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FiNl.ANDiY A'Y A KARŞI 
ÇMESi BEKLENiVOR 

1 A_l_m_a_n_m_a_ll-a-rı_n_ın_m_ü_s_a_d_e_r_e_s_i _T_a_h_takale BalkaD blokunun bir 
an önce teşkilinde niçin 
istical ediyoruz ? 

Taun: ETUI İZZET BENie& 

Bitaraf bir Balkan bioku leşkill loln 
heııö.z filli bir anlafma vukua celmif 
değildir. Yalnız bu fltir, ve bu fikir 
etratmda. toplanmak. isti yenler var. 
lllentaaı ıezauan, blaal ve biDDeils 
8aıı.ıuı devleUerl ıı.ııısmcla lhlllillı &ö
rülen -V'•ul&r bl.rllibı lql<llinl lehlr 
tdiJıorlar, Bu lhllliJlarm başında BW
CU!ırtanın arad laleplerl geldiii &lbl 1 
llollW>J'a ile Macarislaıı arasındaki e- 1 
kalllyet ve Tra.ıısllvaııya meselden de 
imil olmaklad.ır. 

Kararnamesi bus~bah neşredildi !v.,!~~~!~~işi-
ı den birinin yarası ağır ı 

Finlantliyanın cevabı 
kah edilecek mi? 

Aynca. Balkanlıların bu. ihtilatları 

clışında büyük devleUerin rekabet ve 
lloktal nua.rları ar"8mdakl tesadüm
ler de blrliğ'ln teşkilini g"erileten en bü
l'iik anın olma.ktadJr. Bo devletler ara· 
SUıda Almanya, Sovyeüer, italya var-
4ır. Almanya bilaral bir Balkau blo
kr.nun t.efkilini Jkh.sadi, siyasi ve coi
l'afi menlaatlerbıe uygun bulmuyor ve 
bunu muhtelil '\l'asıtalarJa ve bilhasSa 
1'ükreş h;ıınaklan ile cinönüne J<oy
nm.ş bulunu;ııor. 

SovYel 11,osya da bllh,.... Alman7a
•ııı Balkaulanla lleodlsl için lesbil 
ett.ttı menfaat hedef1cri.Di kendi noktai 
nazarına uygun bulmuyor. SovYet Rus
:ra. için bllhassa Alman.yanın Romanya 
)'olu Ut: Kara.denlr:e inmesi ve Tuna 
af;zuıda bakim elması f&J'rlkabili la
hammül ve haz.ımdır. İtalya da kendi 
Payına Balkanlarda he.sapladığı men
laat.ıere UişilDleslnln aleyhinde olduiu 
için billıMsa Balkanlardau ecnebi oü
fuzJa.rmı uzaktaşta.nnak ve keJJdl nü
fuzunu tesis eylemek lc;ln bütün Bal
"•nlılan kendi dra!mda loplıyabllmek 
i111ıkjnmın tahs.111 veşlndedir. 

Cumburlırel Türklyeolnlo Balkaolar
dakl vaziyeti l&e Ylllarda.Dberl afik3.r
.ıır. Türkiye dün olduju &lbi buırün de 
Balkanlarda bütün BalkanWarw ao -
l&şmasıt bir gaye üzerinde toplanması, 
nJza'sız ve ihWUsız, nlba sadik ve 
lıeçkl, mtislakar bir 8alJr.aD varlıiı la
..ııanııır. İorlllere ve Fransa ile alı.
iey1uıi4 olduh lu.rşllılW yardım pak

lınm Balkanlar Jgln isllbdaf tlllil bl•
.,et ır'yesi de budur. 

Şimdi, bu lalıllldeıı a.ııJaıııhyor ki, 
8alkanlarda iki vulyet vardır. Blrlııcl 
nıı,.eı Balkanlıların keııcll aralaruıd• 

tamam.De anlaşmaları ve her türliiı ee~ 
nebi nüfuzundan masun kalmalan va
"'7eU, ikincisi de ecnebilerin Balkan
.larcbkl rekabellen ve lbliraı bedefle
tindcn elçekmelerldir. Bu iki vaziyeti 
de telli edecek ve ba.prllmış blr eser 
hal.inde ortaya. çıkaracak olan tek eser 
lae bitaraf Balkan blokudur. İşle, bu
nuo iglndlr ki, bitaraf blokun bir &D 

önce lefklline kafi lbljy"" vardır. Bu
au lemin edebUmek içinse lıerşeyln 

başında Balkan devletlerinin aralaran-
4a.ki küçük hesapları bU:rük menfaat 
mülihausı kuşmnda tasfil'f' l"tmeyi 
tercih eylemeleri gerekUr. 

Bazı hükumetlerle temas devam ettiği için karar
namenin tatbikatına birkaç gün sonra geçilecek 

Bir İoa:lliz lahlelbaJılri faaliyet esnasında 

Çemberi ayn Perşem·be günü lngilt erenin harp 
gayelerini bir kere daha anlatacak 

Loodra. 28 (8uausi)- Kralın, dün 
sabah Lord Halllalııı ve Çör~ll hasır ol
duiu .hald~. Alman maJJarmm müsa
der .. b)e dair olarak imza. eltili karar
name, bu sabah London Gazet'te neş
redtlmbjtlr. Kararnameye aynca bir 
bahname leffolunmuştur, 

Bllaral devletlerin menfaa.Uerioi eıı 

geniş mikyasla korumak maksadile, ka
rarnamenin ne şeklide lalblk edllecıeil 
kendilerine blldlrilecektlr. 

Kararname hakkında gerek Awapa
cla., gerek Avru.pa. haricindeki muhte
lif devletlerle temaslar yapılmakta ol-

Ziraat bankasının bir 
senelik kazancı 

Hey'eti umumiye ıçın hazırlanan rapora 
göre, 1,820, 700 liradır 

Anl<ar,. 28 (Teleloala)- Sermaye- 1 Bankanoı 1938 bilançosu akili :re-
sinJn yansından lazlaSI de\•Jete ait künu 142tZ97,820 llradır. Bunun 72 mu ... 
bankalar heyeti umumiye h;ıttmala.r& 1- yon 162 bin 558 lirası ılrııi plisman
çin hazırlanan raporlardan Sümerba.ıı
ka alt rapor hulılds1n1 bildirmiştim. Zi
raat Bankasının b1Jlinçosu11u da. bil
diriyorum: 

lara. ayrılmıştır. 

Bir yıl evvelkine nazaran zirai pJAs
manlar ilk nazarda 3 milyon liraya 7&• 

(Devamı 3 üncü sablled"" 

duiunda.n, tatbikatı DlrA~ «Un Cecl ... 
kecektlı. invıure, bitaraftarm tıcare
tlne mümkün oldutu kadar engel olmak 
mak istememektedir. KaranıAJJ'leD.ln hü
kümleri Ue muelb sebepler) bötİİD lıl

tara.flara bfidirilccektlr. 
(Devamı 3 tioeü sahifede) 

Abidin Daver 
İkdam 

Başmuharriri 

A(!:ık konuşmak lkUz.a. ederse, bir 
aokladan endişe ediyoruz. Belki, bu
rö.n için büyük devletler arasındaki 

menfaat. ıe.zatları BalkanJa.rda. bir lndila 
vukabulmasını önJJyebUir. Fakat, bu
Gun hep bÖyle Pdeceil temin oluna
nıaa. Hid.ise.ler ve meııfa.atıer bir cün 
bu tht.irasıarm tesaddm ve ıaruretıe:rl 
lglnde Balkaııları dıı. alete ~ereblllr. Bu 
ateş içinde infirada düşmüş Balkan dev
leüerlnlıı derhal blr a.raya gelebilme
leri ve meolaallerlnl levblt edebilme
leri güçtür. Mümkün \l'e kolay olsa da.· 

, 
CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR 

1- Bar Çiçekleri hl ateşJ söndürmiye veya bastırmıya ki.fi i 
değildir. Ateş sonuna kadar sürer ve 
Balk.anlılar bu ateşle boğu~mak ınee
buriyetfııde kalırlar. llaJlıuki, şimdi· 

den leşkll edUeeek bitaraf blok Bal -
kanlılar ıırasındakl her türlü nlza. ve 
Dılllih tasfiye edip butün Balkanlıları 
.-O.Ih, istfkli.I, emniyet ve refah veçhe
dnl müdafaa. üzerinde topbyacafı &"Jbl 
ecnebi müdahaJeJerln, ihtirasların hep
slol de kenplllilndtn BaJkanlar üze -
ırlnden sıyınp a1m•ya s:atk ve amu ola .. 
oaktır. 

Bunun i('indir ki, Balkan blokunun 
bir an önre t~kllinde lır.;Ural gö~terl -
)'o ruz. 

Arnavutluk istiklalinin 
yıldönümü 

Yazan: İSKENDER FAHREDDiN 
Bu fevk.alide heyecauh 31Jk '"ff: ma cera romanını 1 Kiııunuevvel Cuma 

rününden itibaren mutlaka laklp ediniz. 

2 - Akdenizde Türk Denizcilerı • 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Bir %&mantar, büyük bir Türk gölü halinde olan Akdenizdelı:i Türk 
korsanlarının macera, harp, kahraman hk destanlarmı bu fevkaJılde eserde 
Je:r:'Zetle okuyaca.ksmıg. 

SON TELGRAF 
ı Ki..nunuevvel Cuma &ününden 

pı·ogra.mına başbyor. Size yeni W-frlkıı 

sevilmiş nıubarrlrlerh1 en rüıel yazıla. 

itibaren, kışlık büyük neşriyat 

larile berabt"r, en lanınmı., ve 
rını da takdim edecektir. 

Bugu.c Arnavutluk ist.Jlclıllinaı 27 in
Ci y1ldönün1tinr nni adiftir. Şehrimiz
deki Arnavııt tebausı ve nıuıteciJeri bu 
nıüna:;ebetle Ayaspaş.."ldaki elciJik bi
nasında \·e Taksiındekı konsoloslukta 
toplanmışlar ve aralarında kut1aına me
zaRimi yapmış1:ırd.ır. J 

(1 Birincikinun Cuma 
, ~ ~ ~ 

İkdam Ba.şmuhanil'i Abidin Da.ver 

ötrcndiğimi.ı:e cöre, değerli muhar
rir arka.daşımııı; Abidin Daver •İkdam• 
refikim.lzln bastnuharrlrUğini deruh
de cyJemlştir. 

Türk nıatbuatwdak.i yilksek biz -

metleri ''e bilhassa .cumhuriyet.> .ra
:r..etesindekl yaz.ıJarı Ue kendislnl Türk 
ef.kirı umumiyesine sevdiTen ve a:-eniş 

ınlkyasta bir okuyucu küUesine sahiıl 
bulunan Abidin Davcı· arkadaşımıı::ın 

«İkdam:ı. gibi eski ve kıymetli bir ga
:ıeteııiD ba~ına .fecmesi hiç şüphesiz 
sevJndir1cl bir matbuat lıidJsesid.ir. 

