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BTEH İZZET BENİCE 

Amerika'dan Fransa'ya Bir Leh Ordusu Geliyor ..__ ___ _ 
Onümüzdeki harp 

ve sivil halk 
Almanların Sovyetlere satacakları vapurları 

.......... --.....~----___,,, ı . 
Harbin biitıin dehf('t J 

vefeeaaüle önümüsııeki 
ilkbaharda batlıyacağı 
anlatılıyor; bu badire
de hiç olmazsa ııi.vil 
halkı korumak muha
riplerin insanlık gu
rurunu tetkil "e ifade 
etmelidir. 

Müttefikler yine Alman vapuru addedecekler 

Yazan: ETDI İZZET llSNİCS 

llarbln başladJfı muhakkak. Fakat, 
llQn harbJn fOyle umuldutu ve sa
~d.ıtı clbi kıyasıya bir h.&lde olmadıtı 
.. &fikir. Ancak, bu. muharebenia bu 
kkUde devam f'dip cidttett 2anıunı 
lıikım kıla<ak bir ndyet ddlldlr. 
IUJ.i.JtJs, muharipler ('Ok (t.DIŞ 01<-Ude 
lr:or .. tmç vr dehttot verlt'I bJr muba.re
lltıı.in hattrhtı f('lnde bulunmaktadırlar. 

1'alnız İnl'llt.f'rtnln ha:ı.ırlılı ıözdt:n 
«etlrtllrff unumuzdrkl ilkbahar ve 
J'aı.ın ne müthiş bir müdafaaya sahne 
Olacajını bize anlatmıya yeter. Ame
tihnm $Uah sah1ına b~lamiıl.1\1, A\•u t· 
l'alya ve Kanadanın birer tayyare ye 
harp mal:ıtme!'!;i fabriküı haline ıeti
l'flıne i: İnr:Utertnin bütlin dtinya am. 
bat'larından her ntvi mamulit ve ma~· 
llou He birlikte lplldıi maddelori çek
ltlt11i Vt .4.mtrlkaya Fransa ve İnılltere 
•arnma bir ('ırpıda on bine n.kın tay-
1"&1't: 11iparlş edtlmesl "Yalnız harbin f('a
b111a cört nt muthl1 bir ~kildto bat.h· 
~&tını ıöstermtklf' kalmıyor. a ni 
U.nıanda mütt.eflkltr (!f'phe inin nlha.· 
>'tltiı: takat, tukrnmtoz lı:udret.inin dr 

euı, bir mba.1 vr delUI ola,·or. 
İnc-lltf're ve Fran nın bu acık llo-

11Uuna hazırhtı ka"'ı ında Almanyanm 
ile yaphiı flmdllik malünı detlJdjr, 
Yahut da Alman) .. adaki hazırlıklar 
litH tutulmaktadır. Htrhalde .. .\.lman
la11.n ela. ellerini kollarını ka.\·u•lurup 
dunnadıklan ,., kt'ndlltrinr l'Ort blr 
bettapla cehennemi blr boiu,mıya ıa· 
tar Wdblrlerl aldı.klan muha.kkakhr. 
An~ak. bütün bunlar l'Mtrriyor ki, 

•tni:U harp hıtUe ba'1aJll1Dllthr \•e 

'bqlactatı sti.ndtn itibaren de uı.un 
tUrecekUr. Eler, Onumuzdekl ilkbahar 
•t yuı fillen büyü mhC'Ml lenin bat· 
Janl'tf'ı olarak kabul toderttlr. , İnl'llk:re 
•e Fran. anın harp ili.nmı kararla tır· 
dıkJan vak.Jt de Uln ettikleri cibi mu
harebenin en az üç yıl bo1un<'a sure
otilnl hakikaten l'iZf' almak lizımdır. 
.\ııJ114ıJ1yor lıl_ birinci yıl elulklerln la-
111am1anması. mevcut l'eaaltfn hu.umu 
••dar 7edt>klenme 1 yıh. ikint'l yıl 
lr:.al"flhkh muba.rebr, Uçünf'ü yıl da 
llıtlf'adelrnln ta!f'ly9J ,.e neticelerin a· 
luu:oa.sı l ılı olaeakt.ır. Eitr, harp ay. 
tı<-a tjray t vr l'eıti~.leme ilUdadını da 
CO.terlne ihtimal bu 1ic 7ıl da.hl Av· 
rupa i('in ulhu ttkrar kazanm1:va kili 
lrlmfyet>f'klir. 

Yalnır, harp artık bir f'mrivaki ol
Qlu bulundutuna l'Ore bundan böylr 
Ct-reran tdtcek kanii ve felaketli sah· 
lt:f'ler içinde insanlığı en rok alikalan
fıran tlhet muhakkak ki, sJ,·u halkın 
v" açık tehlrlerbı vulytti Vf' maruz 
hulandukları ltohllkedlr. 

Amerika ilk partide göndermek üzere 900 tayyare hazırladı-lngiltere Amerikaya bir hey'et gönderiyor 

Amerika bir gün behemehal Bulgaristanında: ~inla~~iya ~u~ya:!1ı~ 
harbe girecekmiş ! iştirakile , , ıste~ıgı denız ~ssunu 

L<>ııdra S (Bw.usi)- )farqal Go • 
rinl'lıı bu hafta içlndr Rom.aya cele -
~eti haberlrri, tekzl1>lere ratmen te
eyyüt etmektf'dlr. Mar~al Romada 
mtihim mselelert l'ÔJ'Ü.fttektJr. 
De~· Ji Hrraldin siyasi muharririnin 

yazdliına. &öre, 1\lue'8-Un en blrlnci 
hedefi, İ&alya;)· ı tlmdlye ka.dar muha

faza rtmekte oldutu bitaraflık sl)a -
srtlndt>n ayırmata cah mak olacaktır. 

.~vnt sar.e~ bundan 25 ı;rne t>\"\'t"I df' 
\'on Bulovun ayni mak. Ua ıtomaya 

ıeldlilni, fakat vazifesinde muvaffak. 
olamadan dOndıitünli hatırlatmakta. -
dır. 

'.\ta.rr al Görinıin diğer bir \'azlfeıt 

de Alman - Sovyrt anlaşma~mı İtal
ya~ra ta \•ip ettlnnrlı: olaC'alıtır. 

Bu sa:ıtlf' dt ·or- ki: 

Sfmdllik Almanya bür-uk bit:.1.raf 

drvletlf'rlt m"111J olmakta, Rus. a l r 

kucuk dt'flttlrrlr utrac.;maktadır. Ru. -
ya Flnlandlyaya yaphfı talf'P1f'r mü· 
n:.ı.. t-bf'tllf' iın· f'Cf' df' İnıiltf'rf"ye kartı 
fa7la "if'mpati &'O Wrmf'mf' t yolunda da 
kapalı lhlarlarda buhmu7or. Roman7a 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Mecliste yarın 
encümenler 

seçiliyor 
Hariciye encümeni ilk 
iş olarak ittifak proje
sini müzakere e ~ecek 

Ankara 5 (Telefunla) Mec -
lı~in yarınki toı»antısında mıcü

menler int:ilıaıbı yapılacaktır. Ha
riciye eneınnf'nine ilk tevdi edile
cek olan kanun li>yiha.sı Türk -
İngiliz - Fransız ittifakının tasdi.ki 
hakkındaki lay~hadır. Malfı.mdur 

ki. bu layihanın Meclı.sl.<on mü~ta
celiyetle müzakeıesi isteımıiştır. 

Alllll§lllanın öniirnüzıdeki çar -
şarnba YE')'a cuma günü Meclınte 
tasdı ed lmr ku\•vet k muh1e -
me dir. 

IRADl o HA BERLEHtl 

)(ısır kahineeinde istifalar 
Kahire 5 (Radyo) - Ka.b>nede 

yakında tadilat yapılacagı tah -
mın edilmektedir. Hariciye Nazın 
da dahil olmak üzere üc 11azır is
tifa edecektir. 

------~ Romanya hükumeti ~ti- katıyen VCrmıyecek 

Garp cephtalnt- İn&'tllz moıörlti l"ut talarını.n sıevklne devam tdlliyor 

Musolini'nin bir nutku 
~ .............................. . 

''italya kuvvetlerini 
yarın için topluyor,, 
İtalyan ordularının Alman ve 
ordularını ma~lup ettiği günün 

ltalyada tes'it 

Avusturya 
yıldönümü 

edildi 
Roma 5 (ll:w;usi)- İtalyan ordu

larını.n Alman ve AvusUrJ'll ordu
larına galebe ettiği günün, yani 
Vittorio Veneto'nun yıldönümü 
münab<.betile yapılan merasimde 
Musolini bir nutuk söyliyerek de-, 
miştir ki: j 

.İtalya Vit.torio Venelo'nun yıl. 
dönümünü ayni bir ka1p ve vata
nın mukadderatına sağJa.m bir i -
nanla tes'it ediyor. İtalyanlar bu 
zaferi fedakarlkları saye.; nde ka
zanmışlardır. Yaprlan işlerin ha- ı 

tırası ıstilk.bal ic;ın de ıti.mad;mızı 
arttırıyor .• 

Musolini bu nU'l.kunda bugünkü 
harpU,n hiç bahsetmemiştir. Sade
ce ~u sözleri UB.ve etmiştir: 

· İtalya lradeı;ini kuvvetlendiri
yor. Yarın için kuvvetlerini rop -
Juyor. 

Musolini, kendit;ini dinleyen el
li bin kişinin mütemadi al!kışları 
karşı.sında, beş defa Venıedik sa
rayının balkonuna çıkmak meobu
rıyetinde kal.ınıştır. 

.~. #' ~ ., .... , ...... ~ ............. ~.. ' • ~ 

~G~z·~· C~Ph!it•~r. ~~rı·; . . . : •. . . . 

tinaya yeni bir Balkan M 11 k 1 • • k f hf I ' 
grupu projesi göndermiş uza ere erın ın 1 aı mu eme • 

Brüksel 5 (J. D.) - D. N' B. a
jansının billdirdiği>lle göre, Roman
ya hükfı.meti Bulgar.istarun da ~ 
tirakile Balkanlarda b>taraf mem
leketlerden mürclokep bir grupun 1 
ttşkil:i hakkı.nda Atiııa hükUımetine 
bir proje görrdermişiir. 

Finlandiya Başvekili diyor ki: ı<Tedbirlerimizi 
aldık, kararlarımızı verdik. Hürriyetimizi 

ve istiklalimizi muhafaza edeceğiz.» 

Bir beyaz 
zehir 

şebekesi 
Beyaz zehir, afyon ve eınır gibi 

uyllijturucu madde kaçakçıJarile 

müptelt.larına lııarııı yapılan mü -
cadele şiddetlendirilmj,;tir. 

Ezcümle son bir hafta içinde 
bu suretıle 30 dan fazla kaçakçı Y•
.lı:alandığı gibi Fatihr:le büyük bir 
şelbeke meydana çıkarılmıştır. 

Bu şebekenin eileb~ısı Fazlı s
minde biridir. Kendisi Kı:ıço is -
nrirdeki bir arkadaı;ile d-aima bera
ber hareket etmekte ve lüks giyi
nip hususi otomobille kaçakçılrk 
yapmaktadır. Kendisi ya.kaılana • 

Finlandi'a ordu u BaıtJıumucam Mar ~l Manb.ıymer erkanıharbiyr 

lir blrllllte harita ü •Binde l'ÖriİfÜrktn 

cağı zaman araibasına son sür'ati Pariı> 5 (Huımsi) - Finlandi · a 
vererek kaçmak istem~ de der- Ba..ı;vekiJ.i Kajanıder aşağıdaki be
hal bir taks;ye at!ıyan memuıılar yanatta bufunmııştur: 
heyecanlı bir tak)pten sonra onu •- Bizim bitaraf Mınak huı;u
ve arkadaı;larını yakalamağa mu- oııundaki aoıminıi7, Sovyet Rusyaya 
vaffak olanuşlardır. bir alet ohnamafdır. Hangoe ci -

Biraz s.onra da bu şebeke ile alii- varında ibir deniz Ü'SlsÜnün Sovyet 
kadar olmak üzere Ku.mkapıda Ali Rusya' a t.erlredilrnesi. Leningradın 
O&man, Hafız Meıh.ıne!, diğer Meh· emniyeti bakımından lüzumsuz· -
met, Me9ı.met Emin, Muzaffer, Şa- dur. Halıuki 'böv-le bir Ü6 brl&ıtis 
ban ve Fikret ismindeki kaçak _ Fimandiya için ·bir tefıdi1 t{'f:kil 
çılar da yal<alanmışlardır. edecektir. 

Biz Fin}andiyallar ıçin b.ııtaraf• 
l>k da kim değildir. Bu bitaraJllığı 
müdafaa emek vazlyetin<I de bu
lunuyoruz. Tedbil'lerimizi aldık, 
kararlarıımızı \-erdik_ Hürri:yeti -
mizi ve istıild.iı.limizi müdafaa ede
ceğiz.> 
Diğer taraftan Fin 'ya Ha-

rıci:ye Nazırı Erko şu ..özlen söy
lıemiştir: 

•- Sovyetler yüzde yüz tatmin 
{Devamı 3 üncü ıalıife<le) 

Tutulan m:ı:llar <'ffillİ}-..t müdür-ı
lüğtine ge<tirilmi~ir 

Fırında bir hırsız 
Necip ogu İsmafl Hakkı ad;nda 

biri Zevrek caddesinde Ali Sina . ll ' 

nın börekçi fırınına girerek bura- -

Makineye 
Verirken: 

da çalı~anların eşyalarını çalar - ' -

r:;~i~u~~~~::.ı~~~a~~ı~~ Alman korsan gemisi Almanlar benzinden tasarruf 
ediyorlar 

i ·ti:Y<mlere bıçak <:ekerek kaçımak 

ı :::;~de yakavı kurtarama - 'bDyük Okyanosta mı ? 
Almanlann, i4at edilen habf'rltore ve 

Polon7a nıubarebeal esnasında. ıôrü • 
'"" vaı:tyeUere &"6re hava baskudarma 
"" •u kalanlarla halk manevlTatınt 
"" &'erl b.lzmetlerlnta bo2u.lma ma. bu
Tblt bir ehemmlye-t Yerdlklerf anlatıl· .... _. İugiliz tahilleriode beş crııet I~ Parmaklarını makineyeı Paris 5 (A.A.)- tn.ms deni• .... 

ilamlarının 11,000 tonluk Alaan «A4-
ka pb rdı . nılraı &beu &1rblı uım Büyük Okya-

laka ile ka.rtılanma.ktadU'. 
Şa116hayda bir Japon ~bauuba 

Jtattl. Alman u.aumi kar&l'l'ihınw 

f raasa4a ltlr t.aarrua &'epneden Onee 
~ ,,.._ İll~lllere7e taarruzlar J•P -
illa.it ıureUle teUıfı 'harbine cirişecf.· 

iı de- lal'YveUi talualDler ar UMla ••· 
ı..ıea edllmltllr. fn.IU.lerln bu ihll
ınau ıösönün4e bulundurdııllları bil· 
ha-. ~ya.re tuneUerlni arttırmak 
,.«> blrkao mWine (!ü::artmak hWiu&un· 
ııilaki taallyetlerladen anl&fllmallt&dlr. 
"'Tanı kamarasında cere7a.n eden mü
takereler uraıancla Herbtrt Morrl1ır;on
bh IÖyledJtı llÖ&ler bu bakımdan C'Ok 

dikkate f&Jandır. 
İııcllbler~ Almanların ha\·a taarruz· 

1•ruıı kara bata.ryalan ile oldulu ka
tlar havadan da bine kartı bet bin 
ta, .. yare uçurarak tekilde kırmıya ha· 
tırJandıkJan C'ibi ayni ttekilde Alman· 
l·aya mukabeleye llaıır bulunduklarını 
da. '9Jlemekten çekinmemektedirler. 
11,, o demektir ki. İnl'iltf.re kendi b&· 
a.latını 7üzde yih bir tekDde ve tay .. 

