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"e Başmuharriri: 

İZZET BENİCE 
YIL: 3 

Hitler Yeni Bir Su h linı Hazırladı 

Garp cephesinde sükunet var 1 

1 

i1<1 
eenhe aramıaakı b' ... 

teınr"k-e ır Alman kovun de bir Fransız neferi Almanların mU!-
. Propaganda ı için duvarlara astıkları afişleri oku:vor 

'l'!Jbli Je,. · 
llıurıu · g:ı;yct k ' !fava yağ-ı sunun hemen bütün cephede ·hiç 

fıv..' 1~ Phede sıikün var. bir ·faaliyet göstermemesi Fransız-
1 ge.::e <'le Alman topçu - (Devamı 3 üncü sahifede) 

< 

Vaşington 21 ( A.A. )- Emin blr men
badan bildirildiğine gore Harbiye Ne
zareti ordunun tt>n. ikini dı:o:rpiş eyle
ml'ktcdir. Nf"zaret her biri 40 bin ki-

şiden mürekkep olmak üırre her an 
faaliyete l'eçmeie hazır 9 seyyar cü
zütam teşkil etmek tasavvu.rundadır. 

(Dtter telgrarlAr 3 üncü sahiftde) 

Taksimde Yerok apar!tmanının 
4 numaralı daire>mde oturan Sa
mu"""I adında biri dairesine sıcak 
su vermek meselC'Sinden aparlı -
man kapıcısı İsmail ile kavgaya 
tutuşmuştur. Kavga büyümüş, Sa
mue.l eline geçirdiği bir sacaya~ ı 
ile Ismaili ·başından ağır surette 
yaralaımıştır. Kavgaya karı.şan Sa
muelin karısı Mari kapıcının bo
ğaz>nı sıkmı~. kızkarde i Ester de 
parmağını ısırm:ştır. İsmail Be -
yoglu beleıdiye hastanCDine kaldı
r•la~~k tadavi altına alınmış, suç
hı. aıle hakk rila t :'oıkikata l:ıaş -
lanmı.ştır 

Yeni kabinenin kurulması için 
istişarelere elan devam ediliyor 
Sofya 21 (llın:usi)- Kösef\·anof ka-

Bulcar Kralı l\faje!"te Boris KöstiYanofla 
birlikte sarayının balkonunda 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLE[) 
Budapeşte kah, elerinde 

radyo kaldırıldı 
Budapeşte 21 (Radyo) - Zabıta 

kahvelerde müşteriler arasında 
kavgaya miıni olmak üzere radyo 
neşriyatını menetmiştir. 

Fransaya yeni ingiliz 
kun etleri geldi 

Londra 21 (Radyo) - Dıln ak
şam neşrediien bir tebliğe göre, 
yüzlerce vapur, Fr nsız topragına I 
yeniden asker ve m1himmat ihraç 
etl"i~lerdir. Vapurlar Fransız bah-ı 

riyesinin muhafazası altında .d: e 
fenerleri söndürülmilij bır ha·~ 
JimamJara girmişlerdir. 

Eski İngiliz sefirinin 
radyoda konferan~ı 

Eski İngiliz sefiri Sir Corç Klerk 
Londra radyosunda Türkiye hak
kında bir k<>nfe~ans vermiş, Ata
türkün, İsmet İnönünün hizn.et -
!erini yadetmi.ş ve Türk ordusu
nun kaıhramanlığından sıtayişlc 
bahsetmı tir. 

(Diğer babrrltr 1 uncü sahifede) 

Bugün gazetemiz 
Y ·ık·· d ·ık k b. . ÇERÇEVE eşı oy e ı tayyare me te ımız B . gDnüm - , enım 

8 SAHİFE 
6 ıncı Sayfada : 

Osman Cemal Kayğılı 

5 inci Sayfada : 
İskender F. Sertelli 

1 Ki SACA 1 , __ _. 

Parlak söz! 
Türkcedc her kelimenin ayrı ayrı; 

manası vardır. Fakat, yerinde kullan
mayı bilmek şartlle. 

Piyango idare JıeyeU rehd bir &a'Zete 
muharrlrlne: 

- İkramiyeler balkın kesesini dol
duracak kadar zen.rln olmalı .. 

DJyec.·eti yerde: 

t • 

1 

- İkramiyelt"r halkın hayalini dol- Yukarıkl resim, Yqllköyde vaktlle ilk tayyare mektebi olarak yapılım olan 
duracak kadar zengin olmalı.. •binanın burii.okü mal)ı:ırasmı &"östermektrdlr. Bavacıhk tarihimizde bu dört 
DcmJş. İştr, buna parlak sö:ı. derler. duvarın büyük yeri var. Burasının ele alınarak bir müze haline cetirilme~ini 

Bilmem kelimeyi ben de ve. .. tnde kul- j Jstiyen eski tayyarecimiz binbaşı Savnıi ile .konuşan ;muharririmizin yaz15ını 
Janabildim n1i?. • * bugün 5 inci sakifemJıde okuyunuz. 

Dün, gazetemin (Kısaca) sutunund a bana atı bir nükte vardı. İki giınd('tt• 
beri (Çerçeve) min niçin curtilmrdliini merak eden bir ~uale şu ce\'ap \'f'rili .. 

yordu: 
- Yaidıın, pirintten ve domatesten bahsetmemek: şal'tile pili.vın nac.oıl Pİ!Jl• 

rlleeeiini anlatmak san'atına akıl erdire mJyor da ondan! 
Evet okuyucum, dava budur. Klorla soclyomun ismini anmamak şar1ile tuzu 

UbUl mümkün olsaydı ben de son ri nler iclndekJ bti.yüll hidJselerl lnceliye
bUlnlim. 

Fakat yatı, plrlnci ve domat.esl anmamak: şartlle pUi.vı t.ahlJI san'a tma. 
acaba yabancı DJJyım ben? • Birklıç günden beri ben mes'ut bir adamım! 

Ne milli piyanronun büytık lkrami )·eslı:i cezbedecek numarayı ruyada 
&ördüm, ne eserime anlayışlı bir tibl buldum, ne Erenltt köyunden l'Olcum 
seldi, ne haya11mln kadınına rasladım, ne de birşey ... 

Fakat birkaç c-ündenberi ben mes'ut bir adamım. 
Şahsi değil de mlUi, ferdi deili de i('timai, his i deill de siya ı bir dava 

yüzünden! 
Zira •.. 
Zira dünya ihtilıiJının biri maddi ve manevi tam ha at, öburü hunun tam 

zıddı J.kJ bü!·üJt istikametinden birini seçmrk clbi azemetlf bir fikir ve slya5f'& 
davam.oda Türk devlet kararı, l"Ü:t.de yüz beni ve benim ı-lbl dU unf'nlC'rl ifade 

eitl. 
- Tezatsız bir bütün halinde mı rada n tiyatro eserine \·e .-azeıe fıkra mdan 

Mfebi mecmua bünyesine kadar 15 e.nellk yaıı faaliyetimin nfhunu tanıyanlar, 

bu1"ünü hararetle benimsemekteki hakkımı t~lim ederler. 
Kıl kadar bir beup hatasile dev ciıs.ıcı.ell mevcudiyetlerin gume ı-ıtıntk ih .. 

tim alini 7aşadığı bir zaınan ve mekiinda, büyük varlık hedefini ustaC'a ta~ in eden 
derin ı-örüş ve selim akıllı siyasetimizi canda.n tebrik edelim! 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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E\'Lİ OLMIYAN 

KADIN GEBE KALIB lVn 

Bir kadın Jaaklnnda. \lOCUk ~i
iu iddiasUe '-hklkaı rapımu.... Ka -
~mcaiı:z mahkemede pyle llÖJ'liıJor: 

- Etcndhııa. l>en çoeuk filin ~ür
medim. Çlnkfi, evli detillm ld cebe 
kalayım .. Evli otm:ultkıma, rebe ka1a
mıyac:ığıma nazaran, nasıl çocuk di&
~urebillrlm? 

Bu 111:uıbki cevab& ae derslnlsf. 
J.'akat. şahitler, urar ediyorlar. 

- Hayır elendim ,çocuk diışi"1i: 

Han&'istııe inanmalı?. Kadm eylJ 
elmadıfuu J'hly01'. HakStateo de evli 
deiilmlş- O halde, evli olmı7u kadm 
n ıl r:ebe kalır?. 

DtiNYA HABERLERİ VE 

YAI,AN, DOGRU !:UF.SELESİ / 

iran hükiımeU de, yıı.lıın havadis 
ne rint yasak etmiş.. Aş:ıiı :rak:an, biı
tüıı dnletler bu harekeU ) aptıla.r. Fa

bl, bize öyle &eliTor kL bu .-anda 
handislerl, doğ-l'u ve yanlış diye kat'i 
iekllde a:yınnak, o kadar muşkül ki ... 

Dikkat edin, ekseri ajans haberleri 
fU ibarelerle başlıyor: cSö7Jendliine 

l'Orea, cSiTa i mehafllln kanaathle cö
r0>, «Beynt'lmllel muşablUerin llade
ı.-lııe nazaranıt, .İstidlal olunan ha'\·a7a 
rorea.,. Uib". iz relin de kılt'i ve uf
ru fikir seı:lıı!. 

EVLİl A ÇELEBİNİN 

MEZARI 'A DAİR 

1\leşlıur senah F.v1f7a (1-eleibhıln me
zarı, Şışhane yoku undan başka ıarala 
kaldırılacakmış! H:ıyatuıda durmadan 
C'c~n Evliya Ce1ebiye, oldukten sonra 
c1a g~k mcltailderm ! Evliya Çe

lebi, Ju;rmetU btr edip, bir içtimaiyat-

çı ve tarihçi ld 1. Ayni zamanda. poli
tlkuı ldL B~ünkii politika &damlan 
c'b, hiç durmadan cezml7orlar mı!. 
l:alnız, şu fark var kl, Evli a Çelebi, 
her gordliğün\i, duyduiunu yazmqtı. 
Şimdikiler ağıil:ınnı bDe açmıyorlar. 

İKDAM: 

Ebtiu.lyazade \ elid Ankara muhe-
4 i dolarıslle Sovyellcrle munaseba
bnııu ı:-ozden g~lrerck db'or ki: «Bö>• -
le bir muahede ktlnl herkesten evvel 
ln:Utere ve Fra arzu eyledikleri 
ve bunu kendilerinin lıuguntü seli -
meUerlnln ba lıea mtllletl rlndc.n biri 
addettikleri cihetle. bunan tckllne de, 
m ddcUne de rlayeU va ife edine -
ceklerl şuph izdir. Rafit Saydam !hü
~ümeti h ldkaten dfırendl :ıne buekeı 
e Ur. Mualıedenln mmıleke& lem 
hayırlı olmasını dileriz.> 

C JH'l RiYET: 

1 unw Nadi bugunkd b:ışınakalesiıı-
de; Harlcl.re Vekil VJ'et Rus -
yadan a)TlfJnaa& wıı.uı.;;.,,.,,ucı 

vıı.da ucşroluıı.an re 
se ekte ve bUDun; Ud kom u mem
leket do UutWWD samlını> et ve kuv
vet :ı.U bir vesika Gldutuııu Y
led.l.kten nra: dkl Jt m mleketiu 
su u ld e b:Wsindekl müşterek ar-

a ı o kadar s:ımlmld r ve dofrwlur 
ki biz bunu bil' kere &ıha teyit etmiş 
ol n Moskova muukerelerlnln imza 
kulfetlnden az .. cıe bil' ~b ilk ile h:ı.lti 
c:.ıı mu bet neUrclerde karar kılmış ol
duğunu bile oyliyebUiriı:ıt demekte
dir. 

!\'o. 21 

- Huseyin, Melmıedin yavuk
lusuna goz koy.muş diyorlar. E -er 
bu d ı:se, Huseym tkı kere 
suç u demektir. Hem ıasker kaçağı. 
Hem de na:mus duşmanı .. Böyle bir 
haylazın aa:klandıgı yeri !bilip te 
OOber vermemek, ayni suçları iş
lemek yahut ona suç ortağı ol 
mak demektir. Haydi arkada.şiar 
içıniı.de onun saklandığı yeri ~b"len 
v.arsa, homen gidip yakala.c;m \e 
lburaya ıgctirsin. • 

Ihtiyarlar hep lbır ağızdan: 
- H ç ıbırımı.z bıhmiıoruz, dedi-

1 bı~cydık, jandarmay tes1ım 
ea rd . 

A Amca bırer bırer :htryar -
1 r oz erıne baktt: 

H a ) lan O) luyorsunuz. 
n kıorkuyorsunuz. Eger 

m dızlenm agrılı olmasaydı, 
d <mu evinde yaka ardım. 

B /. dalı rt r ~ sozune 

öıtlerın-

l'.E BULAS MtlESSESELEll 

Trüı.olaj tabrikalan:nm kallanılıklan 
iineler banç'8n ceJdiil lo!D, 10D aa
nıaalarcla \ıa maddelerin ithali de bola

raıı reçirdfilnden dolayı, fabrikalar, 
Blkuıtı çekiyorlar, line bulanu7orlar
mı1! 

Garip dün7a.dır. Kimi, kullJUaaeak 
llne balama&. kimi de, iğnesi nrdlr, 
kullaaama~. Eler, bbU olsaydı, bu 
fabrikalara bayii !ine verebDirldik. 
Fakat, ne yapalım ki, bhlm i!"neler, 
trikotaj fabrikasının lııtne yarama&. 

VAPURU JWBTAKAN 

YEI.KEN OLDU 

Şlrketlhılyrlycnln 26 numaralı ara
ba vapanuıun b~na ıelenlcri duyda
nuz mu?. Zavallı vapur, fıshkmakam, 
Marmaradan ccllrkcn, birden m.aklııe
sı bozulmuş.. Siz duşünün hali!. Be
reket versin, kaptan açıkröz bir zat 
imf1! Derhal vapurun tentelerini söt
türmaş, bunl:U'Claıı bir bu1uk 7elken 
yaptırmı,, yelkea açmış, sahili ilcla
metı bulmuş .. 

Ya yelken açmak fl.lui hatıra gel
meseydi. ne olurdu?. 

Nasrettin Hocanın çuvalı boıup hey
be yap1n m hur fıkrası lfbl, galiba, 
bu araba \-apurunun tenteleri de, ilk 

defa, yerinde bir iş için kullanılmış! 

'PAPAYA GEÇMİŞ 

OLSl N, DERİZ 

En çok acınaıı blr zat varsa, ıimdl, 
o, Papa on ikinci Pl'dir. Zavallı, sul
hu kuriarm&ktıın iımldlni kestiği gün
denberJ, zayıflıyor ,eriyor, hasta dö
şefloıle :ratıyormu ! l:eme.kten içmek
ten kesilmiş, kontorda.n vazgeçmlş, ko
nuşmu;ı; r, yatıyor, düşünu7or, ah ve 
Qf çekiyormuş! 

İşte. sulhu kurtamııık uğrunda s:ır
fedlleu ~ayretin neticesi! 7..ava11ı Pa
payı Jııısta etti. Bül.üıı o to.vassutlar, 
mesajlar hep bop. c1tU. Papaya geç
mli olsım, derlı:! 

AHMED J?.A ITF 

TAN: 

l\L Zekcrf.v:ı Serici, Aııkarada imza 
edilen mualu:deden sonra, TörkJyenln 
de mukadıleratıoı dcmokrWJerJe bir
letUrml1 olduiwıa soylüyor. Türkıye 
Cumhuriyetinin zaten har:it:i &irasetı
nln ana prc lpJ daima sulh krJlme -
sile ifaile cdllııılşUr. Fakat harp Al -
manla.rla garp devletleri arasında kal
dıiı, h3U.i C'arp devleUerile Alınan ve 
SovyeUer arasında cari bulundoğa 

muddetçe Turklyo harbe C'irmt'kten 
uzalı: kalacaktır. 

VA&İTı 

Asım Us Ankara · muahedesinden 
bahscclerlten dJyor ki: er.Bu putm ha
riçte bıraktı ı ilk tesir, Bcrlln muhi
U!ıd ki dur~unluk muste h r tarafta 
m tt r. M ahedPnın yaJnu: os -
koı-a \ e Roıru,da g rdii t tar7.1 
(eb.kki bile dunyanuı bucunkü karışık 
rıı.ziTctf içinde kıymem bir ulh eseri 
olduğunda uplıe bıraknı:ıı..:a 

YENİ S\BAU: 

H~yln CabU Ya1çm Ankara moa
bed lıılo '3bWinl y.apıyur ve diyor ki: 
cıBobzlarda Türkler hiklm oldukça, 
Baikan1a.rd:ın başlıyarak bıitiın şarki 

Akdeniz banası, Suryit', FU!stln, l\lı-, 

F>C>LIS 
ft 

MAHKEMELER 

Sarhoş 
genç kadın 

Su1tanalmıe& 3 tincü sulh ecza lli
kimi, lll&ZD- ADdaiyesbıde da)&m 

daJl'lD oturan kıvırrık siyah safh, de
rla siyah l'Odü, asli yüzliı l'enı: kadı
ea atır afır kararmı teblli etU: 
•- Bu son defa seni affım4ır Ja

:um_ Eter üı;i1ocü seter de :Jlae aar
hOJltlb cürmlle bun.ya rell.rsen .kr.
~mam haplsbane7i bo"'larsıu!. na,.dl 
D&kalım!.» 

Genç kadm hiklmln öniıncle asil bir 
JesUe dilerek tqek1ı:tir ettllrlt'n sonra 
salondan çıkıp kayboldu .. Fakat onun 
dt"m.iıı ağzından dinlediğimiz şu ha:Wı 
macerayı anlatan titrek sesi Jı11i ku
laklarımızda çıuhyor ve belki uzun 
bir muddet de çınlı:rarak!. 

«- Ben JJsc mezanu bir l'enç kı

um.. Bahtsız, felikctzede bir rent 
kız.. Bugün arkad;ıflıınmın çoia ha
kim, memur, bankacı Ye hatta kimya
ger oldular,.. Ek rfyetl de evlenip 
mes'ut birer 711va kurdular. E\•et be11 
de onlar cibl bir aile kızı idim. Benim 
de blr evl.m, sıcak bir yuvam, dizlerine 
başımı koyarak hulyalar kurdofum, 
tatlı rüyalar gördiığum bir an:ıcıfım, 
benim de kuçük, tomb~ kardr"lerim 
,•ardı. Yalnız babamız bh kbçükkeıa 
ölmiışhi. Fakat ondıın kalan aylıkla 
mes'ut yaşıyorduk, Rahattık. 

Rir rin; hiç unutmam liseyi bitirip 
Dartıltıinuna ı-irmefe hazırlandıfııa 

şe-n tatil B) 1annda bir gün e:Oa na; öm
riimun Dk erl t:ğlne tesadUfum; laer
şeyle beraber bu rahatımu:ı da bosdu!. 
Ve .oa nu nasıl sevelim bllsıe.nlz; na
sıl vdim_ Onu_ Çunku ilk ~kım ve 
ilk ukcfimdi benim o-. 

Fakıı.t, annem, ailem ran olm mıştı 
ba cvglye; &eVl'imlze ... 

Onun için çıldırmış ı;ibl en büyük 
çılgınlıfı da yaptım: Ilık bir er vak
ti ı,ıirin yuvamı, tall!;h anncınl, guıel 
İst:ınbulo arkada bıral arak «0> nu a 
«Zolll:llldakıt a ka ıp evlendim. Ve 
oradaki yeni tı yatunız, ku~ük yu
vamız b zJ birbirimize d ha ook bağ
ladı. Artık baua oy1c r:e1iyordu ki an
neıud.r,n a:vrı olmama rağmen; dunya
da benden mes'ut bir gelin, bahtiyar 
bir kadm yoktıı!. 

Fakat ne yazık bu sevincim ve sa
adetim aı cak bir yll siirdıı: Ana ol -
mağa namzdllf'hni sezd ı 'e bıı 

müjdeyi «0» na b.J irmck için y tu
nu pencerede lu-klt m b r ak~m 

vakti evimize .. oııı nun yerlııe b:r 
.. ~lzo> k zıısuıda parçalanmı cansız 

vucudünu gctlrd l r!. İ.!;te o \akit ken
fmi kaybettim. Üç a3, tıım uç ny ::ı:m
cire vurulmuş bir hayvan r:ibi kar.alı 
odalarda, ha tane köşelerinde ha~ kıra 
hııykır&, hıçkıra Juçkıra doiundum dur-
dum!. 

Ve sonrıı i ;anbula gelince: zavallı 
annccl~.min yerine de Ort.:ıkôy sırt

larında taze bir Qıezar boldum. 
arrumdakl babasız yavruma gelin-

şuur z. idrak iz bir :ı: 'a Ilı Y ptı". \'e 
ooylecc )anş yauş içkiye, İS,Jlirto:Hı 

alı tıııı .. Şimdi artık na ıl bir um n
Jar cı:Oa nsnz ya ıyamı) ord y am, ın

dlde içki lı, ispirtosu?. dlrlleml)"or, ze
hlrc1eıı şifa umuyorum!.» 

HALlJK CEMAL 

·················-········· sır ve Irak tamamen sulh \e as:ı.:viş 

içinde l'ahat rahat çalı abllmek ve iu
kişaf etmek imkanını bulur.» 

il Mehmetçik Geçiyor 
.. ====[ Yazan: iskender F. SERTELLı _it:===•~ 
rudur. Biz hiçbir zaman aramızda 
bir asker kaçağını tiakamak kil -
çükiı.ğı.inu gösterecek insanlar de
ğiliz. 

Köy odas ndan ıbırer birer u -
zaklaştılar. 

fkı htıyar yolda lronuşupyor: 
- Al amca haklıdır. İç'mizde 

bir y nn besliyoruz demektir. Hü
se' ın bır asker kaçağrdır. Ay eyi 
sevıyor a 'bundan bize ne? 

- E' e . Mehmed n canı yok 
mu.} du . Zavalı delıkanlı torba • 
~ın omuzuna vurarak, anasi e ve 
n~an ı e veda .ı, geçtı gitti. Hü
sev n thar e gıtmck temi>orsa, 
onu saklryacak lbiz mi kaldık? Bu 
akşam anasına g dıp anlatalım: 
cÖelunu vatan çag nyor!· d "ye -
lirri° \ e Hüseyinı an ına vakala -
tıp jan<lannava tes ım <.'de-l'rr ii
zerımız k bu Jıck ı b .ı tur
lü sil.eme~ ız. 

* cEVLAT MI, VATAN MI 
HANGİSİNİ SEVERSİN?~ 

Köyun iki tanınmış ibti) an, su
lar kararınca, Huseı min anasını 
gonneğe gittiler. :lıhtiyatlar, köy 
muhtarı Ali ameanın söıilerini u
nutrnu.} oıı~ardı. 

- Bu gece ne ya"Pl'p yapalım, 
Hüscyini meydana çı.karmağa ça
lışahm. • 

Diyerek, Hüscyinin -evi önünde 
dunnuşla:ııdı. 

Bahçekaprsında birdenlbire yü
rüyen ıbir ıgö~ görunıdü. İhtiyar
lardan ıbiri: 

- 'işte, Hüseyinin anası ge:Jiyor. 
D"ı.e mırıldandı. Bahçeden bir 

ka<lın se i yü eld : 
- Kımı arıyorsunuz? 
İhtiyar: ar yavaşça cevap ver -

dilerr: 
- Seni ... 
İbrahim ağnnm karısı ihtiyar

ları seslenndeın tanmu.ştı. Ka~ıya 
yakaştı: 

- Ben, sızin kimi arad ğmızı 
bil.yorum. Fnkal, geç kaldınız. 
Köyiın ilıtıyarJarı: 
- Bu <ia ibır hile olacak .. 
Dıye SO.} enirken, Hi.ıseyınin a

nası: 

- Geç kaldınız, dedi, o sizin ar
kanızdan tüfengıni alarak evden 
çıkıp gitti. 

- Nereye gittiğini sormadın anı? 
- Sordum: •Beni lbir daba gö-

remezsin .. Son defa boynuma sa
rıl .. Beni kucak.la, anne!> dedi 
Başka br ş~' söylemeden çıkıp 
gttı. 

Şehir 
garajları 

Belediye modern ve bir 
kaç kath garajlar 

yaphracak 
İstaılbulda garaj ikreıtılerinin 

mütemadiyen yükseltildiği hak -
kında yapıln müteaddit ~ayet -
1cr Belediyeyi bu mevzu üzerinde 
ehe.rnmiye1ıle durmağa m~cpur et.-
rr,!ştir. 

N et:icede Belediye reisliği muh
telif semtlerde büyük cşehir ga
rajlarb inşa el.mcği kararlaştır -
m:ştır. 

Bu ıgarajlann ilki Beyoğlu cihe
tinde en merkezi bir yerde yapı
lacaktır. :Modern ~ehir garajJan 
Avrupada olduğu gıbi 5 - 6 kattan 
mürekkep olacaktır. 