Abidin Da\1eı-, «İkdama da sahihi -
yetle yazacağı başmakaleleri ile birlik
te daima yüksek bir değer ifade eden 
denl7 l'f' kara askerliğine aJt. makale-

Uievamı 3 ünrü sahifede) 

Dün aıkşam sut 18 raddela-inde 
T;ı,h taka..ede Ah.ın€t Hullısi ve Olo
f.a ait Ba.lta hanın üst katında. 29 
numaralı A.mn Adat-O adında biri 
taraf.mdan yağlı boyahane olarak 
k uham.a'Ylo odadan y an.r:.ıı çıkrın.ş
f<ı:ı:. Üst kat tıamımı1'21 yaruıı_,ş ve 
ikinci kat ta varu da çöktükten son

Sovyetlerin iddia ettiği gibi bir 
hudut hadisesi olmamış 

Vaziyet vahim görülüyor 
ra yangın sön.düriilmü,,tür. Biri 1 r 
ağır dl:ınak üzere 8 kişi yaralan
nuştır. Y.a<ngı:nın Beyahanede ça,
~an kıtlaırdan Dova ile hamal Re.. 
şit tarafından reçine yağı kaynatı
lwk!!n yağların .parlaması yüzü:n
~ çıktığı anlaşı.Jmıştır. 
İtfaiye yangını Söndürmek ~m 

uğmşırke.ıı. ii<;t kat tavanı çökmüş, 
İsta.ııbul itfaiye müdür muavini 
Hamcli, birinei grup amiri İsmail, 
Hfaiye neferlerinden Yusuf Meh
met ve diğer Mehmt't, Mustafa, 
handa çalışan.laman İsmail ve 
Moroeha;y muhtei;f yer!eri!ı<len 
yaraJanmışlardır. Yarahlardan Yu
sufun yırra.lan aiiır ve 1.ehlikelidlı'. 
Han 14,000 maya, yangın çıkan 
boyahane de 1,500 liraya sj.gorta
:lıdır. Za·bıta ve adliye ehemmi -
ye He 1ıalıkika ta devam etmekte
dirler. 

Metaksas bir 
nutuk söyledi 

Bugünkü harp 
sürecektir 

uzun 

Allna 28 (A.A.}- Stfaoi a.jaıısuuıao: 
Elen tacirleri ta.rafında.o verilen zt

y&fet.ı., bir nuıuk söyllyeu ~ellU 

Melaksas, &nü halibaınrdakl vui)'ete 
naklederek. harbin uzu.o müddet sü -
reeeği mötaJeasuıda buJwıdoğıunı be-
7a.n eimiştır. Metabas. bundan sonra 
siya.si ve askeri bakJmdan b:itaral oJa.n 
devletlerin iktısadi bakımcla.n bitaral

hklaruu mulıalaza ede111.i7ecekJerini 
ve bunun da. sebebi, şbndiki ha.rbJn t.a
mamiJe lktısadi mahlyeU bai1. olması 
olduiunu ilave elmlşılr • 

Ecnebi mem.leJcet.ıerıe olan münase
betlerden ';:ahseden ha.tip, Yuna.Wsta.
nm bütün komşuları ile ve blU•assa 

.. koınşusu olan İtalya ile eok lyi müna .. 
aebeUer muhafaza ve lda.me f'"tnıekt.e 
oldutunu söylemlşlir. 

Esnaf çocukları 
için kamp 

Cemiyetler reisleri dün 
bir toplantı yaptılar 
Esnef cemiyetleri reisleri, umu

mi katipleri ve muhasipleri dün 
öğ;leden sonra cemiyetler birljğin
de bir toplantı yapmışlardır. 

Dünkü içtimada yeni bütçeler -
deki muhtaç azalara yardım fas
lının bir miktar arttırılması ka -
rarla.ştın{nu.ştır. 

Diğer taraftan, esnaf çocukla -
rıruı mahsus bir kamp .açılması hu
suııurıda maarif müdürlüğü ile te
mas olunduğu ve sajilıam 100 es
naf çocuğunun önümüzdeki sene 
İstanbulun güzel bir yerinde kam
pa çıkmalarının takarıiir ettiği ha
zır bul'unarıllara bildirilmiştir. 
Ayırıca, hasta!hğa müsait 50 es

naf çocuğu için de bir •sıhhat 
kampı • kurulacaktır. 

(Devamı 1 üncü: sahifede) 

Mütekait, Eytam, ve 
Eramil maaşları 

Şehrimizdeki mütekait, eytam ve 
eramilin maaşlannın ödenmesine kA.
nunuevvelin 4 üncü pazartesi günü 
başlanacaktır. Tecliyat 9 kilnuntıt•\·vele 
kadar devam edecektir, 

Emlfık Bankasından mn~ al.önla.l·ın 
malmüdürlük.lerine müra~.t ederek 
''ize almalanna lfulım yokt~ . Bunlar 
doğrudan doğruya Bankaya :ı:.ür~ıC"at 

edt'rC'k par;11nrını a1abfleceklt"rdlr. 

Hudutta emir bekUyen Finlandiya. hücum arabaları kıta.3b 

Nevyork 28 (A.A.) - Sovyet - hırı oota. <krin en~1er uya:ıdır-
lenn FinJandiya.ya vermiş ôldlft: ·---- (0.vamı 3 ıiııoü sahlfrd.c} 

...... s·-·-,;.· - ._ ,.... -.- l ... , ~ !.· f.l ":--- -....::- -,;,; .o·n~ -·.a :e g . ..,-a ,·, a 'r .. . " . . 

Altmış kişi soğuktan öldü 
ŞanghatY 28 (AA.) - Şiddetli j 

soğukların ilk günü J,mlerce mül
teci ile şehrin dile'llcileri arasında 
yüzJ.erce ~e'Jefata sebebiyet ver -
m~tir. Geceleyin ve bu $abah bey-

1 
nelmilel imtiyazlı mmtaka ile 

Fra'llstz imiiyazh mıntakasında so
ğuktan öhnfu; 60 tan faZ'la insan 
toplanmıııtır. 
Ölmüı; olan dilencHenn elbıse

leri dij'ıer dilenciler t.ara.fmdan ro
yulmuştur. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadn) 

ÇERÇEVE 
Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-13-

SAN'AT VE İLbf llAREKDLEl<İ:llİ DOGl'Rl\l.A Vt: KORl U 

Maarif cihazJ iş küJçesinln en cevherli k.wruru teşkil eden bu cephr. bizde 
oldnm ola:it, husyesiıı doğmuş cocuktaki gibi namevruttur. 

Evveli. mevcut. uzn\"ların fena işleyişini görmek ve ıı.ıist.ermek yar; -..oara. 
bu rena lşleylşl en gbJJ saiklerine kada?' et>r«;!cveJemrk ve 'jlfaya kavuı;.turucu 

tedbirleri srralan1ak va.r; daha sonra. bl1sbütün namevcut uzuvlara ait ekslkliii 
kaydetmeli. v~ g'fderllmcc;i çarelerini bildirmek va.r. Mütclimil vürut hakkında 
pcşlu fikir sahJbi olmadan bu vazife :yerine ,re.tirDcmtt. 

Klişeleımi~ basit hakikatlerin basit öğreticisi ııevlyeslndon üsLıiıı , memleket 
ta))ında ruh ve kafa mlman bir inla:lfip maarif cihazı, aueak san•aı ve ll1m ha
rekelterJni doğurmak ve korumaktaki fa.rikasile be.ili oJur. J'aru;tmattanberi ma· 
arif cihazımın düşen borçlardan ~lı<ası bn deiU mlydif Tam.imatlanberi -
arif cihazımız, bu tecilili bol'('U ü..~tüne bile almadı; sadece klişeJeş.m.iş basit ha
kikatlerin bas.it öfre.ticisi makamına hasret çekti; o makama bile urun mö.ddet 
liyakat ifade edemediğini. es.ki bir l•ezlr ağzından şuursu?. bir Uiraf haliıulc bdJI 
ediverdi: 

- ~u mekLtpl<'t otmasa.ydı ma.arili ne •özel lda.tt ederdim! 
Bana SOTarsanız saıı'at ve ilim adamını, kt>ndi öz tekevvünleri il"lnde- ~rbe!-iı 

bırakmak Vf' ruhuna müdahale et.meınek şarlile-, ikttsadi fak&ör ve icıtmai rol 
bak.ımmdan devletleştlrmelt: li1:ım. Bu suretle san'ai. ve ilim adamı, kendisiDden 
resmen eser ve faalJyet istiyen, kendisini bunun için koruyan [ICJ)Ü)'et ve devlete 
ka"!l. verimini keyfiyet ve kemmi:yct ba kımmdan yük:seJtmefe mecbur ka.laea.lltar 

Memlekelln en Uerl sıuı'al ve ilim hareketlerin!. içinde mayalaşbracal< lıiiyiik 
bir rMCmaa fan! Ma.aril cDaaunın resmi ve bii)~ük orpıu! Mer.keD mahJ:yettekl 
bu or.rau etralında öbür güzel sa.n'atlara, pratik bayat bUgllerlnc mah!us blrkao 
ınecmua da.ha! 

Resmi bir devlet !lyaLr<>Su, devle! operasl, büyük d•vle! slnema t..,.ekkiılü 
birkaç biiyük devlet orkestrası, devamlı surette uzavla.ştırılm.ış plistlk san•ııtıaı 
Bel'.CllerJ, sa.n•at klüpJe.rl, ve bütü.a bu faaliyetlerin merkezi ınek.ıi.n hükmiiıni tem4 
ali etmek üzere Ankara ve İstanbuJıla birer azametli san'at sarayı! Sa.ray. şfmdlJı:ı 
phslyetslz ve maskar~ kübik inşalara karşı, yeni Türl< ilsl6bunnn ömd;I olma
lıdır. 

Doiruda.n dofrnya milli sark san'atlarıııın himayesi ve KenlşletUnıe'4 üu
rbıde derin bir şuur! 

Edt."biyat ve ilimden baıdıya.rak her san'at şubf'!".inl kucaklamak '8rtllf Sf'.Df~ 
hjn eıı büyük vttbnlertne ait bireı· ınüki.fa.t! 

Ttclrki blr ie.kevriinle Türk ü:adc-mlyast haııtlığı! 
Türk san'at ve Ulm vertmJerl.nr- mll1etlerarası hir saha. haınrh~at.ak , b..ı._ "'-a• 

ve 1t.luilı . bir propacanda bünyesi! 
Radyonun rah ve kafa ttp)ıesincle lll&a.rlf lda:rır-şi! 

Bana paradan bahsetmeyin! Büt('e ı:aruretlnJ en ev\·el ve e.n basa alan be-n
denizim. FJkri bulalım. ihtıyarı ifade rdeUm, parayı verirler. 

Ölçü: 

San'a! n ilim ıılioı ki. milli :»-bslyd kUlrulfDJm dokımdoğu ıearı.ı., uoa 
bakim elan h•,....ye h5.klnı~. NECİB FAZIL KJSAKÜREK 



2 - S O N T I!! L G R A P - :.l8 lK:tNclTEşBIN ımı 

BİR Fİ.'iCAN K"UIVE VE 

MİSAFİRPERVER MÜESSESE 

~elli acılan blr müessese, &'azetelere 
tö'.'l'l• btr illa Ytmliş: «lülıvoııtrl lM
fen. bu akşam bizim lakantada içiniz.» 
Bu üaxu okuyunca, ne h i, ne misafir
perver müessese lmiş. dıye düşünüyor
dum., Bu zamanda, bjr acı kahve ik
ram etmek d;.ılıi bir meseledir. Güna
hını bile vcrmr.kten çe.kinen insanlar 
mı arar;:.raız?. çok .•• 

Bu ilıinı benimle beraber okuyan blr 
arkadaş, şöyle deıll: 

- Ben de bu ilinı okuyunca, aynen, 
senin g:ibJ düşi.Jndüm. Giı.leyım de, şu
rada, bir kahve içeyim, hatırları hO!J 
olsun .• 1'-Iisafirperver insanların kah ... 
vesi talı olur .. Fakat, acı kahve Jç
meğe neş'e ile gittiğim halde, dönüşte 
bayii üzüntülü idim. Çunkü, kahveyi 
bir misafir sılatile değll, blr müşteri 
sıfatile ve tamam bir hra ödiyerü~ Iç
mlşllm. 

