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BALKAN - UZAKERELER. 
ıreni pakta Balkan devletlerinden başka, İtalya, Macaristan 
ve Bulgaristan'ın da iştiraki imkanları aranmaktadır 

Boğazlar 
Ebediyen 
Türktür 
Boğazların yalnız bugün 
değil ilelebet Türk ka
lacağından ıüphe eden• 
ler kendilerinin muzlim 
Wbetlerini teÇemiyen 
bedhahlar ve bedbaht• 
lardır .• 

lı '11.t17e, büyük barbe nasılsa ı;:lren 
\ı; lirdlklen aonra da çılunaıwu bllea 
lırt ııııııeııır. Girene Osmanlı lmpua-
\ lliu, oıkana Turlt mlllrıl demek da- . 

d.otru olur. Bu;yıik harbi J'•Pa.D O&

~ı lmparalorluiıı idi. Mafliip olan 
lııı • idi. Fa.tal, o meleı ve mııblelll 
i, ~ratorıutıın lçlodekl yük.>elt c., -
' tlı Ye belkemlil ma.lılyellodeltl Turk 
._<. •• Tütk mllielldlr ili, butıiıı larlhl 
lıt; hınca heslmet ve mathıb)'iet haz
'lııı•dlil lçlo müııdlih bir cihan> 

' ı kendJ latlklil uvqını 7apma.sını 
Udi Ye Atalürk Turk.lyeslol milli 

>lb'eı •e ıerefln batUnluid ile p .. 
la 7ıuuna 7übellll. 

\ıı.. lU.ıi bu ...ıa Te bu vazirete ceJe ... 
;,:_ıııe.ıı. için boı:alıJanlar kart• mda itle 
:""1hurlyel Türklyesinlo manası ye 
~eaı budıır. Ve. buı:ün Türkiye ktıı• 
~- lalll<iil blllünlilJıiııü oı ... n bııdul
...... ın lek bilimi ve mııbafwclır. 

t~• mubafızlıtmuz lçlode Akdeniz n 
ıı:• ~eııb Bopıılan da vardır. Meler. 

ahi• 4 a;"" va.tarh ıükotamıu ve Almanya 
;c• ı... dofrnılan doll'D7& lhlllafımu bu• 
e)• 1 ""'1adıfını nur.rı dlkkale alr.ral< Al-
ar ~ ı>ollllll&n Ye emelleri kaflllllldlld 
1' lobtuıuz Alman ı;:azelelcrl larafmdan 

-=- sayılmakla devam edlyormıq ili, 
1'11.ııer Boenen Zellıını;: ı;:azeleslolo 

~" Alman ı;:Helelerloe nazarım Tür
._ t altıJ'hindekl nqrl.ratına daha .. ın 
ı.. münaaebelalz bir s:erml vermlt bu
.._dUiunu 6irenmlt bulunuyoruz. 
o. ll!Jer l&rafl&a Neues Wlener Taı;:blatl 
" 'l'ürk17enlo artık Bo(ularda hakl
~•I ıünıılye 1i7ık bulıınmaclıtıııı ve 

1 ııı' ~ının dütmıuılarla aarılmı' bulon-
11" f ~ıı ve SoVJ'el Rusyanm da bu 

· ~il muhafaaa ellltlol kaydedlyor-
-;t ~? Dem i&s:DJ, hem tezvir, hem t.e.h-

ınd~ 

gib" 
mi 

stiJ 

nı. " 

~ l'lbl üo münasebetslıli;l bir arad.ı. 
"'titan bu haber ve mUtaı~.ılar karşı-.,da ı;:ülilp ı;:eçmek belki en dotrıı 
~•kelllr. Fakat, D. N. B ııln iftira• 
~dan ve tehditlerinden sonra bıı 

ve tasnllerl de cevap -ız bırak
muhakkak kJ, elden C'l'lmlyor! 

llır kere Türk.lyenln dü;manlarJa 
~ oldtılunu .anlamıya imkan 
~·~tur! Kim bu düşmanlar•. İtalya wı, 

'111.banfstan mı, Bu11"arista:1 mı, So\·· 
•tt Rusya mı, Romanya mı, l:uKo~lav
>, nu; 7oksa Surl;re, Irak veya İran 
~?. Elbellekl, bıınlarm blçblrlsl "•
'"- Türt17e bütün bu devleUerle 7a 
~ilttetıı. ve 70bul da içil dJtlı dosllur, 
~IJ'a Ye Souet B.usya7a relince, Sov· 
••tıerıe aramıı.cla Moskovı. müu.kere. 

~l'lııırı lnkıtama ratmen kadim do•t
"'1ıınzu sarsacak blçblr hülse mev
lııt olmadıtı iki devlelln mesul ricali la
._,lndan defalarla ve bütıiıı vüzııb lle 
'-nı ve Uiıı olunmuııtur. İlal7a Ue de 
'°•tlnfumu21 l'ÜD l'eçtlkçe kuvvetlcn
''kte vr- muhtelit vesilelerle bu yakın

,ı.ı.. kendlslol cöslerdifl clbl İlalyanm u
::-ı ılyasellodekl ı;:ldlf ve bllk.amel 
~ bu dosllulamuzu cl!ı;:lde arllırır 

tnahl7et ve mana kazanmakta.dır. 

ı .... O halde, Alman ra:r.eteleri yaları !ÜY

~ekte ve Türkiyeyi karanlık bir sl
>l.aet içinde &'Oste-rmek suretUe efkln j 
-.,.umlyelerlol aldatmakla ve Türk.iye 
~tfhine hazırlamaktadırlar. Türk mll
ı.tlııın Boiazlar ıı .. rlode hakloıl:rel 
~ıtıeslne artık layık bulıınmadığ-ı 
~k.kındakl mana;ı~ mütaleaya 
le bükme ı;:elloce, bu ld -
~1ı Uerlye ıürenler ve Bofaz -
'-ın ~alım buciln deill llelebel Türk 

(Devamı 3 üncü uhltede) 

Romanya, Yunanistan 
ve Yugoslavya 

muvafakat ediyorlar 
Paktın gayesi, harbin Balkanlara 

sirayetini ve her hangi bir 
Alman tecavüzünü önlemektir 

ltoman:ra Krah MaJesle Karo! 

Pr.rlıı - Moskovadan Entranı!Jan j 
p:ıeteslne bildiriliyor: Styul meha • 
filde Türkiye, Romanya, BuJcartstan, 
Yun1.ntstan, YuroslaVJa, 1\lacarlstan 
ye İtalya arasmda bir Balkan - Akde
Dlz püb projesinin lahakkulln lmlıiıı
lan arandıtı söylenmektedir. 

Teeyyüt etm.lyen bazı rivayetlere 
l'Öre, l\loskova<bkl Türkiye sefiri Hay
dar Aktay böyle blr proJcnhı mevcu• 
41,yetlnden SoVJ'tt hükümetlnl haber
dar elm1';Ur. 

Bu balkan - Akdeniz pa.ttı Balkan
larda dabUi lltıltran lemlo edecek 
knvveUI bir ilet olacaiı ı;:lbl, bu mm-

iakadakl memleketlere de bir Alman 
taxytk. veya i.ecavüzüne, biı' Rus mil· 
dahaleslne mukavemet etmeie kiti 
müşterek bir kııvvel lemlo edectkllr. 
Ayni zamanda Avrupa harblnin bu 
moıtakaya slra.yetlnl önllyecek ve bu 
memlekellerlo haldkalen bitaraf kal
malarını temin edecek ve kendi ar
ıulan hllif'ına. bu memleketlerin blr
blrl arkasına badireye sürüklenmesi· 
Din de önüne CCÇtcekUr. 

Türklyenln bu palı;lla menfaati ql
ki.rdır. Rom&D)'a, Yucoslavya ve Ya
nanistanm da projeye mü.salt bulun

