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Telefea: B....,uhurir: 2 127 - İdare Müdürü: . .233et 

İstaırlml Nuna-••i7e Ne. U En Son :r elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi ETEM 
u.b.arrirj: 
BENİCE 

YIL: 3 

Sovyetler Estonya hududuna asker yığdılar 
Paris, Moskova hükUmetinin Estonyadan bütün sahillerini 

gayri askeri hale ifrağ etmesini talep ettiğini bildiriyor 
Alman Hariciye Nazırı bu sabah Moskovaya hareket etti-Polonya işgalinin inkişafından çıkan yeni meselelerin müzakeresine 

başlanıyor - Romanyada vaziyet normaldir • Türk • Sovyet Hariciye Vekillerinin görüşmeleri bugün de devam etti 
• 

Sovyetlerin Moskov~ müzake~eleri_ her taraf~a 
hareket hedefleri ehemmıyetıe takıp edı_lmektedır 

Hitler sulh 
teklif 

edecek mi? 

'Polonyadaki A 1 m an 
or usunun mühim bir 
kısmı gaı-ba alındı 

Belçika ve Lüksenburg üzerinde 
Fransız hava akınları sıklaşıyor 

açıktır .. 
Sovyetlerin Besarahya 
üzerine yürüdükleri 
haberleri elbetteki tek• 
zip edilecekti, çünkü 
böyle bir şey olmazdı 
ve olamaz .• 

Yazan: ETEM İZZET BENİC& 

İnsanların olduiu l'ibi milletlerin de 
menfaaUerlnl üa&ün bulduldarı, buJa
ltJleceklerl ahaeler ve antar vardır. 

l'allat, '"•eler &'llıl .-nfll ...Uleller • 
sft ve karakterıatlk vaaıfla.nn.a men
faatlerinden İİltlm tullna71 dalma bll
nıillerdlr. 

SoV7d Rus1aıun Besarab1a hudul
lannı teeavlis etili! bakkmda yayılaa 
ve raclJ'• lle dU7a,.a dinletilmek b
kaen ltaber, bu bUyiık komtumuzun 
rilı .. k .. ret ve dıirütlutıine kartı bir 
an tcln dabJ eJsun vurulmak brttoen 
bir darbeden baıjka bl"ey detlldlr. 
B~blr ııamau, bet l'UD evvel llaf

Yekil ve Bu1cl1e · umnın dUi ve 
resmi •lihbeU ne tamamiyeU mül
kiye~ temin ve tekeffül edilen Roman
yaya k&r1• Sovyet Ru,yanıo bOyle bir 
Jıarekelle bulunabllecdl ha7al hD

dutlanndan bile •eemeı:. Hatta. Be
sarabya So•ye& Jt'DQ'adan alınm~ ve 
ayırt edllmlıj bir parea dahi olmq 
bulunsa. Bil il... s ..... yetler ilendi l'•'P 
hwdatlarmm emniyetini temin etmek 
ve Baltlktan, Kındenlze kadar uza
man ıtatukoyu boamı1a mutemayll &e 
.. bbilalerl k&rfl)amak l•ln · ıır•aue ha
rekete •eflllifler, l'ertk Polon.7anın f
('fndt>, sttf'k Balkanların •lmalbıde bu 
-laluılanlalıJ nlh• -ıtl• lalacak 
ledblrltrl mıilekaddlm bir enerji ile 
a1m,.ıan1ır: 

Lon<lra 27 ıe..-)- Alman Ha
riciye Naıırı Fon B.lbben1.rop, SoVJ"et 
hükümetlnln daveti üzerine barin 
tayyare ile oflkovaya ha.re.J&et etmit .. 
tlr. Aı:m..n 1farlcl7e NUU'l.D& uker " 
atvJJ olmak üz.ere dlier yirmi kadar 
zat refakat etmektedir. 

Londranm siyasi mehafill, Alman .. 
ya ile Sov1e~ Rua7a anamda yapıJa
C?all olan bu yeni •ôrüşmelere ehem
miyet vermektedir. Polonyanın k••
Jlnden nra tehaddüs eden blr~ok ye
ni mestlelf'rln halli li\xım celmektedlr. 

Polonyadakl hudut vaziyeti He BaJ .. 
bk devletleri ve Balkan meıelelerlnln 
yeniden •inden Sf'C'lrtlecefl anla..~ıl -
maktadır. 

Estonya Hariciye Nazı.rı Seıter de 
fevkaJide bir kabine toplanlısından 

sonra tanare ile Moskovaya ıltmif 

olduiı:ıı leln , Baltık devletlerl ve bltah
t ls Estonya vaziyetinin millakereye 
mev1.u olacafına şüphe edilmemekte
dir. 