Otobüs, kamyon ve o~omobiller 
her .kata !hususi asansörlcl"le çı -
karılıp hııdiriloceıklerdir. 

Şoför ve ara!ba sahiplerinden an
cak ıeüz'i fi>ir kira alınacaktır. 

----001-----

Edebiyat fukü'tesi mezuniyet 
imf han :arı 

Ünh·ersite ood>ıyat fakültesinin 
mezun.) et imtih n an bu hafta 
bit:ın tır. İmt n ar net e .. mde 
fakülteden 44 gem:m mezun ol -
duğu aınlaş lmıştır. Bun ar•n 23 ü 
kız 21 i erkek.ır kı bu sur ıtle 939 
yılı Üniversite <.'ldelbıyat fakültesi 
mezunlarını .ekseriyetini kızlar teş
kil etmektedir. 

-0--

0smaniye tel 'zi 

Köy" erde sıl hi mu"yc-n<• 
İstanıbu. rn n aka ndaki tekmil 

kö er·n sıhhi muaven ve Wf'ti.ş
lerin·n daha sür'at c yapılaıbilme-
sını tem' iç·n s a anemurlnmn 
sa} ısı ar ' ırılacak r . 
D" ~ r 'ar n Buyükdere ci - 1 

varınca ':ıir d' pan r açılması için 
de bu sene 'bütçeye tahs at kona
cakt r. 

Gazetelerin bfiyiık meseleleri habu 
veren lrf lıarflJ hııvaci t'ri arasına sı
kışmış muhlm bir haudlsi okuduk. 
<. l.mh b t b:l.)'ramı .ı, memlcketlıı 

muht ur ;ı;er'eri tle 90 koy mektebi-

yor mu?. 
Derhal sövliyelim ki. bu 41 bin ltıiy

de oturan vat.:uıd:l.flıırın sa7w 13 mll
YOJI kadardır. 

BURHAN C'EVAD 

- Kucaklad n mı o kdtbeyı? 
Hüsey inın anası için· çek rek: 
- Hayır, <iıye cevap vernı: •Se-

ni, ne zar:ıan jandarmaya tes"ım 
-0lursan, o valdt kucırklıyacağım!• 
dedim . 

Hüscyinin anası bu sözleri söy -
1er.ken bır taraftan da ihtıyarlara 
ı.şı.k tutuyordu: 

- Giriniz.. Giriniz. Evi ve sa
manl ğı arayınız. 

İhtiyarlaT vazüelerini tamam
lamış olmak için: 

- Gireoağiz .. ve aravacağız. 
Dedıler. İlbrahirn ağanın iki o

dasını, saman ığı iyice aradılar, ta
radılar. Hiç kın;ıscyi lbuilamayınca 
biıibiı-Ie .. ine bakı.şt 'ar: 

- K dına k rsı mahcup olduk. 
Dogru so. 1 m·ş. 

- O zaten J aln söyler bır ka
dına b nzemiyor. 

- Rahmet i torahimın hakkı 
varımış. cBenim karımın dünyada 
eşi yoktur!• derdi. 

- Ne yazık ki, oğullan kendile
rine b nıememış. 

Htiseyının anasına sordular: 
- Nereye gittiğmi tahmin edi -

yorsun? 

- Hıç birşey So\lemedi. Fakat, 
hir iki gun peşinı bırakırsanız, ne
rede olduğunu, nereye sığındığını 
Ç<ibanlardan ve orman konıcula -
rından kola&"Ca anl.ııya:bilırsiniz. 

ih ti:varlM: 
- Pekfili. 
Dediler Ye :fazla konuşmadan çe

kilip gittile. 
(Devamı txl1') 

lr-.1 ~ 1 Ya_kacığın OloBJ ımarı 
Hazin telakkilerimiz 

G09ell akşam. matbaadan rıkhm. E
n ritmek üzere, Belediyenin önünde 
otobiııı bekliyorum. NDıayet bir araba 
a"Örindü, AUad.ılı:, rlcli1eruz. Otobiil 
Slrltecf.re &'eldJ, birden durduk: 

Şolw, biletçl7e seslendi: 

- Atla, 1'1', ta bakkaldan bir fişe 
IJira al bana ... 

BUe&çJ bu emri ıditkJ eder etmes, 
arabadan atladı, köşedeki bakkala cfW. 
YolcaJar, araba içinde bekliyoruz. Ben 
de, Va)>11ru kaçırmak eudişcsile sabır
sızlıuıı.ronun. Dlfer ,.oı arkadaştan, 
döıım.Üfler, arkalarına bakıyoıiar, bi
letçinin, bir an evvel birayı retirme i

lli bt'kllyorlar. Kimi başını sallıyor, 
klnıl «Lihavlea çekiyor. 

Arkamızda, bir tramvay, kapattıfı
mız yoldan ıre(emedfii için asabi asa
bi çanını öttürüyor. 

Nllıa,.-et, biletçi, elinde bir şl e bira 
lle göründu. Arab:ı7a girerken ~yk 
ııöylenlyordu: 

- Parayı bir türlu bo:ı:dnranı:ıdık iti. 

7.aıwı-dlycntll\, Bcledivr, otobüsle
rin '!VO'd:ı durup benz.ln VP su almal:ı
nnı bir tam mle menetmiştJ. Şo!of"'.in 

birası hakkı da, o tııminıde şüphesiz 
bir kayıt y kta. 

Faka•, bu h dl! e, hlzd" ek eri etle, 
§OfÖrlerin, lıeld nium:ıatıııa 1 arsı ne 
kadar la.J ayt olduklarına go Prir. 

Ar:ı.haCla beklerkf'n, kltn e, sc ini çı
karıp: 

- Yahu, bira alacak zaman mı? 
Diye, itiraza cesaret edememişti. 

Cünkd, o :z.aman, ağnmıı:ın paymı şoy
le alacaktık: 

- Cok acele işin varsa, taksıya bln
seyc1'n .. 

lU. 

RE"AD FEYZİ 
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\eui g ı r muh_f za 
wemur'ı.rı 

Gün ri.ıkler umum miı ürJügü 
oma m tep mezun.arı arasınaan 
«muh faza memurlan• aı:.m gı ka
rar:a.ş. rmı.ştır. 

Bunlar muırlıas r n Hatay \e 
ce up mmtak:ısıntlu çalr.rtırlla -
ca.k.ardır. T 1 pler'n öntimiım-e!ki 
a-yın 5 şine kal.ar Ista?jbul ve An
kara gumrukl nne murac at ları 
lazımdır. 

--o

itfaiyede hoparlör 
Hem dahili muh<ı!beratı sür'atle 

tem· efı.'llek ve h<:'ll1 de yangın ha
berlerini vaktınrle vennek uzere 
İıstan'bul itfaiye grupunda tecrübe 
olunan choparlör tes' atb nın fay
dası göniillıüştür. 

Binaenıtlcyh dıoparlör tesisatı> 
nın <lig r •ekmil gruplarda da vü
cud.e getirilmesi kararlaştırılmış -
tır. 

par 

1 

Vali Kartal ve Pendik
teki tetkiklerinde bu 

işle meşgul oldu 
Yakacığın muntazam bir sayfiye 

yeri ha!line .sokulması iç.in mun -
tazanı bir plan dnireıiooe imar e
dilmesi kararlaştır.lmıştır. 

Bu maksatla bir Eflas plfuı da 
hazırJannuş+ır. Halen; şalhsiyeti 

maneviyeyi haiz lbir köy olması ha
sdbile cköy kamıınu· na göre idare 
edilmekte olan Yakacıkıta ilk i§ o-
larak lbüyük ve modern bir "Otel iae 
bir gazino yaptırılacak, çarşı bü
yültülüp genışletilerek bazı dük
kanlar ilave cchiecektir. 
Ayrıca Pcndık ve kartal istas -

yonları ile köy arasındaki yollar ı 
da esaslı bir şe.kikie yenilenecek 
ve her iki dhette munlazam otobüs 
seferleri yapılacaktır. 

A-:1 nca Y~·rn~ı.k suyunuı: bclll~ 
1ırı1rr.as :imka:n.ları da aranmakta
dır. 

E v · g ·., Kr al v · Pend kte 
ietkikl r ) ap n Vali ve B .. 1ediye 
re'::. Lu fı K rd r b1.hassa bu ~v
zularla meşgul olmu tur. 

----O' 

Safraköy Jıalkı toprak 

---<>-

Kart.al 'e l'< ıı e can ·ur-
tc ra 1 t t mobili 

\' Mafü.pe çcv-

a.ınması karar -

vu 1uş olııcaktı . 

* İlk mektep lt1tnplannın memle -
keünuzın hıçb r yermde uzcrmdeki 
fintuın fnzJoyn satılnmıyacnğı alaka
darlara bıldırılm~tir. 

ka-

f AVRUPA HARBiNİN YENi fv'. ESELELERı f 

Bal .. ıktal<i Almanların nakil ·şi 
Baltık mem1ekeUerind.ı.ı Rı.ıs nufu- 1 dllerinl sevketmcfe gelen Alman me-

zunwı yeniden iade \ e tesis! iherlne murl:uı bunlara faztıı lıllnrdı etme -
oralardaki Almanla ın artık A1maıı- melcriııl, enırı' itaatten başka çare ol-
yaya nakledl!mesl meselesi bngilnkiı 

Auııııa Jıarblııin birinci derecedeki 
yeni nıe&elelerinde.n oldu. Alman ae
mllerl Baltık memll'ke-tlerf sahillerine 
ridere.k kal.ileleri ahnaia haıırJaıu -
yorlar. Avrupa g-autelcrlnln sutunla
rında bu Baltık mulıacercti de hayli 
yer tutm:ıktadır. 

Uzun zamanJardanbel'i oralara yer
~lt olaıı Almanların timdi yerle
rlııl yurtlarını bırakarak çıkmaları ko
lay deitldlr. Bu vazl:veU tetkik ettikçe 
bunun aeıhfı anlaş11J7or. Ba J'tizden 
birçok ailelr.rln hali re-laşmqtır. Me
sela bir A1maıı Lehli bir kadınla evlen
miş. St>.neleree ~raber buhanayorlar. 
On iki de çocujarı varmif. Bu aile ~
nclerdenberl Letonyada yaşamaktadır. 
Şlnıdi Almanyadan verilen emir uze
rlne Al.ıwuı koca 1 ter lstemu A1man
ya~ a gldect>k. Fakat kadıncağız bir 
&urlu Alman)aya &itıQek lstemiyer .. 
Ne olacak?. Birbirlerine çok merbut 
ola11 karı L:ocauw da arası bu ylizılen 
açılıyor. 

Daha ~ka fecaaUer de var: 

l\lesela Leto117ada ttnaarhanelerde 
veya hu usi surette bakılan bir takım 
Alman delileri de bulunuyor. Bun1arm 
da akıllı Almanlarla beraber Alman -
yaya gohirülmclerf hatıra rellr t1eftl 
mi!. Almanya hukometl 1bunlan iste
mbonnuş. Leton)a hükilmdl ae bir 
a.o e\'Vel aJınarak (Ötürtilmele.rfnj SOJ'• 

1İl7or!. 

Letouyada almanca bilenler de ba 
11.saıu konuşmuyorlar. Yola çıkacak o
lan Almanlarla munuebetl kesmiş bu
lunuyorlar. Yerini yurdunu bırakarak 
çıkmağa mecbur kalan Almanlann bot- 1 
uulsuz.luk restermelerl kartısanda ken-

madığını SO> luyorlar. Almanların va
purlara bindirilmesi :işi &'eeeJeri J'&Pl

lacaktır. Baltık mcmlekeUt"rlndekl Al
manların miktarı > u\·arlak bir hesap
la 16,500 ki i olduğu oylcnmektedlr. 

Eston7adakl Aln .. 11ların nakH için 
gelen Alman memurları rldecek A1 -
manların her birinin İl:;_~rinde ancak 
t:aton7a parası olarak 50 koron bala
nabl~tlnl, üst tarafuıı Alman lto-

mis,.onuna tcsUm edeceklerlnl aıiJ'le 

miş1erdir. Altın, &'İl muş, miicevhera' 1- • 
çln de ayrıca ıniısaade almak 1iıwa 
geliyormuş. Estonyad:Lkl Almanlardan 
yüzde '15 ile 90 arasındaki mlktan Dk 

hamlede nak1edlleıceklerdlr. Bunların 

l(lnde blrook bekim. protestan papas, 
muaH~. ustabaşı, mütekait, darülice

zeye yerilmiş ihtiyarlar ela varaır. Es
ıonyada almanca olarak çıkmakta olan 

bir iki ıazete ae ıelecek a7 bqınclaıı 
i&ibaren tatll edlleeektir. Le&onyad.an 
&'ldecek olan 6000 Alman koylüsu Al
manya ile I..ehislan arasında bir sa
manlar o kadar çok bahsi l'eçen ma
lüm koridorda yerleşUrlleceklermlş. 

1-'akat aslı Alman oldufu halde me
seli Letouya tebaası olarak tlmdbe 
kadar yaşamlf olanlardan bir kısmının 

AJmanyaya ıltmek ısıemedlil, mem
lekct:ndc kaim :vı tct'I' h cttlil gnriıl
müştur. Bö>lclerl katı sureHe Al -

manlıktan silinerek ileride bu yolda 
bir iddialan olamıyacağı soylennıek-

6eclir. Baltık ınemlekeilerlndekl Al -

man memurlan, be7eUerJ oradaki AJ.. 
manlara sakın kalma.ınalanru, bir an 
evvel Alman,.ara ~tmelerlal ta"9iye 

et!IJ'orlar. 
• • 

• 
Amerika ve ŞiııW 

Avrupa 
Yuaıı.; ALİ K.Jo:ıtıl.AL su 

Avrupa polltlka i.lemlnln be 
bir hadisesi de şimal devleıteri a 
daki konferansın toplaıuoa.sıdır. 

toplaı.ı.a bucunkıi hidisat Ue b 
ehenuıı!7ei almakıadır. Sebebini 
hacet yok: Finlandiya devleti 
nJ ecnebi nütw: ve tesiri alhna 
mıyaeaftnı, isUklaliDI ne pab 
hırsa olsua miidalaa7a uıaettl 
laUı. 

Finlerin vazi7etindeJd müşkül 
fer komşula.n, NorveçL 1sveçi. J 
m.a.rka,.ı d~ilrmekıen cerf 
ma.d.ı. Niha7ct ilQ Kral 11e bir C 
Reiısi İsveç paytahhnda toplandıı 

İsveç, Norveç Ye Danimarka J 
larile Finlandiya Ca.mhurrelsl a 
daki bu .konferansın uyandırdığı 
ka yalaız Avnıpa7a münhasır k 
m.ı.ş'1r. Amerikadan gelen mal 
röstcriyor ki 'Reis llnnelt konf 
an mür:akerelcrhıln \'C \'&raca 

Ueeleria ne olacafı keytiyetlnln 
dilnyaaa dikkat ile takip edU 
miinasip bir lisan ile anlatmıştı 

Finlandiya ile Rmıya arasınd 
ilW 'ıkınca Amerika hukümeti 
fııulan Rusya nezdinde do tane t 
büslere geçlldlfi kaç cıindcnberf 

len telgraf Jıabcrlcrlndcn otrenU 
Bu teşebbüslerin ku\ vel aldığı 

ise mllletler arasındaki Uıtuitla 
taraflı şekilde balledllmf"mt' 1 ka 
dir. Amerika hükümcti bu hus 
samimı rrueU \•e arzusunu dostı;s 
dirmi:h t~kit etmiş oldu. r ğer Jll 

lif devletler arasmda çık~ ve 
uak ilıtllatıar bir taranı olarak ı 
cl'lruek )"olunda &:'ldflttı-.kse o 
kiıçük memleketlerin ıiasibl 
:yiıklerln k.urbaıu olmaktan ibaret 

çinde varlıklarını korumak hakkı 
mahrum kalacaklardır. Onun için 
nl harbin nıuttefiklt'rce en mulıİlJJ 
ye i bundan sonra milletler ara ı 1 
n:ısebatında musavatı temin eti 
fhtn:'fl:ırı da )alnn k'1vvetll ta 
istcaıği ilde hallrdllme 1 

rlyctinden çıkararak sulh 
halli r.:ı.resini bulmaktır. 

Stokholnıcle toplanan konfer 
kandioa\•ya devletlerinin mevcu 
yellerini Jıer turlu ıorunt"n \'C gli 

mi.)' en tehlikelere "arşı korumak 
relerini blrblrlcrine ,ıortel Uc s:r.n 
aramak maksadliedlr. Amcrlkalı 

rupa 1 lerme flUeıı mu4ahale ma 
tinde ~lmaclıiını tekrara lüzum 
Fakat Amerika Cumhurrelsi A'\f 

da bir harbin onune geçmek için 
hassa ı:-eÇ('n St'nedenberi her vesil 
ellnden gelen dost ne teş«-bbic 1r. 
l:'Cl'l kalmamıştır. nu serer de Fiti 
dlya ile Rusya nra ında sil:ilılı 
k:lVganın çıkması hiç iyi olmıyac 
nüylemesl Amerlkıuun dunya sul 
vcrdıği ebemmlvetin yeni bir te~a 
olnıoştur. 

Finb.ndiya, mukaddcratıuın şu 
bu tarzda alacağı ekli duşuııerclt 
ibtimnle &"orc mukavemet lıazırl 

dadır. Sekizinci asırda Volga b:ı 

sinde gelerek şimdi bnlnnclukları 
ycrleşnıiş olan Finler Eston. atıl 
1\taearların akrabasıdır. Asırlarca 

'"çln bil' miistemlekest olarak kal 
nihayet bu devletin eski Carlık R 
yası karşısında 'kfiı:ulnıest uzerlne 
yaya terlı;edllmlş, sonra geçen uın 
harbin son S('nesinde Almanların • 
aımile lstflı.lillnt elde etmiştir, 
landiya \'Ok i1erlde bir meml ı.c 
Daha Çarlık zamanınd:ıkl mıicad 
sayesinde lı:opanlabllen yeni mulı 
yeii ile kendi kendiDI id1reye :m 
Cak olan 1-'inlandlya taaın1ara ınt 
ha'klnnı Avnıpada ilk veren bir rıı 
leket olmakla da metburd11r. Yeni 
kıım1ara core 1-'fnler 3,611,'191 ol 
cieterilb'or. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Pazar yerlerinde 

belediye terazileri 
B1r oku7acumm Beleıliye#lt 

tö>'le bir tekllf&e bulunuyor: 

cİstanbu.lda, be1ediyenln bit 
teJ'akkuuua raimen, pazar 1et 
lerlııde ve çarşılarda müş&erif 
mal ekseriya e.kslk tartı ile veri 
lir ve muşlerl tam tartı ne 
almış l'lbi rider. 

Atmada esnafın tartı Jıus..-ı'~ 
da bJJlkı aldı&lmaması lı;ln ıi•e 
bir çare bulwuoa,tur. :şpyle )>' 

!abalık pazar yerlerine ve pıt' 
lara, başında bir belcclıye rtıe' 

muru bulaııaıı teraııiler k.on-::; 
tur, Müşteri dülı:ki.ndan çli' 

O' zaman, C&"er aldılı malın tartısı 
w dan şuphe edlvorsa, heme.u bC t e41e, 

dıyen u tcra:ıl ine muracaat e' 
Aldanmadı ise. yoluna devaJll •I 
der. ECer ald:ıtılmı.pa, oracl•,. 
beledjye memuruna şiltiyetie • ~ 
hmw ve eksik mal satan dli"~· 
s:ıhlbl aleyhine takibata glrlt ,,
Acaba bu usulü bbde de ~t 
etmek mtilla:tün deitl mlT' 



Son 24 "S · t. t .. : . aa e Hitler bir NeJ . ,. -· ~··" . . . er Oldu··,?.':~ :: «-, ... . ' . · · ~.~ .... "'-
Alman tayyarelerinin SUih fek lif İ 
n··yeni hücnmları daha hazıriau-~ı 

b un sahalı da İslooçyanın ceııu- ı 
Unda v-e şarkında Alınan tayya-

reI<eri uçmu-ıt Tetıl k b t Loııdra 21 (Hususi)- Bcrllnden bu-
dev s ur. 1 e ır saa 1 raya. gelen haberlere l'Ört Hltler yeni 

le 
am etımıştir. Alman tayyare 

rının hedefleri Firtof Fort'ta bu- bir sulh planı haurlamaklaclır. 

Dlunaıı.. tn __ gili2 harp gemiJeridir. Bu sulh planına göre, Hitler şunları 
unk h - telis.il edecektir; 

ın u ucctmda birş""-" yapmaga 
\JıVaifak olamamıc:l8~ır. Yalnız Polonyalılardan müteşekkil 

* A -s bir Polonya bükümeti kuruJacak 'We bu 

F nk.arada bulunaın İngiliz ve ra hükümet beynelmilel &aranti aU.mda 
b ı:sız askeri heyetleri dün ve bul11Ddurnlacaktır. Yeni ülkeye deniz-
in ~n de temaslarına devam et - de bir mahreç verilecektir. Fakat yeni 
d 

1~ el'.dir. Dün akşam Başvekil Polonya tktısadi ve askeri ba.Jumdan 
~tor Refik Saydam tarafından Alm.anyaya bailı kalacaktır. 
b· afırJ.er şerefine Ankarapalasta Buı-unkü Avrupa budutlan aynen 
F u: z_ıyafet verilmj;;tir. Mareşal muhafaza edilecektlr. 
ki~ı Çakmak, Milli Müdafaa Ve- Almaoyaya bir kısım mllslemleke -
'l' Nacı Tınaz, diğer vekiller, İn- ıerinin iadesi ve yahut hiç olmazsa bu 

~ 1 12 Ve Fransrz elçileri ziyafette müstemlekelerde Almanyaya baıı im-
- azır l>ulunml.LŞlardır. tiyazlar verilmesi ıa:ıımdır. 

Finlandiya'nın 
cevabı 

(1 inci sahifeden devam) 

~U'lıafazaya azmetmiştir. İskandi
teav. ınemlekctlcri Finlandiya ile 
p Şrikı mesaı edeceklerdir .• 
daasikivi'nfn riyastindeki Finlan -
~y~ heyeti müzakerata devam et
\1 e maksadile bu ak*am .l\fosko-

Bohemya ve MoravYaya daha g'tnJş 
bir muhtariyet verilecektir. 

Almanya, İnl"iltere, Fransa ve İt.al-
/ 

ya arasında u:ıun mUddetli bir ademi 
tecavüz pakti inızalanacakhr. 

İtalyanın arazi taleD]erinden bazı -
ları kabul olunmalıdır. 

İTALYA şb·Aııİ TEKLİFl'E 
Bl:LU,'Ml"Ş 

Londra 21 (lfusu,.i)- Buraya etlen 
yeni İtalyan sefiri Ba~tll·anjnin İngil
tere hükiımetlne, !'ttusolini tarafından 

bir muhtıra g'etinnediiJ ya:ıdmı,sa da 
sefirin ba:ıı şifahi tekliflerde bulun -aya ~areket edecektir. 

F'İNLANDİY ALILARIN doiu zannedUmektedir. 
MUKABİL TEKLİFİ Sandey Aispeç .-aze~ıine .-öre bu 

liel · k tekJifler şunlardır: 
.. sın i 21 - Alınan malfunata 1 

~<ıre, Finlandiya hükmeti, Sovyet 1- Başlıca bilar.! devletlerin de ış-
""'Usy tirak edecekleri tam manaslle beynel-
k a tarafından akdi teklif edilen milel bir sulh konferansının akdi. 
Fal'şılıklı yardrm paktına mukabil 2- Yalnız ve yalnız Polonyalılarla 
,,ınıandiy:> toprag· ından Sovyet' 
.c\Usy meskün ve beş devlet taralından ı-a-
C.. aya hücu metmek içn üçün- ,ıantı edilen bir Polonya devletinin 
y~ l:ı~. devlet tarafından geçilmi - kurulması. 
~ egıne.dair teminat verecek ve '-::=============:;-·J 
kü"eç, Isveç ve Danimarloa hti 1 ı;; 1 
tar ınet~erı, Fınaııd>yanın kat'i bi- r A DYOHABERLERİ 
c• ı..~lığının kefil ve zfmıini ola -
,.,.,ardır. Alman tayyareleriui fark 
b --o-- etmek içiu 
ou sabah gelen Paris 21 (Radyo)- Alman tayyare-

lerinin mütt.efik tayyarelerden farke-

ı.ZCJ"ler dilm .. i i<ln Harbiye Neur.ıı halka bir 
leblll; neşrelmşlllr. 

