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Müttefiklerin 

a• 

~ulh hedefi 
=-· 

Ortada dolaş~~ sul~ !ak~~; 
dıları bugün ıçın sa

1 
e e t 

·· ·· avu .. 
teselliden ve gonu 
maktan ibarettir. __ .. - · 

-.. i ET BENİCE 
Yazan: ETE!'I ZZ 

d ki ükiınet ve 
Garp cephesin e s da bir or· 

rehavete. bakanlar, arad 1 da 
t ı1 ıh liılur ı arını 
aya at an su .. . dine düsü· 

hesaba aıarak barış unu ' 
3'orlar. Hattiı, ilkbahaı~ .varma: 
dan sulhun avdet edecegı umlıdın~ 
izh d 1 re bile rasge me 

ar e ene ,. h k 
Dıümkün oluyor. Uiç şup e Y~ 
lı.i, bu insanlığın arzu ve ıfndesı • 
d. 

8
. b. aaıle iıe bunalan ve 

ır. ın ır ... 
ferdi zorluklara ınaruz bulunan 
beşeriyet için sulhu ummak, sulhu 

15 gaye edinmek en tabı~ e~astır. An: 
göt' llıııiıak, ne yazık ki beşe.rın bu uınunu 

arzusuna yine beşerın çapraşık ve 
dl düzensiz gi.dişi ıniini olmıı.ş ve 

muharebe ilıin edılmi~ hwunuyor. 
Eğer harp henüz kızışmamış ve 

karşılıklı ordular gırtlak gırUağa 
sıııl celınenıie buluouyorıarsa bu hıç· 

bir zaman h_arhin bu şekilde de
pa- vam edeceğinin delili sayılmaz. 

8J'•· 
- ... 

kurulan bir kısım çadırlar Sıvasta fe!ikelzedeler için 

1 Zelzele mıntakasında Reşadiye 

Karaca beyde 
tehlike artıyor 

Binlerce hayvan da 
açlıktan ölürrı tehlikesine 

maruz 
Bursa d (Hususi muhabirimiz

den)- Karacabeyde Hanefi dere· 
sinin tıaşması mütcmadıyen devam 
e.tiği icin, bazı köyler tehdit al
t.nda bulunmakt..oıdl1'. 

TGmbaz bölükleri Karacabeye 
varmışlardır. Fakat sul6rın az.ııın· 
lığı yüzünden tombazlardan isti· 
fade etmek müşkül oi.acaktır. Bu· 
nun için B'andırmadan motörler 
Citenmiıı'.ir. M. Kemalp~ada bu
lunan motör de Karaca beye geti· 
rilecciıtir. 

• 

Almanlar ve müttefikler azami 
ırayret.ıe muharebeye hazırlandık· 
ları gibi gayrimuharip bütün dev· 
Jetler de müdafaa tedbirlerini tak· yolu hili karlardan açılamadı 

Su bentlerini tıkamak için mü· 

' 

ne 

va 

na 

ı

J.. 

a 

viye eylemekte ve herhangi bir 
harp tehlikesine karşı korunma 
noksanlarını gidermektedirler. Bu 
itibarla sulhu •imdiki halde unut· 

· temadiyen çimento ı:önderilınck • 
tedir. Merinos fabrikas: bn çuval 
çimen:oyu Kızılaya teberrü etmiş
tir. Azabh köyünde kimse kalma· 
ıınıştır, hepsi de nakledilmiştir. 

Bursadan Kema1naşaya ve di· 
j:ier yerlere ekmek sevkiyat•na de

(Devamı 5 inci aah.fede) 

malt, bilakis harbi, harbin dehşet 
ve şiddetlenişini beklemek lazım· 
tlır. l\luharebe bu safhasına her• 
halde mayısta intikal edecek ve 
belki de önümüzdeki ya:& en kan· 
lı bava ve kara harplerine sahne 
eloıcaktır. Bu carpışnıa olmadan 
Jıarbin biteceiı;ini zannetmek, hatta 
akıldan geçirmek dahi hafi.ilik 
e.ha. 

Şehrimizdeki Am·erikan h~stahanesi ' müdürü yü~ 
yataklı seyyar bir hastahane ıle Erbaa ya hareket ettı 

A k ·- 6 (Hu.;ma muhabirııniz· ııer yolun açtırılmıısına bizzat ne· r--~ -· · -
d ) ..::Dahiliye VekiJ Faik Öz· zaret etmektedir. l:lan vcrı .... c1e o.. k 'Manısada ı"kı" tren 
::k dünden~i Takatt.ı bulun. karın irtifaı on n!"trevı bulm~k :_ un a şama 

Müttefiklerin sulh hedefi tavaz· 
:ııuh etmiştir. İngiltere ve Fransa 
tlemolırasinin tam hakimiyetini 
temin etmeden silahı elden bı • 
rakmamıya karar vermişlerdir. Bu 
itibarla safha safha ve sonuna ka• 

kt d tadır. Yolun açılınasma ask~rı kı·-
maS hah.rr. v k"li de Samsundan aı:ar da yardım etmektedirler. 

ı ıve e ı uJ b"l k .b. kalan C'Vl"r k d ç l rp1ştı Ladiğe ıı;elmiş ve oradan Erbaaya l Otur a ı ece ıı;ı ı600 ır'jlha • a a r . 
ıı;ecmiştir. Erbaada 20, Tokatta • 1 - · · !tatta da 380 kadardır. 554 vara ı 

dar harbedeceklerdir. En başta ve 
müttefikler karşısında nazi reji· 
mini berşeye rağmen korumak ve 
hakim kılmak ise Alman mevkii 
iktidarının herşey pahasına pren· 
ıip ittihaz ettiği esastır. Ayni za· 
manda, harbe sebep olan her türlü 
niza ve ihtilaf mevzuları da tek 
istisnasız olduiu gibi durmakta· 
tlır. Bu itibaria bütün bu niza ve 
ihtilıi!larla birlikte rejim hakimi
yeti halledilmeden harbin neticesi 
bcklenemz. Bilhassa rejim davası 
demokrasinin zafer ve hakimiyeti 
temin etmeden harbin sona er • 

Son raporlara gore zayıat mık • 1 Samsuna ııönderi;ıı,,s:ir. 
tarı Tokat vilayeti dahilinde 5499 To~~ta; t' b" Oambolat köyünün 
ölü, 2738 vara:ıdır. 6055 bina yı • a ~ a .. ı '" kısmına lir 
kılmıştır. Ölen hayvanların on bin- yansı çokmu•. dı~er 
den fazla oldu~u tahnıl~ edi:iyor. sev olmamıştır. Çoken ~ısımda li, 

Bilhassa Reşadiyenin. feci va • kisi ölmüştür. Erbaa m.ulhakatın 
ziyeti yürekleri üzmekted~r. Çün· tamamile mahvolan kly~r ş~n= 
k ., bütün yollar kapandıiı: için bu· !ardır: Zulhar. Sofu, . Y ııı, 

u . .. •. dı ' Kusah Yerkuzhı, Gedyogan. 
raya erzak ve saıre henuz ye.ıs • cıit, ' 5 1n·ı --• 'ccl•) 

. . Vali S "'h ıt· ,. ıDevamı • ...,.... 
~ilememıstır. a.a a ın u· • • • • • 

Gelen yaralılar 
neler anlatıyor? 

mesi hiç beklenemez. Hatta ve mu· i 
hakkak bugünkü harbi yarının ta• H f'f 
rihi adlandırırken bunu •rejim a 1 

yaralarla kurtulan bütün bir asker allesi de 
Erzincandan şehrimize geldi harbi• diye sahifelerine geçirecek 

ve hükümlerini bu mesnet üzerin· 
'1e yürütecektir. Yalnız temenni 
edelim ki, harp bugünkii hudut • 
ları içinde kalsın ve dünyayı her· 
cümerce götiirmesin. Fakat, dava· 
ııın sonu ve tasfiyesi üzerinde be
llien ihtimaller bu temenniyi şim· 
elilik biraz ~üphcde bırakıyor. --
İtalya balıkçı 

gemilerine 
vaz'ıyed elti 

Londra 6 (Hususi) - Romadan 
"elen haberlere ıı;öre, mayn taşı • 
vabi>l!cek şalopelerle balıkcı ge
:ınilerine bir kararname ile dünden 
itibaren vazıyed etmiştir. Dün ak· 

Büyük felaket sahasından iki • 
trenle ve Kayseri yoiile şehrımıze 
ıı;e.en üsteğmen Doğu ile eşı Sare 
lJoğu, annesi Ihsan ".'.e cocukları 
Emin, Gönül, Güler, aie~ uyamk 
karşıladıklarına ıı;öre, facıanın tek· 
mil sahnelerini söyle an•atıyorlar. 

Halen Acıceşmedc, Salmatom : 
ruk caddesı.nde 37 numaralı evde~ 
akı.abaları nezdine sıııınan usteg 
menle ai.:esi muhtelif yerı.eriı:_den 
yaralıdırlar. Bunlardan ustegmen 
Doliu başından. ayağından bır<>r. 
vara alms, iki dişi de kırılmış ve 
.karılınu;tır. Validesi İhsan omz~ 

ç düsen kerpic;erle yaralanmıştır. 
na Faflayı teferrültile evınde bır 
muhanirimlze anlatan Bayan Sare 
şunları söylemiştir: .. 

'ı 

---.. : 

----·~·:=--:-'-.,-.'''"'"...,.. . ..... =..-.-·. ~ 
Enkaz altından yanılt kurtulan 
üsteğmen Doğu ile eşi, annesi 

ve yavruları 

-·-
Tesbit edilen ölü ve 
yaralıların miktarı 
Dün akşama kadar hükumet 

merkezince tesbıt edilen zayi· 
at miktarı şudur 

ı Öiü Yaralı 
Sıvas 2424 502 
Samsun 45 139 
Tokat 6332 5903 
Giresun 289 63 

Gümüşhane 59 34 
Yozgat 3 8 
Amasya G44 136 
Trabzon 6 3 
Ordu 44 123 
Erzincand•ki ölii ve yoralı· 

lann miktan henüz kat'i su
rette tesbit edilememiştir. 

:YIKILAN VE HA5ARA 
UGRIYAN BİNALAR 

Yıkılan ve hasara uğTıyan , 
binaların miktarı da şimdiy" 1 
kadar şöyle teshil cdiımiştır: 

Sıvasta yıkılan 1211, hasara 
ufbyan 105, Samsunda yıkı- ' 
lan 770, hasara uğrıyan 1112, 
Tokatta yıkılan 4783, hasara 
uğrıyan 71 Giresunda yıkılan 
237, hasara uğrıyan 1002, Gü
müşhancde yıkılan 599, hasara 
uğrıyan 1053, Yozg•tta yıkılan 
490, hasara uğrıyan 193, A· 

\ ınasyada yıkılan 949, hasara 
uğrıyan 1013, Tr. bzonda yıkı· 
lan 423, hasara uğrıyan 453, 
Orduda yıkılan 1158, hasara 
uğrıyan 2456. 

Erzincanda ise yıkılm•yan 
veya hasar görmiyen hiçbir 
b~almamıştır. _ . J 

ama kadar bu neviden sek;en ge
Dliye el konmuştur. 

!Wya<la da avın 15 inden itiba· 
ren erzak satışında kart usulü ih· 
das edilecektir. 

- Bir aylık yavrırın Guler, o ge
ce bir türlü uyumuyordu .. Eşim, 
sobaya iri kütük atmış, yanmıyan 
bu soba ile uii;raşıyor. ben de yav· 
rumu kucaiııma a:mış, yatakta o
ı,µruyordum. 

fanmda akseılivor, odanın tavam 
r<iküyor, devrien lamba parla - ı • • • 
mış, döseme yam"~rd~. ~şım ko- ~ehrımızde bır 
~~ra~ncıı::;~; .. b~~iin ~:;,:;~~e~~- q JI 

000.---
Sahte pasaport kulla· 

nan bir Alman 
. Viyana konsolosb~mıtzun tak· 

lıt edLımi~ mühüril~ pasaportuna 
~ıe vize koyan Gör...nberg ısmın· 
ik hır Alman ve ailesı .,fradı mah· 

emeye verilrnişlerd,.· · 
. Mahkeme sucluları~ hudut ha

rıc:me cıltarıbnalarını kararlaştır • 
dııı;ından karar bu akşam tatbik. 
olunacaktır. 

Saat 2 idi. Hafif bir sarsıntı his
settik, eşim haykırdı: 

_ Sare hareket oluyor, çıkalım. 
Tercan 'zelzeleslniı: ~orkusu hii· 

la içimde olduf!u ı.cın xata~tan 
inmeile savaştım. :M~mk':'n o.ma~ 
d Bir saniye bile surmıven hafif 
s,:;sıntı hemen değişti. Odamız al: 
t dan bir destekle kaldırılmış gıbı 
;llak bulak oldu. S<;>ba b~ t:ırafa 

itti, masanın ürenndeki lamba 
~a yere düştü. _ . . 

Ömrümde duyrnadıvım bır ın· 
filak sesi, tuhaf, bir uğultu kulak· 

ru ıı;iderken tavan ve ev. m~thiş 
bir ıı;ıirültü ile başımıza eoktu; 

- Ah, yavrularım! 
Diye haykırdığımı hatırlıy re~·· 

Kendimi kaybetmişim. Gözlcrını: 
actı.<:ım zaman müthiş bir ava.z 
!cinde ve gökün altında açıkta ı· 
dim. 
Yuvamız, bir yığın enkaz hai!n· 

de du.-uyor, zevcim, yarasından 
kanlar akırrak yanıbasımda bulu· 
nuyordu. İlk sözüm yine: 

(Devamı 5 inci aabifed•l. 

et buhranı mı? 
Son zelzele mün.a~<'beti.le şehri

mize kasaplık hayvan gönderil -
mesi azalını~t:r. Gerçi bugün mev
cut kasaplık hayvan miktan ih· 
tayacaı kafi ise d,e kurban hayra· 
mının yaklaşması dolayısile fi.at -
!arda mırvakkat bir yü~ te
mayülü ııöriilmektcdir. 

Bir kişi öldü, iki kişi 
yaralandı 

Manisa 6 (Hususi) - Dün ıiece 
saat 24 te Manisanın Muradiye is
tasvonunda iki marşandiz treni 
~<ır--ı"l?lıştır. 

İki va~·n parçalanmıs, üç vagon 
da voldan çıkmıştır. Nuri isminde 
bir hamal ölmüştür. Se!tren ve 
kondüktör de y;rral:dJrlar \ 

Para kaçakçı1ığı 
yapan eski bir 

sarraf 
Emniyet Müdı.irlüğü kaçakc:lık 

bürosu memurları dün Bah.kp<ıza. 
rıında Hava hanında ya~ ticarelile 
meşgul olan Alek.9i adında bırini 
paro kor.uma kanununa muhal.f 
olarak ecn<>bi paraları alırken suç 
üstünde yakalamışlardır. Evvelce 
sarraf iken para koruma kanunu 
c_kt,,Ittan 'onra sureta sarraflık -
tan vazgeçerek, yağ ticarc<ile meş· 
gul olur ııibi görünerek e;;lti san· 
atına devam eden bu adam, niha
yet dün foyası meydana çıkarak 
yakalanmı~ ııdliyeye scvked.ilmiş· 
tir, 

Yirmi dört Çek 
mültecisi geldi 
Bu sabah üç saatlik rö:.arla ıı;e

len konvansiyonel trenile Yuıı;os· 
Javya konsoloshanesi m<'murlaf!J1· 
dan ikisi ile Praıı; Üniversite tale
besiııden 24 genç Çek mültecisi 
gelmişlerdir. 

Suriye yolile Fransaya ~decek 
ve o.ı;ııda teşekkül eden Çek ordu· 
suna iltihak edeceklerdir. 

Bu sabahki ekspres trenile de Yu
j(oslavya gazetecilerinden Dimi.L
roviç de şehrirni'ze ıı;el!m.iştir. Bu 
akşamki trenle Ankaraya, oradan 
da zelzele mın'1.akasma gıdecek o
lan meslekd·aşımız dost ve müt
tefik Türkiyenin uıtrad:ğı felaket· 
ten dol-ayı bü:ün Yugoslavyanm 
son derece müteessir old.ı1*uııu 
söy !emiştir. 

Haydarpaşa garında 
tertibat alındı 

Gelen yaralılara sıc:ık çorba, 'çay 
ve ekmek tevzi edilecek 

Ka.radentz sahillerinden, Gıre - ' 
sun .. ve .~rdU<!an ·Ege. v-apurıle 1 
bugun ogleden evvel limanımıza 
!cliıketzedeler getirileceğini yaz •

1 
mıştık. 

Ege vapuru bu sa,bah saat 11 e 
doğru limanımıııa gelmiştir. 

Dün akşam da ııec vak.t Hay • 
darpaşava 14 "aralı gelmiştir. A· 
i!ır yaralı olan iki kişi Haydarpaşa 
hastnesine yatırılım.şt,.r. Diğerleri 
muhtelif hastasclere gönderilmek 
üzere garda beklemek'lt'<lirler. 

Buıı;ün saat 11,50 de ~elrnesi icap 
eden Erzincan treni anca:k saaıt 
1- · e doğru Haydar~aya varabi· 

lcceğı an':! lmaktı:ıdır. 
Öğrendı.l(.mıze ıı;öre bu t<~hura 

•ebcb; trenin J,1Iabalrk bir varalı 
kafülesini hamil olmasıdır. Bu. yQo 
rol!lardan mühim bir k smı An· 
.kara, bazıları da Eskisehir hasta
nelerine yatınlml'Slardır. 

Bir yaralı kafılc.!l! de Eskışchlr
de trenden i'ndirilerek İzmir<' ııön
derilmiştir. 

Schrimize bu trenle ıı;elecek o
lan yualıfar:n sayısı 214 tür. Bun· 
lar hastane haline ııctlıı len 11 vır 
ıı;onda bulunmaktadırlar. 

Vilayet yardım komitesi ve }{)> 
(Devamı 5 inci uh.ff'dıe) 

2 milyon kişi ile 
taarruz edecekler 
Alman gı>'7eteleri İsveç ve norvece 
şiddetli hücumlarda bulunuyorlar 

Roma 6 (Hususi) - Kopenhaıı;-1 
dan öi!renfldiıline ııöre, Sovyet 
başkumandanlığı Finlandiyaya 
karşı aracafu yeni büyük taarruz 
hazırlıklarını tacil ile mesıı;ul bu· 
lunmaktadır. 

Söylendiğine göre, Fin kuvvetle
rine karşı iki milyon Rus cıkarila· 
caktır. 800,000 kişi şimdiden tahşit 
edilmiştir. Simaldeki kuvvet::cr bu
na dahil def!ildir. 
FİNLANDİYA KÖRFEZİNDE 

TAHTELBAHİRLER 
Londra 6 'Hususi) - Milliyet

leri henüz anlaşı.amıvan tahtel • 
bihirler Finlandiya körfezinde İs· 
veçle Finlandiva arasındaki mü • 
nakalatı kesmelic çalışmaktadırlar. 

Dün bır tahtelbahir bir isvec V&
puruna ateş açmış, vapur batııu:ı
tır. 

ALMAN MATBUATININ 
HÜCUMLARI 

Londra 6 (Hususi) - Ahnım 
matbuatı dündenberi İsveç ve Norı. 
~e karşı şiddetli nesrivatta bu· 
lunmaktadır. Gazeteler, Finlandi
yaya yapılan İn"1liz ve Fransız 
vardımlarının lsvec, Norvec top
raklarından gecirilmcsine müsa
ade edilmemesini !stemekte<lirler. 

Gazeteler, bu yardımların ıı;ec~ 
şinin İsveç ve N orvec toprakla -
rında müttefik:er hesabına üsler 
vücuda getirilmesini intac edece
i!ini ve bunun Almanva aleyhine 
oi.aca~nı yazmaktadırlar. 

. 
lngiliz Harbiye 

Nazırları 
ve 

istifa 
istihbarat 
etti 

Londra 6 (A.A.) - Sk!anı: lif edilen miıhım vazifeyi knbul 
Harbiye Nazırı Hore Belisha ile etmek imkanını l!Öremedil!inden 

istihbarat nazırı Lord Mac Mil:an d~a''l istifaettığini bildirmiştir. 

istifa etmişlerdir. Ticaret Nazın Lord Millan ise Basvekile yu· 
Stanlev Harbiye nezaretine, Wals- dığı mektupta Çemberlayn'in is. 
ham istihbarat nezaretine, Sir Dun·ı tihbarat nezaretini bir meb'usa 
can ticaret nezaretine getirihniş- tevdi etmek istedi~ini, bu mcb'u
le.rdir, sun avam kamarasında hükı'.ıme\ 

11.ore Belisha Başvekil Çember· namına söz söyliyeceiilni, ha-lbuki 
any'e hitaben bir mektup yaza • Lordlar kamarası azasına bu hak· 

rak bazı tebeddülatı müteakıp kın verilmedil!lni kavdererek mu
teşki! edilecek olan yeni kabinede vafık bulmadı~ı bu tayin dolavısia 
Başvekıl tarafından kendisine tek- istifa ettill"ini bildirmiştir. 

• • • 
Londra 6 (A.A.)- Sabah ııaze- yan bulmaktıı<lırlar: Parliınıento-

teleri, kabinede yapılan değiı;»k • nun itimadını kazanan ve yapbJ!ı 
liği, büyük başl:klar altında, har· bi.reok ıslahatı tenkide maruz kal
bin başlanıııcındanberi vukubu - mıyan Lir adam niçin feda edildi? 
lan en dikkate şayan hiıdise şek· 
tinde göstermektedirler. Harbiye Nezaretine Stanleyin 

Gazeteler, Hore Belisha'nın İS· tayini, sureti umuır.lyede tenkit e-
1ı'fasından mütevellit derin hay • <lilmektedir. Bununla 1'eraber ıra
retlerini saklamamakta ve mu • bah gazetelerı yeni nazırlar halt -
maileyhin eseri, cesare(i, enerji ve kında kat'i bir mutalea dermeyan 
ferasetinden sitayişkar bir lisanla etmmeekte ve craatlanna göre 
bahseylemektedirler. bunlar ha]cloıda bir hı.iküm veri-

Gazeteler, şu noktayı ıııuale şa· looi!ccevin. l<ıaydeylemektedirler. 

İskoçya askeri eteklik giymiyecek 
Londra. 6 (A.A.)- Yünden ta· 

saN'Uf edilmek üzere İskoç alay -
Jarında üniforma eteklerinin k.al· 
dırılınasına kaııar verilmesi mü • 
nasebetile d'ün Aldershotda senr 
bolik merasim yapılmıştır, İskoç 

ld'alarının önünde bir dek ya
kılarak külleni bir ka•'lllnoza kon
muş ve kavan<>z küçük bir mezara 
defnedilmiıt.ir. Merasim esnasın • 
da mızıka matem marsını calmıır 
tır, 



-------~~--- ---~ 

.iŞSİZLİK MÜTEHASSI'il 

NE İŞ GÖRÜR? 

Bir gazetenın koyduğu serlev
haya göre, İsta.ııbula bir işsizlık 
mütehassısı gelmiş. İşsizlik mü
te~mı nedir, diyeceksinı.z?. A
caba, bu zat, uzun ~an, memle
ketıinde işıiz kaılmı~ da. bu ha hn 
r.e olduğunu mu tetkik etmiş . Fa
kıat, bir mütehassıs olduğuna şüp
he yok, çünkü, nihay<>t kend.i.ıüıe 
en iyi •bic .iş bulmuş, ve buraya iş
sizlik mütıeluıssısı olarak gelebil
miş .• 

Sonııa, diğer bir rıefikimizde o· 
kuduk ve anladık ki me{(er, bu zat 
iş dairesi tarafından getirtiliniş bir 
iş mütehassısı imiş, tşsizhk müte
hassısı değil!. 

iSTANBULUN EKMEGİ 

NE HALDE İMİŞ?. 