(Devamı 3 üncü sahllede) 
~~~~~~~~~~~~~ 

bir Sümer Bank'ın 
y~llık kazancı 

Kral Zogo 
İstanbulda 
oturacak 

Hükümetimize vaki olan 
müracaatı kabul edildi 

Elıki Arnavutluk Kralı Zogo'nun 
meınleket!ınizdıe yerleşmesi hak -
londaki müracaatinin hükfuneti· 
mizce kabul olunduğu haber ve
rilmektedir. 
Sabık Kral Büyükadada veya 

I\<>ğaziinde oturacaktır. 

Varşova 
sefirimiz 

Yeni Polonya Hükumeti 
nezdinde Hükümetimizi 
temsile devam edecek 

Polonya harbinin bitme.si üzerine 
Komanyayaya S"iden Varşova aefirtmi& 
Cemal Hüsnünün yakında Parise &l· 
deceil ve orada kurulan yeni Polonya J 
hükümetl nezdinde memleketimizi t.e-m- \ 
aile devam '"<!eceli haber verilmektedir. 

Diğer !arat.an Pilonyadakl 600 Turk 
vata.nda.sı.nw. da JD!'nılckcthnize dön • 
mesl ~min olunm.ıkladır. 

Umumi 
müfettişlikler 
Umıımi mületllşllklerlo lağvı bu • 

kında bir kanun liylhasının hazırlan
dıiı söylenmekledlr, 

Dlfer tarafl&a Dahiliye Veki.letlıılo 

taşra leşklli.lı baldundak.I kanıın ııro

Je•I de dün llaşveki.lele verilmiştir. 

1 

1 

Almanlar Polonyalı esirleri 
Alman ordusuna aldılar 

Bu sabah da 
Alman 

İngiltere 
tayyareai 

sahillerine gelen 
daha düşürüldü 

beş 

Mayin kıırbanı bir vapur, batıyor 

HiTLER ORDUYA YENi BiR 
Lcmdra 25 - Bahriye Nezare

tinin tebliğine göre 10,000 tonluk 
Bel:fast kruvazör:i 21 teşrinisanide 
May adası civarında ya ııuıyine 

çarpmak veyahut torpillenmek ıru
retile hasara uğramıştır. Mürette
battan 20 kişi yaralanmıştır. Kru
vazör tamirdedir. 

.. Belfııst. ismi.nıdeki İr." !iz kıu
vazörü c3outhampton> s. ıfından 
mükemmel bir gemidir, ı l36 ae -

(Devanu 3 llocU ı ahUe le) 1 

1 Birinci kanun !!!!'!!!!!"!!!" Türkiyedeki Alman 
_...~ ...... ~.,,.,,_,~--~~ ........ ~·~ ...... ~~,..,.. ....... ,Y•~• ........ " 

'ajanları kimlermiş? ~a~: Son Telgraf yeni t~frikalar, yeni 
hazırlıklarla intişara başlayor 

~AR Ço<ÇIEKlLIERo j 
ÇERÇEVE 

Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-10-

Hey' etiumumiyeye verilecek rapo- \ 
ra nazaran, 1 milyon küsur liradır ı 

lskender Fahreddin'in ve bu yıhn 
en mükemmel aşk· romanı 

Akdenizde Türk Denizcileri 

üNİVEllSİTE 

Şimdiye kadar en aşağl S Ünlven>llemlz olmalıydı, Biri blanbı.;I, öbiirli 
Ankara. daha öburi.ı Şark Anadolw;und.a 3 Ünlvenlte, İtinde ba.ştanl...ıp 'l'urll 
profesorlerlnln ilim yuğu.rduiu 3 Universlte. Kafaları milliye' ve ıah.-.ı .. ·f't kmt• 
llne dayalı TUrk profesörlerlnin ilim ) uturduio 3 Üniversitt. 

Ankara 25 (Telefonla) - Bu a· dlm.asıdır. Bu da nazarı dikkate a
yın sonunda, sermayesinin yan- lındığı takdirde son yılın kan bir 
sından fazlası devlete ait banka· mily<ln 581 bin 79 liraya ıbaliğ ol· 
1arı.nm Anloar.aıda toplanacak he - maktadır. 
4'eti umuıniye!erinde ı;iirüşiile<:ek -,--------====:;;ı;- ! 
raporlar hazırlanm~ır. _ K 1 S A C A :( 

Bu rapora göre, Sümer Bankın 
beş pamuklu tab±kası 1938 sene· PeyamiS~fa-NecipFazıl 
sinde ceman 9366 tıon pamu:k mü-

Bizlm mabat arkadaş bana ne dedi 
'bayaa etmiştir. Geç.en sene zar - bUlyor musunuz?. Olduia clbl aakle
bnıda 36,097 ton pamuklu bez ve deyim: 
iplik isti.l!sal edil:qıiştir. - Necip Fazıl, Son Telı;:raf'ta <Ma-

Dil!er taraftan Beykoz k:und~a arif meselemin başlılı allında bir 111-
fabrik.asında da geçen yı1 145 bin 
389 çift sivil kundura ve 1436 ton 
mamul deri imal olunmuştur. 

İzmit kat!ıt fabrikasında ise ge
çen sene 9742 ton. kağıt istilıırnıl 
olunmuştur. Bu kağıtların satış 

yekfınu 1 milyon 286 bin lira 
tutmuştur. 
Bankanın son yı:l safi kfın 672 

bin 40 liramr. Bu rakkam geçen 
seneye nazaran 466,54 liral~k bir 
~alına ifade etmektedir. Bunun 
sebebi de fhtiyat tedbir olarak 
fabrikalara ıbatbik olunan amor • 
tisman hesalbına ve sair karşılık· 
lara da 909 bin 38 lira verilmiş 

aile tutturdu, her &'ü.n blrşeyler 7au

:ror. Fak.at, aradan iki üç &'ün ı;:eçl-

7or, bakıyorum Peyami Safa da Cum
hurl)'et'de dlaarif dav&mJz diyor" 
blrşeyler yazıyor! Yalnız bu ablrşey.e
lerden abirşey» çıkıyor k.1, o da «Peya
mi Sala• nın tlldrlertnin cNeclp Fa-
1.11• dan adapte olu.ı;a. 

Ben, şahsen ba izahı dinledikten 
10nra düşündüm dllşündüm söylenecek 
cbirşey» bula.madım.. 

Necip F.azıl Ta\'llk~ Peyami Safa yu ... 
murla mı derslnlz?. Her llılslolo ta.lı

ılyetl de acaba bu mütearlf muadele
nlo lçloe almırııa bangisl hancisloden 
eıkar ve çıkmaktadır? .. Bunu cl.ı hıt-

fen sı. tayin edlo. • • 

Üstad Ziya Şakir büyük kahraman lık menkıoelerlmlzin en kıymeUI 
safiıalarını bu es.erinde şahane bir uslOpla C3nlandrrmaya rnuva!fak oldu 

Eon Telgraf baı büyük t~frika~ardan 
başka en fazla beğendiğiniz mu
harrirlerin yazllarını temin etmiştir 

Yazılaranı daima Son T elgraf'ta 
bulacağın1z muharrirler: 

ETEM İZZET BENİCE 

AHMET ŞÜKRÜ ESMER 

NECiP FAZ[L KISAKÜREK 

SELAMİ İZZET SEDES 

REŞAT FEYZİ YÜZÜNCÜ' 

SE~ MUA!llMER ALATUR 

OS.'ılAN' CEMAL KAYGILI 

ZİYA ŞAKİR 

ALİ KEMAL 

İSKENDER FAHRETTİN 

RAHMİ YAGIZ 

AIDIET RAUF 

BÜRHAN CEVAT 

SA."1.İ KARA YEL 

1 Birinci kanunda 
SON TELGRAF'da J 

Halbuki 1 tinlversltemtz bUe yok. Zira Üniversite := Profesôr. 
Ka.ndı.rmıyalım blrblrimh.i! iri tıkl.ım tıklım yabancı p.rotesörJerle cloldur"l· 

muş biricik Üniversitemizin yalnız bq. hali lsbata yeter kl Türk profesöru yetişU
rilememif, yetltemem[ftir. 

1914 dıiııya barbl Türklyeslne lekaddüm tden yetiştirme ve Y•llıınc ham·•
lerlnln meydana s:ellrdlfl, bir (Ziya Gokalp) daa, bir (Fual Köprülü) den, bir 
(Mııslafa Sekip Tunç) dan, bir (İsmall HaltkJ Ballacıoflu) ndan, bir merbıuı 
(İuet) len biri, Ünlverslle profesorU llya.tat ve lslldadmda lek adam re~edL 
tiıılversllenlo ana ıubesl olan Eclebl:ral Fakültesini kasdeltliloıl anhyorsıınıu. 

ilnlverslte profesörü tipla.1 kahr.a.manJaştırdıiun sanılmasın. Üniversite pro· 
lesörü tipi bir muhteşem ameledlr. Kendisine alt olmıyan hakikatlere, kendisine 
aU olmıyan usuller içinde tama.mile ernıt, ve erdirmek ehll,yetlnl .kazanrru~ 
adam! Üniversite profesörünün kendlslne alt cephesi, bJlglsi, iislU.bu ve akademik 
aentezinde. Blr amele ki, malı olm1.7u taş bloklarmı, malz.eme7J, baıcı, kafasın
da bir duvar Uadeslle dürüst ve Umi bir lerklbe sokabllmlşllr. Amele, fakat 7 •• 
Uşınesl en çetin •arUara ballı bir amel~ Zira Cniverslte profesöründen, 1&11'aLkar. 
filozof, ilim, ki.şif rlbl lbda kahrama.nJarınm yük.ı;ek besteki.rlıfını resmen isk· 
1emesek de, caldıtı ilet üstünde ç-frttioz.Juk istemek hakkmur.dır. 

Üniversite profesö.rlüiü ebliyeUnde fertlerin yetl}mesl, herhancl blı ma:ırit 
clhazmdakl vertmln kemal Uade etmeif' başlamasıdı.r. O halde bu cevheri temin 
etmenin prtı bir detll, blrcok. Bu ıartlan hfo deillst" ben, kendi savdıiım kadar 
kabul etmeie mecburum. :jarUlll.D batmda (Avrupaya C'Öndcrilecek talebe) 
m ·elesl var. Zira ben mnUak ol:ı.rak inanmışım ki, Avrupadatt ı-etlı'tllecek ya .. 
bancı profesöre ne Türk cocuiu tesllm edllil', ne de o Türk çocujunu yetiştire .. 
bilir. Bunlan (yabancı profe ·· r) Ye (Avrupaya ıönderilecek talebe-) fa.nllannd.l 
konu..,acafıı:. 

Öleli 
3 tlnJversJte7I, mllli ve şah"il ilim benliii sahJbl Türk profesörlerlle ba.ata.u.

Jıata doldurup işe clrlşebllereğlmiz ı:ün, her türlü ltıym.tlo çorap sökuiü ı;:lbl 
blrblrlol takip edecell kültür lklloıl kurulmuş demekllr. 

NECİB FAZIL KISAKÖREK 



SUCU DCKKA:-.Th"DAKİ 

ZİI.LERE y AZIK! 

Şehirde g'tirüllil ile mücadele bah
ılnde. maşallah, sayın belediye meclisi 
azası, ne kadar b:ıssasfyet peyda et
tiler?. Sucu dLkkinlannJ.ald zlllerin 
bile, lııemşeri.Jerl r:alaats.ı. ettJfinden 
•lkiyet ~diyorlar. Sucu dilkki.olarm -
daki bu 2ırılb kaJkmahdır. diyorlar. 

Halbııkl, o zillerin, ne hot bir im· 
rırtısı vardır. Hele ,.az günleri ... Bu· 
ra.m buram terlerken, bir sueu dük -
k<inı önünden ,l'eçinlz. Zil, çalar durur ... 

Onun muttarit bir ahengi vardır. Be
nim gönlüm, bu zillerin kaldırılmasma 
taraftar deiil- O zile KelincJye kadar~ 
daha ne kadar ı:llJUer varL 

TENİ BİR GEÇİNME 

USULÜ ÇIKMIŞ 

Bir açıkg-öziln yeııf lcat etUil mes
leki duydunuz mu?. Efend.ım, bu a
dam, her sabah, Samatyad.a.n kalkıyor, 
tramvay yolwıu lakiben. yaya olarak 
ti Şişliye kadar g-idiyormuş! Ve b11 
ıeyahat esnasında, sokağa düşürülmüş 

paraları topluyor. bununla ceçlnlyor
mu~! Adamcağızın fikri şu: 

Sa~ahları, herkes bir teli.$, bir he-
7ecan. tramvay, otobüslerle işine ko
şar. Bu sırada, acele ile on, 7irmi. kırk 
para düşürenler çoktur. Ben de bun
lan toplanm. All>\h blnbir berekeı ver
ıtn, der. evime dönerim! 

Bu yeni ~eçl.n.ıııe usulüne ne dersi
niz!. 

İ'ISA.'1 Kl:NDİ 

KENDİSİNİ METHEDER Mİ? 

Bir cazetenln yazı işleri müd!iril o
bn arkadaş.. çalıştığı ı-a'Zetede bir za
bıta romanı tefrika etmeğe ba.şh7a • 
cak?. Ortahğı eürültüye boğuyor. Bir 
rf"klim. bir kıyamet KldJyor. Ayni yazı 
işleri müdürüne ait. ayni c-azetede bir 
röportaj da cördük. Ayni cazelenin 
muharrirlerinden blrl, müdürUe cö-

Bir su aşırma 
davası 

kiliye eeza mahkemesinde evveloe 

açılm.q bulunan bir sa yollannı boxma 

davasına dtiD de devanı edilmiştir. 

Suçlu, kendi bahçesinin civarından 

ırçeu Turunçlu ıuyu mecrasından cia

llce bi:r k.apak açaril buradan suyUD 
bir kısmını kendi hususi menfaaU ı~ 
bahçesine atır17orma1-

Dlnleneıı şahitlerden suçlu Dlmos

te.ııiıa bahçe kom.şusu 60 yaşlannda bir 

lı:adın Fotika, hldiseyl anlattı ve: 
- Ben ba adamın su aştrdığmı rör

medim! Yalnu. duydum. dedi. 

Türlı. ceza kanununun su mecralarUe 

bu kabil ilmme menafilne tahsis edil· 

Jni.ş bulunan tesisatı bozanlarla bun

ları şa.!ısi menfaaUeri için kulJananJa

ra ayırdığı C'.'ezanın ağırlıj'l k.ırıısında 

aon &öz kendisine tevcih ed.llc.n ıuçlu 

dlmosten: 

- Kendimi miidafaadaıı i.cizim. A

nltat tutacaiım dedi.. Dava bunun için 

talik olundu. 

J\"o. 54 

- O ~ni bu halde görürse.
Düşüncesi beynini tırmaııayıp 

duruyordu. 
M<>hmedin ölüıınüne 

tnıı.nm ıyaın bir fert 
Çimkü, Melıımetten 

IIM!lktup gelmiyordu. 

artık köyde 
ka:ma.mtş\L 

anasına da 

Ayşe talihine küsmüştü. 
S:iıhle bir türlü yık!.zı barışa

mıyor, onun sevgisine - güler yüz
le cıl'Sun - mukabele edem:yordu. 

Taşın önünde durdu. 
Şaskın şaşkın etrafına baklllldı. 
Kend;s'nf korkunç bir sessizlik 

içinde buldu. 
Benim sırtımdaki bu yük 
Ke kadar benzer şu taşa. 
Iztırabım ondan büylik... 
Çekılinniş l'elen başa. 

Diyerek tekrar ocak başına dön
dü. 
Avşe ne baş,nda-ki, ne de karnın· 

daki ağırLğı gideremiyor, hidde
tiııden ağlıvor, ai?hyor, ağlıyordu. 

Ne zamana kadar ağ~ı:vacaktı? 
Ne zamana kadar bekliyecekti? 
Dört ay sonra karnırııdak; çoru-

J!u do1iı.ırtacak olursa, artık - Sali
hin öküzleri, S:ı,>hin tar'aları gi
bi • tamamdc onu11 maıh o 1 ıcaktı. 

Avse bir cocuk aınası olduk'an 
sonra, acaba Salih• karst - ufak 
da olsa - bir trena·vül !!Östermiye
cPk mivtli? O bunu düsünmüvor, 
dii<Ün,..,,,iyordu. Bilmivordu ki. ev
lat. kadını ve erkeili aile ocağına 
ba11-hvan b•r kııvvet'ıi. 

Zaten Salih de o günü beklıyor: 

rüşüyor, röportaj, yine ayni paet.ede 
!Çıkıyor. 

Söylemeğe lüzum 7ok! T:ıbii, riipor• 
taj muharriri müdürünü l'Öklere çı

k.arıyor. Bu şekilde rekllm.a, dofru
su.nu isterseniz:, akhmız ermedi. 

Biraz tuhaf kaçmıyor mu?. İnsan 
ofJu, kendlslnlu methedilmesinden 
ho~lanır. Fakat, insanın bizzat kendi 
kendisini methetmesi bi.ru: carlp dü~ 
ıüyor! 

Arkadaşlar danlıııasm, Wmwı dol
rudur. 

30 MtlNHALE 'tOŞAJ\ 

380 TALİP 

BeJedtyemJz de 3:0 memurl:ret aeık· 
mış! Müsabaka imtihanına tamam 389 
talip ~ıkmış. 30 miiııbaie 380 talip! Az 
değil .• Anlaşılıyor kl, belediyemiz, is .. 
tanbu1 halkı arasında sempati y:ıpma
fa b:ı.şlamıştır. Baksanıza, herkes, be· 
lediyenin açtıiı memurluk Jmtihanma 
ko~muş, denıektlr. 

Belediyemizin ba sıcaklılmı takdir 
ederiz. 

GtiZELLİX KADINLAJt. 

İÇİN TEHLİKELİ Mİ?. 

Nevyorklu bir doklormı çok rlizel 
bfr karısı varmış! Olabilir ya.. Allah 
s:ı.hiblne bafışlasm!. Fakat. doktor, ka
rasile beraber sok:ıi:a cıktı mı. herkes. 
dı.iııer dUner, h3tuna bakarmış~. Doktor, 
bu halden. r-0k muztarlp ve sinirll bol.· 
lunu} armuş! 
Dü~ünmüş, taşınmış; bir ~are an.

mıı:. Bulduftl çareye bakın: Karısını 

ameliyat masasına y;ıtlJ"JnJ!; ve t.allhsiı: 

cüzel kadmın yüzüne J'&ptıiı bir ame
Jfyatla, onu, suratına bakıl.m.u hale 
setirmiş! 

Olur q de;fU_ insanın eli nasıl va
nr. l'Önlü nasıl Ta.%1 otur, akh nasıl ke-
11er'!. Güzellik de fena birşey!. Binbir 
makyaj şekli, boya, rimel ve pudra. Ue 
kendiJcrlnl güz.~lleştlrmeie uğra.p.n 

bayanlar di..k.k..&U.J olsunlar!. 
AHMED 'RAUF 

Bir palto 
hırsızı 

Şelwıdebaşı. Beyamt Ye civarında.ki 

kahvelerden esraren.-U bir şekilde 

kaybol;m beş paltonun serancamı dü.:a 
Polisce tam.amile anlaşJlnıış ve bu.nlan 

çalan .Kemal Jsmlnde bir C'eDC yaka.la-
narak adliyeye verilmişt..lr. 

Kemal sorı-usuııda cürmünü tama .. 
mile lnkir etmiş ve: 

- Ben kahveJere seyyar öteberi sat
mak l~in girerim. Faluı.1 pal!<> çalına-. 

dım!. demiştir. 

Liıkiu şa.Jıiilerln kuvvetli iddialan 
karşısında cürum tama.mile meydana 
çıkmllJ olduiundan nuhkeme kendisini 

suçlu görmüş ve Kemali 1 sene hapse 
ma.lıkUm e~tir. 

Eyüp 
·Kara köy 

Talebe 
iri iği 

Ga~i köpriisii?d~n yeni\Oniversitede öniimüz-
bır hatla ıstıf ade deki ay faaliyete 

ediliyor 
Günün hemen l:er saatinde ve 

bllhassa akşamları pek hareketli 
olan İstanbul meyva hali ve ci:
vannın, bir de Eyüp - Kereste -
ciler <'-"Jl>iis1"r~.ın iıWmamile 
büsbütün kalabalıklaştığı görül -
mektedir. Belooiye reisliği, bu 
hattı.o kesafetini a:zaltmak için ye
ni bir karar vermi:ş'.ir. 

Eyüpten kalkacak olan otobüs
ler yeni Gaz.i köprüsü vası.tasile 

Karaköye geçirilecek.:er ve oraya 
işliyeceklerdir. Bu surel'le hem 
Eyüp ve civarındaki halk Beyoğlu 
ile daha kolay irtibat temin et
miş olacaklar ve icabında hal ci
varondan Eyübe g;tmek istiyenler 
de Keresteciler yerine biraz ile-
ride, yani Gazi köprüsü başında 
bi.neceklerdir. 

Bu karar, önümüzdeki aydan. 
sonra yani otobüsler köprüden 
geçmeğe baş~adıkları zaman tat
bil< olunacaktır, 

Yalova tarifesi 
Deııiız yol1a.n, idaresi Ya!01Va • 

Adalar - İ.stanbıı.l arasındaki va
purlarının tal'nelerini kışın de
ğış!irmeıneği kararlaştırmış ve bu.. 
nu halka bildirmiştir. 

Yahz şimdikıi sonbahar tari -
fesine başkını.rken kaldırılmış o
lan Bliyükadadan sabah saat 7 de 
hareket eden vapurla akşamları 

kiiprü.den saat 18.'.!5 de ka'.kıp doğ
ru Heybeli ve Büyükadaya giden 
vapur da 1 kanunuevvelde:n i.ti -
haren ~letilecekC.r. 

1 -o-
1IIukuk Fakültt:. i kütüphanesi 

Üniversite hukuk fakültesinin 
kütüphanem yeni ba§tan tanzim 
olı.ııımuş, fakat fihrist oetvel1eıi 

. 
geçıyor 

Üniversi1ede geçen. sene teşek
küiü hazırlık.arı başlayıp i.mti -
hanldarın yaklaşması dolayısile 
faa!iye-te geçememiş olan talebe 
birliğinin önü:mli7ıdeki aydan iti
baren çalışmıya başlaması karar
laş tı;rılrnış.ır. 

Ünivensite talebe birliği iıdare 
heyeti rektörlüğün seçtiği tale'be
lerden mürekkep o!ac.aktı.r. Bu 
birlik her şeyden evvel fakir ar-
kadaşlarına yardun memba ve 
imkanlarım an;Yacak ve vatan -
~!ardan ya qJını iıstiyecektir. 

Birli.it ve dolayısile Fakir Üni -
versiteli gençler menfa1'f..ne mü
samereler ve balolar da tertip o
lunacaktır. 

----no----
Fırmcılar z:ım istiyor 

Son hafta içinde şehrimizde onn.:ı. 

çuT'ah 605 kuru~la 675 kuruş arasır. J.:. 

oynamıştır. Bu vuiyct karşı<.:ında ek
mekçiler cemiyeti rr.lsi t.ekr:ı.r be~e

dlyeye müracaat ederek ekmek rıat~ 

ıarma zam yapılm:ı.sını istem~şUr. 

Teklif daimi encümen tarafından tet
kik olunacaktır. 

Dlğ'er taraftan belediye ekmek lşlnl 
Valinin Bü.kreştekl teı.kikJerlDe röre 
7.a.k.ında ele alacaktır. 

--o---

Dokuma tezgahları 

İstanbul dokumacı.ar birliği re
isi B. Y.ahya Kut bugunlE!rde Arı
karaya g.decektir. Bu seyahatten 
maksat, şelu·unizdeki el dokuma 
tezgahlarında dokunan pamuklu 
kuma~ların muayyen evsaf ve tip
lerde olması kin yeni kabul olun
duğunu yazd ğımız nizam·narne
nin bü Lün memleket el dokuma
c:lığın a teşmilini hükılmetten rica 
etmektir. 

tanzim olunm:ıdığı için, talebelt>rin ~~~~~;=~~~i~== liiyıkhle istifade edemedikleri gö- 1 ı 
rülmüş : ür. Dekanlık, kütüphane
deki kıitap!.arın yeni ve muı:•tazam 
bir şekilde fihristlenmesi için a

sisi an ve doçentlerden mürekkep 
bir heyet seçmiştir. 

1 KÜÇÜK IIAilEHLER 1 
* Çemberlilaşın etrafındaki bir kı

sıın binaların daha )'ıktiarak rrıeyda

nın açılınas:ı kararlaştırılmıştır. 

* Ticaret Vekilimiz Nazmi Top-;u
oğlunun yakında Bursaya gitmesi bek
lenmektedir. 

Yabancı dil öğrenmek 
mutlaka lazım 

Duyduk ki, llntvcrsite talebesinden, 
kendi hesaplarına tahsil edenlerin, ya

ban~ı dil mektebine devamlar& ihtiyari 

bıra.k.ılnıı.şhr. Kaç yıldır devam eden 

ve talebenin ş k3yeUerinl mucip olan 

yaba.ucı dil dersleri mcel>uriyetl, bu
g-iuıe kadar ne netice venniştir? 

Bu nokta <'iddf'n şayanı dikkattir. 

Altın mıısnuatının muayene,,i
1 

* 6 vali ile 70 kayn1akamın lcbUil ve 
tayinJeri hakkıntla bir kararname dün 
Başvek.ıilete verilmiştir, 

Biz, yabancı bir dil öğrcuilnıeslııc her

kesten çok taraltarız. Fakat, öğre~Ume
sine., Öğretir görünen teşkil.ita ve f;ay .. 
d:ı~ı;ı kararlara değil ... 

ır=~ Amele 
:~u Pansiyonu ~~ 

lngiltere'nin mukabele 
~o.zan: Aı.me.ı şükrü ı;s~ ~0 

• 

Dul kadınların 
yavruları 

Evvclkf gün yazdtfım bir fıkrayı 

işaret ederek bir dostum, bana i01le 
dedi: 

- Peki, bir şehirde darülacezeye lü
zum yok mudur?. 

- EJbe&te var. diye cevap verdlm, 
icizlerl himaye etmek herşeyden ev
vel bir hısanlık borcudur. Fakaı. icb.1 
himaye ederken, i.ciz olmıyan hem -
şehrUerin medeni ve müşterek lhtiyao
larının düşünülmesi ikinci plana atıl

mamalıdır. 

Bizce, meçhul analar tarafıvda.n so
kağa bl.l'akdmış çocukların barınması i
çin bir müessese kurulmasından zi
yade, dul kalmış, tPmiz ve faziletli, yok· 
sul Türk analarının masum yavrula
rını himaye edecek, onlara bakacak 
yurtlar tesis etmek lıizımdır. 

Bir ana. düşününüz: Kendisini ve 
yavrusunu beslemek mecbnr.ıyetlnde

dir. Bunun içtn de, çahşmağa, hayatını 
kazanmağa muhtaçlJr. Onun çalışma 
saatıerinde karşısına çıkan tek mini, 
yavrusudur. Yavruyu nereye bı•.ıksın?. ! 
Bu küçük masuma kim baksm?. İşte, 
büyük şelıir1erin hayırsever zenginleri, 
b:ıyır mii~s:,.eseleri bir araya gelip, bu 
ictinıai ihtlyarı nrtac':.ın kaldtracak 
ınücs.~eseler vücı:de getirmelidirler. 

REŞAD FEYZi 

Telefon ~irketinin • 
esk.i 

fatuı·al..ırı 

Te'.efon şirketiıin hükumete in
tikabııdenberi kuilan.ılmakta olan 
eski faturaların cieğiştirilinesi ka
ra.-.:aşbnlmış'. ır. Yeni faturalar 
ayni zamanda dev :ete yapılan •e
diyatta olduğu gibi maI<'.buz ma
hiyetindedir. 

Abonelere, evlere makıbuzların 
ihbamame malıamında kupon -
ları verikccktir. 
Tediyatı müteakıp da makbuz

lar b.rakılacaktır. Eskiıden mü:te -
addit k;.;'em:erde gösterlleıı mu -
havere yekunları da badema bir 
kalemde yazılacaktır. 

Şirketlerin gümrüklerden 
çıkardıJı eşya 

Hükumetle şirketler arasında 

yapılan mukave.e.erle gümrük 
resminden muafivet! ka.bu. olunan 
eşyaların muafiyetini haiz yer 
re sarf'O~unauguuu ~~r.a..e-ı..Ler 1 se
ne içinde iSba~ etmek mecburi
ye indedirler. 

Btı kere, hükümet, imbiyazlı 

şirketlere veri,en bu bir senelik 
mühleti üç seneye çıkarımıştır. 
Diğer tarrlt·an gümrü:kten mu

af ol;ırak memlekete sokulan di
ğer tekmi:l eşyalar için de bu müh
let üç seneye yükse,tılınektedir. 1 

Av.·upa Harbinin 

Belediye, işçilerin ucuz 
yeme, içme ve yatmala

rını temin edecek 
Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 

Kırdar Romanyaıialti teıki.kleri sr 
rasınra mü'.eaddi\ içti.mai mü -
esseseleri ve bu meyanda amele 
ve işçi pans;yonJarını da gözden 

geçi~tir. 

Öğrendiğimize göre BeLediye re
isimiz ilk partide, bu pansiyon -
!arın şehrimizde de tesisini muva
fı.J< görmüştür. Amele pans.iyon
lan, işçiler içiın en ucuz bir otel 
!o kanı a ve gazino yeri vazifesini 
görecektir. 

Bu pansiyonlara alınacak olan 
amele pek cüz'i hir ücret muka -
bi.inde yeme, içme, yatma ve is
tirahat imkan arını t.em1n ede -

İngUtere, Almanya tarafıııd•• ~ıf 
nlı:lere mayin dökmek surçlill' ı ~ 
len yen! taarruza karşı mıtk:ıbeJt ~ 
mekle gec.kmodi: Bir ıarafta:l ~ı.ıf ı,, 
nuıısuz harekete karşı m i.ıdafa3 ııt !ıı. bt:d}, 

.. •• ııel• '· alıl'kcn, diğer taraftan da mu.-a J r ""' 8 
misil olmak üzere menşei AlJJ11111 ııP" '1 he~ 
lup da bita.rar gemiler tarafı.od~ <ı.dı 
ledilen bütUU. eşyanın .wü~ ~ 4lı.nan 
başlam.ışlır .Bilind•tl gibi, iııa"il >/ ~·· 
bugüne kadar Almanya bakkını!J 'lf \ıı 1 
b.ik eıtifl abluka, bu memlek•ıe' ıl \in'. 
rıçten harpte kullanılabilecek o~ ~hını 
yanın girmesine mini oımıya ~ ~ 
ediyordu. Fllhakika İngUler• ~ 1 ı-

. ~ı r 
kullanılacak ola" eşyanın Jisıe>'"-,, Jııı "1.le 
dukça ,reolş tutruuştu. Fakat Uste1e):,. ~~· 
nulan her kalem e,şyauuı ııarP~~ ' a 

lanllabilecek mahiyc&te oldU' " 'I l 
şüphe edilcmezdL BunUBla btrl ti ~ 
bazı eşya bili Almanyaya gtrınc•~,. '~ 
hele Almanyadan her nev. moıııııl ~ \ı.,, h 
bitaraf memlekeLJcre gidebiJınek~uV '1as, 
Al 

.. .ı.. • 
manya her e~yayı bit.arar nıe.... " a ... 

ceklerdir. Ayrıca pansiyon-larm ~ıe ı..""lt 
. . . Jere satarak döviz tenıin etroe ,ıtl ~la 

hır afo-fr.:ı..ıı;ga hamanu da bu!lu - dövizle de yolları k<ndisine .~~ ,ır 'I ~ 
nacaktır. mcm.leketJerden ham madde saUo oıİ ~it ıır 

Pansiyonlavda ya~an1anın sık sık bilmekte idi. Şunu söylom•k 1'i<' fi' it, ;1 
V 

·· · -.J kanma ki bugün Almanyanın ham 01:ıddeııtf 'ııı 
e muayyen gun..e,..,c yı - . • bd• •• 

~ tın alabileceg-l memleketler ma. lt~ 

!arı da mecburı tutulacaktır. Kendisine yalnız Yakınşark "''~ ~ 
Am-e:e r-ansiyon·~ar .nın tesisi ve ketleri ve Sovyet c.u~ya açıktır· rfİ '411." 

iınşa m·asra.fına f~b.:vika ve ima - ınenıleket.ıerdeıı de tabir caiz~e, eı!J 1" ~i 
Iathane sahipl~ıi de muayyen bi- ancak arka kapıdan içorl al•~ıı· ~ 'l\ı1,1 
rer miktar yandımla iştirak e- Alırumyanuı ön kapısı kapanJ1llll ıl lı, . 

kendismlu cenubi Amerika, şinJ.J~U' 'lıl,1 decekleııciir. ~ 
rika, Çin, Japonya ve İngiltere. 'tf """i.t 

Yüksek D' vlet 
toplantısı 

Şurası 

Yüksek sıhhat şt1rası dün S.<ı

hat Vekaletinde Vcltil B. Hulüsi 
AJ:ataşın reisJiğ;nd.e :toplanmıştır. 

Yedi rnuhteıif add hadiseye ait 
dosyaların te1kiki, umumi lufzıs
sıhha kanununun 199 uncu mad
desine tevfikan tanzim edilmiş 

oLan gıda maddeleri hakkındaki 
nizamname !ilyihasımn müzake -
resi ve memleketin umumi sıhhat 
vaziyetin1ııı, mütaıleası sıhhat şu

rasının bu seferki içtimaımn ruz· 
namesini teşkil etmektedir. 

Açık Teşekkür 
Kız kardeşim Mebrure Yü

züncüye Şiş~i Çocuk I-Jas~ahane
siııde küçük bir ame.iyat yapan 
Üniversite Tıp Fakültesi DOÇ€nt
il.erinden kıymdii ve güzide dok
tor Münir Ahmet Sartıyener'e, 
ameliyat esnasında gösterdiği 
yüksek muvaffakıyet ve itinadan 
dolayı açık teşekkürlerimi, ve te
miz, muntazam bir şıhhat mües
sesesi olan Şişli Çocuk Hastaha.
nesi idarecilerine de takdirleri
mi ai;emiz namına bildirmeyi hir 
borç addederim. 

İKDAM ve SON TELGRAF 
gazeteleri yaz'. iş:eri müdürü 
I!EŞAT FEYZİ YÜZÜNCÜ 

Yeni Mese·eıeri 

~üstemlekelerlne ulaştıran yoUot il' ~' 
silmo;-;-. Bunıınla beraber «arl<' ,; ~ 
pıdan• eşya satın almalt için ib~1,; ltıı 
olan dövizi büyük cihan piyşSŞ~i • 
mal satmak suretile tedar~ ed~lJ; 
yordu. Şımdi a~:1k denizlere maYiJJ ti 
mek surelile İng-iitereyi ve Fr"'".,; Lit 
mukabelebilmisilde bulunmıY• it!.; 
ettiğinden bu dövizden de maruı" ( . -~ 
makta~ır. Ing-Uterenln ve ona iJ . rl 
Jarak Frausanın ittihaz ettikleri -~ lı lta 
şüphesiz Aımu:ı lklısadiyalı için~ ~Yth 

bir darbe t~şkll edcCl!İttir. O det -· ~ıt 
ki, Almanya şimdiden maylnleritl;.,. ~t 
dısi tarafından deiil, İnıillterc il- .,.ti' traı 
dan döküldüğunü iddia etmeğe b ' ' 

mıştı.r. Almanlar, Uk birkaç C"Ült i'İ:ı,ı ~.f:!k 
bu kanunsuz hare.ketin nıes'ıı111~• 1ia 
üıerlerine almak lstememişlerd•· (1 ~ 
günler zarfında ı-emiler mayinlett ~· a 
parak battıkça, bu mayinlerin ~e11,,, 
leri tarafından döküJmediğlnl ıdd~ p1 
mişlerdi. Anlaşılıyor kl bu biı&·'~ ıt' 
lçlnde dünya erkan u.mumlye:;İJ11 

" 

kandll ettiler •e rea.k.slyonun pek ıo , 
vetli olmadığına hukmcuui:ı ol•~ır 
lardır ki may .nlerın kendileri ıanJ _, 
dan döküldüğünü itiraf ~ıtiler "'e ı;1 
yeoi mücadele yolunun ıncuıere ~· 

mühlik ola.cağını söylemeie ~a.şıa.ııl ,,J 
AJmanlarm Uk izahı esasen kiJO 
lkna f'>ememişLL ı'' 

Fakat maylnle~in kendi.eri ta,..ı ~ 
dan döküldüğünü lllraf eltlkten sa• 
,imdi Almanların tekrar birinci. I~ 
geri dönerek mcs'uUyeti ö.zerleri.De f 
nıak istemedikleri haber vcriUyot• -' 

olsa. olsa, inıiltere tarafu1dan s.JJI' ~· 
muk::ıbclebiJıulslJ tedbiri karşısınd" ,;• 
ınanyanm ricatidtr. Filhakika .Al.lO • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
Gümrük ve inJı :sar!ar Veka'.eti i 

kaçakçıLğı önlemek üzere alim ve 
aLı.rııdan yapılmış masnuatın yol
cu ve bağajlarda ne suretle kon
t~! ediJ..eceği hakkında yeni bir 
taUmatname hazırlamıştır. 

* :h-lüçleba isminde genç bir maden 
mühend1$I §aı k ta vazife başında feci 
bir şekilde ölmüş ve dün cenazesi An
karada merasimle kaldırılmıştır. 

Fğer, yabıtncı dil tedri"ahndan iyi 
bir 1ıeticc alınmış olsaydl, berhalde, bu 

mecburiyet kaldırllmazdı. değil mi?. 
Bir d B mutlaka öğrı;>lecek tedbir 

düşUnelim ve tatbik edelim. 

Alman gemileri Ruslara satılırsa ... 

tar mukabelebilmisiliu müessir oıacl J' 
ğl111 anladıklarından denizlere ~aiti 
dökm~kten vazgeçmek l.stiyebılil' t' 
Fakat g.erek Napolyon ı:amanınd:J aJ.' 
l'erek biıyiik barp için~c deni:ı.Jere ~ * t.1.J.hkeıne harçlarının azaltılması 

içın yeni bir kanun Ifı.yihası hazu·ıan .. 
mı.ştır 

,===========================~ 

Mehmetçik Geçiyor 
,._:===[! Yazan: iskender F. SERTELLİ ]===ti 

- Ayşe \lele bir çocuk: anası 
olsun .. Ondan sonra görüşürüz. 

Diyordu. 
Saılihin büyük ve sarsılmaz ü

mi'1eri vardı. O tecrübeli, dünya 
görmüş bir erkekti-

- Booim, bacağımın topal ol
mas:ndan başka bir kusurum yok. 
Ayşe beni nasıl olsa, günün bi -
rinde sevecektir. 

Diyerek kendi kendini teselli 
eder ve -büyük bir emniyetle bü
tün ıztıraplan arkaya atarak ile
ris:"1i beklerdL 

Sa'.ih, gün görmüş bir adam 
olduğu kadar da çok sabırlı bir 
erkekti. Ayşeye .gönül vermişti. 

Onu ne yapıp yapacak kendisine 
ba/'<lıvacak'ı. 
Ay~e. Salibin evinde, babasının 

ev'nde görmediklerini ı;irüyordu. 

Her is'edii?i alınıyor, her de -
d:j!i yapı'.ıvordu. 

Av•e o ır(in akşama kadar ocak 
basırıcfon a·vrılmadı.. Mehmetle ge
cen <'iinler'nL onu kövden harbe 
ı;iderken uğurladığı dakikaıJ.arı dü
sündü. 
· Ne kuvvetli, ne riyasız bir aşktı 
bu! 
Avşe her şey! unutmak istediği 

ha1rl<>. mazi'lin ırünler 11ec'ik<''l 
maddileşen bağları onu geriye çe-

kiyor, Mehmedin hatıralarına bağ
lıyordu. 
Avşenin, Mehmedm ölümüne 

inanamamasının hakkl vardı. Zi -
ra, Mehmet savaşa giderken: 

- Ben ö:miyeceğim .. Muzaffer 
olarak döneceğim. 
Demişti. Ayşe: 
- Mehmetli Al-lah söy Jetti. O 

ölmiyecek .. Gelecek. 
Diyor ve her saat dört gözle yu

!unu bekliyordu. 
Ayşe, günler haftalara kalbol

dukca, kamınbki ÇD<'tığun bü • 
yüdÜğünün farkında değildi. 

............................. -........... . 

.......... ······· ........................ . 
... -4-

ÇANAKKALE CEPHESİNDE 
Cephe gerisi. 
İ.kbahar mevsimi. 
Çanakkalede bir hastanedeyiz. 
Yonyana iki karyolada yatan 

yaralılar yavaş Jlil$[Ş konuşu -
yarlar: 

- Nerelisin, heınşerim? 
- Ba:ıkesir köylerinden.. 
- İlen de Kas'amoııuluyum. 
- Nerede yaralandın? 
- Anafartalarda. 
- Ben de oralarda vuruldum. 
- Ya-ran ağır m:? 
- Bilmem kendimde bir İenalık 

Bl!RllAN CEVAD 

Jıissetmıyorum. 

- Ben de öyle. Bıraksalar kal
kıp gezeceğim. 

- Beni.m yaram bacağımdan. 
Kolay ko7•y kalkamam, 

- Evli misin? 
- Hayır.. NL<;anlıvım. 
- Ben de öyle- N:~anlanır nişan-

lanmaz askere çağırdılar. 
- Dönür.ce evlenecek misim,? 
- Evet. Ya sen? 
- Benim niyetim de öyle. 
- Ad n ne senin? 
- Me-hmet. 
- Benim adrın Mustafa. 
BirbiTleriınıe ba.kıştılar ... Sustu

lar. 
Nöbetçi doktoru koğuşta dola -

sıyordu. 

Bir arılık bu iki yaralının ya
nına 11eldi: 

- Nas.ısın MehT'l<>t? 
- Dünkünden daha iyiyim, be-

yim. 
- Havdi, ı;avret et de cabuk 

ivile<. Yaran ka'l'?ntr k?-",'lmaz 
tebdil1'wa ver•~el!im s"'11a. 

- Allah örr.ürkr Y•r•in hPvim. 
Fakat, h•n. v9ranı kanen<l k•an 
sonra ~,..tr,.-:ır C'f'"'lıe-,·r vi'rr"'lt_ riüş

manla döğüşmek istel"m. Tebdil • 
hava~·1 np vanavım? 

- Y"ran kanan,.,,,lrh knl"' ko
lı:1v vilrilv("mp7c::irı 1\'fphmeıtı F.n a
~a1T1 ? 1t1 av tPbrl~}h~v~va ihti'V't:tf"1ıtı 

\r('lr. F-:ı7:la kan kavhrtm!c::~in! kö
yün!' J1ir1°r. OO] bol vprrıek V!'T. siit 
ir-er. ~arıl~nırc:nn! () zamarı::ı kadar 
ham bit- 0~e. trı~,.~r mn""~re -
l::'of>''e 11;.r:ın.1-ıi 1 iNin 1 li' 11r~ t ~i.,....rlf. u
zun istirahate ihtiyacın vardır. 

.tu~ııuııı• var) 

Almanya l'eçen umumi harpten maf· ı 
lüp çıktığı zanıan elindeki deniz tica
ret gemileri de galipler tarafından 

p_aylaşılnıışh. O zanıanda.u bu zama.. 1 

~ :aankyaada;e~~::~ :e::<li:::•n:~ ~~ca~~~ il 

donanma$ı vücude gctirınişlir. Hem de 
iriJJ uf:ıkh ne kadar g-emf ;yapılmış?, 

Bunu bir Fra.nsızın teLkik ederek yaz
dığı etrafh bir yazıdan gok iyi öğren .. 
mek kabildir: 2,459. 

Bunun anlattığı tonilıito miktarı da 
4. milyon 482 bin imiş. 

l\fcşhur «Brcmenıt vapurunun Rus
lara verlleceğine dair ceçen gün gaze .. 
telerde C"Örıilen haberlerden sonra Al

manya ile Rusya arasındaki gemi al1.1 
verişi meselesi de daha ziyade na.zan 
dikkati celbeder olmuştur. 

Alman gemiJerl şimdi ancak Balhk 
denizinde işliyebilmcktedlr. Fakat bu 
gemiler söylemcte hacet yok ki küçük 
vesaitten ibaret kahyor. Asıl büyük 
denizlere lşliyecek olan cesim vapur, 
tar hareketten saktt kalmıştır. Eğer 

bu vapurlar Rusyaya satılacak olursa 
bundan her tkl ta.rafın istifade edecett 
söyleniyordu. Ruslar cesim bir deniz 
ticaret donanması elde etıniş olacaklar: 
Almanlar da bu vapurlara mukabil 
Rusalrdan mevaddı iptidaiye alacaklar 
deniyordu. 

~tütt.efik1erln lterl sürdüğü nokt&l 
nazar şudur: Almanların ticaret ge· 
milerlni başka bir tarafa satmaları ta
Dtnmıyacaktır. Çünkü satış muamelesi 
harbin başlangıcından evvel yapılmq 

olduğuna dair vesaik göstermedikçe 
o gemi yine Alman malı olarak tanı· 

nacaktır. Fransızlar bunun için ti 1779 
danbert rlayel edilen bir nizam oldu· 
fu.nu söylüyorlar. Bütün on dokuzun .. 

cu asırda Fransa hep bu katdeye rla
y~t etti; diyorlar. Krım muharebesi 
esnasında da blr~olı: RUJ ıenıilerl bi· 

taraf mem1eketler tarafından satın a-
Jınmış, ilkin o zamanki Fransız impa
ratoru üçüncü Napolyon bu kabil ya-

kala.nacak gemilerin müsadere edil .. 
mesi lizım g-eleccğini, çünkü alım sa
tını işinin harp başladıktan sonra ya .. 
pıJmış olduğunu söylemiş. 

Bununla beraber İngiliz noktai na
zarı daha farklı olabUJ.t. Çünkü İncl· 
!izlerin her müşkülit karşısmda uysal 
olmayı da hildıkleri tecrübe De ötre• 
nilmiştir. 

Bilhassa böyle hukuki ve nazari me
selelerde in.rlll.zJcr dalma vaziyeti kur
taracak çareler keşfedeblllrler. İnrt
lizlerin bu husustaki noktal nazan 
Fransanın 1'178 kaidesinden aynlm&k .. 
tadır. Çünkü İng-IJl•ler bundan olwı 

sene evvel kabnl etmişler ki böyle va
ziyetlerde yapılan bir alansa.tim tşl 

büsbütün muteber dt"i'lldi:r denemez!. 
Barbrden bir memleket kendi ticaret 
&'emllerinl bitaraf bir memlekete, harp 
ba.şladJ~tan sonra yapılmış olması 

mutlaka onun moıeber olmıyacattnı 

göstermez. Ancak IJU ,artla ki ahnıp 
sattlan gemi ticaret ı:-emJsj olsun; harp 
l'emlsl 01mas1n!. 

Görülüyor ki İngilizler yalnız harp 
l'emllerinin böyle eldenPle geçmesine 
karşı müsıılt davranmıya.eaklardır. 

Yoko;;a bugün Atman gemUertolD 
Ruslara devredilmesi meselesinde Fran .. 
sız ve İngiHz noktai na'l&r1an başkala
şıyor. Bu btr l(tlhat farkıdır lr.I zaten 
o kadar da büyütmeyi bugün lkl tara.t 
da t~temez. 

Fran"ız ve tnz.na nnktat na'larlan 
artık bir meseledir. Aylnn değtldlr. 

1909 tltıifı lkf tarafm flkrlnt otuz sene 
evvel blrle$tlnnlştlr: diyorlar. O halde 
Alman semi1f"rlnln Rusya.ya satılması 

karşıc;ında İn~iltere Ue Franıuuun hf'1' 
blrdf"n bu .._ıım sabmı tanımı7a.caktan 

mıılı&kkak oayılmaktadır. 

.Aı.i ıqıvu, sv.ıımuıw 

kim olan devlete, yani InıULereye .. .r 
ahnan tedUirler, gürultülü ve müb t 
yiç olmakla beraber, harbin neticesi 
zerine o derece müessir değ-ildir,, ,,JI 
Diğer tarattuı denizlere hikJnı ırJI 

İngilterenln müra~ai ettill tedb il' 
gürültüsüz olmakla beraber, son 

rece müessir ve hatta mühlik.tir. fJfl 
denizlere hiikim olan bir d,evletlD ~ 
susiyetinden doğan bir vaziyettir.~ 
de Almanya için lalihsizllldtr. F.; 
125 sene evvel Napolyonla ve 25 jl' 
evvel iklnel Vilhelm Alınanyasile .. ti 
gUt.ere arasındaki nıücadele de o1 

bir şekll almı, ve malüm olan cere1~ 
takip ederek. malii.m olan neticeye " 
DWjlu. 

A.Ş.ES~ 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Dardi 
Açık s:-tılan 

şaraplar 
Birkaç okuyucumu•dan ııu ti' 

ki.yet mektubu:n•1 aldık: 
.Biz birkaç arkad;s~ lşimJ~deP 

çıktıktan sonra, bi':"kll~ ka.deh :;"'" 
rap içerek. evlerimi~e dünnıeJ,.P 
evvel kendi a.n.mı:ıd..ı koııu!)onı.ıı1 1 

ltiyaı etrnl.şı·.t.dir Gr('l'll ak~ .,ır 
yerr ui'radık. takat lctltioıia .... 
rap btıi sarsh. Anlad.Jk ki. J.nhL~' 
ş.arapl:ınnd:ın l'aJrt ;.1ç.1k uul.0 
şar•nların imillt'rt halkın ınhtı•li' 
ne o 1tadar dlklıı.aı .. lınrn•""''rdfr· 
Jer. Bn acık !)atq. :"'a l'll4'-Uf'dilP1rtl

yabut çok. htkı bir llubll'ul Muıı...!' 
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e!: ~~~azlar Ebedi
~ 1en Türktür 
pf 

ti• ı' (1 inci sahlf•den devam) 

bd ~ ~dan ıüphe edenler ancak keo .. 
U'll"" ln11tlhn. lkıbelterlnl 4'e(emı .. 
eırıl 4t hah ve bedbahtlar ola.bll\r. Ya
w•, ~ 8ofa..zlan kendi ellerine l'tı;ir-
0 p,tl' Lı. v ine kapılanların ıbndiden 
,,.,ııı 1 dıltları bir tabiye. 
w.I n hıalbuaııııa bu her iki ,, .. da 

pi' r. l akat, ikinci şıkkı btnirııse· 
Culunç olur. Çıinktı. Polony -ı 

; i>:ıştamadan önce ,.\iman J:JUf ... 

lıı lıerilnden • llaidada ve na;; 
k. .. ·kuta .. Delldye kadar çız-

tihıroı Badece bir hayal ve o l\_aya
trlnde işUha ile dirUUlii bir 
8uı:-un hoill bu hayal ''e bu 

' auıam-amış, seçememiş bula-
. •arsa onlar da ancak yukarıda 
~ \'erdiğimiz gazetelerin birka.Q 

tnentaatl ile tarll ve izah oluna· 

Balkan - Akdeniz 
Paktı Müzakereleri 

EN SON DAKika 
Bu sabah 

Alman 
İngiltere sahillerinde 5 
tayyaresi düşürüldü 

(1 - nlllfedn ıtnam) 

duklan, Fakat İtalyanın maluaUan 
ha.klunda iyi tenvir edilmemb olduk
ları öylenmekted.lr. 

Bul,.arlsıana. relinee, bu .aıemlekeUn 
pakta iştirakl bazı emellerinden fera
l"&tlne ba(hdır. l\Jalômdur ki, Bulgar
lar Dobrica meselesinde serbest kal -
mak için. bir Türk _ So\·yet anla~ma
sının tabakku~unu arzu ediyorlardı. 

Fakat o \"akittenberi Bulgarlarla Sov
:JC1ler arasında ne müzakereler eere
yan ettiil malüm değildir. Si)·asi me
hafil, Bulrarlstanm lloskova stfirl 
Antonofun, Tiırk - So\.·yet müzakere
lerinin lnkıtaından sonra Sofyaya gl
d~inJ ve hilıl orada bulunuşunu ma
nidar görmektedirler. 

~dlr. Yeni kabine tam bir bltaraflıiı 
muhafaza ederek, memleketin istikli
linf ve tamamJyetlnl ihlil eden her
hanıl bir teşebbüse karşı müdataab 
bulunacaktır. 

GAFE:'>KO HARİCİl"E ~EZARETİNDE 
KALDI 

Bükreş 25 (Husu~i)- Yeni kilbine 
teşf'kküJ etmiştir. Gafenko tekrar Ha
riciye nezaretinde kalmı tll'. Kabin& 
liste l şudur: 

RaşvekiJ ve dahiliye naiır vekili: 

Loı:d.ra 25 (Radyo) - Bu sa
bah, Ingilt('re sahi.Herine gelen bir 
Alman tayyare filosundaJJ. 5 tay
yare düşürülmüştür. Bu tayya • 

rel'.er !bomba atmamışlardır. Bir 
Alınaın tebliği düne kadar 21 Al
man tayyaresinin düşürüldüğünü 
itiraf etmektedir. 

Belçikanın Almanyaya gönderdiği 
bir mesaja verilen cevap 

Görgi Tataresko. llarlt·h'e nazırı ve 
propaıranda nazır vekili: Gafenko. Em- Londra 25 (Radyo) - Belçika delmiş, ve: •Bugünkü harp yal-
niyet amme nazırı: Jiıru,tü. Ziraal na- hükumeti. Afman:;aya gönderdi - nız cephelerde değil, şehirlerde de 
zırı: rroft'ör von .. ko şısoşıı. rmuml ği bir mesajda, kadın, ~uk ve si- yapılmaktadır. Şehir:erin bundan 
sıhhat nazırı: Doktor Kordolemey. Ad· vil ahalinin bombardunan edil· muaf tutulması ka'bil değHrlir. İn· 
!iye 9 .,ırı: İsllrati l\llcesku. Maliye: mesinin jnsaniyete muhalif o~du- giltere bize kal'Şı insani muamele-
I°.fkl nam ıuttinl,ka Koııslaııtine>kıı. ğunu bildirmJıı ve bundan vaz ge- de bulunmuyor ki ·biz de düşman-
llarbiye: General Yllku,. Donanma ve rn~sinı rica etmiştir. lanm ... za karşı merhametli davra-
lıava: General Todoresku. ııarbiye ıe- BerLn hükümeti bu ricayı red... nahın .. :. cevabını vermiştir. 

~--k nıuııarriri olabilir ki onlar için 

ı ilaktkatı anlamak u.tun bir :ı.aman 1 
~ lhtiya.ç gOst('rmiyeceklir. 

'
1 

dt-n once, bu biçarelerin bil
~~ '"hıdır ki. Tıirk mllleU her k&· 