15:u Sabah Edirneden şehrimize BeJgraddaki İtalyan heyeti 
~zc, gelmiştir. Be1grat 21 (Radyo) - Burada 

seç·l ırneo)j izcilerle .şe<hrimizıden bulunmakta olan İtalyan iktısat ka: en 400 izci yann akşam An - heyeti şerefine ticaret ve endüs-
r:{• harek.,t edeceklerdir. 

1 
tri oozırı tarafından bir z.iyafet 
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EN SON DAKika Türkiye Büyük Devlet GllE~~ı~, [l 
Kıyıda ... 

Havaların bozulması 
Almanların aleyhine! 

(1 inci sahıJeıien deı·am) 
kömeti kararını veri.r, krcihini ya
parkro yakın şarkın hikim ve bti)tik 
bir devleti olarak hareket etmesini bil
miş ve g-arbın en bü)· İlk iki clevJeU ile 
müsavi hak ve şartlar icinde tqriki 
mesai etmiştir. 

Jundu;-u hareket tarzını bildlki h:in ne 

Balkanlarda, ne de Akdenizde bir te-

Londra 21 (A.A.) - Fransaının Reuterin muhabiri şumları ilave Bu muahede ile sollıun muhalaza-

cavür: hamlesi hazırlamak ve !nllhu bu 
mıntakalarda bozmak cesaretini ken

di!ı.inde göremiyecektlr. Bu cesareti 
bulabilmek için ise yalnız Türkiye, 
İngiltere, Fransa Ue harbrtmryl deiil 

bu muah.!denin bilvasıta emniyetini 
famil ve mütekef[tJ bulunduğ'u bölge-cBir taraiında. bulunan İngiliz eylemektedir: sına ve tarihin müstakbel inkişafına 

seferi kuvveıtine refakat etmekte •Şimdi umumi karargiıhtan geli- karşı ifa .Wğimiz hizmet büyüklür. 
olan Reuter ajansının hususi mu- yorum. Otıomobille ve yaya ola - Bu bakımdan ifa edilen hizmetin ve 
haıbiri şöyle yazıyor: rak cePh.e hattının İngiliz mınta- başarılan muvaflaklyelln llıerlnde ne 

hu~umet terin bütün me~kfınları Ue 

kasında millerce mesafe katettim. kadar durnlsa yeri vardır. Şimdi, mu-
•Havanın rutu!betlli ve soğuk ol - Hava yağmurlu, rüzgarlı ve so - hakkaktır ki herhancı bir devlet Tür
ması kışı.n yaklaştığını göstermek- ğuktur. Araziyi yer yer sular bas- klyeniıı cephesini ve ihtiyar elmiş bu-

haline geçmeyi g-öze alacaktır. Bu çapta 
bir babayiğ-it ise bug-ün yok.tur, 7arın 
da ('ıkmıyaeakhr!. 

ETEM İZZET BEı"IİCE 

ASKER GÖZİLE 
tedir. Bununla ·beraber İngiliz mı.ştır. Kıt'aların manevi kuvveti ============================== 
garp cephesinde Jıerşey yolunda takdire şayandır . .Askerler ıslanan 
gidiyor. Erkanıharbiyeye mensup ellbiselerini kurutmağa çahşmak • 
yüksek rütbeli bir zabit bana neş- tadırlar. Vazifeden dön€Jlllere sı
eli bir ifade ile şöyle dedi: cBu ha- cak bir ban)'Q almak imkanı veril
va bızim aradığıoınız h:>vadır.• Gö- m~tir. Şehir ve kaısooal~rdaki ·· · · ı kahvelerde bafii şarap, bıra ve 
runuşe gore havaların bozulması kah 1 im kta · d d ~1· .. · ve sa ı a ıse e er ..... "'"' 
muttefık kuvvetlerden ziyade Al-ı vüksek içkiler satnnamakatdır. As-
manlar için miışkulfrta sebep ola- kerler radyonun hususi neşriya -
0' ktır.• tını aliıka ile dinlemektedirler. 

lngiliz1er, AJmanyaya gönderilen 
Amerikan kuryesini açtılar 

V~ington 21 (A.A.) - Alman- ı P. T. T. daıra>iındeki yüksek m~ 
yaya gönderilen Amerikan kur - murların verdiği malüma'a g<:re 
yesini hamil bazı vapurların İngi- İngiliz aıblukasındaaı kaçırılm~sı 
!izler tarafından durdurularak kur-1 ümidiyle Almanyaya göı.drrılen 
yeleırin saınsürden geçirildiği ve J Amerikan kuryco;J İtalya tarikole 
tekrar A.merikaya iade edildiği sevkedilmekl€dir. Ayni zam"nda 
hakkındaki haberler üzerine, B. geçen umumi lharp esnasında A -
Cordell Hull, bu hususta İngil - 1 merikan kuryelerinin İngilizler ta
tere hükümeti nezdinde tcşel:>biıste 1 raf ,r,<lan zaptı dolayısile bu husus
bulunulması muvafık olup olmı - ta Londra ile vaışirıııtton ar~sında 
yacağı me<;el"6inin tetkik edılmek- rnllar teati edildiği hatırlatılı.1ak-
t.e olduğunu beyan c'lT'işJer<lir. tııdır. 

Sovyet - Mongol ve Japon muha-
samatı yeııiden başladı 

Paris 21 (Husm.-i) - Parisuvar civarında tayyare ·bombardıman-
gazetesinin verdiği malüınata gö- !arı ba:şlamıştır. 
re, Mançu cephesinde bulunan Japon kuvvetleri bazı noktalarda 
Rus - Mon~l ve Japon kıtaatı a- J Morıgtıl hududunu geçmişlerse de 
rasında.ki muhasamata nihayet ve- 30,·vet kuvvetleri taraf.ndan geri 
ren ve ağustos aynnda Moskovada püskürtülmüşlerdir. Sovyet kıtaatı 
aktedi1en mütareke mukavelena- Japon arazisinde ilerliyorlar. 9 

. . . . . . ilkte§rinde bir Japon tayyare ka-
rnesı 8 ılkteşrınde bıtmışbr. rargiıhı Sovyet tayyarelerinin ta-

Mançu hurludunda Puınor gölü arruzuna uğramıştır. 

Bir lsveç vapuru torpillendi 
Oslo 21 (A.A.) - Bu ayın 18 in- Hansen. şiJepinin torpillerıdiği 

denberi haber alınamıyan .Lorenz şimdi anlaşılmıştır. 

CEPHELER 
Evet, cephede sükuıtet var. İn

san kırlara, ormanlara :baktığı za
man zaıhirde belki birşey gönmi
yor. Fakat bu sonıbahar manzara -
sının sinesinde nas.ı mütihi~ bir a
teş kesafeti sakladığını da, eğu biri 
Alman taarruzu başlarsa, o zamanı· 
daha iyi öğrenmiş olacağız. 

ERKANIHARB 

(Birinci sahiJeden devam) 

lan kuşkulandırdı. ~manın sus
ması nazarı dikkati celiıetmek is -
temediğine hamledilir. Nitekim 
gece saat 23 e doğru yollarda sa -
yısız otomobil ışıkları gıdip geldi. 
Cephenin hemen arkasında sanki 
zabitler kendilerine verııen mınta
kayı tayin cdiyorlarm;ş ve hari -
talarına bakryorlarnnış gibi, cep 1 ----------------· ı 
fenerierinin yanıp ııöndu:<:<'Ti gö- Lüksenburg şehırleri de 
rüldü. Kamyonlar saınki asker ih- ho~alıy<>r 
raç ediyorlarm"i, yahut tanklar 
hatların arkasına sıralanıyormuş 

Roma 21 (lladyo) - Luk.srmburt 
hiikllmcti hududa yakw kaı;aba ve köy-

g?bi mt:>tör gürül*üleri duyuldu. Bu ter ahalisinin dahile nakli emrini ,.f'r
faaliyct Cdp-henin büyt!k bir k.s- 1 mi~tir. 
mında, solrla 1\1.ozel'dcn Haard or - 1 
manlarına kadar olan 'llıntakada 1 
oluyordu. 

Bi a, .. oi Fransız topçusu c·n küçük 
bir şürlhe karı::ıs11nda dahi seyirci 
kalamazıdı, ateş açıldı, Almanların 
hazırlığı allak bullak edildi. Fakat 
Alman tnpçusu yine mukabele 't
medi. Bütün •bunlar Almanlar: n 
evvel•ki gece bir taarruz h::.zırltğı 
yapmı~ olduklarına delalet etmek
ı.,dir .. Bu taarruz nerede olacak? 
Ne zaman olacak? Ne ethemmiyette 
olacak? bu suallere cevap vermek 
imkansızıdır. J 

Sandey Taymo'in ceı:nıecıc bu -
lunam muhaıbiri Ren mıntakasın- { 
daki şehiı<lerin 1a'hliyesine istinat 
ederek, geçen cumartesı günün - 1 
derlberi ıbir Ahnan taarruzunu lıek- 1 

]emektedir. Muhaıbir, bu taarruzun 
Almanlara ~k mülh~ telefata mal 
olacağını, çünkü Majino ha tının, [ 
harp hali ilim edildiği günden iti- 1 
baren, müdafaa k;ymetini bir misli ·ı 
daha arttır<Lğını yazıyQr. 

--0---

İh:ikar yapan ticareıhnneler 
1'-feniihtikiir komisyonu azaları dün 

de bazı fivJ. kalay ve malıt-mei inşa.i

ye depolarını tefti1 cimhılerdir. 
Komisyon l'erf'k bu maddeler ve 

&"erek karpit Uz.erine iş yap:ın 4 büyük 
iciarethane hakkında ehemmiyetle ta
kibata geçmiştir. 

Bunlardan 2 sinin dukkıinları birer 
hafla muddetle kapablacakhr. 

--()--

Otobüs yarı~ı 
ŞofOr Hasanın ldaref>indelr.I 3085 No. 

h ve fijfür Silralun ldar~lndeki 1401 
No. h ot.obusler Sirkecide birbirini 
ge(:me:k iç.in yarış yaparlarken (larpı

şarak her ikisi de hasara uiramL,lar
dır. 

--()-

Yangın başlangıcı 

Dülunecilerde Kasapoflu adında bl
rlnjn dökmet'I dükkinında.n yanl'W 
çtlunış ise de sirayeUne meydan ve
rilme-den söndürülmüştür. 

Nakleden: Seliimi İ:n,et 

Karı kD<'a balık a\•ına merakh idi
ler; bahkçıhfı bir ib:ıdf'l şt>kline sok -
muşlardı. Boiazda ı. ız bir koy k<'ş

fettiler. Her sabah başbaşa ''erip o ko· 
ya giderler, kıyıda otururlar, oltala
rını suya salarlar, hi(' konuşmadan, 

sessiz sedasız bahk tutarlardı. 

Bir gün başlarına ce,·rzrnin blrl 
musallat oldu. lfani bazı in'janlar var
dır. hiç taıumadıkları ktm~eıerle o
n üne dikilirler, lal açarlar, binbir de· 
reden su l'etlre:re.k konutmak isterler. 

İşte böyle biri mu.:..allat oldu. Bir 
müddet 'J.tS."tiz Mdasız oturmakta olan 
karı kocaya bakh, ~onra yanlarına so
kuldu, daha sonra adama sordu: 

- Nasıl bahk var mı?. 
Adam hiç orah olmadı, ha.tti b8$ını 

bile eevinnedi. cözü olta.sının ucunda 
sessh: durdu. 

Geveze sualini tekrar etti: 
- NasJJ balık var mı?. 
Adam yine cevap vermedi, konuş

mamıya ahdetmişti. Adamı kovmak 
için terslense yine _ Oz a('ılmı. olacaktı. 

Bunun için susuyordu. 
Geveze bu sllkiıfu gOrlın<'r <.;Ozti de

ii~tirdi ve sualden ,·azge('ip şaşh: 
- Bu havada bol bohk ohnası ıa

zım! 

AdanJ sanki put. Sf's \.·t>rmlyor. 
Geveze. ideta ~abı~ı7lanın<'a, karı ı 

döndü: 
- Dilsizdir! dedi. 
-Va!.. 
Ve geveze yava, yava!} adamdan u

:ıakl~h. katlının yanına ~eldi. 

Kadının da hpkı ko<'ası l"ibl, cöz -
lerini oltasına dikmi~. arada ~ırada 

sarsıyor ve. sessU ~edhız a\"lanmıya 

bakıyordu. 

O da i('in için ı-vezryr kız.ıyordu, fa
kat ne yapacaktı? 

Ge,·f'ze bir muddet sonra kadın,a 

sordu: 
- ?\:asil bahk var mı?. 
Kadın hiç orah olmadı, hatta b~ınt 

biJe ecvirmedi, ı-Ozü oltasının ucunda 
sessiz durdu. 

Geveze sualini tekrar t&ti: 
- Nasll babk var mı?. 
KMlın l lne ceTap vermedi. Konuş

ma.nuya ahdetmişti. Adamı kovn1ak J .. 
çfn tersıense yine söz açılını. olal'akh. 
Bunun Jein su....;uyordu. 

Geveze bu sükiltu ı;-örünre "ôzü de-
flştirdi ve sualden vaz geclp şaşh: 

- Bu havada balık bol olmah! 
Kadın sanki put. ~es vrrmlyor. 
Geveze 3.deta 'liabır,.ızlanın<'a kocası liııeJe~bU1Ju izcilerin 350 si resrn1 verilmiştir. Ziyafette İtalyan se -

lisesilld.:' ~~~~1!1ftaziçi hususi firi de hazır bulunmu.ştur. ottawa 21 (A.A.) - Harbin bi- ı tır. Bu bal, alınan tedbırler. in 01e 

-<>-- Polonyadaki deıniryolları dayetinden.beri Kanada limanların- kad . betı· ·~ . . 
ek l 

.. ar Jsa 1 o~ugunu gosıer -

B 1 1 
Moolrova 21 (Radyo) _ Sovyet dan har et eden_ yo cu v~ yuk va-/ mektc<lri. 

Kanada vapurları emniyet altında 
HADiSELER ARASINDA döndü: 

- Saiırdır! df"di. 

Ü gar ar makamları Polonyada işgal edilen pur'larından hıqbırı batırı,mamış-

Okranyaıda ve Beyazrusyadaki de- B }t k } k t] • d k"Al l 
. (1 inci sahifeden devam) miryollarını, Sovyet derniryolla - a ı mem e e erın e 1 man ar 

fif.ı .. ine muhakkak naıarUe bakıl • rına göre geni:jletmektedir. 
~:kladır. Kral Bori• şimdiye kadar Podvoloşisk, Lemberg'le demir-
ııı ırorulnıemlş bir şeklide eski ve ye- yolu genişletilmiş ve Sovyet tren-
' botun devlet rlcallle ıöruşerek isli- !eri işlemeğe bruılaınıştır. 
.. •relerde bulunması. vaziyetin ne ka- Filistin müzakereleri 
b~r ehe~7N!e ~titalea edildliine 

deıtı teşkil etmekledlr. Londra 21 (Rdyo) - Filistin 
,.:•bine el'an korulamamışlır, İsli- meselesinin halli için müzakere -

11 
ele. devam elmekteıllr. Yenl kabl- lere devam edilmektedir. Kudüs 

••in ku 1 ~;;müftisinin yeğeni amcasına 
11. ru masınm pazartesiye kadar 
ıall>aııı .ıa muhtemeldir. müzakereler hakkında maliımat 

KÖSEİVANOF TEKRAR vermek üzere Bağdada gitmiştir. 
GELECEK Miliinoda bir konğre 

ı.:.rn 21 (A.A.)- Kral Boris, yeni Milfuı.o 21 (Radyo) - Mareşal 
d lllQiin leşl<Ul tı:in istişarelerine Badoğliyo'nun rei.sliğinde açılan 
d •Vaırı •imiştir. Buhranın birkaç sün- bir kongre alominyüm, mağnizi -

11"" • .,,., nelicelenemlyecdl ailebi ih· yom ve halitalarından istifade ça· 
llıaldır. relerini arama·ktadır. Kongraya 

t l1.tnunılytle, Kralın, J"f'DI kabinenin hava, deniz ve kara nezaretleri 
tt•ili 1 . t -td (!ın ekrar K~elvanofu memur mütehassısları da iştirak etmiş -
teefı tahmin edllmekt-..1ir ,__ ~ . Jerdir. 

- .No. 19 - Yazan: RAH~ıi \ AGIZ 

~ifr~Ii telgro.flarla verilen emirler amirali Nara-\ 
akı yerinden uzaklaştırmağa kafi gelmemişti 

...... 

~ihayet 17 kiuıunue~tlde Başlr.u - icabının iC"ra~ı QJIJlet namına ehemmi-
~ d&nlıktan verll.e.n bir •lire ile Bo- yetle mercudur. 
ııı•~a.n lr.m a çı ak, du man donanmasınJ 
fayıp buJınak , ve de.nis hiklmlyeti 1-

Qiıı 
h elıtnı &örülen kat1 neticeli bir 

1 
&rJ.e l"irifme.k hususları Amiralin şöy
e bir tevabile ce('l,ttrilmek jstenll -

llıifu: 

Donanma K. Amiral Ramiz 

Başkumandanlık Vek31etindrn 20 ki· 
nunuevvrlde Donanma Kumaııdanlıiı

na verilen bir şltrt'dt' Sakızın muhak-

kak dtişma.nda.ı1 is&irdadı, bııcUnlt>rde 

~UUıaudanhk VckileU Celilbiue yapılacak mütareke için elzem C'örül~ 

N;i.r;i. 17 K. evvel 328 3906/28 

k l:.Jye\•m M.~'udivt hareketten ~a - ı 
_ıttır. Kondrn rr ... i.7 bir ,rminin tah- ı 

tık; 1 ' r a1rımumkuııdur. uu halde sey- t 

lıl"\t"t.,r <m<'-.k bir ıeminiıı pe~ine bağ
laıll4ikla kabi.ldir. Bu vrçhile harbe 
$t"\•ki kat'i)")·en muribi felakettir. Ah-
\·aıı · malum uç zırhlıdan mürekkep o-
1.uı fil omuzun yarı kuvvetini teşkil e-
dt'n me, d" . t' s u ıyf"nın muaveneUnden is -
ıı:-ııa C:\~ ritaizdir. llı..:·ada. çark('ı he

l'rti f(>nni) esi gf'C'(>li ıliudtizlü ('alışn1ak
tadır S · · ummetteda.rik yapılmakta olan 

İ~bu t.a1uir muvaffakiyetle hitam 
:Uldu~u lıa.lde dakika fe"·tetmeksizin 

ututla duşm...n donanma~·ilnın ten.ki

line sl,- ~dilıidir. Mrı'udiyeoin bu 
hallere cirlfbr ol~ ı esbabı asli)e-
4inln tarah devlellerlnden tahkik ve 

ducU bildirilmlı;, hemen harekete ce
çilm6i f'"mr~dilmiş, takat Amiral bu
na da şöyle bir cevap vermişti: 

Ba<jkumandc1nlık Vekaleti Celilesine 

!\~iri. 20 K. evvel 328 6648/28 

Sakızuı sür'ati mümkine Ue istilı

lisı hakkındaki telcrafnamel samilerl 
şcrefvürut eyledi. I\-lüddeti malüma -

danberi olan istihzarat ve donanmayı 
btinıayun müretteba.h umumiyeslnce 
olan arzuyu şedit zaten bu merkezde 
bulunduğundan bu emineyc usulü da
iresinde ve eldeki vesaiti hüsnü isti

m.al ile visıl olmağa çalL,makla iken 
l\les"udiyenin halt na.k.ebzuhuru tehiri 
aıimete ha.dl olmut Jdl. Sefinel mez· 
kflnı.n bir kondensesi mehmaemken ta
mir eclilmiş ve cliierl ise dun ceee bu
raya vürut eyli.yen heyeti tenniyenin 

Berlin 21 (A.A.) - Baltık mem-
leketlerin<le y~ıyan Almanlan 
taşıyan ilk vapurlann Danzig'e gel
diği Alınan istihbarat ;bürosu tara- ı 
fınrlan bildirilmektedir. 464 Bal-

tıklı Alman dün karaya çıkarıl -
mıştır. Bunlar Adlershort'a sevke
dileceklerrlir. Burada evvelce gelen 
700 Baltıklı Alman bulunmakta
dır 

Ha valarda da yeni bir faaliye~ yok 
Lon.dra 21 (A.A.) - Fraııs~~.ı~ı 

İııgifü hava kuvvetlerine refakat 
eden Reuter ajansının husı..ısi mu
habiri yazıyor: 
•Havanın yağmurlu ve bulutlu 

alması yüzündcnı garp cephesinde 
müttefik hava kuvve!leri hemen 
hiç faaliyeti<> bulunan:amaktadır
lar. 

Bu haft aAlman topraklan üze
rinde keşif uçw;ları İn_gillereden 1 

har<>ket eden filolar taraiından ya-

pılrnı:;tır. 

Bu bekleme dLvresinjc ve bil
hassa haftalarca u~uşlara mani o
lan kışın yaklaştığı ~u sırada Fran
sada i>uluman İngiliz tayyarecile
rinin siniri.erinde hiQbir zM eseri 
görülm<!mektedir. 

İngiliz pilotlarının maneviyatı 
mükemrneltlir. Neş'eli bir hava i
çinde ya.şıyan pilotlar taarruza ol
duğu kadar müdafaava da hazır -
dhl'lar.• -

' • • • } • •.. (<_ ., ' ' 1 

i.ıızimamı nıuaveneti ilt ve çimento sı
vamak ,urettle ikmaline ... ayret oluu
makte bulunmu · ve tnşallahütea1ıi bu 

l'ecc hitam bulursa yarın ale~bah 

hurueuberle evveli Bozcaadayı işcal 

ve miktarı vafi aUrr lhrac;- ve bu veç
hJle düşma.n1n Boj;az eivarı:adakl üssül
hareke. ini zaptettikttn M>nra düşmanın 
kuvvei asliye:,ine miil;lki olmak ve av· 
ni inayeti bari Ur biı• netirei kat'iy}e 
aJmafa teşebbüs olunaeaiı maruzdur. 

Donannıa K. Amiral Ramiz 

Butün bu muhabereler. Donanma 
Kumandaıılıi1 ile Pahrlye Nezareti ve 
umıuni karargah arasındaki anlaşa -
mamaı:hjı ve Donanma Kumandanh
j"mın birinci çıkı$tan ve İmroz muha 
rebe.sl.nden sonra tevehhüm etUii za
ferl e her iki makama da kara tutar
casuıa ve ukalihk taslareasına bir tavır 
takındıfına en bariz delillerdir. 

Böyle şlfreJI telgraflarla verilen e
mirlerin Amirali Niridakl demir ye
rinden uzaklaı;ıhrmağ'a kiri c-elmediflni 

ı-ören Ba'jkunıandauhk Vekileti, de
mir yerini deiltUrmek, üssülharekeyi 
tebdil etmek yollle Amirôılli Boğazdan 

,u.armak caresini düşünmüş. bunun 

için de yeniden bir titre çekerek do

eanmanın Ni.ri.da deiil, açık denizde 
buJunmasınJ bildirmiş, Amiral ise ken
di vesaltlnln noksaoJığ-ını Heri süre
rek geceleri düşman sko"1.larının hü
cum1arından korunmı;ı imki.11~121ıfı 

~arşısında bwıu da kabul etmemiş ve: 

- Averofun berhanci bir hücum ve 
taarruzunn bertaraf edersek bile düş
man destroyerlerinin baskınları dahi 
ahvaJI malfı msefainlml.%1n barablyet ve 

imhasını intac edecek mahiyette cö
rülmekle .•• 

Kllıkh bir revap vermişti. 

İşte, bu sırada İstanbulda bulunan 
ve Hamidiyenin tamiri tamamlanmış 
olduğu iı;-in harekete hazır duran Raul 
kaptan nezarete mtiracaat etmiş, do
nanmanın bühm korkusu Averoftan 
fse •. kendisi Hamidiye ile denize açılıp 
Adalara ve düşman u.hillerine yapa
cafı akınJarJa düşman j\.mlral gemi
sini takibe mecbur edebileceiini, Ave
rofsuz kalan dü:oıman donanması ku
ıısında Osmanlı donanmasının bariz 
faikiyeti ve hikimiyeti mevzuu bah
solaeafı cihetıe arhk donanmanın a
rılmasında Amiralin de mahzur rörüp 
cık diyemiyeceiini etraflıca anlatmış, 

akına izin almış, emrini de cebine ko· 
yarak 28 kinunuevvelde İsta.nbuldan 
!famjdiye Ur hareket etmif, Niriya, 
donanmanın demir mahalline •eJmi.şU. 

Hamfdiyenln •elişlnl haber alan A
miral, Nezarete bir teşekkür teıc-ratı 

çekmeie hazırlanıyordu. Yaver ka -
maranın kapı_ ını vurdu, ilamlı Beyin 
sesi duyuldu: 

- Giriniz! 