J•••Je karıı la11are llAhını bilhasaa 
kuııuaralt müdafaa etmek iktidarında 

(Devamı 3 üncu sahifede) 

Londra 5 Radyo) İngıliz sa-
hill.eri.rıdEc be cıe.oet datıa bulun -
mıu;tur. Bunların batan bir Alman 
tahtelba!hiri mürettebatndan ol 
dukları aıııa,ılmu;tır. 

11. urdel Hül'ün beyanatı 

Londra 5 (Radyo) - Amerika 
Hariciye Nazın Koı'CIEil Hu! b~ 
sene e\-vel hükümet tııırafından 
m<'Clislere \'<:rjjen bitaraflık kanu
nundaki tadıial projesinin kal'i su
r9tte kaıbulünden dolayı memnu
niyetini iZ!ıar eden beyanatta bu
Iunmu:rtur. 

lngiltrrf'ıfe U<'uz 8ığınaklar 

Londra 5 (Radyo) - Hüküme -
tln sat ·a çıkardığı dört, ahı, ııe
ki:ııer kişilik Qellk sığınaklar bu- ı
yük bır ra~ı görnnektediı. Ucuz 
fiatla ve taksttte satılan bu sığı -
naklar dolayısile İngıltıerede kim
senin hwva hücumlarından kor -
kusu kalımıyacaktır. 

(Dilft baberlf'r 1 ün('b iahifede; 

• 
'\·erilen bir Aabe:re &"Öre Japon llma•· 
larmda ve bilhassa. «Xarasakiıt de bu-1 F tihd F · add inıd \ nosla buluııup bulunnudılını telkllı: 

1 1 

a e evzıpaşa c "' e 
Mehm'l!din fJrmında çalışan Oımıan etaıelı:te oldulı:larııı& dair aııchaydan lunaıı Alman tıcar<t cemlleri çok mllı 

kazaen pa.runalclannı hamur maki- vC1'lltn Ye «Swıday Tlmes• ıaz•t.Hi ta~~ timür ve \ııtnı:ln almakta, fallat 
. ka t k al tarafından neşredilen habe:r burada a· hennz lfmanlarclan aynlmamalrtathrfar. 

neı;ıne p ırara yar anmış, has-

:~~~ış~~ırılaralc tedavi altına Macar-Slovak iktisadi müzakeresi 

1 

1 

KISACA 

Yanlış kitap 
okutuluyormuş __ 

1 

ı 
Bir mubarrlr ve muallim, bir ıaze. 

tfiie U%Ull bir yuı neşrediyor: .Neler 
Nutuyoru.z?.> serleYhasını koymuf •. 

Bada-te 5 (A.A.)- M•cari&laala 
SIO\'"&kya arasında yapılu Udısacli 

sörü meler dört sontqrinde bil' itilifla 
nctft'elenmlftlr. Bu ltllif derhal BH-r· 
iyetc ılrttek ve 31/lt/NI tarihine ka· 
d:u mu~btr olaraktır. 

Dlier cihetten bJr li<"a.ri .ı.nlaıtma ile 
&"ü:mrü.k, bayi.arı kont.rol ve sair~ hak· 
kında pek yakında husw.ı mu.kavcleler 

imza edilecektir. 
İkt.ısadi itilif mut'ibinc:e )'UZ uıilyon 

Slovak kronu kıymetinde t• ya mıiba· 

f dele edıilet~lltir. Maeari tan domuz, si· 

J rai ma.bsulit \'C manifatura et11lau, 
SJoyakya odun, S('lltilo2 ,.,. manifatura 
r1;yuı ibra(" edttcklerdir. 

Öirenildlline &'öre :\facu, ı:oces • 
lav iktı. adi cörü..,.melt'.ri lk1 memltolld 
arasındaki mUbadtoleltri arthrrnall .ak· 
. adile o,on~rindt Bt'(Kradda ba'flıY•· 

caktır. SoylcndltUıe- c-ôre )hcarbd.an 
rnak.lne, ki.m'.'·evi maddelf'r ve manifa~ 
tura yaı.ı lhrat·atmı arltırnuk ia -
savvurund;1.dır. 

Bohı.ntla ıııahill«-rindt dufrıuru iM bir Alman layyarul 1 
Dah.a altında da fu lbar<' var: ı.~anh 

kitap?. 
i-;in garibi. bu 1anhş kit.ahın .ne· 

lerdenberi böylef'e dtvam edip citU
flnl sOylüyor. 

dominyon murahhaslarının ziyareti CAIKıede malum muharebe va -
ziyeti devam ediyor. Artık alış • ı 
tığımız usulde hücum lnt'aları şu
raya veya buraya baskınlar yapı- ) 
yorlaı. ElvvEllki gün altmış Alman 

Mozel,n 15 kilometre sarkında bir, 
nokta) a, dün de Sargem>n mm • ı 
takasında bir Fransız kövüne akın 
yaptılar Fakat bu defa ·Alman -

(Devamı 3 üncii sahif"d") 

Peki amma, be blradtr, se.nclcrden
btri. en nerede hliu?. Bu yanlı~hfı 

llf'den "'övlemedln?. 
llt>Y Cldl dünya, hf'y!. • • 

Londra 5 (A.A.)- İn&"iltf're impa.ra· ı mume~.!.ill,ri liİlJl İ11ı-Httrt"nin f'n lnV· 
iorluğu ka}'uaklarının \'e ıencinlikle· 

him ha\'a ..... faa mtrkr7lf'rind.-n 9 .. rioin tanzimi maksa.dllc toplanat'a.k O· 
lan ltonferan.;;a lşUrak tdr•~ dominyon ı·jni riy2rel etlni!>tlerdir. 
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lii4fiiiilpl POLiS 
VE 

MAHKEMELER 

HARARET HİSSETMİYEN 

Kll\HŞ YAPll..ACAKl\UŞ 

Ingilterede bazı kumaş fabr!kaları 

alev alma.ı, yanmaz bir kumaş çeşidi 
bulmak l~in uğraşıyorlarmış. Yanmaz 
kumaş, acaba, neden yapıla-cak?. 

Halis kumaşlar yün olduğu içln ya.
narlar, Mahmutpaşa işi kuma~lar, ot ... 
tan olduğu için yanarlar. 

01:-.a, olsa, yeni kuma.ş ya ~elikten
dir, ya demirden .. ~lalüm ya, demirin 
incesine teneke denir. Fakai, teneke 
de. galiba, fazlaca hararette af.eş alır, 

rir. O halde yeni kumaş nedendir? 
lllc;-blr şeyden atet almıyan, hararet 
h.issetmiyen, kızm.ıyan bu vurdum duy-

J'i: şey nedir?. 
Bu kadar vurdumduY111az bir tek şe1 

tanıyorum: Pazarlıkso satı, yapmah 
mecbur esnaf!. 

KAHVE TİRYAltiLERİ 

"l:P SEVİNELİM 

Kahvenln serbest bir •ek.ilde ithaline 
·Usaade olundujunu euetelerde o· 
ı.runca yürefi.mhe s11 serpildi. Kala-

' e, az ını lüzumlu bir maddedir'!'. Badi. 
daba ileri 1-Jderelı:, kahvenin havay'9 
oıaddelerlnden biri oldufuna dahi oö:r
liyebllirlz. Colt palışan, bilhassa kafa
•lle ça!Jtaıı lnsaıılarm, :rorulduklan za. 
man aradık.lan bir fincan acı kahve
nin kıypet ve ehemmlyellnl düşllnll· 
nta. Ba bir flncn kahvenin, o vü:ll, •· 
sabmıız, eevva1i7ettmtı üzerinde ltı

ra.ı.ııtı leslrl düşünün&. 
B•şkalannı bilmem, fakal, ben, faal& 

kahve tiryakisi oldufum li?lD, doinısu, 
'llerbes& ithal edllecejine dair verilen 

iKDAMı 

Şükrü Ahmet İtalyanın halde ve is
llıl>alde vazlyellnln ne olacaiını kes· 
lrwek müşkül bulunduiunu söylü .. 

yor. İtalyanın Yunanlılarla anlaşması 
:!ahi. mU..lakbel hatlı hareketi üzerin· 
Jeki bir istifham noktasını aydınlat .. 
:nıya kili gelmemektedir. Galiba bu 
uşı böyle geçirmek ve ilkbaharın İlal
a J~in ıretıreceti hareket tarzını ylne 

nerakla beklemek ikfu:a ediyor. Ma
ı.m.allh İtalyanın lliı:baharda Almanya 
le ittifak muahedesini bonnası pek 
ylurı bir ihtimal sayılmıyacaiı gibi, 

b)taraflıia. devam edeceiinl ummamak 
a o nisbelte mösleb'al bir ihtimal te
ikk.l edilemez. 
CUMBU&tn:T: 

l."unus Nadi, dış tiearetimlzde inkl
}&f lmkıinlarmı araştırıyor. Dünya ah· 
vali itibarile, bilhassa içinde yaşadı -
ı:m.ıı şartlar dabillnde Ticaret Yeki • 

ietınln zaten mevcut büyük ehe:mmi • 
eti bir kat daha artmışhr. Memleket 
cc•fhsa1itı, müstahsili memnun eden 
n metlerle Jh.raç olunabildi.fi zaman, 

,thalahm1z da aynJ kolaylık ve ucm:

ıılı: sarllarlle arlacaklır. İsllhsall i1l
:eştirmenin ve çoğaltmanın srm da 
buradadır. İzaha hacet yoktur kl, bö7-
ellkle hacmi büyüyecek umumi tu.
ıJyet mlllete ve devlete pek büyük fa7-
ıaıar temln eder. 
TANı 

M. Zekeriya Sertel cNloln harbedi
tlyor?• diye soruyor. Bizlere kadar ıl· 
:-a,7et etmesi ihtimali.olan bu "Jangınm 
lıaklki sebeplerlnl biz de bilmek ihll· 
raeandayız. Bitlere göre bu sebep AJ .. 
ıaanyanın haksızlık eönnüt olması ve 
ı:nmun tamir edilmemiş bulunnıasıdll'. 

lJll'ilb Başvekiline göre Jse, harbin se-
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Nerdesin ayol? Bir haftadır 
,ıOrünmüyordun! 

Salih ça.r<iağın rureğine dayandı: 
- Vallahi rahatsızdım .. O gün 

izıden ayrıldıktan sonra karnıma 
ıir sancı girdi. Bir hafta yattım 
'V'dc. Bugün çıkabilıdim. İlk uğra-
ğım yer siz oldunuz. Daha gide
k birçok yerlerim var. 
- Ey, otur bakalıım, SaJlih dayı! 

Ayşe evde yokken konuşalım. 1 
Salih çardağıaı altına oturdu. 

Ay~e evde olsaJydı konuşamaz 
n •dık? 

- Eh .. Ne de olsa, o genç bir kız.. 
r. Yanında eşek hikayesi açmak 
ı TfU oln:az. 
Sal Uı gü.I!U?ğe b~ladı. 
- Doğru .. Doğru .. Cknç kızların 
~ mda her şey konuşulmaz. Ey 

e karar "erdiniz bakalım? Razı 
~u rrlu? .. 

Razı olmayıp ne yapacak, Sa
dayı? Senin gibi kocayı öpüp 
baş ::ıa koysun. 
A şenın annesı birderbire içini 

Ef er k sözüne devaım etti: 
- Yalnız bir noktayı düşüıı.me· 
·z azme. Malum ya, o llfohmetle 
·ı mış, nişanlanmıştı. Ne de olsa 

'!1el genç bir çocu!ktur. Kızı-
:n onda gö:zü vardır. Her şeyden 

e Ayşeyı Mehmctten soğutmak 
c b e~mez mi? 

Sal lı gözlerini yere indirmış, 
iıstaıkıbel kavnana•ının sözlerini 

j kkatlc dinli} ordu. Birdenbire ba.
ını kaldırdı: 

karara çok sevindim. .. Ya k.a.hvesiz kal
saydık?. 

Kbıi KASTEDİYOR, 

SİZ A:-O"LADINIZ l\11?. 

Bizim gazetenin birinci sahifesinde 
«Kısaca» sütununu yazan arkadaş, ba
zan, hakikaten. o kadar kıs11.cık şeyler 
yazıyor ki. anlı:rabilirsen anla .. Ev -
velki cü.n: «Yedide ve yetmişte» diye 
bir fıkrasını okudum. 

Evirdim, cevirdim. Bir türlü, kimse 
üzerinde karar kılamadım. Çünkü, na

lıncı keseri ribi keskin idi. Ne tarata 
çevirsem, jntJbak ediyordu. Bir arka
daşa: 

- Kuzum Allah aşkın&, burada kMJ· 
tedllen ltlmdlr, dedim. 

Cevap verdi: 
_ Dert mi ya.hu, dedi, veledin biri

dir, elbette ... 

VAPURDA ÖLEN 

ZAVALLI KADIN .• 

Allah kimsenin başına vermesin, bir 
kadıncafız, vapurun helisında ölmüş! 
Zavallı.. Vapurda dofurıın kr.dın dU7· 
muştuk amma, vapurda. öleni duyma
ınıştık .• Ölüm acı ve fenadır. Bilhassa 
vapurda, ve helida Ôlursa .. 

Cenabı Halı: lakslratını affel.oln! 
Tramvayda. ölmek, her zanıan. hatıra 

ı-ellr. Bazan, insan, kalabalıktan nefes 
aJamıyacak hale rellyor. Sdtışıy.,rsu

nuz, bunalıyorsunuz.. Demek ki1 bu 
halimize de b1a ıtikilr edelim. Mefer, 
şikayet ettiiimiz tramvaylar ne rahat 
yermif'l. 