~~~--ve Boğazların ebedi mu-

lluli."ia Balkan • Akdeniz paktı pro
Jesl ne Berlfnln, ne :1\loskovanın hoşu
na gftmemektt"dlr ve bu paktın tabak· 
kokuna mini olma'k için mümkiın o
lan hrr~f'yl yapmalarına lntiıar edi
lebilir. 

nlyrti amme nazırı: Jiıüştü. Ziraat na- F k b • • d "h • 1 
zın; Prof..Or . Mur. Maarif nazırı: I ransız a ınesın e mu ım top antı 
Petre Andrey. Tfradet nazırı: Kostika 
AnKele,ku. Akalllyeller nazırı: rrofe- Paris 25 (A.A.) - Başvekil Da·'ı teşarı Champetier, de Rtbes va 

• b.i r. Dutun komsuları lle. de dost
~ ~bir devlet aleyhine mulevel·cih 
t~~tta &izU pottftkası yoktur. EmcJJ 
'~ti! harp dı:;mda kalmak, Balkan
\j "' ,\kdenlzde sulhu mahfuz bu.
~ 11t'ttıa.ktar. Fakat, buna ragmen 
~~ ~enraatlerlne, lstlklillne ,.e top

' ~na karşı gelecek bir taarru'I ve 
~':. olursa, en küçük veya büyük '·f· Dlçu!)ıindeki her türhi tehdit ve 
,, •ı:q de önlemlye, def ve kahret-
İı, ~Ultledirdlr ve .. Türk lopra(ııun 
lı.ıı.. tışı Tıirk kanı Uo öriılen bir 

0 ~t)'a Sl.rfrlt sUsllesldir! 

ltaıınas 25 (A.A.) - Bir kanun 
ilıası Lituanya hududundaki 

ka şeflerine bulunıduklan 
ıı111 ~da radyo aletlerile foto

llıakineleri.nin lm!laıulma • 
~it llıenetmek saialıiyetini ver -
~ t\ldir. Bu şefler bundan maa~ 
lıııı~llıır addettikleri kimseleri de '-aka haricine çıkarmak hak -

llıaliktirler. 