İçeriye giren yaver, kapıyı kapar 
kapa":'laz Donanma Kumandanına pa
tayı çakh, onun: 

- Ne var? 

Demesine meydan vermeden anlat
tı: 

- Beyefendi, Hamldiye süvarisi Ra· 
uf Beyefendi maru.ıatta bulunmak ü
ıere .ıahilinizl ıörmek istiyor? 

- Niçin acaba? 

- Söylemedi elendim. Yaln1% ha-
ber vermemi istedi. 

- :Peki, söyl~ ~eJı;in! 

(Devamı ıııı~J. 

Hitlerin kahveleri Hitler Finlandiya n<ızilerini 
lmhul etmedi 

Yemenin beynelmilel siyasi vaziyetini bir 
kere daha hatırlatmış oldu 

Londra 21 (Radyo) - Kepen -
hağıclan veri!en malumat.ı göre, 
Finlaııdiyadan Berline gelmı~ olan 
Nazi şefleri ne Hitler ne de Ha
ricıye Nazırı Fon Ribbentrop ta -
rafından ka!buJ edilmemişlerdir. Yemenin kahvesi, yemenin si -

yasi mevkii etrafında du İngilız 
matbuatına yeni bır mevzu ver
miş oldu. Vak'a malum: İngilizler 
geçenlerde epyce kahve yakala -
mışlardı. Bu kahvel.er Yemenden 
Hitlere yollanıyordu. Harp baş -
lamadan evvel yola çıkarılmış, şim
di de volda tutu1ınuş. Fakat Yemen 
hükü~dan İmam Yahyanın oğlu 
Emir Hüseyin Seyfü.lislôm bir za
mandanberi Londrada bulunuyor. 
Şimdi İngiliz gazetecilerine işi an-. 
!atıyor: 

- Babamın, diyor, Hitler'e kah
ve yolladığından hiç haberim yok. 

Emir Seyfülislarn kaç ay evvel 
Filistin için Londrada toplanan 
konferansta bulunmak üzere İn -
giliz payıtahtına gelmiş ve orada 
kalmıştır. Fakat yola ç;kmak üzeı·e 
eşyasını hazırlamıştır. Yemende i
mamlık, yani hükümdarlık baba
dan büyük evlada kalmak ~eklin
linde değildir. Onun için İmam Yah 
yanın >kinci oğlu o1an Seyfülislam 
da bir gün imam olabilir diyorlar.

1 Yemen imamı müstakil bir dev
letin reisi olarak tanınmakta ise de 
yanında diğer devletlerin elçileri 1 
yoktur. Emir Hüseyin Seyfüli.sliim 
İngiltere ile Yemen arasında yan.- \ 
lışlıklar olduğunu söylem~, buna 
karşı bir İngiliz gazetecisi: 

- O halde, demiş, Yemende bir 
İngiliz elçiliği tesis edilmeli. 

Fakat İmam Yahyanın oğlu şu 
cevabı vermiştir: 

- Yani San'ada bir İngiliz se -
fareli mi?? O zaman diğer devlet
lerin de elçilerini babamın oraya 

kabul etmesi lıizım gelecek. Babam 
bunu istemiyor!. 

İngiliz gazeteleri Siyasi vazıyet-i 
ten bahsederlerken bu memleke-
tin Eritreyc komşu olduğunu o - A . 
nun için İtalya ile i,yi geçinmek is- NKARA RAD\ O U 
tediğini yazarak Berlin-Roma mih_ı - DALGA UZUNLUGU 

""" "md;' • "" ; '; ,_,;~,, T.A.Q. ""' m. "'" K... " K w · ı 
iste:r'iş diğer devletlere benzeti- T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 Kw. 
yor.ar. 

De ]. T J f d. k. y . 1639 m. 138 Kc<. 120 Kw. y ı e gra ıyor ı: cmenın 

siyasi vaziyeti diğer herhangi bir '--------------
Arap devletinin vaziyetinden daha ı Saat 18.05 Mrmleket saat a ·arı. A
mühimdir. Yemen bilhassa maden Jan.s haberleri, meh~oroloji haberleri. 

itibarile zengindir. 1 
Her ne ise 20 zenbil kahve Hit

Jere gidemeden kalmış, İngilizlercei 
müsadere ediJ.miştir. 

İstanbul birinci ticaret mahke
mesinden: 

Sadettin Serim avukatı Süley -
man A~i Subaşıoğlu tarafından 
mahkemeye verilen isti.dada mü -
ekkilinin Sümer Bankın İstanbul 
şubesinden aldığı 214376 numara
dan 214.400 numaraya kadar yirmi 
beş varaktan ibaret ve 214.376 
No. !usu istimal edilmiş 214377 

1 

No. !usu dahi meblağ ve tarih ko
nulmıyarak yalnız imza edilmiş bir 
halde bulunan çek defteri zayi ol
duğundan bahisle iptaline karar 

Saat 18.25 1\-IÜzik (Radyo caz or-
kestrası). 

Saat 19.00 Ti.irk müziıi: Gt>ı,;it Kon-
seri - 12 okuyucu sıra ile. 

Saat 20.00 Kon~ma. 

Sa.at 20.15 Türk mut.iki. 1 - Jtalk 
türküleri: Mahmut Karından ,., Sa
di Ya\•er Ataman. 2 - Sa:z e .. erll'rl: 

Çalanlar - Hakkı Derman, E"ref Kad
rı, Hasan Gür, Hamdi Toka,·, Basri 

'Cfler. Saat 21.00 . lü:ı.ik (Ku<'uk or
kestra - Şef: Necip A~kın). ı - Mir

heli: Çardaş, No. 2. 2 - C'hopin: • 'ok
tümo, mi minör. 3 - Karı Binme Göl 
kıyılarında. 4 - Saint - Satn!';: .\ksam 
hülyası (Sult) 5 - Yvln: Dudakların o
peretinden Potpuri. 6 - \ raldrmar 
Cibish: Çakır keyfim (Viyana ,arkı
sı). '1 • Peter Freis: ı~ezyonrr Mker 
(Vals). 

verilmesi talep edilmiş olmakla ı----
ticaret kanununun 638 inci madde- Ş h • 
si mucibince ziyaı iddia olunan e 1 r 
mezkur çek defterinin ve imzalı Tiyatrosu 
çekin bulan tarafından 45 gün için-
de mahkemeye ibraz edilmesi ve TEPEBAŞI DRAM 
ibraz edilmediği takdirde bu müd- KISMINDA 
detin hitamında iptaline karar ve- 2 ı/10/939 Cumartesi günü 
rileceği ilan olunur. (20847) akşamı saat 20,30 da 

dişlerinizi lırçalayıaız. --1 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

* İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

21/10/939 Cumartesi günü 
akşamı saat 20,30 da 

HİNDİSTANCEVİZİ 
21/10/939 Cumartesi gündüz saat 
14 de KELOOLAN Çocuk oyunu 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

(ZIRDELİLER) 
Yazan· Yusuf Sururi 

Yakında: (Kadınların Beğendiği) 
M. Y esari'nın 
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1 lstanbulun Meselelerinden J ·
1

cıll~.E) 
Yerli kumaşlarımız 

üzerinde ihtikir 
7 liralık yerli kumaşı Avrupa malı 
diye neden 12 liraya alıyoruz?. 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

Sanavi ışlenlc uğraşan bir ~at 
bana bır gün şöyle demiştı: 

- Dogrudur, söylediğiniz gibi, 
yerli ve Avrurıa kumaşı meselesi 
memleketinuzde cidden insanı mü
tc ,sir eden bir haldedir. İşin acı 
vera r,arip tarafı şudur: Yerli ku
maş diye piyasada satılan ve hatta 
b'• ı< ,mının üzerinde Avrupa fir
malar rın taklit damgası bulunan 
bu kumaşlar, büyük kumaş tüccan 
tarafından bızinl kendi milli fab· 
nkalarımıza sipariş edilmektedir. 
M,c!a, kumas tüccarı bir milli fab
rikaya müra~aat ederek diyor ki: 

- Şu kadar bin metre kumaş is
tiyorum. Desenler şöyle olacak. 
F kat, üzerine Avrupa damgası 
\·ucacaksın.z, milli fabrika, evvela 
bu tek'lifi reddetmek istiyor. İstanbul Yerli Mallar Pazarının. vltrinl6rl 

Tüccar o zaman: kunu.şu, desenleri daha b~kaıdır. ğendiği kumaş, o andan itibaren 
- Siz bilirsiniz, o ha.J.de sipari- Bütün bunları bildi!kten sonra, in- gözüne pek iyi görünmiyecek! 

şimden vaz geçiyorum, diyor. san, kendi kendine şöyle bir n~füe Görülüyor ki ortadaki dava şu· 
Fa~rika dü-ünmektedir. Yağıl çıkarabiliyor: \ dur: Yerli mallarımız cidden en-

bır müşteri kaçmıştır. Binlerce Demek oluyor ki, fabrikalarımız, {estir. Fevkaliıdedir. Bilhassa iti-
metre kumaş alacak ve büyük bir Avrupa kumaşları ayarında mal 11 a ile, hususi siparişlerle ve zevk-
p •a ,·erecektir. yapabilmektedir. Ve bu kumaş - le dokunursa ... 

Binaenaleyh, fabrika, tüccarın !arın yrli olup oIDıadığı halk ta . Yalnız, eksik olan şey, bir takım 
Jclliğini yapma/':a mec-bur oluypr. rafından bilinmemektedir. O hal- vatanda ·!arda, yerli mallara karşı 1 

Yanı, kendi fabrikalarımızda do • de bu had, milli sanayiimi2 namına olan itimattır. Biz, o canım yerli 
k!.i'."an kumaş Avrupa malı diye şayanı iftihardır mallarımıza Avrupa damgasını vur-
o tüccar tarafından piyasaya sü- Fakat, niçin, bu güzel kumaşları makta devam ettikçe halktaki em· 
rülüyor ve halk ta, bunu Avrupa yerli malı dıye, değil de, Avrupa niyet ve itimadı takvıye edeme -
malı. deye alıyor. Yerli mallar pa· malı diye satın alalım? İhtimal ki yiz. Yapılacak i:;, Avrupa damgalı 
zarla:·•ııda. mesela, metresi 6 lira- " 1 · k b - d. - · b' k kumao vapan mu··esseselere ka""ı muş erıye, ço egen ıgı ır u- , , ' 
ya alabileceğiniz bir kumaşı, o tüc- maşı, taım alıp götürürken: ve cezri ihtar göndermek, açık -
car•n mağazasında, üzerinde de _ Paroon, ıbayım, bu kumaş Av- cası. türkçesi, bu işin derhal önüne 
11.vrupa firma,;ının damgasını gö- rupa malı değil, yerlidir, deseniz, geçmektir. Zannediyoruz ki. bu da, 
rünce, 10 - 12 liraya alıyorsunuz. 0 vatandaş ·birden hayret edecek, halli mü~kül bir mesele değildir. / 
Yalnız, tüccar, fabrikaya sipariş kumaş paketini sür'atle açacak, ve Kendi fabrikalarımızda dokunan 
ver.:ken, hususi ve daha zevkli üzerinde, kendi görüşüne göre, ba- ve üç adım ötedeki yerli mallar 
desenler üzerinden iş ısmarlıyor. zı kusurlar aramağa çalışacaktır. mağazasında 7 liraya satılan ku • 
Ye~li mallar mağazaları idareleri 0 dakikaya kadar ievkaıade lıe • maşı, neden 12 liraya alalım? .. 
de, kumaş yaptırırken, ayni itinayı ==============================
gbst~ seler. muhtelif ve mütenevvi 
desenler üzerinde kumaş ısmarla
salar. halkı daha ziyade memnun 
e'miş olurlar. 

Yerli k•1maşların, Avrupa ku • 
I:" s n diye halka satılmasının ö
r :n nasıl gecilebilir?. Bu basittir. 
Kumaışa Avrupa damgasını vuran 
fabrıka değil midir?. Bınaenaleyh, 
fabrıkay: .. bu damgayı vurmaktan 
mneımek, meseleyi halleder. 
Konuştuğum sanayici zat (sala

hiyettardır ve bir makam işgal e 
di ·or. İsmini yazmakta mazurum. 
Çünkü, kendisi böyle rica etmişti) 
burada gülümsedi. Kulağıma eği
lerek ve yavaş bir sesle ağır ağır 
ilave etti: 

- Kumaş yapan fabrikalarımız 

1 Okuyucularımıza cevaplarımız 1 

1914 harbinde Çar 
Rusyasının vaziyeti 

Ruslar harbe nasıl girdiler? - İhtilal nasıl baş
ladı? - Çar ne zaman tahtı bıraktı ? -

Lenin Rusyaya nasıl girdi ? 
S.- 1914 barbınde Rwyanuı vaxi- ı lalin devamı lehinde müthiş bir 

yeli ne idi!. propagar.da yapmıya başladılar. 

Rusvaya harp açtı. RU5ya, ha"be Brossilof tarafından kumanda e-
haz{r olmamakla beraber, Aiman dilen hükılmet kıtaatı efradı da a-

İKİ .DOST ARASINDA: 

- Ümit nedir? ... 
- Ne olacak?? İnsanların yuları! 

3 PERDELİK KOMEDİ 

- İnsanların ömrü neye ben -
zer? .. 

- Üç perdelik bir komediye .. 
- Nasıl? ... 
- Birinci perde sefahet, ikincisi 

hile, üçüncü de fedakarlık ... 
- Sonra? ... 
- Sonrası perde iner, oyun da 

ıbiter! ... 

FİLOZOFUN CEVAPLARI 

- En kolay şey nedir?., 
- Hulya! ... 
- Hulya mı? ... 
- Evet, zira dünyada ona ma-

lik olrnıyan adam YQktur ... 
- Ya en güç şey? .. 
- Sözdür. Zira anlamak ta, an-

latmak ta güç<tür! .. 

FffiKACILIK YÜZ ÜNDEN: 

Umumi harpten evvel muhtelif 
fıl'kalar vardı: İttihat ve Terakki 
fırkası, hürriyet ve itilaf fırkası, 
ilah ... 

Bu fırkalar mensupları bir yere 
geldiler mi mutlaka bivbirlerine 
çatarlardı. Bir gün Be:rıızıt kah
velerinin birinde, biribirine tesa
düf eden fırkacılardan biri: 

- Sizin politikanızı kaça alı • 
rım ! . . . Şefinfa . . . paşayı görsem 
böyle yüzüne tükürüriiım!.. 

Der. Yere tükürür. Öteki de: 
cevap verir: 

- Ben de, damadınızı görsem 
bövle tükürüriiım! ... 
Cevabını verir, yere tükürür. 
Ka!ıveci; çırağa seslenir: 
- Bekir, şu bayların yanına bir 

tükürük hokkası koy da, şuraya 
'buraya tükürüp ortalığı pisleme. -
sinler' .. 

KENDİ İÇİN DEGİL~llŞ!. ------- -
Bayan, mutfağa girer, ahçı ka

dına ~ıkışır: 
- Zehra! .. Bu ne fena sığır eti! 

Hep kemik! .. Yenecek yeri yok .. 
- Hakkınız var, bayan ... Ben de 

kasaba böyle söy !edim. Hatta, 
ckendim i~in olsaydı almazdım..? 
dedim. 

T AZE BALIK 

E vsı>İıibi - (Yemek yerken) 
şu balık çok güzel p~iş ... Biraz 
daha alınız!.. 

Misafir - Evet güzel pişmiş, fa
kat biraz hayatça gibi... 

Ev saıhibi - Bayat mı? Üç gün 
evvel aldık ... 

Misafir - Üç günlük balık taze 
olur mu? E\beb'.e bayatlar!.. 

Ev sahibi - Amma yaptınız ha! 
Üç günde balık bayatlasın ... Hiç 
işi tilıniş şey mi bu? .. 

••••••••••••••••••••••••••• 

o kadar fazla de.~iWir. İsimleri. ci
sird<!ri malumdur. Hangilerinin 
neler yaptığı da malumdur. HaHa, 
m tehassıslar. kumaşa bakınca, 
ha· "ı fabrikanın olduğunu bile an
i v ırıar Bu fabrikaların mühim 
bır kısın; ise herkesin bildiği gibı, 
jc vlet sermayesinın istir akile ça-

C. _ Almanya l ağustos 1914 del Bolşevizmin galebe.>ine çalıştılar. 

diler; fabrikaları, hususi mü-.e -
seleri, bankaları işgal ettiler Prens 
Lvov'un yerine geçen Kereneski 
hükumeti asayişi iadeye çalıştı. Fa
kat muvaffak olamadı. 1917 senesi 
ilkteşrinin 31 inci günü Petrograd 
Sovyet teşkilatı muhasamata ni -
hayet verilmesini istedi. 7 sonteş
rinde Lenin ve bolşevikler hükumet 
idaresini ele aldılar ve 5 ilkkanun· 
da Almanya ile Brest·Litovsk -&.ıı 
sonra da sulh muahedelerini im· 
zaladıalr. 

ordularır.a karşı koydu. İngiltere 1 silere itihak etti. Askeri kc>ıniteler 
ve Fransa. Rusya ile müttefik bu· teşkil olundu. Bw,ıla_r, zabitlerin.ii ·ı 
lundukları için harbe girdıler Rus nıformalannı soktuler, kılılçrını 
orduları, AnJ.>turya ve Macar:S 

1 
kırdılar ve kendilerini kurşuna diz. 

tanda birçok mu;-affakivetler ka ı============================== 
l .: . .Size şunu söyliyeyim ki, kıs· 
m " devlet sermaycsile çalışan ba
zı f·'•rikalarınıız da maalesef, bir 
za;n 'llar, yerli kumaşlara ecnebi 
da!T'gası \"Urmuşlardı. Hatta, o za
man, bu menu üzerinde yapılan 
nC!<· vat ve ik3yetleri nazarı iti
bar·' ~:arak İk ·at Vekaleti bu ı 
f • 'ıra b!r ta!!'ım yaparak, 
vazivet:n c·dde!'l çok garip oldu'"'u
nu ' bu h1ie meydan verilme . ı 
re esını :bıldirm: ti. Vaziyet hakika-ı 
ten ııaripti. Çü kü. bu ,·erli I!lal nı 
Avrupa malı diye damgalıyan fab· 
r ka:ada yine, bızzat devlet müca
dele ediyordu. 
Muhat~bım olan zat, bu son an

Ja·tıklarından dolayı, adeta piş • 
uıan<lı. Bunu, yazmazsınız, tabii, 
diyP acele ilave etmeği unutmadı. 

Bu yerli kumaş, Avrupa kumaşı 
bahsini. !bugün. bu mükaleme ü -
zerinden epeyce bir müddet geç
tikten sonra mevzuu bahsedisimin 
s<"beb, ih'ikardır. 

Yer i mallar pazarlarında fiat • 
]ara zam yapılmamış olma.;ına rağ
men. diğer ma~azalarda fiatlar 
mahsus derecede artmıştır. İşin 
yine acı tarafı şudur ki tezgahta
rın önünüze serdiği ve ·boynunu 
bük~rek: 

- Efendim bu kumaşlar artık 
gelmiyor. 

Diye, size gösterdiği te>plar, yer
li fabrikalarımızda dokunan yerli 
kumaşlarımııdır. Ve bunun met -
resine 10 - 12 · 13 lira istemekte
dir. Ayni kuma,,ı, yukarıda sti· ' -
diğim gibi, yerli mallar pazarla! •. ı
d a 6-7 liraya albi1irsiniz. Yalnız do-

~:~,'.iL'.:'.:~::~:::::.::::ı E S K 1 i N G 1 L l Z V E L 1 A H D 1 
sıl ve ne zaman başlfl,d•?. 

C - Raspotin adlı bir papazın 
Çar v,. Çariçe uzerındekı nüfuzu 
ve hükumet ışlerine müdahalesi 
yüzünden halk ara.-;ında ho~nut ~ 
suzluk ba.)amıştı. Papazın katli buj 
hoşnutsuzluğu gidermedi. 13 şubat 
1917 de Pctersburgda ve birçok ı 
büyuk sch:rlerde grevler başladı 
ve 15 martta umumi bir >ekıl aldı. 1 
11 martta grev. isyana döndü, Du
ma meclisi fesholundu. Ihtila.I ha
reketleri bü•ün şehirlerde canlan
dı, Prens Lvov"un riyasetinde mu
vakkat bir hükumet kuruldu. 

S.- Çar hancı larihle lerkl sallanat 
etti? 

C - 15 mart 1917 de Grandük 
Miıjel lehine saltanattan feragat 
etti. Ertesi gün, Grandük te istifa 
et•i. Çar ve ailesi 21 martta tevkif 
olundu. 

S.- Lenin, Rusyaya nasıl &"lrd i?. 

C - Lenin, kendisi gibi milli -
yetçi otuz iki bol.şevik ile birlikte 
16 ni.>an 1917 de Rıısyaya vasıl ol· 
du. Almanya, İsviçreden gelen 
zırhlı bir trenin keıııdi toprakların
dan geçmesine müsaade verdi. Bu 
suretle ihtilalin büyümesine ve 
muvaffakiyetle neticelenmesine 
h izmet etti. 

S,- Lenlnin muvasala bndan 
Ru.qrada n eler oldu?. 

C - Lenin ve arkadaşları 

sonra 

ihti-

Yukarıkl resim 191.t. t.enberi tanınJDI.11 ıahslyetler arasında ıörülen farklar

dan birinin ifadesidir. Solda eski İnır!llz Veliahdı 19U de ylrn;i yaşında alelade 
blr askerdt Fakat timdi 1~9 da, Or&'en eral rütbeslle orduda vazifeslnin başına 

reçııılf buiımmakladır. 

Kehanete inanalım mı? Senede 
70.000 

lngiliz l irası 
Neler olacağı çok ev
velden keşfedilmiş ! 

Hlndislandakl yerli hükümeller ta
rafından İnl'lltereye karşı besledik

leri merbuUyeU isbat için Avrupa harbi 

çıkh çıkalı muhtelif vesilelerle taah • 

hütlere girişUmektedlr. Zengin mihra

celerin her b iri birçok paralar ver meyi 

videdlyorlar. 

Eski kağıtların yazığı na bakılırsa, bu har· 
bin sonunda Almanya tekrar küçülecek 

Londra cazet.elerinin yazdığına gôre 

Btndistandakt yerli hükümetlerden 

Navanagarın mlhracı:-si Cem Sahip 

senellk iradının yü-zde 10 miktarını 

harbin devamı müddetince İnglltereye 

vermeyi taahhüt etmiştir. Mlhl'acenln 

varidahnın senede yüzde onu meğer 

70,000 İngiliz lirası ediyormuş!. 

Dürbin 
Gözlük 

Uzak bir yeri görmek için dür
bün kullaıunak zaruridir. Bunu 
göze yakiaştırmak ve tutmak la -
zımdır. Tabii kol yorulur. 

Bunu düşünen .bir düvbün faıb - ı 

rikatörü, yeni ıbir düıfuün icaıt et
miş. Tıpkı lbir gözlük gibi kulak
lara takılıyor ve yoru.lmadan iste
nilen yere ıbakılıyor. 

r-- --- -

"Berta,, ların 
ismi unutuldu 
1918 de Parisi bombardıman e

den Berta topları 161 çapta, yanj 
34 metre uzunluğunda iki namlu
dan ibaret.ti. Bu namlular içiçe idi. 
200 ton ağırlığında iıdi ve teferrü
atı ile 750 tona yakındı. 

Berta'lar azami olarak 65 defa 
endaht edebiliyordu. Her endahtıta 
150 kilo barut sarfediyor ve bu 
atış 35,000 altın marka ıpal e>luy ı r
du. 

Berta'lar üç r;uhtelif yere yer
le:ştiriillıişti: Birincisi Parisin 122 

kilome:re mesafesinde Laona; ikin
cisi: Parisin 100 ·kilometre ileri • 
sinde Laon ~imer.diferi yakininde 
Hama; üçüncüsü de: Parisin 80 ki
lometre yakininde, Şato Teiyeri'nin 
şimalinde yerleştirilm~ti. 

Almanlar. bviçredeki casusları 
vasıtasiı!e aldıkları malumat üze
rine endaht ediyorlar ve güllele
rin nerelere düştü_!'.ünü yine bu 
vasıta ile hı:ibr alıyorlardı. 

Fakat Fransız tayyarleri Berta
Jarın gizli bulunduitu yerleri keş
fettiler ve Fransız ağır toplan şid· 
detli bir bombardıman yaparak \ 
her uçünü de taıhrip ettiler. Halbu
ki şimdi Beriaların i;;mi bile unu
tukiu. 