AHMED Jl.AUF 

bebi ort.adap kaldırılması li:ıım gelen 
bir tecavüz :ı.lhnl,yetlnin mevcut olma
sıdır. Her 1kJ taraf ideolojileri i(lin harp 
etmiyorlar. Dava çok daha büyük, ook 
da.ha derindir. 
V~: 

Asım Uı ihracatJin1za. verllece.k prim 
sisteminden bahsediyor. Tü.rktyeden 
bugün ihraç edilebilecek mallar Join 
Almanya Jıariclnde bulunan, yani ser
best döviz Ue it yapan pazarlarda. müş
teriler aramak zarureU vardır. Anla
şılıyor ki, Ticaret Veki.letimiı Türk 
malları cihan piyasası arasında görü
len ve Türkiyenin serbest döviz mem
leketlerinde iş yapmasına mini olan 
fiat farkını Türk müstahsillerine prim 
vermek suretUe bertaraf etmek kara
rındadır. 

n:Ni 8AllAB: 

Hüseyin Cahit YaJçw Türk - Rus 
münasebetlerini tahlil ediyor. Sovyei
Ierle yaptıimıız müzakerelerin neti
( esiz kalması, Sovyetlerln Almanyadan 
i ;tfhsal et~ikleri menfaatlere mukabil 
Almanlara blr nezaket göstermek lste

ı•ıiş olmalarından ileri gelebilir. Efer 
Sa.racoilunllll Moskova seyahati Sov
yetlerle Almanlar arasında yapıla.ıı ve 
Rusya.ya büyük menfaatler temin eden 
anlaşmada bir rol oynamışsa ve Rus-
yaya bir parça daha menfaat teminine 
hlzm~ etmişse U..-iclre V elvllimizln 
seyahaU boşa l'ltmemiş oldufunu, kom
şularımııa dolayıslle bir hiımet ifa et
tliimlzi rörerek bundan memıılllliyet 

duyarlZ. 

Türkiyenin siyasetinde hiçbir yeni -
llk o.lmamış&.ır. İki arada deiişen si
yaset yalnız Sovyetlerindtr. Bunun. 
SoV)"etler lh&kkmcJa hayırlı olmasını 

temenni etmek de biz'lm Wln yine dost
luk vazifesidir. , 

Hak yemezin 
yediği hak! 

Suçlu şLk kıyafetile bakimin 
önünde boy gösteriyordu. 28 - 30 yaş

larında ka.dar vardı. Adı da Affan 
Hakyemez!. 

Fakat dava bu soyadının iam ak.
sine!. Hiikim; hüviyet tesbitini bitir
dikten sonra iddianameyi okuttu: 

Affan Hakyemez havadan para. ka
zanmak için orijinal bir fikir bulmuş .• 
Mahallelerden Birine gidecek, gözüne 

kestirdJ,fi erkefi dışarıda, pocuklu bir 
eve ufnyacalı:, ev babasının adını söy
liyecek. 

Nitekim bu tasavvurunu icra için bir 
evin kapısını ça1&ra.k:, çocuğunu ça -
jırdı. Babasından «elen paketleri be

raber ,fetlrmeleri içıin annesinden izin 
aldılar ve evden ayrıldılar. Affan 

Hakyeme:ı çocufa cebinden çık-ardtiı 

çikolataları verdikten sonra kendi kom

şularından yetişkin oğlu dışarıda bu
lunan bir eve •önderdi ve şöyle SÖJ'· 

Jetti: 

- Annem selim söyledi; sizin oi
lunuz dış.ardan hediyelik eşya gön • 
dermJş, burada istasyonda veya iske

le4.e duruyor. Bunlara yalnız emanetol 
ve hamal parası için beş lira ı-önder
mek JiıUD.. 

Tabii komşu oocuiunun ya.nındaki 

kibar kılıklı insanı ı:-österek söyledıfl 

bu sözlere kolayca kanılarak para. ve
rilecek. Bakyemezde bu parayı yemek 1 

için oradan savuşacak ... 

Fakat evdeki pazar çarşıya uymamış, 
iş anlaşılmış .. Affan Hakyemez de da
va edilerek mahkemeye verilmiş. 

Dikim evveli davacıyı dinledl. O 
da derdinl anlattı. BiliJıare çocuk da 

tereddütsüz Ha.kyemezi göstererek. 
vak'ayı 1.eyit etti. 

Alfan ise suçwıu inkir ediyor, ken
disinin komisyoncu olduğunu, mahalle 
mahalle gezdiflni, faka! böyle l.ıirşey j 
yapmadıCını 1Srarla ilt.ri sürti;rCıırdu. 

Neticede hi.kim diğer Ş'il.bitleri de J 
dinlemek için mahkemeyi başka bir 

güne bıraktı. . ------1 
1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Yeni yapılacak belediy~ s;1rayı

nın pliinı için bir müsabaka açılacak
br. * Ş_9ırimizde mevcut 41 sinemadan 
ancak 16 sının istenilen tenzilatı yap

tığı, diğerlerinin yapmadığı anlaşılmış 

ve bu sinemaların da tenzil~t yapması 
temin olunmuştur. 

* Belediye ufak mikyasta bır opera 
heyeti teşkil etmeğe karar vcruti~t:.r. * PasiC korunma teşkilatı için ına

hallelere tevzi edilmek üzere 1 l :~ tu
lumba yaphrdacaktU'. Bunlar itfaiye

nin nezaretinde halk tarafından ku1 -
lanılacaktır. * Tetkik seyahatin• çıkmış olon Da
hiliye Vekili Faik ÖZtrak K·.ıyseriae 
bulunınaktadır. * Fransızlar ihtiyaçları olduğunu 
ileri sürerek Brezilyadan getirllrr.ekte 

olan 300 bin kiloluk kahveyi Matoil -
yada alıkoymuşlardır. Kahve heJclioin 

ödeneceii a13kadarlara bildiril.rr:i.}tir. * Norveç bandıralı Orland vapuru 

125 bin kilo maden kömürü gelirtni$

tir. Bulgaristandan da yeniden 511 bin 
kilo kömür gelmiştir. 

- ' . 
Mehmetçik Geçiyor il' 

"===[ Yazan: İskender F. SERTELLl J , : 
- Hakkın var, hemşire! Ayşeyi 

M"hmetten soğutmak, Mehınedi 
ona unuttu.rma.k lazım. Bunu ben 
düşünememiştim. Bir Jafla hemen 
'her şey olup bitecek sanıyordum. 
Peki, ne yapalım şimdi? .. Sen ne 
düşündün? Malı'.ı.m ya, böyle işlere 
ka:dınlann alklı daha iyi erer. 

- Eğer mutlaka kızımı almağa 
karar verdinse, bu ciheti bana bı
rak, Saılih daıyı! Ben ötesini ya -
parım. 

- Karar verdin mi demek te 
laf mı, a gözüm? Onu gördüğüm 
geceden beri gözüme uyku girmi
yor. Rüyamda daiıına onu görüyo
rum. Gözümün önünde onun ha -
hali dolaşıyor. 

- O halde şimdi senin yapaca
ğın bir iş var: Mehrnedin ölüm ha
berini getirirsin! Ayşe bu habere 
inanır .. Birkaç gün ağlayıp sız<lasa 
bile, nihaıyet unutur gider. Sen de 
murad;na ererts:in! 

Salih göbeğini hoplatarak güldü: 
- V aJaıhi bu şeytanın bile ak· 

lına gelmezdi. Ne iyi bir çare. O 
zamana kadar biz de evlenir, dü
ğün dernek yapar, birleşiriz. 

- Evet. Ondan sonra Melımedin 
yaşadığı haberi gelse bile. atı alan 
Üsküdan geşıniş olur. Sen de A:y
şeciğinle evlenanLj olursun! 

- O ha.ide şimdi seninle söz Ims
miş oluyorw:, deği.J. mi? 

- Öy1e ya .. 
- Ya kıocan? .. Onunla da bir ke-

re lronuşmak icap etmez mi? 
- Adam sen de. Bırak şu koca 

bunağı. O karışmaz .böyle şey !ere. 
Kız benimdir. Gönlüm kime ister
se, ona veririm k.ızınn ı. 

- Haıy Alla:h sen.den raz, olsun. 
Vallahi er.kek gibi lronw;uyorsun. 
Ben bayılırım böyle mert, cesur 
kadınlara. Kızın da sana çek.ıniş
Gece yarısı aline baJtayı alıp tek 
başına dağlara çıkmak her yiğitin 
yapacağı iş değildir. Öyle bir kız, 
ancak senin gibi mert ve cesur bir 
anadan doğaıbil ir. 

Söz kesilıdikten sonra laf ağır -
lığa intikal etmişti. Ayşenin anası, 
Salihin elindeki iki öküzü birden 
almadıkça Ayşeyi vermemekte ıs
rar decekti. İl.könce yumuşak dav
ranarak fikrini öğrenmişti. 

- Eh, dedi, şimdi herşey bitti. 
Kızımı sana veriyorum. Biraz da 
ağırlıktan, yüz göıiimlüğün.den 
bahsedelim. Pekala biliyorsun ki, 
bizim bir öküzümüz geçenlerde 
baıtak.lı.kta öldü. Şimdi tarlada bir 
tek öküzümüz var. Vadettiğin ö
küzü b~e çift olarak gönderirsen, 
elim.i.z.deki öküz yedek olarak ka-

Hu.kukçu
lar yurdu 

Adliye Vekaleti İstan
bulda yeni bir müessese 

açıyor 

Öğrendiğimize göre Adliye Ve
kfuleti, istanıbul üniversitesi hukuk 
fakültesinde okuyan kimsesiz ta
lebeleri düşünerek güzel bir karar 
vermi.ştir:, 

1 
Vekalet bu tale<belerin yatma ve 

i~ hususundaki müşküllerini ber
taraf etmek için şehrimizde bir 
yurt açmağı kararlaştırmıştır. Ad
li\Ye Vekaleti her sene Ankara hu
kuık fakültesinde okuyan taiıebeye 
de bu kabil yardımda bulunmak
tadır. 

Ayni himaye ve muavenet şimdi 
burada da tatlhlk olunacaktr. İ'l.k 
partide bun un için 10 bin lira aJ'f· 
rıılmaktadır. 

.~~~oo---~ 

Dörtyol ağızlarında seyrüsefer 
Şehir daıhilliıdeki ana caddeJ.erde 

gelip gidişin intizam ve emniyet 1 

altın.da yapıılması için yeniden ba
zı t<ldllıirler dlmması kararlaştı~ 
rıJıınıştır. 

Bu arada ana caddelerin dört 
JK>l ağızların.da birbirlerine yakın 
da olsalar birer seyrisefer memu
ru bulu.nıdurulması kıararlaştırıl ~ 
mış, bu kıı!bill mahaJılerin tayini ile 
memur adedinin teSbiti için tet • 
kiklere başlanmıştır. 
Diğer taraftan çiviıl.i geçit ma -

ha111erinin de ihyası ve biiıhassa dözıt 
yol ağıızlarında dört istikamette 
Ç!ivfo geçit yollarının tes'biti ve 
yıaptırrlqnası kararlaştırılmıştır. 

Bu tertilbatın önÜ'llıtizdek.i aydan 
itilbaren tatıbika başlanacaktır. 

- --o--

!ı?:ııç dikme mevsimi 
Y akınlaşmaıkta olan ağ·aç dikıme 

mevsimi münasebetile şehrimizin \ 
mııhte!i( semtlerinde ağaç diki • 1 

1eoek yerler ta;i!ıit olunmaktadır. 
Bu ihüyatı karş:laırrıak üzere ilk 

partide 25 bin fidan dikilecektir. 
Ağaç dikme işleri 2 aıy sürecek

tir. 
--o-

Saç saça. 
Şehremininde oturan Sıeher adında 

bir- kadın çocuk meselesinden çıkan 

ki,~fe. netictsinde ayni evdt;: oturan Nl
gfLr adında.ki komşusunu taşla başın

dan atır suretie yaralamıştır. 

Kömiir vurması 
Beyofıund.a. Abanoz sokağında 18 

numoı.rah umumi evde oturan Raslm 
kıııı E-ııine odasında. yaktığı mangal
dan zehlrlrnmiş, hastaneye kaldırlla -
rak teda.vi altına alınmışhr. 

NJpntaşındakJ kız orta mektebi •e
nişleUl:li. ,8.üyi.iJı:: bir pavyon iJiive e
dildi. Geçenlerde de küşat resmi ya
ıuld.ı. F&ka.t, yapdan masrafların, 6ÖD
lüınuz arzu ederdi ki, yekônıı beş on 
lira daha. fazlaca olsun .• ÇU.nkü, bu 
beş on lira ile, bu mektebe, tramvay 
caddesi üzerinde rüzıel bir kapı yap 
tırmak mümkündür. Mektebin şimdiki 
kapısıı gayf't çirkin ve adi tahtadır. 

Bir mektep kapısını deill de, bir ha
rabe kt.pısını hattrlatıyor. llerhalde. 
bu küçük nokta unutulmuş olacak .• 

ISURHAN CEVAD 

lır .. Onu da, yanına bir e§ alaraık: 
ara/baya lroşarız. bu suretle bizim 
de biraz <'ilimiz genişlemiıı olur. 

Salih dayı birdenbire kaşlarını 
çaıtı: 

- tık.önce böyle konıı.şmamış
tık, hemşire! ~n size bir öküz 
hediye edeceğimi vaıdetmi.ştim. Sö
zümde duruyoruıın .. İıstersenirz hu 
öküzü hemen yaırın, boynuzlarını 
yaıldızlayıp göndereyim siz<ı. Fa
kat, öküzün çift olmasını istersen, 
biraz düşünürüm. Düşünmeğe de 
hakkım var, değil mi? O zaman 
tarla mı kim sürecek? ı 

- Acanım, sen zenıgin sayılırsın. 
Bize bir çiJit öküz hediye etmelde 
neyin eksilir? Yerine ilti tane daha 
almak senin için güç bir iş midir? 

- Vallahi o kadar param yok.. 
Iı>rar etme! Ayşe için canımı ve
ririm, amma iki öküz birden ver
mek belimi büker. Çok sarsılırım. 

- Kızımın değeri iki öküzden 
daıha çoktur, Salih dayı! Madeanki 
esüı,giyorsun.. Bu iş te bozulur .. 

Bu sırada kaınşudaJn çıkan Ay
şenin se.;i duyuldu: 

- Anne .. Kim var bahçede? Ki· 
minle konu.şuyorsun? 

Topa.! Salih: 
- Benim ge1diğimi söyleme, de

di, buraya doğru yürüsün de yüz
ceğizini göreyim. 

Ay§e cevap alama.yınca komşu
nun baıhçesinden çıktı, kendi bah
çesine geçti. 

Ayşe, Salihin geldiğmi annesinin 
yüzünden ve tavuılarından aJl1 -

lamıştı. 'I'ers yfu:ün.e dönüp git -
mek istedir (Devamı var) 

Yeni bir 
teşkilat IMoskova ziraat sergisi 

Belediyede yeni 
zihnkyet 

Vail Lütfi Ktrdar, İst.anbula neler 
hediye edecektir, neler kazandıracak
tır, henüz bihniyoru-z. Yalnız bildiğimiz 
birşey varsa o da., çok müsbet bir yol 
üzerinde olwıu!?u, daima gözlt" görü
lür, elle tutulur işler başarılmasıdır. 

Doktor Lütfi Kırdar İstanbula daha 
şimdiden şu büyük kıymetleri ka.ıan
dırmışlır: 

1- İtte sür'at ve çabukluk!. 

2-- Alaturkahktan kurtuluş! 

3- İdarei maslahatçıhk, kırtasiye .. 
ciJik ve lormaliteyi imha .. 

Bunlar müsbet iş görmek istiyen bir 
insanın muhtaç olduğu, lüzwnlu ipti
dai malzemedir. 

Liı.tfi Kırdar, bu zihniyeti bikim ıuı .. 
mamış olsaydı. muvaffakiyetsizliğe dü
şecekti. Son olarak bir miSaJ diye. Ta.k
sim meydanındaki lstimlii.k tşlerini gös
terebiliriz. Lütfi Kırdar gelmeden ev
vel, Emloönünde istimliik başlamqtı. 