-:ıf.-

Dunyada ne kadar 
e Petrol çıkarılıyor? 
~ilı: A.merii<..Ja 155,700.000 ton 
~ et Rusyada 26,700,000 • 

~~İi.e'llada 22.800,000 • 
~a.nyada 8,800,000 • 
~ <la 8,200,000 • 
~a hindistanında 6,400,000 • 
~ lts>kada 5,800,000 • 
·~ta 4,100,000 • 

~biyada. 2,600,000 
, ~l'ııiıa 2,200,000 • 
~r· 

~antinde 2,100,000 
~·de 1,800,000 • 

Rt:S:Wİ BİR İTALY!\N "'IÜT:U.EASI 
Parls- Romadan Parl - Suar gaze

tesine blldlrildtfine göre, bir gazete 
mütaleası Balkanlarda herhanl'l blr 

•or Draıromir. Ja.Jye, dün ka!binenin ~evkalad<! biri sefir Coulondre bu ictimaa iştirak 
Yeni kabinenin harici sıy .. rtlnde ıçtımaıruı rıyaı;et etmfştır. Baı;ku- ~tmı,;lerdır. 

hiçbir değişiklik olmıyaeaktır. Tala - mandan General Garnclin, donan- İçtima hakkında tafsilat ahna-

ovyet teşebbfu;ünün İtalyanın muka· 
vt-metfle karşılaşacafını bi1dirmekte -
dlr. Bu mütalea radyo ile de ecnebi 
memleketlere neşredtlmişUr. Mütaleaya 
g-öre, Avrupa harbinin l'tnişlemcsine 

mini olmak ve Balkan memleketleri
ni bu badireden uzak bulundurmak e
melindedir. ..\ynl mütalea muhtelit 
Tuna ve Balkan memleketleri ara.sın- 1 
daki münasebetlerin rıttikçe salah bul
ma ından dolayı memnuniyet izhar et- 1 
mektedir. 

resko. Ttirkiye, Fransa ve inılllereyo ma erkanı havbiye reisi Amiral qıamakla beraber toplantıda mü-
kal"Jı doslluğlle tanıumış bir Rumen Darlan. '1ıava kuvvetleri ~efi ge· hiın me-oeleler görllı!üldüğii tah-
diplomalıdır. .neral Wuillernin, hariciye müs- m.n cdfmektcdir. 

Paris- Romadaıı Ekselsiyor razete- ı 
sine blldirildlilııe &'Öre, bir Alman tay
yaresi Udin mıntakasına dlişmüşhi.r. ı 

Son gunJrde, Alınan .. Yugoslav hu- 1 
dudunda bazı faaliyetler l'OZe çarp .. 
maktadır. 

Bütün Yuıo~lav hududunda. nlsbe
ten tabii müdafaası zayıf olan mıntaka 
325 kilometre imtidaduıdadır. Yugos
lavya bu mıntııkadaki mü.dafaasuıa ye .. 
niden istlbk3mlarla takviye etmekte
dir. Şimali şarkide Romanyanın em
niyeti Alman - Macar hududunun sat
lamlıtma bai;lıdır. 

YENİ RUMEN KABİNESİ 

Londra ZS (Hususi)- Tatareskonun 
yeni Rumen kabine:tinin başına getiril
mesi Londra ve Pariste büyük bir 
memnuniyetle karşılanml.}hr. l\lacar 
gazeieleri, eski kabinenin istilasının 

yalnu dahlli delil, ayni zamanda ha
rici meselelerden ileri reldiğini ve bu 
istifade 1"1acar Hariciye Nazırı Kont 
Çakinln nu lkunun da müe~ir o1duiu
nu yazmaktadır. 

Peşler Loid eski b8.$vekll ile Kral 
arasında son zamanlarda rer'"inllk ha
sıl olduğunu yazmaktadır. 

Tatareskonwı iktidar mevkiine gel
mtsl, Berlinde Alınan iktısadi taleple
rini red mahiyetinde telikki rdilmek· 

BALKAN BLOKU VE 
ALMANYA 

Bükreş 25 - Universul gaze
tesinin Berlin muhabiri, Balkan
larda bir bitaraflık bloku teşkili 
hakkır>daki faaliyetin Bcı'linde bü
yük bir alaka ile takip e.lidij\ini 
vazı}'or . .3iyasi Alman mehafill, 
Almanyanın şimdilik Balkanlarla r 
pek alakadar o'madıl\•nı söy'.emek
te, İtalyanın "Balkan sullıur•ı ko
rumak hususundaki gayretlerini 
haklı görmekte, ancak ita! ·anın 
Balkanlarda Türkiye i'.e beraber 
hareket etm-::-s"rn·i garip gijnr.ckte
dir. Çünkü tt .. J:yanın Türkiyeye 
karşı takip et'.i~i siya-setle Balkan
lardaki siyaseti arasında bir ay
kırılık mevcuttur. İ•taly,;ın sivase
tindeki •bu 1<!bcddül BePliııde hoş 
görülmemektedir. 
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Şişli telef on 
santralı 

Bugün saat 15 de 
merasimle açılıyor 
Şl!;li telefon santralı bugün saat 15 te 

açalm:ıktadır. 

O Haatten itibaren Beyoğlu ve civan 
l('İn yeni numaralar kullanıl:z.cakhr. 

Yine buırün saat 15 i mütraklp; t<'
lefonla saati öirennıek istiyenlcre Şişli 
santralından pi.ita ahnmış bir kadın 
sesi ce\·ap verprek saati. dakika ve 
saniyesine kadar söyJiye-t'ektlr, 

liayrimenkul Satışı 

Beyoğlu Dö:düncü Sulh I-I ~:kuk 
Ha kimliğinden 

mal"!kemece el ko u.~n oıü P'ındcli uhdesinde bu
lunan Beyoğıunda Kurtuluş K~vak soka!< yeııı 43 numaralı 
hane arsasının 96/19~ hissesi açık art<ırma sureti'.e 26/12/~39 
tarihine müs?dif salı günü saat 10 da satılacak ır. Arttırma 
bedeli yüzde yetmiş beşi bul adığı takdirde ikinci arttırn;ası 1 10/1/940 tarihine müsad.i:f çarşamba günü saa; 10 da icra edile· 

1 
cektir. Tamamının kıymet; 182 lıradır. Tellallye rc~mı ıhale 
pulu taviz bedeii kadastro harcı müşterisine aittir. Arttırmaya 
girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ya
tırmak lazımdır. Arsanın tam3mı 182 metre murabbaıdır. 

ürkiyedeki Alman 
Ajanlar Kimi rmiş. 

Remi Alınan D. N. B ajans.nm 1 
•Tan• refikimizin bir İngiliz ga
zctesındE:'n iktibasen neşrettiği bir 
haber üzerine. Türk matbuatına 
karşı isnatta bulunma.sı bütün ga-1 
zetelerimizde haklı olarak derin 
bir infial uyandırdı. 

•Tan. refikimiz, Türki:yedeki 
Alman ajanlanmn boş dunnadık
lannı hatta bu gazeteyi evvela ilan 
vermem~k sure:ile tehdit ettik • 
lerini, sonra ga~ete sahiplerinin 
kanaatini para ile satm. almağa 
kalktıklarmı yazdı. 

Tabii bu neşriyat :.izerine, Türk 
efkarı um um.iyesi de bu Alman 
ajanJarırtm kimler olduk!lannı 
merak etmişti. Bu sabahki •Tan• 
refikimiz bu husuısta sarnhate.n. 
malumat veriyor. Diyor ki: 

<Her memlekette olduğu gibi, 
bizim memleketimizde de bütün 
A~man tebaaları birer Alman a· 
janıdır. Hatta bura.dan askerlik 
~ağında o'dukl·arı ıçin Almanyaya 
giden!cr, •Sizin milli vazifeniz bu-

lunduğunuz mcmlekettedır diye 
geriye gönderilm~lerdir. 

Alman Hariciye Neııaretinde bir' 
yurt dışı teskilatı vardır. Diğer 
mt·mleketierde cldu~u gibı, Tür . 
kiyedeki Almanlar da merkC1Jden 
'\'erilen emirlere göre vazife-len -
dirilmişleroir.• 

•Tan. gazetesinin. iddiasına gö· 
re, TürkiyC'de gaz-ete!e-r" ilan ver
me iş1erile Bayer mücs.sest-3i tav
zif ed:lmiştir. Bütıin Alman fir -
malannın hangi. gaze~el\. re ne mik- 1 

tar i'.an ver:ıceklcr;ni bu mü€ssese 
tayin eder. Bu müe~se..-e namı.na 
konuşan da müdür Vidman'dır. 

Birkaç gün sonra gazeteye yar
dıın elini uzatmak için deDoyçe 
Oryent Bankın istihbarat servisi 
müracaatta bulunmuştur. 

•T<ım• gazelsi diyor ki: 
<Bütün bu müesseseler birbirine 

bağlı Ye bir merkeııden verilen 
direktif üzerine har.eket etınıek -
redirler,. 

~=====================! 
Kar, zelzele ve 

fırtına 
"Iemleketin muhtelif yerler inden a

lınan haberlere g-öre kar ve soluk ek
ser yerlerde devam etmektedir . 

Ezctim le Çankırı - K astamonu yolu. 
karlardan kapanını, ve bü.tun cayret
lere rağmen açıl amamış tır. Posta kam· 
youu yolt'u ları ıeceyi dai'daki jandar 
ma karakolunda geı:Jrml.şlerdi r. 

Slvriclk köyündl'n ~ehre gpJmekte 
olan bir kaduı da dağda soluk tan don
muştur. 

Dlier laraftan dtin Trabzon l 'e Ber 
camad.a zelzele olmu'f, İzm lrdekl yağ
m ur e:tna<.;ında düsen yıldırımların lk l
sl de Çe~mede iki e'•in duvar ve ba ... 
calann ı y ıkm ış, ah ırda bulunan hay .. 
vanları öldürmüştür. 

Karadenizde:kl fırtına da kısmen ba
fltlem i5tlr. 
Bartuı selerlnl yapacak olan Mersin 

vapuru dün de Bofazdan çıkamadıfın .. 
d a n l('ind ek l yol cula rı b ul'ün Ü1Ken 
\'"apuru röhırecek tir. 

GÜNDÜZ 

Sokağa bırakılan 
çocuk 

Dün gece saat on bir raddelerin
de Şişlide çocuk hastanesi civarın
da devriye gezmekte olan zabıta 
memurları hastane kapısma ya
kın bir yerde beyaz ve büyükçe 
bir paket görmüşlerdir. Paket a
Ç'llı.n.ca içinden yeni doğmuş bir kız 
çocuğu meydan;a çıkın~tır. Çocuk 
derhal Düşkünler evine gönderil. 
miştir. Zabıta çocu?u terk ed!em 
aramaktadır. 

-0--

Pazarlıksız 
hakkında 

kanun 
bir takrir 

Parti müstakil grup rebi Ali 
Rana Tarhan pazarhksız satış ka· 

nununun tatbikatı hakkında mec
lise şifahi bir takrir vermiştir. Bu 
.takrir Dahiliye ve Ticaret Veka-

3-SON TELGl\AF-

Polonyalı Esirler 
Alın n Ordusunda 

nesin<le BC'lfast tczgah.arındıa in· BULUNDU 
ıı inci salı!!eden devam) ı HITLER ORDUYA HİTABEDE 

şas>na başlanan bu gemi 1938 se- Londra 25 (Radyc) _ Hıtlfot' 
nesi martırda Madam Çcrnbe. - 1 ün kara ve deniz ordularına ild 
1-ayn tarafından vaftiz edilerek .hitabede bulunmuştur. 

Ouw·a ~ (A.A.) - ht.hbarai " •e wd.rilıniştır. Ana vatan fi- ı L -~- >5 · 
losuna iltihak eden •Belfası. altı nezareti Almo~·l> :ırn Pulonvab 
pusluk 12 top, dah3 aşağı çapta harp esirlerinder büyük bır kıs -
birçok top!ar ve altı torpil kovaına mın Alman ordusuna almak su-
il::- tccniz edihn~tır, Geminin ka- retıle Polonyada lıukuku düvel k6. 
tapult Üzcriıırle ÜÇ taY}aNsı var· idcleı"ni bir kere daha ıh al etınlş. 
dır. Zırhlan kalın oldufıu iı;;ı; 8 dlduğunu bildinnektcdir Almanr
pusluk bıı- dl>tıSe muka\TE'met ede- ~ •arafı dan imz3 cdilmış olan 
bilmektedır 1907 tarih La lıave mukavelt'rul-

BElfast, dıger harp gc"l"ileTile mcsi :muharipleri, t-s:~ıen kondl 
1bırJ.ktt ,;alı sabahı saat 9 da Firth mem!eke•leri a vlı ndek. hare • 
of Forth'dan br.cket etmiş ve kata i tirak e~cğe i<'bar em ki.en 
saa• on '>e!ıe doğru avdct ctm!!;tir. nıenevl '!ek+.edir 

Hastancve bcs v.ıralı st>vkedil -
mıştir. RU:nlartlzn r ç birin ~ ya· Romaıla giiriişmt'lt"r 
rnsı a ır değitdir Lonrlra 25 (RadyoJ- İtalya Harı .. 
BELÇİK ı\. PAR İS VE LONDRA-1 ciye :.öaıırı Kont < lano dıin inırmz n 

YA BiR NOTA VERECEK Franm efirlerlni kabul edert·k u•ue 
müddet ,(Öri.t mii."tiı.r. 

Faris 25 (A.A.) Bruıvckil Da---------------
ladye dün Belçıka scfirını kabul ı 
et""lı.ştir Hi\brr tcbl ıı ™'Ştedil -
memış ır. I 

İyi ha.her ıı!ıın mahfillerde zan-
1 rcdıldığı~ r,< e Bc-'çıka sefiri ab-· 

.uka dola~· s"le oıtaya çıkan me
'öeleler hakkında Bc!çıkanın hu· 
kuki noktai nazarını bildiren ve ı 
Paris ııe Londraya gönderilme -
sine karar verilen n<>tanın m~lninil 
tevdı ct!"lişt·r 

HARP NE KADAR SÜRECEK? 
Vaşı :.ı;ton 25 (Husu~i) Ame -

rika Cumh urreisi söylediği bir nu
tukta harbin ilkbahara kadar de
vam etmesi ihtimali olduğunu 
sö~·lemiştir. 

ALMAN MAYİNLERİ KARAYA 
VURUYOR 

Londra 25 (Hususi) - Yorkşayr 

.taraflarında en az iki yüz Alınan 
mayininin karaya vurduğu gfuiil· 
müstür. Almanların kullandıkları 
mıknat•slı mayinler, İngiliz mü
tehassıslapııa göre yeni bir ihtira 
değildir. Bunlara kar'n mücadele 
tedbir.teri dahi malümdur. Alman
ların kullandıktan bu silahın da 
pek Yakında ak:m kalaca~ına şüp· 
he yoktur. 

B~r çocuk mangalda 
yandı 

Ereııkoyde Kozyata5ında otuı-a.ıı 
Kadirın 3 yaşın.Ja><, l,"')CUgu İhsan 
evde yıf.n..z kaldıgı bır sır.ada man.. 
,ga...n üzerine düserek muhtelif 
yerler:nden yaPrr_ı;. hast eye 
kaldmlarak 1edavı altına a.ın -
m~tır. 
mıı;tır. 

--o---

Bir kız saçlarını 
makineye kaptırdı 
Feriköyde Civekk sokağında 

oturan Nail kızı Sabaha• o civar
daki kadife fabrikas·nda çalışır -
ken saçla<"Jnı makin-eve kaptır -

---<>-

Kadın kavgası 
Fındık .da oturan Azıze ısmi:n

de bir bayan bir dedikodu yüzün.. 
den çıkan kavga netıcesinde ayni 
semtte oturan Dhnitri kızı V·asil!
kiyi b!<;akla kolundan ve baca -
ğından yaralamıştır. Vasiliki has· 
taneye kaldınlarak tedavi altına 
alınmış, Azize yakalanarak tah -
kikata baslanmıştır. Taymise günde üç dört yüz va

pur girmektedir. Halbuki son 48 ı ---------------
saat zarrında ancak <iört gemi bat- «FIRTINA KAP f AN» 
mıştır. f .k 

Berlinden gelen ha.berlere göre te rI amız 
Alman Hariciye Nezareti meha -
fili, mıJrnatıslı mayinlerle yapılıan 
harp şeklini müdafaa etmek için 
İngiliz ha.ııp gemilerinin, ticaret 
yollan üzerinde nöbet bekledik • 
lerini bu itibarla denizlerde tica
ret solu kalmadığını ve Alman -
yanın her tarafa mayin dökmeğe 
haklı bulunduğumu iddia ediyorlar. 

cBamldlye• süvarisi Rauf Orbaym. 
menkıbelerinden bahseden «Fırlıu 

kaptan tefrlkamıu muharririnin raba&
sazlıfl do1ayısile lnkıtaa uğramıştır. Ba 
inkıta sürdüfü takdirde, okuyueulan
m.ıxa pek :rakmda Türk denlzellliinlıl 
f&Dlı dl.fer menkıbelerlnl culandır .. 
başka bir tefrika takdim etmek sure • 
ille bu zaruri fasıla1ı lelifl edeeeflL 

İstanbul Belediyesi Merkez Hal 
Müdürlüğünden : 

Hal 112/113 No. lı sergide 
Hiil 123/124 No. lı sergid.o 

Ahmet Uysal ve Gavrik Saop 
Bekir Parlakay, Şükrü Parlakay, Mua 
Kara er 

H:il 128 No. lı sergide •Fethullah Salar 
Yukarıda sergi No. !arı ile adlan 18Zllı kavun ve karpuz tüccarları buracbıi:i 

faaliyetlerini tatil ettiklerinden ldaremiıdekl teminattan iade edilerek alAkalan 
kesilecektir. MezkUr sergilerden alacaklı müstahsil V&1'31l evrakı müabitelerile bir. 
!iki<: nihayet 25/12/939 tarihine kadar ldareınlze müracaatları !Ozumu ilU 
olunur. (9747) 

- -- --- --
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma ~ETROL NiZ'" M 

8-ç bakımı güze' liğiıı en 
bir inc i şartıdır. 

İs'.eklilerin yukarıda göste. ilen gün ve saa'te Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk hakimliğine gelmeleri ilan olunur. 935/10 

Aylık mecmuası 

zilerden arayınız . 

çıktı. Müvez • letlerine haval.e edilmiştir. Tak· Nevralj i ktrtklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser. 
nre Meclisin çarşamba günkü top- ' ' 

ISTANBUL 

~ 153 Yuan : M. SAMI KARAXU. 

lstanbula tutkler Salı günu 
Yerliler bu günü 

girdikleri için 
saydılar 

' l<i.m olduğunu biliy(>r ınusun? 
' lfayır Padişahun .. 
....._ Şu Yerde yatan adam mı?. 
-. Evet ... 

~<ı.~retı Fatih; bunun ü1erine neferi 
ltı. 4ındıracak bir hareket bulamaıll. 
l'tt k fyl<X:li. Bazı, ecnebi tarihler, Haz
qt~ Fqtihin, neferi katleylediğini ya-

l ar··· Bu, do v ru ohnasa gerek ... 
'v• rt)Paratoı·un cesedi ~hlr olundu. 

b'l' •lrrı..a 1 
•1hnre yerliler tarafından mera-

1\.rı. trı.ah.!!usai diniye yapılarak defno-
r-llla."ına müsaade edildi. 

~. •le~ &ününün ıeceol ortalLk sakin· 
ııı~ş•h'1n Yeni sakinleri eşlerini bul· 
h~aı·dı. llazrcti Folih gecey_l otağı 

Yununda geçirdı. Ertesi gun yani 

uğursuz 

çar~amba günü Hazreti Fatıb, at üze
rinde şehri baştan başa dolaştı ve No
tarasın sarayına geldi. 

Not.ars, imparatordan sonra Bizans
ta en büyük meVkii olan bir adamdı. 
Notaras, Hazreti Padişaha seı·vet ve 
hazinelerini terkettiğini söyledi. Padi
şah şu yolda cevap verdi : 

- Dün de söylemiştim. Bu hazaini 
ve şehri benim elime kim geçirdi? 

Notaras mukabele etU: 
- Hazreti Allah!. 
- Öyle ise sana değil, Cenabı Rab-

bülAlemlne minnettarım. Dedi. 
Maamatth, Notarru.oa iltifat etU. O, 

esnada hastalık ve kederin teslrile ya
takla llulunn Notarasın haremi Pren-

sesin yanına gitti ana bir hayli lesel
liler Yerdi ve çocuklarını da taltif ey
ledi. 

