flnlaala zalim). 4 -
• • • • - Blcaz Tilrkü: (Eli rösle
rine kurban oldutum. ı - Olıu:ran: 
Necmi Rna Almbn. 1 - İmıail Bak
kıb Bey - Rasi Yürük •emal: (Gül -
tende :rlne abu enin e:rledin bülbül). 
! - Lemi - Rast prk:ı: (Yok mu ca
n&) 3 - Ali Rltal Bey - Ra•I farkı: 

(Anla&ı.:rllll hallml dhıldare.) 4 - De
de - Rasi ,arkı: (Yine bir (lilnihal. 
5 - Rast su semaisi. Saat 20.20 Tem-
1.H: Aile dostu - Ya.zan: Ekrem Reşit. 
Saat 0.50 Konuşma. (Jlaftalık posta 
kutusu).) Saat 21.20 Müı:lk (Rl:rase
ti cumhur Bando u .. Şef: İhsan Kün
çer). ı - J. Fucik: Marş 2 .. F. Suppe: 
llafif süvari uvertö:rü. 3 - A. Gla:zou
nov: Konser Val:;'ı 4 - Saint - Sa.ens: 
Sekizinci Jlenry operasından. (a) A
tiretlerin ~rişi: b) İskoçyah sevda.
ıı:ı. c) Çijan dans-.; d) J'in;ıl. Sa.at 

22.00 ;\lemleket saat ayarı, ajans ha .. 

berlrri, ziraat. Esham - tabvili.t, kam
biyo - Nukut borsası (flal) Saat 22.20 
Serh.sl saal. Saat 2Z.30 Muzlk (Ope
ra Aryaları - Pi.) Saa' 22.55 Müzik 
Cubanl - Pi.) Saat %3.!5 - ı3.30 

Yarınki pro,.ram ve kapanış. 

dram kısnııru:la 
Bu akşam saat 20,30 da 
ŞERMİN 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

İstanbul ikinci i:05s memurluğundan: 

Mü.Clis Adapazarı Ahşap ve Demir 

Malzeme İmalAthanesi Şirketinin idare 

azasından avukat Fethinin ölümü do

layı.sile ,.erine diğer bir azanın İDti

habi meselesi ve diğer işler hak.kında 

bir karar verilmek üzere alacaklıların 

17/11/939 Cuma günü saat 16 da dai

reye gelmeleri muhakeme gününün ya

kınlığı hasebile ehemmiyetle ilin olu-
nur. (21936) 

1351 IDcrl 

I 
1355 lluml 1 

Şrvv~I 2. el Tbirin 

3 2 
1939, Ay il, Gıin 319, Kasım 8 

15 İkinclteşrin ÇARŞAMBA 

Vakitler 
Vasati Ezani 
Sa. Da. Sa. Da. --Güneı 6 -46 1 44 

Öil• 11 59 7 "7 
İ.kindl 14 35 • J 

AkfADl 16 51 12 00 

1 
Yata 18 26 1 S.5 
İmsak 5 05 12 13 

T. iS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar . . .... 
iKRAMiYE PLANI 
KeşUlele-r: l .Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkİncile;rin 

tarihk-riırıde yapr!acaktır. 

• 
ve kum:ba.ııasız lresaplannda en az elli lirası bu
lunanlırr kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMiYELERİ 
1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 ,, - 3000. - " 
6 " 500 " - 3000. - " 

12 " 250 " - 3000. - " 
40 " 100 " - 4000. - " 
75 ,, 50 " - 3750. - " 

210 " 25 " - 5250. - " 

Türkiye İş Ban.kasına para yırtıııma!Ua yalnız pa:ra biriktir
miş olnıav., ayni zamanda taliiıııizi de denemiş olursunuz. 

Sahip ve uepiyatı idare eden Bqmuharrlri. 
ETEM İZZET BENİC. 

...ıltlı; 1•• SON TELGRAF Hatıı-

"Fakat azizim takdir etmelisinki 

0,ŞAVANIHAYRET 
• 

BİR CİLDE MALİKTİR 
il 

Her cittfiinlz yerde erkek1crin tak
dir ve kadmla(ın ppta nazarlartJe 
bakına1armı arzu ede:r misiniz? 

Bu takdirimiz &Ö21erln si'Zln 
!Qln de ııiylenıneslnl isler mlslnh? 

PAHALI GÜZELLİK MÜESSE-ı 
SELERINE UGRAJllADAN BU 

CALİBİ DİKKAT •TEN• e KOLA!'.' 
ve ÇABUK MALİK OLABİLİR-

SİNİZ, ŞÖYLE Kİ: ----

Güzelliğini~ 
Sırrı Yok 

Sebebi var 

Dişleri mikroblardan, çüril~ 
den, iltihablardan koruyara.Jc sli 
lamlaştıran, hem de mineler'' 
bozulmasını ve sararmasını 
ederek daim! bir güzellikle -~ 
hafaza eden asrın en kuvvetb 
macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşaıı' 
1
• 

d' 1 
meklerden sonra günde üç ' 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon Kremini kullanınız. Ter
kibinde Viyana üniversitesinin 
meşhur bir profesöıii tarafından 

keşif ve c.Biocel.. tabir edilen tabH 
ve ihya edici kıymetli !ıir cevher 
vardır. Siz uyurken cildinizi bes
ler ve gençleştirir. Her sabah u -
yandığınl'lda daha yumuşak,. daha 
güzel ve daha taze bir cilde malik 
olur ve bütün çizgi ve buruşuk -
!ardan kurtulmuş olursunuz. Gün
düzlc-ri de yağsız beyaz renkteki 
Tukalon kremini kullanınız. Ter
kibinde şayanı hayret bir surette 

· cHdi besleyen ve güzelleştiren un-

surlar bulunduğundan en esmer RADYOL•ı 
ve en sert bir cildi bile beyazlatıp 
yumuşatır. 40 ve hatta 5() yaşlann
dalti kadınlar bile bir genç kızın 
nermin ve sevimli cildine ve cazip 
gilıelli:kte bk tene malik olabilir
ler. 