Aylar içinde üç karış topraiı a'ama -
mışlardı. Çünkü, bu işle ali.kadar kim
se yoktu; herkes! 

- Neme lizım, deyip reoiyordu. 
Müteahhit işinin çıkarına, ustabatı 

akşam olmasına. amele yevmiyesinin 
hak edilmesine bakıyordu. 

l!albuki, asıl &"&ye, bunlar delil, mey. 
da.nın açllması JdL 

İstanbul Belediyesi şimdiden, iyi is

tikbale namzettir. Şehir, aradıiı tn -
sanı bulmu.ştur. 

Fakat, iyi görmediğimiz küçük, u
fak tefek aksaklıkları yazmaktan, ten
kit etmekten bundan sonra vazgeçece
ğiz, zannedilmesin. Bizce, gazetecinin 
vazifesi, iyiyi. kötüyü ayırd ederek yaz
maktır. Ne yalnız iyiyi., ne de yalnıı 
kötüyü ... 

:Wlz, eskidenberıi., d-0i'ru bilditimiz 
şeyleri yazarız. Belediyemiz, şimdilik 

garp zihniyeti ve ilmi metodla çahşı
yor, takdir ederiz. 

REŞAD FEYZİ 

NOT: 

Biz, eski belediyenin sevdiği bir 
gazeteci değildik. Çünkü, daima, iyi 
yürümiyen taraflarını bı.ılup çıkarmak 

emelinde idik. Halbuki, bazıları, bele 
diyeden beş on kuruş çöplenmeyi gaye 
edindiler. Şimdi belediyeyi methedi
yoruz, diye, belki bazılarının aklına 

yanlış düşünceler gelebil\r, dünya bu .. 
Kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz. Der -
hal tasrih edelim ki, bugÜnkü beledi
yeyi methedişiıntz ne şehir meclisi a
zalığı istediğinıizden, ne daimi encü
men azalığt, ne bir başka komisyon 
azaltğı .. Bu noktayı bllbassa tebarüz 
ettirmek karakterimiz ildlzasıdır 

Yanlış, fena, aksak hır ~rar gördük 
çatır çatır 

R. F. 

Bütün vilayetlerde 
san'at birlikleri 

kurulacak 
Memleketimizde ve şehrimiz -

deki bütün küçük san'at e~babı 
yıeni lbir teşkil.ata bağ'lanacakır. 

Tek>mil san'atkarlarm bu teşki
lata girmeleri medburi olacaktır. 
Öğrendiğimize göre kurulacak 

olan bu yeni te$kilatın her şehir
de ismi •mahalli küçük san'at bir
likleri• olacaktır. 
Ayrıca her sene tekmil vilayet 

merkeıilerinde birer •küçük san'aıt 
kon.gresi• toplanacıfil<tır. Bu kon
greılere köylerde bile çalışan kü
ııük san'atkarlar iştirak edeeek -
tir. 
Diğer taraftan her yıl Ankarada 

greye her vilayet küçük san'aJtkaI'
lar kongresi toplanacaktır. Bu kon
greye ih.er viayet küçük san'atkar
ları namına hakiki san'aıtkar mu
rahhaslar iştirak edecektir. 

Yeni teşkilatı ihtiva eıden kanun 
bugünlerde Büyük Millet Mecli -
sinde müzakere ve kabul oluna -
caktır. 

Kanunun kıabulünden itibaren 
6 ay sonra da yul<arıdaki yeni teş
kilat kuruılacaktır. 

----,oo----

Şişli santralı kıifi gelmiyor 
Şişlide Osmanbeyde inşa olu -

nan _yeni tıılefun santralının tele
fon idaresi tarafından teslim alın
ma muamelesi bitirilmiştir. 

Şim.diılik 2000 albonelik olan san· 
tralın yine kafi gel.miyeceği an -
lwşılmıştır. 

Bu sebeple ilk partide bu miktar 
5000 e bil2'hare de 10 bin aboneli
İl" çılkarılacaktır. 

--o--

Karacaahmet mezarlığı 

Üsküdar ve Kadıköy kazalarının 
müştereken istifadeleri için asri 
mezarlı.k haline ifrağı kararlaştın
lan Karacaa·hmet mezarlığının İb
rahiımağa çeşmesi civarındaki es
ki (Şııhitlik) adı veıilen kıısmında 

tetkiklere başlanmıştır. 
Bu saıha geniş ve nisbeten az 

kullanı1mış olmakla beraber her 
iki kazaya da yakn bulunmakta, 
modern mezarlık için de her türlü 
evsafı ha.iz görülmektedir. 

Tetkikle.rhı sür'atle bitirilerek 
hazı:rılanacak rıaporun verilmesi ar 
Jakadarlara telbliğ edilımiştir. Ra• 
par muhteviyatına göre hazwla -
nacak bir proje üzerinden buvada
ki kısımlar tefrik edilerek mezar
lığın sür'atle açılması temin olu -
mru:aktır. 

AVRUPA HARBiNiN YENi MESELELERi 1 

Alman vapurları Ruslara verilecek 
Almanyanın Rusyadan göreceiJ yar

dım, yanl mevaddı iptida.iyece edece .. 
ği istifadenin ne olacağı etrafında Av
rupa matbuatında verilen yeni malO
ma.tı hula.sa ederken gerek demir ve 
g-erek mancaner; istlhsal:'i.tının Rusya. 
dan Al.manyaya nakli içip iki taraf a
rasında nasd bir anJa.şnuya varıldı

imdan dün bu sütunlarda bahsedil -
miştt. Bugün de yine ~us" - Alman 
anlaşmasL etrafında yeni tafsili.ta ba
karak bir hula.sa ~ıkarmak lizım geli
yor. -Anlaşmanın dlier mühim bir me
seleye taallük eden tarafı vardır. Bu 
da Alman deniz ticareti Jçln Ruslarla 
varılan bir itiliftır. Londra matbua
tının vereceği maliıınata. 1röre Rusya
dan Almanyaya relen bir heyet ile 
.Ahnan ikhsa.t nezareti aras';hda cere
yan eden müzakerelerin ~etıcesinde 

şuna karar verilmiştir! 
Alman ticaret gemilerinin Ruslara 

devredilmesi. 
Bunun na~ıl olacai'uıa dair de ma

lümat eksik defildir. Söylendtğ'ine a-ö· 
re ı\lman İktisat Nazın Dr. Funk Al
man devıet reisini ikna ederek ona 
fikrini şu suretle izah etmiş: 
Buırün Almanyanın deniz ticareti ar

tık kalmamışhr. Birçok Alman gemi
leri limanlarda kapalı duruyor. Difer 
müJtlm bir kısmı da yoldıı iken harbin 
çıkması üzerine bitaraf. memleketler 
liman1a.rma sığınarak kalmışlardır. 

Sözün kısası Almanya. için artık ~ık 
denizlerdf' alışveriş imk:inı kalmamış
tır. Bu hal böyle ne vakte kadar de
vam edecek. Bu gemiJerin beyhude
yere durmalarından ise bwıları vere
rek Almanyanıo muhtaç olduğu me .. 
vaddı iptidaiyeyi elde etmek daha fay
dalı olmaz mı?. 

V~purları kime vermeli?. Bugünkü 
vaziyete göre anca.k Rusya.ya verilebl· 
lir diye düşünülmüştür. Dr. Funk he
sap etmiştir ki Ruslar kendi deniz ti .. 
caretlerinJ genişletmek için daha pek 
~ok vapura ihtlya(' •örüyorlar. Bu 
maksadı temin için ise Alman vapur
larını ele geçirmek pek k&rh bir iş 

olacaktır. Rusyanın Baltık sabamıtı 

nüfuzu altına alması üzerine orada 19-
leteceii va.purları Avrupanw ve Ame .. 
rikanın muhtelJf llma.nlarwa yoll• .. 
makla vası bir deniz ticaretine alrlşe· 

ceil düşünülünce Alman :-emilerioin 
naGıJ işe yarıyacatı kendiliğinden an
Jaşllma.ktadır. Rusya bu suretle ala.ca
ğı Almap vapurlarından çok istifade 
edeceilnf düşünmektedir; diyorlar. O
nun için Almanya ile bu hususta an
laşmak zor olmamıştır. 

Baltık denizindeki Alman limanla -
rmda bul un an Alman vapurları bu 
suretle Rusyaya satılacak ise de bita
raf memleketler limanlarına ıntmarak 
kalmış irili ufakh Alman vapurları- . 
nm Rusyaya satılması keyfiyeU kolay 
o1mıyacaktır. 

Çünkü bunların tabi olacail birçok 
muameleler vardır. Hukuku düvel nok-
1asından bu ahfveriş kolay deilldlr. 
Bitaraf bir memlekete gelmiş bir va
purun harpte bulunan dlier bir mem
lekete sa1ıldıiı kolay kolay tanınmaz. 
Fakat bitaraf memleketlerin Uman -
Jarma sığınmış olan Alman l'emll,eri
nin miktarı pek azmış. 

İşte İktısat Nazırı tarafından veri
len mahimatı dinledikten, gösterilen 
he.saplan l'Özden geçirdJkten sonra Al
man devlet reisi de buna kanaat geti
rerek meselenin netloelendJrllıneslnl 

muvatlk görmüş. Rusyanın deniz in
şaat komiseri Tevosyan maiyetindeki 
mütehassıstarla Almanyaya. gelmiş bu
lunuyor. 
Almanyanın vereceği gemilere mu

kabil Rusya da mevaddı iptidaiye ve
recektir. AJmanyanın demire ihtiyacı 

olduğuna. dair uzun bir liste hazırlao
mıştll'. Zaten diier ta.raflan bu hususta 
ayrıca .müzakereler olmakta ve ticaret 
anlaşma.sı yapılmaktadır. Bu vapur 
anlaşm~sı da onun bir kısmı olacak 
görünüyor. Sonra bugünkü Almanyayı 
idare edenlerin dü,ünerek, hiç olmazsa 
kendi kendilerini teselli ettikleri bir 
cihet daha vardır ki o da şudur: 

Almanya bubarple galip geldiği tak
dirde yeniden deniz ticaretini teısis et
mek i~in İngiltercden. Fransadan btr
ço1' vapurlar istlyecektir. Galip geJtn .. 
diğl takdirde böyle birook cesim va
purları ele geçireceğlııi düşünerek mü
teselli olan Almanya şu iki mesele a
rasında bulıınuyor demektJr. Galip ge
lince yeniden vapur temiıı edilecek, 
maihlp olunoa zaten mesele kalmıyor. 

• • 

Yazan: Ahmed Şükrü J::SMER 

Sovyet ittihadının son on senelik 
zirai tekıimüJüııü &"ÖStermek için kuru
lan 1\oloskova ziraat sergisi, ba.ddiza -
tında sergi toknillnln de bir tekiimu· 
lünü. ifade eder. Burada şu veya bu 
mahsulün seneden seneye tezayüdtinü 
gösteren basJt bir rakam da., buğday 
vey.a meyva. üzerinde yapılan en ka
rışık bir ilim tecrübesinin ne1icesı de 
bir bakışta anlaşılabilecek şekilde, çh;
giler, grafiklerle ve resimlerle izah e
dilfektedir. 

Sergi, her yeri Ankaradaki ~ergi 

binası kadar geniş elliden fazla pav
yondan müteşekkildir. Bunların on 
biri, lttıllıadı teşkll eden on blr Cum
huriyetin ziraatine tahsis edilmiştir. 

Geri kalanlar da hububat, buğday, pa
muk, hayvancılık, sebze, meyva ve 
SC\İ!'e gibi mevzulaıa bırakılmıştır. Sov· 
yet ziraat politikasının ana hedefi, 'Zira.I 
istihsali kalite bakımından ıslah et
mek ka.ııtite bakımından da arttır -
maktır. Yani kısaca daha ,iyi ve daha. 
bol mahsul.. Her pavyondaki rakam -
lann. grattklerin ve resimlerin isbat 
etmek istedikleri tek bir dava bundan 
ibarettir. Ve elll küsur payYonun du
varlarını süsliyen bu rakamlara ve 
bu pavyonlarda teşhir edilen mabsu-
18.ta bakllacak olursa, on sene içindeki 
muvaf(akiyet pek büyüktür. 

Büyük bir Sovyet agronomu 
Mlçurln demiştir ki: 

olan 

- Tabiat iltimas bihnez. Onun bol
tuğundıan istifade etmek için evveli 
organizasyon, sonra da bilgi 13.zımdır. 

Bu iki şarta rlayet. eden insan için ta-
biat ziyadeslle cömert otur. 

Binaenaleyh ol'ganizasyoıı \.'C ilim 
Sovyet ziraatının tekamülünde iki e-
saslı umde olmuştur. Organizasyonun 
Sovyet sisteınine göre hususiyeti var· 
dır: Sovyet memleketlerinin zer"i ka
bil olan toprakları 245 bin çiftliğe tak
sim edilmiştir. Bunların beş bini sof· 
boz. yani doğrudan doğruya del'let ta
rafından işletilen çiftliklerdir. 240 bini 
de kollıozdur. Yani toprağın mülkiyeti 
devlete ait olmakla berabre. köyJüler 
tarafından kooperatif şeklinde işl€'tilen 
çiftliklerdir. Bunlar. kirdan toprağın 
kirası olarak levlet.e ait hisseyi ayır • 
dıktan sonra geri kalan kısmı araların
da. taksim etmcktedlrlcr. Şurasını izah 
etmek 13.zundır ki taksiın müsavat ü
z.ere değil. her köylünün sarfettiği me
saiye göre. yapılmaktadır. Mesaisinin 
karşılığı olarak köylüye bırakılan his
senin bir kısmı ayniyat olarak. bir 
kısmı da para olarak \•eritmektedir. 
İstatistiklere göre, yirmi milyon aile 
kolhoz çiftliklerinde çalışmaktadır. Ve 
bu, çiftç:i nüfusun yüzde doksan beşini 
teşkil ediyor. Sofhoz, yani devlet cJft
liklerinde çah~an çiftçiler muayyen 
ücret ahyorla.r. Bu çiftlikler kolhozlar 
için bir nel'i nümunc ('iftliği vazifesi

ni de görmektedir. 
Fakat. Sovyet zlraatiııin tekimiilün

de dikkate en çok lıiyık olan nokta il
me verilen kıymet ve ehemmiyettir. 
SoVYet iUiha.duıda doksan ziraat ens
titüsü, 365 tecrübe islasyonu ve ltol -
bozlar ü:zerlnde 20 bin ıaboratuar var
dır. Verilen rakamlara göre. bu sahada 
eahşan al'ronomların adedi on dört 
bine baliğ olmaktadır. İntibamı şudur 
ki Sovyet ziraatlndc serg-ideki rakam· 
tarın ifade ettill tekimülün başhca :ı, .. 
mili, ilim sahasındaki mesaidir. 

-
Üsküdar meydanl 

Üsküdar meydanının sür'atle p.. 
niŞletiılınesi için verilen menaf!l 
umumiye kararının Dahiliye Ve
kaletince kabul ve tasdiki üreriı:ı.c 
buradaki binaların istimla.k.i mu• 
aımelesine baıflarunı.ştnr. 