Hazreti Fatih; salı günü İstanbula 
girmiştir. Türk ordusu da salı günü 
İstanbul surlarını aşarak şehre dahil 
olmuştur. 

İçimizde bugüne kadar yaşıyan bazı 
saçma düşünceler vardır. Ekseri aha
limi7. salı gününü uğursu.ı gün sayar
lar. .. Ve sah gO.nli iş tutmazlar ve salı 
günü bir ~ başlamazlar .. Bu, bir 
cehalettir, bu Türk tarihini bilmemez
!Lktir. 

Türkler, !-";ah günU İstanbulu fethet
tikleri için yerliler salıyı meş'um bir 
gün olarak almışlardır. Bu sebeple salı 
meş'um bir gün olarak biliruneden ve 
anlaşLlmadan Türkler arasına da ya -
yılmıştır. 

Halbuki; salı cünü bilrutls Ttlrkler 
için en uğurlu bir gündür ve sah gü. ... 
nünU hiçbir Türk meş'um addedemez. 

Padişah; Galataya h3.kiın olan Cene
vizlilere scrbesiyet ve istikJAl vermişti. 
Fakat; Ce~evizliler İstanbulun muha ... 
sarası sırasında Bizanslılara elaltından 

yardımlarda bulurunuşlardı. Bilhassa, 
Venediklllere karşı ırkdaşlıklaruıın 

verdiği hislerle hareket e:tmişlerdir. 
Sultan Mehmet, İstanbulun fethinin 

ikinci çarşaınba giınu Zagnos Paşayı 
çağı.J'arak şu emri verınişti: 

- Ceneviz balyozuna ~öyle Galata 
kalelerini yıktının!. 

O vakitler, Galat.ayı Cenevizliler bir 
hüklımet halinde idare ediyorlardı. Ga
latanın etrafı· İstanbul :surları gibi ka
lelerle örtülü idi. Bu, kaleler Tophane 
önünden başlayarak Galata kulesine 
ve Galata kulesinden Azabkapıya doğ
ru sahile inerdi. Bu, suı·ların önlerin
de hendekler vardı. Tıpkı İstanbul sur .. 
ları gibi müstahkem bir mevkidi. 

Zagnos Paşa; Padişahtan aldığı emir 
mucibince Ceneviz Balyozunu çağıra
rak Padi~ahın lermanını tebliğ etti. 

İstanbula hflkirn olan Türkler Cene
vizlileri tahtı hükümlerine almak is -
terlerdi. Ceneviz balyozu Padişahın fer
manına karşı gelemedi. Galat.ayı ihata 
eden kaleleri yıktırdı. Bu sebeple, Ga
lata tamamile actk bir şehir haline 

geldi. 
Ha:ueti Fatih, şehirden kaçanlara da 

şu U~da bulundu: 
_ İki ay zarfında firar edenler ge

lip mallarına sahip "olmazlarsa, devlet 
malt olarak kaydedilecektir. 

Padişahın bu ilAnı memuru mah -
suslarla Moraya ve adalara kadar teb
lii! edildi. Firarilerden gelenler oldu. 

lantısında cevap verilecektir. - • İcabında günde 3 kaşe alınabilir. • -

Padişah; Rum milletinin, katolik.ler
den tektigi ıztırabı biliyordu. Orlo ... 
doksluk kilisesinin Papanın ınüdahale
sile inkısama uğradığına vAkıftı. Rum-
ların garbi Roma kilisesine ba(:lılı.k 

göstermediği ve kendi dinlerine sadık 
kalıııak istedikleri malQmu idi. 

Hazreti Fatih, Rwn ortodoks kilise .. 
sinin istikllılioi verdi. Katoliklerin Rum 
kilisesi hakktnda vLicude getirdikleri 
hura!eye nihayet verdi. 

Padişah; Rum ortodoks kilisesini, 
Rumların anularına ve taleplerine mu
kabele olarak bir müstpkil patriklik 
halinde yeniden tesis eyledi. Patrik
liğe Rum milletinin arzusu veçhile 
cPanadiyos, isminde birisini getirdi. 

S•ıltan Melunet, patriki merasimi 
mahsusa He huzunına davet eyledi ve 
yine merasimi mahsusa ile ınevkiine 

oturttu. 
Rumlar, kato!Lk ve !Atin zulmünden 

kurtulduklarından dolayı Padişah& 

medyunu şükran oldular. Çünkü, ka· 
tolikler Ruın kilisesinin mukaddesatına 
taarruz etmişlerdi. ArtLk, Rumlar Pa
panın müdahalesinden kurtulmuş, din
lerine hür bir surette sahip olmuşlardı. 

Hazreti Fatih; askerine verdiği emri 
yerine getirdi. Şehir üç &ün üç ıece 
yağmaya tilbi oldu. 

Türk ordusu, intizam dahilinde yat
ınalarıru tamani'hµiı. Üçüncü ıünün ni
hayetinde yani. per~embe günü a)qa
mı yağmaya nihayet verildi. Herkes 
•ahlp olduğu ile kaldı. 

Cuma günü, İstanbul fethinin ilk cu
ması idi. Padisahtn e\.velce verdili e
mir mucibince .Ayasofya kilisesi cam.le 
tahvil edilmişti. Bir mihrap, bir demin· 
ber yapılmıştı. Ayrıca müezzinler için 
bir mahlei vilcude getirilmişti. 

Ayasofyada bulunan hırlsliyanlığa 

alt tasvirler bozulmamak üzere bir ki
reç tabakasile badana edilip örtülmüı
tü. 
Padişahın yanında bulunan bazı Rum 

ve İtalyan san'atkftrlar. .. Ayasofya, 
camie tahvil edildiği zaman hırtsliJ"an 

tasviı·lerinin kırılıp çıkarılmasını iste
mişlerdi. Padişah bu hırlstiyanlann 

tekllline şu yolda mukabelede bulun
du: 

- Bu bir san'at eseridir .. tarihtir ... 
tahrip etmek günahttr. Dinimiz hiçbir 
vakit böyle bir tahribe cevaz vermez .. 
Evet, camide tasvir bulunmaz ..• fakat 
bunları görillm.iyecek bir su.retle bada .. 
na etmek kAfldir. 

Cuma günü; Hazreti Fatih otağı hü
mayunundan çLktı. Büyük bir aloy ile 
Ayasofyaya cuma namazına 2eldJ. 

Yilz binlerce Türk Ayasofyayı dQl.
dunnuşlu. Atqeıru;eddin Hazretleri,, 
Padişahı atından indirip koltuğuna gir., 
di ve Ayııso!ya,ya soktu. 

Ayasofya; tam.amile temizlenmia. 
yerlere halılar serilmişti. Fatih; şu em
ri de vermişti: 

Müezzinler, kubbeye çıksınlar. Sa t 
versinler ve ezan okusunlar .. 

Minare olmadığı için, müezzinler, 
Padişahın emri üzerine Ayasofyanm. 
kubbe5! üzerine çıktılar. O güne kadar 
İstanbulda görülmemiş bir seda ile: 

- A!lahtiekber, Allahüekber ... 
Nidasllc ezanı Muhammedi)"I oku -

mata ve sal&t getinne!e başladılar .... 
On müezzin yüksek sesle İstanbulu çın
latıyordu. 

Akşemseddin Haz.retleri; Fatih Sul
tan Mehmedin koluna ıtrerek minbere 
çıkardı. Padişah; yükı>ek sesle ilk hut
beyi okumağa başladı: 

Türkler, hep bir ağızd..ın tekbir ge
tiriyorlardı. Cuma namazı çok azametli 
oldu. 

Bazı ecnebi ve Tü1·k tarihleri cuma 
namazı esn&stnda .Ayarofyanın mahze
nine saklanan bjrÇok papaslann tekbir 
sedalarile ortaya çıktıklarını ve mU.
lüman dinin.i kabul ettiklerini yazar -

tar.. (Devamı varı 
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Sİ.'E.'WA\'A ('.\GIRILA:' KIZ I resım erı ~st n 

kaçdi 
uran 

ko uş r? 
Lo:ıdrada geceleri ışıklar ör'u- \ 

Jü~or, oıurulan ~eı<J.erın pencere- igazefelerdef Senelerden Sonra 
len kapanarak ıçerınm aydınlıgı , • 
dışarıdaın görülmez oluyor Düşmanı 
hava taarruzlarına karşı alınan bu! 
krlbıre sıkı surette riayet edil -
mektedir. İhmal edenlcr olurı;a 

muhtelif surette para cezalarına 

çarptımıyor 

Almanyada içki ile 
mücadeleye karşı yeni 

bir tedbir 

1 Yazan: SELAMİ iZZET lı 
-~~~~~~~~ 

YAZAN: 

1 REŞAD FE~ 
S'ıze bugün, Belediye istatishk. 

yıllığının, şay11111ı dikJkat diğer bir 
sahüesı hak'k:ında rzalhat verece
ğnn. Geçen gün yazdığım g•bı, 

yeıı.i neşrecWen bu istatistık yıl

bğı, en son olarak, 1935 senesi rak
kamlarını göstermektedır Bina -
enaleyh, o sene içindeki hadit;e -
lerd ba'hsedeceğimi pe§ine- ha-
ber verey.m. 

Belediye < tatıı;tik yılhgını ka
rı§'tınrken, İetanbulda konuşu

lan dilleri meraklı buldum. Sİ2 de 
ınerak eder.ıniz. Bu şehirde, kaç 
türlü dil konuşulur?.. Yani, bu 
tehlrde oturan lmsanlann. ana dil~ 
leri nelerdir?. Her gün gördüğü -
müz, tesadüf ettlğ!iıniz insanıarın 
Jr.oouştuklan dikler hangileridir? 

:-ıer .-ün yell&rda röntbtiinü bu insan]& nn han•i dilden konuştuklarını merak 
ebnn misiniz? 

taı;bul hemşerilerinin mühim bir 
kısmının aına dili tfüıkçedir. Türk
çe konuşanllann sayısı 560,865 tir. 

ikinci olarak fazla konuşulan dil 
nımcadır. Ana dili rumea olanların 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mki Juan Gover ısmındeki bir 
kız Londra gazetelerinde okundu
ğuna göre geçen akıjam bildikıle - 1 
rinden birisi ile 9inemaya gitmege 
hazırlanmış, tuvaletin; yapmış. fa-, 

kat odasından çıkarken hem elek- 1 
triği açık bırakmış, hem de odanın! 
peneeresini açarak gıt.ıniş. Bu oda: 
daaı ışık sokağa vurmuş, Zabıta 

işe müdahale ederek kız da mah
kemeye sevkedilmiştir. K=ağız o 
gece sinemaya gitmiş, fakat mah
keme kendisinden ikı İngiJ.ız 

lirası ceza almı.ştır. Kız mahke -
mede şöyle diyor 

- Sinemaya davetli idım. Ha
zırlandmı. Teliısla ışığı ıınutmu -

şum!> 

MUKABİL TAARR\'Z 

Bir Fransız c:ocuğun~ şoyle c;ı.kışıy.or: 

- Başvekil M. Daladye ~en yaşt:ı 

iken daima &Jnıfının birincisi idi. 
Şeytan <:ocuk hemen şn CM'abı \'e

riyoro 
- Evet, fakat ~izın yaşıruza gelince 

Ba9v.ekd oldu. Halbuki siz ufak bir 
memur olar:lk kaldınız . .. 

Son zamanla ·da Almımyada ıçki 

iptilası çok artmıştır. Sokaklar, :oiıl 

zurna sarhoşlarla dolu ım~. Ge -

lip geçenler rahal,;ız oluyoıılarnuş. 

Kahvelerde, birahanelerde sar

hoşların gürültüsünden, bağırıp 

çağırmasınıdan şikiiyt>Uer çoğal -
m:ış. 

Zabıta bunun önüne geçmek içın 

şiddefü tedbirler a.!mıya mecbur 

kalını~. kendinı bilmiyecek kadar 

sarhoş olanları kahvelere, bıraha-

nele;c girmt>kten menetmiş 1 
'.\iayans polıs müdürü, saııho~un 1 

bir,r dört >ntla hapse mahkfım 1 

ettınr-ş ·:~ r('smini de· gaze•e P'1e~ 

tıeşhır e-tmiş. 

Almanyanın bütün ~ .. hirJerırıde 

sarho~1ara içki veren birahane sa

hiplerinin ~ l ddcb!e cezalandırıl -

maJarı kararJa.
1 
" r ılmı'.i'tır. Acaba 

bu içk.ı iptilcir-:ının artma~ının se

bebi ne? ... 

İstaDbUılda, Belediye hudutları ( lf'iiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm- \ dahfüııde oturan 741148 kişi, bir- '\ ı ( 

·-

Bir sabah. masa.nan ustune şu mek
t.ubu bırakıp citti: «Seninle anı~a
mız.ın imkinı olmadığını anlıyorum. 

Beni afreı ve unut. Cemile .. » 
Cok ıerkf'n gitmişti. bJr eün evvel 

ara.Jarmda hit Jravga nl:ra otmachiı i-

' 

.. 

Çi.h, evvela inilnmadı, ıeçlciı bil ~ 
buhranı zanneUi. Esasen evnue if 
sinirliydi. Asabına biç hakim d•~. 
nasıl olsa Oile yeme~ine ıelttekU. ;.rl 
le oldu, saat bir oldu. l'ıelmedi. S 
ff',Jrell lf'~ Jılunrt.çl dıtdl )i: 

- Y~eii 'Çf'ftl'im mi? 
Tabii bir ta\'ıria cevap \ierdtı!f: 
- Hanıınf'ftııdi belki ı-ehrats. "':' 

so;)·Jemi. ti. Fakat bir ('eyrek daha bt 
birinden farklı>taıruım 31 dille üa- Bugu" n M E L E K s ,. N E M A s 1 N D A 
dci meram ederler, Bu 31 dilden 
başka, Belediye l&tattstik yıllığı, 

e.yrıca, pek az hır şehirli zümre
s1nin karşısına ana dIDn.i •saixe> 
olarak kaydetımıştir. Bu •Sll'İre• 

\abirlıııden 31 dilden haı-iç diğer 

MİCHEL MORGAN 

S Ü M E R Sinemasında Bu 
hafta 

Jl~•elim, ej"rr Ctlmezse }l"Tim. ı• 

t llakikati anlamak İ"'IRmlyor, il~~ 
nın kaftı,tına ihtimal vf'rmiyord .. f!J· 
çeyrek daha \Mokle<li. Bir buçukla _.,ı 
raya oturdu . .!\Jul("f'<ı; ir dejitdl. I tt' 
canı sıkılıJordu. Kahv~ini iC:l~ O-' 
~onra merak etti. endit,;eye dUJf~ rl 

komak, yazmak ı,tedı. YapaıdaJ'JJI , 
kalkh, odanın içindf' cczindf. -pe.octfl. 
terden sokaia bakmai'a baeladı. ,.,,.ı 
tımanda df'rin bir <.tUkut, a.-ır bir §lif: 
siılik vardr. (if'ce oldu. O ıaınan •'~ 
larında geçen ku~üı.., rht'mntlYf'· . 
vak'aları du~•\ndiı. tahlil f"lli. ,t\ral.I 
nnda ne ı:arip munak<l!?alar oJlll~~· 
bl_rlblrlerlne nf' tuhaf bakmışlard~ 
kunlarında. bHe ırhJt"nt-n bir il .

1
. 

\.'ardı ... Bunları sJn1di anh~ Pr "''" ti 

riyordu. 

GÖRENLERix ve fllJTU .. İSTASBl'L HALKL'iIS G''ZELLİGİSDEl'i B!UISETTİGİ ŞAllESFR: 

SONSUZ AŞK 
diller •manasını çıkardım. Fııkat, Fransız<a so.ıu, baş rolde LUİSE RAİNER 

bu dillen konuşanlar çok az ola- A~K - GÜZELLİK - SAN'AT - ve KADINLIK FİLMİ 
cak ]ii rakkama bile gelmemiş! .. ' FHmt ili,·e olart1.k FOKS dunvaha,·adi!dtri vt renkli \-~S v YANARDAGJ NAPOLİ ıiL:Hİ 

Bu cins insanlann yekünu 368 dir. \ı•••••••••••••Bu .. ün saat ı n 2.30 da ı.n.ııaııı malin• 

Sonra, bir kısım heınşe ilerin de .. 1 
&omı:ştııkı:arı ana <Ll hizasına -------------------------------------------

emeçiııfü kaydı lronmuştur. Bu 
inısanlar. hayli merak ettim. De
mek, bunla- öyıle kimseler ki, 
ken.dllerine ana dilinın aıe oldu
ğunu soran sayım memurlarına, 
De dil konuştuklarını söyleme -
miş!erdir. Y ııhtı t da, bu insanlar, 
o kadar çok ve müteaddit diller
de konuşmaktadırlar ki, hangi di
lin kendi ana dUled olduğunu 

f!711diye kadar düiümnemişler, ve 
öğr rmıeğ Jüzımı görmemişler -
dlr. !stanbulda bu suretle d1lleri 
meçhul olan insanların mecmuu 
73 tür. Bıınun 46 sı kadın, 27 ıi 

de erkektir. 

İBtanbU:da y~ıyan insanların 
lr.oouşl.ıtkları be'Hı başllı :isıın

lar u;e alfabe ı;ırasilc ~öyledir: 

Başta türkçe .. Sonra: 

Abitaca, aremce, almanca, a
rapça, arnavutça, boşnakça Bul -

carca, Çekoslovakça, çerkesçe erme-' 
nice, tlamanca, fransızca, gürcü -
ce, bırvatça, lngirtzce, ispanyol
ca, isveççe, italyanca, kıptice, kür!
ce, Jiizca, lehçe, macaroa:, pomak
ca, rumence, rum<..'"a, rusca, tataır-

• 
BUGÜN SİNEMASINDA 
Akıllara hayret ve dehşet verecek bin bir maceranın kahramanı 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

GörJ!rr,C>mi< br mııvaffakiyetle gö<;ter:lıneKt.e olan 

AR KADINI 
Büyiik .ı~k ve ilıtıras fılmınde, şimdiye kadar görülen bütün 

fillmlc'l-in•r frvk. :de t<'mayüz dmektcdir. 
A.,k k,,:lınla~ıl'ın romanı . . Gece baı-larında erkekleri.1 ihtiras 

ve sefahetleri ... 
tekrar h~a•a 

Lüks ve para ;çın mücadele ... ~ saı•kasilc 
atJan diimüş kadın ... Bugün saat J vc 2.30 da 

tenzilatlı matineler. 

İde.:. ıışık .. Sehhar Kovboy .. Yıldızlar .ı•ıldızı ... 

GARY COOPER 
MERLE OBERO.N ile beraber Ç<"virdiği 

KOVBO Y'un AŞKI 
Frans>Zca sözlü 

Buvük .~k ve macera fılm ndc, bu hafta 

SAR y Sinemasında 
Takcl alkı~larile karşılanmaktadır. 

l·'ıvnt.er.: r•:KS JURNAL en son harp ve dünya ha,·a<lıslerı 
Bugün ,a;.ı 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. -KOMEDi FRANSEZ YILDIZLARI 

SAKARYA Sinemaslnd ,-ııll VERA KORENE JEAN GALLAND ,.e WORMS " 

Toplantılar ve Pansin büyük Operası Balet heyetmiıı •• 
işrirakıle 

KIZIL DANSOZ 
Fransıı süper filmini oynıyorlar AŞK ve ÖLÜMÜN KADINI 

,v 
Ahbaplarına. akrabalarına. tf')tloO • 

mek istedi, Wlefonu a('tı. .• l. inr )aP". 
dı.; Lun konu<;.aea,tt zaman ea>·n'ord•· . . .,. 
ıa gelirse, bu i~r bir ı-..ı.hsı saJi!il ··" 
rlŞ&ırmak doıtru dt"gildi. Bir dt olll', 
izahat verm~I l:U-.ım relecekti .. Ş~_ı; 
den hİl:met-('inin duruşunu, Jstllba~~
bakışı asa hına. dokwıu~·ordu. Valılıt. il' f 
nz daha. ı-eçtiktPn 'unra. doit'P1 

••• ~;rlemek_ Jıizım gele<·rktl. Sekb. dı· 
cu.kta. nttıaye• hbmetı:-1 d.ı ·ana"'' 
sordu: 

- Aeaba h;ınım4."ftndi)"e ne oJdO 
Bu '°ualde meraktan zi1 adt" k"<'&ıf" 

buldu, bir kere daha )·alan söyledi; t 

- Gelmil·e<"f'iini c,Uylf'mlş&i. yeJ#f
1 

ver. 
Yemeti l"lltlukle yedi, lokma.lal ~ 

iazında duğümleniyordu.. Sof~ t 

kalktı, şe.ı.Jonı:a. uzanth, kulatı Jdrifl 
idi. sokaiın &ürüliU!'.iınu __ dlnllyord'). 