YEŞİLAYCU..AR 

KONGRE YAPIYORLAR 

Gelecek ayın 24 ünde Yeşllay cemi
yeti, senelik: kongresini yapacak! Neler 
konuşacaklar, neler diyecekler. bilmJ-
7orum. Geçen gün, bir arkada:;;ın yaz
dığı bir fıkra gözüme ilişmişti. Rakı 

7erioe süt içilmesini tavsiye ediyordu.. 
Baddizatmda, bu fildi' makuldür. Çün· 
kü, ikisinln de rengi beyazdır. Faka&., 
,celgelellm, lezzetine!. Süt taam itiba
rlle tallı, öteki ise acıdLr. Başta, doktor 
&Iazhar Osman ve doktor Fahrettin 
Kerim olmak üzere, hakikaten, bu ce
miyet tok bayırh işler yapmıştır. Ve 
hiilen de çalışmaktadtr. Cemiyete yeni 
aıuvaf!akiyetler dileriz. 

SESİN YENİ TARİFİ 

VE GÜRÜLTÜ İLE ŞAMATA 

gramer kitabında «Ses> in tarifini ya
parken: «Ağzımızdan çıkan bir gürül
tüdür> diyor. Bu orijinal tarif boşu .. 
muza a-itU. BU#"ÜllC kadar, hiçbir kJtap
t:ı, •..tn, bh- ~röltü oldıığı:mu görme
miştik, Filvaki, konuşurken, bir fikir 
sö,.·lemeytp, sa-dece gürültü edenler 
çoktur. Eğer, genç gramerci, "gürültü 
tabirile, bu gibi insanları kastcdiyor
duys;ı., gürültü yerine, «şamata> deme
si daha muvafık olurdu, kanaatinde .. 
yiz. l\.laliım ya, fazla gürültüye şamata. 
denir. 

KADINLARIN BACAKLARI 

SAKLANAMAZ lUll"MIŞ?. 

Kadroların güzelliğine ait tavsiyeler •. 
makaleler, reçeteler ne~reden, kadın, 

moda ga.ıete ve me<"mualarını daima 
okurum. Bunu. ya7.ılanmda, sık slk 
bu mevzudan bahsedişimden de anlı

yorsunuzdur. Dün okuduğum bir ya
zıda, güzellik müteh3Ssısı şöyle diyor: 

- Bacaklarınızı saklamağa imkan 
var mıdır?. Hayır, değil mi?. O halde, 
ey muhterem bayanlar, baeaklarmı.zı 

l'Üzel göstermeğc mecbursunuz .. 
Bu mü~ehassısm tavsiyesinde, pek 

mantık bulamadım. Eskiden, kadınla
rımız bacaklarını pek31i saklJya.bilir -
Jerdi. Fakat, şu fark var ki, evvelce, 
~orap fabrikaları, bugünk ... kada.r zen
gin değillerdi. 

VESİKA USULtl' 

YERİNE NUlllARA USUL'Iİ 

Almanyada., melbusat için vesika 7e
rine puan usulü konmuş! Her şahıs, 

senede ancak 106 puanlık mübayaa ya
pabllecekmtş! Puan, bi-ıim lisana göre, 
numara, not demektir. Demek artık, 

Almanyada numara usulü başladı. Me
rak e\tiğlmiz şu: Aea.ba, kaç numara 
geçiyor, kaç numara ile sınıfta ipka 

kalmıyor?. 

AHJ\IET RAUF 

Gelin değil mi?. Allah hepsinin ... 
Asliye 2 inci ceza mahkemesinin ö- ı bırakmadı .. lladi hepsi bir Ülrara, hele 

nündekJ kalabalıktan bJraz sonra. baş- o son söylediği: 
lıyacak ol:ın davanın enteresan bir «-- Seni maşa ile tutup viranenin 
mevına taallük ettiği anlaşılıyordu!. 

Davacıj 45 yaşlarında., gözJiiklü, çar
pfh bir kadındı. Durmadan söylen! -
:rordu: • 

- Gelin d!'ğil mi?. AlJa.lı. bepslnin ce-
ıasını versin! Dertsiz başımı na.re yak
iL. Dağ gibi cvlii.t.cağazımı 1 ayda ku
rutup zayıflattı; sonra. da dUi bir karış: 

«- Rahatım yok.!.» diye her gün 
başımın etini yiyor; bari ağzımı açıp da. 
bir J&kırdı söylesem!. 

Davacı; kendlshıi gelini ile yüzyüze 
muhakeme önüne çıkaran btldiseyi de 
fU suretle anlattı: 

- Oğlum seviyor diye herşeylne kat
lanıyor; başeğiyordum. Evlidım şirket 

ek p('rlerindendir. Sık sık dış.an gider! 
3 ay oldu; ylne 4 rünlük bir yolculuğa. 
çıkh. Onun evde.n ayrılmasından 1 ak
şam sonra bizim evde bir g-ürültüdür 
başladı!. Sflzde gelin 22 yaşındaki ko
ca kadın yanma komşulardaki akran
larını topla.m.Jş; bir dans, bir oyun; bJr 
kıyınetUr gidiyor!. 

c- Kızım; dedim. Evin içi mahalle 
mektebine dönmüı?. Nedir bu hal?. Vay 
ıen mi.sin bnnu söyllyen?. Açtı alzını 
yumdu gözünü... tıer tutar blr tarafımı 

bir köşesine bırakmalı!.» 
Sözü yol< mu?. 2 elin1 yanııua gele

cek: dünyada affetmem!.» 

Gelin, kaynana kavgasının lı:.ıkarct 

bahsini dlnllyen hikiın sordu: 

- Bu sana. ne dedi? Kaynana cevap 
verdi: 

•- Şetaret şu1esl!.» dedi. llarti har
fine ezberledim. 1\.1:.uıasını anlamndı

ğ1m için bizim evin yanındaki genç 
balıkçıya sordum. (itile güle ıttr oldu ve: 

«- Ayol bu «Panayır cadı"n> nın ki
barcası demektir!.» dedi. Ben gerçi ilı

tiyarım amma hiç de cadı değilim .. Ce
zaf:ındırLlmasıru isterim şıllığın! .. 

Şahıtlerl de dlnllyen muhakeme bl
lihare icabını düşündü ve «Şetaret .şn
lesi:t hiç de bu manaya ı(elrncdifindcn 
ve hakareti de şamil olmadığı.ndan genç 
geUnln beraatine karar verdi. 

Tarafeyn muhakemeden ı;ıkaTken ih
tiyar kaynana h:i.Ji söyleniyordu: 

- Yazık oldu mu.hakeme masrafına!. 
Bir dl.ha bana söylediği kellmenin ha
karet olup olmadığını anlamak ve he
men da\•a açmak için inşaJlah derhal 
Sahaflardan bir lügat kit.ubı ıılayım da 
o görsün!. 

Sirkeci 
meydanı 

Burada yeniden bazı 
istimlakler yapılacak 
Sirkeci garı meydanı ile civa -

nndaki yolların sür'atle asfalta 
çevrilmesi Devlet Demiryolları 
9 uncu işletme müdüvlüğünce ka
rarlaştırılmıştır. 

Burası Topeka sistemi tabir o
lll'!l,an yeni bir usul.le asfaltlana
cak ve 28 bin lira sarfolunacaktır. 
Asfaltlama işine başlanmıştır. Be
lediye reisliği cie meydanı geniş
le'meği kararlaştırm:ştır. Bunun 
iç.in, Beşi'!" Kemal eczanesi karşı -
sındaki mahalle.bici, kahve, şap
kacı, gramofoncu dükkanlarile 3 
.büyük otel ve 1 lokanta yıkılacak
tır. 

Bu husustaıki istim~ak şeraiti -
nin hazrrlamnasına başlanmıştır. 

-~___,,...1or ___ _ 

Ceza hukuku kongresi 
Bizim de aza bulunduğumuz 

beynelmilel ceza hukuku cemi -
yeti tarafından teşkiıl olunan bey
nelı;nilel ceza huktıkunun tevhidi 
bürosu bu mevzu etrafında yeni
den faaliyete geçmiştir. Geçen se
ne kahirede yapJlaın beynelmilel 
toplantıda; evvela muhtelif dev -
Jetlerin ceza mevzuatında yer alan 
umwni emniyet tedıb:deri hüküm
lerinin bmleştirilmesi etrafında gö
rüşülmüş ve tesbit dlun,an bazı 
formüllerin bu sene kanunue-vvel
de Brükselde yine beynelmi -
Jel bir iç:irnada müzakeresi 
kararllaşbrı[mıştı. Son harp va -
ziye~i mii:nasebetile lbu içtimaı'lb 
ya<pnlmaması ihtimali uvandığın
cjan cemivet, hükılmetirnize ve di
""' aza hükılmetlere müracaat e
d~rek toplantının icrasını rica et
miştir. 
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Yeni kambiyo miidiiriimiiz 
İstanbul kamb;vo müdürlüğüne 

maliye müfe~t:slerinden B. Namık 
tavi.ırı o] urunuştur. 

Yeni k.ambiyo müdürümüz An
karadan şehrimize gelmistir. İs
tanbul kambiyo müdürlüğü vazi -
fesini ifa etmekte olan rna.liye 
müfettislerinden B. Bülend df' An
ı;.radıa bir vazifeye nai<Jalunmuş
tur. 

1 KÜÇÜK HABERLEU 1 
* Vali ve Belediye Reisi LCıt!i Kır

dar dün İstanbul konservaturırının yatı 
kısmını teftiş etmiştir. 

* Şehrin1izde motorinyağı buhranı 
başgösterrn.iştir. Bazı motorcuiar da ına
zot tedarikinde müşkülat çektiklerini 
belediyeyeye bildirmi§lerdir, * İnhisarlar umunı müdürlüğü; yıl
başından itibaren Galata Polıs merkezi 
civarındaki Alemaarzade hanına taşı

nacaktır. * Fransa ve İngiltere hükfunetleri 
bizden mühim miktarda tütün alacak
lardır. Ezcümle yalnız Paris hükOmeti 
IOC milyon franklık tütün mübayaa e
d~ceklir. * Bugünden itibaren ekmeğe 10 para 
daha zaınınolunn1uştur. Fakat fırıncı
lar bu zammı da gayrikı'ifi g:ôrmekte
dirler. * İstanbulun fethi sırasında Fatihin 
gemileıinin Halice geçtiği yol yeni Dol-• 
mabahçe stadyomu .içine tesadüf etti
ğinden stadda bir işaretle gösterile -
cektir. 

No.57 , - - 'f 
Mehmetçik Geçiyor Mehmet bir ara!lık kendini ta -

nıtmak isledi. Fa:kat vWda.nı bu işe 
razı olmadı. Bu derece ıztırap çe
ken ibir yaralıya bir de vioclan a
zabı çektirmek istemiyordu. Sesir 
nn kı:sıklıi!ı da Mehrnedin imda
d ma yetişmişti 

Hüseyin hastane arkadaşile ko
nw;mağa başladı: 

- KarnLm acıktı. Buraya gel -
dim geleli yem.ek yemedim ga -
li'ba. 

- Evet bir şey yemedin. Sadece 
a.,ğ>zına süt ve maden suyu akıtı
yorlaroı. Demek iıştahın geldi. İyi
leşiyorsun artık. , 

Hasta bakıcı bu esnada süt ka
sesile 'hastan.m yanına gelmişti. 