Yeni meydaın kısa bir zamanda 
şelhircili~ mütehassısı M. Prostun 
planına göre açı1acaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Seyyar satcıarın 
muayene cüzdanı 

Seyyar sahcıltrdan Özkan ya
zıyor: 

Ga:uıtenizde seyyar esnafın sıh
hi muayene cilzdanlannm şiddet
le ara.nma.sı hususunda. sıhhiye 

mü.diriye« polisler ve belediye 
memurları kontroıa geçecekleri 
yazllma-ktadır. Bugün sıhhi mu

ayene cüzdanlarını cemiyetler en 
;şağı 250 - 300 kuruş mukabilinde 
vermektcıilirler. Halbuki biz sey. 
yar satıcıların bugün ailemizin 
bir kuru ekmeflnf tedarik etmek 
için ellerimizde bir buçuk iki lira. 
kadar bir sermayemiz var ki ak
şa_gılara. kadar koşarak anck ço
luk çocuğumuzun bir kuru ekme· 
iini tedarik edebiliyoruz.. Na!öııl o
lur ki üç liraya bir muayene cü-ı
danı alabilelim. Bu eRri memnu
niyetle yerine getlrellm. Şu şartla. 
ki cüzdanlar elli kumş mukab11in
de belediye tarafından verilsin. 
Biz de çocuklarımızın bir günlük 
infak ve iaşf"Sini feda edelim. Biz 
muayeneden ka.eınayız. Her an ha
zırı'Z. Yeter ki belediye bize elli 
kqt'Wj mukablliude cüzdan v€'rslıı. 
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K't sahifeden devam) d 800 000 yeniden tehdit edllnıete başlanıuışhr. dedilnıek uzt"re ı~ehı~tan seföı1.rethane-
tlbı A.l u d u u na ' o derecede ki. bu mt'mlt"ketln ~\.nkara sine Jni.ıraca.at ehni~lerdir . .:\ınerika • 
htı tnaıı lıavaları Uzerinde bÜ)"Ük elçi-.i Bükresi ziyaret etlikten rıın bitaraflık kôılnunn Udil edildlii <'i-

~t~~~~~ t::~~:·~e ı;:;~::!: Asker Ta h ş .. d Ett -. ı er ::~~Ur~le~~eCt"~o~::~:y:nk:~;y;aa~~:: :~~~~~ ~~::~~;ud: ~~~~~~a~d~:e~:ı.~~ 
t\•h OOO e lakın tayyare imal zatı d·· .•m .. rikadan tl'darik edilebile-~ ... Anı 1 vukuunda Türkiyenin alacağı tedbir- - .,, .. 
ııııtrı. erlkaya da binlerce ıa,y... Paris 5 (A.A.)- Havas: ~ıatbu.at zamankinden fazla. teeyyüt etmekte .idi. lt'ri ,\nkara hükümetilc- müzakere e- cektir. İlk Leh lrjiyonunun önümü.t: -
'I•,.. etıneıeri, Kanada ve A· F ı 'h•n yola 
' ıl b huJisaları: ı Finlandiya mukabil tek.llnerlnin Sov- decektir. Bul~aristan ilzt'rinde de- taz- deki hafta ran!'>a}"a mu t-ve-ccı .. . 
?ı~· ~tan ba!oja bir tayyare · yeller tarafından blr Ultlmat.om \·eril· '-' lk Y. apılmaktadır. Rusya ne Bulg-a . çıkacaiı bildirilmektedir. 
1,1 

ı haline sokmaları ve yal.. :Norve-ç ve Ftnlandlya milletlerinın ~ ~ 
1
. \o 

1 
k 

erın d cesareti bu sabahki rızeteler tarafın· meslni intao edeceil aşlkıir olarak bek- ristan arasında yapıhnakta olan hava Londra 5 (Rususı)- mpara r u 
tı,t~ <'rhal Yirmi be' bin ye· konreransı hazırlıklarına baslanmıştır. "'l~irın dan fevka1ide takdirle yadedilmekte· Jenmekte idi. Son gelen haberlerde lse münakalJ.lı müzakereleri dah:ı ~lnıdi· 

"b11 ek hu.su.sundakl karar· , Dominyonlar murahhasları dün Ba~ -lftak!ad kte dir. Rusların, heni.iz resmen teeyybl etmts den Karadenl7 salııllerinde bir «slvil• 
\.~tir 8""f 

1 
istihdaf . et_mf'. Jour cazetesinde, Henry Gardet, ya- olmamakla beraber, hangö Ue Tudko ha,·.t üsı-i.i tesisini derpiş eylemektt"dir. ,·ekil tararından ka.lıul edilmişlerdir. 

"4l'bhı . u un bunlar OnumUz- 1 r B-'k"ı ele "'akında o··rrenı"l•cektir ki, Dominyonlar Xazırı Eden nıurahhas • 
bldehteı ve vah~.ttl hakkın· baneı memleketlerden ıelen te rra • arasında bir nevi mübadeleyi kabul uı .J "' .. 1 in Fi 1 dl Rusya mesela Odesayı bir taarruza ları Ba~vekile takdim etmh;, llariciye 'te.ı r fikir verebile-cek delil- tarda Sovyet bükU.metin n an ya ettikleri bildiriliyor. Bunun neticesi o- . ı· kil 

.in · k \opladı:nn 1 k ·d •faa ı·-ı·ıı •lddetı· tedbirler ı Nazırı Lord Halfakstn da ış ıra e ttı.-' e bütün bu dehşet ve hududuna. 800 bm as er ..... larak iyi malümat alan İ.natlh - Fran· ar!>.ı mu .. ... ., ı Başvekalette kısa bir toplantı yapıl -
""itle ı kaydede-rek .müzakereler için daha almak ihtiyacını hissedecek \"e bu.na '' • r ielnde harbin slvll sız mahfilleri da.ha nlkbln g6ri.inmek-

tt .:ı '.'li. •ehirtert izat kılmasını ınüsait. bir hava temenni edllirdi:t dl· tedlrler. Finlandiya. başveklllnln söy- hakkı olacakhr. 
,.t ltl Alnıan;ya. Balkan de\.·letlerllt" ınüt. -'.Ilı Uhakkak ki, in.anlılm. yor. Jedlfl nutuk tamamen vall:ur&ne ve 
Ö~l~'11lnin ittifak ettıil e· ::\lubarrlre röre, .lloskovadan relen cesuranedtr ve Sovyetler Btrllfl ile bir 
~lndtkl büyilk ve kanlı haberler endlte verici mahiyettedir. anlaşma lmkinını bertaraf etmemek-
hlç ı 11.. 'L. Oeuvre ıazeteslnde Genvieve Ta -

"'"'-
0 ınazoa sivil ha•• ••· tedir. Fakat başvekil, Sovyel ı.teklerl ""'qrlp) ı bouls ise bu mütalea ile taban ta.bana. 

" tr n insanlık rururu- yurdunun menfaatlerine u;ygun gelme-
t 1lad zıt bir kanu.ttedlr ve diyor kl: 

e etmelidir· dJ&-1 takdirde bu menfaaUerl mildafaa-lb lk Sovyet - Finlandiya müzakereleri • 
' l ay içinde .-erek Al- dalma azmelm'· •o"zu'·kmektedlr. 'ltr k hakkındaki nikbinlik dün akşam her ya ı.;ı • . ~ltı e Fransız ve İn&lllzlerln •r· '' ı... ve •ivil halka karşı la• 

._ b· Viizde bulunınaırut ol • 
ld aUeyı dı~ar1dan takip eden-
1 \,~~ lnsanhk duyıusunu ve 
ettız.. dereceye kadar tesellJye 
c .. ı kadar istikbal l~ln do ••1··--

Finlandiya Rusyanın İstediği Deniz 
Üssünü Kati'yen Vermiyecek 

-.ı• Ol1Q'or. 

~~~ ~~~~~. ~:~:~:.ı 
sker Gözile 
Cepheler 
(! . . 

ıncı scıhifeden devam) 

~biiliik. kııl:.andılar. Bir 00-
~tiyatta tutuyorlardı. 
~ , a l'ephede bir taburl.a 

u taarruzı r'k, b'I'k '-" .. et," Jt . ı O U A.OYU 
llılıkab· at bir Fransız ta.buru

. " il taarruzu üzerine çe
~ Oıibach mıntakasmda 

),İt . bir pusu kurarak altı 

~~ar. . ed'l· j 
t.,~ ":'errüat ı.>t.sna ı ırse, 

ir ~tıde ı;ükı'.ıın devam et-
1 lıı ~azı Alırıan fırkw'. arının ı 

ıe::ad~, l!lm ve.Münib , 
bir 1 mulenrıden lSV1ç • 

'~ .. aarruz yap;1mıısı iih.ti . 
ıııa;'[liYer"ler oldu. Hallblliki 
~ d: nıyetlermi bel!li etme

bu kf'arlarıından değ>Jdir. 
... ka . aatı trenler'le büsbü -
~İıı . ıstıkame~ere ~vket • 
'liy hıtkaç saat kafidır .. Tren-
. 0tuı, çünkü gcirünü.şe ba-

( ı inci sahifeden devam) dar devam eden müzakerelerde 
edilmek istiyorlar. Eğer heyetimiz Sta1in de hazır bulunmuştur Fin-
ka:bul edllmezıse, Moolrovada otu- larııdiya murahhasları bıızı nokta-
I'J4> kalacak değildir, döneceJ;<tir.• lar hakkında Helsinki'den talim at 

İNGİLİZLER VAZİYET! istaıni:;ınerdir. 
v AHİM GÖRÜYOR Sovyetlıer Baltık Knı.l fi!ıosunu 

Brüksel 5 _ Belga ajansının her ihtimale karşı hazır bulun -
Londradan aldığı malümata göre, durmaktadırlar. Filo kımıar.da.nı 
İngiliz mehafiliııde Sovyet _ Fin- hükılmetinden emir alır aJımaz der-
Jndiya müzakerelerin.in neticesi ı hal harekete geçc~ini bildirmiş· 

- b bedb. lik h.. tir. H€1lsinlki1deki nüfusuın ancak hakkında büyuk' ir ın u- I yu·· roe onu k-'---tır. 
kümfemıadır. İngiliz gazeteleri bu.~~====~="~"======:= 
müzakere.tere biı::çok sütunlar tah· · RADYO HABERLERi. 
sis etmektedir'!er. Ger;.1< Moslro -
va.da, gerek He!Sinki"de bulunan 
bütün İngiliz muhalbirleri vazi -
yetin vehamet kesbettiğini bildil'
mektet!irler. 

Paris 5 (Husus!) - Oslo gru -
punu teŞkil eden devletl'er mu • 
rahhaslan bu hafta KopcrJhagda 
oplanarak bitaraflık hakkındaki 
vaziyeti görüşeceklerdir. 

Fİı.'\fLANDIYA BAŞVEKİLİNİN 
RADYODA BEYANATI 

Londra 5 (Hususi) - F inlandiya 
Başvekili Kalander dün radyoda 
İsveç lisanile bir nutuk söylemiş
tir. Baııvekil bilhaıssa demiştir ki: 

İspanyanın V atikanda 
Yeni Sefiri 

Cenova 5 (Radyo) - İspanyol 
gen..rali Keypo dö Lano iburaya 
gelmiştir. İspanya hi.ikilmetini pa
palık neminde temsil e1mek va
zifesli'.e Romaya gitmek:tediT 

Amerıkan vaparn İngiltereye 
gidiyor 

Londra 5 (Radyo) - City of 
Flind Amerikan vapuru el'an N or
veç~eki Bergen J;manmda bulun
maktadır. Vapurun İıııgil'loereye gi
deceği zannedi1m<'ktedlr. 
T. rkıyedeki Alman teheası 

tetikler arasında mukarenete mini ol 
mak bakımından Rus)·anın bu slyase· 
tini tasvip t-tmekt.edir. 
Diğer büyük bitaraf devletlerden ."\· 

merikayı Rusya ' 'e Almanya ümitsiz 
tetikki ediyorlar. Fakat bütün gayret 
,Te dikkatıerini Japonyaya cevirmiş • 
lerdir. Almanya, ırzak Şarkta İ.ngilte· 
reye karnı müşterek bir harp yapmak 
üzere Rusy&)'I Jaı>-0nya ile barı~a. da· 
vel eyleıuektedir. 

Bunun leiu de Ru:syanın Çini Ja -
ponyaya kar~ı sebepsiz olarak taarruz 
e-tmiş olmakla itham eylemesi kıifldir. 
Rusyanuı bunu yapması da pek muh· 
teınC'ldir. Ancak şüplıell olan bir cihet 
varsa, o d•, Ja.pon:ra. ;\.lmanya tara -
tından yapıldıiı gibi. Rusyaya taviz-
ltrde buluurnaia muvafakat göstere
ceildir. 

SOVVETLERE SATILACAK 
Al.)1AS VAPlRLARı 

Paris 5 (Hu~usi)- Almanların, ti-
("arPt filolarını Sov,yet Rusyaya satmak 
Jıususunda giriştkllerl Jnuamele bt'y-
nl'lmilel hukuku umumirt- kaidelerine 
ınuhalit addedilmektedir. Eğer böyle 
bir muamele yapılırsa, nliittefikler bu-
ııu keeıılemyekün addecekler Ye Sov· 
yt"t pa\.·yonu alhn!Ja !lieyahat edecek 
Alman vapurlarJnı ':vıne Alman \"&puru 
addedeceklerdir. 

Almanların. harp ıualzenıe"11 muka
bilinde ,-:ıpurlarını SOYletlere trrket-
ıneleri de n1uhtt>meldlr. 

So\·yetıerin BerlinC' gönderdikleri on 
yedi ton alhn, Ahnanya ile Ru~ya mü-
ııasebe-Uf"r~nin iyi gihucdlfi gi.inlerde 
Sovyetler tararından muallakta bıra-

kılan bir hesabın ta~fiyesi surf'tinde 
gösterilnıektedlr. 

Londra 5 (lfususi)- Va<jingtondan 
buraya gelen haberlere göre, Ameri • 
kanın muhtelif kısımlarında )"a,ıyan 

'"·e miktarı üç milyona baliğ otan ro· 

mışhr. 

Avu!-.lralya, Kanada, Yeni Zelanda, 
Cenubi . .\frika vr llindistan murah 
hasları simdi Londrad.ı. bulunmakta -
dırlar 

Edr-n dun ak~am ınuralıhaslar ı;ere-
fine bir zb·afet ''ermiştir. Bütün slya~i 
mC"hafil ko11ft'ran-.a büyük bir ehem-
mi)et vermektedir. 

1 
BİR FR.\"ISIZ SİLEBİ B.\TrRILDI 
Londra ;; (llu~u..,ı)- Atlantikte Boule 

isminde- bir t~ransız şilebi bir .:\iman 
taht.t'lbahiri tar.lfından bahrJlmı:ştır. 

Bir Fransı.ı muhribi mıirettebattan sai 
kaliln otuz ki~lyl kurtarnııştır. 

Paris 5 ,llususi)- Amerika hıikll • 
meti İ!o;pan)-adan itibaren Baltık de-ni
zine kadar olan ınuıtakayı harp mın
takası kabul ctnıi"?lir. Amerika vapur
ları buralara. J"iremi}·eel'kltrdir. Ak. 
deniz ~ıarp ınıntaka"ı harici bırakıl • 
mı$tır. 

Paris 5 (llususi>- Budape~lede cı-

kan l',::-.U ltirlaıı gazete:.i, ambargonun 
kaldırılmJ.sı hakkındaki kararı tahlil 
ederkt•n, ,\merikannı bir K"ÜD beheme
hal harbe girmek nıecburi)"etindl' ka· 
lacaiını yaz.ınaktadır. 

in.-Utere vr Frans.t .\nıerika)'a bu· 
yük sip;ırisl('rde bulunnıai?.•t ha~ırlan

ınaktadırl:ıı. Bu maksatla bir in.Kiliz 
heyeti .~merika)·a hareket rhnek tizt•
rt'dir. Binlerce tay:rareden maada tah· 
tclbahir a\·<·131 \"apurlar da ı:-.marlaııa-

caktır. 

EvYelce ı"'ınarlaunuş 900 talyarc ha
zırdır. Bunlar hemen naklrdilecrktir. 
Tahtrlbahir avt'ısı vapurlardan hafta
da be~ tane yapılacaktır. Bunlar çok 
sür'atli ve harekat sahası geni~ ola -
cakhr. 

Bu ı;iparhh•rin parası Pf" in ve-rile
cektir. ;:\tutleriklrrln Aınt'rıkada bir 
milyar iki yüı ('llİ milyon İngiliz liralık 
dövizleri vardır. Bu sebeple siparişle· 

riıı bedelini vermekte KuclUk cekml-
yeceklt"rdir. 

Barın kapı.sından içeri girdiğim 
zaman onu, izbandut gibi ibir ada
ma bel vermiş, dudaklannda kı
rılan kahkahalardan içinden kop
madığı •bel li olan sun'i bir neş'e sa
tarken gördüm. 

İri güzel gözlerinde okunan ne 
manalı bir sükut vardı. Dans eden 
çiftlerin arasından geçerek köşe -
deki bir masaya oturdum. Bar ha
vasının b~ döndürücü ahengini 
körük:iyen oynak bir müzik pe1'" 
de perde alçalan zevkleri, sanki 
büsbütün y<ık etmek istercesine 
gittikçe çılıtınl~ıyordu. 

O akşam içimde nedenıSe mül
hı,; bir eğlenme ihtiyacı duymuş
tum. Yorgun hislerimi kaıru;ıJıya
cak bir parazit ararken, ayaklarım 
beni gayri ihtiyari buraya sürük
Jemşiti. 

O; ben daha kapıdan girer gir
mez gözlerime takıld:ğını farke<t
mi~t: .. Müzik durunca, belini do
layan kavaly<'Sinin kollarından 
tatlı bir süzü!ü:;le sıyrıldı. Yarı 
çıplak vücudünün bütün kıvra.k -
lığiln salına salına büfeye doğru 
yürüdü .. Sigara tablasında bırak
tığı varılanmı~ sigarasını aldı. Du-• 
dakların•n ta kenarına yerleıtirdi. 
So~Ta döndü saçlarına doğru yük
sel en dümanları gözlerinin ucile 
süze süze masaya doğru yürümeğe 
ba<l .. dı... 
Yanıma ge'mi~ti.. Bir elile iri 

kalçalarını bel'i eden dar delrolte 
tuvaletinin e' ekkrini düzeltirken, 
d iğer .,Jile çektiği bir sandalyanın 
üze rine varı sarhoş vücudünü bı
rc ~<'l.\'crıli. GözJ~imin ta içine ba
k a rak hafifçe gülümsedi. Ben mu
k · bele <C'. lim. Bir şey söylememe 
, •• ·it bırakmadan· 

İsm;m EmeL dedi.. Bonsuvar. 
Ancak bonsuvar diyebildim .. Cazı 

baş'.am ıştı., Heme n kalktım .. O da ' 
sanki bunu bekliyormuş giılıi bir
der:~ irc benim'e b .rabe r ayağa 
kalkmışt ı.. Dönmeğe başladık ... 

Bu akşam buraya n~kadar b~ka 
hislerle gelmiştim.. Fakat onun 
go,,ierinden içime süzülen belirsiz i 
bir süküt damarlarımdaki ateıı'i bir- ı 
d!'nbire serinlcş :irmişti .. 

- X• kadar güzelsin Emel. De-
drw.. • 

Cevap vermcai. 
Caz yine sustu.. Masamıza 

olmanın azabını duymıyacağım. 
Ne garip bir karlındı bu .. Ak • 

şamdanberi içime savurduğu bir 
yığın istifham, bir yığın acı kina
yeden başka, anlaş,.ır bir tcık şey 
söy lemepı.işti.. 

Birden ağlamağa b~ladı: 
- Niçin ağlı~·orsun Emel? 
Bileklerime sarıldı: 
- Ya sen niçın susuyorsun .. 

Söyle.. Bu genç kızlığımın bütün 
arzu dolu emellerine rağmen her 
şeyden ümnisiz, daima yanmağa, 
acı çekmeğe mecbur mu yaratı! -
dLm. Böylece y~ıyan bir ölü g]:ıi 
günlerim ıztırapla mı geçecek?. 

Sustu .. Kara baİıtına yine kendi 
gözlerinden bir te;e li ya~muru bo
şandı. 

* Artık her şeyden elini ayağını 
çekmişti.. Bara gitmiyordu. Bütün 
ihtiyaçlarını ben temin eciiyordu:m. 
Bu yangınlığıımız aylarca devam 
etti. Ona karşı duyduğum büyük 
ve manalı sevgiye rağmen her gün 
geçtikçe biraz d&ııa fazla bir ü -
mit.siz1ikle eriyordum. Ona; cka
rım. diyebilmek için titreyen kal
bim, muhitin a.tüs! ettiği muha
kememe hükmcdeırn~·ordu. 

En yakınlarımdan bıle acı bır 
istihk~r görüyordum. İki ateş ara
smd.a eriyen his.erimin bir gün en 
son mukavemet setlen uc parça.
landı ve ondan ebedıyyen uzak -
!aştım. 

Birle~memize imkan bulama -
mıştıırrı. Uzun seneler geçti. Buna 
rağmen onun genç kızlıgı.ı.da bü
ketler ördüğümüz çicekli bahar 
yollarını hru;ret;<'.' özlüyordıım. On-
dan uzaklaşın Ş• J<'akal; ben, 
•ÖffiÜr• denilen yolda yırmi üç yıl
dır sürükliyen kalbim., kalbinde 
bırakmıştıım. 

Günlerim büvük bır v:cdan aza
bı~ sonup geçiyordu. Ne oi:mu~tu 
acı>bıı? .. Kim!biiır; kun«,tlı sev
gi;;iniıı bu acı ınkisarı beıki onu 
eskisinden daha fazla bir k:n;e sev-
da pazarlarında şehvet sa m .·a su
rüklemi~ti. BcJu de kalbinde açı
lan derin bir sevgi boşlu(: uıle öm
rünü kan kusa kusa bir daha dci
nemi)~k 'Ouardı harcanmıştı 
bile .. 

* Bir yaz sabahı ıdi.. Bütlin gece 
pc. çeı~tıgim ö ürucü b.r kabus 

.:t iç~anlar berııı:ı!Jlden ta -
b~ kanıyon nakıliyatını k•s-

1 · l!!nektedirler. 