Ertesi ~bah yeis, hUzuo, mahcotıı .. 
yet g-önJünü, kal bini kcmirmiıe ~ 1. 
ladı. Fak;ıt yine bir mazeret buldU. 'lfl 
ki akrabalarından biri hast.aJ•notR"~ 
belki gelem~mhj, ha~r de vl'renıeJl&İI 

Fakat bu karar, apartımanda. bir~ 
cera şeklini almai:a başladı. ı ·st .-e 

kalın kiracıları ona a<"ıyarall bakJ1~: 
tardı. Hizmetçi ile ahçı, kapınlll 

tinde fiskos ediyorladı. Hizmetçi .ı:: 
blrsey sormuyordu. Fakat bu suktıı 11 ca, yahudice. Hakiki TARZAN rohind< dün~·a yüzme şampıyonu JONNY WEİSSMÜLLER ve Morin O'Sulolıvan SÖ J •ÇIPLAK DA.-. · Z ün hayatı.. ~klan .. Cinayeti .. 

İşle, her gü.n. duyduğunuz gü- Filme ılave olarak FOKS, dü nva havadisleri gazetesi acı bir ifadui vardı. Dü W.dii: 
ıriiıtü, bu mubtelıf dillenn konu- ı Bugün saat 1 \'€' 2.30 da tenzilatlı ik.i matine vardır. ve Ölüm .. İliivete-n FOK.3 Jurml en son harp ve dünya haberleri. 1 •Ei•• Ceınlle sellrı;• ne dl>••"'"'" 

~.ı~ın·n sesid.r Şüphesiz ki, İs- '-l•••••••••••••••••••••ı• .. •••••••••••••••••llll•••I Bugün. l ve 2,30 da tenzilatlı matineler. Ne ,-apacatım?• ...,~~== .. ==u·======================·====================================================================================================================================~ı (Devan<t 6 ıncı sahif~ 
Nusretın bu sôzlen fena halde s:niriırıe do - Vt> İlil\'c ettım: i" "il 

kcındu· - Büttir bllıll!ların hiçbiı,isi değL1. J 20 ayda Amerikan milyon ' 
- Sus ışı•ırler. Bunlar sadece bcr sarhoşu, O halde · O halde .. Ne?.. !arının hazırladığı... 

'ozl.rı olabi! Ne yapıyorsun, neler oöy.üyorsun? Şim<lıye kadar anlıyamadınsa ve ben a~ • 20 hafit.da binlerce artisti'' 
FctkL-da mısın?. ıat&~ad msa bundan sonra hiç anlatamam.. kudretlerile ördüğü. 

20 büyük kimyage~in aylıırc9 
Dedi . O. k<' md bir defa d2ha b tu O, g e ellerime sarılmakta devam e·iıyvı·, ki . ren erıni yarattığı .. 

hızııe çekti. 
Gel senın ş· mese'evı hallede m. 

Dedı, benı bıraz olduğum yerde su • ,. 
- Ne t•ar gene?. 
Decl m. Bır sanıye sustu. Bana u.:.<tın uzun 

bak . G<>zlerindc yeni bır fikrın ale\•lenişi, şım

ıek'leniıji vaı-dı. Keli!l'elen teker teker, kesk.n 
kesıı:ın sciylıycrek: 

Bt. m ,clcyi ancak ben seıı.nle bıtirebilırim. 

Ded .. he ctt: 
Sen benım kc rır:' cıur mu.sun?. 

Cn ıp ,. ı ıneılım B k!E>Cım. Da!ıa ne söyli -
yec~ k" 

- BılıJonsun s n• s!'Vryoru,,- Gün geçtikçe 
bu se>g dah çak büyüyor, artıyor, hıünıyorl. 

Sen be.nı.. olur an a).ık direteceğim, gitmiyece
ğım. D•v<ccğım Soy.k bana benim olacak mısın? 

- Sn sa.bı Bır k bunlan c!a Jçerı gı • 

<.c.a! m, 
Dedim. Bıitıin bı.tur. asabileştı: 

Hayır Sen, benL"ll sözlerime cevap ver .. 
Ca'!ttn, yavrucuğum .• Cevap ver lecek ey 

s6yl<•niyorsun ki.. 
Dcdim, oyalamağa, 

Burı arı her vakitkonuşuruz.. E\ de bcra-
be6 ;z .. 

D.ye, aiıp içeriye götürmyıe çalıştım. 

ıorlac' ve ayak diredi: 
Belkis, senı seviyorum değil m ? 
Evet ... 

Fakat 

- Senin .çin her fedJkarlığa 
del> l m." 

ka•!anabilırım 

- E\et.. 
- Sana koca da ola:bıliriın d ğll mi?. 
Burada, yaıan söyıememiş ollnaK ıç , ke'l -· 

d'. tı:. am m: 

- Hayı · . 

Dc'<iım. Sendeledı, 

- Neden?. 
aişlenr, gıcırdatıı: 

Ben, gene yurr' ... :s3k 1 sak,-ıdim. 

Nuoretcığim, hakıkaten bunları konu'l'manın 

sırası değıl. Ha:ı:di ıçeri gıdelim .. 
Diye zorladım. Söıt:eı~mi a;nlemıyoı'Clu bıle. 

Hayır, söyle nrçin? .. 
Dedı. 

- E bunları kaç defa konuştuk Ben serb<>st, 
ke.:dı aklımın pusulasına gore yaşamak istiyen bir 
kadınııı'. N., seninle, ne hiç kimse ile evlenemem. 

- Faka• b ın senı seV'yorum! .. 

- Olabilir amma. Ben öyle d~unmüyorum!. 
- Yan, seni sevdlğ me ltl...,adır mı yok? .. 
- Havır. 

- Sa a sadık olmam diye mi düşilnüyors.ın?. 
Ha~ır. 

krndi ke el ıni paralıyacak g;bi çırp .. ııyordu. San'atın büviik zafer 
Belkis, cok seviyorum!. 

Belkıs, ıztırabımı h16.Setmiyor musuP .. 
Bl-.lkis, evlenelim di:-ı·orum ... 
Belkiı;, benim ol... 

&>lkis, seni mes'ut etmiye çalıŞtıcağunl. 

Bl'lkis vaz geç bu eksantrik fikirlerden. 
Mulcvazı, fakat, mes'ut bır yuva kuralım .. 

Belkıs, söyle bana: Şu heriflerin hepsini 
konyırr' .. 

- Belkisciğim hayd. bana söz ver: Se-ı.ın o:a
cağ m de. Bak; nası bir buhran içindevill'. Çıldı
rac~ğııı. H·ydi!. 

Soğuk kanlılığunı hiç kaybetmıyordum· 
Bu söylediklerin:- hiç bınsı olmaz. Nus -

ret! Be. artık, cemiyetin, a;lenın muayyen kalıp
ları içme girip. yaşayama!!' .. Ben §imdi sadece bir 
insJıı harabesiy~m. Cabada. vaşıyaıı bir insan. 

(Devamı var j 

VATAN 
KURTARAN 
ARSLANfi';;:U~~:" 

LAJ,E d 
tanı 82,585 ki~. gördi.ı .. 
Bu saheseri herkesin gôrı>b11 

mesi içıı ;; gü-ı daha göst•~ı- ' 
lecektir. 
İlaveten METRO JURNAL 'lll 
en son 'ıarp habcr:crı. 
Bı.gün sıut 1 ve 2,30 da tPıı ' 
z.latlı halk mat nelen. 
Bu filim pek ·akında An1'Jf~
da ULUS sinema ,nd gıi> 
!edecek 'ir. 

Osını 

..... 

..... 

..... 
'lııı 

' ı, 

"'•· 'ııı. .. 



1 ŞEHİR MANZARALARINDAN] 
• 
! 

ıııı 

• • • 
' )ehriye çorbasına şekerden sonra, 
riil suyu da döktü, yemeğe başladı 

Yazan: 

Üsınan Cemal Kaygılı 

' . ~btıı larafındatl T&n sillfli, T•n 
~tel. rarı çorbacı, 7arı ta.vukçu 
'tıa rıudan biriudr. biraz çopl n• 
~ lonra hem bir ııarça di.nlenJ' • 

t111, de caıtt.eye coz ceı.dlriyor • 

&~ 
lıo, da benden başka mıiştrrl 

liir .araltk h;eriye temiz, pak 
~·orta yaşlı, kısarak bo1ıu, ıom. 
it kırnıı•ı yuzJu bir adam cirdl, 
~Ja kurularak çorba ı'l?D.l.rlo&dı. 

la &oora. canon çorbayı tchrıp 
~l koyunca beriki, ki eııin ya• 

d11ra.a limon dilimlrU earsona u .. 
ttlr.: 

' ~ oCJum •un• dedJ. ben ekşfdm. 
' ho:,la.nmam. ıeıı aJ hmoou da 
~ttiıır bana bir ka ık şeker ı-etir~ 
"' k lin:ıonu cotiirup 7erine bir 

'-ı, '"ille.la "ker ıetirdL Fakat ad&m 
.... 'lti: 
\t 8u ttker aıdır, sen bana corba 
~!' Ue ceıır ft'kerll 

lan, tezıiha cidip eJlnde koca blr 
kaşıiı ıekerle tekrar C"eld.i. ma

' b .. , •• dikildi: 
l1u1urun ·ır:e çorba kaf1iı ilet 

' no1ı; baka.hm lelne! 
...., • t1ln lçlneT 

ı..''\iunı a~aratl aC.ımm ı,ıne d•· 
torbanın tçineı 

'Otur mu? 
.")'e olma ın, bal rlbf otur. Dök 

r. Attı? 
' r ~ un •elr.rrt corb:uıın lçfne bot"a e ... 

'-tJ ~ hf.rlkl bana donup soylcnmrle 
•cı.: .... 

'" Aı·ıp dofll T& tf•ndlm, bendenlJ 
••tı 
'. llıf'k uvrr. tathJ'& pek bı.yıh• 

~t. :~lılın a, methur krJimdır: Tath 
1t,1 llı IÔ)'lr! nem tath. kan 7apar 
'tt tQ, kan? Bl1mrm, satı&liııb de 5e• 

"'1ııı.ia "141 d 

' llaııJannı ıeTtrlın' ..... . 
t l.:ı t an:Ucrlnl? ..... 

'I lc-sela.: Pe1oır t.aUıs1. hat:f l'f"'V&• 
~~lea, culsuyu Ue ta ll' ed.ılmlf irmik .. _ 
~ llaaa_ Gul..,uyu dediniz de hatı
't! l'tldl.. (Garsona dönerek) baks~na 
~~'iti, carson •. en, oradan bana biru 

11ilsu,.u l'etlr baka)ım! (Corba ını ' 
~~ tr ı 'P bfr k~ık alarak) hr:m bana 
')'avrum, bunun şekeri az olmU-1, 
4. kcn bir kaı;ık .. ker daha! 

ıı..,. lıtcı kaşıt "k•r de ••hriye çorba
'-: boca rdllıliklen sonra ıarson sor· 

' C ülsu711 ne olacak! 
... ...._ l::ILııın toni olacııt, ~rbanm ı,ı. 

Q 'trııı bakayım, bir parça? 
~, '"'otı cüJümsJyrrtk eülsayunu ~r
~ •erııerten bir cı.ııa bak.ı:J'orda, bir 

~ 

............... -............ ·-········-
+.' Oooc!l! . ·,enfes oluyor. ne tnles! .. ,, 
tı a layık b.-ytm, tıpkı slz.n H:Y• 
~it l~Jk helv~ı, tıpkı! Tabii ö1le 
•b k, <untü malum Ta. "'briTe irmik 
, , tfıesı oldutu IC'ln , içine ~kerte &ill 
lftt 1l Clrtnee &J"!leD lrm1k helvası lez ... 
it 't • eriyor! İnanmaznnn. hoyurun 

'4ık da •il alın. bdma büm! 
' 'l'<'şekkur ederim! 
~ Ilıca edrr!m, bir lokmattlı. ol'111D 

da bir tadına bakın! 
"~ 'ttff'kkur ederim, stze i.tlyet oJ ... 

ı, •ı,,.dt ben de, ranon da, t"cihl» 
'"ııı.Jyeu Jylce k3.'l71.Tamadıfımı2 J. 

1,.()tereddutlrr tç-lnde birbirimize bakı· 
·h rduk, t.·zatmı.ratım, adamcafız iki· 

'lllb r, d('rin derin ohlar ve tapırtılar 
1111°;ıutarl;ı bu eker11, g-u• oru corba .. 
q erken t tlu, dort tane de sahan· 
ı..~«ıııurta ı!marl.:ıdı. 
Qıra 

"!tın .,, sonra, Jıarı:rct.te.n, alümin'.'·om 
\qtı ın lt.nd h lU:& zıpzıp zıp1amakta 
•tı-r >'Utnurtalar onilne konunca, bu 
''h de- On!ann üzerine iki torba ka-
11111 .. ktrıo bin• PilsaT• ettirmesin ,.., . 
"'-ı. 

1
fihlar, rarson, lın arlık ıulm•· 
;ı.ı, ellerımı.ı e :rüıiimuzıi kapah · 

Sofralarda bazı ukali illmlt"re n...~ellr stntı. Bunlarm deill tnsan•aML, mahlfa
kata da atıl ôfl'et Utlerl ııotlm 

7ordnk. Fakat. e, ltunu da bize töJ"le 
t«-l~ir vıe 7ahut &eviJe kallı.ı.şt.ı: 

Belki blltr.lnlJ, Anadoluda TUmDJ' • 
tayı. 1.ıô1le t.ercyaiı Ue ph;lrdilı.Le.n son· 
ra üzerine bal doküp yerle,.. Bu ne hoı, 
olur. Tabii timdi. bura.da bal olmadı.la 
lçln, ben bal yerine şeker ek.Urdun. 
Day"anama)·ıp sordum: 
- l'a C-Ü.I DJU? 

- Gillsuru el& bir çqll bal ra711ıaaı 

versin diye!. 
- All. mükemmel! 
Yumurl;ıdan sonra sıra piliva. celin· 

<"f" U-1:&.i&ht.1.r. carson, ben 7lnıe ru:ı. ku· 
lak ke5ild:k ve yine aynı ma.nz.a.raya 
4ahit olduk. Ha)-di bu erer dt' la\'uk 

ıu:vu ile P•Şmiş pllivın üzerine tkl ka .. 
ıık "ekrrJe biraz Ci.ıbuJ"u- Bu ıefrr, bJ ... 
:rim kı. kıs &iıldUi'liruliz li ça!ı.ao beriki 
7arı hiddetle b•na bakarak : 

- Yooo! dedi. axl1im, ciJ:lme1tn. sf· 
ıln karş1nızda komik l"a.ş.lL yok, hem 
bunda ı-illecek ne .,.-ar! 

Siz., bıç ömrunf •de plli.vın üzerine 
zerde koyup ikisini blr an.da ka.: ıkla· 
madınıı mı1. i1t.e bu da o! Dem de 
vall.ı.hl, talla.Jıt zerde pi.tlvın t.ıpahp 

kendl. i~ 
Ganona. ıeslcnerek: 
- Oflnın. çabulr. oradan bir k:ıştk 

rrtlrl 

- İıııkit.nı yok, kaıı:-ama:wn! Şu pi .. 

Jivda.n bir ka .. ~dı; a1mayınca ı.e.u.i tura · 
cLuı şuraya s:ıhvernıt:m! 

ı:akamı k.urı.arma.k L't.erken hemen 
masadan pll:i.v bbatına yapı_şh: 

- ı·a tundu bır kaşık aJJf°"L.'1, ya ... 
but t.abatı tcııenden aı:aiı ~altının! 
Baktım ki olmı)·acak, çaresız., &•rso· 

nun cetird.i.tl k• ıtı pil.a,~a d:ıJdırdun. 

- llaffOJle, ba)·dl durma, at ai· 
zına!.. 

Nihayet. zehir dtii1dl ya bu, dolu 
kaşıiı ağ7:ıma cöturdum. 

- ilah, aferin, y1ıt baban c-ü-r--ceslu! 
Babam değıl, df'dem bllt' ıon,e ben 

ylue onu )'utacakLım ve yuUvm.. 

Fakat. size yemin .-deri?ıı ki bu. hlc 
de fena bir ft'Y de-fildi. IJatti h rUın 
~rne ikıncl kaşıiı da yuvarlad ı k t.a.n 

sonra, eğer dükkan<"ılarda.n aık1lma • 
saydım, ayrıca bir tabak ft"kerll ve 
CUl.!iulu piJi.v da ben ah hra:raktım. 

Çorba ile 7umurtarı bilmem amma. 
tavuk suyu vt h:ılis tereyafı llt Phımlf 
.Pllil·a toı '"kert ve cülsuyn ekip ye
mtk h:ç de nah01 bif1C"Y dl'iil, halta dl-
1cbilirlm ki, u hulunmıyan Jerd.C" 
tt'yrn1mum caU oldulu ı·bı, safran 

bu1unmn .ın yrrde dillün yapacaklar 
için bu şckerJI ,., &ül ulu pltiv r.alz 
de.ili, vaelp bılr olur. Blkın17.. ttlkt de 

\'ariyeti rattıiım. tein hemen ye- tam mana. !le Lir tf'relelH \nqııa aiu 
rlmden fırladım. Fırladım amma br-- tadH'" yrnttı-k nf'lf'r ô~retiyor! 
rikl benden aUk d.avra.nıp yôlk:ıma Ta,·siye rderım. şu ~f kerli ve ,-Ül!m· 
7ap1 ma.! ın mı: lo pllivı ~lz df" bır kere t.ecrube cdinl&! 

san zır lıla ı 
ak beti ne olacal{?. 
~ki Alman cep zırhlıs ı rın çünün b:dnde 

batırı:c.cJğı muhakka k~ ı r 

Almanların konan artı.hlanndaıı Dltfbur cD01clancb cep aırh Juı 

Almanların cep kruvazöriı ismi
ni verdikleri .Doyçland• ve •A· 
mira! Sır. nerede? Acaba Okya • 
nus:a mı, yoksa Hint deniz.erin
de mi?_ 

Son alınan haberlere göre, bu 
korsan gemilennin bulunduk • 
lan yer an:aşılmıştır. 

6,000 tonluk bir İngiliz kargo -
sunun si.ıvarisı, bu husustaki şüp
he ve teredduteri izalıe ediyor: 

cEylü; sonlanna doğru Brezil
ya sahıllerirJI takıp edıyorduk. 

Perı:'..:ırdbı::!t açık'•mn.a ı:e-'oet'ei -
miz zaman mürettebattan bin şüp
he!ı bir gemi gördüğünü haber 
verdı. Az sonra bunun bir hnrp 
gemisi ol<luğunu anlad·k. Şüphes:Z 
bir İngiliz gemisidir, dedik. Bura· 1 

!arda bir Alman harp gemisinin 
bulur."'bılcceğini ha:ınmıza ge • 
tırınedik. Fakat bu, anural Sır 

zırhlısı ıdi... 

Gemıden bir deniz tayyaresi ha· 
valandı Bi1.e doğru uçmıya baş
ladı. Üzerimize mıtralyöz kurşun
ları yağd.rıyor. Bereket versin, 
yalnız bır zabit kolundan ha!ı! su
ret'e yaralandı ... • 

Acaba bu koı-;an gemileri şimdi 
n<Tede bulunuyorlar? Arala.-ındaj 

rabıta var mı?.. Ynpmak ıs -
tedlkleri ne? Umumi harpteki 
Emdeni taklit mi? .. 

Loıı.dradnkı kanaate göre bun
lar, At'an!ik denızinde bulunu • 
yorlar. Vazifıelen de, Amerika ile 

(Devamı 6 ırn:ı •ahıfede) 1 

1 ZENGiN OLMANIN ÇARELERİ 1 Hitler'le Tanışan ! ı 
Bir Macar Kadını 

Münih Anlaşmasını Bu Dev et uşuhayattaiki ef a 
Kadının Hazırlad ığ ı 

s öyleniyor ı·nsanın başına konar 
!ngiterede birkaç gazeten;n sa-

hibı o~an Loro Rotermer aleyhıne 
Prenses Stefani Hohen:ohe 'smin-

~'.:~r:p:ınk:'ınta~a':1:ı'~d~" a: Rıza Tevf ik'in bir sözünü biliriz. Fakat Pariste zengin 
çı.ı::.n üa\'a Landra kıbar .üemının 1 k } } Jd •• .1. e~.büyuk dedı k.odw;unu te.şkiıl et- olmanın kaçtürlüyo u ve o ay ıg" 10 ug" ugosterı ıyor 
tıgı gıbı araya H><lerin adı da 
karı11tı.ğ• içın dava daha ziyade 
nazarı dikkati re.betler olmuştur. 
Hıt,.er'in hususi bir yaveri olan 
yuzbaşı Vıdman g<?Çen sene Lon· 
draya g;derek bir takım temaslar· 
da bı:.unmuştu. Şımdi mahkeme
de okunan mektuprardan b.rinde 
Vid:r.an Lord Rotermere diyor ki: 
•• 1ıinıh &nıaşm3St pror.ses.n rne
sa.s; sayesinde o.rnuş:ur. i~te me
sele de b•ıradan çıkıyor. Evvclce 
b:r ~!acar ası.zadesi.nın k:ırısı v.an 
prenses Stefanı ondan ayrı.mu~ 
artık yüks<k gazetecüık i..e para 
kaıanın~ı;• bdŞ.t.mıştır. Lord Ro
tcrmcre nn:.racaat e. tiği zaman 
ara!.l'ru.c.a ŞO)".e kararı.aştırılmi.j: 
S.:neae prens"Se 5,0W lııg:.12 tı· 

rası verı.ecek, prenses de l\.;ru -
pan,n me<11ur poiıtıka adam.arı" 
göriı.şereK R<ıtermerin Lvrdn:Jd· 
ki ııaze~el<'rilıe yazıl"ar yaııac&ktı. 
Rotermer parayı vermem:ş. Fai<at 
Rotcrınerin avukatı orenseae so
ruyor: 

- S'z lordun üzerinde tazyik 
yaparak çok para temin etmek Ü· 
zc·re IIit!~r'in yaveri Vıdmana mü· 
rac.aat etmediniz mi? 