Mehmet: 
- Melahat Hanım, dedi, arka -

dasmuzın karno acıkmış. Bu, iyi 
bi~ haberdir, değil mi? 

Melahat Hanım gülümsedi: 
- EJ1bette. İyileşiyor demektir. 

Ben de duydum da süt getirdim 
ona. 

Hüseyin \!.attığı yerde sütü içt;. 
Melahat Hanım çok şefkatli bir 

h< nışire idi. Çocuğuna bakar gibi 
bakJ.vordtı hastalara. 

Hüseyini de küçük hir süt ço -
cuğtı gibi dovurmw;tu. 

Hüseyin sütü i:ctikten sonra bi
raz daha canlf''" 1ı.. 

- Top sesleri geliyor. Ceµh.eye 
yakın bir y. rdeyi.z galiba? 

- - Canakkaledeyiz. 

[ Yazan: İskender F. SERTELLİ J==::,I 
- Sahi mi? Bense İs tan bula gel!-[ 

dik sanıyordum. 
- Yaralarımız ·biraz iyileştikten! 

sonra oraya gönderecekler bizi. 
Fakat şimdi kunıldamağa mecali
miz yok. 

- Senin yaran da ağır mı? 
- Geldiğim günlerde çok ağır-

dı. Kangran olacaktı.. Bereket 
versin ki, çabuk ameliyat yaptı
lar. bacağım kesilmekten 'kurtul
du. Şimdi bbraz kalkıp doğrula:bi
li:yorum. 

- Nerede vuruldun? 
- Anafartalarda .. 
- Bizi de oraya gönderiyor -

!ardı. Yolda bir şara'J)nel 'Parçası 
başıma ça.rptı, derhal yere yuvar
landığımı hatırlıyorum. Ondan ö
teıinden haberim yok. 

- Sizi de Anafartalara gönde
riyorlardı demek? 

- Evet. Ah, aksi şeytan .. Gide
medim oraya kadar. Gitseydim, ne 
iyi olacaktı. 

- Anafa.rtalarda bil' arkadaşın 
veya kardeş1n falan mı vardı? 

Hüseyin bw-nundan soluyarak 
mınldandı: 

- Evet. Saadetimi çal'll'll ve be
ni perişaın eden lbir arkadaş. 

- Kimdi o' - :t avukluna gö:ı 

mü koydu, yok;a karını elinden mi 
aldı? 

- Sevgilimi elimden aldı .. Onu 
aldattı. Fakat ben de onlardan öç 
almakta gecikmedim. 

Mehmet kendini güç tutuyordu: 
- Aradaki engelleri ortadan mı 

kald1rcL.n? 
- Evet .. Çok anlayışlı bir adam

mışsın sen! Dediğin gibi. yaptım. 
Lakin o bala yaşıyor. 

- o kim? 
- Sevgilim .. 
- Seni sevmiyor mu? 
- Bir kere ötekine gönül ver -

mil;. Benden nefret ediyor. Yüzüme 
bile ıbakmıyor. 

- Öteki nerede simdi? 
- Çanakkale cephesinde .. Ana -

fartala.rcia dediler. Ben de yolunu 
buldum, buraya kadar geldim. Has
mıma çok yaklaşmıştım. Tam onu 
bulup ezeceğim sırada başıma bu 
felaket geldi. Varalı ola.rak buraya 
düşt;a:Q. 

Meliil!ıt,~aınım uzaklan seslendi: 
- Hekim .geliyor .. Herkes yerine 

gitsin .. Fazla konuşmayın! 
Mehmet .ıarı kesti.. Yavaşça ya

tağına girdi. 
•• •• 

Bir eski 
hikaye! 

Halicin temizlendirilmesi 
mevzuu yine tazelendi 

Sirkeci limamnda başlandığına 
yazdığunız temirtleme faaliyeti de
vam etmektedir. BundaTu sonra 
Tophane ve Gafa.ba nhtunlan ön
ler;ni de temizletecek olan Mü
nakale Vekaleti Halici de temiz -
le'meği kararlaştırmıştır. Ha'.icin 
temizlenmesi işi; evvece, İktısat 
Vekfü:eti laraf:ndan da kararlaş -
tırılmış fakat, Belediye ile bir an
laşmıya varıhmaclıf;ı.ndan bu iş 
öylece kalmıştı. 

Haliçte tetkikat yaıpan müte -
hassıslar, şimdiki vaziyetin deva
mını mahzıırlu bıılmaktadırlar. 

Bunlar 4 - 5 sene i,ç;nde temizlik 
yapılmadığı tak<lirde çamu:o~ardan 
Haliçte vapur işliyemiyeceğini bil
dirmişlerdir. Bilhassa Kağıthane 

deresi ve civannda camurlu mın
takalar şimdiden çoğalmaktadır. 

----00---

Pazar ıksız satış hakkındaki 
bir sual takriri 

Pazaırlıksız sa.tış ka"1unu hak -
kında Büyük Millet Meclisi müs
takil grup reisi Rana Tarhan ta
raiındll'!l verilen sual ~akriri, dün
kü Büyük Millbet Meclisi içtima -
ınd.a mevzuu bahsediliniş ve Ti
caret Vekilimizin tetkikat yapıp 
buna 15 gün sonra cevap v"rmesi 
kararlaştı.rıılını.ştır. 
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Doçentlik imtihanı 

Üniıversiteniın mtıhtelif fakihl -
te ve enstitülerinde mfuıha:l bu -
lunan doçenfük'er ,:çin., \l(eçen haf
ta bir imtlhan yaµlliml.'ltı. 

Bu imtihana giı-miyen>er ıçın 
önümüzdeki perşembe günü hır 
imtihan daha icra olunacaktır. 

--o--

inkı'ap tarihi der~leri 

Dün üniversite konfera'l'IS sa -
lontında inkılap tarihi derslerinin 
ikincjsi Mahmut Esat Bozkurt ta
raI!ır.dan verLlmiştir 

Bekleyince, vakit 
kaybolmaz mı? 

Geçen güıı, bir otobüs şoförli, tam 
arkasında ot.uran meçhul bir yolcuya 
şöyle anlatıyordu: 

Talebe yurtları 
C .. B. Partisi tarafından Parti binası 

arkasında tesis edilen yüz kişilik kız 
talebe yurdu, faaliyete ba.şlamıştır. 

Şimdlye kadar, birçok kız talebe kay
dedilmiştir, Haber verildiğine göre, ya.
kında, yurdwt açılma merasimi de ya
pılacaktır. 

Parii.miziD bu güzel eseri cidden tak
dire ve methedilmeğe Iılyık bir mü-
essese vasfındadır. 

İstanbul, bir turizm, bir sanayi, bir 
ticaret, bir liman şehri olal:..1lir. Bü
tün bunlarla beraber İstanbul, ayni za
manda, memlekelin büyük bir kültür 
merkezidir. Birçok yüksek tahsil mü
esseseleri İstanbuldadır. 

Mesleki tahsil, orta ve ilk tahsil mü
esseselerinin sayısı ise çok fazladır. Bu 
kadar çok kültür müessesesinin top
laudığı bir şehrin nüfusunu, tahmin 
etmek güç değildir ki, daJıa ziyade ta
lebe teşkil eder,.. 

Anadolurnuzun muhtelli köşelerin
den İstanbuJa okumağa gelen çocuk
lar. gençler vardır. Bunların mühim 
bir kLc;mının, burada barınacakları a
ile yuvaları veya ya.kın akraba evleri 
yoktur. İşte, bu gençlere kucağını aça
cak, ona rehJerlik edecek müessese, 
Parti ve HalkcvJeridir. Onun içindir 
ki, Partimiz, bu gaye ile hareket ede
rek, bir kız talebe yurrlu tesis etmiş 
bulwımakla, çok bayırlı ve isabetli bir 
iş yapmış oluyor. 

İstanbulda, daha. geniş mikyasta ta
lebe yurdu açmak ve kurmak, Parti
nin esas gayelerinden biridir. Bu ga
yenin de çok yakın bir zamanda ta
hakkukunu g-öı·erek memnuniyetimi
zin lıir kat daha. artacaiını ümit edi-
yoruz. 

REŞAT FEYZİ 

K~za kongreleri 
C. H. P. İstanıbul vil:iyetin'n 16 

kazasmdJ 5/12/939 tarihinde baş
layıp 31/12/939 da bitecek olan 
kaza kongrelerinin tarih sırasiJe 
tertip edilmiş listesi şöyledir: 

5/12/939 salı 20 de Beş'kt:ış, 
9/12/939 cumar'.esi 15 le Beyoğiu, 
10/12/939 pazar 14 te Çatru'.ca, 
10/12/939 pazar 10 da Sarıyer, 11/ 
12/939 'Pazartesi 20 de Emir.ônü, 
12/12/939 saılı 20,30 da Fa.tih, 16/ 
12/f'39 cu.ınartesi 15 te Üskiidar, 
17 /12/939 pazar ıo· da Kadıköy, 
17/12/939 pazar 10 da Bakırköy, 
23/12/939 cumartesi 15 te Bovkoz, 
24/12/939 pazo~ 11 de Adalar, 24/ 
12/939 paza~ 13 te !'He, 25/12/n9 
pazartesi 13 te 3ilivri, 26 '1" /939 
Sı•'ı 14 te Y~lo\•a, 30/12/939 cu -
martesi 14,30 Kartal, 31/12/939 
pazar 10 da Eyüp. 
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Deri f'yat!arı 

- Otobüslerin birbiri önüne geç -
mesi yasak! Fakat. me~eli, ben dolu
yum. Yolc·u mu almı .. ım .. Hızla git

meliyim. Esasen mü.-..ı~criler de yavaş 

git.nu:kten ho~lanD\lyorlar. Fakat, ö-

Geçenlerd? mühim ni'Sbette düş
.mü~ o'an d<CJ'i fiat!.arı son hafta j 
zaıiında yeniden yükselıneğe ~
lanıı~tı.r. Bu tereffü yüzde 30 nis- 'ı 
bet indedir. 

nümdeki otobüs lıenü doJmaınıştır. 

Müşteri ahna.k için, durak yerlerinde 
h.ıyli beklemekte Vt" atrr aiır gjt

n1ektedlr. Ben, onun slir":ıtinl ve bek
lemelerini takıp ctmeğ-. ıı1ecburum .. 

Bu söıleı·e kulak ıni:-..ı.firi olunca 
kendi kendimize şöyle sorduk: 

Küçük baş hayvan derHerinin i 
.\ ;: ~selmesı; bıınla<"!l1 ihracına mü
saade olunınas:ndan, sığır derile
rindeki tercifü de, deri fabrika -
larında stoklar azaltlığından do -
lavı fazla m(Lbayaa yaprlmasından 1 
ileri gelmektedir. 

Avrupa Harbinin 

Bakaya 
vergiler 

İstanbulda gizli 2 milyon 
liralık belediye resmi var! 

Belediye muhasebe müdürlü -
ğüne alınacak memurlar için ya
pılan im1ihana ait evrakın tetki
kine başlann1ıştır. 

2 imtihana giren 4-00 e yakın 
memuru cevaplarm.ı tetkik ~in 
bir komisyon teşkil olunmuştur. 
İmtihanda ka.zananl!ar hemen 

muhtelif şubelere tayin olunacak
lar ve ay başından itibaren, bil -
hassa gizli bakaya vergilerini bu
lup meydana çıkararak bunları 
tahsil ille uğraşacaklardır. , 
Yapılan bir hesaba göre İstan -

ibu!da tahsil olunmıyan gi71i 2 
milyon li.rniık ·bir Belediye vari -
datı mevcuttıır. 