Ekmek işlerimizi tetkik etmek 
için bir İngı.li.z mütehassısı gel -
m.iş. Fmn.laırı, değirmenleri gez· 
roiş .. Bir de ne görsün?. Miıteluıs
m şöyle demiş: 

- Bu !<,;;dar pjs bi:r tarzda ha· 
zırlanan ekmekleri nas..! yuyor -
swıuz?. 

Halbuki, biz İsianbı.rlda ekme -
ği'l1. temiz olduğunu uuınederdik. 
lstanbulun sütünden, suyundan 
emin değild.i.k amma, ekmeğinden 
emindik. Eı.rçok kimseler de bu-
11aya, ekmek kazan.ma.ğa gelmi 
yorlar mı?. 

KADINLARIN ÇIKARDIGI 

YEl'loi KIŞLIK MODA -
Havaıla.r ııoğudu. Kadınlar ara

smda yeni bir moda c;ı·ktL Bızim 
çocı.ı:k.luını.nıızda. yağmurlu.klan -
mız v.aır<lı. Başı.mıza bi.rşey geçirir
cLk, k:ü lab l!ibi birşey .. Buna ku
kuleta derdik. 

Kaç gündür, İ9ta.nbul şakakla
rında _ııörüyorum ki, kadınlarımı
zın hemen ekserisi, başlarına 
bu Jrukuletalaırdan birer ıt.ane ge
çi.mı.işler .. Bazılarında ştk <!uruyor. 

Bir ar k.ada.ş: 
- Bu külah, neticede onların de

j?ıl, yine biıim ıbaş;.ınıza. geçiril -
miştir, dedi 

MÜTEIIASSIS AZLIGINDAN 

ŞİKAYET ETMİYELlll 

Peyami Safa'mn ıadı da •maıarif 
mütehassıs» kaldı. Evvelki gün· 
kü sabah gazetclerind.en birine.,, 
bCr za1t, cmaıarif mütehass!.sı.- diye, 
yine, Peyami'ye veriştiriyor. Hal
buki, mü tehnssıs azlığından ne 
kadar çok şikayet ederiz. Eğer, or
taya yeni bir mli:ehass..ı; çıktı ise, 
bu, !en.a bixşey mi?. 

BEDAVA KİTAPLAr. 

DAGITAN KİTAPÇI 

Dün, bir kitapçı dostuırn112dan 
bir mektup aldık. 11ektup kağıdı
nm üstünC:.e, k!uaphaneıLn isim ve 
adresi yazılı idı. B.i.r kena.rında da 
şöyle b:r kayıt vardı. 
İade kalı'lll edilmez, tediyeli mu

amelemiz yoktur. 
Birinci cümlc>yi o.nlad .k. Satılan 

kit.ap geri alınınıaz. Faıka•t, ikinci 
cümlenin manası nedir?. Tedjyeli 
muamele yoksa, bu dos:tumuz, bü
tün kitapları bedava mı dağıtıyor? 
Ha:lbuki. kendisinıın, en pahalı ki
tap satan tabi olarak ismi çı:k:ımş
tır. 

Bazan, mürettip hatası, ne garip 
telakkilere yol açıyor. Za.nnedi -
yoruz ki, •tedi··.:ıo\i mıuıaanelerniz 

yoktur• cümlesi. •veres:ye mua
melemiz yoktur. şeklinde olacak
tı!. 

AHJ\JET RAl'1' 

Para kaçırırken cürmümeşhut 
Galatada bangerlik eden Refael ı memurlan meydana çıkarak Re

Yalıni ve kardeş!erınin harice pa- faelıi, durdurmuşlar, üzerini ara -
ra kacırdı.kloarı ve hariçten para mışlar ve numaralan mazbut pa-
aJ.ıp burada ödedıi:k.leri polise ihbar ralan ç:kaıtrnı.ılardır. Bu vaziyet 
olunduaundan bi.r cürmümeşhut karşısında Refael itiraftan başka 
tertip o!wımuştıur. yol ve çare bulamamışt;,r. Bundan 

Bı.ı Musevilerin.; Beyoğlunda İn- sonra, Refaelin kardeşleri Hanr', 
l{iliz Kanzuk eczanesi sahibi Mu- Moiz ve Mordo da polise celbedi-
hittinin annesi Lü.iıyeden burada !.,,-ek ifadeleri alınm~tır. Tahki-
kend.ilerine teılun olunan 1000 li- kata ehemrnryo:le devam edilmek
ra;ya muk.aıbil İskenderryede di- t.e ve Refael, Moiz, Hanri ve Mor
~er ·bir Musevid<>ı:ı a.lı.nmak üzere do Yahni biraderler zabılıa.ea ne-
1000 üa al.cUdarmı tesbit eden zaret alt.nda bulund.ıırulmakta -
zabıta; bu cürmiimeşlıudu Muhıt· dı:rla.r. 
tin vasıtasile yapm~::.r: 

Zabıta, Muhlttine seri ve nu -
rnaralan mazbut 1000 lira para 
vermiş, Muhittin d<> Refael Yah
niyi evvelkıi alu;am telefonla ec
zaneye davet etmiş, kon=~Iar
dır. Bırada Refaele verileçek 1000 
Lraya mukabil Pariste FranS1Z 
p:ıa-aw. olarak 18200 frapk al.nması 
tekarrür etmiş, Refael kağ,tlar ü
zerinde bunun hesabını yapmış, 
vy~w;. M ırlıiliinden b'.n ha
yı alıarak c<>bine yerleştirmiştir. 
Tam kapıdan çıkacağı s rada, ev
velce tezg1ihlar ahna g:zlGJen ve 
bütün muhavereleri dinlıyen polis 

lngilizler Kadeş va pu
runu kontrol ettiler 
İzmir ile limanımız a::-asmda iş

leyen Kades vapuru Eıre denizin
de İngiliz devriye ıremileri tara -
fından kontrol edilmiştir. 
Ayrıca limanımızdan mazot yü

kile hareket eden bir İtalyı:n va
puru ile İla'.ya için limanımızdan 
alınan malları hamil bulunan di
{:er iki İtalyan _gemisi de kontrol 
edi:erek Iı.Ialtaya _götürülmüş -
]erdir. 

Yazan : fskender f. SERTELLi l 
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dol'ırıısu bu kıza. Böyle bir J:!e:inim mak, avni zamantla hem onu hem1 
oimasını nekadar ısterim, Cemil! de ailemizi yakmak, perişan etmek 
S..n ancak böyle bir kızla mes'ut demejctir. 
olabilirsin! - Böyle 'l"V mi olur, yavrum? 

- Benim için biçilmiş bir kaftan Göreceks n .. Ve eminim ki ilk ı::ö-
de '' rüşte seveceksın! Sana, onu gör-sene ..... 

_ VaLahi öyle. Dünyanın dört meden söz kese:im demiyorum. 
köşesini yıllarca dolaşsan, bu ka- Mademki •Öz verdin .. Şimdi ):!i<lip 
dar güzel ve meziyetli, bu derece babana bu müidevi vereyin· Çun
namuS:u bir kız bulamaz:m! Hay- kü o da senin b ran evvel evlen
di, gel yavrum, bana söz ver de meni istiyor. l\1alı1m ya. son P.ün
şu işe ciddi bir şekilde sanlalım. !erde evi fazla ihm"11 eımeğe, .'ıaf-

Ve hemen ıliıve etti: tanın bir iki J?ecesini dışan!J """ 
- Eğer .sen muvafakat edersen, cicmeğe başladın! Babın bunt~rı 

bir gün ailece on.ara gideceğiz. h.:ç de lıos 11ö:müyor .. 
Baban da, bu ai:e ile tan1'mak isti- - Peki anne. Haydi gi•t.. Baba
yor. Bu vesile ile kızı yakından ma söyle. Bu cuma gür.ü Jıep bir· 
J(Örür ve konuşu.sun! lıkte Bebeğe ,gitmeğe karar ver-

Cemil tıraş o.uyordu: <Lılim.izi de il~ve et.. 
- İşte bu teklif hosuma .l(i.tti. Cemilin a:nnesı sevi.nçk odadan 

anne! dooi. Ben, alacağım kızı gör- çıktı. · 
meden söz veremem. Hiç o!mazsa Cemil t•rasını bitirrdstıi .. Çarça
bir iki kere olsun ailece görüşüp buk .,;vindi. Evden çı.ktı. 
tanışmalıyız. O !(Ün mühim bir apart:ll"'anın 

- Bunu baban da böyle düsün- temeli a tılacaktı. Cel!'..il evden 
dü. Senden söz alınca. Beb€ğe ha- ayrılırken çok teliışlıydL 
her gönderecef(i.z .. Ve bu cuma _gü- .Jf. 
nü ögleden sonra hep bi. likte zi-
~aretierine gelecetıimizi bildirece- Cemil görücü gidiyor!.. 
ııız. 

- li.ıa. 11IU1eciğim, .1ilL. Söz 
veriyorum. Bt'n senin zevki se.i
mıne it-mat ederım. Benim başı
mı yakacak değilsin ya .. Beni yak-

Cuma günü. 
Baba. oğul otomobilde konuşu-

yorlar: · 
- Acal:ıa erken .ııııı'. gidiyoruz? 

Büyük bir 
dağote i 

lstanbul ve Bursa bele
diyeleri Uludağda bir 

<>tel yaptrıyorlar 
GenO:erimiz.le hal.kımızı dağ 

spor laxı ve kayakçı lığa alıstı.n:nak 
için çalışm;:.lara devam olunmak
tadır. 

Bu meyanda dai? spodarı .mer
kezi haline konıi.maSl tensip olu· 
n.an Bursada Uludağda yeni bazı 
teı;isa t yapılması da kararlaştırıl
mıştır. 

Öğrfil!diğim:i2e ııöre bu masrafa 
İstanbul belediyesi de iştirak ede
cektir. İlk 0:.arak Uludağda büyük 
bir otel inşa olun.acai>tır. 

Bu cdağ ot<>li• nin vaı·ı masrafı 
şehir beı~diyesi tarafından veri -
lecektir. 

Yeni otelin ·keşif ve projesi ha
zırlanmıştır. Bu:'Sa va:isi B. Refik 
Kura1tan da bu husustr. Vali v<> 
Belediye reisiınizl e icab0den te • ı 
maslarJ yanmış bulunmaktadır. 

İnsa masrafı 50 bin lirada'IJ faz!a 
tabmin olunmaktadır. Ve inşaata 
d.a sür'atle ba.slanacak:tır. 

---aOG 

Fakir talr beye bayram 
ya . dımı 

Şehrimiz i:k mekteplerindeki 
fakir ve kimsesiz yavrulara her 
.bayramda olduğu gcbi, kuTIJ.an 
bayramında da yardım olunacaık
tır. Bu münasebclıe ilk mektep
ler lıimaye heyetleri sımdiden .faa
lı.re~e g:ıçmcşlerd.r. 

Esnafı n 
m ay ne 

.. 

20 binden fazla mua· 
ye e kaçağı esnaf 

varmış 

1 

Tekmil İstanbul esnafının yı11ı1< 
sıhhi muayen..:.,rine 1 martta baş
laıııınası kararlaştırılmıştır. 

Halen şehrimizde 20 binden fazla 
sıhhi muayene kaçağı esnaf bulun
dum •anlaşildıib.ndan bu seti<! tek 
bir kişinin bj'.e muayene harici 
kalmaması .icin şimdiden icabeden 
hazıriıklara baslanılmıs bulun • 
maktadır. Halkımızın umumi sıh
hati ile ıifil<adar olan bu mühim 
isle bizzat val<i. v<> belediye reisi B. 
LCı.tfi Kırdar meşgul bulunmak -
tadır. Belediye reisi evvelki gün 
sıhhl muayene ve esnafın kon -
trciları iş1'er.i hak.kında alakadar -
lara bazı emirler vermi ştir. 

Seyy"'1" esnafın ve dükkancılarla 
müstahdemlerin sıhhi muayeneleri 
için Belediye doktorları mıntaka
larını O<ısrmlara ayıracaklar ve ta· 
rama usulü ile muayene ve kon
trol yapacak!ard:r. 

Aynca beledive zabıtası memur-
1"'1"1 da her gördükleri seyyar es
nafı ve mıntakalarındaki dük.kan-
ları dalıni surette kontrol edeeek· 
!erdir. Ellerind<! sıhhat muayenesi 
cüzdııru <>lro yan hiçbir kimseye es
naflık. Taklık ve müst;ilidemlik 
yaptırılınıyaca:ktır. 

---000---

Kış sporlarına gidenler 
arttı 

Ezcümle dün de İstanbul 10 ve 
6 ıncı ilk okullaxdaki fakır w kim
sesiz Webelerin e.bise ve ayakkabı 
öl~üleri a.lın.:nıştır, Kış sporlarının tam mevsimi ol• 

-v-- ması münasebetile İstanbuldanı 

Limc..nımıza gelen eşya Bursa ve u.uda_ğa ı<idenlerin sa -

Dün liman:mıza gelen üç ecnebi 
vapurl-a miıhim m.ik"tard.a tthalat 
e.şy;;sı getiril~ti:r. 

Bunlar'n arasında kimyevi ecza, 
makir,e aksamı demir eşya, çim, 
vernik, lastik eşya, rayon iplik, 
fırça, radyo, -pamuk ipli/<~ mantar 
ve kağıt e•va, bakır eşya, teneke 
levha, asfa1ıt, sütk0s1ıik, makara, 
naftalin, cam ve kimyevi eczalar la 
k:myevi gübrel..r ve m~balar 
bırlunrnıaktadrr. 

1 h L(,:UK llABERL Ell 1 
* Şehrimizde okuyan Diyarba

kırlı Üniversite ve yüksek mek
tep talebeleri <için Birinci Umumi 
Mület:.işlk tarafmdan bir yurt a· 
ç.lması. kaı-arlaştı.rilmıştır. * Otobüsçülerin itirazını ret -
kik eden .seyrüsefer memuırluğu; 
bu atabaların Ba.n.kahr caddesin
den gecıneı;ini doğru bulmw;tur. * Tophane kasaplarında yapılan 
ani blr td.ı.'ş net.iceı;inde 180 kilo 
kokmuş et müsadere olunnı~ur. 

• İstanbul halindeki teftişler 
bitmistir. Hiı.. müdürü B. Mustafa 
Zarifle mua\ri..ni Alıtnet istifa et
mişlerdir. 

)'ısı artm1şt1r. 

Bunların çoğunu şehrimizdeki -
ecnebiler teşkil ctmektedUe:r. Ez
cümle Alman lisesi kız ve erkek 
taleoo:eri _geçen hafta şehrimizden 
Uludağa gitmişlerdir. 

Beden terbiyesi eğitmenleri kur
su mezunları da muallimleri re· 
fakatinde evv<>:ki gün şehrimizden 
Bursaya hareket etmişler v<> dün 
sabah Uluda_ğa cıkmıslardır. Ta
lebeler dağda açılan kursta iki ay 
kalacaklardır. 

Bir okuyucwıun sııaline cevap 
olarak, son LDZincan zeızel~si mü~ 
nasebetile bize sorulan bir nok -
tayı burPda kısaca karşıiıyoruz: 

Astronomi, jeoloji ve meteoroloji 
diye üç ayrı ve geniş ilim ~ubesi 
vardır. Ast·ronon1i b!ziın dünya· 
mızm dısındaki kiirelerden ve on· 
larm tabiat:nckn bahseder. Yani, 
güneş, av ve yıldıuar glbi.. jeoloji 
diln~·amLZın iç kuvvetlerinden ~ 
kı'>rdaıı merkeze kadaTki teşek
kül ve tabakalarından bahseder. 

Hileli inşaat mı ?. 
Verilen haberler doğru ise, me

sela Tokatta, zelzele faciasının bu 
kadar fazla tahribat yapmasına ve 
zayiat verdirmesi>.e sebep, bau 
binal.l'rdak.i hileli iuşaattır. Hatt3, 
hükumet, bu me•vzuu tetkik ettir
mek lüzumunu hissetmiştir. Bil -
farz, Tokat Halkevi binasında be• 
tonarme harcına donmuş c;:men· 
to ve donduktan sonnı dökülüp toz 
haline konmuş c;ime.ıto ve batta 
kireç barcı ilave edildiği, beton fa. 
bakanın zelzelede to:ı haline gel· 
mcsinden anlaşılmıştır. 

Bu iddialara ilave ed.ilcn malı'l.· 
mat şudur: 

B:r heyet kurulmuş ve Tokatta 
yıkılan yeni ve beton inşratın tet
kikine memur edilmiştir. 
Eğer, birkaç zaman sonra, bu 

heyet vereceii raporda, ~aatın 

hileli olduğunu ı:ıüsbet olarak or- ı 
taya koyarsa, vaziyet cidden ha
zin olur. Arusıra, lstanb..ılda da, I 
bu iddialar ortaya atıl.t·. Bazı bi- . 
nalar, br zı apartımıınlar çürük 
yapıi.ıyor, di3·e yıwlır, çizlliL J..ıl· 
rniyornz, alikad,.rlar, bütii.ıı b:u 
sö.zleri kuru bir vehim g:lıl lwırşı
lıy.ar.alı: Jtfilüp geçerler mi, ycıksa, 
bütfuı Jıakikotlerin ~pheclen "'t· 
dırğuıı.u d:üşilnerek, talı.kik ettir • 

ek i.üzuımınu hissederler mi!. 
Meml<ıkette, son zamaııhrda 

süslü püslii -ve kübik adı takılan 
berbat zevkli blT tarzda birçok · • 
nala yapil.ımştır. Cu inşııaJ.m ÇP· 

ğunda, kastedilen ı:aye ticarettir. 
Kazanç Hn üç 1lyda katlarca apr:ı:
tımau v,;j,tırıp sataniarı biliyorm. 

A.cabP, (!(Ilı. kazamruık Jı.m;ma 
mağ-litp clttp, malzeme ve hatta 
lıeup:arda hileye sap•.n, hiç mi 
yoktur, deniniz?. 

REŞAT l'ETZİ 

Çelenk parası fazla 
tutuyor 

Belecliye reisliği ve resmi mü
essesat namına cenazelere gönde
ri.en çelenklerin mühim bir para , 
tuttuğu _görülınüstür.

1 
1 

Bunun için badema Belediy<> 
bahçeler müdürlüğü tarafınd3'11 çe-, 
lenklcr icin Bel<>diye bahçelerinde 
çicek yetiı;tiri.:mesi ve bu suretle 
çelen.l;.Jerin Bel<>diy<>nin kendi .,,.,_ 
saitile hazırlanın.ası kararlaştırıl

mıştır. -
Fidanlık ta portakal ve 

muz ) e t1şti r if ecek 
Be'.ediye reisli.iti. Balta l..i:mamn

da yeni ve büyük bi!" fidanlık vü
cude getirmeği kararlaştırmıştır. 
Bwıun için dün m::ıJıallinde te.kik
ler yaoılnııstır. Bu yeni fidanlıkta 
bilhassa portakal ve muz gibi 1 
meyvalar yetiştirilecektir. 

Belediye 
emu rla rı 

Yeni tekaüt kanununun 
esesları nelerdir? 

Belediye memurlan için yeni 
bir kanun layihası hazırlanmakta 
olıduitu.nıı haber vermiştik. 

Bu layihanın hazırlanması bit -
miştir. Öğrendiğimiz esaslarını ya· 
zıyoruz: 

Badema her be:eclive ve cBele
diyeler bankası. memurininden 
ise basladıJtları aydan itibaren mn
a'şlarından iki ay % de 10 ve müte
akıp aylarda da % 5 •tekaütlük a
idat!> kesilecektir. 

Belediye:erimizde ve cBelecliy<> 
bankası• nda filen 25 sene çalış
mış olanlar icin bi:r cetvel vücude 
~etirilmişt.ir. Aşağıya kaydettiği -
ımiz bu cetvele göre kendi.erine 
tekaüt maası tahsis olunacaktır. 

lŞO lira asli maaıı alanlara her ay 
154, 123 lir.a aıaıı:ara 135, 100 lira 
·a:lanlara 116, 90 lira alanlara 100, 
80 alan:ara 88, 70 alanlara 80, 60 
alanlara 67, 50 alanlara 55, 40 a
lımlara 4.6, 35 aıan:.ara 40, 30 alan
lara 36. 25 .alanlara 33, 20 alanlara 
27, 15 aWı:nl-ara da her ay 20 lira 
tekaüt maaşı ita olunacaktır. 

25 seneden fazla çalışan memur
lara ise her sene ic;in tekaüt maaş
larının % 25 i z.ammolunacak:tır. 

Belecliyı! hiz:ınetinı:le 30 sene ça
lısmıyan.·arıo tekaüt1ükleri ya -
pılnı1vacaktır. 25 .seneden az çalı
sın da kendilık::.erinden vazifele -
rjnden ayrılmak istiyenlere gelin
ce; bunların maaslarında:n her ay 
kesilen paralar % 2 fa.llie .iade o
lnnacaktır. Bu yen.\ kanun önü -
müzd"ki !!ünlerde Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilecektir. ---oo---

T elebe sayısı bu yıl 
d...ıha arttı 

Orta m€kteı;, ve liselerle mua -
!im mektep~erimizde okuyan ta -
]ebelerimizin. sayıları bu yıl mü
him miktarda aı·tmıstrr. Bu müna
sebetle yeni ve müteaddit şube -
!er arı0mıştır. 

Maarif Vekfiletinin tesbit elti • 
ğine göre halen bu mekteplerde 
okumakta olan kız ye erkek tale
belerimizin Yoekiınu 119 bin 145 e 
çıkınış bulun.maktadır. Sınıf ve 
sube sayısı da 2327 ye bartğ olmuş
tur. 

Önümüzdeki ders yılında talebe 
cavısının 15 bini bulacajb tahmin 
olunduğundan şimdiden ieareden 
hazırlık.J.ara da başlanmıştır. 

---000-

Esnaf cemiyetlerinde 
umumi içtimalar 

Şehrimizdeki tekmil esnaf cemi
yetlerinin senelik heyeti uınınniye 
ictima'.arına a ·ın 15 inden son:a 
baslanacaktır. Cem.ivet-ler bu hu
susta raporlarını ve veni yıl bütçe
lerini hazırlamajia b.'.ışlamıslardır. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 --- -

* İhracat tacirleri bazı ecnebi 
vapur kumoanyalannın navlun -
ları yükselttik.erini iddia ederek 
ı:Jiikadarlara şikiıy.?tlerde bulun
muşlardır. * Yeni kurulmakta olan l!mifcd 
şirket'.erin hepsi G"htadJ O:ıı,,,.· 
Ahit hanında opbracaklardır. 
Bunlar harictcn mü:ıın. mıktarda 
mal _getireceklerdir. 

Meteoroloji ise, dünyam·zın ii
zerin~ tesir eden tabiat lıad:sele -
rir.den bahseder: '>ıcaldık, soğuk
luk, yağışlar, iklim, rüzg5.riar ve 

Almanya petrolü nereden bulacak? 

- Hay:.r. Bize yemekten sonı·a 
_gelm<:>m'zi sövledi'er. 

- Saat tay:.0 etmediler mi? 
- Akşama kadar evde otura • 

caklarmı•. Sa·at tayin.ine lüzum 
gönmemiSler. 

Cemilin anası laia karıştı. 
- Onlar çok küıu, çok nazik in· 

sanlardır. Bütün günlerini hi.z<> 
hasret misler. 