• 

Kadın buna r<:enfi cevap verince'ıAvrupanm blrçolı. 
avukat d.yor ki: 

büyülı. feblrlerhıde o al~. fataı parasıs lnsanlan tolaT.. uoıfn edeb- n ..ıana -·aı 
7uvalaı' kurmalarına blzmet. edecek möeaeseler eoktur 

- Hit <·r ile aranızda geçen mek· 
tup~arın okurunası için ondan 
ır ;J aaae ı.r..rr.12..i<La Vj""'msm.'a mü ... 
ra-oaat eLn:-co..nız mi?. 

- Mektupların okunması icab 
et! ği z man rntisaa<le aiacaklım. 

B ndan sonra Vıdman'ın yukarı 
ki mektubu okunarak avukat sor
rnuŞ'lur; 

- .Munih anlaşması hakikaten 
sızın ça.hşnaıı.ız saycsmde mi o'.
mu..~tıır? 

- Evet, öyleıhr. 
Vıdman m kıubunda Ro!CT'mtr

şun ıı.rı da yazmak.adır; •S.zı Hıt· 
kr e tanı~ıran prenses o . .,,ı Hıt
ler bundan mC'7llnundur Hitlcrın 
prellfi~e btiyuk teV'eecühü vardır. 
0ncı hays yclın ve .,_ i vaz.ye-
tinı korumak için k~r. • . ine e. ·n
den J<c.en )'lö.rdımı yapmak is.er. 
Sizm g;bi kuvve:ııi iıır adam lloe 
~:renses arasıl"Jaki ıhti.Af uzerıne 
,, t er ıcabederse btitün mektup
ların 'f)(?Şri iç!n prensese müsaade 
edecektir. Fakat bu da hoş o.mı· 
yacaıtt:r.• 

Burada avukat sornııuş•ur: 
- , 'eden hoş olmıyacaktır? 
Prenses de di,vor kı: 
- Çiınkü Hrtleır dooi koduyu 

sevmez. Hrtler gazeecileri sev -
mez. 

Neticede şu an'. aşılıyor ki pren
ses r.e Rot=er ar3Sındaki ihti
liı.f:a Vıdman araya l(.rert>k me
seleyi ha.lletmek, kadının parasını/ 
temin etmek istem;şt>r. VU:tmanın 
müracaat•na R<ıtermer cevap ver- ' 
dıği zaman: cHer halde Hiler böy
le hi'.cli bir iş:e arava girn:ek is
temiyecektir. Ben proosese karşı 
za :en çok cömert hareket ettrm. 
demiştir. 

Prenses bundan sonra Roterme
rin gazete'.erine ne yazdığını an· 
!alırken demiştir ki: 

- l\Iacaristaınm leh.ne olarak 
. Rotermerin vazetelerinde yazılan 

)"az :ann hikayesini anla~ak ü
«ere bana 25,000 İn.,ıliz lirası 1ek· 
l.f ed 1-di Bunu teklif edenler Ro
tel"'Tlerin düşmarr'.arı idi. Onun col· 
dii m:ı.rparı vardı. BQn ke'lldis'ne 
hunu söv'cdim. Bana tek'.f edi • 
len vazıları da yazmadım. Ben i 

kendi ır.enfa3timi ona feda et'im. ' 
Baoo vazı vazsam da vaZ"'asam da' 
senede 5,000 İnviliz lirası vere • 
ce-kti. V ~rmed i. 

Prenses bunu ileri sürerek ara· 
lırnndaki mukavele\~ lonlun ria· 
Yet e::me,;jnj. soylemekte, onun için 

Avrupa.lılır; .inı;an üç türlü 1 
zengin olur: Ya ça.ı~ır kazanır, ya 
eV!t."ntr, ya m::Iabö konar-• der.'e~ •• 

velesini giisterirsiniz. Hemen dük· ( 1ar da bahşişe karışmazlar. Patror 
kiına bır memur gönderır'.er. Bu yalnız kasatla oturur. para al:r. 
memur, kaç ma6a, kaç sandalya, Altı yedıi masalı kw;ük bır kah-
nekadar kadeh ve fincana lüzum ve sahlbıne gunde en .az 5 - lv lı.ı-ıı Bı.ule de Rııa Teviığ.n bir sozu 

van:ür: .oevı.et k~u hayatta iki 
defa insan dl J;,~ına konarm1'j: Ya 
d-0ğarkcn, ya (-\.'oenirken ..... 

o~u~unu, en küçük teferrüatma 1clr bırakır. Borcunu öder, mal sr 
><lllılar tayin eder, listesıni yapar. bibi olur. Ö~tmedı mi, mağazadaa 
:F'.at husw;unda anlaş.r, senedi ;eclırler, bü•ün eşy·alan alır gö-
imzalar, anaht>rı bırakır, gider - tı.ırurler. Tabıi verdıldcrt taksit • ç.Jışmak ı..;Lı) eruer ıçın saha 

ııeni~.if. Ko.ay :ık vardır- Meseıa 
Paır.s e veya Fransanın hcrhangı 
bir şehrinde dükkiın açmak isti -
yenler sermayeye mıihtaç dei(il~ 
!erdir. Ufak bir para :ı.e herhangı 
bir işe baŞ:ıyabiJirler. Kahveci.ık 
en kolay ve kazanç.ı b>r iştir. Ev
vela şunu sövliydim: Fr3nsada 
kahveler tembel yatağı değildir. ı 
Bir kahve içip a~ama kadar o
turulmaz, gaze'.e okı::r.ımaz. Esasen 
kahvelerde gaz0 te de bulundurul· 1 

maz. Ekseri k:ı.lıve~erin müşterile
ri, ka'.. ve:erini, !•kilerini ayakta 
i~erler, g:.derler. Veresiye de yok· 

ııınız. Ertesi günü dükkanda her 1er yanar. Bir daluıı hıç oır yerden 

tur. 
Kzhvecilik etrcek lstiyen adam, 

münasi'fl bir dükkan bulur, uç aylık 
kirasnı peşin verir. Anahtarını 
alır. 
Hazır sır!lliı gelmişken dukkan 

ve aoartıman kiralarından, nasıl 

şeyi yerl..ı yerine konmuş bulur - veresiye mal a:amaz. Bu mağaza· 
sunuz. 1arın hususi gazeteleri vardır. ~ 

Bu da kM, değil, değil mi?- Doğ- minı yazarlar, di~er mağaza ta -
ru, hakkınız var. Masa i.e, sandal· lıiplerini ikaz ederler. 
'):.a ı.e kahve işlemez. Şeker, çay, Apartımaırlar da bu suretle ki· 
kahve, muhleiı! dekiler de ıster. ralarur ve vere6iye döşetilir. Ke-
ıBunun çar~ı var· Bu ı:;..hı şel len fil aranmaz. Fakat. bir maşa çı-
sa an hır maj.\azaya te'.don ettiniz .,anldı mı kaoıcı derhal maj!auıy• 
ımi, yarım saa~ "CÇmeden kapının baber verir. Sonra alacak adam, 
önüooe küçuk bir kamyon durur, bunun parası verildiğine dair fa. 
bütün bu i.ste<lik.eri.nizi getirir. tura ııösterilınedik~ bedava ve • 
Tabıi bunlar da veresiye, haltadan rilse almaz.. 
'h.af ava ödenmek şarJle alınır 

Şirr.di işiniz b'.r garsona ka'.dı. 
Carsonlar cemi)...,.tine bir telefon 
kafi. Pa~te garsmıJar ekseriya, 
aYlıkla dei!il. pay ile çalışır' . r. 
Sonra az çok hahşiş bırakmak a
dettir. Adet değ.il, mecl>un:dir. 
Garson.ar aylık almazlar, patron.! 

• •• 
Biraz hırlı vakti wrinde dlım. 

lar !cin evlenmek suretile zengi:ı 
olmak yolu vanlır. Frenklenle 
drahoma, yani kocava varmak C>-
1iven kadın veva kızın mü•tak· 
bel kocasına mııaY'·er: bir para 

lDetıamı IS IDC'I sahifde) 

kiralandığ.ııdan !Lsaca bahsede • K f • ı h ı • d f 
l~~ansada kiralar bukümct kara· a 1 e a ın e se er 
ri!e arttırılır, ındı->ı.r. Mal sahip-

~~7i~e~· ;~~~ıy~~~rk.~~~ yapan t ·· ccar gemileri 
üç avlıg 'erilır. Mal sah bı ,..,at· 
bu iki ka ğ d ı doldurur, birini im· 1 
za r, k.""i'.lClj-E \'CJ. .r, o_,b1,.;,.ı..r. e 1 
kiracı imzallr. Kefil aranmaz: Ka
tibi adLe •a;;d.k ettımıck de i\del 

1 
dcği d.r. Yal~ .z, mal sahibinin 
verdiği kıif:ıdı, mahallenin komi
ser.ne göturup lmzas ırı• tasc:ı.ık et
tirm ek liızıır.d ı r 

Alman tahtelbahirlerind~ n korunmak için 
gE miler toplu toplu seyyahat ediyorlar 

lngiltere ve Fr.ın---

sa hUkumellerlntn, 1~~~~7'.~7"~:;::i 
hic-car gem.ıennm C 
Ahnan tayy.ırclerf-MahaL:.e lrorriser..;ğı: Koca bir 

denıalttları· nJn ve bina. Kapısında bir polis bek'er. 
nın taan-uzundan 

İçer.de kımseler yok ur. Yukan 1 
muhafaıa~ı t('ir. harp 

çıkarsınız, büvük b:r masanın ö· 
nünde sivil bir adamın o:urdu"u· 1 sefineler! hlmayesln· 

n d~ sefer yapmalarını 

1 

·~ 
nu göri.ır.;ı.intiz. Kağıdı verirsi.n.iz. kararlaştırdıkları ma 
Masan:n kö~esındek:ıi k'.asörd~n kü· !Qmdur. 
çük bir _kart alır. bunun üzer~de 1 Yukandaki tablo • 
mal sahibının ı.mzası varoır. İkisinl b k B ıs 
t tbik .....ı .., '·· 1 . t , ya a ınız. u a · ...... er. mu..ı:ve enın a. ına t·· .. b 1 . B 1 urcar ıemısı u un ... 
resmi mühÜ!":i basar, verır. u d •·ı 1. h 

d k
.k _ I u, an ımam, mu • 

muamele nihayet beş a ı a su
rer. 

Artık dükkanın sahbısiniz. İs· 
tersenız, • kira.smı her üç ayda bir 
mun'azaman vcnnek şartile • ila
nihaye oturabJir,,:r.dz. Şayet, üç 
av nihayetinde dükkAnı ve ·a a
partımanı terkelmek niyetinde i.se-
niz bunu, müddet bi~mede'l bir 
buruk av evvel taaJıhü!lü bir mck
tup'a bıldirmek mecburivetiıde -
siniz. İhrr.al ettiniz mi, üç aylık ki
ravı CJ'\P!r cavır alır .. 
·Dükkanı tu uk ıvt .. F8'ka!, 

masa iste•. •andalva ister, la k·m 
fstrr_,. d;vorsı:nuz deliil ,..,.ı• Bu· 
nun do knlnvı var. V<'re<ive IT'&l 
5a•an h·,·ıık c'fıkkıinl-ırv!·n bi,.,ne 
j?idns rı'z. ell''zdeki k:ra m•ıka· 

mAhkE'T"'eve mü•acut etmel<ıtedir. 
Geçen se. e sonba'ıarda MünLrı an· 
iaŞ!l"asının prensesin rnesa :s. sa • 
vesirde h:zor:andıl(ı !ddi2sı bu de-
dikodulu davan n en rr.era1< .,...,. 
dm tarafı oluynr. İnt'lliz mahkP
tnt'S"'-r.in vo.recePi karar aynca 
merak edi.mektedir. 

teht saatlerde \•e •Y· 
rı ayn t.erkedecek!erı 
yerde Oçcr eemtılen 

mtirekkep lkl ıru:ı 

le!:kll eımıtlerd!r. A
ralarında 4.JO metro 
kadar bır ara var .. 
dır 

Grupların jkısf dl' 
destJ-oyerlerin h.im 

. 
' • • . 

' •, 

yest altında btılur ı ' r bndekf de;t .. 
rcıyer k;,avuzluk vazifesini göruyor. 
Hafif bir kn..vazörün kumandasında 
bulunan deniz tayyareleri gemilerin 
üzerinde ve alçaktan uçuyor. 

K "ile bulunduğıJ limanı, gece ve 
evvelde: gizli tutula.n bi?' saatte terke
dıyor. hareket saat;, ve tak.p olunacak 
yol kaf'.8}ı bir zartla kaf:Je ser ne ve
r !yer_ Şef de b ""er bırer gcI1"'' ku .. 
mandanlanna tcbhl cdıyor 

KAfll.E JIALİ. mE ,.EFEJti. 
FAYDASI NET. 

İlk ~vveı. denlzaltıl rın, Aı7Un fize
rıne çlltlp lop ııteı;ile gcm!!erl baUr • 
malar:na m3ni olur. Sonra, &uyun al

tından torpil atmıısuu ıucıel'.lrlJ'or. 

. - ... --· ..... 

Deniznltıl:ınnın, kafa• halmde giden 
gemilere hücumları kendileri için pek 
tehllkeldlr. Katııenın etrafında giden 
kruvazurler, destro7erlcr, uztnnde u ... 
çan tayyareler, deı:ıızalt ~arını derhal 
gönırler, tch: . ..ke ~Lni venrler. 
Tayyareler, boO"balar a• rlar 
Herşeye rağm ~ den Jtılan torpil 

a!mağ:t m'lvaftalı: ol •la-ıra kat ede bu· 
luı 18 gem den anc k blrıne tcsa ... 
duf etmesı il' ::ıali vnrdır 

r 1 bu, ke~dl için çok tchlikell· 
dir. Uzerı.ne atılan '3ombalardan kur
tulntası imklnı yoki.llr. 

Fransanın 73 hat-f harp gemisi 32 
\;>rpldogeçeri, 29 torpıdosu, ı 2 muhafıı 
gem.si vardır. Bunlar mUttefık de\ Jet
ler davasuıa çok fa)'dalı olmaktadır. 

1 
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Devlet Kuşu Hayatta iki Defa 
insanın Başına Konar 

(5 inci ıahifeden devam) 
venn- adettir. Erkeklerin çıoğu, 
kanlıı.nnm paraları ile d'iikk.in, 
yazıılıan.e, muayenehane açar -
l.ar, iJ ve ıiiç sahibi olurlar. 
Bu suretle zenein olanlar pek çok
tur. ı 

Zengin ohıbllinen.in 80n çaresi
ne gelince: Bu biraz şüp'helidir. 
Avrupada, bİl"\'<)k ailelerin, eski
den Amerikaya, Arianti.ne, Hin -
distana gitmls, i:zi kaybolmuş ak
nıbalan bulunur. Günün birin -
de, senelerdenberi hayat ve me
matına haber almadıkları bu akra
balannın vefat ettiğini, mühim bir 
~et btt"aktığmı haber alırlar. 
!Bunun lçıindlr ki çalışmadan zen
gin olmak hı.tlyasını besliyerılerle: 
c.AmerikaJı amcasının mirasını 
~Jıllyor ..• • diye alay ederler. 

tiyacl var. Askerleri giydirmek, 
doyurmak lazun. Bankalarda. al
iınlar müsadere olunuyor. J an Ti
yeri'nin altınları bu suretle Franr 
saya dönüyor. 

Günün birinde, J an Tiyeri'nin 
yeğenlerinin hafitleri bunu haıber 
alıyorlar. Hükumet aleyhlne bir 
miras davasl açıyorlar. Napolyonun 
müsadere ettiği nıilyonlann iıa -
desi.ııi istiyorlar. Fakat müruru za

man. olduğu için davayı kaybedi
yorlar. 

Bir başka misal daha: Rivayete 
göre Bonne adlı bir Fransız Kal
küteye gitmiş, 75 milyon lira ser
vet kazamru:ı ve 1830 da, hükümdar 
olmak arzusile Madagası<ar ada
sına gi!.nti.ş, fakat emeline varma
dan, arzusunun tahakkuk ettiğini 
görmeden ölımüş. 

Bıınu haber alan Bonne adlı 
Fransızlar miras iddiasile hükU
mete müracaat etmişler. HükU -
met, Hindistanda, Kalkütede, Ma-
dagaskarda tahkikat yaptırmış. 
neticede böyle bir adamın ve mil
yonların aslı ohnadığını anlamış. 
Fakat mirasçtlar anlarlar mı hiç! 
Bir açıkgöz, Bonnem.in mirasını 
meydana çikarmak için bir şirket 
tesis etmiş, nekadar Bonne varsa 
bu şirkete aza olmuşlar, hi9!le se
netlerini satın almışlar. Fa.kat 

. günün biruıde şirketin kapılannı 
kapalı bulmuşlar. Müessis, para -

Bir miaa!: Jan Tiy~ri adlı bir 
lrundurJıCı 17 inci yüz yılın ıııon
ı.nna ®fnı Fr&JJS&yı tıerkeder. 
F~i lıirQololan ıt'bi Amerlkaya 
değil, V~ p!er. Yirmi beş 
lene ıonn büyük bir aervet bıra
b:rak alür. Para VenediJtin en 
bilyü.k bankalvındııııı. birinde mah
fuz ..• Jan'ın, Şatutyeri'de iki mi
rasçuıı var. Fakat bunların, am -
calannın ölümünden ve büyük bir 
~et bıraktığından haberleri yok. 
Aradm 97 ııeııe geçiyor. Banka -
diki paralll!' müthiş bir yekfuıe 
bal!Jt oluyor. Na.polYon Venedlğl 
~gal ediyor. Ordunun paraya ih- , ları alınca sıvışmış, gitm~ ... 

H i KAYE: 

Senelerden Sonra 
(4 üncü sahifeden devam) 

On11 •Ye 8Qkmımak, kofmak hab
rmdan bUo ırecml1ordu. Cemile cocok 
iıyneUJ, lıına.nk ve hoppa idi. Onu o 
kadar eok aevl7ordu ki, affedebUirdL 
Peki amma 7a öt.ekiler, 7a &lem ne 
4erdJ? Apartıma.ııdakJlerden utanıyor
du. BJı.metolyl oafırdı, l'Özlerinl yer
den kaldumadan kadının yiıziıne bak
maia cuarei edemeden konuştu: 

- Ben.. lle1ahale çıluıcatun.. Tabii 
.ıze b:la vermek m.ecburl)'etındeytm._ 
Ne 7apayım .•• 

Ondan aonra apar1lma.ndaıı cıktıı, 

U Ş~liJ'e lermlnoaa taşındı. Orada ken
dini bekıir diJ'• lanıtabilinlL Fakat ü
mıtab detııdı ki.. Hali Cemileyi bek.
JiJ'ordu. JIJııhayyUHlnde bütiın bir ro
man icat etil. Hıuıımdendl İııt&nbulda 
detUdl, on b-. ı:wıe kadar ıreıecekll. 

Yeni hlmıelçbtııe hanmıefeııdtnin 

bayl:ırmın, 10tra.n.ın na ı1 kurulmasını 

JatediilnJ. gamqırlannı nasıl yerleş -
füdlilnl &DlalırdL Ak••m 111en ırellnce 
80rardı: 

- Teıı:rat ıreldl mlT. Tele/on eden 
oldu mu? 

Bir a7 SOllra, hlmıetçlstnin ı:ülüııle
rinden, rlzll tebessümlerindrn bu 7a .. 
lana lnanmadıfını anladı, ilk fırsatı. 
ona 701 verdi ve reni ,relene ıynl ma
oalı okudu: 

- Ha.nıme.fendJ, birkae ıünrı kadar 
r eiecek.. Eier borada delllsem, :rarım 
oaale kadar ır•leceflml aôylersln. 

Ntha:rel kendi yalanma, yine kendisi 
iııanmaia b14ladı. Aparlunandan cı

hr, 7anm uat dolaşır, sonra merdJ
•enlert dörd.!r dörder brm:ınır, haber 
10rard.J. AJdıJı eevap her dDl.aD aynJ 
141: 

cHanmıe!endl lele/on etil mlT.• o
JuyordlL 

Bir akşam saat sekizdi. Sofraya otu
racaktL O sün J'eDI &'tlen hlmıetçlye 
anlatıyordu: 

- Hanımefendi çok titizdir. Sofraya 
otururken lskemle~lnl (evlrmell.- Kah
vesini çok •ekf'rll lçtr ... 

Bu esnada kapı faluıdı. Bağrında 

kalbinin tlddetle attığını duydu: 
- Gidip kapıyı a.ç, hanımefendi sel

di. ı-allba. 
İnanmıyordu .. On iki sene sonra bu

na inanamazdı.- Biraz sonra hl.zmet.çl 
&'O?il.ndÜ: 

- Hanımefendi l'tldl .... 
-Ha.-

Sözünü tamamladı, doğruldu, ~ 
71ne düşer rtbi iskemlesine oturdu. 
Kapının etliinde Cemile duru1onlu. 
Gözleri yerde, bo1nu bükük, omuzlan 
dü.tı;üktü. Kollarını uzattı, atzını açtı: 

- Sen... Sen.. ..SJhayet l'eleblldln, 
nihayet sana kavu$Lum!. diye ha:rkı
racaklı. Fakal birdenbire hizmetçi ile 
cöıgöze &'eldi ona hanımetendlnln bi
raz sonra l'Cleceilni söylemlftl. Teliş 
etmekte, ıevlnmekte mana yoktu ki ... 