Bu.raya cekn haberlere ıöre, Sev -
yetler, Ballık filon ~in Eslon)'a sa
h illerinde bir denb üssü leslalnl ve 

/ 
Mins 
RUll~ 

Ballılı: devletlerinin vnlyetı.l 

l'Öslerir harlla 

Eaıonya aruislnden aevkedllettk Sov
J'ri mallanmn kontrol uı l"t~lrllmesinl 
b:te.mekteclirler. Estonya Hariciye Na-

zırmm ba h......,la billliimetlnln noklal 
nau.rını •etlrdıtl •&.onedUmektedJr. 

Fon lllbbenlrop ll• bllhua. Polon 
;ra m <sının y .. ı lalr.lşafl.>n .ıo • 
7 ile ortaya eıkan mühim. me.KleJe 
rln her iki tarafın anulanna UYCUD b i. 

.. kllde halledılm .. ıne ~ılacalıtır. 

~tonya cazet.Jerl , SovyeUertn, Po
lonya 1.ahtelbahlrlertnln kaçırılmıt ol
muuu ta1ep1ertne blr vff:Ue ittihaz et
tlilnl yasaü&a, fakat bu iki mesele
de anlaşmak tmJc.lnı olduiu.nu 1&kla
mamalltadırlar. 

Sovyet muhrlplerl Eılonyadan pet
rol , mühimmat ve ena.k alarak kaçan 
lahlelbahlrlerl aramaktadır. Tallln li
manı civarında ve dlit-r 7erlenle stzlf 
tahlelbahlr sıtmalllan oldutıı kanaati 
de meveuttw. 

Brüksel 27 (A.A.) - Müstıık-

ı 
)el diplom atik teşebbüs ler hak
<ında Alman gaze'eleri tarafın

! ian yapılan neşriyatı, burada 
tefsir edilmektedir. S iyasi Bel

, çika mahfillerinde H olanda ga-

1 
zetcler inin H itler'in şimdiki va.
ziyete müsteniden sulh teklif 

1 edeceği kaydedildiği söylenmek
tedir. 

1 Ayni mahflıkroc hasıl olan 

1 
kanaate göre böyle bir tekli.tin 

1 kabul edilmesi ihtimali yok tu r. 

Stalin Hariciye 
Vekilimizı 
kabul etti 

Müzakerelere bugünde 
devam ediliyor 

Mo•kova 27 - Hanciye V"kilı 
Şükrü Saraco ı:tl u dün Kremlin sa
rayında Molotof ve Kalenin ile gö
rüşmüş, müteakıben Kremlinde 
şerefine resmi b ir ziyafet veril -

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bu sebepte-n Sov7etlerin Erionyaya ll .. ~ılll~llli---111111 ... .-111 .. ~-
•&11• bir takım zecri tedbirler alması 
lhllmallnden bahsedllmekledlr. Vaal
yet son •erece nulk bir safhadadır • 

Estonya batkumand.aru radyoda sO~
ledJJI bir nutukla, herhanr;I bir lhlllil
lan dolayı lecavuoe uir"adıtı takdirde, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kopenhag 27 (A.A.) - Polıtika 
gazetesinin Alman cephesındeki 
muhabiri Polonya harbinde k ul -
]anılan Alman ordusunun büyiilı 
bir kısmının şimdi garp cephesin• 
de bulunduğunu bildirmt>ktedir. 
A achen ve S iegfried hattı civarın
da bulunan diğer şeh irler tama -
m ile tahliye edilmi t ir. Wissen -
burg'da istihkamlar inşa edılmt>k
tedir. Alman kı t'alanna kati de -
.l'CL'ed(: N~ lt'te ı de 
s,ivll h alk. sıkı bir vesika usulüne 
tabi tu' ulınıık ır. 
BİR TARAFTAN DA TEKZİP 
Brukscl 27 (A.A.) - Aachcn 'da 

yenı Alman lu•'aları tahşit edildi
.itine dair verilen haber kat'iyetle 
t ekz'p ed ilmektedir 

BELÇİKA ARAZ13iNDE 
FRANSIZ TAYYARELERİ 

B rüksel 27 (A.A.) - Mı'li mü
dafaa nezareti tarafından bildi -
rildigıne göre d ün Lüksenburı:'un va....,vada bombalardan yıkılan 
şımalınde Belçika arazisinde kiiin evl•rden biri 

[ Devamı ve diğer telgraflar makineye 
verirken sütunumuzdadır. ] 

''Barbaros,,un aziz 
hatırasını andık ! 