Konu9a:-ak g'.divorlaııdı. 
Otomobil Bebeğe varmıştı. 
Cemilin babası, rnföre sa.hllde 

bir yalıv~ gö•:ererek: 
- Surada dur bakalım.. 
Dedi. Otmnol;ı;l durdu. 
CemJI ta·ks:nin ücretini venni$ti. 
Yal.nın kapısı a.;ıktı. Kapıda kü-

cük bir erkek co"ui!u du:ruyordu. 
Fakat, o kadar zc-ki bahşlı bir ço
cuktu ki bu. Heımn mı'safirlerın 
Y'iizüne bakar.ak: 

- Buvurun .. Buvunm. 
DedL. Yol göste·rdi. 
Merdivenden m.isd'.rleri karşı-

ladılar. 

Mutad takdim merasiminden 
sonra, Cemilin babası , müst.al~bel 
gdninin annesile konuşmıya baş
ladı: 

- Bebek yine eskisi gibi.. Sa • 
hildoe birkaç yalı. Bahce .. :ıo.:eydan. 
Yol'.ar .. Her~ey yerliyer.i.n<le. H iç
bir d eğiş:Jtlik yok. han"nefendi! 

- Cok doğru. Fa kat. bir deği -
~lklik var ki, onu uıtıal.:n'-ı göre
.m:'.!'m~sirJz. 

Ve tatl. b;r tebessümle ilıive et
~i: 

- İnsan.hır .. Hele su saçlarmııza, 
renklerimize, ha.Ltiı ses:m zin a
hengine im bakın.ız. E&J<i .ııün.lere 

saire gibi .• 
BIJRBA..111 CEY AT 

ve o değismi;•cn yolkra, bahçe
lere, m<>vdanlara ni.ı>betle b:z ne 
kadar çok deği~mişiz. 

Gülüştü',•r. 
Cemil, annesiniıı kı::lağına yao

vaşça fısı:ldadı: 

- Çok ince .. Nük!'.eli kanuşma.
sını s<>ven bir han.meiendi. 

- Ben sana söylemiş~:m.•oğluın 
bunlar çok kıbar, çok asıl bir a>
lıedir. 

Cemilin gözlerıi ·kapıda.. Müs • 
ta.kbel kar!smm ne zarr,.an i~iye 
J<'·receğini dü;ünüycr .. Ade:.a sa
brrstzlanıvoıdu. 

Yalı sahibesi bir aralık şöyli! bir 
cziir diledi: 

- Kızım dün .ııece yalının ha -
nıamında .denize girmişti. Biraz / 
üşüm üs .. O ksü. üyor. Gece arka -
sına t entürdiyot sürdük. Keyfi vok
tur 2mma kusura bakmayın 1 Genç
lik bu .. Söz diı>"cmivor!aT .. Maa
mafih benim kızım. anasının sö -
zünü en cok dinlevenl~rden biridir. 
Böyle olduğu halde kendini üşüttü. 

Cemilin anll€si cevap verdi: 
- Genelik bu, hanımefendi! 

Vaktile bizler de Ö"le de{(i:l n.iy
d.ik? Sulardan sulara, s1hilden sa
hile, kayıktan kayığa dol·aşır du
rurduk. 

Fazla konusamadılar. Kapı a -
cıldı. Bir tüy kadar hafif ve ince 
vücudi.e ucar ıribi od~dan iceri 
d ren ıtenc bir kız. doi!ruca Cemilin 
babasının elini sıktı .. Kızın annesi 
tanıştırdı: 

- Kızım ... Ve Cemil beyin pe
derleri.. 

( Devamı Var ) 

Uu harpte petrol mmtakalarının 
zaptı keyfiyeti ebcınm.:yet kaza
myor. Bugünkü harpte kaşı kar
şıya bulunan büyiiJ, devletler • İn· 
g.ltere, Fransa ve Almanya - dan 
hiçbirinin Avrupadak.i kendi top
raklarm<la büyiik Hıt:yoçları içiıı 

kafi gelecek petrolü yoktur. Bii· 
yük ihtiya.ç:arı, yani tayyarelerin, 
tankların, hulasa bfililn motörlü 
harp vasıt~lar.ı.nın varkuvvet)eri
le çalışarak döğüş<>ceği nihayetsiz 
giinlerde sarledıiecek surette pet
rolden çılı.ıa-ılacak yanan madde
nin ıkifi gelebiimesi b:r meseledir. 

İngiltere ile Fransa için keyfi· 
yet daha kolaydır. Çünkü bu her 
tk.i imparatorluğun vasi meuba· 
lan vardır. Fazla olarak denizler 
ellerinde bulunduğu icin Amcri
kad8n istedilueri petrolü s"<m a
larak getirtebileceklerdir. Ameri
ka dünyunın dörtte üç p<'trol is
tihsal~tıııı temin eden b:'l' kıt'adır. 
An1crika petrolünün Avrupaya 
nak.I i ancak rradalti denize bitkim 
olmakla kahil olaci>ğından Ameri
ka kıt'a•ınm petro-lünii limanla
rına kadar getirtebilmek Almanya 
için artık imkansızdır. O halde Al
manya idn petrol tedariki ne su· 
rc!le mümkün olacak?. Bu itibarla 
Romanya ve Almanya ~rasında ak
tedilen son anlaşma şayanı dik
kattir ve tel.kike ço!< değer bir 
filC\'ZUdur. 

l\[Üzakcre esnasında evvern Al
ınanlrr 1 markın 75 ley olarak sa
yılmas1111 İf;temişler, fakat bunu 
Cükrcş hüküıneti kabul etmemiş, 
niha)·et 49 buçuk ley karttlaş • 
tJTılmıslır. Her ay Romanyadan 
Alm•n)·aya 130 bin ton petrol gi
decektir. Roman)·anın aldığı eş
ya)·a mukabil Almanyava 16 m'l
yon mar.k borcu kalmıştır. Bu 

borç böyle ödenecektiı. Fa.kat 
Romanyaııın ııe kadar petrol ih
raç edeb;Jdiği de ayrı bir mese· 
ledir. En yeni malümata göre Ro
manyanın harice çıkarabileceği 

petrolün miktarı 9,,0 senesi için 
ancak 4 mil~·on 500 bin tonla 5 
m;Jyon 500 b:n ara .. nda tahmin 
edilmektedir. Almanlar ise senede 
1 milyon 650 bi.ıı ton almak isti
yorlar. 

Fakat Ron:uınyadan Almanyaya 
sevlOyat hususunda hayli müşkü
lat vardı. Lokomotif ile ngon 
azdır. Çünkü Romanyada demir
)'ollan ciheti askeriyen.in ihtiya· 
cına verilmiştir. Onun için Al -
mantar 180 iokomotif ile 3000 va
gon yollamayı. bu suretle Roman
)adan aiacaldarını t:I{;wıayı mu
va!tk görmüşlerdir. 

Avrupa horbinin beşinci ayına 
girildi. Bundan sonra barek1it ne 
şekle giTecek, harbi neticelendir· 
mek içiµ bir taraita Almanya, di
ğer tarafta Fronsa ile lngillcre ne 
yapacaklar?. Avrupanın kuvvetli, 
ayni suretle hüner ve marifet sa
hibi üç bü~·ük miUeti karşı karşıya 
çıkmış buluncyorlıır. Kuvvet ve 
sen·et nwnbaları geniş olmakla 
beraber neticeye varıncıya kadar 
sebat ve ısrıor ile ça!ısmak için la
zın1 gelen kuvvei maneviyeye de 
malik bulunan taraf için kat'i ga· 
Iebeye varmak mümkün olauktır. 
Almanya için harbi çabuk bitirmek 
bir gayedir. Bunun _için de en kes
tirme yol olarak lngiltcreyi en 
hassas noktasından. l'anj denizden 
vurmak dü,ünülmü~tür. Fakat bu 
tahokkuk cdemcm;stir. Onun için 
940 da Avrupa harbinin girerci;i 
safhalar tiirlü meçhullerle dolu 
görünüyor. 

(Deva.mı var) 

• 
ltalya ve Papa'.ık 

Yas&11: Alulled Şilkril ESllif 

İtalya Kralı Viktor Emanuel 
Papa on ikinci Pius arasında '} 
pılan karşılıklı ziyaretler. 1931 
1.onkordatosundan sonra bu 
hükümdarın münasebetlerinde 
ni bir merhaleye varıldığını fiil 
tcrmektedir. lllalı1ınılur ki It.alyi 
Krallığı 1870 senesinde Romayı ~ 
gaı edınciye kadar Papa. bu şehril 
Jıükümdarı idi. 1870 de Fransa 
Prusya muharebesin.in hazırladıl 
fusattan istifade ederek İtalyan 
!ar, Romayı isgal edince, o :ı:amal 
Papa olan dokuzuncu Pius, bP • 
günkü ziyarete sahne olan Kiri' 
nııJ sarayından kBçarak kendiııl 
Vat.ikan urayına hapsetmişti. Bili 
dan sonra Papalığın İtelya dev• 
!eti He münasebetleri altmış seıı' 
inkıta ba.linde kaldı. 

Nihavet Musolin.i, 1930 senesill" 
de Papalıkla ltal ı a arasındaki ınil• 
nasebctlerin nmmalleşıucsind• 
fayda gördü ve on birmci Pıus iı• 
bir kon.kordato imzalandı. l:lu m il' 

kaveleye göre, italyn, P~ paya v a• 
tikan sarayı ile, etrafında küçii~ 
bir çiftl..k kadar toprağı terkcdi• 
yor ve mülümce hır de tazminal 
veriyordu. 1'30 k<ınkorcbtosundaO 
sonra artık Papa, toprak itibarı!• 
c!ünyamn en kü~k memleketin• 
salı.ip olmakla beraber, katolikfİ' 
ğ.n ruhani reisi olm•k itibari!• 
kalabalık halk kütleleri üzerinde 
nüfuz iddia eden bir hükümdaJ 
oıdu. Musotininin U30 konkorda
tosunu imzalarken İtalya mımın• 
Papannı nüfuzundan istifade el· 
nıek isti;.-eceğ-i zannedilmişti. Fa· 
kat bu ümit tah•kkuk etmedi. Bi• 
!akis Papahkla İtalya arasında a~ 
rasıra ihtı;&.f çıktı. İtPlyan ~.....:ı", ,. 
ğinin terbiyesi hakkında faş zıniJ 
düşii.ıfdüklcri, Papanın düşüncelC' 
rine nymu.vordu. Bilhassa İlalyııı 

katolıklii(e karşı sorih vaziyet a• 
lan Aıınan.}-a ile isb.rliği ~·apıncaı 
Papa ıle müııa<ebetleri biısbütiıO 
gerginleşti. Papanın İtalya ve 
lıatıa AlnıanJ·a ile birlcştıkleri bit 
nokta, İspanya meseiesi idi. B~ 
memlekette komünistliğin yayıl• 
masına 111fıni oln1ak jçin italy• 
uıaddi yardımda bıılunduğu gib~ 
Papa da manvi yardımını esirg.,. 
ınedi. Komünistlğe karşı vaziycl 
almak noktasında Papa, şüpbes~ 
politika manevrası çeviren antikO' 
nıinlern paktın uzuvlarından da• 
ha sanılıııi idi. Fakat bu, hir taraf• 
lan iıa.ıya •·e Almanya, dığer ta • 
r:ıftan da Papalık arasında bit 
mukarenet .kurulmaoına yardım 
edecek dezecede kuvvetli bir imil 
olıhadL Çün.kü Papa, AlmanyanUI 
katolık Almaııl.ar hakkındaki pO" 
li tikasını hazmedemezdi. 

Alman • Rus paktı, vaziyeti d O' 
ğ"lştirdi. B:r defa antikomiııterO 
pakt yıkılmıştu. Sonra PapanıO 
din noktasından, İtalyanm da de'" 
!et noktasından tehlikeli saydık • 
!arı komünizm orta Avrupaya ve 
şimali Avrupaya doğru adım at• 
mış bulunuyor. Aimanya nazi par• 
ti.si sol c::enahının d~reksiyonu al• 
tında tedricen komünizme benzi· 
yen bir istıbaleye doğru yürü • 
mekkdir. Bu şartlar altında İtal· 
:ra, Pa-palığın mıtnevi niifuzundarı 
komünistlığe karsı kuvvetıi bir 
mukavemet unsuru görmüştür. K O' 
mün'.stlıı{i dnha küçW< t<blike ad· 
detıniyen Papa da bu manevi nü• 
!uzunu İtalyaıun çizdiği hedef uğ• 
ruııda kullanmaktan çekinmek i· 
çin ortada sebep görmemiştir. İşte 
Papa lle ltalva bu şartlar altında· 
dır ki biribirıne daha çok yakın 
l!elınek lüzumunu hissetmişlerdir. 

A. Ş. ESMER 

Birimiz in Derdi 
Hepimizin Derdi 

E ozuk elektrik tesi
sa hnın tamiri de . 

zor ış 
Blr okuyucumuz yazıyor: 
Evimin cieklrıği bozuldu. 

l\1uaycne ettirdim. Tellerin bo
zuk oldui;'U görüldıi. Tamir et
tirmek li\zım geldi. Fakat İs
tanbulda bozulan elektrik tel
lerini tamir etmek ne ZOT şey· 
m;ş!. Çünkü bu işi herkes ya
paınıJor. Ancak Nafıa Veka· 
Ietindcn vesika almış olan 
müteahhitlerin tamir etmele
Iazııumış. Bunların adedi de 
koskoca İstanbul için kırkı 
geçmiyor. GunlaT iki üç liralık 
tamir işlerine tenezzül etme· 
dikleri gibi bu gibi müşteri -
leri ba$tan sa\'uyor1ar, :\'ahut 
fa7(a tamir ücreti isti~·or!n. 
Nihayet müteahhitlerden bi
rini tan1van bir arkadaşın de· 
liılcti ile telleri t~mir ettir· 
diın. Herhalde bu deTt . yal
nız h~nim dci>il. bütün İstan
bulluların cerdi olsa gerek!. 
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1 MEMLEKET MESELELERfl ı t:iJ:td:tDt ,---------,-!.I ED@tl 
Klzllayln 62 Yıllık l 

CEPHEDEKADINAllTi.sTLEE 

İn.rilteenin en meşhur halk. şarkıwı 
Gracle Fietd.!, garp cevheslııe rttmııı ve 

şerefli tarihi ~~Ei~E.:: 
kı.s'llmıf, ayaklannda derman kalma· 

Kızılay cemiyeti, bugüne kadar 
·memlekette ne hizmetler gördü?. 

YAZAN: 

FEYZi l REŞAT 

Evwıce adın~ «Hilallahmer cemı. 
~eti» dediğimiz Kızılayın dalnıa va.tan 
e nıemleket hizmetine kasredllnılş 62 
ılhk tere:fll bir hayatı ve maıist 

i.ır Ha var .. 
, • rp ıamanla.rnıda, sulh ıamaıı ... 
11.rmda, yaralnım, kl:msesJ lıı 
wıtlikt z,yoksu .. 
~ e e zedenin Y&rdınıuıa elini n-

"' n Iiıulay Cemiyeti . 
iJıar edeblJece'"'l '~.eın.ıeketln it
. b g hayır muesseselerhnt .. 

•ın OŞında gelir. 
Er1Jncan ve h . 

• • a\'alislude vukua ge ... 
en so11 acıktı feliket de Kız 1 d 

1 h , ı ayı er .. 
ıa arekete geçirmiş bulun""or Kızıl· 
ıy b ·- ~ • 

11
' utune kadar sayısız yaraları sar-

l~ bJr şefkat ve insanlık müessesesi ... 

Kızılay b · k UC-lllle adar ne yapmışttt't 
:ı.~ möes!iesenln larlhhıe ki.Saca bir 
.oz atmak, şu Cünlerde faydalı ola
a.ktır. BcynelmHel Kııılsallp birllilne 
;"'uiJ bulunan Kııtlay Cemiyeti, şimdi, 
aaUyeUnin 62 inci ytlı foine basm11 bu
tmuyor. 

,..1~14 • 1918 büyük harblııde, Kızılay, 
U.tW\ cephelerde destani bir yardım ve 

·efkat hizmeti lçlııde idi. Cephelerde 
evhe geı-Uerinde, hastaneler, dlspan~ 
~erler açm1ş, yaralı gördüğ'ü her iıısana 
~~hal yardım hlzmetlni ifa etmq yurt 

ı •-iliude aşhaneler, bakunevJerı' tesı .. 
"-lftır. ~ 

1 
Bilrtik harptt'n sonra, İsuklaı mü .. 

1 elesı sırasında - ca 
1920 Ylhnd Kizılayı Cdrüyoruz.. 
~Ulet l\leci~~i~~~d~ Türkiye Büyüt 
>ul hük~ u111 zaman, İstan-
r. uınetı ile, Anadoludaki b .. t .. 
b.J.7.llt\y merk a un 
rını k--ı ez ve şubeleri de ali.b.Ia.-

... 1.11..1 şlerdL 

Ankarada derhal bir 
lıashfı "hd Kızılay murah-

ı as edild.J , .. e bütii.n 
Ku-ılay şubeleri bu Anadola. 
Derhal faaUyet merkeze bağlandL 
iti k e geçildi, Kızılay bü 

n tırtuıuş mücadelesi d . ' .. 
htlyaçı .ırörUJ evamınca, 
rl Yoktan .en he~ nevi sıhhi maızeme
:örmüşıür.' arehnış, birçok blzmetıer 

[ .Kızılaycılar zelıtcle feWı.etlııe ııfnyanlar l9lıı iane loPlurorlar 

ka.swda, iaşe, iskdıı ve tedavi nıaksa
ı!Ue, YÜS binlerce lira sarfetmlftlr. 

Şimdi de. Erzlııcan ve civarında vu
kua gelen büyük faciada, yine K.ınla.11 
vazife alınq görüyoruz. 

Kızılay, bir teselll ve şefkal, yardım. 
hJzmet ocağıdır. Herkes, Kızılaya yar .. 
dım etınelidJr. Kızılayın fel3.ketzede -

lere yardımı. ancak, bizim ır.u.aiaya 
ıardım etmemizle mümkündür. Kızıl• 
aya a:ıa olınah1a.z. Bütün vatand.a.t • 
ıarımızı, Kızılay& aza olDıata teşvik eL· 
meJJylz, Medeni ınemleketlerde, Sall
biahmer cemiyetlerine kayıtlı vatan .. 
da.şiarın sayısı çok fazlııdır. Biz, onla na 
fevkinde blr 7ekilıı teşkil etmeliyiz. 

Ölen Duglasa 
ait hatıralar 

ölümü Hayatta hiç yılmıyan ve 
hiç beklenmiyen bir artistti 

Holivııd; en parlak, en meşhur - Zararı yok, Los Angcles'e si· 

ve en eski yıldızlardan biri, za • pariş ederim. Kocaman ağaçlar 
vatlı Douglas Fairbanks'ı toprağa gönderirler dikeriz. 
tevdi etti. Dedi. Mukav\'adan 200 büyük a· 

Douglas, 21 mayıs 1883 de, Den- ğaç yaptırdı. Hakiki ağaçların ara-

vcr'de (Kolorada'da) doğmuştur. sına diktirdi •• 

mıştır. 

Sevimli artist ~imdi İlalyada K<>1>rl· 

de islll'1llııı.1 •dl1or. Noel yorlalarmda 
J'lne cephe1e. C"ldecek.t şarkı ~öylbe • 
cektlr. 

Gracte, Çcmherlayoin sou. nutkuna 
dfnledJkten sonra. diyor ki: 

- Cepheye _pııueyi, şarkı süylcmeyf 

kalama koyan ÇemberJayndir. Bundan 
evv-elkl nutkunu dlııledUıı::ten. &0.nra ken.-
di kendime: 

- Haydi cepheye!. 

Dedim. Tabii sllih.ı omuzlayıp nni. • 

da.filer arasına karışa.ma~dım. Bunmı 

itin ş.atkt söylemeyi n:auva.fJk buldwn. 

İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN MÜSA· 

DERE -ETI'İKLERİ KAÇAK EŞYA ------·-
Harblıı bldayetlodenberi İn~ ve 

Ftımsız fllolan Aimanyaya ginderlle.n 
800,000 ton kaçak eşya müsadere et· 

nılşlerdlr. Bunun 500,000 tonu İn..ııtz
ler, 300,000 tonll da Fransıdar ta.rlllm• 
dan ıapledllmlijUr, 

ŞİMAL DE'VLETLERİ TİCARET FİLO
LARININ TONAID 

Ba~ta 5,000,000 loııililo ile Norveç ıe
llr. Sonra Bolauda 3 milyon tonllilo, İs
v.eo ı nrllyon, 600 blD. toniliıo, Daıılmar• 

ka ı milyon 2-00 bin tonlli&o olmak 
lizere mecmuu 11 ,eoo.ooa tonllito. 

COD SAVE TllE KİNG 
NE DEMEKTİR? 

«God save tbe Klnı • Allah Kralı 
muh~faza etsin!.» İnc-Ub:lerin mUJi şar· 
kdarından biridir. Güftesi vo beslesl 
Henry Careylıı.dlr. 1745 len itibar .. 
kraliyet taraftarlan larafıl)Jlan •ÖT~ 

lenmlye başlaıımışhr. 
){rallçe blrlııcl Vllıtorya lahta çık· 

tığı uman bir kellıııesl detlşlirilmlş· 

tir. cGod save lb• Quen - Allah Kra· 

Uçeyl muhafaza etsin!.• 

BALTIK DENİZİNE llAICbI iKi 
FiNLAiiii>iYAKÖRFEZİ 

Fjrinrisl: İsve~ ve FinJandlya sahil· 
lerl araıu11da bulllllaD Botnl kört .. ı. 

ikinci::ıi: Finlanıllya köTfez Flnta.n• 
diyanm payıtahh Helslnkl bu körfeı: 

lizerlndedlr. Karş:ısmcla da ~ııtnınt ve 
Kron~tad bulunmaktadır. 

1 numaralı halk düşmanı ve müthiş serseri 
Trebiç Linkol • ı n 

Hitler'in dostu olan bu düzme Buda, 
Çin de faaliyete başladı 

1926 senesi mart aymın ı lııd &'ilntl 
sabahı Londra haplshanl:slnin dlretl· 
ne ceklleıı siyah bayrak, bir adıımm 
idam olandllfunu. blldlriyordu. 

Beyhude bir rlnayetiu cezasmı çe .. 
ken ba adanı, ,-:ıktile İn.ctlh ordusun .. 
da tayyare zablll ve parlak bir istik
bale namzet olan Jobn Llıık.olin idi. 

Ordudaki mevkii sayesinde .,-iı.ksek 

sosyeteye giren bu renç kibar bir aı ... 
lenin krıHe nişanlı idi. Bir ooel seresi 
parasına tamaan eski cephe arkaıhş .. 
)arından birini öldürmüştü.. Ne kur· 

bam:run a,-tünde. ne de apartımanın.U. 
para bu.lamaJ"ınca. büyük bir çiçek de
metin) almış. ve-... nlşanl1SlD:4 hediJ'e 
ebnh,IL 

Bu adam, idam olanmu:dıuı evvel ı• 
mektubu 7UD1Jşh~ 1 
«Sun - Chl • Zrot:, Ta • Tsao ma'naııtı.rı, 
Sze .. Chuen eyaleti~ Çln.-• 

cSevglli baba, muhakkak birkaç haf .. 
taya kadar idam olunacai'ım. Ölmez· 
den evvel senl son bir defa. cörmet 
isterim. Ne yap yap ..-eı...

Manastırda liilhlar önünde mukadd .. 
4leiirmenleri çevirerek. buhurdan. .. 
J.ıklarda giinlük yakarak dua. eden 
Buda ppaslarınd:ın ba~ka k.lmse yok
tu. Burası. Çlo lhtllnlcllerlnln merkeıl 
idL Barekltı idare eden de meşhur 

ÇJo More,all Oa - Pel • Poıı ldL 
Mareşalin hususi bir UUhl vardi. 