~~~~arelerinin cuma ak-

•- Bizler Lt'niııgradın emniıye
tini tem.n etmeği esas itlba~ile ka-ı 
bul etmiş bulunuyoruz. Sovv.,ı 

hükümetınin adaılar hakkındaıki 
ı ııleplerini kabul edemeyiz. 
Finla~diya Karnlisinin Sovyet 

~arclisi ile mj.badelesj de kabil 
değiıldir. Çünkü terki istenilen yer
ler Finlcrle meskundur. Bırakı1;ı
cak Sovyet karellsi bataklık y<>r
dir ve bizi al.!ikadar etmez. Fin -
landiya toprağında Sovyetl.:.re üs
süJ!hardkcler verilemez. Bu mem
leketin menfaatine muhalif oll:luğu 
gibi şimal mem'lElketlerile müna . 
se'betlerimizi cı.e >hlfil ederek~ir. 

Roma 5 (Radyo) - Türk yedeki 
Alınan tclıaasma Alınanyaya dön
mele ri için emir ver:ldiği h u k"kın
daıki haıber, Berlind<."ll te'kz,p edil
mektedir. 

diindük Doldurduğu iri katle -
hı"i bir yudumda iç!i. Konuşu:yo
rld. Kadın bir arahk içini çekti: 

Ah.. 3iz erkekler ... dedi. 
Gözleri ıslandı.. İçin için ağlı -

) ordu .. H'skrım altüst olmuştu. 
Bütür-ı ısrarıma rağlmen dudakla -
rından bir Şl'Y alamıyordum. Ne 
ga .') bir kı.. l. ııd: bu ... 

1 be). 'mı alev.emışti. Yo rgun 1 .o

lerimi biraz yatı~~ ı•mak eınei.le 
evden cıktım .. Adaya giden vapur
lardan birine bina=. 

~ ı ve ma.li Almanya 
aııı ~lık.Jarı ilk keşif uçuş
.ıtır ı:ı ka Yem faaliye-tleri ol-. 
~fba una mukıı!>il iki Al -

''ll<l~ b~ınıan tarıaresi şimal 
,~a h·· ır ln:gı.117. muhrip filo

çbir Ucuın etmi:\llerdir. Fa • 
~tıııı; haııar yqpamadan daM 

1llda çekılımişlerdir. Ha-
"~ .ki böyle bir dcniz hava 
ıı. g~~ ,de 9 teşrınievvelde 
'~a ı.<ıtı. 
ar.lıetı ~!>henin lbu sükiıneti, 
~tkt ın bugünkiı şekli Al -
İl\ ~ılıa~iyesinin büyük bir 

~t!ııı Çır.de bulunduğuna de
ak-(adır. 

ERANlHARP 

.'~o. 34 -

Finlandiya tamamiyetini, hürri
y..tıni bütün kuvvethle müdafaaya 
hazırdır. Finfandiyalı}ar alınan 
tedıbirleri rnüttef;kan tıtSvip edi
yorlar. • 

SOVYET FİLOSU HAZIR • 
Londra 5 (Husus!) - Sovyet -

!erle Finlandiva muraıhihaE·1 arı ara
sındaki müzsJkerele..., bugün de 
devam edileoekir. Dün bir saat ka.-

\:azan: RAHMİ Y AGIZ 
1 ~a. ht • . 1 d d 1 "Ik ,.. an gemının sa onun a otur u ar, ı 

t 
olarak İngiliz süvarisi süzü açtı 

"tuı, 
~ ~ tanıbotunun SÜ\·arisl (0-

l\ttt ·f're buraya mı gelecekmit? 

"~b·· 
llı't n.' nı \ıı·? 
bıt t >' llllertni yana. ai;arak ba-
ll rıı.r b "llt ıı: Uktti, birşe-y bilme-dl -

tt "trd~-df':ıl bu harekeUt> lıirllktf' 
~ilı ._ nenı., 
liiru ·· ht-lki .'iadcce goru-,:mek, 

~~r ı. törıııt•k l"inil•r 
''ı 1 ' • " llı·tk· •arı k~Iarını kaldırdı: 

"il ·I, a-
'r.:.ıt .... lba baua bir tavsi'.'-·tde 
~tı Cıbı &t'liyor. 
~. tlbt? 
~t tıbi Ol 

1 ile tlcak. o;;ıı kon olu'<un uıü-
ti ac 'litkaılar bir tav,.l,,e! 
c 14.:rı' 1 l,ı, ı-özlerini. :-.uvarin\n 
1tar;ık_~ buJutıu R"Özb<·btklerinde 

1 ~. • 
ı,, « •. 

'i'ı i&p Verrlim"' " h' • 
._~u.r k~r hak41a nıafrvkini yok· 

l&v~r.,,k Pta~ı atJr. vakur bir ıeda 
~.~.l>•llnı bildirdi. 

~ ~'lliıt • • llcklediilınld blldlrhı! 
'I il tini" kaptanım• 

'l . 
tı,ltıl •livarinin yanından uzak· 

l~l 1~.ı-ı, diyenin ''ardabandıraları 
t~ 11tr Canıhota sü.\·arlnlu ceva.bını 

Cok ı-eçmeden İngiliz karakol ge • 
mlslnde-n al rılan 4 çifte bir tlllka sür· 
aUe hareket ederrk Hamldlyeye geldi. 
yana tı. Rauf kaptan lombar atzmda 
durmu:o,;. llamldl:v<' rrki.nı da onun safı 
gerioııinde mel'kill"rinJ almışlardı. 

Yanaşan filikada bulunan zayıf, u-
zuli boylu, mavi gözlü 45 yaşlarında 

kadar ıözuken İnglllz btnbaşı~ı çevik 
adnnl"rla ınerdivenden çıktı, Rauf kap-
tanın ı·tıi.ınc gelince durdu, ~eıam ver· 
di. Rauf kaptan da İnı-iliz binba.<;ısmı 

ı t;Pfinıhyarak ke-ndisini takdim etti: 
- lfıtmfdlye Ttırk kruvazôrü süva· 

risi yÜ'ıbaşı Rauf! 

- ~İJ\'t'l·~tc k,ırakoJa. mt-mur İnılllz 
ı\Jakliiis gambotu SÜ\·arbi binbaşı \V. 
ll<'nderson! Dost Til!'k kruvazör sü • 
vari ini selimlam:ıkla bahtil·ardır. 

- Dost hi.ıkiımetin kara.kol ıemlsl 

süvari ini a'.'-·nl hi.· lyatla. sel<i.mla 
makla bahtiyarım! 

İki suvi.\rl birbirlerinin elini sıktı 
la.r .. ::\lis:ılir binbaşı Rauf kaptandan 
sonra dlf<·r ze\·atın da birer blre.r el· 
lerlnl sıktı, Rauf kaptan mi3aflrinln Ö· 

nüne diıttii: 

- Buyurun blnb .. unl 
Dedi, İncııı. •ıivırlslnl ı><tln• taka· 

Polonyamn altınları 
Parls 5 (Radyo)- Moskovada çıkan 

Pravda gazetesi neşrettiği bir makale
de Polonya hük:Umetlnin albnlannın 

Fransız bankası mahzenlerlade muha
fau edilmesine şiddelle Jıüoum etmek· 
ledir. 

-~~-oo•-~~-

1 talya - Bulgar ticaret 
1 anlaşması 

Sofya 5 (A.A.)- Yent İlal.yan · Bul-
car Ucari anlaşmasının hedefi iki mem-
leketJ Avrupa harbinin :rararlarından 

korumak ve ticari mübad.tJelerl lnkl-
pi ettirmekten ibaret oldufu iktısadi 
Bulpr mahfellerinde tasrih edilmek· 
ledlr. 

rak Hamidiyenln süvari salonuna g-ö. 

türdü. 
İki kaptan geminin ı-enlş satoııunda 

karşıhkh oturdular. Mutad ikramlar
dan sonra ilk olarak İn&ilfs süvarisi 
sözu açh: 

- 1\-laceranız, şimdiye kadar deniz 
harp tarihlerinin kaydetmedlll bu tek 
kruvazörle düşman sularına :yapılan 

akın Avrupanın her tarafındaki 

denizcilerce a.lika ile takip , .... tak· 
dlr ediliyor. 