Sov••ll•rlıı hardıel Jıedeflerl a~

hr: KtncU em.niyet ve el metlerini 
tarsin etmek. bu huda& dq;ındalll bl
ıllııelere k"'lı da bitaraf kalarak le<elll 
edecek ıkıbeUue muntazır kalmak. 

8oVJ"el llllQ'anm emnl.Yel ve .. ıi
metı hudullan ise fU ıekllde hulisa 
edlleblllr: 

Zelzeleden Gobbels'in gözden 
sonra sel afeti düştüğü tahakt<uk etti 

Propaganda Razırının belli etmeden ortadan 
kaybolmasına müsaade edilmiş 

Muhterem 
okuyucula rım1za 
Son Telgraf haftada iki 
gün 6 sahife çıkacak B~gün büyük denizcinin 

önünde yapılan 
Beşiktaşdaki kabri 

ihtifal merasimi Yazısı 5 d• Yemromanllı.rımız 1 Birinci 
Te~inde ha{lıyor 

Avrup&dan katti l'tlmemesl, ılpa- ÇERÇEVE 
rı.ıertmWn Alman vapurları lemde 
Bulıar limanlarına .ıımesl , buradan 
f.edarik edeblldii'imfz bir mıktar lli.
fldı u(' mısn fiatla satın almamız dljer 

Ben! 

I 

(Devamı 5 inci sahifede) (Yazısı 5 inci sahifede) 

~ . 
Holanda hududu su altında 

• 
' • 

ı k Arada bir kendimden bahsetmek lllellne l'irlflarım amma ..., (ben) b· ·~a re ı lerim~ nazaran daha icll ve te- ...,.. 
dıl bir lhllyarla bizi de ııahifelerlml&i (ben ). Bu (ben ı, lıaoıboııılı NapoiJ'-• (ben) 1. 
ta.bd ' eevkcttl. Dunya kurulda kunılah , ferdi. JeUmai, riyar i. adedJ , hicblr had tanımak-

İktı ' VekürUnln bliyük ardımı <;ı.un , h l"fC.Yi nef nde ba41-ayıp nefsinde bitiyor •Oren , ondan ba!fl:a kimse C'elmedi. 

Parts %7 (A.A..)- Jlavas ajansı ta- Propaı-anda Nazırının harbe taraf-
ralından ahnan ve Zürihlen Berllne tar ..._.,_ t>Clne nazi idi .ıu.fatile 
r~lt!'!l bir haber; Göbelsin &izden düş- Mareşal Görl.q ve Amlnl Raddel ile 
tüjunü teyit etmektedir. Göbelsin ted-
ricen ortadan kayltobna~ ına müsaade yapıtıiı münakqala.r dolaJ'lSllt" riz. 
edilmiş olmaıa da .muhtemeldir. den dü.ştüiu a6J'lenmcktedir. ---

---~-~--------,.-1 ' Kıs A. c A. 1 \ IRADYO HABERLERi' 

Kapanda kaçan mı? Bir Polonya tayyareııi 

Ue İzmil kağıt. tabrik&blnın (maliyet Dcrlıal ifade etmeliyim ki ben lktısadi mwn• da ferdiJ'et('f dej'Uim ammıı1. , 
fiah Hkiye DLo,;beUe ikiden fazJa. bir flkrı ve ietlnıaı manada iyet~iJ'lm~ Yani tek fert f-tt . vesinde tah-siye~ 
ıruail ile de olaa) pzeleJeri kiiıt ı.ı lnan~rım . Batı& bu in&nlfUI btemtni in!J& lu:ıumuna kan.tim. Fakat bu kanaaUe, 
bıraJun.amak 1 111 lmalita ba.tlıyacatı hlçbır hadde riayet etmeden heqeyl nefıine ve nefsini her,eye irca eden bas
anJaşthnaktadır. Bu Ulbırla okuyacu. .. , talıklı bır WmayUI aJ'Ul.Dda fark kaba! ederim. ?\ıJusaade b117ararsaruz ( New
ları lcln dalma fa1dalı olmıya ııal- ton) la (Ctıp Ahmet Be7) farkı! 
bulunan Son Tel,rraf kendi ııararı Dil· Bu zamana kadar bqıbozuk Napelronan, m.,hur ...,,inden itibaren he
lıaauıa dahi "'-" ..İ mllhlerem •h- mu bemeıı biitilD llfl&rına kulak verdım. Bn utın, en kollekllf mevmlarda bile, 
;racıdtınlWI ... ,.. lenevvüıinül<l tnlıı- bir lııereclk .ıaıuı, lıualıerlllr lfaded Jrıı$andıfma plılt tklW... M-ii (biz kur
lerlne ve llıli1tl\llanna 7ardım edebil- lul&<alu, bb ka:oanaeııtıa!) 7erlne (ben lrurlıılaeııtım, ben kaunaabm!) d•-