Esrare.aslıı bir adam: Sun .. Chi ~ Zen~. 
Sun • CW • Zeng Çlnll deill. halis 

blr Avrupalı idL Dalma yükselmek. 
büküm sürmek istlyen, fakat her de .. 
fasında sukut eden uzun boylu, zayıf 
vttcutıu, ince dudaklı, efri ve uzun 
burunlu bir ıerserl-

Ba adamın hakiki lsml Treblç Llo
kollıı idi. Ae>inc bakmadan Çlnde İn· 
clllı kuvvetlol kırmak teşebbüsünde 

bulun.muştu. Treblç cesaret ve ideal· 
den mahrum be:rnelmUe! bir casus, 
müthiş bir ınacera adamı ldt Londra
dan gönderilen bu kısa. mektubu abn
ea çılgtna döndii. Oa. - Pel .. Fou'yu 
bıraktı. Londra:ra gitmek içln :pasa .. 
port lsledL İngiliz hükumeti, vaktlle 
avam kamarası az:ısı bulnndutu mem· 
leketin siyasetini kanştırmıya teşeb .. 
bü.s etmemek şa.rtile pasaportu verdi. 

Treblo, A'f)'a,.-ı \e Avrupayı gectL 
3 mart 1926 da Ma.rsllyaya vasıl oldu 

Ve pıeleler vaıııta...ıe oflunun bir ırllD 
evvel ldıun olandutunu öir-eniL 

TREBİÇİN HAYATI 
Bu adam kimdir?. 
187Z de, .ft.facaristanın Pok.s köyün .. 

de, Treblç adlı Yahudi bir ıa.hlreclnln 
bir ojlu dünyaya relmlşll. . 

Bu çocuk; yirmi yaşına basınca 

Londraya ırlıtı ve dlıılııl d•tlftlrdl. Ba 
uyed• birçok kimselerden maddi J'ar
dımlar g-ördü. Sonra köyüne döndü.. Fa .. 
kat ailesi ve köy halkı tara.tından ko• 
iuldu. 

1899 da Hl\lllbur,da bulunuyordu. 
Burada da protestan oldlL İane topladı. 
Ve blr sinacoka &lderek tekrar baba
iının dinine döndü. Habamhanenbı 

ruhani meclisi, yeniden dinine dönen 
bn akı1Jı genci cYahudl mlsyonerl.9 o
larak Kanada.ya gönderdi. 

Trebie, vazifesini yapmadı. Tekrar 
Angllkan dinini kabul etti ve Lond .. 
raya gitti. Ve L'llllinln sonuna Llokollıı 
unvawıu ilıi.ve etti. Kanterbury plfilc.o· 
posunııu nıaiyctine girdi. Biraz para 

birikUrdJ. Kılıfını ve kıyafetini düz ... 
dil. Gueteeilik hayatına atıldı, siyasi 
b:ilerıe meşg-ol olm1ya. başladı • 

1906 d•, llboral ııarlMnin lideri 
Seebam Rovotrcc'ııin hususi kil.tibl ldl. 
700 İDJ:illz lirası dolandırdı ve bu para. 
ile ıncb'us ~ilmiye mu\'a(fak oldu.. 
Fakat zabıta, bu bir dinden dlğrrine 

reçeıı prlp adamın harek1ihnt ı:;üphell 
cördiL Tahkikata. bJ!?lııdı ve nf'llcede 
meb'tuıluktıın l~tlfaya ıne<"bur etti. 

Trrbl(!, pıhsı111 pırh-:ını topJadı Ro--

manyat• geldi. tlç sene bir petrol qbıl 
idare etli. Balkan muharebesi esna -
sında yeni bir raallyele bafıladı: 

Casusluk ... Bütün imlrlerine lhaaet 
ettL Nlhayel, Sobada 1akalantlı. Ağır 
bir conya mahkfun oldu. Fakal. Al -
man c:asuslUk leşkl!it. şefi mıraıa,. 

Nlkolalııln :yardımı Ue haplshanedm 
k.açmıya muvaffak oldu. 

1914. de tekrar Londraya glttl Miıt· 
leflklerlo lslibbarat servlsloe ,.ınıı ve 
bir vasile ile Roterdama eönderildL 
Orada. bilahare Sofyada kendisini Itv
taran adamın aJanlarUe tanıştı. Al • 
manya lohlııe iıı.-ıııereye ihanet ediyor. 
du. Fakat, kurnaz bir adam harek3..tuu 
röz altmd• bullll\duruyordu: YözHI& 
Trenş... 

Bloaenaleıb. Londnya döndütil -
man ihaneti yüzüne çarpddı, İndHa 

topraklarını lerketmesl irin lkJ ria 
müsaade verildi: Eski blr meb'mua ( .. 
dam olunması dotru deflldlr .• denlldL 

Treblo Nevyorka .-ıııı. Amerlkada 
Alınan casuslarına lşlirak etti. 

İngiliz :aabıtasuı.uı talebi üzerine n· 
kaJandı. Londraya. rönderlldL Dolan .. 
dırıcıhk cürmlle 3 sene hapse ma.hk.im 
edildi ve cezası bitince bir daha İııırll· 
tereye dönmemek üıere hudut haricine 
fıkanldı. 

ALl\IAN CASUSU 
Alm:ınyada ne yaınyort 11e va.U. 

görüyordu? Bunu, A.merlkadakf elkl 
şefi Fon . . • . dan başka bilen yok. 

Lozan sulJıuııu müteakıp, Yunanlı .. 
!arla yapılan mübadele! alıall muka -
vr:lesl nuıclbince, Yunanlstanın muh 
'elif llıra• · k ı -l'" v J<:; e elerinden a.Jdığ-ı 360,238 

Çok dinç ve sağtam idi. Böyle aııi =;~~~~~~======"'-= _= _= _= _= ::= ;;= ;;:= ;-= _= _= _= ":;= ;;;= ~= ~=:--:rit-"i~r-"i:;;-.C::'-l~!:-••• .. , 
surette öleceği kimsenin hatmndan c o c u K Çin de 

yılbaşı günü 

Treblç 1920 de General Lüdendorfaa 
mutemedi olarak görülür. Demli' sa
nayii baronJanna, bilhassa Kolon,-a 
bankası direktörü Baron Şödere ak.al 
hocahjı celi.yor. Bir l"ectı Adoll mtıerıe 
bnı~t)'Or \•e lhtlliltn sayılı eJemaDlan 
arasına ka.nşıyor. Ba.vYeranın katolik 
ahalisini Prusya aleyhine arıklanm.t:.ra 
(.eşvlk rdlyor. 

urk vatandaşını, nıemleketln mnhtellt 
lskelelertne laşımı•hr ~-ıl b lan ·s • .a..u; a7 u V&• 

daşların sıhhi ''aziyetf ve iaşesi Uıe 
volda, geUrlldiklerl yerlerde uzun za .. 
oıa.n meşıruı olmoşlur. 
Ktzıtayın gördüğü hizmetler ve ha .. 

~ ilanıma harcadığı paralar mllyonlan 
.:uyor, Cumhurl:rellıı nanı larihl olan 

d
•. BlrJocı leşrlo 19ı3 len 15 locl yıl. 
•nüın· · ııne kadar Kızılay muhtelif fe· 

:etzeıı.eıere ve 7arahlam 4,il9,S58 lira 
kurıq hareamıııtır. 

15 Yılda .Kızılayın mütevazı bütoe _ 
'>lndım çıkan bu dört buçuk mll7on Un 
Para. Ue.. birç,ok vatandaşların derdi· 
:~. kotuJnıuş, birçok eanlar kurlarıl
--.ttt. 

1 
3te11ı1ekellıı kıtlık görmü, mınlaka

r:~~ kııda:r yardım etmiştir. Se71ip 
,. a et1n1 Kızılay karşLlamışttr. Büyük 
\ °"'&ın fatialarında, ICızılay 7ardıma 
.:;:,ınqtar. Zelzçle rörmüş sahalara Ka
til& Y ~oşnıuştur. Gıdasız çocuklara, sd
has ln.ilcadelesloe, verem mücadelesine, 
t la.ne vo dls11anserlere, Bulg-arlstan 
he Rotrıanyadan ,relen göçmenlere, tra
tt OlQ bl~dclesine, kanser mücadelesi• 
e ltttılay yardım etmiştir. 

, llarplcrde yabancı memleketlerde ka· 
'n e..ıtlrlerimize Kızılay yardım etm1• 
el"k &;)'• 

a et ge~fren blreok yabancı memle-
keUcre de Kızılay yardımlarda. bulu.n
ıa.aştur, 

Kurtuluş barblnl müteakıp, düşman 
ışgaJinden kurtulan memleket köşeleri 
vatanclaşlar1na Kızılay yardun ebnlşUr. 
\skeri sıhhJyemlzc, Kızılay muavenette 
;•ulun.muştur. 

Cumhuriyetin ilinuıdan sonra, Kı.sıJ
l71ll gelir kaynaklan arttırılmış, bu 
lıayırb eemjyet dah.a genişleU1mlş, fa .. 
-'llyeU dalıa müsmir olnıuştıır. 

Kızı1ayu1 bellj başlı varidat menba -
~ rörelim: 

En başta Kızılaya yapılan halk le -
berrüieri, aza aidatı gelir. Bundan baş .. 
t.. Ku.ııay menfaatine verilen balolar, 
lllüsanıereler hasıJatL 
Bunı.tı1an başka Kuılay, bazı mad· 

~lerın aJuıı satım işlerini, bükilmetııı 
IDüs-..ı.esı ile üzerlııe almışlır. 
ıa!,lnlıı •• miişlakalı ve trenırl İ'lg• 

n Dttmlekete ithal ve ıahş imtl• 
..... Ii"ır.ı.ı lttt ay ceıniyetiıılndlr. 
bir tla.y, Mamak civarında modern 

ztbtru «az mas.kesi fabrikası tur• 
;:::- üç Yıl lçlııde, yüı binlerce maske 

.. •lllılştlr. 
"'-I • 

de sene evvel K.ırş~hir ve havallsln..-V• ~ab • ıeı.., a geçenlerde DıkUlde vuku& 
•·-ı telı:eı,ıerde, felikebede n.tan .. 
-.ş: arın 
-..._'itu'" Yardımına koşan Kızılay 01 .. 

geçmiyordu. 

Douglas'ı; Zora'nın maymunu, 1 t 
bir ıslak tavuk, Douglas cenapları, 1 
ormanların Robeni, Zora'nın oğlu; 
Bağdad hırsızı, Kara korsa::ılar, 

Gaııclıo filmlerinde görenler öldü· 
ğüne bir türlü inanamıyor, inan .. 
mak istemiyorlar. 

Ailesi, maden mühendisi olması
sını ta\'Siye ediyordu. Fakat o, ti· 
yntroyu ve aktöriüğü tercih etti. 
On dokıiz yaşında sahne bayntına 
atıldı. Bidayette çok güçlük çekti. 

Günün birinde bir yük vapuruna 

atladı, talihini denemek için Av- ı 
rupaya geldi. ÇıılıstL. Sultamptoıı
da, Anverste, Parıste amelelık, du
varcılık, lıanıallık yaptı. Günde 

bir kaç frank kazamyodu. Günün 
birinde kendi kendine: 

- Buralarda bir şey olacağımız 
yok, Bir de Amerikaya dönelim .. 

Dedi. Seyyar bir tiyatroda bir 

İf buldu. Vücudünün çevikliği, yil

züden biç eksik olmıyan tebes -
süınü, sevi.ıwi çehresi seyircileı-in 
çok hoşuna gidiyordu. Az zamıuı

da şöhret kazandı. Sinema y~ni 

başlamıştı. Sportmen artistlere 

lüzum vardı. Douğlas bir haınlede
şöhretin en yüksek zirvesine (ıktı.I 

Ve 1910 senesi mart ayında D. W. 

Griffith, Carlie Chaplin, Mar) 

Fickford'la beraber •Miittehit ar· 
tistler. filim şiketini tesis etti. 

İlk karısından ayrıldı '"' nz sonra 
Mary Fickford'la evlendi. 
~eni evlilerin hayatı bütün diin

yayı hayrette bırakıyordu. Bütiin 

dünya bu çiftin sandctine hl\seı e
diyordu. 

Buna rağmen, on beş sene ıonra 
ayrıldılar. Douğlas, 1 mart 193G ıla 
Pariste, Lady Ashley adlı asil bir 

İngili% kadını ile evlendi. 

Douğlas çolı. cür'etkii.r, yılmu bir 

Finlandiya 
Biliyorsunuz ki, Finlandiya ile 

Rusya Iıarhctnıektedir. Finlandiya 

Avrupanm şimalinde isveçin şar • 
kında, Baltık denizine doğru bnt
tas aşağı uzanan bir memlekettir. 

Finiandiyalılar aslan Uygur cin· 
sinden halis Türktürler ... Yani bi-

zim cinsinıizdcndirler ... 
Finlandiyalıların nüfusu üç bıı

çuk milyon kadardır. Oldukları 

yere bin sene evvel gelip yerleş -

mişlerdir. 

Finlerin muharebe eltikleri Rus

lar tam yüz yetmiş milyonluk bir 

millettir. Bire altmış beş derece

sindedir. 

Resimde gördüğünüz Fin çocuk· 

!arı, harp başlar başlamaz babaları 
yetmiş yaşına kadar silaha sarılıp 
askere gitmişlerdir. Analen da 

çocukları 
çocuklarını alarak yanıbaşmda 
ko~an olan İsveç hükfuneti hu· 

dudunu aşarak çocuklaruu İsveçe 
yerleştirmişlerdir. Çocuklarını hı· 

raktıktan sonra tekrar nıc.,,Jeket

leine dönen on binlece kadın ser· 

besi kalınca onlPr da kocaları gibi 
silaha sarılarnk barbelmek üzere 

cepheye koşmuşlardır. 

isveçle, anasız \'e babasız kalan 

Fin çocukları hiçbir gün analarının 

babalarının peşinden ağlamaıwş -

tardır. 

Çünkii; bu, çocuklar biliyorlar 

ki, onlarm anaları, babaları vatan· 

!arım diişıııana karşı müdafaa et· 

mektedirler .. 
Resimde gördüğünüz gibi, ço -

cuklar taınamile güler yüzlüdür -
!er Hiç birisi mükedder değildir. 

adamdı. Hiçbir mania onu kara - ============:===========~""".'==:==. 
rından döndüremezdi. KANUNSANI MOSABAKAMIZ 
Ormanların Roben'i filmini çe- ı- Flıılandlyanm nüfusu.. ı S- Flnlanıllyaıı.ın bnlunduia •ol· 

virdiği zaman Kalabasos Cİ\'annda ı- Flıılandlyanın -..aııaı saUıl:resl. ran 1er. 

büyük bir ağaçlı arnzi kiraladı. H E D t Y E L E R İ M İ Z 
ağaçların istediği kadar büyük ol- Bb·Joolye: Bir kol uaU. I 

adJi!w örünce: İklııclTeı Bir '8.ıılle k&ııal<. 

t)çüncil1eı Bir çorap. 

DördönclldeD el!lncb"o bdar malı • 

Noel baba 
asker mi? 

- Bana bak Basan!. Umumi 

Harp oluyormuş öyle mi? 

- Yok canım! Şaka ediyorlar_ 

- Finler döğüşiıyor yn! •• 

- Ha; o ba ka, yalnız Finler cid. 

di hnrhediyorlar. 

- Herkes asker oMuj;'Una na -

zaran bu sene Noel babayı görüp 

&eDebaşı yapanııyacağ .. , galıba! 

-Neden'r 

- Eh!" O da askere gitmiştir. 

- Yok canım, Noel baba hayall 
bir şahsiyettir. 

telli renırtn hed!Jeler verUecektlr. 

NOT: Müsabaka hal ınektuplırınuı 

cSon Telgrah bllmeoe mlldürlüfü &41. 

reslııe F•llayıııu. 

Diinyanıu bugünkü ha.il lçlnde ne 

Noel, ue yılbaşında bayram, tenUk yap .. 

:mak kimsPnlu hatıruıa relmedi. Hat .. 
buki ?lıioel ve yılbaşı g-ecelerf btitü.n 
dünyada resmi ıiyafetıer verilir, hu .. 

su!Si eilen('f'ler tertip olunurdu. 

Yılbaşı rünü, Çinin payılahtında. 

Pekin. şehrinde büyük şenJıkler yapı .. 

hrdı. Şenlikler 24 son sceesi saat U de 
başlardı. 

l'iis binler .. havai fişek aldırdı. Nl· 
glıı, bU iıor musnnwı? G<;kyüzüodekl 
cinleri ve perJlerJ kaçırtmak ieln.. Şen· 
ilkler on üç gün sürer ve blr fener •· 

layı ile uUıayet bulurdu. 
Son ıece biilün şel\lr yliıı milyona 

yakı~ renkU kandil ve ki.;ıt tenuıerle 

don.anı.rd.L Kut, balık, çiçek ve insan 

k.afa.s.ı şeklinde olan bu fenerler pek 

hoş bir manzara anederdL Zen.cinler, 

donanma için 60 • 80 bln lira sarle· 
derlerdi. İmparatorun masrafı Fr411su 

ııarası ile 600,000 frank lılL 

Ytlba~ı günü dostlar ve aileler ara-· 

sında kıymetlt ve kıymetsiz hediyeler 
teatisi de idet ldl Bu münasebetle, 
bir Frans12ın başına gelen prfp vak'a7ı 
anlatalım: 

Büyük bir şirket müdürü olan bu 

Fransııın cins bir köpeği var ve 9011. 

~viyor. Dostlarından bir l\Ia.ndarfn de 

köpeğe mcflun. Fransıt, kendisine bil .. 

yük yardımlarda bulunan l\landarlna 
bir şükran nişanesi olarak yılbaşında 

baz-ı hediyelerle beraber köpefl de cön
derl,-or. 

Fakat, Çlulllerlo köpek etlııl pel< tok 
sevdiklerini, etlerinJ k1yarak blr nevi 

baharlı köft~ yaplak.larınl nasıJsa ha
tıra g-etlnnlyor. 

İki gün sonra ltand.arlnden fU mek· 
tubu alayor: 

•Yılb~ı milnasebctllo ı:önderdıttnlıı 
köpek çek makbule ceçtL Ben. doklot'
lar el yememi mcııetllklerl ipin ısıı. 
fade edemedim. Fakal refikam ve kıs· 
larım pek lenelll bir ell oldutonu sö7. 
itiyorlar ve size çok ietekkü.r ediyorlar..» 

Frausıı:, bu mektubu okuyunca kö
pefl röodrrdlflne nadim olmq. l'a.kal 
L,iftea ırtııllklea _,._ 

Entrlkalarlle şüpheyi uyandırıyor ,.. 
Almanyayı terke mecbur oluyor. 

BI!' arallk l\l&e&rlst.anda, 50nra İtal
yada. g-örünüyor. 19Z4 de ortadan. u, .. 
boluyor. Çine gidiyor. İhtllil barelı.e ... 
!erinden istifade ve İnglJb: meııallbd 
haleldar etmek stlyor. Muvaffak ...... 
mayınca lsmlııl detlııtlriJ'or. Sun -
Chl - Zenr namı altında bir mın•...,. 
elrJyor. 

Burayı, oflunun mektubunu abaca 
lerkcttlflııl blll:roruL 

YENİ İHANTLEll 

1926 da, Baıılıokuo bir Buda ......._ 
tırında Şao • Iiunır adlı bir ulıı ..... . 
Asy:ıyı İnc-llizlerden kurtarma.ıım .. .. 
kaddes bir vazife oldu.iunu söylüTC;. 
l\fürltlerinl İııgllls mİİ!lleınlekeler;,.., 
Tonklııe. Çloe, Rotanda lllodlslıuı.a 
•önderi.yor. 

Birdenbire bu ıu:lzlo Kantonda lılı
lunduğn haber alınıyor. Umumi .,,..,. 
lllı oJundufu zaman Bonkoırda, ~ .. 
bayda, imtiyaalL mıntaka1a hücum ... 
den s.rserllorlıı başında ırörülüyor. lWa· 
hacimler baiır1yorlar: cY1-şasın Şao • 
Kuog! Asya Asyahlarındır!,;, 

Şao - Kun,run, Macarb Treblo IJ:a. 
kollnden başkası olmadı.tını aöylenıi7e 
lüzum var mı?. 

HulylMillllll hakikat olacatuu üııall 
ettjfi sıradi\ iki suikasda maruz ka.h
yor, Biasbay m:ınastırına kapanıyor. 
NUıayet bir JÜD, bir Alman tıcant 

remi.si ile Blndlslana hareke~ ediyor._ 
Fakat İngfüs ıabılası uyumllJ'or. Bıll

tün müstem1ekc za.bıtala.rına şu tel
ll"afı &'ÖııderJ.yor: 

.Şao - Kunı-, naını altında seyaba& 
eden Trebl9 Llııkollnl İnırW• domln • 
,-onları içlnde ve dışında, her nerede 
olursa o1sun tevkif edlnis •.•• 

Trcblç, Efıanblana iltica ediyor. Ba· 
rada bir isyan teşktlib vücude retirf .. 
1or. Fakat meşhur mlrala1 Livrensla. 
müdabaleslle akim kalıyor. 

Bunun U•erlııe Tlbele &'eplyor. 1910 
ela bir manastır apyor, Çin is1&Jl1Dl 1 .. 
dare ediyor. İki sene sonra yeniden&~ .. 
rupa lşlorlle m"""'11 olmap bqlıy•. 
Gayesi: İnırlllııfere mütlılf bir dath 
indirmek... 

10 temınus 1931 de Berllne ırefuor. 
Sırtında, Buda rahiplerine m.ıı.hsus bir 
e!blso var. Bir müddet Berllode, Hane· 
verde, Vurtembal'g"d& dolatllJJ'Or. ao .. 
:rlne Tlbele dönüyor. Şimdi Çlıı.de, Al· 
manya lo!ılude propıı.pııda J'&Pmakla 
-.ııı.. 
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lşEHIRDEN MANZARALARI 
J Sigara 
yerine sakız 

Makineli 
tüfek Netice itibarile ... 

NE LÜZUMU VAR Bir türlü neticeye gelemiyen bir 
zatın tramvaydaki maruzatı 

Amerikalıların ağızlarından dü
tlirmedilderi, mütemadiyen çiğne· 
yip durdııklan Şıklet (Cbebing 
Gum), aslı kauçuk, bir nevi sakız· 
dır. 

Son senelerde, Şiklet yapmıya 
J'arar birçok ağaçlar bulunınuş • 
tur. Bu ağaçlardan çıkan sütlü bir 
mayi de az miktarda kauçuk vardır. 
Bomeo'da yetişen ağaçların sütlii 
mayileri fazla sakızlı olduğu için 
iyi cins kauçuk yapılmıya yara -
maz. Bunun için Şildet imalinde 
kullanılır. Bu madde yiızde ı nis
betinde alkol ile, bilahare asid ase. 
tikle karıştırılır. Beyaz bir madde. 
alınır. Sonra suda kaynatılır, yı
kanır. Daha sonra presden geçiri
lir. Küçlik parçalara aynlır. Nane 

veya başka kokulu essanslar karış-ı 
tırılır. Amerikanın veya Holanda 
Hindistanının Şiklet ticareti çok 
mtibimdir. 

)t..ı..ineU Wekler, ~n uıtıanlllrda 

bütun ordularda kullanıln:nya b&fJan .. 
nııştır. İnaill• ordusunda dolma nelere 
bir mflralyöz ttifell isabet etmkeledlr. 
Makineli tüfekler ~ J>raUktfr. Kul
lanması, t.aşıması kolaydır. YaJn111 sf .. 
perltrde, hücumlarda 4efjl, tayr.s-e
lere Jıarp da lstlmal olunur. 