Binlerce kadınlar, bu basit tec
rübenin ve kendi kendine yapılan 
tedavinin şayanı hayret ve müs -
mir neticesinden memnundurlar. 

~ UROLOG-OPERATÖR 

Dr. REŞİD SAMI BERKER 
[ ldrar yolları mütehauıaı J 

Beyoğlo, lsliklaı cadde•i Mi• ıokaj:ı No. t, 

Karagümrük Ortaokul 
Direktörlüğünden : 

Alınacak malın Mikdarı Muhammen Tutarı Muvakkat Te. 
Cinsi adet Fiat 

Lira Lira Lire K. 
Dershane sırası 100 H 1400) 
Öğretmen ktirsüsU 9 14 126) 114 50 

YEK ÜN -1526) 

Hazırlanan resim ve şartnamesine göre okulumuz icın yukarıda cins, miktar 
JJe muhammen bedeli yazılı iki kalem eşya açık eksiltmeye konınuştur. Eksilt
me 15/Xl/1939 Çarşamba günü saat ıe da Liseler Muhasebeciliğinde 7apıla

cakt1I', 

İsteklilerin 1939 yılına ait Ticaret Odası vesikalar1 ve en az bin liralık bu 
gibi iş yaptıklarına ve iş yaptıkları müesse.eyi memnun ettiklerine dair bon

servis ve teminat ınakbuzlarile mezkür gün ve saatte komisyona resim ve ıart-J 
nameyi &örmek lst.Jycnlerin de her gün Okul İdaresine başvurmaları. (8894) 

Kayserili 

APIKOGLU 
vt. im.ili sayın miişteriJerf.I: 
ve- i.mlli sayın m~tcriJt>tJ~ 

bayilerinin bayra.mnn kutıuıar 
saadrtlerini diler. • 

İ~tanbul Balıkpazar Ta.şÇ'ı,t 
Telefon 24340 

Güneş cild r, 
kar. Ve kır>l~ 
tınr. Soğuk~ 
rüzgar derı. 
sertleştirir. , 
Yüzümüze te 1" 

mas eden hava11 
tozları mesaı:rıB j. 
tını kapatarak 

razatma mani oJur. 
Cildin bütün bu Bt'. 

za ve kusuı'larına Jll~ 
ni olmak için siz de cildin 
her gün akşamları. 

KREM PERTEV 
ile masajlıyarak gıdalandıJ'ıJ'.)~ 
KREM PERTEV, açık meso"'~. 
kapatır. Cild adalelerini besi t' 
yorgun deriyi canlandırarak tııı 

lik ve gençlik bahşeder. 

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

bütün rahatsızlıkları dindirir. 

1-----~--~---
ı ,.... 

1 
Her eınıf için ~ 

YENİ 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiJracı için 8 ton ırafil açık eksiltmeye çıkanlmıştır. . ·al 
2- Muhammen bedeli •264-0>, munltkal teminat cl6• lira olup eksiltmesi Yazan: Vefa lisesi edebı)_ 1;. 

GRAMER 
11/Birinci kllnuıı/a39 Pazartesi ıüntı saat cl6> Anlaırada P. T. T. Umum muallimi Zahir Sıtkı Güvell,,.. 
Müdürlük binasındaki sa-.:ııaıma komisyonunda yapılacaktu. Çıkaran: İstanbul Ankara cad: 

3- İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka ıııelttubile kanwı.I ve- desi 153 No. Çıgır" kita1JeV~ 
sikalannı himllen ınezltQr gün ve saatte o komisyona müracaat edeceklerdir . 

4- Şartnameler, Anl<arada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. ı:.e.razım Fiyatı 25 kuruş. Yeni çıktı. 
Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. •5453> <8769> .İİıiİıİİİİıİİİiııiİİİİİiilİllİıİİİİİııİİİİiıı .. ~.1 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1- Muhaiaza memurları ihtiyacı için '22 çift çizme açık eksiltmeye konul-

m.ustur. 

2- Bunlann muhammen .fiatı 3587 ve ilk teminatı da 270 Hradır. 
3-- Şartname ve nümuneleri koro.ls.rondadır. Göc6:lebllir. 
~ İstek.lilcriıı 17/11/939 Cuma ıünil saat il de kanwıl "9Sika ve teminat

larile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar hanındaki komı.,.ona ıelmelerl. 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

elsoğukluğu ve ihtilatlarına lı:ar
pek tesirli ve taze llfldır. Divan
lu Sultanmahmud türbeU 

No. 113 

(8984) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Dlvanyolu 104 

Maa1ene -Ueri: Panr harl§ lıer 

ıriln Z,5 - 8, Salı, Cuıaarlesl U - !,$ 
lıllara7a. Tel: ız:ıııa , . 

PETROL Niz,ır.4 
saç bakımı güzelliğin eJJ 

birinci prtıdır. 

b 