Bakaya vergiler İstanbullular -
dan muhteliıf taksitler ve uzun va
delerle tahsil olunacaktır. 

----oc.r----

Merhum Gt>neral Halil'in 
•.ıbloları neden kabul 

edilmedi? 
Ankarada açılan devlet resim 

ve heykel sergisine eski ve maruf 
ressarn,11hl"1Illızdan merhum Gene
ral Ha!lilin tabloları kabııl olun -
mamıştır. Uzun yııl:lar güze«: san'aL 
!ar akademisi müdürlüğünü yap -
m ış ve 90 sene haya tını resme 
vakfetmiş olan merhum Halilin 
eserlerine karşı kar-.ı gösterilen bu 
:tlnkasızlık güzel san'atlar birlli
ğini:n de •.eessürünü mucip olmuş
tur. 

Güzel san'a"la.r birliği bu husus
ta mabbuata gönderdiği bir mek
tupta ezcümle •San'at tarihinde 
asla misline tesadüf edilmemiş o
lrun blr jürinin bu yersiz hareketini 
protesto c'.meği bir vazife biıliriz> 
demektedir. 

--o-

Berberlcrin tatili 
Hafta !at'linin ka!dınlması ve 

berbcı- dükkanlarının pazar gün -
leri de açılması hakkında muJı -
telif berberller tarafl'tldan yapı -
lan müracaa~lar devam etmek -
tedir. Bu meyanda berberler ce
miyeti idare h€yeti a·zalar:ına da 
şık s'k mektuplar gönderilerek 
btı hususta teşebbüs!erde bulu -
nu 1ması ııi,ca cMunmaktadır. 

Berıberl.er cemiyeti ikinci reisi 
bu hususta ıbir muharririmize de -
miştir ki: 

«- Evet böyle müracaatlarla 
ltarsılaşıyoruz. Fakat bunu yapan
lar daha ziyade patronlardır. Kal
fa ve ç,rakılar uınumiy.,file tatil
den memnundurlar. Ta!il hiç şüp
he yok ki esnafımızın lehinedir.> 

-0----

Yeni profesörler geliyor 
Büyül<dcredeki orman fakülte -

sine Avrupadan biT mütehassıs 
ge• irl<mesi kararlaı;tırılımştır. Bu
nll'!l, için Be'l'grat üniversitesi pro
fesörlerinden Şemiç ile bir muka
veie v&pılmıştır. 

Profesörün bugünlerde şehrimi
ze gelmesi beklenmektedir. 

Yeni Mese'eleri 
- Acaba otobüslerin muayyen bir 

evkat cet velinc tibl bulunmaları zaru
reti yok mudur?, 

BURHAN c;ı,. \'AT 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

ÜÇ GÜN 30NRA .. 

Bir sabah Mehmet yatağında ya
t:yordu. 
Hasta bakıcı Melahat Hanımla dok
tor Sadi Bey Hüseyinin -,,:arasını a
ç,yorlardı. 

Hüseyin hastaneye geldiği beş 
gündenber.i vanıbaşında yatan 
Mehmedi tanımıyordtı. Mehmet o
na r.ereli oldu~tınu söylememişti. 

Meh mooin hala sesi krsıktı. 
Doktor Sadi Bey: 
- Bugün yüzünü açacağız .. Et

'!jo. fını görebileceksin! Fak.at ışığa 
fazla bakma. 

Diyordtı. 

Hüseyinin yarasını açmışlardı. 
Pansıman uzun sürmüş, ba;ırnı '\ek. 
rar sarmağa baslamu;lardı. 

Hüseyin ilk defa Melahat ha-
nımı gördü: 

- Biraz su verir misiniz? 
DiYe seslendi. 
Hasta lbakıcı he:rmire sıı uzattı. 

Sadi Bey işi.ni bitirmişti. 
Yatai{ın kenarından ayrılırken: 
- Hw;eyin, dedi, başındaki ya-

ra kapanıncıya kadar sakın can 
sıkıcı bir şey düşünme .. Olur ol
maz ~ey !ere hiddetlenme! Başın
daki yaranın gözlerinle alakası 
vardır .. 3onra gözlerini kaybeder
sin! 

Hüseyin: 
- Merak etme, beyim! dedi. Has. 

tanede. dev~et millet sayesinde yi
yı'P ıçı,vorum.. Bakılıyorum .. Ne 
diye hidde•leneyim? 

Sadi Bev tekrar sordu: 
- Canın bir sey istiyor mu? 

'TlJ?vamı var) 

Am-rika'nın vereceği tayyareler 
\rlık Anıt rikadaki nıalfım bitaraf

lık kanunu değiı;.ti değişeli Amerikan 

fabrikalarının İııgiUere ve Fransa be
sahrna yapacakları tayyarelerin neye 
eıka.eağı me~clesini düşünmenin yeri

dir. Meselenlıı biraz da mazisinden bah
&etmek, hali anla.tmağa yarıyacakhr: 

İnglltert! ve Fransa tarafından geçen 

ilkbaharda. Anıerikaya heyetler gön
derllm•ll· Amerikanın tayyare fahri -

katarı gezilıniş. görülmü~. ne kadar 
tayyare yapılabilC'('<'ği düşünülmüştü. 

938 baharındaki hesaplara göre Ame

rika fabrikaları yeni tesisat ve tadilat 
vücudc getll'crck geceli gündü.ılü yir
mi dört saat çalışmak suretile Fransa 
ve İngilterenin lstiyecekleri tayyare -
leri yapablleceklerdl. Amerlkada.u tay

.yare almak meselesi görülüyor ki yeni 
blrşey değildir. Almanların mütemadi
yen hava kuvvetlerini arttırmaları kar· 
şısında İngiltere ve Fransa geri kal

mamak lçbı bu i~i çok esaslı bir SU· 
rette tetkik edegelmişlerdir. Bu ciheU 
hatırlattıktan sonra şunu da. ilave et
mek iktiza ediyor: ı\.vrupada harp çık
mamış iken İngiltere ile Fransa.nın A

merikadan tayyare satın almalarında 

ltlra:ı edilecek blr cihet olnuyabilirdı. 
Fakat harp ~ıktıktan sonra bu alışveriş 
Amerikanın bitarafhğı ile uygun gO

rülmüyordu. Nihayet bu da halledilmiş 
oldu. Almanya da, ingUtere ve Fransa 
da parasını vererek ve gemlJerini gön
dererek Amerikadan tayyare alabile

ceklerdir. Fakat tatbikat ve fUJyatta 
bunun manası yalnız Fransa ile İngil

tere alabilecekler demektir. Çünkü A
merikaya gemi yollıyarak ve parasını 
sayarak tayyare almak maddeten yal-

nız Fransa ile İngiltereye nasip ol -
maktadır. Bu da böylece gözönüne a
lındıktan sonra kalıyor şu cıhet: 

Acaba Amerlkada ne kadar tayyare 
yapdablliyor?. 

Amerikadaki tayyare fabrikaları ge
çen sene 3,675 tayyare yapmışlardır. 

Fakat o zamandanberi yukarıda söy
lendiği üzere birçok tadil.tt ve tesisat 
ile fabrikalardan a'liami istifade lm .. 
kii.nları teminedlmişilr. 24 saat zarfın
da birkaç po5ota. amele çaUştırılmak su
ret.ile fabrikalar biç boş kalmamakta
dlr. Onun için şimdi Amerika fahri· 
kaları ayda 1~50 tayyare yapabilecek 
hale {etirtımlşlerdir. Likln bwıu da 
arttırmak düşünülüyor. Onun için ye
ni tasavvurlar ı-arnıış. Ainerikadaki 
tayyarecilik. sanayilnin bu inkişafı in
riltcre ve Fransada ne kadar dikkatle 
takip edildığini söylcmeğe lüzum yok. 

İngillı: matbuatı Amerikadan Avru
~a.ya cetirilecek tayyarelerin miktarı ne 
o1acağını tabiidir ki söylemiyor. Fakat 
Amerikadan bu suretle görülecek yar .. 
dımın ehemmiyeti aşikardır. · Verilen 
ta.fsUft.ta göre 43 fabrikadan 23 ü yal
nız askeri tayyare yapmak üzere faa~ 

liyettedir. Bu fabrikalaruı yedi sekiz 
türlü tayyare yaptıkları söylenlyol". 
Amerika fabrikaJarınuı her çeşit as -
keri tayyare yapabilecekleri anlaşıl -
ma.ktadı.r. Amerikalı fabrikatörlerin şu 
son 6 sene zarfında fabrikalarını ye
nJden tadil ne her türlü lıışaata ınüsa.Jt 
bir hale koymak için 44 milyon dolar 
sarfettikleri de yazılmaktadu. Bu pa
ranın şimdiye kadar yü:zde 10 miktarı 
askeri ve ticari tayyare inşaatı ve sa
tışı ile elde edllmlştir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

® til :ı • 1 ! i i i :~ 
Deniz harbi ve 

bitaraflar 
Yazan: Ahmed Şöltrü 1'S~ 

Bir taraftan Almanya, diğer tar:ıftaD 
da İngjltere ve Fransa arasındki deni• 
harbi gittikçe şiddetlenmektedir. UarP 
başlar başlamaz, İngUtere ve Fransa, 
Alm:ı.nyaya harpte kullanılmaya. yara", 
yacak eşyanın girmesine m:ini olmır• 

karar verdiler. Almanya da buna kar1' 
denizaltı muharebesini açmakla oıU" 
kabele etmiştlr. Deniz muharebesi bU 
safhasında iken, biri muharip devle, .. 

ler, ikincisi de muharip devletıcrdeII 
her birile bltaraflar arasında bir '-" 

k.un lhtiliflar belirtmi.şti. 

1- Alman!ar iddia etmişlerdi ki iıı .. 
gilterenin Almanya hak.kında tatbik eı .. 
tJği abluka kanunsuzdur. 

2-- İngilizler, kendi hareketıerlDiD 
kanuna uygun olduğunu, fakat Al .. 
manya tarafından başlanan denizaltı 

harbinin kanunsw olduğ"unu iddia et .. 
tUer. 

3- Bitaraf devletler ise, hem in · 
giltcreyl, hem de Almanyayı bakstz tc· 
l<ikkl ettiler. Bununla beraber, her Hd 

devlete de nıeram anlatam.Jyacakları:n• 
bildJkleri Jelıı bu döğüştc bir nevi <cara 

dayağı» yemeğe katlandılar. 

Almanya geç.en hafta deniz muha 
rebesini burada bıraknuyarak açık de· 

~izlere mayn dökmeğe karar vermişlir· 
lngiltere de buna karşı mukabelebiinıJ. .. 
sil olmak üzere, bugünden itibaren 

menşei Almanya olan eşyayı, bitaraf 
gemiler içinde na.kledilse dahi, mÜSll."" 

dere etıneğ"e başhyacaktır. Binaenaleyb 
bir defa daha, bitaraflar lıer iki tanı"' 

fw da kanunsuz hareketi karşısında 
ka.1maktadır ve bu defa her lkl taraf 

da mü.raca.at ettiği tedbirin kanunstll" 

tuğunu inkir etmemektedir, 

AJmaıılar, İngUtereyi «yola getir ,. 

mek» için bunu yapıyoı·uz diyorlar• 
İngilizler de aldıkları tedbirin .muka"" 

belcbUmisil» olduğunu söylemekle bU"" 

nun kanwısuz olduğunu itiraf etıııi.Ş 

oluyorlar. Devletler hnkukunu alellde 

hukuktan ayıran bir nokta şudur ki 
bu hukuku tatbik: ve infaz için bir icT1 

vasıtası yoktur. Binaenaleyh karşı ta· 
rafın haksız bir tecavüzü karşısınd• 

kalan bir devlet içln müracaat edile" 

cek yegine çare. kanunsuzluğa kar.J• 

kanunsuzluk ile mukabele etmektir· 
Ve buna muka.belebiln:ı.isil adı verilir. 