~· .,.'f.·. 
Bel<'JkaWarm· mbdatıa ilihı..· ;Jırak ttullandıllları Kral Alber kınah 

'-• 
!er. Faka L diğer haberlere göre 
muharebe h6la devam ediyor. Yal
nız muhakkak obn bir şey varııa 

(Devamı 5 inı-i sahifede) 

llomad;uı &'elen bir •Sam haberinde Bükıv .şten kaçtı 
ıu. satırlar var: «Sov1et reJlmlnln IJii
yük İtaı7an menfaaUerl olan Tuna Ye 
Balkanlar yak.ininde yerlqmeslnl ıör
mek, Komada end1'eler doiurmakta
dır.• 

BJzlm mahut arkadaşla ba bahs.I 
konuşuyorduk da: 

- Ne dersin?. 
Diye sordum. Sustu . sonra: 

- Bir acının ifadesi .. 
DedJ ve .. ili.ve etU: 
- Bazı ıalıraplar vardır ki , muzta

rlpJerl ondan yakayı sıyrrıp da kendj 
nefes ve ruh hilı::tmlyttlerinl buJunca 
içten bir... OooohJ. oe:k.erler. Yerine 
söre bu bilklmlyet ve halis basan halk 
dilinde: NasJJ. kapan da lıı:a.çan mı?. 

isttfhamı ne lfıde olunur kt , bu da 
muhterisin hayal sukutuna kartı ek-

riya bir btlhıa ve yine eluerlya bir 
~ rahallıtına sembollük eder. 

• • 

Bükreş 27 (Radyo) - Polonyalı mek leln elden l'eldlii mıiddel\)e har- ,.....inde bir hastalık. • 
bir tayyareci içinde iki Polonyalı lada llıl dda; c11111&rlesi ve e...,...ı... M...,ii: 
bulunan bir halif bombardıman l'lUlleri alı.tar ..ı.lfe olarak lnllpr - Palal'on aya aaldınııamak elimden l'elmezcli. Saldırdım Ye it l'iinde omuz-

edecektir. larmı 7ere serdla! 
tayyaresine binerek kendisini tev-
kif İlk allı ahlf•JI bu~·- olı•~ucuları- - Salda ı.lllli bitirdim, •imdi ola 7iilılenecetım! · etmeğe teşebbüs ede nbir Ru- ·-· _, 

mı:r.a vertyoruı. Ve.. bu manaaebetlt> - Müttellkltrln ıayf"sl bu topraklan ae bırakmU. Fakat bilsinler ki ben 
men askerinin muhalefetine rağ - 4 lalılfe çıJı.tıtı l'Unlerde teknik aı.ru- ao kalm11acııtıııı! 
m en Bükreş hava meydanından relle bafhtını llJl'lllllJ -..ıı•an I'&- l'alaız bir kere, şah mdau l'•>rl llıi islm kullanablldl: 
kaçmağa muvaffak olmuştur. - Ben ölurst'm yerlmt filan, o da olıirse falan! zelemlz başlıfuıı da edılden oldutu ıi-

Tayvarenin hanRi istikamette bl karm.w J'apahllm•••·dlr, Batka ne dbellllirdi? 
'"'t u(ıu m alum deaiJdi r. - Ben ölıırııem yerime beu . o dA oıurse ,ıne be•! 
~ "' Yine ba munaMIH'Ue auallıterem ollu- Dtreınesdi ya! 

Batan bir vapurun yolcuları yuculıınnını 4 ve 1 ulılfe ktıiıam Mnma!Ot b ı..r verdlii isimler• quaran, enu ;ı.int 
Pnterde -yuılann yerlerini ....,_a-

Rio-de-J aneiro 27 (Radyo) _ •7abUiriı<. 
ınalırı için dort 5ahitedekJ esas &dl· f.ln •arlbi, dnpoümıa teeavu'li'11.i alnıı1dan vw-acakları 

Bahia'dan bildirildig-ine göre 7 ev- -'"'ml•I mıılıafaıa edlvor ve altı -~ı ' """' ' - · ... ı du7tılaealıı0 başı-111< Napolyon belki de ljOYle di7-lı : 
lulde torpillenen Royal Seeptre. fede uçüııeiı. dorduncu saytalar1D1Jzı _ lleııi alnımdon vurdular. Yani ben ken•ı k .. -ı 
şilebinin 32 kişiden ibaret olan mü- l'nelenin l'llDhill mıind••tc~tı da!m- IJ.en4i kendime! 
rette batını taşıyan İngiliz •Brow- dallı yuılara lah 1• eımı, bulunu:ro- ı , Galiba bu llda 4oirııyu ıöyıcmilj v • yapmı olacak!. 
nıtıg. şilebi Liverpool'dan buraya ru .. Maltlne7e •erirken ••lunlanmıs 
gelmiştir. 1lne JıaPıılıll 7erinde4lr. :-':J 