1 Yazan: SE!U 1 
Hilmi Candanın karısı muha • 

rebe başlamadan birkaç ay evvel 
ölmüştü. Kansının ölümü Hilmiyi 

- Evli misiniz? dedi. Ga 
refikanız burada yok ki. siı 
fırsattan is•ifade barlara .ııelı 

Yazan: 

Osman Cemal Kaygıh 

Şirkeciden tramvaya atlar atla· 
.,az ben, kendisini tanımadığım 

•aıdc kendisi beni tanıyan gençten 
biri yanındaki kırk, kırk beşlik bir 
sata beni takdim etti: 

- Hah, işte bay muharrir geldi, 
meseleyi kendisine olduğu gibi an
lat! 

Beriki '1ntık bir eda ile elini u· 
zattı: 

- Şerefyap oldum bayım! Hem 
bilseniz ne iyi bir tesadüf oldu. 
Bendenizin bir maruzatım var da.. 
Lakin, rica ederim, başınızı ağnt· 
!!Uyayım. .• 

Ben istcmiyerek: 
- Estağfıırnllab! 

- Şey., Bendeniz .•.. Bugün, tam 
en altı senelik bir memurum ..• On 
altı sene vazüemi bila kusur, leke
siz olarak ifa ettim ... Bendeniz, son 
defa ... dairesinin •• şnbesinde bu
lunuyordum. Belki tanırsınız, o şu
lıenin şefi ..• 

- Hayır tanımam! 

- Ne ise, bendenizi bundan bir 
mliddet evvel, vazifesinde tekasill ı 
ve ihmal diye açığa çıkardılar. 1 
Halbuki bendeniz, haddim olmıya· 
rak gayet vazifeşinas bir adamım· 
dır. Sizden iyi olmaSJn, (yanında
kini göstererek) arkadaş da bilir a .• 
Bo:. bunu amirlerim de tasdik e
derler. Çüokii bendeniz •.. On altı • 
ıenelik memuriyet hayatımda ..• 
Kendimi zerre kadar lekelemi~ 
değilim .Uzatmıyalım, bendeniıi 

lıundan bir müddet önce, vazifede 
tekasül ve ihmal diye açığa çıkar
dılar. Demin de arzetmiştiın ya, 
•a!buki bendeniz, minga~·rihaddin. 

Arkadaşı: 

- Canım, k"a kes de neticeye 
&"et! 

- Evet bayım, netice itibarile ... 
Bendeniz, gayet haklı olarak ve 
derhal buna itiraz ettim. Çünkii 
lıendenizi ... Herkes bilir ... (Pake • 
tini uzatarak) bir sigara buyur • 
maz mısınız? 

- T~ekkür ederim, şimdi attım! 
- Haaa .• Ne diyordum, bcndeni· 

ili açığa çıkarınca gayet haklı ola
rak derhal itiraz ettim. Uzatmıya
hm, netice itibarile ... 

Biletçi: 

- Bilet baylar, bileeet! 
Onun zaten bileti olduğu için 

biletçiye çıkıştı: 
- Kaç defa alacağız? 
Sonra bana dönerek: 
- Ne diyordum, beodeni .. i va· 

xifcde tekasül ve ihmal dolayısile 
açığa çıkardılar amma. bendeniz 
gayt;.,. vazife~inas bir meınurum -
dnr. Bu iş benim çok gücüme gitti 
doğrusu ve derhal bu karara itiraz 
ettim. Uzatmıyalım, netice itiba
rile ... Bizim bu itirazımız tetkik 
bile edilmeden bize olamaz, tek
rar bu işe giremezsiniz cevabı ve
rildi. Halbııki bendeniz .•. on altJ 

yılhk hayatı memuriyetimde ..• 
Akad aşı: 
- Kısa kes yahu, neticeye gel! 
- Haa.. Evet, netice itibarile ... 

Başınızı ağrıtmıyayım, affedersi
niz! 

- Estağfurullah! 

- Haa.. Ne diyordum.. Bizim ı 
itirazımız varit görülmedi. Fakat, 
bendeniz hakkımı iddiadan kolay ı 
kolay vaz geçer miyim? Uzotmıya-ı 
hm, netice itibarile ... 

Ben 
- İ~te onu •Öyleyin bakalmı, ne

tice itibarile ne oldu? 
- Söyliyeceğim bayım. biraz 

mlisaade bn:vurnn hitfen! 
- Estağfurullah ... 
- Şunu da arzcdeyiw ki bcnde-

· h • dıs· 1 
nız, am nere e o a ı~ yapannı, 

bcu alnımın tcrilc çalışıp para ka-
1 

zanmasını bilirim. Bendeniz ... Bu
gün, mingayrihaddin .. : Üç çocuk 
babasıyım_ 

- Allah ziyade cyle,in: 
- Anıin ... AUah hcrkiıniıı \'Ul"!"J.a 

bağışJa.,.ıu. bendeniz bu ınenıuri -
yete girnıeden Once yine e\' li idiııı.. 

Fakat, sonra birinci karımdan ay
rıldım ... Ne inıi!j, ben e\'İuıi~ har
kınu ihmal ediyor, kazandığım pa
raları me~· hanelerde sarf ediyor -
muşum ... O ıaman bir fabrikada 
kiltiptirn. Dt:"tn de ate~ par~ası bir 
katip! .. 

Arkada~ı: 

- Kısa kes be adanı, netireye 
ıel! 

- Geliyorum, patlama! Bende
niz o fabrikada k:ltipken .. 

Ben: 

- Siz, llıtfen ~af: tarafa geç .. 
seniz ... 

- • "için baymı, yoksa rakı ko
ku~u sizi ı·ahat.sı~ mı etti? 

- Eı;tağfıırullalı, ben ilk gelen 
durakta ine~cğiın de ... 

- llaa .. Affedersiniz.. 

• 

- İnersiniz acele buyurmayı 
1 

nız •.. Bendenizin zatıalinize derııekı 
istediğim şu •. Yani bendeniz. .. Va-1 

Amerikalıların çok Şiklet kullan
malarının sebebi şudur: Fabrika
larda, bürolarda iş zamanlannda 
sigara içmek kat'iyyen yasaktır. 

Sabahleyin saat sekizde işe ba Iı
yan ve on ikiye kadar durmadan 
çalışınıya mecbur olan ameleler 

' sigarayı unutmak i~in Şiklct çiğ-, 
nerler. 

zifesine son derece mııkdirn bir !---------------
memurken beni bigayrihakkın a· 
çığa çıkardılar. Fakat, ben buna 
derhal itiraz ettim. Çünkü .. !\fa· 
lilm a ... Bendeniz ..• 
Arkadaşı: 
~ Bitir ~nu yahu, bay şimdi 

inecek. .• 
- Bitiriyorum ... Yani netice iti· 

bari le ... 
istasyona gelmiştik, tabii ben in

meğe davranırken baktım, beriki 
de arkadaşını orada bırakıp ben -
den önce, yere atlamıya kalkı~ -
masın mı? Hemen kaşlarımı ça· 
tarak arkadaşına işmar ettim ve o, 
berikinin kolundan sınısıkı ya - \ 
pı~lı: . 

- .. ·ereye? Daha hizinı ist<.1syonaf 
gelmedik! 

Zi)·aaı ;)'ok, ben t;onra geJi .. 

rinı, ~inıdi a~i{ıya inip baya neti· 
ccyi anlatacağım. 

Ben artık aşağıya inmiştim ve 
tramvay da kalkmıştı. 
Kalkmıştı amma, o parmaklığın 

üzerinden başını matarak bala ba
ğırıyordu: 

- Yani ... Demek htcdiğim ~u ki .• 
Bu meseleyi yarınki gazeteye ay
nen, hem de bl'nİın imzaınla gc • 
çirmcnizi rica ederim. netice iti
barile ... Bendenizin adım (Ahmet 

Gayyur vazifeye ku~J dur. 
İşte, adamcağızın ricasından çı

kamadım, ben de bütün söyledik
lerini ayuen Te harfiyen gazete
ye geçirdim! ., .... ··········· ..•.. 

ı.nç bııkımı 
birinci 

Nizam 
en 

İstanbul asliye dokuzuncu hu· 
kıık hakimliğinden: 

224/39 
İffet terai;n<lan Kadıköyüıxle 

Cafreağa mahalle,.nde &hariy~ 1 
caddcsındc 29 No. da mukim Sadık 
aleyhine açmış olduğu boşanma 
~vasında mfı.,ldcai.!lythin ·k:ınıct
gii.hını terkle ecnebi memlekete 
ıı:ıt.•iği . ve adn-si lx>lh olmadığı 
lnubaşırın ~ı"lıhatı.n<fan anla~.l
makla dava arzuhaVne bir ay zar
fında cevap vermesi ve rrııİııake
me için ıaym olunan 3/1/940 saat 
9,5 ta mahkemeye gelmes zım
nında nazt-tekrle yao.lan ilan ve 
mahkeme dirnnhanesiıı.e davetiye 
ve dava anuhal suretinin talik e· 
dilrnesine ref?men Y<:\m1 mezkıir
da mahkem<'de isbatı vücut eylc
mcdii('ndrn muJıa!<emenin gıya -
ben bak_lmasına ip:idar ile ·bera
ber g<?çimsizlik hakkında altı ne
fer ~ahit dinlenm-. olduğu..'ldan 
mü<l1eaalcyhin işbı.. tetkikata kar
şı be~ nun zarfınaa ıtiraz ctmedıi\i 
takdirde badema m«hkemeye ka
bul olunmıyac~ı tasrih olunmak 
suret:!e vazılocak gı 'ap karax.nın 
mahkeme rlivanlıanesinc talik ve 
gazf',ı:lerlC' ilfın suretilc mumni • 
le.vhe ~blığıne w muhake!ll('nin 
24/1/910 saat 9,5 talı.kına karar ve· 
rilml' olmakla kevfiyet ilan &w-
nur. (23310) 

---DOKTOlt 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

Paıar hariç her gün ı:abahtan 
akşama kadar 

1 

Adres: Babı:1li C'.ağaloğlu yo
kuşu köı;csinde No. 43. Tel. 23899 

1353 mert 

1 

1355 aumı 

Zilk.ı.de ı lncl Kanun 

'..!6 24 
1940. Ay 1. Giin 6, Ka"m 60 
6 İkiııcikilnıın Cl':IIARTF.Sİ 

Vakitler 
l·ua ı l:tJ.r. 
Sa. Da. la. D.1.. --

Giineş 7 26 :l S2 
Öğle 12 19 7 25 
İkindi H 42 9 47 
Akşam 16 55 ll 00 
Yatsı ıs 31 1 38 
İmsak s ıo ıı ~5 ı 

Boyu 1 metro '1 sa.ntimetro olan ms

klnell tüfekleriıı atırlıtı ancak 9 Jı.llo

dur. Bir nefer tarafmılan istenilen nok· 
taya sötürülür ve derhal sehpasmm ü
zerine oturtulur (sehpanın afırhfı da 

9 kiloya dahildir. 5 m/m 7 bilyüklüiıün

de mermi aıar. Şarjöründe 25 kurşun 

vardır. Dakikada 500 kurşun entlaht 
eder. icabında mitralyöz rlbl kullanı
lır. 

Bukiin F'r-Ans:ız ()(·pht'. inde, Ltık.sen
burı-dan t~vicre hududuna kadar yür: 

binlerce maJı:lneli tüfek vardır. 
Suvarl tıf'f('rlerl.ıJde de maklnell tü

ltk vardır. 

---0,00---

Her memlekette 
kadın nüfusıt 

erkekten fazla 
İnglll:ı. ga.1.t·ı-eh·ri -.ene ;-..ıl)nu mun<ı1. .. 

~betile. mub~llf huklımf'llrrdt>ki f'r

kek ve kadın m~\:cud'linc dair 4;0k dıi"-

kate değf'r bir iı;;tall.,1.ik nf'srı·lmrkt.e

dlrler. 

Bu ı~taUc..tiie &Oll" rrktklert" ni&bo
ten kadmları d.ıha fazla olan mtmlt"

kt-tler şwılardır: 

('inde: 1000 rr~t'te mukabil ·,139, 

Jlusyada.: 1,103, İngllter('de: 1,088. Fran
sada.: J,Oil .\.lma.n~a-da: I.0.3R. ·rürki 

J'tde: l ,039 ..• 

8;171 rof'mltk(·tltrde hı ... • •t.·ın~ılatll» 

tkalliyeUf'dlr. :\Jesel.:i, Birfl',ik .\merl

k,ıda ı.ooo crkt'Kt mukabil a.ıu.•ak 976 
kaduı vardır. İrl:ınd:ı, Bulgarl,tan ve 

jaoony<H.l.i da. trkf'kltrr ol<;bt"t.en ka.

dınlar pek. azdır. 

Kü.ha a.das.mda 1.000 t>rkf'ie mu~ 
kabıl 88:> kadın vaı·dır. 

İpel{ böceği 
kulübu 

Avrııııada ~eni bir hu,ıalık tiire- 1 

mişlir: Cıulıoıııanic - kuliip ha' -
talığı ... 

J>aristc çıkan rc~mı gaıcıe, «ce

naze nıera~iınindc sük\1t ve «el 
sıkına ale)·htarları• adile iki kulü
bün tce~sus ettiğini haber veriyor. 

l.ondrada. buıııara benzer pek 

çok kulüblcr ,·ardır. Mesela: Çirkin 
adamlar kulübü 1 •Titizler \.'C hır-

çınıar kuliibii• gibi ... Pintiler de, 
bu ku~urlarını a~ığa \'tıranadan bir 
ktıliip açını,lar ve buna: •Mete - İ 
Jigi hesap edt.•nler kullibii• i."ınıiııi ı 

vernıislcr. 

Lon~rııda, en ~eni açılan kuliip:I 
•İpek biiteği kuliibü diir. Ve bu
raya dahil olmak hayli gii(tür. 
Zıra iia.bul şartları ağırdır. E\· -

vcla. bebenıchal tayyareci olmak 
lazımdır. Bu bir şc~· değil. Fakat 
ikınci ~art ınühinı: Talyare kaza
sından par~1~Utle inip kurtulnıak .• 

Kuliibe para~üt imalinde kulla
nılan ipek ktuna~Jarın ipeğini te
min eden böceklerin namına iza
feten 111ipck böceği kuliibii• ismi 
verilnıi~tir. Kulüp azaları, ceket
lerinin l&knsında rozet yerine kü
çük bir ipek böceği ta~ıyorlannı~. 

perisan etti. sumız. 
Nadive Candanı gömdüler. Hilmi Hilmi Candan acı acı güli.ım 

ortada yapya.nız kalmakla bera- di: 
ber, Cihangirde oturduğu apar • - Evet. ev lı idim. dedi. !~ 
tımanı bırakmadı. İnhisarlar ida- ı karım ö~dü. 
resindeki vazifesine devam cdi- O zaman bar kadınının çe 
yordu. Aksamları hiç b.r y!'re birdenbire dcPi.şti. 
uğramadan evine döner ve salı - - AffedersinLı, bilm·yordU 
vermediği ahçı kadının hazırla • eledi. 
dığı sofraya oturur, yemeğinı yer, Bar faslı bittikten se>'1?a, 
sigarasını. kahvesini içer ve va - ber çıktılar Hilmi ha ·ikaten 
tardı. 1 yaptığını biln11:ı.'or vaz vettc 

Hilmi Candan·ın arlık ha.vatta 1 Yürüdüler. G ne kadının ci\·,ı 
h'çbir eme.i, hiçbir arzusu kal - daki küçük apaı"\ımanına ıııttı 

t C k. l ·· ·· Artık Hilmi Candan kıt asın mamıs ı. anı ımsey c goruş - j· 
mek istemiyordu. Sanki makine - nüncive kad .r bu kü~·ilk ' ıaı 
Jesmis bir insandı. mandan avrılıııamıstı. Kact na 

Yıllık mczuni\'Ctini bilt• ahTı.:tdı. k sarıhyoı YC' oııu ~üt(.~Ur.c 
N.hayet gün!erden bir gün ken- basıvordu kı GeP« ıudı da 

d.i sınıfında olan.ar gibi. 0 da as- m.ye valnı:ıh~ını mümkün m 
kere çajiırıldı. Otuz dört vaşında tebe unutturma,ğa ça sıvordu. 
bir a>ker... dın, mütemacl yen K : " uvor 

Yeni yasama.!!a ·başlı\ cLCağı ha- ta Hiln1iyC' tl'\", P \'t1.·mc ınc 
vatın kenrlisi'lİ bir n1liclde"" avu. - dahı bırak ı • 1 ~du. 
tal'n~l'11 üm d ediyordu. ôv:c ya! !Ik ~ec• d ı ibJrc• artı!!. 
Bölü~"i.e yf'ui yt·111 insun1-arla ta - be abcır YO.lt:\;ut bl'raıx.:r Yt 

nı~:~c '\tl. Onların ht·r oiri kim viv0rlar, beraber cgll'nivo:-1 .. 
bilir ntı mes'u1, ya.htl1 kim bilir Fakat bl.4 mlina;:,cbctte bir sp1 
k~ncfüi J(ib ne bedbaht adam _ kokusu yokıu 
lardı. Bunlann içinde ı-;t·n tn ~ .ı. 'ihavct un ,C!un bittı. HJrnı 
b a' ıi, kendisine t:n bü.yük acısını tian kJ~ 'a:>ıOa dönınt'ı.!C mccbu 
unut uracak insa..~lar da buluna - O s bah np·1 +ımanına dön 
b ·1· ı Valız.ni açtı. C .. ·,_r ıs:""larını vt• ı -
ıırc,. d 
Iılmı C:.tndan'ın askerlik arka- tıvacı rl<lUL(ll f''" avı yer;eştı 

dJ lan umdugu gibi iyi insanlar Ba' kı.dını da o ı(ıin Hılmi Car • 
«tktılar. Faka: nofilc! Aradığı te- dan'ı istasyonda tcsı i etmei.: ı(JI 
sclli,·i bir ttiriü bulamıvordu. apnı"\ımana ~dıniştı. Gene; adaı~· 

Bir gün kcndisinP b,. vazife vt:- karısının riuvardakı aıi,rand:y,rr.$. 
ı .ldi. On gün m[iddetle istanbııla resmine baktı: 
ııır:! p gelc~kti. - N,, giizel! dı-aı. 

Hilm· istanbula ~eldi. bQmboş Hilmi Canrlan· 
auartımanınır ka,)ısıııı açtığı za- Ne söyluvorsıırıu"? dıye;)"J; 
ıı ~ .,, ıc.·ıne .veni bir hüzün çöktü. j.!Üzcl de söz mü? O ne kadındı. , 
cs,;ıd<.'1 bu kaoırlan ircrive böyle Geııı; kadın Hihnıyı is°.as\oP 
ın, "ire:di? kadar götii•<l 1· 

- S(·ki::: ,lı!ünrlcn fazla beraoel'I' 
Dnlap•an cnı>;ıf bile çıkarmağa Halu-ki ocn hal5 ismimi bilr b' 

l(ızunı ~örn1('dcn, ser li, hazır kar- mıvor~u,.... dedi. Be:;ım is1niın ll 
yolasıııa uzandı. Ya:ttı, saga döndü, dan! 
•ola <Jiindü. Blr türlü uyuyamadı, Hilmi cevap VC'rmedı Gen~ Jı 
ı;anki vnttı~ı yı.tak keneli \ atajV. cim sordu· 
cll•i!.il' Sana mektliı ydz..ıvııc uı• 

S~ıhah.evın kalktıgı Zc:.1TJal1, da- JJiımi d- u.ndü, d~ ~iİ, son 
ha v m:unrlu . .-h.1<crlıktPki ot 1T'in- om zlarını silken·k 
d rıııdc daha ıyı uyuyordu. Yal - • c lüzumu var? , edı. 
nızlı.iln. ver'! gl husran iı;inde sal- Ayrr'ırkt,ı utta klleakfaşnı 
lana sallana od nın içinde bir dılar bi:• 
mlıat aşai(ı yukarı dobstı. Toz- Hılmi tr~ne bıııırck tızcı~ ;g 

lanfi' e:ıya\a ,goz att.J. tabLU <e>tıtadaşlarınctan biriri ,:!. 

Konsolun gözıin · açarak bır l'Lı... dü .ı.- ~nıl 0 t.ırnfa K:ı tu .. 
sim 1;1kardı. Öltn karısıııın resmı.. Dar kadı 1 oldugıı yerd !<S 

Foio ... aa.ını masanın ilzc•rin~ ko)- ve hıç ~· ı tı.k, rr.o.Hl t grrı 
du, U/~un uzun buktı, 2özlcri ıslan- oönr.t.·.: 
clı ve· resmi tekrar yl'rinc koydu. 

O ı<ün, yapılacak resmi vazıfcsı 
bi,- saatlik bir i~ti. Gcrıve kalan 
zr..· ıı nı nas11 geçir<"C<'J(ini dü -
·ünü yordu. 
;\krabasın<lan iht yar bır ><ad.nı 

ziı-.ıı·<'tr ı,ıitti. F'ukat onun da evı 
bıra;.;ıp Bursaya yerlesmış oldu
iiıınu Ögrendi. 

Lokantada yemek Y<'ili. ondan 
sonra bir sinemaya gird:. Eve dön
mek için mümkün olduğu kadar 
vaktini fazla geçirmek istiyordu. 
Bu ı;el<'r yO:unıın üzeriII{) rastlı -
yan b:r bara girdi. Kenarda bir 
masaya oturdu. Çok düşünceli ha
line dikkat eden gene bir kadın 
vanına geldi. Gülümsiyerek: 

- Bcydendi, dedi, niçin böyle 
mahzun mahzun oturuyorsunuz. 