Senelerdenberl rösterdiil sabn, söy
ledifl yalanlan düşündü. kendini top
ladı ve sadece her koca.nın kansına 

aöylemeie hakkı olduğu Mizü söyledi: 
- Niye &'CO kaldın Cemile ... Saat se

kiz buçuk otuyor, merak ettliiml billr
ıln!. 

Korsan 
Zırhlılarının 
Akıbeti? 
(4 üncü sahifeden devam) 

İngiliz ve Fraır.sız lunanlan ara -
sındaki münaka·ıa:a mani olmak-
tır. Müttefi.k devlet!erin Amerika
dan sat:n aldıklan tayyareleri, 
mılhimınatı getirecek gemHer ka
file halinde ve harp gıemilerinin 

himayesi altında sefer yaptıkıan 

. 
lstanbulda 

Oturanlar Kaç 
Dil Konuşur? 

(4 üncü sahifeden devam) 

yekünu H831 dir. İstanbulda er
menice konll§&n da 39,414 vatan
dıış, yalhudice Jrom~an 26,191 va
tandaş vardır. 

Yine bu şehirde ispanyolca ko
nll§anlarıın mecmuu da 8208 tutu
yor. 61'ffi kişi de arnavu!Qa ko -
nuşınaktadır. 3785 kişi !ransızca, 

3641 kişi abnaınca, 3528 kişi ital -
yanca, 2681 itiş! arapça, 2227 kişi 
bulgarca, 2214 kişi rusça, 1832 kişi 
_kürtçe konuşmaktadır. 

İslaıılbulda en az konuşulan dil 
pomakçadLr. Yalnız 14 kişi.. İkiaı

ci olarak fli>manca geliyor: 19 kişi. 
Fakat, yukaoıdaki rakamlar 

1935 yılına aitttlr. Bu nisbetlerin, 
bugün, bilhassa bazı dil'ler üze
r.iınde, çok değişmiş olduğunu tah
min ederim. 

Size, doğum yeri itibeırile olan 
rakkamları da y.az~ım: İ.stıınbul
da oturan 741148 insandan 21()182 
ltişi, Tünkiyenin başka vilAyetiıe
rinde doğmuştur. 108,084 kişi de 
ecnebi memleketlerde doğmuş· 

larciu'. İstan'bu:lda doğup ta, doğ
duğu gündenberi ayni yerde otu
ran h~rilerin sayısı 417719 dur. 
Doğuma göre yıapılım bu tas -

nifte de, yine pyanı dikkat bir 
tıesnif vardır. İstanbııl!a yaş~an 
1027 insanın, nerede doğdu.klan 
meçhuldilr. Kendiieri m.i nerede 
doğduk$ıırım bi.hniyorlıır, yoksa, 
nerede doğtl.uklan sarahatle tes -
bit mi ed'ileınemiş, biJaniyorum. 
Yalınız, şu muhakkak ki, doğdu.k
lan yer, meçhul .. 
Çok uzak yerlerde doğup ta, İstan

bula gelmiş, yerleşmiş veya bu -
rada bir iş yapan kiıru;eler de var. 
Me6e'la: Birleşik Amerika devleti 
Hudutları içinde doğınuş ve sayun 
esnasmda İstanbulda bulunmuş 
241 kişi V'M". 

İste size. bugiln de, bir sürü me
raklı rakkaır. 1 •• REŞAD FEYZİ 

• •••••••••••• • ••••••••••••• 
Üsküdar ikindi Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 
Üskiklarda Gülfemhatun ma -

hallesı.nde Uncular sokağ'.llda 58 
No. lu hanenrn bir odasında sakin 
iken 1/12/937 tarihinde Haydar
paşa nümune hastanesinde vefat 
eden ve terokesine maıhkememiz
oe vaz'ıyed edilmiş bulunan Ne
fiscdcn alacak ve borç iddiasında 
bulunanların bir ay ve veraset id
diasmda bulunanların da üç ay 
içiııde vesaik ve senedatı kanuni
yelerıile birllkte Üs. ikinci sulh 
hukuk hakimliğine müracaatları 
ve a..1<si halde terekenin hazineye 
teslim edileceği ilan olunur. 939/118 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk 
mahkemesinden: 

İffet tarafından Kadıköyünde 
Cafe:rağa mahallesinde Bahariye 
caddesinde 29 No. da mukim 3a
dık aleyhine açmış o'.duğu boşan
ma davasında: Müddeaaleyhin 
H<ametgahı.nı terk ile ecnebi mem
lekete gittiği ve adresi belli ol -
madğı mübaşirin meşruhalından 
anlaşllmakla dava arzuhalinin bir 
ay zarfında cevap vermesi ve mu
hakeme lıçhı tayin olunail 3/1/9401 
saat 9,5 de mahkemeye ge1mesi 
zımnında ilannameler tanzim Je 
11azetelerle de derç ve neşredil -
mesine ve davetiye ile arzuhal 
surettr. n mahkeme divanhanesine 
talik edilmesine karar veriimi~ 

- Hlp kimse ırelmedl beyefendi! 
Artık ca1ışamıyor, hleblr 1t rörem.ı .. 

7ordu. FtkrJ 7&1.nız firar edenle meş
r uldii.. Bazan nevmit, baıan C'tlece -
11.nden ümitvar, l'•rip bir ömür sürü• 
Jordu. Hlmıe!(I nihayet efendisinin ha
yatında ırwı bir esrar ketfeder Klbl ol
du. Bunu anlayınca kofdu, ötekine yol 
verdlil pbl bmıa da yol verdi. Arlık 
bir blmıetcl1l on beş ıründen fazla 
t11tmu1ordo. Bu surrtle, Cemile celin
oe, avdeti ı17et tabli oıaraktı. 

Aylar, Rnrler böyle gt-çtl, ne relen 
Tardı, ne elden. Fakat seneler ceçtikçe 
llÖyledlif J'•lan cönlüode kökleşlyordu. 
Her J'tnl hlı:metçt1e, her J't.nl ahçıya 

Cemilenin aevdltı 7emeklerl ısmarh -
1ordıı. Sofrada dalma bir faıı!la yer 
nrdı. Bu b01 nrln karşısına ıreçlp 

1emeflnl 1!7ordu. Nihayet sabnna b ir 
had çbdi: 

için er ve geç korsan gemllerile olmakla ilan olunur. (22152) 

.Eler bir a7a kadar l'tlmezse_• 
Ay ır-rdl, oonra bir ay daha müb 

leltnl temdit ederdi. Temdit edilen 

m ühleller tam altı &TJ buldu. 

Bir abah Jolda Cemileyi rörür pbl 
oldu. Ayrılalı tam altı sene olmtıttu. 
Bu alh ıcnc zarfında moda onu tama
mlle ba_ ka bir şekle IOkmuşta, Ona 
doiru koştu. fakat tramva:rlar, araba
lar, otomobtllrr yetlıtmrslne mini ol
d u. Ondan sonra tüphesl zati oldu: 

GOrdüiil Cemile idi, muhakkak o 1-
d l. Bu akşam mutlaka l'elecektl .• Eve 
•ldin("e sofrayı kurdurdu, çiçekler koy -
du, l'elmt"df. 

İhtiyarJıyordu, şakakları beyazlan
dı. Fakat yine flkh. Onun için Cemile 
tein kr.ndlne bakıyordu .. Her on bet 
,.unde bir kere blzmetçller deJl11yor
du. Her yeni l'Clene ayni teylerl eö1-
lü1or. ayni leııblhatı veriyordu. Eve 
ıelir l'tlnıez ilk suali: 

karşılaşacaklardır. Bu takdirde si-
1 
___ _ 

13.hlan alınacak ve harbin sonuna 
kadar muattal kalacaklardır. Har
bi kabul ettikleri takdirde Emdenin 
akıbetine uğrıyacaklan muhakkak
tır. 

1317 Hlcrl I 
Şenal 

13 

1351 ilam! 

!. el T°'rin 

12 
ı-.,.,.,.,.._-

1939, ~ il, Giın 329, Ka"m ıs 

Z5 İklnclıe.rln CL'MARTESİ 

Vakitler vasatı Esanl 
Sa. Da. lla. Da. --Günq 6 59 2 15 

Ö&l• 12 01 7 17 
lk.uıdi 14 30 9 45 
Akfam 16 44 12 0) 

ı 36 
12 31 

Yata 18 21 

1 İm salı: 5 15 1 
••••••••• •••• • •••• 1 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM: İZZET BENİCE 
Son Telı:raf l\latbııaaı 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkememnden: 

Den.iz yollan idarerine ait ve 
İs'anbul limanına mensup Ülev 
vapurunun 20/11/939 tarihinde ve 
saat 18 de Köprü önünde Kılçak 
motörü ile vaki müsademeye dair 
tanzim ettiği raporun alımnası 
mezkur gemi süraıvisi Sadettin Öz, 
tarafından talep edilmiş olmakla 
gemi ve yükle alakalı ve bu işten 
zararlı herkesin raporun alınacağı 
29/11/939 çarşamba saat 14 de 
mahkemede hazır 'bulunabileceği 
iliin olu.nur. (22149) 

DEVREDİLECEK İHTiRA BERATI 
cKozmehki müstahzarat> hakkında 

btr ihtira için ahnmq olan 3 Sonteşrin 
1937 tarih ve 2463 No. h ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir edilmek ve yahut icadı 

Türkiyede mevkii fiOe koymak için bu 
hak icara dahi verilebileceği teklif e
dilmekle olmakla bu h= fazla ma
IOrnat edinmek tstiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylerr.eleri il~n olunur. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam 

günde 3 
her yemekten 

defa 
sonra 

RADYOLiN 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
)İŞLERİ, dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
>İŞLERİ, dişler mideyi 

sağlamlaştırır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde 
yÜll: ötdürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani o
lur. Ağı:z kokusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra RADYOLİN 

T ~knik Okulu Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Onıi Adet 

Ze.iss Teodolit M. Tipi 
• , 111 Tipi 

Zeilıı Nlvo B. Tipi daireli 
> > > da.ire6.iz 

Teletop 
Zeiss Nivel.man mirası 

1 
1 
1 
1 
1 
s 

Tahmia 
Fiyatı 
Lira 

725 
1700 

290 
250 
320 

35 

Tutarı 

Lira K. 
725 00 

1700 00 
290 OB 
250 00 
320 00 
105 00 

3390 00 
Besiktaş Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve m.lktan 

lle tahmin bedeli yazılı 6 kalem topoğrafya aletleri ve teterrüatı şartnamesi mu
cibince 27/11/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 de Yükşek Mühendis 
mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konmllitur. İlk teminat 254 Ura 25 kuruştur, Şartnameyi görmek ve ilk 
tem.inat yatırmak istiyenlerin eksiltme den bir gi.ın evveline kadar okulwnuza 
ve eksiltme ıünü de Gümüşsuyunda Yük.sek Mühendis mektebine &:E'lmeJeri ilfın 

olunur. (9375) 

P A Ti KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları kan çıbanlarını, meme iltihap

larını ve çatlakları, koltuka~tı çıbanlarım , dolama, 
akneler, ergen'.ikler, çocukların vebüyüklerin her 
tür lü deri iltihaplarını tedavi eder. 

Devle t Demlryolları ve Llmanları ı 
ltletm• u. idaresi llinla n 

Muhammen bedeli 3378 Ura 75 kuru~ olan muhtelif eb'atta 1325 Kg, kabuklu 
çelik elektrot 6/12/1939 Çarşamba ııünü saat (10,30) on buçukta Haydarpaııada 
Gar binası dahilindeki komisyon tara!ından açlk eksiltme suretile satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 253 lira 41 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği ve~aikle birlikte eksiltmegünti saatine :tadar komisyona müra
caatları IAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler koıni~yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9568) 

Gayrfm ~nkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen. 

ölü Setrak uhdeS.:ndc buluna!\ Beyoğlu Hüscyinağa mafrıallesi 

Taksim Çeşme sokak e6ki 29 yeni 31 numaralı evin tamamı 

açık arttırma suretile 26/12/939 tarihine müsadif salı güıııü 

saat 10 da satılacaktır. Satış bedeli yüzde yetm.iş beşi bulma
dığı takdirde ikinci arttırması 10/1/940 ta.rfuine müsadif çar
şamba günü saat 10 da icra edile<:ektir. Tamamının kıymeti 

1855 lira olup tel!aliye resmi ihale pulu, kadastro harcı ve ta
viz bedeli müşterisine aittir. Arttımıaya girebilmek içıin yüz -
de yedi buçuk n.i&betinde pey akçesi yatırması lazımdır. 

Tafsi!At: Zemin ve tavan. !ll'ası katile birlikte 4 kattan ibaret 
olup reımn katı sokak kapısı ıdan girince zemmi ma!ta döşeli 
bir taşlık ve sağda sokak üstünde bir oda ve arkada malta 
döşeli bir mutfak ve mutfaktan bahçeye çıkılır bahçede bir 
kuyu ve sarnıç vardır. 

Bi..ıtinci kat: Ahşap merdivenle sofaya çıkılır. Sofada bir ld
ler ve önde yanyana iki oda arkada bir oda vardır. 

İkinci kat: Ahşap merdivenle sofaya çikılır. Sofada bir dolap 
ve bir hala ile önde ve arkada birer oda vardır. 

Tavan arası katı: Ahşap merdıivenle çıkılır. Ustü kapalı bir 
sola ve önde arkada zemini çinko döşeli açık birer tarasa var
dır. 

İstE-kl ilerin yukarıda gösterilen gün ve saatıte 
düncü sulh hukuk mahkeme>ine gelmeleri ve 

etmeleri ilan olunın. 

Beyoğlu Dör
gezmek için 

006/163 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden 
TerekeS'ine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verileP 

ölü Firdevse ait Ka5ımpaşaıda Eyyühiim Ahmet efendi mahal
lesi deııe boyu caddesi eeki 29 yeni 33 nwnaralı €'\'in tanıaıı», 
açık arttırma suretile 26/12/939 tarihine müsadif salı güııu 
saat 10 da satılacaktır. Satış bedeli yüzde yetmiş beşi bulırıa· 
dığı takdirde ikinci artıtırması 10/1/940 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 10 da icra edilecekbir. Tamamının 1oynıeti 
1200 liradır. Tellaliye resmi ihale pulu, kadastro harcı yjrlllİ 
senelik taviz bedeli müşterisine aittir. Arttırmıya gireb!J.ınelt 
için kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ya· 
!ırmak liizıındır. 

Taiısiliit: Ev iki bölmeden ibaret olup sağdaki bölmenjn J,.;ı• 
pısı ookaktan kaıpının yanlllda bir dükkan ahşo.p çift kanatlı 
kapıdan girilince zemini malta döşeli i>ir taşlık arkada bir 

kapı ile bahçeye çıkmak üzere zemini çirnııetolu bir mutfalı 
vardı.r. Bahçe taış duvarla mahduttur. Bir kapı ile yamdaki çılt· 
maz sokağa çıkılır. Bahçede bir kuyu vardır. 

Zemin ka.tından ahşap bir merdivenle biriııci kata çıkılıl'· 
Sağda pencereleri olan bir saLa. ile bir oda ve bahçe ci-hetiJY 
de d.i,ğıer bir od1i aralanıı<hı. bir de hala vardır. Keza ikillCl 
kata ahşap merdivenle çıkılır. İşbu kat birimci katın aynidir. 
Diğer bölme kapısı bahçed:n olup zemin katında sokak cihe' 

tinde bir oda vardır. Ahşap merdivenle birinci kata çıkılır. 

Birinci katta bir sofa bir oda bi:r de halii vardı.r. İkinci katta bit 
oda ~ bir de sofa vardır. 

İsteklilerin yukarıda göster'len gün ve saa Me Beyoğlu pör• 
düncü sulh hukuk mahkemesine gelmeleri ve görmek istiyeıı• 
!erin içinde.kilere müracaat etmeleri ilan olunur. 937 /6 . ' 

. -~~. , '' ' .. .. .. -: . .t . 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas Yeri 
/\ o. 

688 Büyükada Yalı Mah. 
Kuınsal Cad. No. 23 

1303 Bıiyükada 23 Nisan 
ve Liman sokak 23 
Nisan Cad. 8, 10, No. lı 
Liman sokağında No. 
3, 5, 7, 9, ada 21 par
sel 2 

ı304 Büy!ıkada Yalı Mah. 
Mehmeltik ve Küçük 
Karakol sokağı ada 221 

parsel 6 

1305 Buyükada Meşrutiyet 

Mah. Çankaya Cad. 
ada 152, parsel 2 

1306 BUyükada Cami Mah. 
Güzeller sokağı çık

mazı ada 85, parsel 85 

1307 Büyükada Cami Mah. 
Doğramacı İhsan so
k.ağı ada 78, parsel 18 

1-t70 Büyükada Karan!il 

1 
l'efhı 

KıJ meli Nevi 

2000.-

423.-

102.-

3563 

75.-

48.-

Sarnıcı olan 
bahçeli ahşap 
evin 2/3 his. 

Beş dükkan ve 
bir evin 1/8 
hissesi 

Arsa 5/8/ his 

Arsa 1/2 

Bahçeli ev 
14/64 his 

Bahçeli ev 
1/2 his. 

Mesahası 

183.50 M2 

235 M2 

81.50 

1425 M2 

485 M2 

48 M2 
ı~ 

Mah. Sakarya ve Kol
başı sokai;ı eski 2, 
yeni 8/1, ada 89, 
parsel 10 

Arsa 5734 86 1112 
ıı-~ 

1473 

681 

699 

Burgazda 
tepesinde 
2 No. 

Hiristo 
yeni 1, taj 

59~ 

61~ 

his. 23040 

Ahşap kah-
vehane 

D 
Seki• taksllle ve falzsl• 

Burgazda, Çınarlık 

sokağı No. 21 574~ Arsa 

Burgazda, Çarşı cad. 
ve Yalı sokağı No. 33 Ahşap dilkkln 
taj 30, 3ı 150.- S/8 his. 

109.50 M2 
ıı" 

287 M2 

36 M2 

700 Burgazda, Gökdemir Evin Q/24 58.50 M2 
sokağı No. 4, laj 4, 4/l 112.50 his. 

Yukarıda adresi ve ta!sil31ı Ja.zıl.ı illY!"imenkullerin satı~ı açık arttırın• .; 
lile yapılacaktır. 

- ı - numara altında gösterilen pe~in para ile 
- 2 - numara altında gösterilen ilk taksit peşin 

J'I 
olmak üzere faizsiı sl 

taksitle satılacaktır. t.t' 
İhale 11/12/939 Pa1.artesi ıünü. saat ondadır. Müzayede sırasında veri~ı 

del mukadder c..ıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozltolarını nisbet dai i 
tezyit eylemeleri, ve mi.ıhUr kul1<1nanların mühürlerini noterden tasdik cttif'11e 

Jazundır. . ıf' 
Isteklilerin pey akçesi ve ntifus tezkeresi ye üç kıt'a vesikalık fotof. 

birlikte bildirilen gün ve saatte Şubemiz Emlak Servisine müracaatları. 
•9734> c80J>~ 

• 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündell' 
Sandıtımız borplulanndan Mıı:ırdlp Frenkyan mirasçılarına ilin yoliJC ..-

leblli: .,.f 
Murislniz sağlığında 12881 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (1200) ~ 1jŞ 

karşı Gala tada Sultanbeyazıt Kılıçallpa13 Çi!plük iskelesi mahallesinde çoP at 
sokağında eski ve 7enl 3. 5 No. lı bir çatı altında k:rgir iki mağazayı biriDcı ;# 
recede ipotek göstermı, idi. Vadesinde ödenmediğinden faiz, kumisyon ve 0 ı' 
masraflarla beraber borç miktarı 15/7 / 938 tarihinde 2650 Ura 96 kuruşa vaı<"' 
~. u~ 

Bu sebeple ve 3202 No. lı kanun mucibince yapılan takip ve açık er i ııJl' 
neticesinde mezkör cayrtmenkul beş bin Ura bedelle talibine muvakkaten 1 ı"1' 
edilmiştir. İıbu ııtn tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1449 No. re ile s:.ı' 
ğımıza müracaaUa borcu ödemediğiniz takdirde kat'! ihale kararı verilmek ~ 
dosyanın icra hlkirnllfine tevdi olunacağı son ihbarname makamına )tain1 0 , 

ii?Prr ilOn olunur. (9750) _/" 

Sayın İstanbul telefon aboneleriı?~ 
·zjn e 

Şişli santralı 25/ll/939 da saat 15 de faaliyete geçecektir. Aboneler.mı b'r 
velce tevzi edilen 939 - 940 telefon rehberini o saatten itibaren kullarunıY• rtı:I 
lamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone aramamalarınıı bilhas;;B. 
ederim. (9667) 

l\lüdlrlyel ./ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

19
39 

Atelyemiz için alınacak olan Eğe, Demir ve sairenin eksiltmesi 4/1~« 
tarihinde saat d 5> le Yüksek Milhendis Mektebinde ;yapılacaktır. Mub3 

bedeli c l430> ve ilk teminatı cl08> llracllr. •9717• 