Bu ihtilifta kim haklı, kim haksız'!' 
Böyle bir suale cevap vermek kola:I 

değildir. Bir clefa h.:ı.rp başltıdıkt.an so• 

ra, ber devletin karşısuıdakini mağlÜP 

etmek için elinden gelen vasıtaya mil .. 
racaat etmesi tabiidir. Çünkü harp, 

bilhassa bugünkü şeklinde milleUer ı .. 
çin blr hayat memat mücadelesidir· 

Devletlerin harp kaidelerine ve bita .. 

rafların haklarına riayet ederek muha
rebe yaphkları zamanlar olmuştur. F:J.· 

kat o zamanlar artık arkada kalmıştır~ 

Milletler, siyasi olsun, stratejik veya 

lktısa.di olsun karşıl ·kh münasebetle"" 
rinin her safhasında biribirine bu de

rece sıkı surette yaklaştıklart bir za .. 
manda bu haklara riayet ederek dO

ğüşmek mümkün değildir. AmerikanıD 
bitaraflık haklarından \•e saıahJyetle .. 
rindeıı büsbütün vazgeçmesi bunu ıs
ba la kilidir. 

Haklka.t şudur ki harp soıU"ası bey~ 
nelmilel nizamı içinde bitaraflık de ... 
nUen vaziyete yer yoktur. Milletler Ce· 

miyeti ve Kellog misakı. ha.rbt ka.nuıı 

haricine atmakla bitaraflığı da yeni 
devlet hukukunwı lôgat kitabından 

dışarı atmıştır. Harbin şu, bu suretle, 
insani veya gayriinsani. devleUer bu· 

kokuna uygun veya uy~uu olmıyan şe· 
kilde yapılmasından ziyade devletler 
harbi mllli siyaseUcrine :ilet olaralcl 

kullandıkları için mes'ul addediJmeU, 
o.ırıer. 

A. Ş. ESMER 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Berberin 
dileği 

Kumkapıda İstasyon caddesinde 
31 numaralı berber dÜkk5.nmda 
Agop İrtelden aldığımız bir mek
tupta. berber kalfa ve çırakla.MnlD 
her gün sabahlan saat '1 den gece 
saat 22 ye kadar 15 saat bUılfası1a 
ayakta ~ahşmağa mecbur bulun
duklarını söyliyerek: 

«- Bu vaziyet; berberlerin oa
buk yorulup blnnetlee çabuk yıp
ranmalarını mucip olmaktadır. Di
ğer dükkitılar ise her giin muay

yen saatlerde kapanarak bura - ı 
Jardıı çalışanlar istirahate kavuş
mı.ktadırlar. Binaenaleyh bizim 1 
de imkan nisbetinde dlnlenebilmc
mizin temini için berber dükk!.11-
ları için de muayyen bir kapanma 
sa.ati tesbit edilmrsinl muhtereın 
Belediye Reisimlzden dileriz.• 
denilmektedir . 
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Tiirk parasını ıılbk ilbu mebliğ 
mevzuubabs tabit iı:İll bt't su -
rette tayin ed1hnlt olup Franan 

Finlindiya'nın 
Cevabı Kabul 
Edilecek mi? 

(l ... Dldf ......... .., 

maktadır. Gazeteler, ~tle 
$0Vye•rm tiliyata geçmek ve 
U., iın'ki hük6metinı sovyet muta
leıbat önünde ser.füru eıtmeje icbar 
etmek için bll' vesile a1'aDlll ol -
duklan mütaleasındadır. 

Roma 28 (Hususi) - Finlcnd ya 
hük.Uıneti Sovyet hük6metiııtıı 
Fi:nilAndiya ordusunun yJırml bet 
ldlometn! geriye alınmasına d&ir 
olan. notasına dün aJream cevap 
venntştir. 

Doyçland kruvazörü lrlandanın ce
nubunda bir vapur daha batırdı 
Paria 28 (Husus!) - Rwlpindi muavin kruvarmıim elelttrik terti

ecbndaki muavin kıruvazörüıı 1r - batı bozıimuş, dördün-cilde kuman.
lindanuı cenubunda Doyçland Al- dıf köprüsü har&l) dhnuş ve gemi
man kruvmörü tarafından batını- de yangın başlamıstuı Doyçland 
~ tahakkuk etmJştir. 40 Ciakika S<ml"a atesı gesmiştır. 

Doyçland kruvuorü gemtyı aiS- Ravlıpid batmalta "8şlamış ve 
ıiir görmez... 10 mil mesafeden 28 ~ettebatındım 30 kişi Doyçland 
l'ik alır' toplaıiJe ateş açmıştır. tarafuıd&n ~.Bu sı:rada 

Ravlı>indi buna 4 adet 15 1ik to- bjr ~ kıru\lUÖrü J(Örilıld~ 
pile mukabele etmiştir Doyç an- den DoN!and derhal uzaldqmıt
dın üçüncü ateşinde zırhlı olmıyan tıı: 

Avam kamarasımn yeni içtima 
devresi kralın nutkile açılıyor 
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Esnaf ~ukları için Kamp 
He'Jamki'de. Rusların idd a et• 

tikıleri hudud hldilesinkr vuiaa Londra 28 (A.A.) - Avam ır.a-: t bUda beyanatta buhulılcak ve (1 IDel l&blfetea ..,._, hi de, iHcmektep Jdt&plarııun pa-
gelmiş Glmadıll temin edfllmekt maırasımn yeni bir ~tiına dev- müteakiben kencUstr:fden İn.qll - Bu kamplara anasız babasız .., hah ılı yüzünden esnaf çoeukla-
dir. resi, bugün Kralın bir outku ile terenin harp ,gayeJ.eri hakkında ruım .kitapsJIZ kaldıklar!Dıl beyan 
ırt1NLA.ND1Y ANIN CEVABI açdaeakt.T. B. Ceımbedayn, per - etra& mal&nat wrilmesi istene- mıif ooculL4arı bilhlBla kaDUl ofu.. edeNk bu işin ehemmiyetle na -
Londra 28 (Hususi) - J'inılAıı- tem'be pnü harp vekayii hak - cektir. uacaklardır. zan dikkate a1mmasını ileri 8tlt'• 

diya, Sovyet kıtaatı da ayni nia- T • "' d b t Bu 1Devmdan amna azadm bırl Jlliiıttir. 
bette ve ayni ~e (iahtlinde 25 aymıs agzm a a an vapur ~....a!y.~'-'o~~- Bunun üzeriae esnaf çoeuklan-
Jdılometre ~ fartile ordu· "~ • .._ ,.... ~1.1&& •wc- nm okutulması mese! -
aunu geri ~ ~bul temlştir. Aımnerdam 28 (A.A.) - Timea aeıyrüsefajn şlrketıne aittL İçinde miştfır. KAtibi .umumi B. Cemal de deki müııskqrdat harat'etlen ıek 

v AZtYET vAHlM mansa.bında tiaı.ut olan Spaam - jO kiti vardi. Buutana. klffesi tay- esnaf hastanesindeki yatak adedi- bildun telif olunm 
Londra 28 (Hususi) - FinJAndi- dam edmd•ld ı;tolanda baYrilma fa idi Yalnız bir lıtiyar · n.in eolaılbhnası liizumuıl& Bundan 80ı!l1'8, orta lliek 

ya Hariciye Nazın Erko hududda hAmil vapur b8klwıda aşalıdaki kadm vardı. Şkldefl:i inff!Ak ııeti- emnstfr. tlr:elıleıi Balkanlara ve orta Avnı-
~~ .:.:~~ ~ur:-= ubaJıı aaat cesinde tajfadan 4 kişi ile bu ih- ~t~k~ B. ~~- c•cle-::.ı. ~;?n~ıtistiir. ime-
edecek hiçbir harekette buıluııme- 9,30 da öatmıtbr 8,857 ton hac - tiyar Amerikah bdın ıfıelef ol - ,----------------...;.------
dıtmı söyleiıı~tir. Bir taraf onlu- ~ idi v& Bolarıda - Amerika muştur. 

:~ı:r=i:::=: Çek kiliseleri tazyik ediliyor 
ceeinde, Ruslan.n bomba makin~ Patis 28 (Hususi) - .AJmeıı po- tadan bybol!muetw. Diler b 
)eri ve havan tıô'plan. tecHlbeai ya- itil ı«onrvya -ve Bohemyada ted- rahfıpler de ya byıptırlar; yahut 
parken, bir infl1lkın wtua .ıeJe- h- devam. etmektedir. Praı kal"- mevkuf tut~. 1tiılil8-
rek Ruıııbır an8mda b!rke: tiflntn diaa1ı monsliıYör Gespo vali J'on 
ölümüne ve yaıralan.ınasına ae• ,Naynrt'ı Prda geldi~ zaman, kar- 1'rdeki kıyme'1i 1!m etJ81111UD 
biyet verdill tahakkuk edecek - pamad:lt 1ç1n on be.a. Rin hapis miihim bir kısmı müsadere edil· 
Ur. edCıniştir. Jlonsinyör Stavek or- mittir. 

HelainlB'de vaziyet valılm. - - D.. d ı . ı 1 ~ • t• ~~ ~~~:..:;.. unya ev etı o maK ıs ıye 
flh 80ID dakikada btr -anlatma yol'll Roma 28 (Hususi) - Proı>pan- bl b7JPll'ialr qdlıat\iJn cılmin7a -
hı~ ümid edi:mektedir. da Nazın~ Göbele dz All"" calıtU 8ö k Harp ,...mı· 

'>iiii~A GALEYAN • aıtar hakJnnd.a bir nutuk ıöylıJ - da Pe1 eım'atlar blÇ ele lhm e-
~il i@unsl) - Aban miştir. Nazır güzel s 'a!lan ten- dlemiyecek manevi bit silibtır 

D. N. B. ~ verdıfli ma.16.- ıtk etmek Mzım «eldfikıi. çiinkıii Nazır bundan sonra demis ·r ki: 
mata göre, Sôv,c ~ .,._ ~ aan'atın nikbinlik uyandır- cBiz dünya dev-leti olmak istiyen 
~a l'arJı ~ oiJdriınUk oJmaıckkça da har- bir mJIJeti:z.• 
1tt Mikiim 
~ w ridyo at..,.tMıııiüiııi.'. 
mfle Fin:ündiyanın e:w,,hüidedfr. 
Bu neşriyatı şöyle hulha etmek 
mümkündür: ·E~ FinlAndiya 
vutyetini deıtiftii'mez, Elovyetle -
rin muslihane te~eıiıd kabD?-el-

Sabık OsDWalı ~ 
lağunun Taksime utnyan 
dayua um•yeai meeUs1 

Parla, ıt sontetrin 1939 
"B,, kontenjanım llid 

'it 7 •ıı faizli 1933 leDell 
Tflrlt Borea (im- it traaf) 
.-.-ı lsimlllerlne 

Abidin Daver 

Tepebqmda 
dram bnnımia 

Bu ak§am aaa ~ da 
ŞEYTA 

KemaeiSadi'Satona 



V AKIT, NAKİTTİR ... 
. ,, 

lstanbul a Dönüş 
5 Jl()rsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri haricten 

hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş ınukabilin
de 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve i.ştihalı bir sofra 
bazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarıınızda dahi bu derece nef'"ıs bir 
coriıl!,Y1 her zaman bulamazsınız 

ı Nakleden: s ı s 1 

İnsan seneleree yan vahşi di
yar .arda yaşarsa, İst.anbula ge -
li,oce şa~au.r. Cemil de Haydar -
paşada ırenden inince şaı;aladı, 
Köprüye vapurla gelirl<.en acı acı 

d~il: . 
•Ne diye sanki senelerdenben 

çöllerde üolaş>yorum? Hep bir ka
dın yüzündoen değil mi? Halbuki 
beni görünce si.ay edecek, hatta 
beliti de tanımıyacal<. Üç senedir 
İstanbulda yokum, kimbilir ki -
minle sevişiyordur.• 
· Şadan Cemilin. gözlerinde tüttü. 