Hıinıi Candan kadına yer gös
t<·rdi. Oturdular, konuştular. Hay
ret edilecek şey, kadın Hilmıyc 
hiç masraf ettirm<'k istem;yordu. 
ı:0ndisinc en ucuz tarafından bir 
ı~ki ıwtirtti. Anlayı>lı, zeki, malü
matlı bir kadın olduğu konusma
sındaıı belLydL 

Bir aralık Hilminin parmağında
ki yiiziik )(özüne ilisti: 

-···-···-···- ··" EŞYA SATJŞ İLA, 'I 

lstanbııl iıçüncli icra nımnurl 
ğu.nclan: 

Bir borcun temını ıstifası ic't 
mahcuz olırp satılmasına k~ 
verllen (468) lira kıymeti mıı 
ha:mmeneL muhtelif ev eş:;y 
karyola. ı;ardrop. orta masa~., ti' 
ban nalısı, oda takımı, Frijider bıı! 
dolabı elektrik cı'ı-azlan, havaµ 
zı fırını ve saıre 10/1/940 Ça.r 
şamba günü saat (14) ten ıtlb:ı.:rt'~ 
Tepebaşı,.,da Asmalımcscit soka 
ğ.nda kain t~ki Kanılı .. aparmo 
nında açlk arıtıırnıa sü ·:-etıilc snt: 
1acaktır. Birinci arttır'll'a gun 
muhammen kıymctlcrın % 75 ııı 
bulınadtğı t:ıkdintr, ikmci aırtt:ıf 
ması ll/1/940 Pe~mb güıı" 
ayni saatte yapılacaktı . Almak iS' 
tıivenlerin yazılı saat ve günJ.,rdC 
mahall, mezkiırda hazır buluna • 
cak mcrPl!ra müracaatlar ilan ~ 
hınur. (939/4G08} 

mak ('in b~klf'meyl muva.ltk buluyor.. toplantısı Amiral Lhnbo~un da.vetllt> kuıtısı ifadesi belirerek kan)ılık di, o da bir sualle buntı .;öımek 

Dr. Hafız Cemal 
<LOK.'llAS 111-.Khıı 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 6 du. 1Jne Büyükad.u'laki albay Tr~kortnn verdi: istedi: 
Bu hareket yerinde idi. Fakat bd- malikineslnde olmn!!itu. _ Rica edcrinı yi.izha~ı .• Şimdi - Bu sorguJnnnuın sebebi ne-

Dlvanyolu 104 
Aluayene aatkrl: Pazar barlc htl 
rtın 2,5 • 6, Salı, Cumo.rl••I 12 - 2.J 

fıkara7a. Tel: %%398 

1940 !f'Dt'@İnt- mahHtı8 

R A OY O ALMANAGI 

Donanma 
k:Umetin ııilı dolayıslle sefirlerin Ba- Yafn1urlu bir yu ı,onu <lk'}amıydı. bunların ~ırası değil. Bunlan ko- dir albay?. 
bıali•I lazylk ed"Ierl kabinenin l•llk- Amini Lfrnbos asık bir ~ebre ile l<ıp- nuşmak. ınünaka~a etme)< için Treskort öksürdü, cevap verdi: 
lallc i cOrmMinr me~dtın bırakD)ıyor- lantayı açmış, ilk "iÖı olarak da.: memleketimize kadar sürecek u- - Bazı şeyler kulağıma ("alındı 

du. - Tarın, İstanbuldan a.yrıhyonu! zun bir deniz yolculuğun11lZ \.'Or. da ... 
Bu ka.rı,,ıkhk dt"vaın ederken p.ı.yı~ D('mfştl. Vapurda anlatırsınız. - Ne gibi? 

tııhtta bir(ok entrikalar çevrlldt. NI- Bu haber, tti t:,,-velden ke&""tiren ve bu - İc.;inıizden birlsi burada kalı-
ba,.·et eyliilde İttihat ve Terakkl mer- llaJifaks. auıirinin bu &ertçe ita· t 

Geliyor 
Yeni kabinenin başına en cerbezeli 

olarak Talat Paşa getirildi 
, bu keslfrlşl• l<ıPl•.nlıra lillr•k eden la- bile •ükfıtu tercih etti. yormu~ .. 

kezi umumJ.,lnin artan niifuzu kabl- Jim heyetini fazla hayrete du ürmecll.. An1ira1 güldü .• İki kahkaha ara.. 1\1. Rnn>ıp Ulu~ . Amiral siizii yürüttü: " .. 
neyi btlfa>a sürill<l•df. Yeni t<şek- Blrbirlerlııe (evrlltn gozl.rle 36 ıabl!: sına sıkı~tırdığı bir kelime ile sö- Orhan Salih Nur 

dını<la bulunacaklarını sOylu)·orlar; it- kül t'den kabiııtnin ba!\!Ul;.&. merkt1zi u- _ Bıınıı zaten bili,.;. ·orduk. - Bu ak aın hazırlıklanınızı ik... zü yürüttü: 
., mal edelim. Yarın artık bir ıniid· s· d b l d 1 Her radYQSu olanın bilmesi 

tibat. vt Terakki ı>artl'iinln açık tema- muminln en eerbeıeli, rn be('('rikli ,.e Der gibi bakıştı]ar; A.nıirnl de· - ız e una nan ıw7 ö~· e elzen1 kıymetli bahisleri~ a -
1- İtllil drvletırri ıWnre!-.itıe kah-;- yülleri kar ı .. ında merkt'zi umumi ile . .-·anı eltı". det için buraya \:Cda liizuınu kcn.. mi?. ı· b'l .1 . b·· t·• d .. 

k ıruvenll<n adamı Tala( ra_, ge(erek • dı'nı· go···ıcı·dı·, Hep bı"ı·lı'ktA hare· T b"" A . I' nıe ı ı gL erı u un Lınya 'İS-ına.k!. flJ -ı bJr tema~a rrçf'JI ,\l_man Vf •\V"0 - • ~ '" 

• U-3 bü~·ük harbi idare eden ittihat , ... Te- - Bh ınuhtıra \'Crıııi~tinı. Bu - a ll mıra •• tasyonlarının tulü mcvc1erini 
U-- Almau"a l'f' ;\.\'U<lurya <·•ph""- tur .. ·a settrl('tl dt buna muı;;.aade edil- ket cdeceg"'iz!. D st 1 1 da ı"rı'mı·z-, ' ' rakki kabin ... ını kurdu. muhtırada Osmanlı İmparatorlu- - 0 um, nası 0 ur ' ve radyoya alt muhtelif haber 

şıne iltibJ.k etmf'k... mC'diki takdirdt· ayni ta,·izlt-ri kf'ndi hü- llarbi~·t Xeıart"tlnc g-e<;eu Enver ğunun su karı~ık A\.·rupa vnzil'·cti Liınhos; bu hususta bir müddet den birisi burada kalnbilir .. Muh- \.'c h5disıe Ti mı.ıhte\•i olarak 
Bltarar kalmanın coirari vaıill't yü- küruetlerfııin razla<.illf' tt"n1in t"rl<'('eğlnl Pasa, ıeoucll~ine lnıımaın eodtn cür'f't- kaı·sısında ittihaz etınesi nıcnfaa- daha lt.:nıu~arak iyice izahat ver· tıranıa cevıtp vcriJccck yerde bize çıknı :>t1r AyrJC:a resimli mu-

•unden imk.3nı;ı71ıiı apa ik3r bir haki· lltri ı;;.ürül·ortırdı. tarh(il(' . iyasi ('ephtnln ne derin blr tine en u~:gun hareket tarzını yaz- dikten sonra taliın hc:ycti zali'itleri kaı·sı Osnıan1ı hiikümeti tarafın- fC1ssal b'ı• RADYO LÜGA'ri 
•attı. Sadrazam iki tarafa da musbf't ce,·aıı tecrübeye muhi.a(' bulunduğ'unu tak _ mı~; apa~ık isti{adelcri gi)~tcrnıiş- kendi aralarında konu~mağa bas- dan· takınılan ta\·ırlardnıı \'e Ba- ile 13mba cetvtllPrj Yl' clUny.u 

Mutttfiklt·rile ittı~a.ı tt-ntin ebnrk i· \'et('t:t·k yerde s«i't"rbf"rliilJı ikmaline dJr rdct·ek vazi}'('tt.c de4'lldi. tiın. Ne yazık ki buna cheınmiyet ladıJaı. ::\liralay Trcskort Aınirale bıftlideki sefirlerin (naliyctinden saat farklarını gösterir mU 
ein ,\.kdeui;tl en rmin Jol s;ıyan itil.ilf caıı ... ar.ık bunları o-"·alıyor: bile vcrıncdiler. sokuldu. YUksek sesle sordu: öğTcndi('..;1ne göre Osnıanlılor bu kcmmcl bır harita ilgve echl-

. lbhrh·t ·azırı ('eınal Pa'ia. i~e. i' A · ı· H k ı )ı k h b Al t f 'h ttevleUerinln RU'i)·a ne aralarında bir - OUşuurlhn, tetlilk l'delim. Sonra \_'üzba,ı Hnlifab.s. Aıniraliıı ne· - nuru ın1. are <' mu a - ar e nıanya ara ını tercı e- mişl?r. ı9;~9 nüshası pek k ,a 
L. • #Örmek KB~·retllt yaptı!ı hat.alarm far· k k ·· j "? d k k ( ki airl~me mrydana getirmeleri nokta.. ce,·;ı.p Yerru·Jz! fes ulı~ile aralanan söziinii kaptı: a O'.\' c mı· ere a l:$aca ar.. bir ZL..'lltı ..... d l tamamen satıl-

d b kında bfle olmu~·ordu .. ~lhayet; ~ri- ·· O l(ı A · ı· ırın an u dtl'lf'llrr Sl'tirlı-rinln Babı.i- Diyı-rek bu iki tariiflı ıkı tırııo;.ı kar- _ Aıniıal, buradaki bir toplan· - Oylr albay.. - mo 1111 nııra nn.. dıgınrlan tecta"1kinde tical 
il b nle\·vt·lde ef'relan f'dl·n h.J.dhıeltr Os- E O h ld ?ı -ye aşvnru ... ıarı boğazlardan kendi ı~. şı bitaraflığı na!ooıl nıuhafaza t•dt-ef'ği· tıdn bt>n bir noktai naıar ileri - Hepianiz gidi"·or n1u)uz? - y.. a e... edtfm .:ıi tav iye l)lunu- Fiatı 
lif d 1 . 1 manlı tmp.lratorllıiunu umuıni harbi' B • b d k 1 a r rrt rınin rdiJUIC:i takdirde Qs.. ni, bunun ln1k;ln.,ı:.dıiuıı mLinaka"'a f'· .. .. ı·· ı - E\'ct, bepiıniz!. - una ragn1en ın·a a a a- (60) kuru--:uT .. atırükledi. surınu!-. uın.. v 

manlıimpam~rl~ununbitari41ıcına dil4•r: h~ olma~~ birkiç a~ hrr iki Amiral Limbo~ b~ ~l~i!~a~r~e~t~i!~e~-~~B!il~i~i~st~i!~~a~ı~n21!?------~~c!a~k~a!rk~a!d~a!şl~a2r?112n2ı!z~v~a!r~ıı~ıı~•~··---UJ~~~-AAX-~~~~~--~--

L_i'~;~;•~·r~ı!e~d~e;•·;rk;l~o;d~11J;.~;,~u:pa~r~a~lo~r~l~u:ta~p~a~-,J._::ta~r:•~fı'...'.',da~~o~y~a~la~d~ı:k~La~n'..:":'n~ı~·a~ı~ıa~r~b~in~""~·_:_~~---~--~=---~----..J.,.llaliJ:.a:ı....,.....,...;;.,.;;..;.;._. .. _.i. 
r~t·a, malzt"mrte to a 

Datiıl.l-Orluk kabin~ i iki miıhbn vazl;\·tı 
karı;ı mda bulunuyordu. 



Reşadiye yolu hala 
karlardan açılamadı 

Gelen yaraiılar 
neler anlatıyor? 

cu~nu enkaz altında ölü buldu. 
KeııdW en kücük öksüz yavrusile 
yaralı kurtanldL 

. • (l inci ıı&hlfeGen devam) 
Dıger ~irçok köyler de büyük 

hasara ugramıstır. A..aettin köyün
de 30. ev yıkılmıştır. 

Erzıncanda adli teşkilat yeni • 
den tesis edildmektedir. Tunce -
linden lazım gelen memurlaı- gön
der~tir. Gruplar halinde işçi· 
ler Er21;ncana gelmelıı;edir. Bun -
lar.n <;o~ zelzele ha:berini almea 
kendi Y·urtlarına koşan vatandaş
lardır. 

MAARiF CEM1YE'I1 YIRMt 
ÇOCUCU OKUTACAK 

Türk maarif cemiyeti Erzincan
da felakete uğrıyan anasız, baba
aız Türk yavrularından on erkek 
ve on kız çocuğunun tahsillerini 
~mıne karar vermiştir. Bu is için 
<ımdıden on bin liralık tahsisat 
•vrılmıstır. 

ECNEBİ DEVLETLER 
YARD!:MLARIN! ARTTIRIYOR 

Ankara 6 (Hususi muhab" . . 
den) - Ecnebi devletler ınmız-
l;ı.nnı arttırma" k vardım -ga arar v · 
lerdir. Fransa verdı.. ermış -
nanırı birkaç misi' gı beş milyon 
Keza !nl!iıtere 1 

.. arttıracaktır. 
bin lnl!iliz lir de gonderdi~i 250 j 
teberrüde bul asının bırkac; misli 

Avustral un.ac.aktır. 
.l?iliz 1 va .. hukumeti 10,000 İn· 

Y 
ır3:51 "Ondermistir 

unanıstand · · tadır Yu 
1 

a ıane toolanmak _ 
· gos avva ·· ·1 k•'"metind . uç mı yon dinar 

derecektir~ ınşaat malzemesi ı:ön 

İstanbul itfaiyesinden 5 kişi- (l lacı sahifeden devam) ı 
lik: bir tahrip müfrezesi teşkil - Çocuklarım! 
olunmustur. Bu ek o hemen Er- Diye inlemek oldu. 
zincana hareket edecektir. Kocam hemen büyük yavrumu 1 

Kızılay İstanbul mümessi:i de •·anıma getirdi. Enkaz yığınına ı' 
muhtelif bakterıyolog ve dok· dala.ak sırasile Göniılü ve heniıı 
torlardan mürekkep bir heyeti bir a"lık vavru iken kuca~dan 
süratle ycllıyacaktır. fırlayıp yığınlı altında kalan Gü· ı 

Sehrimizdc bulunan esnaf ce- !eri de çıkardL Emin yüzünden 
miv_et.1'!ri de dün bütçeler nden yaralanmıı;tı. Ötekiler, odanın bir 
asaıudaki miktarları zelzele feıa- kösesinde ka:mışlar, Üzerlerini ör-
ketzedeleri icin ayırmağı karar· ten bir kalasın altında ezilmclctcn 
lastırmışlardır. kurtulmuşlar, zevcim tarafından 

Bakkallar 1000, Lokantacı'.ar çıkarılmışlardL 
1025, Kahveciler 300, şekerciler Annem ayrı bir odada idi.. İhti· 
500, sucular 650 ekmek yapıcı· var kadıncağız dualar okuyarak 
lar 200, Berberl~r 50, garsonlar inliye inliye enkaz altında kalmış-
50. sütçüler 100. hamamcılar 125, tı .. Doı~u. neferimizin yardımile 
müskirat amilleri 25, kasaplar onu da çıkardi. O da ya:'2lanmış, 
1500, mavnacılar 75 lira. fakat odanın ortasında idi bir 
Avrıca avakkabıcılar cemiveti catı direjlinin siner o.uşu saye -

de 3200 çift kundura teberrü et- sinde ezilmekten kurtulmuştu. 
mistir. Esnaf Cemiyetleri bu Şehir ana baba günü idi. 
vardımlanndan baska; Kızılay Bu manzaranın deh~etini bir 
mümessilleri ile birlikle bütün tlırlü tasvir edemem. Gece, fer -
esnafın şahsi yardımlarını da top- yatlar, alev sütunları, iniltiler, 
lamaktadırlar.. yerden ııeleıı korkunc sesler ve 

Bu suretle dün dokumacılar ve devamlı sarsılmalar a açıkta ge -
manifaturaeılardan 70 bin lira çırildi. 
tonlamlmıstır. Ertesi sabahki feci vaziyeti ha -

ts:asvon memuru, 9 kişilik 
ailesi De birlikle, levazım vüzba • 
şısı Hikmo., kar.sı ve kainvaldesi, 
askeri lisede muallim yüzbaşı E
min. karısı iki çocuğu ezildiler. İki 
yavrusu kurtuldu. 
Levazım binbaşısı Nizamettinle 

ailesi agır varalı, bir oğlu, bir kızı 
ölmüş. v.arbav Memduh, ailesi ve 
bir çocuğu, topçu binbaşısı Nedim, 
kızı öldü. ka:rısı ve oğlu yaralı 
kurtuldu. Muhabere memuru Sı
vaslı Osmanın üç çocuğile eşi öl· 
düler, bir yavru:;i:C kendisi yaralı 
kurtul<lu. 
Karşımmi&ki bir evde 4 kızile 

bir ana enkaz al tında c:n verdi, 
derinden 60 yaşlarında büyük ba
ba kurtuldu. 

İzmirli tüfekçi Mustafa, o)!lile 
l:urtuldu, karısı ve k..zı enkaz al
tında öldüler. Erzincanın kışlaları 
53ğJamdır İnzibat dairesi ile vi
Iiivet jandarma bölüğü, müfettiş
lik binası enkaz altına birçok can 
ııömmüştür. 

YOLCULUK NASIL OLDU 
Kızılav ve Halkevlerinden baş- tırladıkca tüvle:•im ürperivor . 

ka her somtteki muhtelif tesek· İstasyon müdürü Neş'e~in de- t;k dö:"t tren ağır yaralıları Ma-
küller de teberrü kabulüne de - laletile bize istasyonda bir vagon falya ve Divarbakıra ııötürmüş. 
vam etmektedirler. Bu mevan- verildi. Birkae parca cık rabıldi • Sonradan kaJkaıı trcnlr den lkin-
da dün cEmirgan Gençlerbirliği< j(imiz esvalarla cuma ııününc ka- cisi ile ve Ka,·scri yolile Ankarava 
snor kulübü vardım kom t<'Si: dar burada kaldık. Cumartesi ak- geldik. Yollarda hemen tertibat 

Yardım faaliyeti 
<:ehrimizde zelz ı f 1• l 

~er:ne yard>m faal~y:ti \:~e~e-

Emirganh ııcncler avnca tekmil samı ikinci trenle ve Sıvas yoliıc alınmıs. ia~ istasvoıılarında halk 
hasılatı. felake>:zedelere ait ol- Ankaraya oradan da İstanbula gtl- derin bir şefkat tezahürile memur· 
mak üzere bu aksam ıcin bayülc dık. !arla yarış ederek fC:iıketzedele;e 
bir müsamere vereceklerdir, SAREN!N HAT!RLADIÔI yivecek tasıvorlzrdı. 

avra,r:tle devam etmektedir ır 
ı ayetteki v d · 

ne dün ı · ar ım komitesi-
96 b n 41 ~t~nbul kazalarından 
Avrıca K ıJ ıra İs gönderilmistir, 
sillil!ine dı: 4~\. ~nb.ul mümes
o'.unmuştur ın 4 !ıra teberrii 
6ama kad ' Bu suretle dün ak
vekıinu 46aI bi~~a~~lda teberrü 
baliğ olmuştur. a 60 kuruşa 

ıa~!~t~tetloipf' tüccarlar da dün vi-
.anan ko ·ı olunmuşlardır B mı eye davet 

hüdatta buhı · 
1 

unlardan taah
künu 14 b nan arın taahhüt ye-

D" n 17 liradır 
un şehrimi d · 

Yalardan 150 b z 
1 

e toplanan eş. 
yaya 52 balve 3 .'!e çadır Amas
Tokata ve avn YU36n battaniye de 

. ca ha' 
nıve de oradan muht ı'.r batta
vollanrnak üzere Et" e ı W_rlere 
Yonuna sevkol ımesut ıstas-

Bunlardan b~~ust.ur: 
tarda da vaıt ha 1 muh~ mik
deri!m·ştir. • v 11 ve saıre .ııön-

-

Kızılav Bevazıt s.ıbesi de var· FELAKETZEDE AİLELER Gerek hı!kın, vatandaslarımı • 
dım faaliveline büyük bir hızla Erzincanda Karaa~ac mahalle • zın gerekse hükümel.in felaket kıt· 
devam etmektedir. sinde oturan bu ai!e kendi civar- asındaki.ere gösl.<'rdiiti <efkat his· 
Yalnız dört !!Ün içinde Be •ızıtta J.a~ında ve tanıdıkları feliiketze • Jcrınin büyüklüeü karşısında yu-

5800 lira ile 55 balva muhtelıI eşya deleri söylece savdılar: \·alarımızı kaybetmekten d~f!an 
ve malzeme toplanılmıstır. Ordu evi lokantacısı, hamile t0 essürü unutuvor, minnet ve şük-

karısını ve kainvaldcsile büyük ço- ranlarııruzı bildirıvo: uz. 
AMERiKALILAR Sl"YYAR BİR i===========~==:~=~~;;;,~;;;;,,=== 

HASTANE GÖNDERDtLER H d 
Nisanta~ındaki Am0rikan has - ın· ~:ı!iJıEa )~ ay arpaşıya 

tanesi müdürü doktor M. Çhene· • '111' b 2 l 4 
rad yanında 1 Türk operatör ve ugün 
2 hastabakıcı oldu~u halde 100 va- ANKARA RADYOSU taklı 1 seyvar hastane i!e dün Er· 1 yaralJ gelı•yo. r 
baava hareket etmistir. Di~er taraftan beynelmilel sa - - Dı\.LGA UZUNLUGU -
libiahmer cemiyeti umumi kiıtibi 1 1641 m. ıs~ ıcc/s. J!t ıc~. 

1 

M. Derui de dün aksam lstanbula T. A.. P. 31.7 -. 9465 Kc/o. ıo K\V 
mütveceihen Ceııevreden haNket 
etmislir. 

Hint kıt'aları cephede 
Londra 6 (Hususi) - Hind ordu· 

sunun ilk müfrezeleri dün ~arp 
ceohe•indP IMriz ileri hatların· 
da.ki mevzilerini isgal etmislerclir. 

(1 inci salaU"~dea devam) 

zılay İstanbul mümessilli,_ği yua
lıların hemen nakilleri için icap e
den tedb.Tieri almışlarıl!.r. 

K zılay İstınbul mümessili Ce
mal!n re:slğınde bir heyet ve dok
torlar başta olmak üzere kalabalık 
bir kafile garda yaralılara intizar 
etmektedirier. 
YARALILARA GARDA SICAK 

ÇORBA VERİLECEK 

.. Bu gün SARA Y Sinemasında 

18.- Program, .-e merı:leket sa
at ayarı. 18,05 MUzik: Radyo caz 
orkestrası, 18.40 Konuşma (gü
nün meseleler.), 18.55 S2rbest 
saal, 19.10 Memleket saat aya:ı, 
Ajans ve meteoroloii haberleri. 
19.30 Türk mÜ7iği: Halk türkü
leri. Azize Tözenı ve Sadi Yaver 
Ataman. 19.45 Türk miJziği: Su 
eserlui: Çalanlar: Hakkı Der
man, Şerif İçli, Hasan Gür, Ham· 
d.ı Tokay, Basri Üter. 

20.10 Konuşma: (Yurt bilgi
si ve sevgisi), 20.25 Tü.k müzi)!i: 

Ha\:da.rpaşa gan müd ürlüjiü de 
yara!.lara Jlk yordım olmak üzere 
meccani 5'Cak çorl:ta, cay ve ek
rrek tevzi edecektir. D.jier taraf
tan Kadıköy kavrrıakamlıi(ı bir 
cankurtaran otomobilı ile bTçok 
tak'! o.omobilıni ııara göndermi~
t:r. Avrıca doktor Hıkmet ve ser
.,;.steki diğer sıhhat memurları Yll· 
ral:lara nezarete tayı.n edilmiş -
lerci:r. 

' 
MAURICE CHEVALIER 
MAR1E DEA - ERie v. STROHEİM ve PİERRE RENOİR 

ile bera~r .. çevirdı,i(. ve emsalsız J?Uzelligi ve mükemmeuyetile 
bulun şehır halkı tarafından alkışlanmağa layık 

TUZAK 
! 