İsveçteki Köşk 
Alnıanyada Uer i relen hükümet a~ 

damlartnın hariçteki bankalard a bir
çok para ları olınası bahsi İncil iı &'aze
tele-rincr son haftalarda uzw1 uzadıya. 

derinleştiril en bir mevzu haline cır .. 
mişti r . :\teseli Almanyanın Propa .. 
rand a Nazırı doktor Göbels ten bahse· 
derken Londrah .Deyli Teı,.ra f» Al· 
m a.n hükümet adamlarının r lzlice pa .. 
ra la r birikti rer ek h a riçte mal , muJk 
sahibi olmala rı yen l duyulmuş teYler .. 
den olnıadığını söylüyor ve , unu anla 
tıyor: Propaganda Na:ıırm ın İsveçte 
bir yerd e bir köşk aldıfı bir zaman 
duyulmuştu . B1mun üzer ine Alman 
&i"ıli polis i tahk ikat yaparak bu asılsız 
dedikodunun nereden çıkbiını öğren

mete kalkmış, faka! bu haberi ilk ve
renin meier doktor Göbels in annesi 
oJduf u meydana çıkmıştır. ProP&l'and& 
Nazırının kıırdeşi de büyük bir sl1"orta 
ldaruinla baıına cecmlştlr. 

Ruzvelt Fal Açıyor 

Dolanda. '"aıetelerinde okundufuna. 
cör e Almanyada elden ele doıa,an bir 

takım kitıtlar S"Örillmüş, fakat zabıta

nın ufraşmasına rağmen intlşarınuı 

önüne &"eçllememiştlr. Söylendiiine 

l'Öre daha on ikinci as ırda bir m an
zume halin de yazılmış bir kehanet var 
dır. İşte şimdi Almanyada elden ele 
dolqan kiiıtıara bu yazılmış. Bunda 
şöy le denJyor: 

Büyük bi r harp olacak, Kayser mcm 
lekett~n &'ldecek . Sulh olacaksa da bü

tün memlekette rıUıatsızlık devam e
decek. l\lütevazı tabakadan blr a dam 
en yükseie çıkacak. Muvaffaklyetten 

muvaffa.kiyete :-ldecck. Almanya bü 
yük Alma.u ya olacak. 1\-lcmlekotte az 

Yahudi kalacak. Büyük Aimanyaoı' 
r eisi artık kuvvet vı iktidar itlbaril' 
en y üksek m ertebeye S"eldlfi 'lama• 
öyle bir takım şeyler yapacak k i bUJI' 
dan yeni bir harp clkacak. Bunun llO' 
nunda da Almanya yıkılacak. Alm,...tl 
tekra r küçülecek. Katolik bir hükti.Jd-' 
dar relecek. Onun ida r es i al tında dırJı' 
k uvvetlenecek , iti bar bulacak. 

İşte bunu Braudenburr ıehriride ıtal' 
Un manastırında bulmuşlar. Dljer bir 
kehanet daha varmış: ::.\Iün!rtfr bava.dl' 
taarruza ufrıyarak tahrip edilecek bt' 

va öyle zehirlen ecek ki h alle pencere• 
lertnl açamıyaraktı r . ,-lbl. 

Dolanda ıazetelerl bunları 7azı1ot• 
la.r, herhan,.ı btr m ütalea. yüriit.uJ.Je 
lüzum görmüyorlar. 

Felaket Getiren Şeyler 
Londraıda intişar eden •Effici • 

ency M~azine• nin yazdığına gö
re salı günü seyaıhate çılııınak, sof· 
rada 13 kişi bulunması, bir kihrit
ten üç kişinin sigara yakması u
ğursuz olduğu gibi şu on şey de in
sana fel::i.ke<t getiriıııniş: 

1 - Raıııdevuya 10 dakika geç 
gelmek, 

2 - Vazifesini, işini 10 daki>ka 
evvel tenketmek, 

3 - Evvelden düşünmeden bir 
işe başlaımak, 

4 - Arlaım aldatmak, 
5 - Bunu adet edinmek, 

6 - Kendi ka:bahatini başkası· 
na yükletmek, 

7 - Ayni günde üç defa hidd•1' 
lenıınek, 

8 - Yanlış verilen yevırniye vır 
ya aylığİ Slıp cebine atmak, 

9 - Şunun ve lbunun h.akkındS. 
fena d~ünceler ıbeslemek, 

10 - Çhk yemek yedikıten soııt1 
merdivenleri hızlı hufu ç'1tınaJc.• 

Bu saydığımız ~yleri yapanla• 
nn vakitı.ırini, nakitl&rini, desi • 
!arım kaylbedecekler!ne, ıbunun d• 
büyük bir ful&ke<t olduğuna şüplı1 
yoktur değiıl mi? .. . 

Bu da Bir Tahsil Tarzı mı ? 

Haftada tkl defa gidilen ve ancak iki 
dakika kalındıktan sonra çıkılan b ir 
mektep de varmış!. Bu ba l de yeni har
bin gösterd iği tuhaflık1ardandır. İngil
tcrede K omlorddak i kız ıtsesb;tln t • le
b csi haftada iki .. ~re m ektebe celirler , 
çantalarında &"etlrdlkleri kıijıtla rı m ev
cut sepetl ere koyarak bun1arın içlnde
klleri de aldıktan sonra rlderlermiş. 

Bu Jş nihayet iki dakikalık bir iştir. 

Bu yeni bir tahsil usulü mil?. Hayır. 

F aka t havıı taarru:ıu halinde mektebin 
sıiınacak y eri mükemmel deiilmJş. 

Kızlarıı muallimleri ki.ğltlara va.zlfe
Jer yazarak bırakmakta, kızlar bunları 

r elip alarak evle rinde me~cul olmak 
suretlle cevaplar hazırhyarak yine ay
rıca kılğıtlara yazdık tan sonra mekte
be götürmektedirler. M ektepte hoca 
larla kartı1qarak konuşmak, fazla iza
hat alıp vermek do yok. Bütibı it iki 
dakihda olup bllmclı:tedlr. 

Maam afih bir tar:ıft a.n da metteP" 
m ükemmel bir sıt ı nak VÜ <'ude &"etırU-

1 ı::~ 1iç!1;' ::h1ş;lı;.or1~ıu1ı;; 11 11 11 
r _,,, 

İnceliğin derecesi 
Ağaçların elyafından sun'! ipe!> i 

yapılmıya b~laı~ıır. Bu, ha.k il< 
ipekten 1/ 3 daJ1a incedir. Kadıfl 
ellbiselerine mahsus kıııınaşlar içı~ 
kullanılmak tadı r. B u ipeğin ıı ır 
yumağı, A~lfırııtik denızinin iki s~· 
hilini biribirine •bağlıyacak uzu!l' 
luktadır. 

---0--

T ayyare Bombaları 
Tayy:ırel erln atlıfı bombaların dl 

büy ilğü 1800 kilo ~iırlıfındadır. BııD' 
Ja.rm içeristnde 1000 kilo movaddı ıııilt" 
taile vardır. Dü.ttüklerf yerin 50 ıoe~ 
muhitindeki bülün binaları yıkar· 



l ISTANBULUN iÇiNDEN 1 

Yeşilköy tayyare meyda
nında bir kaç saat .. 

Bu dört duvarı mutlaka 
il 

muze 
haline getirmeliyiz 

l ayyareci Savmi, çatısı yıkılmış küçük bir binanın 
Önünde durdu:,, İşte, ilk hava şehitlerimiz burada ça
lıştı) r ve tayyareciliğimizin temelini kurdular,, dedi 

Sayın Münakalat Vekilimiz Ali Çetinkayaya 

. Yazan: 

lbkeot.fer F. ~ERTELLİ 
-------------~~~~~-
ııu,, ·~· 

'llııek' 1 1 arkada.t. bir dostu ziyaret 
di.iım· uı:ere Yeı;ilkoye gitmh;tik. Ara· 
!.ı1ı.; .1 ~ dost da. aksi gibi. bizden biraz 
tab::\laobula inmiş. !lava cüıel, Çar-

dlluuınu.•z ya. 
-G J • 

)i,ı .. ;. e ını~ken biraz dola ahm.. Yol 
• ".ftlinı 
Oe<cf·ı ~ 

dar 1
·•. ı: .. ki tayyare meydanına ka· 

Varın 
~Y ı~ı7: .B\J.rıl!tı şimdi telsiz is -
btnaonudur, l\leydanda büyük yeni bir 
ıtıd Yapılıyor, Bu in!jlaatnt yanıba -

itaı· a. çahsı Yıkılnu .. ve sadeee duvar 
ıııde k 

bar alınış olan ikt odah küçük, 
an bi b köy · . r ina gOrUniıyordu. Safra -

>anıı~'V•rındakt trlsiz .. ista_.yonwıda 
llletı akta olan bu buyuk binanın he· 
barabYanıbaşında görunen çahsı yıkık 
ınedi~~ hana neden e • hiçbir şey bil· 
t>ıcb un halde _ uzaktan tarihi bir 

8 
et l'ibi ttıahah görlinmll!ttu. İlk hava şehltlerinıtzden merbuın tayyareci Fethi (kötede) blıe ha.hat veren 
Uta.dil . 

l~lc•· ıuı:el bir tt>~adlirle karşı - tayyareci Savmi 

ea.:v "': 'l"drkkuı,u mufe-ttişi tayyareci 
rtli . ~a..\-Jnj df" bir arkad;Uıile uzaktan 
~,.}(:lordu. Bay Savmi cok defcrli ve 
d: ~ taYYarf'cilerimizdendir. Yol listün· 
ıt 1 ,. onu";nıağa başlamıştık. Kafamda 

l'llan · 
Onc .. tstlfhamı çOzmek için, biraı: 

e roı·d ·~. ua-um harabeyi göstererek: 
;; ~ur:ı~t ner("~idir? diye s:ordu.m. 

d.n~d u ıatabınun birdenbire .-özleri 
"· 

- O Ct>rd··,, 
Ya~riıı-· u~unu-ı kücUk blnada tay-

Dedi ırırn_bin ilk teomPli atılmıştır. 
duya 

1 
· Gnıfrrihltz o yıkık binanın 

'llt: r ~rına takılıp kalmı1ta .• ·e • rl, 
tıi terı gJdemh·orduk. Bay Sa"\·mi !IÖ-

1\" de,·am elU~ 

de, buraya .. kullanıhnadığı için • tel· 
siz istasyonunun yapılmış olması, bizi 
bugünkil yeşilköy meydanında kalma· 
fa mecbur rtmi.ştlr. 

Deierli tayyare~lmlzle asfalt ("adde
ye çıkcuşhk. 

Bu iki meydanın arac;ındaki geni!) sa-
hada da birçok amelelerhı calı y hfını 

~ dekovil hatlarının saia ~ta birer 
.!;erit g-ibl uzandıiını gördüm: 

- Orada ne yapıyorLır? Toprak ÜS· 

tünde hummah bir faaliyet var. 
Emekll blnb:ı. ı tavyarerl Savmi ya-

vaş Y&"\.'&1 "\.'f' 60i..,Unu kabarbrak an
latma.ta b~ladı: 

- Burada, Nuri Demirağ, bir buçuk 
milyon metro murabbaına yakın arazi 

satın alnuşhr. Bu araziyi ktndi mües-
sesesi hesabına ol;ırak tayyare mey -
danı haline ifrat ediyor. Bu gördiıkiı-
nüz •npra.k tesviyesi eok mühlmdlr; 

d.i:' 'tayyareci Fethiler. Salimler ve 
cu~'r ark~da~ları .:\vrupada tayyare
'fıaık. tah~il edip reldikten sonra. yani 
tıa.llka.n h:ırllini müteakip bu küçük bi
d.t ~ lik . tayyareciliğimi:r.i kurmu'1lar
d;t ı.ı kuf.'uk mektrptC' ilk pilot şeha-••rn bazı yerleri dokuz metro derinliğine rn, eıslni brn alnuştım. Şehadetna· 
bu .. ltlde (l > numara yazıhdır. 0 zaman kadar dolduruluyor. Aınrliyat ~ilphe-

•a.•1· siz uzun !ıiUrect>ktir, Bu, memleket he-
lıeı;ı ... ,n ~ık.ar çıkma1. Canakkale cep· sabına çok mühlnı ve çok fayd:ıh bir 
•-

0
n,e rönderilmicıthn. O vakit bura 

:' ır de parsual balon hangarımız te ·ebbüstür. Bu yeni meydanın ~e 
ardı. Ta 1. 1 

. 
1 1 1 

J hangarın ;)'apılması, ~ivil tayyarecih-
lik.. il ı:n ra cJ1ıkt1 haylı i l"r em ş-
bıtQı u ku<'lik bina bizim hrm mekt.e· ı 

ğimlzin inkişafına df'llldlr. Sahada her· 
gün beş yüze yakın amele ça.h'fmak
tadır. Almanya - Polonya harbinde 
tayyarenin ehemmiyetini ve oynadıiı 
rolleri görüyorsunuz. GOnül ook ister 
ki, Nuri Demirağ gibi. birçok müte
şebbislerimiz de ayrıca memleketin 
muhtelif yerlerinde tayyare meydan
ları yap&rak. t:ıyyarelc-rlmiz kolaylık-

Ja inip çıkmalarına yardım 

Nuri Demlrakın yaptırmakta 
etsinler • 

oldutu 
burunki.i tayyare meydanı. Amstcr -
damda yapılan en son \'e nı:itek<lmil 

ta~·yare nıt-ydantnın a7nl oıac-akhr, 

Planları ona s-öre tanzlnt f'dllmi1llr. 
Guneş batıyordu. Daha fazla konu

ş_amadık. Onlar lsla.'iyonda kaldılar. 

Bay Savmiye te~ekkıir ederek, yolun 
üstünde al rlldın1. 

l\.lcsltk ı.ğrund:ı. bir gözünü kaybe
den eski ve değerli tayyareclml.ı. hıila. 

mahzun ve muztarlp bakı larlle. me· 
zarsız arkadal'flarının sonsuz hatırala

rını ya!}atan bu çahsı yıkılmı!J odalara 
<lalgın dalgın bakıyor ve - kendi ta· 
birince .. Bu küçük mabedin önünden 
bir türlü ayrılmak L'itemlyordu. 

1'ııtn ı. hı..nı fabrikamız, hem i•dasyo- R d 1 
Ilı~~. hasıla herşeyimlzdf. 1 a yo u 

~ttı·ha.ssa tayyare tehttlrrimlıden kıy- ' 
hın 1 arkada!fımız me-rhum Fethi bu 
but.nın bir odas1nda yahp kalkardı; 1 
•a\~:t h~Yatını bura.ya, bu mesleğe 1 

to111 .. htıı;tı, Şiflldi buradan ~eoctlkçe, 
ben Uı:n, bu ktieuk binanın her ne se-

telefonlu sığınak 

•e ll\a. Ve!<;lle ile ohır!l:a ,,ı~un yıkılma 

~k.ıb t~ 1· 1 olmu~·or. Binanın bu korkunç 
batı <'tını dli!)i.ınditkce içim c.,ızh~ror. Ben 

t11a. 
tılurd ra cok batlı bir insanını. Ne 
~i.ı.1' u, burası tam!.r rdtlerek bir kti

\'~avacıJık nıüze!iii haliuf' grtiril~e .. 
tıqb lltoruz. Çatısı yıkık bu küçuk 

l:'djzı ' ' 
bta.tlı· o.ıuntl(•ylz. Bay Sa\·mi elini 

IJi;-,~te. hlerbum Fethinin yatıp k~lk· 
~İıinı tf'ce Kiı.nduı. ('alışlı,tı oda. ~le •u, . )'«l:.Ştifiınlz. ç-a.h ·t.ı tımız oda. 
lilc.ı bırcok ha"\'a tehitlf'rimiı.in Yf'li • 

tti O" V ~a. 

tın. 1 e btı" Bt"Zdirmedrn rözlerinin y:ı
'11~rl'k· 

.\ı;-~ lfer ~l)yın • ıüııak.ıliit Vekiliıniz 
le la ~ltnkaya hu kuçük binanın boy

tıh· 
~'!'r.ı 1 bir kıymet tasıdıiından ha -

•• , d 
lattıir e ilir":;e, umarım ki bura~uu 
lftct.. ettirip bir küçük müze haline 

1{1111 
Jı. en1ır buyururlar, dedi. 

a" s ...... s' ""rni}·p sordum: 
lk"n tıraı.ı.ı o zaman tayyare meydanı 
dq? .. llhtıdi ntden tet iz lst.as)·onu ol
ba"a lalbuki, bu meydanın, şimdiki 
t~H Yolları meydanından daha tlvC"
.:ıı ''c u \lll.tq . tuşa, tnloışl" daha musait oı .. 

nu So:vluyorlar. Doiru mu? ...... n ~ . 
tlu1111 °1"rudur, Sebebini arzedeyim: 
l>ir lan Carip olduiu kadar da meraklı 

"h l'J.ııd . 1 
ÇesJ vardır. I\lütareke yıll:ı-

a. ıtıı · r !eri a devlttlerinln twaı kuvvl"t-
- v 1 doıa . . e, lköy l?;ta">yonwıa yakınhiı 

} l!)t)e: 
tla.rıırı - şimdiki havayolları mey· 
ha.11t a haıı binalar ve bir portatif bez 
istan ahr Yanarak, oraya yerleşmişlerdi. 

uıun k t tllko u.r ulu')undan sonra, Ye-
f'~teı~' kreldik. Ben o vakit hava müf
ra.ıd tunandanı bulunuyordum. iş. 

en so 
>•btı nra orada k:ılış;ımız, onların 
tin ~~dı.tı bir takım blnalann bize ca
.. ...orunrn 1 1 
,.oı~ :v e, dl. Yok.sa, meydan an .. 
• •nı ~anb ı a.ıa.rd ur udur ve yafmurlo ha· 
b~l\d a çok ~a.mur olur. G"r('l bu ö-

e durd -
bltı. lnı. U&"umuz meydan, tayyare-

'i \re ıuksellliine daha müsait tse 

Pariste, Komedi Fransez ti
yatrosunda artistlere ma.hsus bir 
sığnak yapılmış pek modern tarz
da olan :bu sığınakta t~lefon var, 
radyo var. Artistleıi, alarnn geçin-. 

ciye kadar işgal edecek eğlendi -
rıecek her şey tamam. Yukarıdaki 
resim, bir kaç defalar şehrimize 
gelen Mari Bel ile Moni Dalmes'in 
sığınağa girdi-lelerini gösterıyor. 

Bİll ELMAS BIRSIZLIGI 

Elmas ticaretlntn merk.e.zl rlnden blrl 
olan Klmberley şehri, 1872 de küçük 
bir kasaba idi. 

O senenin mayıs ayının 9 uncu &"Ü

nu. l~erisinde 2,381 parca elmas buJu .. 
nan bir J>OSta. oantasnun çalındıfı ışı .. 
t.lldi. İki ay evvt>I de mühim miktarda 
cümüş ktil~eleri çahnmışb. 

Bütün şüpheler, İng"tl*erede:n yeni 
&"elen Hardin&' adlı blr adamın üzerin
de toplanınışh. Adam arandı, bulu -
namadı. Zabıt.anın yapbjt tahkikat 
neticesinde ka('hiı anlaşıldı. 

Harding, Kaptan gemiye blneceil 
sırada yakalandı ve ('Ürmünü itiraf 
etti. 
Gümüşlerin sahibine, davadan vaz

geçmek şartile tazminat vermiye ha
zır oldufunu sôyledi. 

Bu garip teklifi işiten Kap valisi 
General İ. B. Kurey, elmasları da bu
nun çalmaş olmasmdan şüphelendi, 

kendisini tevkif ettirdi. Gemideki ba
l"&jJarı indirJldi, açıldı. Elmaslar bir av 
tilteğinln namlusu iflnde bulundu. 

300 MİLYON KİLO ALTVI 

Üç yüz milyon kilo? .. İşle, Bank 
dö Fran:s'ta bulunan ihtiyat akçe
sinin ağ.rlığı bu ... 

Bu altın külçeleri, b~:ıkanın al
tındaki mahzenlerde ve ;;elık kasa-. 
larda hıfwlunmaktad-r. Son üç ı.y 
içinde bankaya tevıdi olunan al -
tınların ağırlığı on bir tondur . 

İngiltere bankasında mevcut al
tınların a.<ıırlığı da 2 milyon 400 
bin tondur. 

SUN'İ RADYO~I 

Radyom çok kıymetlidir. Bir 
vramı yirmi, otuz bin liradan aşağı 
değildir. Bu sebeple her hastanede 
radyom bulundurmals imkanı yok
tur. 

Bunu nazarı dikkate alan Ame-
' rikalı bir kimyager, Mösyö Diken

sen. sun'i radyom yapmanın çare -
sini aramıya başlam:ş. Eğer mu -
vaffak olursa insaniyete büyük bir 
hizmet etmiı; olacaktır. 

150.000 LİRALIK 

PIRLANTA GERDANLIK 

İsminin neşrolunduiunu istemiyen 
bir İngiliz kadını, 150.000 Türk lirası 
değerinde pırlanta ı-erdanhğını İngiliz 
Saliblahmcrinf' tl"berrü <'tmlşUr. 

Bu gerdanlık 16 ıncı yüz yıla alt O· 

lup ve eok parlak pırlantalarda,n ya· 

pılnu~hr. 

cBritiş :\ledikal» gazetesi bu ger· 
danhkta:ı nasıl istifade olunabileceiinl 
soruyor ve pl~·ang-oya konutma ını lav· 
siye ediyor. 

sııcuK BALONLAR 

Tayyare taarruzlarına karşı rnüda· 
faa için kullanılan .Sucuk balonlar» 
hidrojen Ut şi.şirtılr ve ince çettk bir 
kablo ile }ere baflaua~·ak havalandı -
rıhr. Bu balonlar. en şiddetli rü:r.g8.r· 
larda bile saniyc-de 20 metro sür'&tle 
10,000 metro yüksefe çıkabilir. Balon
ları yere bağhyan teller blrlblrlerine 
merbutturı. Tayyarelerin geçmelerine 
mini olur. 

Tayyareler bu tellere çarptıklarını 

Jlk evvel farketmezlt"r. Fakat az sonra 
sür'atlerl azahr. Teller, Wpkı bir des
tere gibi kanatlarını keser ve tayyare 
yere düşer. 
Londranın müdafaası için şehrin et· 

rafında 1000 e yakın .Su<'uk balonlar» 
dan bir müdafaa hattı yapılmıştır. 

Pari .. Uı t·traruıdakller de 600 den &· 

şa.iı değildir. 

Paris binaları 
üzerindeki 

levhalar 
P;:ms bü. bütün değişti. Tiyatro

ların, sinemalarını eğlence yerle
rinin ç-0ğu kapalı, caddeleri dol -
duran İngiliz ve Amerikan sey -
yahlardan eser yok. Hepsi birer 
birer memleketlerine çekildiler. 
Tramvay !ar, otomob;~ıer hep ka
dın şoförler ve kondoktörler tara
fından idare oluncıvor. Lokanta -
!arda, kalıvehar.elerde, dÜkkiln - ı 
!arda hizmet edenlerin hemen hep
si kadın ... 
Dükkanların, binaların üzerinde 

bircok levhalar var: 
Bonapart caddes'.nde 5 numaralı 

evin üzerirııde:: c'.\fareşal Liyotey. 
1911 - 1934 de burada oturduo. 

Monmarterde •Hilal kahvesi> ı 
nin kapısının üstündeki levhada şu 
yazılı: .Jan jores 31 temmuz 19141 
de burada kat1olundu. > 

Envalid caddesinde Viktor Dü
rüy mektebin üzerinde: .Mareşal 
Galini, 2 eyliıl 1914 ten 30 Hkteıı
rin 1915 e kadar karargahı burada 
idi. -. 

Jül Heri caddesinde 5 num -
ralı binada: •İtalyan gönülılüleri, 
Fransay~ hakkı ve hürriyeti mü
dafaa için 27 ağustos 1914 te bu
rada toplandılar ve cepheye hare-
ket ettiler . .> ı 

Rivoli cadıdesinin 12 numara -
sında: •12 nisan 1918 bombardıma-' 
nı esnasında .buraya düşen bir Al-) 
man tayyare torpili 27 kişi öldür- ) 
dü, 72 kişiyi yaraladı. .. • 
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Askeri Bir Hanedan Ailesi 

Harp başlayınca İngiLz haneda-ı 
nına mensup pıeru;ler. prensesler 
orduda birer vazife aldılar. H.attal 
Veliaht Prenses Elizabetle kuçuk 
hemşiresi Margaret te asker el-

bisesi giymiye başladı1ar. 
Yukarıdaki resımde (soldan sa

ğa doğru) hanedana mensup bir 
prenses, kadın yardtmcı servisi 
müfettişi üniformasile görülüyor. 

Onun yanındaki hava mareşali Ü· 
niformasını giyen Kııa1 Jorj. 

Kraliçe Elizaıbet, Salibiahmer ' 
ra;balarını teftiş ediyor. Küçül 
prensesler de izci kıyafetinde ... 