Rauf .Jtaptan vakur bir tevazu ile kar
şılık verdi: 

- Tevecc-ühüniıze teşekkür l'dt'rim .. 
Fakat bu yaphğınuz harllrulıide bir iş 

defil. alelade bir harp vazifesinden 
ibaret!. 

- Ilayır do~tum ... Jlarl.kulide bir iş 

bu. l\luvarfak bombardunanmız, Ak
denizde dü~man g-cmllerlnln •eyrüse· 
ferine ad:lmakıllı rno'ı.ni oldu. 

- Ne clbl? 
- Bütün Elen limanlarında nakliyat 

ve deniz tlC'aretl 2 k:i.nunasantdenberi 
tamamc-n durmuş bulunuyor. 

- Sebep? 
- Seb('p ıueydanda! Şlra. adasını 

bombardıman tdişlnlzin meydana ge
tirdiği korkudur. Böyle pervasuca E· 
len sularına glrl!flnlz. limanda bir mu
avin kruvazör bulunan Şlra adasını 

topa tutuyorsunuz, muavin kru\"azörii 
batırı~ını7 .• barut fabrJkasını küle çe· 
virişini~ bütün Elt'n kapta.b1arııu deh
şetli bir korkuya düşürdü. Şh11di, hl(' 
birisi hulwıduğu limandan hareket 
etmek i.•tem.Jyor. Burada bulundu4u -
nuz haber alındıktan ve mahalh l. u • 
nan konsolosu tarafından bükiınıt"tlne 

telgrafta. ihba.r edlldlkten sonra. belki 
adalar ar.unnda seyrüsefer başlamışhr. 

(Devamı var) 

Pek yakında 

MacDONALD * EDDY 
MEL EK Sinemasında 

-Şarkın ses 
kralı ABDÜL VEHAB'ın 

Mestedici bir müzik ..• Gaşyedici bülbül nağ
meleri ... Lahuti sesler ve hazin aşk ile dolu 

BEYAZ GÜL 
TÜRKÇE Sözlü - A RABCA Şarkılı 

Müstesna filmi 

TAKSİM Sinemasının 
lstanbul sayın sinema mer.ıklılar.na en büyük loayraın h 0 ·i y•si o ac klı 

-- -- - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

~e' ralji, kırıklık, ve bütiin ağrılarınızı derhal keser. 

• İcabında ~iinde 3 k~e alınabilir. • -ı 

Emel.. Dedim .. Seninle baş
basa kalmak ve daha içli dışlı ko
nu.,mak b:num için ııekadar büyük 
bir zevk olacak tasavvur edA:! - ı 
mezsın .. 

- İyi olur .. Dedi .. Yarın öğleye 
doğru seni pansiyonumda bekli
yeceğim .. Fakat bir şartla ... 
Şasırdım .. Teklif edi'en bu şart 

ne olabilirdi?. 
- Peki .. Kabul edeceğim .. Söy

le .. 
İçinden kopan sarsıcı bir duy

gu ile: 

- Aldatılmamak şartile .. Dedi.. 
Muhakkak geleceksin .. Beklemek .. 
Sonu ge'.miyen bu hayatın tesa -
düf!erini beklemek.. Artık yorul
dum. Hiılii aldatılmağa tahammül 
edemiyorum .. 

Büyük bir çılgınLkla son ka -
dehleri de iQtik .. 

* Ertesi günü ona git tim .. Kenar 
maha.1lelerder. birinde kötü bir 
pansiyon odasında oturuyordu. 

Beni beklediği hafif heyecanın
dan belli idi. Eski bir arkadaş tE-k
lifsizliği ile odacian içeri giniim. 
Heykel kadar güzel vücudünün 
bütün lihtişamını içinde saklıyan 
kıpkızıl bir pijamaya bürüıım~ 
tü. Beni gülerek karşıladı. Artı.k 
konuşuyoruz. 

- Edisin değil mi? .. 
- Hayır. 

- Doğru söylediğine emınım .• 
Eğe>r evli olsaydın sana derhal 
buradan gituneni ısrarla yaJvara
racaktım. Mademki bekarsın, ar
tık baskalarının günahına ginniş 

":\femlc-ketimizde hiçbir filn1in kazanmadığ"ı rnu\•affakiyeti kazanan, hiç bir filmin göremedlii 
gören büyük Tü,.k Ftlınf 

muvaffaklyett 

LLAHIN CENNETi 
Yalnız İPEK Sinemasında Devam Ediyor 

İlave olarak: A.'iKARA'DA Cl·'1Hl'RİYET BAYllA)Il 

BurUn .~ea.Jıslar aat 11.15 • 2 • US • 6.30 \'O 9d.ı (Dikkat: 11.15 matinesi t.enzilithdır.) 

l 

Bir köşeye buzüierek cebimden 
gaze.emi çıkardım .. Dalmışım .. Bır 
aralık kulaklarımda onun ismi çın
ladı .. Ürperdim. Bir buhran mı 
geçiriyordum. Gazeteyi göz.eıı.m
dl'n indirdim. B:rdenbıre gözle : 
rim vandı. Ba ım dönmiye başla -
dı .. İnanamıyordum .. O; ta karşım
da oturuyordu .. O da beni görmü>;
tü .. Emel.. diye haykırmak ıste • 
dim .. Fakat boğazı.ına bir kemik tı
kanır ~ibi olmu<tu .. Bir an bakış
tık .. Yanınea kocası vardı.. Göz,f'
rini göfç;ünde sıkt.ğı küçücük yav
'rusu11a indirdi .. İçimde crişilmC'z 
bir saadet duydum. Gözleri ıs!an
•mıştı. Sanki bu bahtiyarlığından 
dolayı bana teşekkür ediyor gJbıy
di.. Başunı pencereden tarafa çe
'Virdim. Nazarlarım denizin en
·gin maiJiğine saplandı. 

•Emelsiz!• kalıbimden kopan ikı 
damla yaş gözlerimde halkalanır
ken cemeline!• kavu.,muş baMi.var 
bir adamın mes'ut kahkahaları ku
laklarımda parçalanıyordu. 

1

\111111 111111·11111~ 

l\\l\11ıı 1\1\\;ıı 111. \1 
il 111111 1 \I 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Tepr ~ nda 

dram kısm;nda 
Bugün saat 15.3Q da 

Bu akşam saat 20,30 da 
AZRAİL TATİL YAPIYOR ----
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
Bugün saat 15,30 da 

Bu akşam saat 20,30 da 
HİNDİ3TAN CEVİZİ 

ı357 Hicri 

I 
ı355 Rumi 

Ramazan 1. ci Teşrin 
23 23 

ı939. Ay 11, Gün 309, Hızır 18( 
5 İlı.lncllt ·rin PAZAR 

Va!ali Ezsııı Vakitler E&. da. Sl. da. --Güneı 6 34 1 32 
Öil• 11 58 6 56 
İkindi 14 43 9 41 
l\.kşam 

. 

17 01 12 00 

Iİ 
Yatsı 18 34 1 33 1 İmsak 4 55 11 53 
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Emek ve Zaman Kazandıran 
Kolaylıklarla Karşı Karşıya 

Asrımızın kolaylık ve sürat rekoruna muvaı.J bir mesai Ue en yeni eserimizi ortaya koyduk. Bu ~er; memleketi· 
mitbt san'at ilf'minde ""''~ bir muvaffaklyrt. btiyiık noksan ve UtüyM'ımıu tık Ye kat'i bir oeyapb.t. 

En l!On slsteın 

otomat.k vasıta

larla kat'i:r:r•n 

insan ali ııürül

meden imal ve 

ihzar od ıl ""' 

Mercimek 

Bezelye 

Buğday 

Nohut 

ve eıt .. iali ~bze 

kompr1m•leri -

nin benzer ve 

taklitleri olına

maıına ratmen 
memloketimlzin 
b e r tarafına 

tamil olmak tı

zere balckalla

runızdan: 

H cramlılrlan 1 

ııo • ıs 

kuruştan "11bi

Uraloiz. 

50 

bir 

ıraruW< 

komprinı• 

2,Ş; 100 ıramhl< 

bir • komprime 

İktisadi ve sıhhi 
şartları toplayan 

KOMPRiME 
Lezzet, nefaset 

ve kudret 
kaynağıdır. 

100 
Gramlık 

bir paket 
Kompri-. 
menın 

kimyevi 
analiz 
raporu: 

Rütubet miktan 
'1> T 

Yaelı maddeler 
'\ 19,80 

Yaifın ham.iz:iyeti 
"!, 01 

Tuzu " 8,50 

KWUn ham.ız.ı 

kJormada eri
mi.yen lu.snıı 

1/100 

Hamm:reti 
100 ıram un i

çin sarfodllm 

normal kalevi ... 

ııantimetre milı:

lbı olaralc S 

CC normal İd

r&t dö karbon 

mecmuu 49,65 

Beyoğlonda 8 A K E R Mağazaları 
En birinci İngiliz ve Frllll8ız kumq.larından mamul 

TRENC - KOTLAR, GABARDiNLER, PAL
TOLAR, TÜVETLER, SPOR ve F ANT AZI 

KOSTÜMLER, PARDÖSÜLER 
Her y~rden müsaid ~artlı.r va ucuz fiatlula se.tıla•ktadır. 

Çeşitler bozulmadan evvel ihtiyac1DJz1 BAKER 
•••••• mağazalarından temin ediniz. 

İstanbul Belediyesi hanları 1 
Vilayet telefon febekesinln yıllık tamir ve .ieletiltM:&i için lüzumu olan 

kalem malzome açık oksiltme usulü ile alınacaktır. Kulıammen bedel 1053 lira 

ve ilk ıemmaı 78 lira 98 ktını>tur. İhale 16/11/939 Plqembe ııünu saat a de 
Daimi Encıimonde :yapılacaktır. Şartoa m•ler ~ ft MuamelAt Müdürliljil 

kalemınde Cônilebili.r. Taliplerin ilk teminat ma.k.t:Ma veya mektupları ile ihale 
J ıünU muayyen -'aatte D•imf Enciimendebulı.mmaları. (9033) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: ' 1- Şarlnanıe t·e nümunesi mucibince 2/ X/939 ı.ihinde kapalı zarlla .ihale 
olunamıyan 10 milyon adet bjnı; şişesi kap<;üJti ,-~ pazarlıkla ıek.siltmeye 

konmuştur 

II- Muhamınen bedeli, beher bin ade!di 260 k-w.11111 he!'abHe 26 b1n lira mu
vakkat teminatı 1950 liradır. 

ID- Pazarlık !8/Xl/939 Perşembe Cıinu saat H cı.. Kabataıta Levazım ve 
Mübayaat \itıbesindelti alım komisyonunda 71pılacaktır 

IV - Sartnameler her gün Levazım şubesi t·emesinden \•e İzmir, Ankara 

her yemekten 

Güzeller 

RADYOLİ~ 
Kullandıldlarını söyledikten sonra, ) şaşılacak şeydir RADYO(, 
dişlerin niçin bu kadar beyaz ve çalanan dişler ebedi btr 
güre! olıduğuna şaşmak hakikaten silihate ve cazibeye mab~ 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 
• RAD YOLIN diş macunile 

s 

Ba~müdi.ırluklerinden 130 kuruş mukabilinde almallilir. !••••••• .. ••••••••••••••••·-~· 
V--- lsteklilerin pazarlık j('in tayin edilen gUn 'M ...._tte CJG, 7 .5 gUvenme pa-

ralarilf' birlikte yukarıda adı ceçen- komisyona &e.lmtieri ilİln olunur. (8993) 

İstanbul Bölge San'at Okulu Artırma, 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan: 
CiDIİ Miktarı MU. liatı E.k ıiltaeain ilk Şek. 

L. K. T. f· .. at temirıat 

Kimya e<:J&l 43 kaletn 629 76 13111/31 pau.rt..; 47 l3 •Çık 

• aletleri 41 > 1433 85 !<Bllt 14 107 54 • 
Orta okull·.;ır ıçin yukarıda yazılı kimya, ecza ve Aletleri 3/11/939 ıunu ek

ıi1tme,.-e konulrmıt, istekli eelmediğinden müddt!t l3/UJ939 Pazartesi gi..ınüne 

kadar uzatılmışUr 

1- Eks:iltıne Cagaloglunda Yüksek l\lektpeler 
toplanan komisyonda yapılacaktır 

binasında 

temınat 

Emniyet Sandığında 
Galatada Yeni Yapılan Yolcu Salot111 

Karşısında Kıymetli Bir frat 
Galatada Keoumkeı 1\lustafapaşa Mahalleeiııdt 

Kıbçalipllf& Caddeainde 

Eski Paket Postahanesi Bina 
6 porsiyon Icin· 
dlr. 

Azot total hesa

bi le yapılan 

n1evaddı proto

niye % 18.~0 

2- Eksiltmenin şekH, elin, settıli, muhammne !iatt v~ nıu,·ak:kat 

rniktarl.n yukarıda gôsterilrulftir. 
ı . Sekiz T8ksitle Satılı 

Mtınftritl Vt)'a toplu &ile rezintilerindt: şelrılrde; k8)'de; da.tda; bayırda. ve)hual her '.'rtrde ve ı.er zam.&D (h&ri('W..n 

ç "A~ P~A--"''"' -Ni' _A_"R'~K~ A 1 

Çorbalık komprime ve püresini 1 

Bf'Ş on cbkilla zarfında bazırhyabUretkslnJ:.ı. Lf'-ıztl. "" nrfasei itibarile . .\\·rupadak! emsallrrUe Mrabf'rdlr. 101 
cramlıll: bJr paket komprime evsaf •t yUkflelı; kali~ile bir l'Uhık k&.lori sarflyatrnıza te-k&bul eder. 25 se.af'clir ta
ıalasız mesalstnde Türk nnllnin cilrbua ,., ıhhaUi Jtl"1of'8ine lliuneti en ulvi bir maksat bilen ÇAPA 1\IARKA 
senelerce devam eden azami fedakirhk Vt' ('iddi tetldkltr nrll~i bu yepyenj titri kendi brantına ilive ederek 

memlekete tıkdlm etmekh~: bu salı;,adıo da bu.Tut bir !>4t!ffutu doldurdutona ve vazlte!ll"ini yaplılma lııani buJun
ma'kta.dır .• 

Bir DMmleket iti saydıfımız 7enf eserimi.1 U2erhıde mahlf'rf'm Tatanda.Jarınııtuı kaldd ve irtad:Jarı.nı kf'mall 
hUnoetlc ~kltcltilmlıl on..ıoriı. 

Beşiktaş: Çapamarka Kuruluş tarihi: 1915 Tel: 40337 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
Sirkeci rıhtnnında Gümrük. kapısı açığında bul ur ..r zınc .. ve de-

m;,- kütlalerinin teıruzlerune ameliyatına b~l<ımnı.ştır. 
Ameliyat devam ettiği mii.ddetce bu i te kullaru:lan ve gündüz iki 

siyah kiire ve gece ç;ft kırnuzı fener taşııyan algarina ve dalgıç sandal
larına çapariz vıırllmeııne;i ve icabında deniz altında atılacak dınamit 

sad.mesinden masun kı>lınması için büyiık küçii.k bütün gt>mc ve mera
kip ve ı>anıclaJ.lann bu vesailten açık ııoeçmeleri ilan olıınur. 