Ertesi günü bekliyemiyecek, be -
men ona gidecekti 

• •• 
Kapıcı Cemili tanıdı: 
- Hoş geldiniz!.. ·3afalar getir

diniz! Biz sizi öldü sanıyorduk! .. 
Bayan Şadanı aradınız değil mi? 
Anıııesi Oldü, o da l:ıa~ka bi.- yere 
taşındı. 
Kızın adresini söyledi. Cemil o

raya gitti Arabada düşünüyo~ -
du.; •Beni öldü sanıyorlar! Haki -
kat bu. Şadan da: •Ne yaıp~ım, 
ölü müsün, diri .mi.sm ne biieyiın, 
bir satı.r olsun yazmadın! Diye -
cek.• • •• • 
Şadanın apartıınanına geldi. 

Merdivenden çıktı. Kapıyı çaldı. 
.c.Aıjıkı ile .sokağa gitmiştir!• dıye 
düşündü. Fak.at kapı açıldı 

- A! •. 
- Evet iıeııi:ın. 
- Al •. 
- Girebilir miyim? 

ihanettenni hatırlamışt1. Şimdi de 
onu unutmuş olacaklardı. 

M€hmet konuı;uyordu: 
- Seni nekadar özled.ğimizi ta

savvu.r ede=in. Hergiin seni an
dık. durduk ... Neyse geldin ya, 
hayattasın ya, bize o lazım. Ne o 
ıbir şey söylemiyorsun. Dilsiz mi 
oldun? .. 

Cemil biran evvel Mehmedın e
linden kurtuimağa çalışıyordu. 
O ne Şadanı, ne arkadaşlanru ta
hayyü-1 ve tasavvur ettiği gibi 
bulamamıştL 

Mehmet ısrar etti: 
- Bu gece Ahmetle H:ısaııa da 

telefon edeyim, Şadanı da çaiiira
lım, hep birlikte y<>rnek yiyelim. 

Cemil düşünüyordu: •Th>.n:ek 
kendisine ihınet eden kimse yok
m:uı; ... O :ırkadaşl.arına ,.e sevgi -
!:isine :nanet etmiş ... 

... ! 
Alımedi, Mehmedi, Hasanı, Şa-

danı beklemek üzere lokantaya gir
di. Henüz onlar gelmeıxıi!<lerdi 
Bic rakı istedi içerlren kendi keır 
dine konuşuyordu: 

·Ben Tutanbula mes'ut olmak, 
rahat etmek için dönmedim. Bura
ya gelecek, burada bana dost ,ııö
ıünenlcre kenru!Ierinden nasıl ve 
nekadar nefret ettiğimi haykıra -
caktım. Halbuki burada samimi ve 

Btivük yardım ve faydası ll~iltar olan r~rbalık sebze 
melerimiziıı senelerce nefaset ve tazeı:ı ı muhafaza 
şahit olacaksınız. 

CAPAMARKA 
kompri
eltiğ.ine 

Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat sebze ve çorbalık 
komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet giliidir. Billıassa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha QCJk takdir edilir. 

Aileler için o1duğu kadar yoleular ve sıxırcular için de her 
zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkalla
rınızdan 50 gramLk bir komprime 9, 100 gramlık bir kompri
meyi 15 kuruştan alabilirsiniz . 

Tarihi tesisi 1915 camlan dostlar buldum ... Şu halde Beşiktaş: ÇAPAMARKA 

ha~aiun gene eski ~ayatnn dlacak.I •••••••••••••••••••m•••••••a De~iş hiçbir şey yok ... • 1 
Kaktı, telefona koştu, Haydar- --

-----

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altma daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. -
----ıAlll 

- - - - -
ist. Asliye Mahkemesi 9 uncu llu- w-· 

kuk Hakimliğinden: Altun Saatlar ve Pırlanta ve 
Yorgi.nin Filorya Kalitarya kö~tti"n-

de Ye;;ılköy caddesinde 22 numaı-a!ı El m. as ve z;1· mru'" t Satışı 
Bay ~r Teke evinde mukim Tal- \.. 
ya İstavridi aleyhine açtığJ mııhak~-

menin 939/176 numarasında mıtkuy- H kk d ı• ı" 
yet boşanma davasına ai: dava arzu- a ın a an 
hali on gün .h;inde cevap verilmek U
zere berayı tebliğ gönderilmiş ise de 
mumaileyhin mezk{rr ikametgfıhın.ı 

terk ite semti meçhule gittiği ve hı;ı

Jen .maha.Jli ikameti meçhul bulundu
ğu ınüba~ri.n meşruhatından anla
$1ldlğından rnüddeaateyhin me-~kür 

davayrı karşı 20 gün zarfında cevap 
ve.nn~1lf' ve taratların 20/1:!/939 ı:;a
at 9.5 da mabkı.:nıeye g1o>1mt>1erine ve 
istida sureti il(> davetiyenin mahkeme 
divanha!lt"sıne talikina ve gazeıtele:rle 
ilfl.nat icra5tna mahkemece • ..arar ve-
rilmiş olınak1a olbapt~ .ki nan sure
ti nan olunur (:l2216) 

Su1tanahmet 5 inci Sul:1 Hukuk 
Hakimliğinden: 

saıµrmın şeklini değışurnıişti 
Artık kumral değil sarıı;ındi. Üs
tünde gfu;el bir esvap vardı: 

ıpa'!a istasyonunu buldu. Toros eks- _.. .. Müttel. il Ermis - Emniyet - Kartal _.., 
'J)l'esinin hareket sruıtini öğ"rendi, KONSERVE FABRl.KALARI ~ı-----lokantadam çıktı.. Ertesi sabah 
klmseye görü.nmEden Hıiebin _yo
lunu tu tacakt.ı. 1 

İst ınoul Çarşıiçi Çuhacı Hanı kar~ı· 
sında 13 No. dükkanda saatcı'.ı;: yap· 

makta iken 12 / 9 / 939 tarihinde öle 1 

saatçı Kirkor Dakesyanın mahkeme· 
mizce el konmuş olan terekesine ait 
al tun cep ve kol saatları ile pırlanta,el
mas ve zümrüt taşların İstanbul Bele

diyesi Mezat dairesinde 1 / 12 / 939 
Cuma günü saat 14den itibaren açıj( 
arttırma suretile satılacağı ilan olunur· 

- Sen ha!.. demek geldin?. 
.Boynuna saınıldı, ağlamata ~

laıdı. 
• •• 

Yanyana oturdular. 
- Ne zaman geldin? Neden ba

Onun birdenb:in! yeriınden fırla
dıi(uıı, telefon ettiğfrıi, hesap gö
rüp acele acele ~ittiğini gönın 
garson arkasından ba:ktı : 

- Bu da aşık!.. diye düsündü. 
na mektup yazmadın? Nerelerde • • • • • • • •,. ı •, •• •,.,,,., • 1 

yaşadın? Beni hiç düsündün mü? İstanbul asliye 9 uncu hukuk hlı • 
Artık gitmiyeceksin değil mi? Ar- kimliğinden: 
tık ibenden ayrJnuyacaksm de -
• ·1 Ya••i Bahar tarafından Kuzguncuk 
giJ mı... İcadlye caddesi 183 No. da Mazalto Se-
Şadan bıraktığı kadındı. Hal - fado aleyhine aı;tlan boşanma davaSJn-

buki O Şadanı <;<ık esrarengiz hi.r da: Mtiddeaaleyh ikametgtıhını terklle 
kadın tasavvur ederdi. semti meçhule gittiği ve adreııi malüm 

- Neden <rifün Cemil? Jl'ç sene ,.. olmadığından arzuhalin tebliğsiz iade 

Türk Anonim Şirketi. 
tKlNct i.LAı~ 

12 temmuz 1939 tarihinde toplatııan fevkalilde umumi heyet 
ıctimamda şirt<etin hali haz:r 12 hisse senedinin bir yenıi hisse 

senedi ile ve halen hiımilme aid mües:m h .-,."')E senetlerinin nama 
munarrer senetlerle tebdili karnr astır.Jmıştır. 

İşbu karar bu kerre tasd:iki 8.liye iktir.an etınış oıduğundan 
h.issedarlann ve müessis hisse senetleri haın:llerinin bu suretle 
senetlerini tebdil etmek üzere 15 ikinciteşrin 1939 tarihinden iti
baren Deutsche Orientbank Dr2Sdner Bank Galata şub<'sine mü-

racaat e'.meleri rica olunur. l .k.anunu.sruıi 1940 tarihine k"dar iade 
edilmiyen '5e!'letı1er ticaret kan u1unun 397 inci mad.desin-e tevfi -
kan şirket tarafından ipta,1 edi.ecektir. 

İdare Meclisi -
neden benden ayn y~? edildiği ınUbaşlrin meşrnhatından an-

- Senin için. 1aşı1mak1a anuhaıe yirmi gfın zarım- Devlet Limanları işletme Umum 
_Nede ibenim için? .. Evienir - da ~ap vermesi ve mahkeme için 1a- d 

sen paran bana kifayet etmezdi- yio olunan 201ı219s9 81.rnu ••at s.5 da Müdürlüğün en: 
ye mi di.işündünı? Aklına ş~ay~. mahkemeye gelmesi hakkında Hanna- İhalesi evvelce ilfl.n edildiği hı:ı.lde ıste.kli ç.ıkm.Jyan asgari 350 a.zamj 450 ton 
Benim paraya )htiyacım yok. Lök- meler tanzirnlle davetiyenin gazeteler- matozun ihalesi 15/12/939 tarihine nıslı~yan Cuma gtinii saat 15 de Galata rıh
se ihtiyacrm yok.. Sen kaz.andığın ~ le ilAnat icrasına arzuhal suretinin da- tımındak:i Umum Müdürlük binasında toplanacak olan satınalma koınisyonunda 
g>bi ben dıe kazanıyorum. Gül gibi veliye ile birlikte mahkeme divanha- yapılacaklır. Muhaınmen bedeli 32940 llro ve muvakka-1 teminatı 2470 lira 50 
geçinıriz. . nesine ta1ik edilmesine ltar:ır verildi. ı.lı:UJ"U§!ur. 
. C.emil dü.şünüvordu: «Ne diye 1---------------ı İsteklilerin teklif mektuplar~ı bildirilen vakıtte.n bir saat evvehne kadar 
kafasında lühe diişkün, israfı se-- kom.isyan reısliğıne tevdi eunelen lazımdu. 
ver brr Şadan yaratmJ:Ştı! Demek Bu baptakı prtname sözü ııeçen komisyonda her gün gbrillebılır. <11758> 
onu tanryıımam$ 4te kadın ona 
sadık kalmış, üç sene kimse ile J ,. "W 
münasebet peyda etmeden onu ş e k • H • d ' 
be:sm:!·'üstünde beş resim du- i ır e tı ayrı ye en • 
~ordu. Beşi de kendi resimleri I 
idi. Resimlerin önüne de bir gül I 
vazosu konmuştu. 