•-='============================================ 

Paristeki 
dikili taş 

/ 

• 

Allo ! Allo ! . " . 
Bur ası " Hürriyet radyo 

. t ' ıs asyonu ... ,, 
Her gece, saat 9,30 da, Berlinin 
göbeğinden yükselen esrarengiz 

bir ses bunu tekrar ediyor 
Allo! Allo!. .. Burası hürriyet rad

yo istasyonu' ... Uzun dalga ~G mefr. 
re 9 ... A1manlar ... Dikkatb d;n -
leyiniz. Hakiki Almanyan"' ;aja -
sını işiteceksiniz .. • 

işte, her gece Berlinııı gobeği•ı
den yükselen ec;rarengiz sadanın 
tekrarladığı cümle !bu ... Sadada u
fak bir tereddüt, heyecan ve kor;.u 
eseri yok. Sanki, resmi r;<dyo is
tasJronlarından birinin m!ı<rosu ö
nünde söylüyormu.ş gibi. .. ,, - ~ Binlerce Almar.ın, per.cerelerini 
ve odalarının kapılarını sıkı sıkı 
ls,apatarak büyük bir korkti ve he
yecanla bunu dinledik'erine şüp
he yoktur. Alman hilkümetinin , 
Y.a!bancı istasyonların dinıenn1!..'Sl· 
ni yasak ettiği malümdur. 

.. I 

Pariste, Konkord meydanının or
tasında, Sultanahmet meydanın -
da-ki gibi bir dikili taş vardır. 

Bu taş, Mısır Hiıdivi Mehmed Ali 
paşa tarafmıdan Fransa hükiıme -
tine hediye edılmiıştir. Evvelce 
Luksor'da idi. Boyu. kaıdesile be
ra!ber 33 metreye yak:rdır. 

Paris belediyesı, .zakr takt• n•n, 
opera binasının duvarlarında ka
bartma resimleri kıım torba'larile 
kapattığı gıbi, dikili taşı da tay
yare bombalarından muhafaza -
ya karar ,·ermış. Yukarıki rı-sirn, 

dikilı taşın kenarlarına y€rleştiri
len kum torbalarını ı:ı(isteriyor 

Çavuşun 20 
senelik ceketi 
Ge('fD umumı harbe t tirak etmiş 

olan nice kiQ'jcl<'r vardır ki bugün de 

ieap edince ask.ere g-idebilecekl<'rdir. 

Yani daha. tamamile ya)lanmanuş kim

seler Londrah bir g-azcte böyleleri 

arasında tetkikat yapmış, diyor kt: 

o:Gcçen harbe iştirak etmı, olan kim
seler şu son zamanlarda eski elblsele· 

rint aramı,ıar, hıikl renkteki ceketi yir
mi senedir sakh oldutu yerden çıkar

mışlar, güneşe tutmuşlardır?. Fakat 
hu c•kell glymcğe gelince iş detlşınlş

tlr. Çüokü ceket arhk ciyiJemlyor, cl
yllse de bir türlü önü illkleomlyor!. 

İşte umumi harple !\fısır, Filistin ve 

Suriyede bulunmWJ eski Çavuş Lut bu 

haldedir. Ailesi ve kı:darı utraşarak 

ceketi l"iydirfp çıkarmışlarsa da dtif

melerini Ulkliyememlşlerdlr. Aske'"Uk
ten çık.anlar jişmaohyor. 

cHürriyet radyosu istasyonu. 1 
yalnız Nazi r!'jiminin saklamak is-, 
tediği siyasi vaziyeti haber ver -
miyor, rejim aleyhirufo de neşri
yatta !bulunuyor, Almanl~rı h'.ikıl-

1 mele karşı isyana teşvik ediyor. 
Berlinin bu gizli, seıibest ve de

mokrat radyo istasyonu •doğru mu ' 
bu? ... • suali ile bir<;j>k de anlatı
yor. 
Buneşriyatı yapanlar, A manları 

aliıkadar eden birçok hı>berier ve-
1 

riyor, sansürün menettiği şeyleri ı 
de söylüyor. Meselfı, •hürriyet rad-I 
yosu• bir gece şunları soruyor: 

1 
cBir Alman tayyaresinin bir Ho-

landa tayyaresine taarruz etmesi 1 

ve içinde bulunan sıvil bir mü -
kendisi mitralyoz at!'şile yaralama-, 
sı doğru mu?.. 1 

Alman kııaa · ı taraf•ndan işgal 

ve bi lahare Sovyet Rwıyaya terko
lunan araz.deki petrol kuyularının 
tahrip edilmeoi doğru mu?. 

Doktor Göbels'in, rcjım lehinde 
hazırladığı beyannameyi imzadan 
imtına eden muharrir eri, 5.lim -
!eri ,.e mütefekkirleri hapsetmesi 
doğru mu? .. 
Mareşal Göringin 42 otomobili 

var. Bir otomobı.ı olsa kiıii değil 
mi? 

Çemberlayn son nutkunda İn
gilterenin Alman milletine değil, 
Nazi rejimine kar>iı harp açtığını 
sö,·ledi .. Bunun Alman milletin -
de.n saklanması doğru mu? .. 

Polonyada o1en ve yaralanan Al 
mnların sayısı 200,000 okluğu halde 
10,000 diye göstermek, ailelerin! 
matem tutmaktan menetmek doğ· 
ru mu? ... 

Bu neşriyat 30 dakika kdar sür
mektedir. 

Bir sual: Bu gizli radyo istasyo
nu, Almanyanın merkezinde nası 
neşryatta bulunuyor? .. Nasıl olu
yor da Gestapo'nun binlerce sivil 
hafiyooi bu gizli istasyonun yerin 
keşfedemiyor, i~letenleri yakala -
mıyor? ... 

Halbuki bu güç bir şey değil. 
Bir deteJı:tör aleti kiı.fi... 

Kı:;a dalgalı \'e gizli bir radyo
nun işle~ilmesi güç bir şey deı'!il
dir. Aletı, bir odaya, b,ir ocağa ve 
yahut kalöriferin bulunduğu yere 
koydunuz mu i!;'.ediğiniz gibi neş
riyat yaparsınız. Yalnız bunu iş
letmek için lazım gelen kömürü 
tedarik ederken kömürcünün dik 
kat nazarını çekmemek şartile.~ 

Gcstapo'nun şimdiye kadar bu 
istas\·onun yerini bulamamasının 
sebebi, bunu kullananların her ge· 
ce yerlerini deği.5tirmeleridir. 

•Hürriyet radyosu. neşriyatını 
Berlinden yapıyor. Bu muhakkak .. 
Fakat, her gece Berlinin başka 
mahallcsiru:len ... Bunun içindir ki 
detektörler, bulunduğu yeri gös
teremiyor ve gizli ista.~nun gizli 
sesi, Gestapo'nun t&birile ·Alman 
milletini zehirliyor!.> 

Tüfekli oltalar 
Bilhassa Bayanların rağbet gösterdikleri bu 
oltalarla balık avlamak çok zevkli oluyor 
Avrupada yeni usul bir balık 

avı moda olmuş. Buna. bilhassa şık 
bayanlar rağbet gö.steriyor. Plaj
larda, şık mayyolannı giyiyorlar. 
Suyun içerisindeki balıklan göre
bilmek için yapılan hususi bir göz
lüğü takıyorlar, ~tüfekli - olta) !a
rını alıyorlar, denize dalıyorlar. 

(Tüfekli - olta), 2 merte 50 san
tim uzunluğunda, ucu sivri çelik 
ve içerisi boş bir kamıştan ib~ret
tir. lki parçadır. Orta yerınde, 
brovniıı,g t .. bancalarına benziyen 
bir alet -..ardır. Tetiğine bastınız 

mı, kamışın geri kısmı, kurşun 
gibi fırlıyor ve n~an alınan ba -
lığa saplanıyor. Kaıru;ı beş meıtre 
uzunluğunda ince çelik bir tele 
bağlıdır. Suyun üstüne çıkılınca 
çekilerek balık yukarı çıkarılıyor. 

Yüzme bilmiyenler, deniz ke -
narlarında durup bekliyorlar. Bir 
balık gördüler m~ hemen tetiğe 
basıyorlar. 

Nis plajlarında (tüfekli - olta) 
ile levrek, kalkan balı.ğı avlıyan 
bayanlar çoktur. Bun1ardan biri dı 
küçük bir köpek balığı .1UJ,aıuştur 
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i ngiliz a skerleri 
cephede eğleniyor 

Alman 
perhizi 

1 Amerikada akşam cılık başlıyor 1 Garip bir 
tecrübe 

Londradan F ransaya gelen yüksek 
artistler cephede temsiller veriyor 

Almanlara verilen gı
daların resmi listesi 
l - Sabun. Ayda 150 gram, ya

ni günde 5 gram. cNe ehemmiyeti 
var, sabun gıda değilrlir. Olsa da 
olmasa da dlur ... • Diyecı!ksiniz. Fa.
kat, hiç te öyle değil. Sıhhatin mu
hafazası için temi1liğe riayet şart
tır. Bu kadar sıllıunla el ve yüz 
mü yıkanır, yoksa çam~ır mı? .. 

Biri cide ceylan, ikincide kühey
lan, üçüncüde arslan sütü ... 
Gfıya bizim Nevyorkta açtığımız sergi A meri -

kalıları rakıya alıştırıyormuş 

.-Pari Suar. gawtesi Amer'k' 
muhaberinden aklığı şu maJu;nab 
yazı)"Or: 

•Amerikalı bir zile, bır hafl' 
müddet Nazi bir aileye verııer 
mtktarda yemek yemek sureulı 
garip bir tecnü'be yapmak isteınll' 
tir. 

Garp eepheelnde İnrllb askerleri bir arfülln prkısmı dinliyorlar 

İngilterede askere gidenler, giderek ayinden sonra da açık ha
vada istirailıat etmeleri eı;nasında 
~ınmıştır. 1500 kişilik kafileye a
çık havada !bir konser ve arkasın-

2 - Süt. Günde O litre 20 san
tilitre. Bu küçük bir çocuğa bile 
lifi değildir. 

3 - Et. Adam !başına günde 100 
gram. 

4 - Zeytin veya sade yağı ve 
yahut Peynir 6 gram. 

5 - Şeker. Haftada 280 gram. 
Günde 40 gram. WO gram şelkerin 
405 ıkalori verdiği düşünülürse Al
manların bir haftada 250 kaıloıi al·ı 
dıkfan anlaşılır. Bütün bu şeyle
rin vereeeği ka!C'ri nisı,,,11 1020 dir. 
Ha:lllıuki vasat .boyda ve çalışan 
bir adamın günde en azı 2,500 ka
lori, 1htiyacı vardır. Ba:kalım Al -
mantar bu perhize daha nekadar 
dayanacakl'ar? ... 

FiNLANDİYA 1 
Avrupanın, büyüklük bakı.mın

dan. altıncı hükümctklir. Mesaılıai 1 
sathiye;i 382,800 kıJ.omeire mıırab
baıdır. Finlandiyanın nüfusu 3 mil
yon 667000 dir. 

Merkezi: Helsinıki şehridir. 
Serveti: Ormanları büyük ve 

zengindir. Çok miktarda kereste ı 
ve kağıt isiihsal oluMur. Çok hay
vanat yetişir. Kömür ve maden -
len.azdır: . . j 

Tıcaretı: Ingiltere, Almanya, Bir
leşik Amerika, Holanda ve İsveç 
~~.ticari münasebatı pek mü'him- ı 

Bahriyesi: 500,000 ton haeminde 
5,400 tüccr _gemisi vardır. 

Ordw;u: Halihazırda silah al - 1 

tııırla 280,000 arkeri vardır. (Hazari. 
ordusu sayısı 30,000 dir) . 

2 sahil muhafaza gemisi ve 100 
tayyarsi vardır. 

5 ilkkanun 1917 de, Rus ihthl.fı-

1 !inden. bi~kaç hafta sonra, bir asır
dan zıvade Çarlık idaresinde ibu- , 
lunan Finlandiya istiklalini !an et
m_işti. 

' OSMAN C::::;_,: KAYGILI 1 
Şu ıbizirn akşamcıların, dal:ıa zi

yade 'birkaç tane yuvarladıktan 

sonra kendi·lerini arslan sanmıya 
kalkuşanların, ıbir adına da •arslan 
sütü• dedikleri rakı, nihayet A
merikaya kapağı attı demektir. 

Geçen gün .gazetelerin :biri yazı
yordu Nevyorkta açılan bizim ser
giyi ziy are'\e gelen Amerikalılara 
ikram edilen yeni rakılar, onların 
o kadar hnşlarına gitmiş ki bun
lardan birer kadı:ıh içenk-r hemen 
kendilerini birer •ceylan. ikişer 

kadeh içenler ıbirer chühcyliın• ve 
ufak şişeleri tamamlıyanlar da bi
rer •ar.sıan• saymıya lbşal:ımışlar 
ve bunun için de rakının adını 

•ars:!an stitü • koymuşlar. Fakat, 
bana öyle geliyor ki bu arslan sü'ü 
tıtbirini onlara, yine orada bulu - 1 
nan bizimkileıden !biri öğretmiş 

olaeak ... Çünkü droiğim gibi , ra
kının bir arlı da 'bizde, öteden - 1 

beri .arslan sütü• dür. Arslan sü
tüdür amma ıbu, lbir de~. bir , 
raddeye kadar böyled-ir İş, o de- l 
receyi, o raddeyi geçtimiydi, mü- ı 

barek de1'hal •domuz sütü• olu -
verir. 

- Nami olu'Verir? 
Diyeeeksıniz. Anlatayım da din

leyin: 

Bekt~inin biri, !bir gün evinin 
önündeki küçük ıbahçesine bir as
ma çu;buğu dikmiş ve bu çubuğu 
diktikten sonra da !ıemen orada 
bir kuzu kuman keserek kan:nı 

asmanın dilbine akı't<ımş .. . Bunu 
gören lromşulardan biri sormuş: 

l . 
ı 

-ı 

kı iıısanı lbir dere<:eye kadar kuzu,, kıları !hani mütareke yıllarında 

bir dereceye kadar arslan, 'bir de-1 
receye kadar ne yaptığını !bilmez 
bir domuz haline getirir. Onun içfa 

1 
rakıya yem aI..,,mıya ba~lı!an Ame--1 
rıkaııilara şımdı hırıneı dublede bır 
ceylan, ikineide bir küheylan, ü -
çüncüde bir arsla'll sü' Ü gibi gelen 
rakı, şi~eler ta:mamile boşald .ktan 

sıonra aca'ba ne gibi ge1ecek dersi
niız? 

Yeni dünyanın genç ve keyif 
ehli ~'Ocukarı olan Amerikalılar ki 
ÖmeT Hayyarnı çxık 5€Verler ve Ö

mer Hayyam ki rakıyı, şaraı'bı ana-
' sının sütıine tercih eder görünen 

buraya gelen ve rakının büsbütün 
acemisi olan ıblr takım ecnebi as
kerleri ve bilhassa bunların ara -
larındaki renk renk müstemll!ke 
neferT.eri gibi içecek olurlarsa o 
7Jaman vay hallerine! O zaman 
iş, hektaşinin tarif ettiği üç dere
ceyi de geçer de netıce çorba oğlu 
çorb:ı olur. Mütarekede iburaya 
gelnıiış olan eeneıbi askerlerden ba
zıları, acemisi oldukları rakıyı, 

önceleri nelerle içerlerdi bilir mi
siniz? Nelerle olaea k çay şekeri, 
ladilokum, çikolata, ekmek kada
yıfı, malhaHebi filan gibi şeylerle .. 

Hele müstemlekelerden gelen
ler, hele o kulakları küpeli, bu -
runları halkalı Senegal Arapları, 
onu tıpkı ıbir çoııba gibi kil.seye 
doldurur, içine ekmek doğrar ve 
bir k~ıkla tıpkı çoııba, ayran içer 
gi.l:ıi içerlerdi. 

Bu tecrübe bir doktorun nezsrt 
ti altında yapılını.ştır. NevyorkU~ 
maruf doktorlarından Sirley Vı 
neı;, aile ha~kını her gü.n yem•~' 
ten evvel ve sonra muayene el ' 
miştir . 

Haftada bir kişi 
ne yiyor ? 

Tereyağ, peynir 
Et 
Reçel 
Kahve 

Kahve ersata 

50 Gr. 
500 • 

ııo • 
20 • 
43 • 

maliım dekil 
vaziyete l'Öre 1 

Süt 
Patates ---

Bu garip tecrübeyi yapan s1uf 
Rojers ailesidir. Mösyö ve ;-,!ad 
Stuart ile biri 19, diğeri 16 ya'' ' 
i"i çocukları yemeklerini bı Z' 

haz ırlıyorlardı. 

Nazı rejimine 'başlamadan r' '. 
Mösyö 'Stuart 206 libre geliyor1l. 
Bir hafta sonra 201 libreye dit; 
müştür. Yani 7 günde 5 rlbrr ~~ 
betmi>itir 

Madam Roje'nin siklet; 127 \,lr 
re idi. Bir hafta içinde 2 J:bro ~· 
beLmiştr. Çocuklar da 7 şer Jib~ 
keylbetımişlerdir.. 

Mösyö Stuart teerü bel~rinin • 
nunda şunları söylemişti!·: 

-- Üçüncü r.:!n \.'tirudünıde pı 
' · nJ k h' ı o·•r .crgu u l'-lsCtmr,~·.: : .. Hi;o i ' 

Yeme'kten üç saat "v ·c. k"rıırı' 
cıloyor, bun3 rağmen yed•!;•rb f. 
!eri iştihasız daha doğrusu isl• 
miyerek yiyorum. Dördüne•) ~J. 
çocuklarım mide ağrısında11 şııc:ı 
yete başlad>!ar. Beşinci gün ser 
seım gibi ol')Yıuştuk. MütemadiYeıt 
uyumak i.:tiyorduk. Ve geceleri 
pek ra1ıat uyuyamıyorduk. BU 
romda çaluımılkta güçlük çekil'~ 
dum. Elim <lir şeye varmıyord~ 
altıncı günü karıma bir baygın 1~ 
gelrli. Kızım yerinden kımı Jdan 
mak isteımiyordu. 

Frımsız toprağına geçirilerek \har
be hazırlananlar Jçin halk ve mat

lbuat tarafından fevkalade bir ala
ka gösterilmektedir. Askerin isti
rahat 2amanında be>§ tıir vakit ge

çirmesini temin için çareler düşü
niHmüş, zengin!ler bu maksatla bir 
çok paralar tophyarak, askere neş

eli zamanlar gıeçirtmeğe çalışmış
lardır. Bu yoldaki mesai hergün 
İngiliz .gazetelerinde anlatıhrıak -

ta.dır. Bu resim yeni askere giden 

~z genç?eriıı.in evvela kiliseye• 

. dan Londra saihnE1;inin meşhur ko
medi artistlerinden mis Roddy 
Prior tarafından bir temsil veril -
rniştir. Bu resimde san'atkar kadın 
askerlere muhtelif kumandalar 
veııınekte, onların da kimisi şarkı 
söylemekte, kimisi de ıslık çalmak
tadu-. Artist verdiği emirlerin ya- --------------.. 

ıl .insan olduiunu hatuladın mı?.• 

- Ne yaptın !baba erenler. ne 
için o kuzunun kanını yeni dikli- . 

ğin asmanın ıdiliıne akıttın? J 
Baba ~u cevabı vermiş: 

ve rakı, şarap M;ın dörder stırlık 
kıt'alar şeklinde pek içten gelme 
kasideler ya2mış bir şairdir. Şu 
halde Hayyamı pek seven genç ve 
keyif ehli Amerikalılar için , yeni 
alışmıya ıba~ladıkları bu rakı do -
layısile ooylenecek en uygun 007., 
şu olsa gerektir: 

Tencere yuvarlandı, kapağını 
Umarız ki rakıya yeni başlıyan 

Amerikalılar onun nasıl mezelerle 

ve ne tarıxla içileceğini de öğren
mişlerdir. 

Doktor Vynnes A'.mar>lar:n b 
gidişle hep hası alanacaklarını ' 
kendilerini tedavi için kafi def 
doktor bulunarnıyaca/!ını söylO 
yor. Doktorun hesabına . göre P.r! 
manyada 3,000 kişiye 'lı r dol<t 
tesadüf e'•mektedir. Amerikada 
750 ye bir ... 

p madığını görerek aldığı vazi -
. • KALBİNİN SAÖ GÖZÜNE yetlerle genç askerlerı datıa çok 

Makedonya Kralı Filtp. Met.bone mu
güldüıımektedir. 

hasarasında saf cözlUlti kaybetmisti. 

1 TARiHi S ÖZ LER 1 

Para muharebenin 
şah damarıdı 

Tarihte harbe dair söylennıiş ve bugüne 
kadar zihinlerden silinmemiş sözler 

Dünya tarihi muharebelerle doludur. Fakat bu muharrbelerdc kumandandan 
nefere k,adar ı.öylenmiş. fakat nesillerimize kadar hafızalarda. kalmı!IJ &Ozler 
'Vard1r. Bu sozler nelerdir? Kimler söy Jemiştfr? Nl('ln öyh·mi.1lerdir? Yazıyoruz. 

ÖLMEZ İ~ ESER BIRAKIYO -
RUM. LEETRES ve MANTİNE 

- Bu tehirlerde Lacedemonluları 

maihip eden ve büyük bir zafer ka-
zanan Epilmlconda!i vahim 
yaraJanmL"!oh. Dostlarının, bir evlit bı
rakmadan vefat edei'eğ'i jçin iz.har et
tık.lerl teesı;üiu görünce: 

- Mrrak elmeyini'l, dedi. Size öl
me:ı. iki eser bırakıyorum: Lectres ve 
.ManUııe zaferlerL-

Eoamlnondas; Lectres muharebesi 
&'ecesi, vucudu.ne saplanan oklar çı

kardırken öldü. (İ!:anın dofuşundan 
362 - 411 sene evvel). 

ACABA BİR KUSUR MU 
ETI'İM 

Atlnalı m'""hur hatip ve General 
P«1tion, bir rUn kü.rsiide nutuk ira& e
derken halk tarafından ııılddetle al -
lu-llanmıya ba.lanınca ba1retle- başı nı 

doıdlanna ('evirdi ve ,u cümleyl telif
fuz rttl: Acaba bir kusur mu eltim?. 

BU PARAYI ONA VER ARTIK 
ATiNADA PARA'..SIZ ÖLl\IEK 

İHTİMALİ KALMADI 
Poncion, habız yere idama mah

küm edilmi ·ti. llapi hane xardiyanı, 

ı:ehirl ezmek lc;-ln 12: dirhem vrrm~ini 
istedi. Pon<'ion, yanında bulunan do4't
Jarından birine bu sözti SOyledi. (İsa
n1n doğuşundan 31'1 - 400 sene evvel). 

KANSIZ MUHAREBE 
f-.pa.rtalıların ArgJenlerle yaptıkları 

muh:ırebPJ'e ,·rrilf'D L_o;;im ... 

Bu muharebede İ-.partalıların bu
runları bile kanamamuttır. (İsanın do
iuşundan 3C7 srnf: C\'\.·el.) 

EFLATUNU SEVERİM, FAKAT 
HAKİKATİ TERCiH EDERİM! 
Eski hoca.ısının akidelerlnl reddeden 

Sokrah11 ~zU. (İsanın 
321 - 3H ıeoe evvel). 

doğuşundan 

KALKANIN İLE YAHUT KAL -
KAı'llINlN ÜSTÜSDE GEL! 

İ!ipartalı bir annenin, nıuJı.arebeye 
gidrn otluna söylediği bir sözdür ki 
•Ya l'alip, ya da ölü olarak crl!.a de· 
meklir. O de\:irde, harp me.vdıı&nında 

kahramanca ölenlrrin r('nazt>o;i kalkan· 
larının üzC"rine yatırılarak aHelerine 
C"etirUirdi. 

ONU A~CAK BUGÜN İÇİÇN 
DOCURDUM 

hpartah bir kadının, biricik oilu -
nun vatan uğrunda ölduiünü işitince 
söylediği o;:öz ... 

PARA HARBİN ŞAH 
DAMARIDIR 

Demostenln1 AUnahlara söyledli:I ta
rihi sö7.. (İ .. anın do,fuşundan 5 yüz se- 1 
ne evvel) hila. tekrar olunur. 

VEYL MACLUPLARA! 
İsanın doiuşundan 390 sene evvel 

Roma. Kartacalılar tarafından muha
sara altına alınmıştı. 

Romalılar muha~rayı kaldırtmak 

için Brennurse müracaat ettiler. Galip 
11.umanılan: 

- Peki, drdl. ı,ooo libre a1tın ve
rir. ·t'ni:ı muhasarayı kaldırır, çekilir 
tid~rim!. 