No. 136 Yuan: M. SAMI KARAx.ıı.ı.. 

:Ecnebi Tarihlerine Göre, Türk 
Adedi Yüz Bin 

Süvarilerinin 
Kişi ! 

Edıı ıı.e Lıpıs.ı t.ar»1Jaı·uuu nıud.afaau 

tamamlle İtalşn!ar elind• jdi. Bu, a
iillh &:Ö\'lll:Veler admkirane rarpı$1yel'

JardL 

'l'opkapıda (Sf'n RurrJerı) bu zat im
parator ile Jüstinyani bulunuyordu. 

\flr;randtri kapısında (Edfrnekapı) 

Pot ve Aatouin rıam lı:arde ler t.oıra .. 
tından müd~faa olunuyordu. Bunlar, 

kent!.:. hemşerileri ol:ın Justinyaninın 

etcrine uyarak bayat ve 1>en·eUerioi İıt
tanbulwı mildaWw ugrunda Je•fa et- 1 
mok ıçin ııelmlşlordi. 

Alman topçulanndö.n mqhur Jan 
Gr&ınt> ıle me~1ur tlrendazlanndan ve 
cnatttıle meshur Teodor de Caryestos 
Kali!ary• kap ıruı (Einkapı) m•mı.r 

ıd ler 
SıOC'JYon kapısınri ~ (Ay\an:sa -

roıs) Sen Dım.;t.iyo!5 k.ilisesıne (Saray
b ruuna) ksdar uzanan Jfaliç sahiljn
dekı hattı Udafaa Krdin Iztdora ve
rılnuştı. 

Ve.!.buıl. d ıe. e ~bı kumandanlar 
da n Jhtelil yerleri idOlre ediyorlardı. 

Yanı, h. · iatiyıınlar arları on ık.ı mü
da a rrıntakasına ayı. m•slariı Bun
lardan yo;ı:lrız iki nı Run k mandan-

.••. rı d;..re edıyordı.ı. 

\'p• di&et" onu Cene izli, 'te-ııedıkli, 

İ~panyall, Rıı.ı:yalı, A lınan)'·aJı kuroan
danlardı. 

ı te; i~toınbultın en şiddPtli bir su -
rette Mı\.ı<hıriıi..D. ına. k.alf"'>inin n•etaneti 
fe\ kaJAde::.iıc bercı.beı· .. ~\TUP•nm her 
t.rafından İ.'itanbulun mücioıfa&:iına ko

şan \ e eeng•\ erlikle:ri ve haljl sanayi. 
indeki meharetleri ile iltih<rr eylem.il 
hlt°.:ınan DU ttDPbilerin '- e bunlar Cibi 
daha birt.'Ok ecnebiler bulunuyordu 

Hd.Zı eti POAdipb, Mr jhtimale karsı 
ı~ıa..obu1 surları Onünde bulundurduğu 
ordusunun arkasını kuvvet.!l sü' .. rı as

kerıle l'ttretmış bulllnuyordu. Ecnebi 
tarihlerjnc a:Ore TW·k .ıüvarlı;inin ade
di yOz bin kili idi Bunla" İstanbul 

muha~cırasın:ı ve muharebesine ıştirak 
etm1yorlnrdı. Avrupadan Türk ordusu 
Uzeriue gelebilecek bir ehlisalip ordu

sun:ı. karsı \aziyet alır. .s bulunuyor
lardı. 

B'1 TU. k SÜ\'arilerı arkadan ıele

cek oJan herhan.gi bir A<wTUpa ordu -
a>UD3 karşı derhal ıenye .,önerek mu
hasir:-ıi ;u k.ı<fm vurmaı::a ce cı.ret e-

Sadakai fıbr 

En iyi lyı 
K p K p 

Buğdil.ydan 12 20 10 o 
Arpadan 16 30 15 o 
Üzun1den 83 20 66 30 
lfurmadan 00 00 133 20 

Son 
K p· 

9 10 
o 00 

50 00 
00 00 

deceklcre ı..aldJracoıktı. VE." tepeliyf'rek 
kalt•)·e imd•tlarını :rıeneyliYt-t'E'kti. 

HazrPtı Pa·ıh, hlıl·11c ll uı l!Mı sa -
ba.'11 a kcrlc· inp bir n~tuk irat ettık

ten sorırtı. f'llPı ile kale duvarl~ı-ında 

Wpı<lı-ınm a~bkları &rdiklPrı gO t-re- ) 
ıek 

İşte zoruboauyıı ht1 rt'\-1'1.nem!e aı. ..... 
t.gırn. şu &edıkler ~ye~ınde hiııl.sretül - 1 
ınul(ık olan 1JU bf'JdP- muazzaınai Kos-J 

bntanıyeyi ·izler Cibl miicahıdini dinJ 1 
ınübin ic;in Ü\' tarik ile dJhil olunabi
lecek a~ık bir ~bir haline ıetirdim. 

Di~"erek fikirleıtni beyan etti. 

Haıret.i Fahh. blı· h.irkn11!·n atı U.ıe

rindc bulunuyordu. Ordu8Wlun önün
den geçiyor. askerlerine nutuklar !«>y

lü~r. bütlin taburlann (orta) 
- Liiliıno İlliıllah ... 

Afakı tutuyordu. l\fuayeneden wnr«, 

S"Jltan Afehmet. lcılıcını c.-ekti ve neri 
atıldı. 

Bir aod..:l nekkareler, da"-uUar, bo -
rular hüf.."UM ~reti vermişti. Tül"k 
atjcui . 

- Allah, Allah'. 

Nidasile kale bedenlerine saldır -
mıştı. Gece yarısından 1tınra tekbir Ye 

niyçı.ı il\'azesıle geçen mahallı sükün 
ıimdl kılıç-, ok. top 1'<'$lE-rine intikal et
mıştl 

Zaten. hucumu uınuını gecesi bütün 
İstanbul halkı ayakta ve kale bedenleri 
üz.erinde Tü klerin korkun(' nünuıytş
lerin acyrediyorlaı·dı. 

İrrparator Kostantln ve nı-.ıyetı ~eh
zade Orhan1n !>Öylediklerıne inanarak 
bll geceyi 'fürklerin bir bayramı o
lar~k koıbu ~tm:s1erdi. 

( D~t·anıı rar) 

3- I tPklHeı· her ıkı kısma bh:·den \·eya ayrı ay,n ela talip olurlaı-. Yalnız 

her ikı kısm1n temirıe1.tları ayn ayrı verilecektır 1- Muhammen kıyıneti 4?,000 liradır. ttP 
4- JstE>klıleT Ticaret Odasının 1939 yıl belgesın ibraza meetıurctur 
5- Şannameleri g<)m1ek i&tiyenler okula mi.ir.acaat edecek:Ur. (9192) 

2- A.rttınna 20/l 1J939 tarihine düşen Pazartesı ıünil ı;aut 1.f 
kadar yapılacak ve ıayrirnenkule en çok bedel verenin üzerıııdc ti 

.1-- Arttırmaya airmk: için muhammen kıymetin % •10 ıı nıstıct.l 

Üsküdar ilunci sulh hukuk mah-ı 
kemc-sindıE-n 

Üs.kıidarda 1nk'1ap maballeı;in -
dl,) Boy .. cı sokağında Boyacı ha -
nının bir odasın.da ~akin iken be
ravı tedavi kaldırıldığı Haydarpa 
sa.nümune hastanesinde 2/9/938 ta
rihinde V1'fat eden ye terekesine 
mahkememizce va'iyet edilmiş bu
lunan Çerkeşli Hüseyin oğlu Ah
medden alacak ve .borç iddiasında 
bulunanların bir ay ve Yeraset id
diasında bulunan!arın da üç ay 
içinde vesaik ve sen.edatı kanun;,. 
yelerile birlikte Üsküdar ikinci 
sulh hukuk hakimliğine müracaat 
ev le mel eri ve oıksi halde terekenin 
hazfa .. ye tt>Slim edileceği ilim olu- j' 
nur. (939/151) 

1 
akı·esi yatırmak lazımdır. ·,1 

Üsküdar ikı™!ı sulh hukuk maılı- 4- Arıtırnıa Jıedelirun dbrıte biri peıin , .• geri !<alanı sekız ,.et' 
kemesindeıa: müsa\·t taksitte ödenir Tuk:siUe\ senevi ~ 5 faize t!ıbıdir. ~ 

Ü..skildan:ia İhsaniye mahalilesin- 5- Tak jtlf'r ödenineiye kadar cayrimenkul Sandığa birincı de 

de büyük .M\ıstafapaşa sokağında tekı.; kahr. 
31 numara hanede sakin i!«,r. 6- Fazla ta!s!lat alm•k istiyorıletin &rndik Blmıl:ır Scrvı!ln< 

30/3/939 ariıinde Haydarpa'i" nü- eylemeleri ı~zunclır. !8621) 

mune h~e vefat eden ve ı-------------------------;ı 
terekesine mahkemeııllzce vaz'ıY"t Tutanbul bırinci ticaret mahke- nul.mıyarak yalnız imza "':ı/. 

"--·'--- mesinden: halde bulunan .,-ek defıerı 
edilmı.ş .-u.nan Abdullah kw duğundan bahisle i-ptalİJle 
zenciye IWimeden alacak ve borç' Sadettin Serim avukatı Süley • verilmesi talep edilmiş _ 
iddiasında bulunanların bir ay ve mım Alı Subaşıoğlu tarafından ticaret kanununun 638 irıel 
veraset iddıasında bulunanldarın mahkemeye veril<!n iısti.dada mü - si mucibince ziyaı iddia 
d ·· ~'-' v~·aik enedat ekkilinin Sümer Bankm İstanbul e a uç a ......,.e '-' ve b ı ınezkUr çek de1'terinin v _..., 
kanun~elttile binlikte üsküdar i- 9ubesinden aldığı 214376 numara- çekin bulan tarafından 45_1_:;, 
kinci suilı hukuk hakimliğine mü- dan 214.400 numaraya kadar yirmi de mahkemeye ibraz ediW• 
racaat ey'ltımeleri ve aksi halde beş varaktan ibaret ve 214.37fi ibraz edilmediği takdirde ~ 
terekenin hcineye devir ve tes- No. !uııu istimal e~ 214377 detin hitamında iptaline ~~ 
!im e<lil~ ilan olunur. (39/181) No. luııu dahi meblağ ve tarih ko- rileceği ilin olunur. (:ll"'" 

ZAYİ· EmniyPt mü.ciürlüğiın - jl 
den almış olduğum 24/6/939 tarih 
ve 31/32,087 n".maralı .ikannf't teo:
keremi kaytbettun Yenısını alaca
ğımdan eskisinin hiikmü yoktur. 

Neom :Şerif Me9tan 1 
~~~~~~~~~ 

Sahibi ve netnıııııı ıdarP eden 
8(4 muharriri GRİP, l\JEZLE, ~EVRALJl, BAŞ, DİŞ, KIRIKLlK, SOGUK ALGINLIKLARI ~ 

AGRILARI TESKİ. EDER. FTE!\f İZZET BENİCE 
Son Te.lcral 1'-latbauı 

- Ben . 
- Vay en mı?. 

Canını .. 
.Beni.ı.11 can1n1 ya·: 

Şark!. 

- Pat1• 

- Ona hiç kim e dokuneımu!. 
- Orta malı mı zannettin ya•. 
Yine tokat ~akırtılan: 
- Şark!. 

Bir tabağın kırılışı: 
- Çat!. 
Bir sandalyanın dl"VJ"ilişi' 

Ye .. Söıler: 
- Daha ben ölmedım. 

Rezil .. 
Sarhoş:. 

Adi .ıdam!. 
- Külhan be •i!. 
- Alç.ık.. 

Kim sö,Jüyor, neyi söylüyor, kime s~J:üıyur? 
Kim kime ı'Uru,·ur, ne oluyor?. Hiç birini bilmi -
yordum. 

Ve .. Bir an geldi ki. Hiç bir py bilrneıe, ıor
rnez .şıtme• olmu tum ı 

* C'.özlerin.ı aç•ığım zaman yıı.lıı:z bir odaQa 

i.ı:iim. Hiç bir ~i dii§üneınLyordum. Hiıla başını 

dönd)or. oda. her şı.y bB<jıma çevriliyordu. 
Öınrümd .. bu kadar bana aeı eeJen şey olma

'1THC:.tı' 

Annem: 
- Kayıtsız baş •ter.ki. de., 

Derdi. Ben de b.yllsızlığımın cezasını gorii -
yurdum. Ve. Gözlerimin önünden bir türlü Rifat 
Şükrünün: 

- Sen. benim C4Ulım.sın! 
Diye üzerime eğilip dudaklarıma dudaklarını 

et!rdiği gitmiyordu. 

O anda kulağıma gelen kelmıe gi!bi hakikaten: 
- Orta malı .. 
Olduğumu hissetınşitıın. Aman yarabtıı, be -

ı:ııı. ıçin bu ne hazin, ne feci, ne ta'Savvur edile -
mez 'bir sahne idi?. Beş erk.eğin biribirine girmesi, 
döğüşmesi ;öğüşmesi ve .. Beni kxıl!uk rneyhane
ıo.ine çekilen bir kan gibı rakı ımas""ı b ·ında 

bölü;meğc kalkışmaları ne çıldırtıcı bir akib€tti ! 
Hele, bu akiıbetin içinde Nedim Bey Nazminm 
kahkahalar, da karışık olursa?. 

Çıldırac.Jı: giQı oldum, utandım kend..rndeıı 

utandım, onlardaiı utandım, ılıa'jilTlı ekrar yastı
ğın altına soktum ve gözlerimi sıkı sıkıya yum -
dum, yorganı sıkı sıkıya kıı.la.lı.J.aruna.ki utultu'.ru 
ba•tırrııak için çektim.!. {Devamı var) 

i LAN 

Eski~chır scpolçı '.<öyünd'~ 
vet oğlu Hüseyin Şalım t~ 
~petçi köyü civarın<la ~ 
lzak Yahyel aleyhine açı.~ 
çilik ıicn.-tinden 800 lira 8 1 Jı~ 
Yasının yapılmak'a olan tJl 
sırasında: 

Davacı vekılın.ill taıleb~'ııt' 
930 senesi martı iptidas vr 
baren avda sekizer lira • . ~ 

b€kçi tayin ptmediğine ve '
1 

930 martından 15/10/938 :ı' ~ 
kadar ayni ücretle sepe(Çl 
de üç kıt'a ruhsatname ııe ,)' 
olduğu Manyazid maden c& 
ile müddehar madenleriOA! ıt 
lik yapmadığına dair s~ııl cıtil 
ile yemin teklifine ve ınud l~,1' 
hin ikametgahı meçhul bO,,e ı 
sına binaen Hanen teblııt1 ~ 
rar verilmiş oldugundan bt 
karar müddeialeyh izale.<{ 
berayı tahlif 8/11/939 ~a ' 
günü saat 10 da Eskişeh~ ~ 
hukuk maıhkemesinde h Jt" 
lunması, aksi takdirdf' eııcl ,ı:) 
len yeminden imtina etm~.eır..ı 
leceğini 'bilmesi yemin d9 ' ,y. 
tebliği makamına kaim olı!I 
re il~n olunur. 

-- 1 
Dr. Hafız Cefflıı 
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