. Filmi.nde şarkı söyliyor ve zaferden zafere ko<uyoT. :J 
laveten . FOKS JURNAL en son harp ve dünya havadisleri ve 

GRAF von SPEE hadisesi. 

~~~~~~B~ug~u~··n~s~a~a~t~l~v=e~2~.3~0~d~a~t=en=z~i~la~t~:ı~m~a~t~'n=e~ler~~~~~~ 
2 saat kahkaha ile gülmek 
eğlenmek ve zevk sürmek 

isliyenlerin filmi 

.. 
~ 

BUGON 
MELEK 
Sinema~ında 

ZORLA GÜZELLİK OLMAZ 
Fransızca sözlü: Baş rol.erde 

LORETTA YOUNG - WARNER BAXTER 
Gadilme ilave olarak: FOX DÜN'Y A HAVADİSLERİ 

VON SPEE Alman zırhlısının Montevidova yaralı olarak 

Buııü~e~işi t v~ kumandanın önünde vaoılan cenaze töreni 
aa ve 2.30 da tenzi:atlı matine vardır. 

ıll 

Bugün ve Yarın p -
Amerika için aldı;;, b~ R K o T E L 1 N o E 

~ehrimE.i tır ongajman münasebctile 
DE HAK AR V l y erkcdccck o'.aıı 

FRED ı1Ag~sT - .~ANTÖZ 
p k . u LE R ın 

e sevım caz Amerik 

loul<:E DUKE' on 'ılılızı 
.. nin lştirakile \EOA ~UARElEF.I 

j\futad fiatlar f eo ralarınızı · nyırtmız. 

,-Bu ha~taSAKARYASinemasındamı 

CANAVARLAR ÇETESİ 
G'" "Jmemis ve veni büyük bir zab1ta ve macera !il . 

S 
ohhru •e deh akar Poloı;valı vıldız mı ve ayrıca: 
e ar ' E G R l' · b · ·· k p 0 L A N nın uyu mJvaifakiyeti 

KARAR GECESİ 
2 büvük Film birden 

w .............. -----~--------Lı 

Çalanlar: Kemal Niyazi S~yhun, 
Cevdet Çai'!la, Cevdet Kozan. 
İze itin Ök te. 

1 - Okuyan: Semahat Özden
ses. 

1 - Seniha Kambay • U~şak 
sarkı: (Yıktı bir mellemı. 2 -
Meleksel - U~ak şarkı: (Usan -
dım ağlamaktan), 3 - Udi Ah
met - Karcığar şarkı: (Gö:·ünce 
ben seni), 4 - Seri! İcli • Saba 
şarkı: (Düs ben gibi bır aska). 

2 - Okuyan: Mcbmut Karın
daş: 

1 - Arif Bev - Hicrız şlrkı: 
(Benim halim firakınla vaman-
dır), 2 - ...... - meaz şarkı: (Yü-
ı ü di:ber yürü sa<ın sürünsün), 
3 - •.....• Hicazkar şarkı: (Ak
•am olur güneş gider), 4 -
Klarnet Şükrü - Karcığar şarkı: 
(Hasta bir ümit ile). 

3 - Okuyan: Sadi Hos5<!5. 
1 - Dede - Rast sarkı: (Hatı

rımdan çıkmaz asla), 2 - Şük
rü - Rast şarkı: (Uyusam gö~
süne kovsam şu hummalı bası), 
3 - Kemani Rıza - Rast şarkı: 
(Bu gün hic bakmadın). 4 -Sem· 
settin z·va - Mahur şarkı; (Şu 
güzele bir bakın). 

21.15 Müzik: Küçük orkestra 
(Şef: Necip Aşkın), 1 ~- Kari 
Komzak: Viyanada ~ece. 2 - La
le - Fantezi. 3 - J. S~rauss: Vi· 
vana Kanı (Vals\, 4 - Bralırns 
Macar Dansı, No: 3. 

Af:ır yara! !ar Haydarpa$8 nu
mune hastanesine k.ald.ırılacaklar· 
i!:r. 
Ya~a !arı o kadar ağır olmwan • 

hr El fal. Cerrahnasa. Haseki, Gu
reba ve d'ğer hastaı:elere yatırı -
ıa.:,aklard r. 

Eminörü kaı·makamlıi:ı da va
ral!ları köpriklen al .p hastarelere 
götürmek uzere nbartan terti • 
bat almıs ve b'.rçok t ks! ~raba -
!arı tutmus bu 1ıınr:calctadır. 

000 

Harp sanayii nde yeni 
bir ihtira mı? 

Lcndca 6 (Hususi) - Mancis1er 
Govardiyan gazetesir.in vazdıı?ına 
P'Gre. b'ilistin YaPudi aiansı reisi 
doktor Vavsman İngi!terede silah 
ima.alında cok i0e yarıvacak ve 
mühim bir boslu~u do'.<luracak bir 
ihlirada bulunmus ve bu ihtira 
hakkını lnııil!z hükumetine bırak
mıştır. 

tahvi'iıt. Kambiyo-nukut borsa
sı (!ivatl. 

22.35 Konu..,,~. (Ecnebi dil-
lerde • valnız kısa - dalga nos
tas Jc), 22.35 Müzik: Operetler
den recme narralar (pi\ (yalnız 
uiu -clalırn·postasile) . 23.- caz
b~T o (ı;!) 23.25/23.30 Yarınki 
oroeram. ve kaoanıs.. 

22.15 Memleket saat avan, 
Aians haberlerı: Ziraat, esham· 

1 ~~~~~~-

Fransız filmlerinin ebedi zaferi 
1940 senesinin ilk süper f imi 

Fransanın en ku-lre• i artistleri 
EDWİGE FEUİLLERE - GEOilGES RIGAUD'un varattıklan 

YIKILAN MABE1~ 
B 

.. "k bir ihtirasın en ca~lı misali ... Sonsuz bir iiikın 
uyu ·· "k dı buyu sercna 

Bugün iL AL E sinem~sında 
İlaveten: METRO JGRN.'\L en son dünya haberlerı. 

RENKLi MİKİ. WALT CISNEY 
Bu"ün sa.at 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

Seylap 
afeti 

Yazan: Zl YA ŞAKİR No. :,2 

(1 lact Ahlfeden ıllenm) 

vaın edôlmekted.r. Tepelen< kar 
aşaıtılara yağmur durmadan de~ 
vam ediyor. Hava lodos oldu{ıun
dan fe}'ez.ı.n tehlıke.;inin artma -
sından korkuluyor. Binlerce hay
voa.ıı açlıktan ölüm tehlikesi kar _ 
ş.sındadır. 

KIRK JUIELE MAHSUR 
KALDI 

·Tersane Emininin vazifesi, inşatJ.lı 
idare ederek gemi yetiştirmekti 

Ankara 6 (Hususi muhabirimiz
den)- Bura va gelen haberlere gö
re, memleke.ım.zin muhıeU rnın
ıakalıannraki dereler ve çay ıar 
~mışt:r. 

Dicle nehri dört bırçuk metre 
yükselmiştir. Beş köy su altında
dır. O.elenin fcyczanı telgrafla 
Irak hükıimetine de bild.r.lınoşı ir. 
Batman suvu civarında <!Emıryolu 
köprüsünde çalışan k.<rk o.mele 
mahsur k21m1şt!T. Bunlara kclck
lerle erlak gönderilmiştır. Kurta
rJJ.Il'la . .ır,na çalısılmaklııidır. Mer
zıfoı:a.~ sular b.r değırmenden üç
yuz torba unu ,::öt.ünnüş.ür. 

İstanbul a5liye üçüncü hukuk 
hakımllğır.den: 

Güııza.r tarafından Ortaköyde 
Dereoo.vuna.a :ıı Na. L evoe Cem;! 
alt-yh.ne mahkemenın S3d/715 Na. 
lı aosyasiJe açılan bo~a~m:a dava
s:nda müddeıaJeylıin ır.ez.kür ika
metgahı terkcylcdı!:ı ve ,.enisi be
li.rsız olduğu cihetle cıillıen yapı
lan leblıga1 üzer.ne muayyen olan 
3/1/94~ tarihinde sao., 13,30 da 
mı;ddeialeyh:n bizzat ve ya.lıut b.1-
vekiile mahkemede hazır bulun
nıadığ. cihetle davacının talet> veç
h.le müddei.aleyh Cemil hakkın
da gıyap kararı itt:haz ve ilanen 
tebliğı z:mnuı..la mubakemcı::in 15/ 
2/940 on lı<!ş rnba t 9•0 saaı'. 15 on 
be~ talikine kar:ı.r verilmiştir. Gı
yap kar..rının bır su.rrtı divanha
neye !sak d lm.~:r. lüddeialeyh 
Cemi:in teş gün z~rbıda itiraz ~t
med~ takdirde b'.r daha mahke
me\'e kabul olunıruyarak gıya -
bında ır.uhakemeve .U:vam oluna- \ 
cıııiı ilitnen tebl:ğ olunur. 939/715 

İstanbul asliye altmcı. hukuk 
mah.t<.clll"5inden: 

.Müddei: Ashuı. 
Miıt!aeialeytı Zehra: Nuruosma

niye Ş(ref snkajı. :ııı No. li Osma
niye ap•rlımanında. 

M üooci Aslaıı tarafımdan müd
deialeyh Zehra aleyhıne ;;.çılan bo· 
şanma davasın;ı aıt arzuhal sure\i 
müddeia.eyhe teblıg eCı.lmek üzere 
)"az'1ı •dresine "Ön<ırilmif;se de ) 
mım:alleyhın mezkiır ıbm-e.gahını 
tenkile srnıli meçhule .ıı•" j!ının 
beyanile iade lulınmuı üzerine 
hııJı.uk usuıü muhakemeleri kanu· 
nunun 141, 142, 143 \'e le3 üneü 
maddelerır..e tevfikan iade k1lman 
~va lll"Zuhalı ıle tahkikat gününü 
gost.Enr davetı:re vamkas·.ıı.n mah
keme d:vanhancsine asılm=na ve 
933/ 1398 nınr..arada kayıtlı işbu 
dava) a müddeialeyhin (15) gün 
içinde cevap vermes:ne karar "t'
ri.mi.> \'C bermuc.bi kt.Nr arluhal ı 
ile d::ve~ye varakası ınahlreme di
vaı:har.(s.r.e asılın~ o!ınaıkla mu
maileyh Zehra yukar..da yazılı 
müddet zarfında davaya cevap ve
ror.k tahkıkat içın tayin kılınan 
26/1/940 Cuma gunü saat (15 1 de 
mnhkcrnrm:zde haz r bulunması 
ve.r~ kanuni bır vek'l göndennesı 
!uzumu tcblil! yerir.e gcc;mek üze•e 
·ıan olurur. 39/1398 • 

ll u GÜN 

K p • 
1 

Sinemlllllllda 

. Fatih, muhırrip ve gayri muha· 
rıp (donanma mürettebatı ı nıll 
talimler.ine son derecede eh~
yet •·cri}'or_ Efradın melekelerini 
art!H'n.ıak için, mevcut gemiler ü
z~rınde bunlara mütemadi}'en ta
lim ve tatbikat icra ettiriyordu. 

<-ı:~e>.. mmtabsmda çalı
şan ikınc:ı zumreye gelince.. Bwı• 
!~~' in~aıyc-cilcrle, yelkenciler \'O 

kurekçılerden mürekkepti. Bun • 
.1z.r..., •dedi de bir lıayU yekiuıa 
baliı: oluyor \'C bu zümreye (ter· 
58De halkı) deniliyordu. 
. Tersane halkının büyük kısmını 
L~çıler \:C ameleler leşkiı ediyordu. 
Bunların fe\ kinde de, (memurin 
sınıfı) bulunuyordu. • 
• (Tersane lıaıkı) nm en büyük 
amırı, (tersane emini) idi. Bu me· 
nıur.yet, (kaptanı derya) ııktau 

hır derece aşai:J olmakla beraber 
"",z.ifes:nde tamanulc müstakildi'. ı 

Icrsane cınınınuı başlıca vazi
fesi, inşaatı idnTe edeTok fnsılasu 
bır surette gemi ;yetiştirmekti. 
İdare şubeleri, (inşaat • levau

tnat . munmelat) kısımlarına ay· 
rıl~uştı. ll~ kısııniarın da, ayrı ay· 
rı auıırlcrı, meıı1ıaları ve kiıtip • 
lcri vardı. 

Mnrmelat kısmının amiri, (ter· 
sane kat~h• • idi. Tersane eminın· 
den sonra gelen bu bü~ük idare 
imiri; bütüıı bnhri.)'e un1urunuo 
hcsap?arılc beraber, tersane balkı 
ve donıınnıa mürettebatının (zati 
ınu meJiit) )arına nc:ıar~t ederdi. 

İdare llıuirıcrinin Üf;Üncüsü, (li
man katibi) ıdi. L.tanbulun fethi 
Ülcrine arlık Türkler de e•aslı bir 
surette deniz ticareti i~lcriue gi.
rişmişlcrdi. 

Bugün olduğu gibi o zaman da 
İstannul limanı iıdeıa (beynelmi
lel bir tic11Tct merkezi) ba.ı.iode 
idi. ller ıı;üıı, Akdeni.ıden ve Ka
radeni.ıden gelen muhtelif millet· 
!ere mew.up ticaret ıı;eruileıi Be
siktaş sahillerinden itibareıı Gala
ta iimanı, Haliç sahilleri, EminönH, 
Kadirga limanı, Yenikapı limanı, 
Samatya limanı önlerinde dcnıU· 
li;ı·erek mal alıp mal "CTirlerdi. 

Bilh35Sa Galata limanın öniln· 
de yat:Pn ticaret gemileri, birbiri
ne bitişik surette uzun bir zincir 
teşkil ederlerdi. 

G•'.dla, Eminönü ve Yemiş is· 
keiesi, bilhassa bir servet kaynağı 
halinde idi. Her cins ve milletten 
insanlar kayruyan bu 2cngin saha· 
brda, cnınivct \'C asayİ$i temin 
etmek, (liman katibi) nin va2ifesi 
cümlesindendi. 

Bü.,,ük nnmul'il·etlCTde liman 
katibinden sonra (2indan' katibi) 
gelirdi. ' 

Zindan katibinin asıl .-azifesi 
c~.ra.'.m er.b~bı hakkında verile~ l 
hukumlerı ıcra etmek_ devletin 1 
lıapi~haneierine nezaret c\·Jemck
ti. O tarihle bıınlrrın en ·mühim· 
mi (ler>ane) dahilinde idi. . lah· 
kıimlar, bir binanın çatısı altında 
bo uhosuno oturtulrnıyarak bun
lıor d<-rh•I tersane~c s.vkedilir O· 

rada - mahküıniyctinin derecesine 
göre - hafif ve yahut ağı.r i \erde 
U.Uıdam edilirdi. 

Al·ni :uunaııda, harplerde allllllJl 
eı.irler de, tusanea.i.n malı idi. Bun 
lar, yaşlanna "" bedeni taham
müllcrine göre, ınş.at i !erinde, a
melelıkta, hamalııkta kullanılırdı. 
En güçlü. ku~"·etlileri de (forsa) 
namı altında, devlet gemilerinde 
kiirekçfüğe aynhrd.ı. İşte, bu esir
lerin idare 4leriwı de (zlııdaıı ki
tibi) bakardL 

Görülüyor ki, (Fatih) deni% iş• 
lerıne çok büyük ehemmiyet "er
ıd, .. Hakikaten tasavvur cttii;i 
gııb muazzam bir teşkilat ,·ücu
de getirn1işti. Buna binan, tersane 
mm takasına ayTılan . aha, az 18• 

rnaıı zarfında kı<lalar kofruşlar 
idare ınemurlarına nu:ıısu:sh bina= 
lar ve lev1121m ambarlariie dolu
nrmi .. O bomboş arazide, Türk
l~rjn himmeti say.,,.indc, yepyenl 
hır mamure hmule gelıni:,.ti. 

AKDENİZ SEFERLERİ 

Haliç sahillerine dökülen hat· 
siz hesapsız para, bo una gıtmedi. 
Türklerin bu iık bü)ük tenanele
r:nde, pek kısa bir 2Pn1an zarfın· 
da, kunelli bir donanma \'Ücude 
gcldj, 

Iı.tanbulun Türkler tarafından 
zaptedilnı~si .. \·c Türk filosunun 
b~rdenbire kuvvetlennıcsi 1 komşu 
devletleri fena halde teıaşa \erdi. 
Bu devletlerden, lstanbula elçiler 
,.e hediyeler göndcr:ldi, , lualıe· 
deler :ıkdoınnarak her ı;ene Os -
manlı bükümetine muayyen bir 
de vergi \'ermeleri kabul edildi. 

Bu arada, (Rados) ade ında i
kamet eden (Senjan • Aziz Yah· 
ya) şövalyelerinin reisi de İstan
bula bir sefaret heyeti göndere
rek Al<deni:.de ve A.wıdolunun 
garp sahillerinde serbest•.; ticar,.. 
te devam edebilmesi için bir mu
ahede akdetmek istedi. 

Fatih, şövalyelerin sefaret h,.. 
yetini dinledikten sonra kendile
rine: 

- Teklifinizi bir ~tla kabul e
derim. Osmanlı hükı1metine, her 
sene muayyeıı bir haraç vermeli· 
siniz. 

Diye cevap verdL 
Magrur şöv3lycler Osmanlı lm· 

paratorunun bu '81"11D8 lı1"ŞI ne 
söyliycceklerioi ~şırdılar: 

- Biz, buraya, mahdut bir sa
lahiyetle geldik. Bu hususta, milı
bet veya menfi, size birşey söyll
yecck vaziyette değiliz. Bize, sa• 
18.hiyettar bir adam veriniz. Alıp 
Rado a ıı;ötürelim. Reisimizle ı:ö• 
rüşsün. 

Di~"' mukabele etıniye mecbur 
kaldılar. 

t'atih. sara,· <,rkiinından bir ntı, 
şö,·al~elere terfik ederek Radosa 
gi.indcrdi. Du zat. •ö\"nl~ eleria 
(ü~tadı azanı) 1 tarafından.. neza• 
ketle kabul edildi ve müzakereye 
girişildi. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
ŞERLOK HOLMES 

( BASKER VİLLER'IN KÔPEGI) 
AŞK - HEYECAN - DEHŞET ve BÜYÜK 

MACERA FiLMi 
Baş ı-ollerde RlCHARD GREEN - BAZİL RATBON 

WENDY BARIE 

Jo'ı1me ilave olarak: FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ ve 
G ~ '.' F S P E E zırhlısının y:ıralı olarak Montevtdeoy~ 
ı:elışı ve KUMANDANIN önünde yapılan cenaze merasimi 

@ -
Bugün saat 1 ve 2.30 da 

tenzilatlı matine vard.r. Diğer 
seanslar 4.30-6.30 ve 9 da 1 

20 yaşının bütün tazeli,Ri ve sevimli.iiğl ile 

DE_/J.NNA DURBiN 
ve ıkı ~!z kardeş;, bu hafta J?Örilllll€mi~ bir muvaffakıyeUe 

S U M E R Sinemasında 
ııösterilmekte o!an 

3 KIZLAR OYODOLER 
. Fı.m·nde ı;eyircileri, ei!lrndiriyor ve J!Bsyedivorlar. 

• . .Bu fılm DEANNA DÜRB!. 'in en mükemmel ve. en güz~! fôlmid'r. 
tlaveten. EKLER JURNAL ve Graf von Snce ile !nııiliz kruvazorleri arasında deniz muharebesi. 

B,;ı· " saat 1 \>e 2.30 da tf'nzilatlı matineler 



' 

iKi BAKTERiYOLOG ARANIYOR 
Şark zelzele mmtakaeında vazife görmek llzere 
iki lıalı.teriyolog'a ihtiyaç vardır. Barcirahları ile 
iate ve ibate masrafları C-emiyetimlze aid olmak 
üzere kendilerine ayda 250 lir• ücret verilecektir. 

Tı&liplerin ihtıııas vesikalarile birlikte hemen 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
DlREKTÔRLÜGÜNE 

müracaatlan ilan olunur. ~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi iliinları _ 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 50 o litre parex veya bu ayar ve kuvvette 
Jşarat öldürücü mayi 29/1/1940 Pazartesi günü saat (15) on_beşte Haydarpaşada 

b . dahilindeki komisyon taratın dan kapalı zart usulde satın alınacaktır. ar ınası . ·~· 
Bu işe girmek tstiyenlerin 525 liralık muvakkat teminat. kanu~un tayın ettıgı 

esikalarla tekliflerini muhtevi zarflarım ayni gün saat (14) on dörde kadar k°"" 
isyon reisUğine vermeleri IAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paras'' olarak dağıtılmaktadır. ~~ 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisy0nu ilanl:;;"~ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
3 0 Birincikinun 1939 Vazi~etl , 

llCASAı 

A~TIF f PASiF 
u.. fMnla7• 

Alim: Safi 1ı11..,...15.'°°.04t 
BANKNOT 

Lira 
15.000.00C!,-

r İstanbul Belediyesi 

lik Mubammn 
teminat bedeli 

46,88 625,00 

İlanları 

'Ul'AXLDt 

21.802.047,44 
15. 301.150,

_1. 714.28:7 :[! 
bıt11at Ak~ 

38.817.484,61 Adl ,,. ıevl<alAde 
Hwıual 

Kadıköyünde yaptınlacaiı: yonar için 250 metre mnıll 
kum un sa tın alınması 

4.217.134,25 154 23 2056,40 Mahallat itfa ekipleri için yaptırılan tulumbalara' 6.000.000.- 10.217.134,25 • 
Dahildeki Huhablrlen 
Altını ı:ıli K. G. 678.111 

Türk llrua 

Bariçtekl Muhablrlen 

9~3.816,81 
223.999.2: 

.(Jbn; S.tl ldloıramll).013.216 14.084 389.07 
Altına tabvill kabil Serbest 

aövWer 
Diğer dövizler ve 
ldirinı bakiyeleri 

Huine Tab villcrl: 

Borçlu 

Deruhde edilen evr.ıkı nak-

53.272,58 

11.359.190~ 

diye karşılığı 158.748.563,-

1.177.816,06 Tedavüldeki Banlmotlut 
Deruhde edil.n evrakı 
nakdiye 
Kanunun S • 8 lnd mad
delerine le"fikan hazi
ne lara!mdan vW le-

158.748.~3,-

di7at 17.987178,-
25.501.852,03 Den.nde edllen evrakı -

nakdiye bakt:reııl 140.761.385,-
Kan:ılıtı tamame-n altm 
oıarcm ilAveten tedavü
le vazedilen 17.000.0:>0,-
Reeskont mulı:abUI ili· 
Yeten t<davüle vuedil•n 139 000 000- 296.761.385,-

Kanunun 6 .. 8 incJ madde
lerine tevfikan hazine tara .. 

tından vaki tediyat 

Senedat Cüz.danı: 

17 987.178:,;_ 140.761.385,-•rürk Lira., Mevduatı: -

1 
30.283.696,20 

Döviz taa.hhüdatı: 
Aı tına tahvili kabil dövizler 2. 704 48 

216 665145.?7 216.665.145,27 Diıl;e: dövizler ve 11.acaldı 
- klirinı baklyeleri 46 948.131 73 

TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

ap;ızlık deveboynu ve saire 
97,73 1303,00 Nışantaşı Teşv.kiyede Şakayik aralığı sokağı kal 

195,00 
391,07 
161,25 

2600,00 
5214,17 
2150.00 

inşası 
h.araa_ğaç müessesatı için lüzumu olan 2 tonluk k.amY<' 
Çubuklu gaz depolarında ihata duvarı inşası .ı 
Ayaspaşa Dol:ınabahçe yoluna dıkilmek üzere alınac., 
ağaç ve fidan1arın mübayaası 

106.58 1421,00 Hastaneler ve Eyüp dıspanseri için lüzumu olan 
adet Polıın\ı vantilotör dö prof hederer çınazırun sat~ 
alınması 

184,11 2454,79 Abbasağa çocuk bahçesinde yaptırılacak bahçevsJI 
odası ile helaların inşası 

79,17 1055,50 Cerrahpaşa hastanesi tıo fakültesi seririyatları ic~ 
lüzumu ol.an 8 kalem tıbbi ecza 

'-304,49 4059,80 Haseki hastanesi için mübayaa edilecek 122 kale!ll 
eczayı tıbbiye 

184,68 2462,35 Bahçeler müdürlüğü için lüzumu ~an demir borularll 
teferrüatının satın alınması 

99,26 1323,40 Köprüle.e konulacak işaret levhaları 

Talımin \ (Deı ıhde edilen evrokı Muhtdib 

1.'k t(!minat miktarları ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı işle.ı 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 8/1/940 pazartesı _gürııl 

46.950 836.21 saat H de daimi encümende yapil.acaktır. Şartnameler zabıt ve mua• 
melat müdürlüğü kalem nde görü ebilir. Taliplerin in,şaat. tamirat vele 

112.245. 791,83 imalata ait işlerin Fen işleri müdürlüiiünden ihaleden 8 gün evv 
müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ile ve 939 yılı t carel 
odası vesikası ve ilk teminat mak.:ı-uz veya mektupları ile ihale gü • 
n..ı muay:,en saatte daimi encümende bulunmaları. (10617) 

bede i A - (nakdiyenin karşılılb 

k (Esham ve Tahvil~\) 
900 metre cankurtaranlık bez (beher metresi) 18 uruş (İtibari kıymeUc) 
4GO • haki torbalık bez ( • > ) 142 • 