Altınlar tartılırken Romalılar, dir
hemlerin bil('H olduiu iddiasında bu
Jundul:ır. Bı_ennu.s kızdı, ko<'aman ve 
ağır kıhnC'ı, terazinin dirhemler bulu
nan Közüne koldu. ve: 

- Veyi mallüplara!. 
Dedi. Bu ~öz tarihe ff'('tf. 

Kuvvete dayanan haksızlıkları lfa
de icin tekrarlanır. 

L'<SAN OLDUGUNU HATIRLA. 
Bii' ük i kendf'rin babası l\Iakedon

ya Kralı rılip (İ.udan 336 - 388 sene 
evveJ). sabab1arı kendbilni uyandıran 
hiunetrf!:ılne: «İnc;an oldufuou hatır
la!.• demf'll\f l'mrini vermfsti. A:•;nt hiz
metçi, ak.1aml<lrı da şu suali sorardı: 

Bu hidlse cidden cariptir. Amphi
polisli mahir bir «tirendaz• olan As
ter . Filipe müracaat etmiş ve arzı hiz
met etti. Havada u(lan kuşu vuracak 
derec~e nişancı olduiunu söyledi: 

Fillp: 
- Peki, dedi. Sıiırcıktarla harbe

dersem sana haber cönderlrim?. 
. Krahn bu ala7h tj)zü Asterin izzeti 
nefsine dokundu. Melon mudalilerinin 
yanına C'ittJ ve Krala nişan alarak bir 
ek ath. Okun uzt'rlnde şu yazıh idi: 
cFiJipin 11\al' KÖ:ıline!.• Tirendaz yanıl· 
mamL'th. Ok, Kralın sai göıline sa.p
landı. kör etti. Filip, okun öbür tara
fına şunları yaı.dı ve kaleye attı: cE
ier f'ilip, ~ehrl uptederse Alfiteri kale 
kapısına asbracakhr.ıt Az sonra şehir 
ıaptohındu. ,\ster dr aı.;ıldı. 

ÜMİDİ ALIKOYDUM 
Blı:vUk 1 kendrr. Asya seferine çık

mal:dan evvel nesi var, nt':'i yok dost
larına dafıttı. Bunlar ha)·rette kaldı

lar vr kendi~ine ne ahkoydukunu sor
dular. i ... kender şu cevabı yerdi: t"mldi 
alıkoydum!. 

F..N DECF.RLİCiNTZE! 
Otu.ı üç ya ... ında ölen bü~-ük İo;ken

dt>r, kurduğu bultik lmparatorlutu ki
me bırakaı..•ağını soran Generallerine 
verdij"i c-e\·ap. (İsanın d.otu~undan 323 
sene evvel.) 

HARP HARBİ BE3LER 
Katon tarafından İs.anın doiuşun

dan 237 sen(" f'VVf'l İspanyol tüccarla-
rına söylenmiştir. 

İŞTE MÜCEVHERLERiM 
BUNLAR 

Afrikalı Scipion kızı Korneli çok a
fif, çok faxilet sever bir kadmdJ. On 
iki çocuk ile dul kalmıştı. Bunlardan 
Tiberius, Caius ve Gracehus zekaları, 

cesaretleri ve aakh ikıbetlerl ile şöh-
ret almışlardır. 

Kampanili asil ve zeorin bir kadın. 
bir l'Ün mücevherlerini gösterdi 
sordu: 

ve 

- Sizinkileri de ıöst.-rlr misiniz?. 
Korneli çocuklarını çaiırdı ve: 
- İşte, dedi, benlm mücevherlerim 

bunlar!. 
(İsanın doiu~undan 150 sene evvel). 

ALLAH BÖYLE BİR ZAFER 
DAHA NLSİP ET?.lESİN! 

Roma.lılarla olan mücadelesi ile me~
hur Eplr Kralı Pyrrhus:, Romalıları ev
vela ııeracltde, sonra. As<'eulamda mai
Jiip etti. (İ ·adan 299 St'ne evvel. Fa
kat, son zafer ı;ook cethı_.{)12u, çok za-
yiat ver,li. 

Pyrrhus, kendisini tebrik eden ıe

nerallerine bu sUı.lP mukabele etti. Pa
halıya mal oL·:-ı muvaffakh·r tleri ifade 
için cP~·rrhus 'laları cihi ... a denll ... 
mesi bunf!.ın kinaytdir. 

- Çünkü bu asma, günün birin
de büyüyeeek, dallanacak, yap -
raklanacak ve üzüm veroe<ek.. Ben 
de bu üzıimleri toplayıp sularını 

sıkarnk orılardan rakı yapacağım .. 
- Peki amma, !bu işle kuzu ka

nının alakası nedir. 
- Alakası çoktur. Çünkü bu ra-1 

kıdan ıru;aın elli dirhem yahut yet-1 

miş beş dırhcm kadar içtimiydi 
hemen kuzu gibi olsun, kuzu boy
nunu bükerek her şeye eyvallah 
de.;ın! 

Komşu, bektaşıye hak vermi~; 

- Doğru d€'miş. baba erenler 
hakk•n varmış bu işte! 

Aradan tam bir yıl geçmiş, as
manın oraya dikildiğinın senci 
dE·vryesi kesilmiş ve bıı sefer de 
bektaşi tu~mu~ 1 ora.da bir arslan 
kurban ederek bu sefer de arsla -

- Ya bu arslanın 

ye oraya akıttın? 
Bekt~i: 

kan.nı ne di-

- Onu da, demiş, şunun için a
ktttım. Ma.fun a, bu asmanın, ile

ride ve?eeeği üzümleri~. yap~cağımj 
rakıdan yıiz dı~hem, yuz ellı dır
hem, ·hatta yarım okka içen bir 
insan, deı1hal arslan gibi olsun, 
kendL~ini yaman lbir arslan zan -
nıetsln! 
Komşu, buna da: •Pekala!. de -

miş .. . 

Üçüncü yıl geçince bektaşi bu 
sefer de ayni yerde kurban eti iği 
koca bir domuzun kanını yine as
manın dibine akıtınca komşu tek
rar pencereden haykırmış: 

- Ya bu nesi baba erenler, bu 
da ne oluyor? 

Bektaşi gülümsiyerek: 

- Bunun da hikmeti şudur ki, 
demiş, bu asmanın üzümlerile ya -
pılacak rakıdan yarım okkadan 
fazla içen kendini artık tıpkı bir 
domuz gibi, far'"ırıda olmadan o 
çamurdan bu çamura, o bataklık -
tan şu batakığa yuvarlansın, dur

sun. 
İ§te, bek•aşinin dediği gibi, ra-

buldu! Fakat Amerikalıar, şimdi 

yeni al:~mıya başladıkları bu ra-

ileleri Ami Conson 
Mahkemede! 

Bilhassa maskeye son derece 
ehemmiyet veriliyor 

Mis Amy Jonson İııl'ilterenln ~ 
meşhur tayyarecllerlndendlr. B".111d 

1 
on sene evvel AvustraJyaya kadar 11 

uçuşu yapmata muvarrak olan bu tJf 

7areci bütün dünyaca tanınmıştır. ti 
Şimdi yine ,razete:lerde kendi~if1d 

bahsediliyor. Fakat bu sefer ta:lY~~ 
cilik dolayısiJe defll de dlier parıl 
olmıyau bir sebepten dlo:ı:~rı: otofl1,ır·. 
bilini hızlı sürmüş, c..oııra ıla bunıı .,J 
Ql olmak istiyen polis mt'muruna tı'' 
karet etmiş. Meşhur tayyarf>t·i ın:ıtı !: 
kemeye sevkedllerek muhakeme rd 
Urken kendisine şöyle bir c;ual $('1rd . 
Juyor: 

1 

Düşman tayyareleri ke>if uçuş
larında en zıyade yollara dikkat 

ederler, sevkiyalı işkal için bom
balar atarlar, bunları tahribe ça

lışı rlar. 

Yolları düşmandan gizlemek ko-

!ay değildir. Uzun bir şerı• giibi gö

rünür. Son zamanlarda buna da 

bir çare bulmuşlar. Yolların ke

nararına konulan büyük reklam 

levhalarından istifade ediyorlar. 

Yalnız bunları yolun kenarına de-

ğil, resimde görüldüğü ,gi·bi 
sına sıralıyor . 

:MASKELİ TOPLAR 

orta-

Yalnız seyyar toplar değil, ıbun
lları taşıyan koon)"Onlar, otomobil

ler de maskeleniyor, Üzerleri hen-

desi şekillerle ve karmakarışk 

renklerle ıboyanıyor. Bu suretle 

uzaktan düJ1bünle ıbakan düşman 
tarassut zaıbitlcıri ·bunların top ol
duğunu anlamakta mü~külat çe
kiyor. 

ACIR TOPLAR 

Ray üzerinde hareket eden çok 

ağır toplar endaıht eder etmez geri 

çekilir. Düşmanın hedefi o1maıma

sınagayret edilir. Bu toplar, yük 
vagonları üzerine yerleştirilir. 

Yanlarına, Üzerlerine ağaç kütiik
leri konulur. Vagonlar ve tekerlek
leri de boyanır. Koca topun, bir 
kütükten :farkı olmaz. Yalnız ara 

sıra kütüğün biri kımıldanır, çe
lik ıbir namlı uzanır ve ateş eder, 
sonra yine eski vaziyetini alır. 

- Sizi durdurmak lc;-in otomobilt ', 
lıyan polis memurunun «'ll!'rint tır 
malamtŞSmız? .1 

- Asla. diyor. hrnaklnrımı uıatl1'7 
ki poJi .. in eline batırayım. 

- Polise de lilnet olsun derni .. slnt~ 
- Ben hep tayyare piJoUarile Jı.oflş~ 

şurum. Onlar makinelerine kı"Zdııtl:J 
~aman linet olsun df'rlf'r, Fakat ~ 
ilse bunu da söyl('medlm. Netle 

.ı>' - Ben son zamanlarda çok u('ll Jı 

:::t~~~u:::ıı~:~~!~~i~~~r~7m~;!~J ;, 
layyareci kadın diyor ki: 

söz: söy1emJşimdlr. f' 
Neticede polisin ihtarını dinlerrıt4 J 

Alman topçuları, siperlerinin bi- fi ve otomobilini durdurmadıtı tçl~ıııl 
İıırlllz lirası para cez:ası?a otomobil~
hn:h sürdüğü için d e 2 lnglllz Ji l' llıÇJ 

SUN'l KAYNAK 

raz ilerisindeki kaynaktan su al-

mıya gelen Fransız askerlerini mehküm oluyor. / 

mitralyöz ve top ateşine tutuyor- H' 1 • D w 'I B' dl 
ıt erı egı , ıraı 

!ardı . J 
Fransız kumandanı buna bir çare Şapkanızı Düşünüıt 

d~ündü. Ve gece karanlığında Londralı lbir gazete kadın ol<: 
yucıilarına şu nasihati verı) ıJJ 

kaynağın biraz ilerisine küçük 

bir çukur kazdırttı, su doldurttu. 

Asıl kaynağın üzerini de örttü. 

Bunun farkına varamıyan Al -

manlar mütemadiyen oraya ateş 

ediyorlardı. Fransız askerleri de 

beri tarafta rahat rahat sularını 

alıyorlardı. 

Her vakit Hitı.er'i değil, biraz 
şapkanızı düşününüz!. Hitlerirı ı_, 
zünden harp çıktı, İngiltere d~ ~ 
kuvvetile haı:bedecek. Bu bO~$' 
malum olunca sonbahar şap1<8 

1
, 

rını düşünmekten neden geri J<B 1 
malı?. Bu şapka sonlbaharın 1<0;, 
renk ebisesine !bir tazelik vere~· 
giyineni büsbütün genç gstereCe ıJ' 
tir. İngiliz gazetelerinin o~uyO~ 
!arına tavsiyesi harp v~r dıye ~' 
!erini kaybetmemeleri, bıl2ı · 

fa · 
kadınların cazıoolerinı mulı8 e 
ederek kocalarına tere[ i ,·crıl' 
ri lazım geldiğini yazıyorlar. 
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Erzur·unı hattı Türk 
-

• • 
aznıının 

• 
yenı bir delili oldu 

... 

Slvastaa. Er 7.Unıma kadar uzanan demieyolutıil &iıst erir hartta 

En çetin dağlarla uğraştık, en sert 
iklime göğüs gerdik, fakat demir 

yolunu vaktind n evvel ·~· 
Erzuruma götürdük 

-. 
Erzurum istasyonunun işletilmeğe açılması ile yeni 
demiryollarımızın uzunluğu 3189 kilometreye ve 

memleketin bu uğurda harcadığı para yekunu 
368 milyon Jiraya varmış oluyor 

~-· 

Fırat ii 
u,,rı terine kurulmut duba köprü.Jerde D biri... Bol'ÜD Enu.ruma rahat rahat 

deOJirıolu işte böyle aarp v0 ~11 maz zannedilen yollardan l'eçl:rUmiştlr 

D iin b\uük mera.simle if1ctmeie kikler neticesinde Malatya iltisak hattı 
acııan E.nurum demlryolunun, in.şaat müddetinin 19 ay ve Erzurum 

ta. heı:u de vaktinden çok evvel in- battı müddetinin 15 ay kadar kısalhl-
nı.n bit· . ma~ı kabil olablleceil anlaşıldıfından 

b~ ırt1miş olması. blo . upbeslz 
fJl nıuaııanı i,viu batında uiraşmış 

<lht .. tı l' -
tıh• erden s:ofe kadar hakklle tf .. 

r etn:ı .. 
')' rce Be\·ke&..ıı;.e :-errktir. 

Utk nflJ t• 
k hd·ı 1 t ı de bu ba.tarıdan dolayı 

ı trhıt tebrik eder. 
Sivas tan 

dttntr 
1 

Erzuruma. kadar uzanan 
Yo unun b" .. 

reı:uı i ar • ılhassa. Fınt nehrınm 

acdarak ;ı• l.raıide aayı:sız tunf'ller 
lllış olın Yıdukıer yapılarak tızahl .. 
bit •ab ası 'rutk t..ltnlk ve bllclslnln 

il' eseri olmu1tur il . 
,
3 

U lıattın Sivaslan itibaren tn1asma 
• l • . 
~ eneslnde ba.şlanmı tı. In~at hak-

~'"da ••ııılan mukaYeleye Malatya -
><r 

lllkan iltisak hattı inşaatı da ithal 
... lıllıq· B 
~tl 1• u mukaveleye göre, iltisak 
~H: 1inşaatı 938 11ene.,ine, Erzurum 
J;ı, 11 nşaatı da 940 senesinde t.amam-

... klı. 

t.!;kat llialatya llllsakı ile beraber 
dtkJ ru°:1 hattının dtmlryol tebt'kemiz
de b ltıu.stesna ehf'mmiyetint &'ÖZt.inün

~ uı~duran Cam.hurlypt hükftme -

1o.,; lllşaata başlanılma. dan biraa 
t•k ı.ıe11n laclll ile her iki ballın 
ha ilfıda kaydedilen tarihlerd n da-

tvveı 
ı..,, b ve mümkün olduku kadar 

o suretle tesrJine karar verilmişti. Bu 
karar netle" indedir ki, buıün Er:ıu

rum battı 1 letmlye açılmı., bulonmak
tadu. 

Sivas - Erıurum hattı ıüzf'rgıi.ltuıın 

tam ortalarına tesadüf eden ve 100 kl
Jometreden fazla bir uzunluk işgal e .. 

den dar boğazlar mıntakasmın fevka
lide sarp ve mü.şküJ arazisi inşaatın 
daha fazla tacilinl fenne.n imkiİ.11.liız bı

rakmış olm.asayclı, Er:ıurum istasyonu 
belki daha evvel açılmış olacaktı. 

1\.lalaıya ilUsakı ile beraber, Erzurunı 
hathnın uzunluktan 690 kilometreyi 
ve in3aat ma.srafları yeJ.-f .. 1 11 da 80 mU
:yon liraya yakıa ,..a:""••' • Buna loko -
motif ve edeva..I" ~J.eı.ı:ırrfke de da
hildir. 
Yapılan in '- /)Ütün azametine :-ağ~ 

men 933 tf!ki ii.~ keşifler ve 939 takı 

ray ferşlyah istisna edilirse, beş sr
neye stkdırılmış sayılabUir. Dıi~liuü1-

melidlr ki, en müc;.kül tartlar dahilin~ 
de ve büyük bir kısmı en arızalı ara:d 
dahilinde 700 kilometr~ye yakın bir 
demiryolu kurulmuştur. 

Erzurum hattının l'eçtlll ara.z!de a 

~ıh ir ttnıauda tamamlanması im-

0 l' ~ ataşhr:mayı münasip l"Örmü~tü. 
-.. a it tacil bakımından yapılıtıı tct- Fırat üzerinde demir ve kir,ır müşterek bir viyadük 