- Vay Cemilt'• Hortladın mı j 
yahu!.. Billfilıi Şadan sevinçten _\r~!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!I~!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!~~ deliye d'ön~ek? .. Ne zaman gel-
-ıiin?. 

Cemil Cank cevap verdi: 
_ Dün, djin ,,-e]jr gelmez de 

Şadanet gitf'lm. Bı,.rriin ni~rrıedim. 
Bütün gün. serseri serseri sokak.

farda dol amm bi!"ka<; kere Alınıe
'de, 1\leh!1ıedc H<.sana telefon et
etıneği d~nmüş, 90nra vazgeç
'Jnişti İstanbuldan uzakta yaşa -
dığı zaman.la:r, hep arluıdaşlanrun 

Diyışim ve biraz da. 
- Olmazsa ayrılırız. Ne yapalım! 

P. T. f. Levazım Müdürlüğünden: 
ı- Talibi çılmuyan 50.00 adet v.-rnon pil kadebı pazarlıkla alınacaktır. 
2- Muhammen bedel (2500) muYakkat teminat (187,5) lira olup pazarlık 

23/Birincikiınun/939 Cumarteı;j günü saat 10.5 da Ank:arada P. T. T. Umum Mii
dürlo.k: binasındaki salıo.almn koruhı7onunda yapılacaktır. 

j 3-- İstekliler n1uvakka.t teminat nıak:buz veya banka teminat mektubu ıle 

l
kanuni ·\'esik:alarını h3milen mezkOr gtin ve. saatte o komjsyona şartları öğren
mek için de her gün Ankarada P. T. T. Levazım J,<çtanbuJda Kınacıyan l:ıarundn 

,P. T. T. levazım ayniyat şube müdürlükJer'lle müracaat edeceklerdir. (9793) 

saç bakııuı güze liğin 
bh inci şartıdn·. 

f'll 

Sultanahmet biıinci suJ.h hukuk 
mahkemesi!IÔ€'n: 

Davacı Emlak ve E:-,ıam Ban -
kası vekili avukat <>aib Tamtürk 
tarafından müddeaaleyh Nermin 
ve Beyo~l unda Boğazkesende Çu
kurcuma da Yazıcı Çıkmazında 11 
sayıda muktm Hikmet aleyhlerine 
açılan alacak davasının icra .kılın
makta olan durrn;masınrl.ı: Müd
deaaleyhlerden Hi.kmet't .~önde

riılen gıyap karan, yukarıdaki ad
resi lerkettiği ve mübaşir tara!ın
dan verile-n meşru.hatla anlaşılan 
Hlkrnet'e muameleli gıyap kara -
nnın ilanen ı ebliğine karar wıi'l
m iş olduğundan rnuha.kemesinm 
icrası için tayin kıJınan l9/l2/9'J9 
tarihine rasUıyan salı günü ~at 
14 de mahkemede hazır bulun -
ması ve tebliğ tarihinden itibaren 
5 gün içinde itiraz etmesi ve aksi 
takdirde vakıa~n kabul ve ikraT 
etmiş sayılacağına karar veril<:
ceği muameleli gıyap ka:ran teb
liği yerine olmak üzere ilan olu -
nur. 939 / l 495 

939 /135 Tereke 

ı b 1 E . s d y o· 1ct•• l .. y ··ude~ stan u mnıyet an ıgı ıre or ugu 
Bo~lu Bayan Halideye tıan yollle tebliğ. r.' 
Gösterilen ikaınetgfilı: tlsküdar Stncınpaşa mahallesi Kasap ı....ok:~)( 

26 yeni 42, 42 numaralı hane. . ır 
·· 11es 1ı11 Bayan Hlide 12729 hesap nurnarasile Usküdarda $jnanpa:;ıa maha 

sap sokağında e:;;ki 26, 26 yeni 42, 42 numaralı maabnhee bir evin t~ ~ 
bırınci derecede ipotek göstererek 8/1/932 tarihinde Sandığımız:dan 3 .v 
(1300) lira borcu 6/3/939 tarihi.ne kadar ödemediğlnizden faiz, ıuurı:i5'~ 
ınasarifile beraber borcunuz (1764) Ura (68) kuruşa varınış:tır. Bıt ~~ 
(3202) No. lı kanun mucibince hakkımzda Sandlkc;a icra takib\ne başlan• ı1' 
karıda yazlı ikaınetgfthlDJZ3 ihbarname gönderilmiş ise de ik:ırnetg~JııP 1~ 
ketmeniz- ve nerede olduğunuz da öğreni1ememesi hasebile ihbarn<ıme teb ı" 
ıemediğinden kanun hükmüne tevfikan ilfuı yol:lle tebligat icrası icıı.P ~t· 
işbu nan tarihinden itıöaren bir buc;uk ay tçi:nde Sancbi:a borcunuzu il·· 

ve kanunen kabule şayan bir itirazınız varsa bildirmeniz lttzundır. Haki<:' 
r. 

takibi usul ciflir~!nde durdttrmadığınız takdirde tpotekU gayrimenkıı~~ 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetleJ: borçlu Bayan HaHdece bl oS~ 
ihbarname tebHği ınakamma kaiıyı olmak üzere ilün olunul'. (~ 

1 

Sinir ağrıları, Baygınlık, Çarpıntı, Baş dö~' 
mesi, Uykusuzluk ve sinirden ileri gele~ 

bütün rahatsızlıkları dindirir. 

Sahibi ve neşriyatı ldarP. eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tolsrof Matbaası 

ZAYİ 
ııı'' 2113 numaralı arabacı eh ;./ 

Diye tiıtHelere başladı. Hayati Beyin gözleri 
•ahideıı kapanıkb. Bu l.iıfları işitir işitmez, yayık 

bir ağızla: 

naınemi ve araba kazanç l<~',ı 
larımı hamil cüzdanımı zaY1 t 
tim. Yenisini alacağımdan r" 
sinJn hükmü yoktur. 

Kasımpaşada 33 numaralı ~ 
Be!ir oğlu Hüseyin aur. 

- Yoo. Yoo .. Vallahi değiıJ. Daıha benim uy
kum yok. Yalnızlıktan şöyle bir rehavet geldi. 

Dedi. Rıdvan iBey devam etti: 

Demem onu fena halde gü~ ve bu 
kamr:ı ııevı<etınışti. Kırgınlığa, izzeti nefsin gale
!besıo~. fazla ş.iddetlı menfi hareketlerin büyük 
ruhi .nfiaı.Jer ve reaksiyonlar yaratacağına ina -
nıyordum, onu haklı buluıyordum.. Fakat ben de 
başka bir ~ey :söyleyemeo:, onu kandmn~ olmak 
vaziveııııe düşemezdim. Hakıkatleri bile lbile, seve 
sev:,, orıl..ı.rla başba§a, ne aldataı·ak ne aldanarak 

tı; r.ı d., gene; 
- Hayır böyle bir teklifi kabu.J edemem. 
Dc'Ciim, ilave ettim; 

tun ve ben gene içki sofrasına döndüm!. Ve .. Ge
ne hükmediyordtım ki, ben onu bırakınca gide -
miyecek, dönecek, girip odasına yatacak. 

- Hanımefemli siz olmayıma sallıiden neş'emiz 
kalmıyor. Bakın siz giıtrkten sonra bir kadeh bile 

içemedik. 
- Teveccühünüz efendirn. 
Dedim. Hayati Bey: 

ZAYİ - İstanbul Em!ll>İYeı 
rektörlüğünden a:ldığım 19584 ıi 
lu ikamet tezekeremi kayııe' 
Yenisini aJacağımdan zayiiV ~ 
mü yoktur. 

Kurnkapı, Gerdanıl·ık sokak ~1 

Mll'rkos Vitalı 
yaşamalı idik. 

'fekra,- k<:Aundan tu tlj.ITI: 

- Hiç bır yere gıdemezsin NU.>rel! 

Detl~m. 

- Ni~? 
Dıye sordu. 

_ Çünkü,""' yaptığını b•lnıiYorsun . 
- Ne münasebet? 
_ Mü .asebeti filan ~ok. Haydi odana! 

Dedım. 

_ O halde teklıfıerim, kabu. ediyorsun de

mek• 
Bu, nokta üzerinde imkfoı yok yalan söyle -

yem.i:yordum. Vt: Hele hunu böyle söyledikten 
Sh!" n, oniln sarhoşlu,t!unu iilRn. her Ş{'~·in· urut -

- Hem, rica e<lerim o ,Jxıh.;;j tekrar açma. 
Döndü, yalpalana yalpalana: 
- O halde size son bir Allaha ısmarladık: 
Dedi, kapıya doğru rlerledL 
Düsündüm: 
- Ya::an söyliyeyim mi"! 
- Peki diyeyim mi? 
Fukat, ak.si bir kan~at hakim oldu: 
- Hayır. 

Dedmı. Ve. Zannet~ını kı bana numar~ 
pı_vc.ır, ban.H: 

- Git.mt Nusret. Pekı'. 
D<'<lirtmek istiyor. 

~a .. 

- O, bana peki, desin ~isin! 
Dt·d•m \l bunu'l jçınd.r ki. Ol'U orada b.rııK-

Erlesi gün de bana yalvaracak: 
- Afieı Belkis! 
Diyecek. 

• •• 
Rıdvan Bey çok içmesine rağmen dayanıklı, 

.şenliğini muhafaza edebilen bir adam. Ona içir -
diğım kadarını başkasırı.a içfrr-ıiş olsaydım, çoktan 
sızar. dünyayı duman gibi görürdü. Bayati &y 
bile, az çok sersemlemişti. Kafası ikide bir gözle
rıni yuma yuma göğsünün üzerine düşüyor, san
<lalyada keııditiüti zoru zoruna tutuyordu. Haılbuki, 
Rıdvan Bey şendi, diri idi, kon.uşkamlı, Ben sof -
raya döner dönmez: 

- Aman hanımefendiciğim 
"ıalcıı. Baksarııza Hayati uyuyor. 

gözümüz yolda 

_ Aman bu çocuğunuz nekada·r da yaramaz 
feY. Çok geç uyudu değil mi? 

Dedi. 

- Evet amma .. Ben size darıgm.ım .. 
Böyle söyleyişime ikisi ıbirden şaşn"dtlar. Hiç 

beklemedikleri bir söz oldu. :llk önce Hayati Bey 
gôz kaıpaklarını zorlıyar.ak, kaldırarak sordu: 

- Neden?. Neden?. 
Rıdvan Bey de ne söyliyeceğimi merakla bek

liyordu. 

- Neden olacak? Nusret için biç çalışmadı

nız. Arkadaşınıza en basit bir işi yaptırmak iste
medini:z. 

'Devamı va?) 1 

1U7 Blmt 1 U51 11;,-ı 
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Va~tler :~ .. :"~ 
Güııq 7 02 2 l 
Öjl.e 12 01 1 ı9 
İkiııdl 14 29 9: 
AkjaDı 16 43 1' 51 
Yatm 18 20 1 Jı 
İmsalı 5 18 12 . 