UOO • eldivenlik bez ( • > . ! . 146 ~ 
1- Yukarıda dns, miktar ve b her metrelerının tabının be~el~. ya

ılı olan üç Jı;alem bez, 9/2. Kanun/ 940 tarihine raslıyan Salı gunu sa· 
ıt 11 de pazaTlıkla alınacaktır. . .. . 

2- İlk teminatı 215 lira 75 kuruş olup ~artnamesı her gun komıs· 

B
tahvil~t 

Serbest es.bam ve 

Avanslar: 

5~.573 975,64 

7.s6~.ooo 10 ~8 ıZ6.976, t6 * * Sebze Halinde yaptırılacak tamirat ile sebze sergilerinin ınşaSI 
kapalı zarf eksil'lmesine konulmuştur. Tahmin be deli 10875 1 ra 20 kU• 
ruş ılk teminat miktarı 815 lira 64 kuruştu». İhale 8/1/940 pazartesi 

vondan alınabilir. . . . 
3- isteklilerin 2490 sayılı kan unda yazılı vesaiklerıle bır)ıkte Ka· 

Hazineye kısa vadeli avaruı 

Altın ve Döviz iıı.erıne 

Tahvil~t iiıerine 

14.842,5' 
7.R18 722.-

ııünü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartname, keşif ve 
proje fen işleri müdürlüğünden 55 kurus mukabilinde a.ınabil r. Ta-

7 82~.564,53 ]ip;erin ilk temiant makbuz veya mektuplarile ha'.eden 8 _gün evvel 
4.5to.OO:ı,- Fen işleri müdürlü(!ünden alacak.arı fenni ehliyet ve 939 mali yılı tica-

18.0'4.619.;8 ret odası vesikalarile ve 2490 numaralı kanuna göre hazırlıvacaklatl 
-

8 3 49 
\ kapa.ı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encumene ver· 

(ekiin 511.458 8 ·3,4) rrlılln 511 45J 4 . meleri. (106·19) ,, 

ımpaşada bulunan komisyona belli gün ve saatte müracaatları. •104> 
ıır ")< 

hissedarlar: 
lıtuhtelil: 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 
Kamisyonundan 

Kok Kömürü ilanı 

1 Tı-mınnz 1938 tarihinden itibaren: i~. -onto hııiltli oı, 4., n1tın üzerine -:-:i. 1 ______ ...:._ ___________________ ., 

----------------------------! P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

1
-1 b 1 k t 1 ~ 1 İstanbul Aslı ye ikinci ı İstanbul Lı-vazım imi;li· ı Beher tonun Tutarı 

taiımhi f.alı 
Cinsl Mılr.tarı stan u omu an 111 1 H ukuK ğinden verilen 

ı- ldaremlZ lbtıyacı 1<:in 120 adet bisiklet mübayaa edilecektir. 
2-- Taliplerin verecekleri bisikleUerin tip, evsa.1 ve en son !iaUannı 15/1/ 

940 tarihu1e kadar Ankaruda P. T. T. Levazım Müdürltiğüne bildirmeleri ilAJ' 

Lira UJa 

Karabük kok kömürll 2« ton 31 7.564 
1- Komutanlık kara bırtrklerin in ihtiyacı ~çin ?'ukarıda mıktan 

1azılı Karabük kok kömürü kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuş· 

Sılıualma Komiıyo•u lllıı!•rı HARICJ ASKEcJ 
- Hakimliğinden: ı' ( 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı KITAATI ILA"'LARI 
için komisyonumuzda mevcut şart·\ Davacı Gümrükler Umum Mü· 1\ 
!arına uygun oımak üzere bin cio· dürlüğil tarafından müddeialeyh 

olunur. (6654) (ı0779) 

Türk Hava Kurumu Model Uçak 
Müsabakası 

tur. 2- Eksı1tmesi 22/ Sonkiııun/940 Pazartesi günü saat 15 de İzmitte 
rersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. • • 

3- Muvakkat teminatı 567 l:ira 30 kuruştur. Şartnamesı bedelsız 
~)arak komisyondan alınabilir. • ld k 

4- Eksiltmeye iştirak edecek lste~~l~.rin .. bu işle alakada~ o u . : 
tarını gösterir ticaret vesikalarını ve uçuncu madd~de yazı.lı ılk temı 
aatlarile birlikte 2490 sayılı kanu ,un tarifatı veçhıle ta?zım edecek· 
!eri telılif mektuplanm muayyea gün ve s.aatten tam bır saat 1~r~e-ine kadar komisyon başkanlığına vennelerı. ( 

İst. Lv. Amirliğinden: 
2 No. lu dikimevi terzi ve çadır kısın~lann.a .g~ce ekibi için işçi alı· 

oacaktır. Bu ekip on beş günde bir ınJnduz ekıbı ~l<; tebdılen çalıs.acak: 
tır. isteklilerin aşaıtıda yazılı vesaikle Tophanede ikı numaralı dikiınevı 
müdürlüğ_üne müracaatlq:rı. 

l - lstida 
2 - Polisce musaddak hüsnühal vwrakası 
3 - Tifo aşı kağıdı. cl074• •11.:.9::..·---------

İstanbul Belediyesin :len : 
Men'i israfat kanununun sureti tatbikine dair o~an talimatnamen!71 

>azı maddelerinde yapılan aşağıdaki ta~ !at Umumı mecıısın 3/Xl/939 
T. li içtimaında karara bağlanmıştır. İlan olunur. 

Tadilat: 
Taliınabamenin birinci mal:ıdesinin (D). bendindeki. (erkek tar~

fından mihreyn haricinde) cümlesinın tay edilmesı ve ikıncı ma.dde~ın 
xın fı!<J'a.s:nda da (düğün bir ıı;ünden ziyade devam etmıyecek, bır gun
den ziyade çalgı çaldmlmıyacak ve h cbır su;etıe. ~n_gı o:ı:ı:attırı.nu· 
yacaktır) suretinde tadili ve bu talim.atnamenın bırıncı maaaesın.n B. 
fıkrasındaki (5 araba) kıaydının kıldırılması. 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

!'ı. 191 "'!azan: l\L SAl\lİ KARAVEL 

FaJh'ih Tekfur sarayında rahat oturması 
için, geniş bir sedir getirtilmişti 

Osmanlı Padişahlarının, bıris -
tiyan iıdat ve muaşeretine uy : 
cun halleri yoktu. Onlar, kendı 
medeniyetleri icapiarından ayrıl
nıazlardı. Her fethettikleri yerlere 
girdlkeri zaman nerede ikamet 
edeceklıerse ıl•rhal otı,:ğı hüma
ynuda bulunan Türk cariyeleri o
raya gönderilir. Lazım gelen ter· 
tibat alınırdı. 
Osmanlı fatihlerinin yanlarında 

"ekiıharçları, ahçıları, kilercileri, 
yatak ve saire takınılan mebzulen 
hen beraber bulunurdu. 

Esasen otağı hümayunun muh· 
leşem saraylardan farkı yoktu. 
Otağı hümayun müteaddıt bil· 

yük cadırlardan ve dairelerden 
mürekkepti. 

Vüzerayı kabul daireleri .• İçti
ma daireleri, yani divanı hüma· 
)'UD, yemek salonları.. 

Haremi bün1ayun ve saire kıs· 
mı vardı. Bunlar, hep cadırlardan 
mürekkepti. Her bir Padişah ça· 
dırı incilerle, canfeslerle müzey
yen idi. 

Her çadırın on binlerce, yüz bin· 

!erce altın değeri vardı. 
İşte, Sultan Mehmet, İstanbul 

surları önüne ordusile geldiği za· 
man her vak.it olduğu gibi otağı 
hümayununda her türlü ibti!l3mile 
konakJamlf bulunuyordu. 

Bu sebeple; fetih ~nünün gece
si Tekfur sarayına Prensesi ziya
rete geldiği zaman evvelce yapı· 
lan tertibatla karşılaşmıştı. 

Sultan Mehmedin arz.uıarına la
yık alaturka yemekler, alaturka 
sofralar kurulınuş~u. 

Türk cariyeleri ve genç içağalan 
Tekfur sarayının bir iki saat içi..
de içini tamaınile değiştirmişlerdi. 

Fatih geniş sedirde oturmasını 
severdi. Ecdadı eibi, geniş pamuk· 
lu sedirde bağdaş kurup oturur· 
du. Ekseriyetle sağına meyleder 
ve yastığa dayanırdı. Karşısında 
genç içalfaları, ırenç cariyeier nö
bet dururlardı. Bu Padişahın bu· 
an.si hali idL 

Eğer, divana 1;ıkınış ise, o vakit 
iş başkalaşırdı. llaremi hümayun· 
daki hademeler tamamile 7ede • 
rini deiiştirirlercli. 

kuz yüz bakrar, bin sek.iz yüz yir· Osman ve Şükrü Kuledibinde Bü-
mi beş karavana ve kırk beş ka· N l 
zan pa:ı:arlıkla kolaylattınlacak • yükhendck caddesinde 76 o. ı 
tır. Münakasasına 8/1/940 Pazar· Dav:t apart:manının 3 No. lı dari
tesi saat 9,30 da başlanacak resinde mukim Moiz Behar aleyh· 
ve ayni l\'Ünde ihaiesi yapılacak· !erine açılan alacak davasından 
tır. lstekli!CTin beıli ırün ve saatte dolayı miıddeialeyhlerden Moiz 
1''ındıklıda Komııtanlık satmalma Beharın ikametga!ıınm meçhul bu· 
komisyonuna geJ:neleri. •78> lunduğu müba•ir me~ruhatından 

* anlaşılm:ş ve bu bap:a müddeia • 
Münakasa günü talibi ~ıkmıyan Jeyh Moiz Behara ilanen tebligat 

birınci muhabere alayı ahırların· icrasına kaırar verilmiş ve müdde-
da mevcut iki yüz elli araba güb· 
re tekrar açık arttırma ile satıla• ialeyh ilanen tebligata rağmen 
caktır. Münakasasına 24/1/940 mahkemeye gelmemiş olduğundan 
Çarşamba günü saat on birde baş- hakkındaki muhakemenin gıya • 
lanaeak ve ayni günde ihalesi ya- bıııda devamına ve müddeialeyh 
pılacaktır. Salınalmıık istiyenle • Mcü Behara bir ay müddetl~ ilfı-
rin Yıldızda muhabere alayının nen gıyap kararı tebliğine ve du-
abırlarında mezkur gübreyi göre- ruşman:n da 4/Mart/940 saat 14 
rek belıi gün ve saatle Fındıklıda de hır.akılmasına mahkemece ka· 
komutanlık satınalmıı komisyonu- rar verilmiş olmakla müddeialeyh· 
na gelmeleri. •84> }erden Moiz Behann işbu gün ve 

• •• saatt(! mahkemede hazır bulun· 
Komisyonumuzda keşif ve şarl· ması aksi takdirde hakkındaki mu.. 

nameleri mevcut harp akademi· hakemenin gıyaben ·bak:lacağı ma
sinin tamiratı aÇık eksiltme ile lümu olmak üzere gazete ile ilan 
ys~tırılaıı•ktır. Müakasasına 24/ olunur. (34 _ 522) 
1/940 Çarşamba günü saat on bu
çukta başianacak ve ayni günde 
ihalesi yapılscaktır. Taliplerin bel 
lj gün ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık satınalma komisyonuna gel-
meleri. •85• 

Münakasa l'iinü talibi çıkmayan 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 
iki :vüz adet bez su kovası nümu-

Divanı hümayunda zülüflü bal
tacılar, silihtarlar hizmeti şahane
de bulunurlardı. 

Fatih Tekfur sarayına geldiği 
zaman doğruca büyük salona çıktı. 

Bu salon, imparator Kostantin 
zamanında muhaddes sal' ı na· 
mile yadolunuTdu. Tavanionnda 
ve d1;varlarında altın üzerine açık 
havai mavi zemine menkuş yıldız· 
)ar ve salipler serpilmiş bulunu • 
yordu. 

Mukaddes salona ilişilmemişti. 
İmparator Kostantinin oturduğu 
yer bile duruyordu. Yüksek bir 
taht idi. 
Yalnız Padi~ahın rahat oturması 

i~in otağı hümayunndan geniş se
dir "1Jtirilınişti. 

Sedir, Hint kum81jından müzey• 
yen ve altın işlemeli idi. Şahane 
bir şark sediri idi. 

Sedir, o derece müzeyyen ve 
ŞBTk üsliıbu ile tezyin olunmııştu 
ki, imparator Kostantinin Tekfur 
sarayındaki mukaddes salonunun 
bütün tezyinat ve ihtişamını bir 
bakışta tefrik ediiebilecek hale ge· 
tirınl0ti. 

nesi üzerine ve yüz adet tahta su 
fıçısı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Münakasasına 13/1/940 Cumartesi 
günü saat onda başlanacak ve ayni 
günde ihalesi yapılacaktır. İstekli· 
!erin belli gün ve· s•atte Fındıkn
da Komutanlık satınalma komis· 
yonuna ı:-elmeleri. •23• 

- Kulunuz, Osmanlı Padişahı
nın kölesi .. 

- Ya?. 
- Ne güzel latince konuşuyor· 

sun uz? 
- Ben, esasen İtalyanıı'lı •. Vene

dikli .. 
- Fakat; Türk Padişahının ya· 

nında ne işiniz var öyleyse?. 
- Türkler, bütün sarka ve gar

ba hfıkimdirler de ondan .. 
- Demek Türkler bu kadar 

büyük bir saltanata maliktirler. 
- Evet, sultanını. 
- Siz dininizi muhafaza edi • 

yor musunuz? 
- Hayı:r, elbamdülilliıb müs!U· 

manım!. 
- Müslüman mısınız?. 
- Çok şükür. 
- Bu derece memnunsan112 de· 

mek?. 
- Evet .•. 
- Sizi zorla mı mUslüman yap-

tılar?. 

- Hayır; Türklerde esire karşı 
zor yoktur. Türkler yalnız, düı;· 
manlarına karı;ı zor hareket eder· 
!er. 

- Küçük mil geldiniz Türklere? 
- On beş yaşında ... 
- Nasıl esir düştünüz?. 

500 ton arpa satın alınacaktır. 
İhalesi 8/1/940 Pozartesi günü sa· 
saat 11 de İzmirde Levazım amir
liği satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tabmln edilen tutarı 
23,750 lira ilk temin2tı 3562 lira 
50 kuruştur, Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İsteklılcr 
ticaret odasında kayıtlı oldukla
rına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. Pozarlığa işti· 
rak edecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde ve şartna• 
mesinde yazılı vesikalaTile ve te
minatiarile ihale saatinden evvel 
komisyona mürPcaatları. 

·1063· ·54• 

• 336 adet ağır sabra kablo arka 
tezkeresi zlncirlerile sarma ter· 
tibatı ve çevirecek kolu 1000 adet 
ağır sahra lu>blo dolabı, 300 adet 
kablo askı tertibatı, 37 adet direk 
mahmuzu, 10 adet emniyet keme
ri, 23 takım portatif merdiven pa· 
zarlıkla satın •lınacaktır. İhalesi 
8/1/940 Pazartesi günü sa atı5 de 
Kışlada İzınl.r Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin edilen tııtarı 22230 
lira ilk teminatı 1668 liradır. Şart· 
name ve nümuneleri her gün ko· 
misyonda görülebilir. İstekliler ti
caret odasında kayıtlı olduklarına 
dair vesika göstermek mecburi • 
yetindedirler. Pazarlığa iştirak e
decek.ier 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde ve şartnamesin-

Ve .. Arkasından: 
- Dur senin bir resmini yapa

yım .. 
Dive cebinden bir kaliıt ve kur· 

~un kalem çıkardı. Sordum: 
- Siz ressam mısınız? 
- Evet. Resim de yapıvorum. 
Dedi. durdu. Ga'Yet sadelikle bu 

cevabı verdi ve .. İlk çizgiyi çekti. 
- Her halde 'Üstat biT ressam.. 
Dedim. Yüzüme baktı. 
- Henüz çalışıyoruz .• 
- İsminiz ne? .. 
- Tırnovah Halim ... 

7/1/940 tarh'nde Yeşüköy tayya:re meydanında yapılması mukal"' 
rer olan model tayyare müsabakası amatöı;,lerin gösterdik.ı.eri arzu üze-
rine 14/1/940 pazar gününe talik edilmiştir. cl37> 

de yazılı \0 esikaları ve ilk teminat• 
larile ihale saatinden evvel ko • 
misy<JDa miiracaatla.rL 

·1064> c55• 

* 12 kalem foto(ıraf malzemesi pa
zarlıkia satın alınaeaktır. Muham· 
men bedeli 48,600 lira kat'i temi· 
nalı 1290 liradır. Pazarlığı 10/1/ 
940 Çarşamba günü saat 11 de An· 
karada M. M. V. Hava satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Fenni 
ve idari şartnvmc ile liste her gün 
komisyonda göriilür. İsteklilerin 
beili gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. •1068• •59• 

* İki adet zımba binasile etrafının 
parmaklık.la temdidi işi ~apa!! 
zrrfla eks!ltmiye konmuş ıstekiı 
çıkmadığından birinci pazarlığı 
4/l/94G ikinci pazarlığı 11/1/940 
üçüncü pazarlığı 18/1/940 dördün· 
cü paznTlığı 25/1/940 perşembe 
günleri saat 11 de Eskişehir kor 
setınalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi Eskişehir, An· 
kara, İstanbul levazım amirlikleri 
satınalma komisyonl.rında görü· 
lür. Keşif bedeli 21,319 lira 15 ku· 
ruş ilk teminatı 1598 lira 94 ku • 
ruştur. İstekliler kanunda yazılı 

vesaikle ve teminat makbuzlarile 
mezkur günlerde komisyonda ha· 
zır bulunmalan •1042• cl084h 

* 11 ton kuru üzüm ve 30 ton sa· 
man pazarlıkla 10/l/9~0 Çarşamba 
günü saat 1'i de Çorluda Kor. sa• 
tına.ima komisyonunda alınuak
tır. Taliplerin belli gün ve saatte 
komisyona müracaatlarL 

•1071· ·121• 

• 
5000 adet hava rengi arka çan· 

tası pınarlıkla satın ahmıcaktır. 
Muhammen bedeli 30,000 lira kat'I 
teminat 4500 liradır. Pazarlığı 12/ 
1/940 Çuma günü saet 11 de An
karada M. M. V. Hava satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
nome ve evsafı 150 lrurıışa komis· 
yondan alınır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte teminat ve kanuni 
belgelerile komisyona gelmeleri, 

(1070) (120) 
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ta bir zamanlar iki üc beğendiğim 1 
tabloyıı satın almıştım. 

Eiter, sözümü o kesmeydi. 
- Çok alfı._ 1 

- Bir artist ııözünden anlaşılır. 
- Nihayet biz, kalplerimizle. 

ruhlarımızla biribirimizi anlıya • 
cak vaziyette insanlarızdır. 

- Tuhaf!. 
-Ya .. 

- Biribirlerini çarcabuk bulan, 
anlıyan. seven insanlar artist olan 
insanlardır. Onlardaki hususiye( 
hicbir yerde ve hiçbir kimsede bu
lunamaz. 

Dedi ve .. Arkasından ellni .ı:ıelişj 

Filan diye kayretinl meydana vur
masaydı ben kesecektim. Çünkü 
birdenbire hatıralarımın canlandı· 
iiını. cLövr• ün içinde hayran do
laşan Prenses Belkisin, resim ser
gisinde tablo satın alan Belkisin 
dirNdiğini gözlerimin önüne gel • 
dii!ini hissediyordum. Bu, uyanış 
ve dirilik bana fenalık getirebilir, 
beni deli edebilirdi! .. Sustum. 

- Eğer sen yüksek ruhlu, ar • 
tisttik bir kadın olmasaydın. Hiç bu 
kokulu, dumanlı, basık meyhanede 
oturup benimle lcer miydin?. Biz 
bara da _gidebilirdik, lüks bir bi
rahıuıeve de gidebilirdik. Tırno • 
valı icin paranın hic hükmü yok· 
tur. Ben bir bardak suvu daima bir 
deste banknottan daha kıymetli 
bulurum. Bu akşam canım böyle 
istedi, idi. Burada oturmak, iç • 
mek, _geceyi yanlamak. Ve .. Bak 
biz hemen birbirimize uyduk. çal'
çabuk an1aştık, ısındık!. 

.ı;ıüzel sallayarak: · 
- Naçiz birkac tablosu ve sa

.nayii ne!isede bir iki lisede hoca
lığı olan fakir bir ressam. 

Fakat, artık o susmuyordu. 

Cariyeler ve genç içı>ğalan bum
ma1ı bir surette çalışlılBT. Efen • 
dileri gelmeden herşeyi hazırla
dılar. - Venedik gemilerinden birinde. 

Diye sözünü bitirdi. O zaman, 
- Estaöiurullah .. Ben sizin im

zanızı ve bir iki tablonuzu tanı -
yorum .. 

Dedim. MerakJ.a sordu: 

- Gördünüz mü, sizi öt(!ki ka -
dınlardan ayrı tutmamın yeri var· 
mış. Çünkü, akşamdanberi içime 
doliuyor. Kendi kendime. bu ka • 
dın baska kadın .. Diyordum. Ne 
haklı imişim. 

Diyor ve .• Devam ediyordu. 
Konusm.asında hic nokta, vir.ı:ıül 

filan ıtibi seyler yoktu. Ve .. Bu 
bahisler üzerinde konusması hiç 
hoşuma gitmiyordu. istemiyor • 
dum. kendime ııelmek. kendimi 
bilmek, kendimi tartmak, kendim 
le basbasa kalmak istemiyordum.( 
Ben, Belkisi roktan gömmüş, onu 
unutmu•, \>ir bedenin canı çekHl· 
.si.ııi beklıeır ıllmustum. Onu ısrarla 

Cariyelerden biri Prensesin ya
nına girerek, latinee: 

- Sultanım! Sizi yıkamak ve 
tuvalet etmek istiyoruz, İrade bu· 
yurunuz da vazifem.izi yapalım. 
demişti. 

Prenses, ,-ördüğü bu iltifat kar· 
şısında. harre~le.re düıerek: 

- Sız. kımsını.z7. 

- Memnun mu•unuz hayatınız-
dan?. 

- Fevkalade memnunum .. 
- Türkleri, çok vahşi diyorlar 

da. 
- Bilakis, çok medeni ve adil

dirler .• 
- PadişahJIUZ nerede şimdi? 

( Devamı Var >. 

- Ya .. Resme merakınız var mı? 
- Kendim yapamam. Fakat, ya-

panlara karşı çok hürmetim var. 
Muvaffakiyetli eserleri seçebili -
rim. Avrupa müzelerinde büyük 
san'atkfırların tablolarını kendim· 
den ııecerek sevreder, onlara bir 
türlü doyamazdım. istanbulda da 
bir iki resim şer.ı;ıisine gittim. Hat-

- Resimden zevk alıyorsunuz. 
- Mısralar söylediğinize göre 

tabii şiirden de. 
.Edebiyatla mest?ul olmadığınıza 

nasıl hükmedebilirim? 
- Belki müzik te biliyorsunuz. 
İnsanı batır da imtihan et .. Der

ler. Vaziyetimi sakın böyle san
mayın. Çok rica ederimi ( Devamı Var ) 