Muazzanı Bir Şaheserin Son Haftası Ve Son Günleri 

MARIE ANTOINETTE 

~~~~ç~ Nüshası Yalınız K Sinemasında 
llutün ıeanslar saat 1,30 • 4 • 6,30 ve 9 da • Bugün saat 1,30 matinesinın fiyatları tenzolat 1 ıdır. w 

" laksim 
2n:inHAFTA 

35 kişılik saz hey'eti - 40 kişilik Koro - 20 kişilik Mehter takımının 
iştirakil<ı şarkın füsunkar güuıll'.ik.leri içinde canlandırılan 1001 

gece masallarının en güzeli 

Bugun saat 1 ve 2 30 da 
T enzilAtlı Matin'aıer 

::::..._z::::: 

GÜLNAZ SULTAN 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

Ceç..o i>atta yer ıbul mayıp ta dön<ın obinlerce müşterilerimiz 
193 üzülmeyiniz ... 
~ 9 sene~i Fransız fılımlerinin baş tacı .. 
ranoı.z san'alını11 eşsiz harıkası. .. 

JEAN GABiN - SIMONE SIMON'un 
Bütun rekorları kıran şaheseri 

Hayvanlaşan İnsan 

1 
h Bu L A L E Sinemasında 

b İl~~ ci!:ak: En son Metro Jurnal da Harp haberleri 
- ın saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı Hallt matineleri. Telefin : 43595 

- ANAPİYOJEN -
Dr. İhsan Sami 

İstreptokok, istafilokok, pnömo
kok, koli, piyosiyanlklerin yaptıjı 
çıban, yanı, akıntı ve cilt hutalık
larına karşı çok tesirli taze aşıdı.r. 

ıınması icap eylemiş, bu sebeı>le hat· 
tın malzeme nakli7atı işi de mühim 
bir mesele olmuştur. 

Raylar l\lersine ~ıkarıhp Erturama 
1113 klloml'troya kadar taşınmıştır. 

Traverslerin kaffe ·ı ili~lanarak Derin
ceden taşınmıştır. Derince ile Erzu .. 

, rızasız yer yok gibidir. H.ıltın lnşaatuıa 
devam rdilirkeıı, hat boyunda.ki in!'>J.:ll 
mıntakalarl 26 kısma aynlnulth. ÇıJk 

arızalı yerlerdeki inşaat kısımlarına 

''asali JG kilometre kadar uıı.ınluk v~

rilmişti. Bu 28 kısımdan 1 tane~lnin 

ma-.ralı bir mlJyon lirayı ge('mcdü:i 
hoıldc, ı-eriye kalan sekiz tanesinın 

masrafı 1 : 2 milyon ara:c-mda, 12 ta
nesinin mao;rafı da 2 : 4,5 milyon ara
sında bulunmakt.adır. 

rum ara...,ındaki mesafe ise 1643 kllo - Sivas ~ Erzurum demiryolu rüzerı-5.Jıuı da ıayısı çofalmış bulunan büyük 
metrodur. köprülerin üzerindcr.. liÜZ ülüp giden demlQ'ola 

Şimdi trenlerimizin rahat rahat ~eç
Uği bu yerlerden, bundan aylara ev
vel bir ameleyi reçirmek için aylarca 
çalı<jıp bir iz açmak icap etmişti. 

Bundan başka diier miJşküllerle de 
çarvışılmışh. Bir defa hattın p13nform 
seviyesi pek a.z kll!i.ımi.;L.r müsteuıa o

larak 1000 - 2000 metre rakımı ara
sında detı.tıttııden, bütün hal boyun
da iklim lnşaaı bakımından son derece 

sert ve l'&yrimüsaıt idi. O derecede ki 
bazı yerlerde daha teşrinien.·el ayla
rında kar ve don devresi başlıyor. bu 
yü:ıden karKir lnşaatı tatile ve amele
yi dai"ıtmafa. mecburiyet hasal oluyor .. 
du. Şu bale .-Ore, bu hattın inşa zama .. 

nmı daha mutedil mıntakalarcla ya. 
pılan inşaatın ikmal müddetlerlle mu
kayese etmek icap ederse, yukarıda 

zikrettiilmil beş senelik müddcU da 
ha bir hayli indirmek icap eder. 

111ALZEll1E NAKLİYATI 

Bu hattın inşaat mıntakası m,mıe .. 
ketin her türlü menbaları mahdut pr

ki miıntthasına tesadüf ettiğinden ve 
bu mmtakaya kereste, (imento ve 
hl"nzeri ln~a.at mal7emesi lçln hemen 
hiı:- bir menba bulunma.dıiı rihctle, ge· 
rek A.vrup dao, gerek memleketimi:ı..ln 
ınuht<'lıf mahallerinden tedarik edilen 
çcık miktardaki ma.1zemealn hep dı.p.
rıdan ve pek azu.n mesaft"lerden ta .. 

Sivas - Erzurum ile l\lalatya. - Ce-
tlnkaya UUs.ak hattında 690 kilometro- lambaçh bofazlar itinde Çaltı ve 

Fırat mec-ralarıoı sağlı sollu talı:Jp et
hık mal mab:emeslnden yalnız ray ve 

"1l'SI ve bilh sa heyeliinlı ytrlere te· tereverslf'rin atırhfı 165,GGO tona, tn- / düf .d.n k ımlanla yolun emnl•eti-pata sarfedilen r;lme-nto 120.000 tona -1 

baliğ olnıu tur. Bunlann on binden nl koruyabilmek için Karasa - Fırat 
fazla vagon haınulesi teşkil ettiii göz vadi!,fnde güzc rgıi.hın sık !ıık bir 1>a-
önünde tutulmalıda. hilden diğerine gecirilmesi bu hat ü

zerindeki biıytik köprülerln adedini 
BÜYfK KÖPRLLER diğer hatlarla kıyas edilemlyecek de-

Hat 1"ÜZercihının çok anzalı ve do- reeede arhrmur~hr. 

t ,, ' 

• 

Ka.J11.lıklar ara... .. ında Er:ıuruma .ıotru koşan yoleu trenlerlnde.n biri 

BÜYÜK SU TESİSATI 

Sivas, l\lalatya ve Erzuru.m istasyon .. 
Jarı glbl büyük. tes· at. )&J>ılan ve l'iln
de 5-G yüı: metre miUbı dcrrcesinde 
b"i suya ihtiyacı blllwuLD teşkil.it fs .. 
tasyonlarında kıi.fi miktar su elde ede .. 
bilmek için şehir sularile tevhit SU• 

retUe bü.r&.ik su tesisatı yapılması za .. 
ruretı ha.<11ıl olmuştur. Erzincan için de 
ayni te laat 7apıl.acaktır. 

Erzurum batını meydana l'ttirmek 
leln yapılan inşaat işleri arasında ma. 
halli birçok mühim mütkü.lit ile mii
cadele edilmit ve çok kısa bir zaman .. 
da vüeude retırtlen hat rövdesloin 
haricinde ve teferrüaı mahlyrtlnde o
larak yaınJa.n servis ve irtibat. yo!ları, 
pe vartyantları, su t.esiaatı cibi islere 
de mühim mkitarda para ha.rcaımu tır. 

TÜNELLER 

Siv&S - Enurum ve 1\falatya illlsa.kı 
hatlarında 31949 metre uzunluğunda 
153 tünel varclır • 

Slvu - Erzurum ve Malatya t.:ıtla

nndan 1"&1ri dlfer bütün yeni baUar
dakJ tünellerin uzunlukları yekUnu 
45 kUometre kadar hıttııiu halde. yal
nız bu lul.Uarın tti.nelle:rl yeki.na 32 kl
lomllreyl bulmwılur. 

Bu defa Erzurum istasyonunun işlet .. 
meie açılması lLe yeni demiryolları -
mu:ın munluiu 3189 kilometre ve 
memleketin bu aiurda harcadliı para 
)'ekÜD.u 368 milyon llraya ''atmış O· 

luyor. 

BUGÜN Görülecek Yegane Güzel Film 1 
Kadıköy Sulh 1 inci 

Hukuk Hakimliğinden 

MELEK 
Sinemasında 3VAILS 1 

Kadıköyünde Bahariye cadde -
si Sokulıiu sokak 6 ı;ayıda ve Sua
dıye ıskele caddesın<ie gümrük me. 
murlarııı.dan Enverin evınde iKCn· 

BAŞ ROLLERDE: Yvonne Prlntemps - Plerre Fresney Nefi• Val Tar. En güzel aşk mevzuu. 
Şohane Dansları, Harikuıi.le Melodılerı, Baletleri, Konser ve Danı Orke>lralan Zenırı~ ve Muhteşem 
~ahı t' CTI. 

Yalnız sinema Jön Prömiyeri 
Ayni zam ani' a harbiın de genç kahramanı... Olan 

JEAN - PİERRE AUMONT'un 

Harbe gitmezden A B il İle beraber son 
evvel güzel rına e a çevirdiği ve 

Bu hafta S A R A Y Sinemasında 
3eyL'"Ci halk kütlelerinin takdir nazarlarile seyredip alkış tuian -
larıl-c karşıladıkları ve Parisin gece hayatını ... bar ve otellerindeki 

~efıhane maceralarını tasvir eden 

ŞI MAL OTEL t 
Şaheserini mutlaka gidip .;öniınüz. İlaveten: Faks Jurnalda General 
Ovbayın Londrayı ıiyaretleri, M. Kalinesko'nun cenaze merasimi, 

Moda ve son dünya havadisleri. 
:Bugün soat 1 ve 2,3-0 da tenzHatlı matineler 

c~Al!LES 
ANNA. 

lstanbul Adiye Birinci 
Hukuk Hakimliğinden j 

Rüsumat müdiriy<'!li wnııaniyesi 1 
t~raofmdan Galatada Ömer Ahit 
hanında !birinci katta 1 No. da tüc
cardan Kostantin Zünfuilidis aley
hine 690000 kuruşun anaa masarif 
ve ücreti vekalet taılısi!i hakkında 

mahkemenin 934/1011 No. si ile 1 
açlığı davanın icra kılınan mu
hakemesi neticesinde 6900 liranın 
5o 5 ücreti vekalet ve .masarifi mu
hakeme ile birlikte müddeaaleyh
ten tahsiline 25/10/930 tarihinde 
hüküm vorıldiği büro heyetince ka
bul ve teS!ıit edilmiş olmasına gö
re mezkıir hükmün yeniden ilima 
bağlanmasına 9/6/937 tarihinde 
karar vertldiği ,.e kararın daıhi 
ml1ddeaaleyhe ilanen tebliğı ten
sip kılınml§ olduğundan müdde
aaı!eyh kostantin Zümbülidisin ila
nın ertesi gününden itilbaren ka- I 
nuni müddet zarfında kanuni yol
lara müracaat etmediğı takdirde 
hükmün kat'iyyet ke9bedcceği teb-ı 
!iğ olunur. (934 - 1011) 

bulunamıyan Rüknettin Arkaça. 
Mahkemenin 939/378 sayılı dos

yasile İstanbul ma.ıye muhake,nat 
mudürlıiğü tarafından aleyhınıze 
ikame eylediği hazi miıke .. et.cr -
den alınan gumrük resmi ve para 
OC',a.mııdan iadıe etıınediğınız y ,rmi 
iki !ıra yetmiş •beş kuruşun ta:h -
sili talt>bi davasındn dolan na -
mııuza gönderilen davetnaine ha
len adresinizin bilinmediğindm ba
lı . ·le .bila tebliğ geri verilmış ve 
bittalep on :beş gün müddetle haJ<
k.ınızda ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan mahke-
menize •bakılmak için tayin kılınan 
3/11/939 cuma günü saat 10,30 da 
Kadıköy sulh 1 inci hukuk mab-
kemesinde bizzat veya tarafm z
dan musaddak vekii.etname i bir 
vekil gönd<lrll'M!k su.rctile haz • iJU

lunmadığınız takdirde hakkın•z -
da g:yap kararı ittihaz oluncc 
ve bu baptaki dava arzuhal .e 
il:in suretinin :mahkeme divanha
nesine talik lulm:rnış olduğu teb -
lığ" makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. _(939 - 378) 

Ş li Hallı.evinden: 
21 blrincJteı;rln 1939 Cuma.rte~i .-u~ 

nu aktamı &aat 21 de llalkevimizde 
MUderr· L.man Ilakk.ı Baltacıotlu t.a
rafwdan (Terbiyenin umu.mi prensip ... 
teri) mevzuunda bir konferans ve Ba 
:yan Danatloff tarafından da bir piya. 
uo konseri verUeee.ktir. Herkes l'ele 
bilir. 
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S O N T E L G R A F - 21 BİRİNCiTEŞRtN 1939 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun 
S 1 H H A T l N l T E H L 1 K E Y E K O Y A R S 1 N 1 Z. 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

H A s A N 
• 

Özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz 
Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Neş'e 

Enerji 

Pirine 
Yulaf 
Buğday 

İrmik 
Patates 
Mısır 
Türlü· 
Mercimek 
Bezelya 
Badem 
Çavdar 

ÖZÜ 
Dünyada 

mevcut cocuk • 

ı Sultanahmet 3 üncü sulh / 
/hukuk hakimliğinden : 

Haziııei maliye namına İsta11bu l 
maJiye muJıakemat müdürlüğü ta
rafından Alemdar Tüııbe sokak 
Mahmudiye otelimde Mehmet thsan 
Tan aleyhine açılan, müddeialey-
·hin Gümrük ve İıı!hisarlar Vekil - B D • 'AT l G • R . ~ 
!eti zat işleri kiit ip namzedi iken aş, ış, ı yez e, rıp, omatızm 
16/ 12/934 tarihli 109 sayılı avansla Nevralji kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
aile harcirahına karşılık olarak al- '. b d gu"nde 3 ka.,,. alınabı'lı'r . 
mış olxluğu 67 lira 83 kuru.ş zim - ıca ın a r 

metinde kalmış olduğundan tah - -· 
sili davasının cari duruşmasında 
ı:nüdde!aleyhe gönderilen dava ar- ı 
zuhali adresi bulunamadığından Devlet Demlryolları ve Limanları 
bila tebliğ iade edihniş olduğun - ı,ıetmtt u. idaresi llinları 
dan mahkemece müddeialeı_"he ila- -----------------·---------~ 
nen tebligat icrasına karar verile- İsim, mjktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda yf' 
rek mu:lıakemesi 8/11/939 saat ıı e zıh ilti liste muhteviyatı m~!zeme 6/12/ 1939 Çar~amba günü saat 15 ten Hi~ 
talik edilmiş <>lduğundan muha- ve ayrı ayrı ıhale ed1lmek uzere kapalı zarf usulu ıle Ankarada idare bın3S 

keme gününde bizzat veya bilve- satın ahnacaktır. . . . . . <I 
k .. l h b l lm . ı ... · tak Bu ışe gırınck ıstıyenlerın hızalarında yazılı muvakkat temınat ile kano~ 
d~ ~ azırh ·kll unu a~ı al'w:)bl - tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon rei511' 
ır e mu a emeye gıya ınızda ğine vermeleri l:lzımdır. 

d.:~am olunacağı dava arzuhali teıb- Şartnameler µarasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpı:ı_,:l&I 
~ışı makamına kaim olmak üzere Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8649) 
ılan olunur. (939 - 1605) Liste Malıaı,euiıı ismi miktarı muhaır, me n mu va~~ 

bodel temin11 

Lira Liri 
6198 454,sl 

ı sultanahmet 3 üncü sulh 

!
hukuk hakimliğinden: malzemesi. 

• 

Muhtelit amyant ve klingri t 7450 Kg. 1 

2700 Metre 9610 HazLnei maliye namına İstar.ıbu.I 2 1'1uşamba ve linoleum 

maliye mı.rhakemat müdürlüı;rü ta - 1 1j;ijiJ~~5~:ijmiii~;;~~cimiC;ic~$ii3;ii~ii 
rafından Gedikpaşada Vali paşa 
caddesinde 46 numaralı hanede 
Fahri aleyhine açılan, techizat a -
vansından hazinenin matlubu olan 
66 liramn tahsili davasının ıli'ınen 
yapılan tebligat üzerine cari du
rlJlimasında: Müddei vekili tara -
fından dava t~rih ve bir varaka 
ibraz olunmadığ:ru:lan bahisle gıyap 
kararı tEıblığine ve keyfiyeti teb
liğin de ilanen yapılmasına ma'h
kemcce karar verilerek muhakeme 
8111/939 saat 10 a talik edi1miş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraz edilmediği 
takdirde mufrıakemeye kalbul rdil-

Zeka • d l miycrek gıyabında d'·vamla karar 
gı a arının en i verile~'eği ilanen tcıbJiğ olunur. 

Hasan Deposu: 
k l .d . . (939-1235) ti;~m~~~ 

mü emme ı ır ı K dk.-: -8 . . . . I L,1j~~~~~~~~~~~~~~ 
1 

a ı oy ır,n~ı Sulh -= 
Yeni adresi, B h k Bı:ıyogıu framvay durağı karşısında H k k H ı · l ' v • d 1 1 . a Çe apı Yalı Köşkü cad. l'ı o. fı- 8 u u a ıum ıgın en l..hısa lar U. Müdürlüğünde ı: 

.................................... llll .. llmlllClll .. ıııııı:lllllllllm:ılll!lllllllrllmllllmlClll .. lli .. lllllıZliillil .... Clll .... lilllli:lllll ........ 11111111i Çengelköyünde yeni mahaLede C --M-._K_d_•_rı ____ ı_n_u_h_B_.------~-0-7-. 5_..._ ___ E_k_s-il-l-ın-e-.ı-ıO 
rii;;umat manifesto memuru Sena- .ns ı l' 

İstanbul Asliye 
Dairesinden : 

Mahkemesi Beşinci Hukuk 1 

İstanbul 
. 

Belediyesi İlanları 
G ümrük umum müdir~tine izafetle İstarııbul mUhakemat müdiri- ı ıı.---------------------------..:.ı 

t · Şekl ı' '-a inin nezdinde ikamet e~mektc iken emınat ı "' 
halen ikametgahı meçhul Süreyya- lira Kr. lira Kr · 
ya: ı Buhar kazanı 2 adet 1750 - 131. 25 Pazarlık 

Tahta fıçı tr.pası 40.000 > 500 - 37. 50 Açık Ek. 
1- Ke~i!, sartnan1e ve nümunesl mucibince yuka,rıda cins ve miktarı )' 

2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle yaptırılacaktır. 

JI 
l· 

yetinin Galatada Hob!yar ıhanıtııda 36 sayıda Nilrolayi:dis ve Poliıni 

aleyhlerinde istihsal eylediği 8/7/937 tarih ve 93511908 sayılı ve iki 

ık muhammen 
temin•! bedel 
143,17 1908,80 Üsküdar dıspon.,er binasının tamiri. 

Mahkemenin 939/10 sayılı dos
yasııle İstanbul maliye muhake -
mat müdürlüğü tarafından aleyhi
nizde ikaıme edilen Ga:atasaray li
sesi eski talebesinden 608 !:hanın 
930 ser.esi mektep ücreti taksitin
den borcunuz olan yüz o1uz üç li
ra otuz üç kuruşun tah~ili tak'bi 
davasından dolayı ilanen vaki leb
ligata rağmen muayyen günde 1 

m~hk"meye gelmemiş olduğunuz
dan davacı vekilinin tal<Jbi-ce on beş 
gün müddetle ve usulün 401 inci 
ma:idesine tevfikan gıyap kara -
rının ilanen telbliği kararlıc;tınl -

il- h-tuhımmen bedelJeri, muvakkat teminatları1 eksiltme saatleri 11 
larında ya~ı!ıdır. 

III- Paz.arlık 28/X/939 Cumartesi günü Kabataşta levazım \'C n·· ıJ 
milyon s~kiz yüz on beş bin ıbeş yüz yirmi altı kuruşun (% 5) faiz ve 87,- 1160,- Bahçeler müdürlüğü için alınacak muhtelif cins çiçek soğanı 
ücreti vekfilet ve masarifi mıihakemenin müddeaaleyhlerden ta!hsili Tahmin bt'dclleri ile ille teminat miktırrları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

.. .. .. . .. . . • 1 açık eksiltmeye konulmuşt.ur. İhale 27/10/939 Sah günü ~aat 14 de Daimi En-
hukmunu ıl&mın dosy:ısında mevcut yemleme ıbeyannamesınde dava- cümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelfit Müdürlüğü kaleminde 
nın eylfıl 928 tarihinde ikame edilmiş olduğu tasrih edilmesine ve görülebilir. Üskudar dispanseri tamiratına iştirak etmek istiyenlerin buna ben
mahkemoden sadır olan 8/7/937 tarihli ilamda da müddeabi!:ıin faizle zer en az ıooo liralık iş yaptıklarına dair Nafıa Müdürlüğünden vesika almaları 

birlikte tahsiline karar verilmiş olmasına !binaen dava ikamesi tarihi ~!~;:1edı~a~ili~~;~:!:aete:~~m:ı:~~uz veya mektuplarile iha~;3~~~ü muayyen 

olan faiz mebd~inin ilnma derci suretile hükanün tavzilhi 'ba istida talep r-----------------------------

şubesindeki alım koınisyonunda yapılacaktır. 
JV- Keşif ve şartnameler her gün 6(jzü geçen şubeden parasız alınab 

gibi tapa nümunes.i de görülebilir. 

v- İsteklilerin Pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gt.ı ... ·('·· 
paralarilc birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilftn olunur. (83

1 

Yüksek flıühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan: 

eıdilm~ olması üzerıne tayin kılınan günde iliınen tebligata rağmen Beyoğlu Tahsilat Müdürl üğünden : 
müddeaaleyhletin gelmemL;; olmaları anlaşılıp bersabık gıyaplarında Eyüpte Bahariye caddesinde Hamiyet kontrplak fabrikasının muamele ver
tavzih arzuhalı oit.tetkık mwvafıkı usul ve kanun görülmüş olmakla gisinden olan borcundan dolayı haczedilip 13/T. evvel/939 tarihinde mezkur 
dava tarihinin eylfıl 928 tarihinden iıtibaren faiz cereyan etmesi iktiza fabrikada aleni müzayedesi yapılan B. B. B. 3 markalı ve 120X200 eb'adında 

<lığından muhakemenize ıbakıl - Mektebin 93g malt senesi iaıe ihtiyacından olan t9000> kilo toz şeker ~ 
mak ıçin tayin kılınan 10/11/939 eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo toz şekerin muhammen bedeli •27.50' 
cuma günü saat 10/30 da Kadıköy ruş olup ilk teminatı .186• liradır. 

5760 adet kontrapl3ka sürülen pey akçesi haddi lfıyık1nda görülmedjğinden ikin
ettiğine ve eski hükmün zirine dercedilımesine 13/7/939 da temyizi kabil ci müzayede•ınin 261101939 tarihınc raslıyan Perşembe günü saat 10 _ ıı ara-

su1lh birinci ıhukuk maihkcmcsinde' Eksiltınc 23/10/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat cl5,00> de 11 

bizzat veya tarafınızdan musaddak: tep binası dahilinde toplanan satın alın• komisyonunda yapılacağı alfücadııt 
o1ımak. üzere karar verilmiş ve müddeaa10y1hlerin ikametgahının meç- ı;ında yine mezkUr fabrikada aleni müzayede neticesinde satılacağından talip 
hul ol:ması hası:-bile işbu kararın kendilerine H. U. M. K. nun 141 inci olanların yevmi mezkür ve saatte labrikada bulunacak icra heyetine müraca-

vekal~tname ile ·bir vekil gönder- _m::,:a:,:lü::.m:.:_:o::l::.m:a:::k_:üz:.e::.r.:.e_il:.an::.....:o.:.lun::....u...:"_· ----------•8_ı_o_9_> ---~ 
mek suretile hazır ıbulunmadıgınız 
takdirde gıyabınızda muhakemeye1 

devam olunacağı ve ilanın bir su
reti mahkeme divanhanesine ta -
lik !·ılındı fi• '<ıbliğ makam:na kaim 1 
olmak üzere iıan alunur. (939-10) 

maddesile mlitePkip moodeleri muciıbince ilanen tebliği ve ilan için bir 1,a=t=la=r='·===========<
8
=
6
=
3
=
6
=>:===:'==::==== =:====== 

ay müddmle tayini tensip kılıınmış olduğundan müddeaaley'h Nikola - l:>ahlp ve .ıeşrıyatı ıdare eden BaşmUharrırl 
yidis ve Polini'nin müddeti içinde k anuni yollara tevessül eylemediği ETEM İZZET BENİCE 
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Hava birdenbire lodoslaşmıştı, bu rüzgar Türk 
donanmasının aleyhine, hiristiyanların lehine idi 

Tam, muharebenin bu kızgın srrala
nnda b irdenbire Türk donanmasının 
yelkenlerinin söndüğü ve düşman d<r 
nanmasının yelkenler inni alabildiğine 

ıtştiği görüldü. 
DüSman donanması, Türk gem.ileri 

üzerine olanca stir'atlerile yüklenme
ğe baeladıklan halde Türk gemicileri 
fltıl ve hareketsiz bir halde kalmışlar
dı. 

Hatta~ oldukları yeri bile muhafaza 
edemez bir hale gelmişlerdJ. Çok geç
meden bu vahim hareket büyU.dü. 

Ve, Türk donanm3sı ricat eder bir 
vnzıyet aldı. Türk donanmasının bu 
ani riCilt hareketi ortalıl'a kargaşalık 

vermişti. 

'I'urk gemılen üzerine du~ın hıristi
yan donanması önUne gelen gemiyi 
Rum ate~ıle yakıyor ve irı gövdeslle 
mahmuzlıyarak eziyordu. 

te bu 2-!~a fevel'ana gelen Hazreti 
FaLh, rıcat eden gemileri.1i ileri sev
ketmek ve düşmanın Tilrk donanması 
üzerine yük1enen gemilerine hücum 
etmek üzere atını mahmuzlamış, kılı

cı ıle hamle etmişti. 
lianeU Fntih, asabiyetinden ken -

dini kaybetmişti. Denizde mi, karada 
mı nerede olduğunu unutnlu$tU. Atını 

Padişahın maiyetinde bulunan ku
mandanlar ve ulema da efendHer inin 
peşinden ~tlarım denize sürmüşlerdi. 

Fatih, bir yandan da bağırıyordu; 

- Bre ileri!. Bre kahbcler ileri!.. 
Sultan Mehmcdin, su diz.kapaklarına 

vardığı zaman atını denize sürdügü
nü anlamış ve durmu:ıtu. 

Neriye gidiyordu? Neriye gidebilir
di?. Bu. 'fopkapı önündeki kara mu
harebe..!-i değildi. 

F;ıkat; Padişahlannın a.tını denize 
sorup geldiğini gören deniz erleri ha
vanın muhalefetine rağmen ileri atıl

maga çalıştılar. 

Lakin, mümkün değild . Çunkü, ha
va bırdcnbire lodoslam .ştı. Bu, rüzgfır 
vauyetı harbiyeye gı re Til ·k donan
masının aleyhinde, hıristiyan donan ... 
r. ası~ n lehinde idi. 

Lodos rüzgarı, hırıstıyan donanma
sının yelkenlerini şişirerek Türk do
nanması üzerine ve H.:Jlice doğru ileri 
atarken, Türk donanmasını da aksine 
olarak geri atıyordu. 

Böyle olduğu halde Türkler, mey -

dan muharebesini bırakmadılar ve ö
lJ.ncfyc kadar ı;arpıştılar 

Fakat; yüz el4 parça Türk gemisin
den kurtulan pek a:t. oldu. IIcmen, hep- , 
si ya, mahmu7Jand1 ve yahut Ruın 

ntcşile yana yana kül olup battı. 

II::ızrcti Fatih, bu denız işini bir h.ırlil 
anlrı! ıaınış ve mağl\.ıbiyetın sebebini 
BalLııcıoğlunun tedbirsiz.liğine ham -
!etmişti. 

Hıristiyan donanması nefir çalarak 
Halice yanaştı ve açılan zincirden içeri 
girdi. Zinci.r tekrar gerilip yerine kon
muştu. 

İmparator Kostaııtin ve surlar üze
r inde munarebeyi seyreden İstanbul 
balkı ve askerleri hıristiyan donan -
masının bu galib iyetine sevinç ivaze
lerilc mukabele ediyorlardı . 

H azreti Fatih, olduğu yerden atını 
surdu. Büyük bir asabiyetle otağı hü
mayununa gitti. Çok geçmeden Vezjri
azama şu iradede bulundu: 

- Çağırın, Baltacıoğlunu!. 

Zavallı Baltacıoğlu, esasen tirtir tit
riyordu. Padişah, hiç muhalefeti hava 
filfln dinler miydi? 

Baltacıoğlu, biraz sonra, Padişahın 

huzuruna getirildı. Sultan Mchmedin 
verdiği emir şu oldu: 

- Vurun kafasını!. 
Baltacıoglu bin rica ve niyaz ile e

fendı.sindc-n kendisini müdafaa etmek 
jçJn vakit aldı. 

Vnziyetı harbiyeyi1 ani çıkan ve Al
lahtan gelen bir lodos rüzg5:rının te
sirile bu halin vukua geldiğini anlattı. 

Sultan l\.fehmedin etrafında bulunan 
ulema, ve vüzera da niyaz eylediler .. 
Allahtan gelen bir rüzg!ır c.lolayısile 

bu derece ağır cezaya çarptırılmama-
sını ıstedilt:r. 

(Devamı var) 

Nazırdan iş koparmak için. 
Nazıra hoş görünmek için, 
Nazırdan tavsiye a1mak için. 
Nazırın tahsisatı mestur~inden yem!lenmok 

için. 
Ortalığı lbiıibirine kabanların haddi ve hesıllıl 

az· mı ?. Dahiliye Nazınna : 

- Emrediniz istediğiniz kadım getireyim. 
Diyen bir dalkavuğu Şadanların ziyafetinde 

gözümle göıxliim, sözlerini kulağımla işittiım, nazır 
olmanın yerine göre tesirine göre bu k adar sü kse 
yaptığını gördiik*ten ve b i'l.dikten sonra, benim için 
de bir nazırın sevgilisi, perest~kanomanın yeri 
ve manası vardır. Fakat, o nazırlardan birisi olan 
Hayati Bey .. Ve onun nazırlığı ·bana sadece alay 
edılecek biı şey gibi geliyor. O kadar, Bunun 
içindir ki, bir mana, bir ımaıhiyııt ·beklediğimden 

değil, sırf alay etmek, saçları ağarmış bir adamın 
ııasıl aşkını anlııttığını dinlemek, görmek için, 
onun 

-- Seni seviyorum .. 
Demsinde ısrar ettim. Ve .. se"gisinden, sevgi -

sinin derinliğinden bahsettikçe ,girldüm. Kahkaha -
Inrımla ortalığı çınlattım ve .. Onu daha çok söyle
miye teşvik ettim. 

Acııba bu da, 
- Yaşamak için yaşamak .. Kendisi için yaşa -

mak. 

Dedıği.m hayat düsturunun sırlarından !birisi 
mi?. İşte, bu nıoktayı, ·bıa ruıh değişikliğini ıbir türlü 

kestirip, taıhlil edemiyorum. 
Ve .. Gne !bunu n içindir ki, 

- Bir aqam !birlikte yemek yemekliğimne 

müs•arle eder misini 

Sualine derhal: 

- Hay .. Hay .. Memnuniyetle .. 

Dedim. Ve .. İçiıındeki 1bu alay hududunu geniş-

leterek ilave ettim:. 

- Yalnı~ ıbir şartıla .. 

Tıkanacak gibi lbir istical iıie sordu: 
- Ne şartı? ... 
- Mithat, iRifat Şükrü, doktor da beraber ola-

caklar. 

B ir saniye dtişündü: 

- P ekaHi... 

Dedi. Bu düşünüşte saıiıh bir memnuniyet.siz -
liğin ifadesi vardı . Onun hesalbına göre, ıbenden bir 
yemek randevusu almak !bir şehvet gecesi yaşama• 
nın başlangıcı, lbelki de kendisi olacaktı. ' Teklifim 
onu ~aşırttı. F akat, gene düşündü ve .. Hesap etti: 

- Bu ziyafet Jaübaliliğimizin , münaseıbet!leri -
m izin derinleşmesinin J:ı~angıcı olacaktır .. Y ine 
. · ı IY!· .. 

(Devamı ııar) 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 1~ 
tar ve akmasına mani .. o "' 
Yağlı ve yağsız olan tuP 

vazoları vard ır. ~j 

1357 Hicri ' 1355 RUJJ'; 
Ramazan 1. ci Te$riJl 

8 8 , __ _;;;_,_.....:, __ -..--.6, 
1939, Ay 10, Gün 294, ııııır; 
21 Birlnclteşrin CUMARTES 

Vakitler --Gün et 6 19 
Öğle 11 59 
İkindi 14 58 
Akşam 17 21 

1 Yatşı 18 53 
İmsak 4 39 ., ........................... -