(Dlter haberler 3 ıiMlı lalılfe4eJ .. llllııııl-llllllllllllllllııııl-llllılllıı.ıııWı-.. ~~/(,.U~ 

WyJe soyh~' 

•on. yine onan 

Elvtcla 
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~AlliEiİ Y A1 ·ı;ı 

Merhum Çtko lo\.akyanın merkezi 
Prac clvannda, sinema arttstlerlndcn 
Lydla Barrovanın bir sayflJ'ell vardır. 
Bu f&hane malikiine veya koşk, r.ni bir 

7an•ın netlceslııde harap olmuş •• Bu .. 
ra1a kadar olan h dlse tabii telakki e
dUebillr. E'akat, bu sayflyenln sahibi 
eüu:I a.IJ:ıe.ma Jıldw. Alman Propa -
ıanda Nuın Gobelsln afloolldur. B•
nu, bütün duya bilir. 

Şlmdl, tahkikat 7apaıı Prac zabı • 
tası. p•el kadının bir suika'lte marm 
kalıp kalmadıcını an.tlınyormuş! Rlı

oe. .,. ıull<aal detlldlr. Kadm Gob•bl 
• kadar sevtyormq ki, qkınm bua
rrtlnden yuvası dahi J"anmvj! 

XADISLAll BiRBİRLERi. 'E 

O KAi>/\& BE. :tEUİLE~ 

Dün bava kıpalı idi. İlk defa sine
maları hahrladtn1. Elt!ruteki nzetenin 
sinema llialarına röz cezd:rirken, ,oy .. 

le btr film mine r ladım: Damralı 

u•·•··-
Rle ele, eaılp bir fB1m l'tlmedi, b:1.· 

na ..• Ç&nku~ moda denen dunya hikl
ml, kadınlan o kadar birbirine bemet
U ki, ne claml'A.! ı k.alclJ. ne esıa.cri. ne 
l&nflDJ, ne kumralı .. 

Sis de dikkat edintz: Butun kadın

lar blrbirltrlDın ayol oldu. llak.vaJ 
apl. *"'vale.& a1nl. elbisele.r ayni. k&ıj, 
.... ralı: anıL. Bon çok del~. hA -
bm1&n birbirlerinden tefrik etmekte 
acıh •~orum. Siz naa.bmı4!. 

BA&icin.: NAZIBJ 

llEClt1N KARISI 

ıı.. selea buı insUJs ı;udelerl, •-

İl(DAM': 

Ebllal:razade Velid .iııı;uıs - •
ı.oa_.ıan isimli bıaı'ünkÜ batmah
leo!Me, Londrada Ballf&U ile Malskl 
....... - bir oul ıure.n miililuıllaa 
batı.-ı,..-. Loodrada bafJJyaa miisa
kerderta uUcelerl hU;• 1nd•1 ene.l.kl 
wlgl'-e baJr,alına, pek O kadar Dik• 

bla -..,. tiinm yetıtur. Ahnlla bii
tlln ...ı.a lesahüratma raimea aklı 

.. u.ı., manlllwı, balı.Ud menalU tak
ıllr blılllı'ellala oriadaa bqiia de 
bilülilü kalktai;ma ihtimal nrmiyo
ru. llanooil• lliikrilllün her iki laraf 
arasma bir lellf ııolttııu bulmak kla 
arfeyUyeeell meAlden u ook ariiabel 

••tlceler bekllyoru. 

CUMBUllİYET: 

Y-• Hadi -rked AYnlııüa ve 
••lrulanla YUJ.JeU •kdea •eeiıVw. 
Damla yllsilndeıı ,.ı.aeaı. harbin lakl
pl sabalaranbn cörönen merkezi ve 
ceaalll Avn.pa bqua llu mÜıll&llalesl
nla altletUe harpten masun kalacak 
bir va&lyete ıeı;miş ayılablllr. Buırün
ku vulJoelle 8oneller Btrlltt ""1rvelll 
bir müvaze.ne un u.ru. olarak. vrupa· 
D1D ıöbetbıe dlkllml!; bDlunaror. Ba 
müvuene unsuru merkezi vrupa De 
Balkanlantald milletlere hllZllr ve. it· 
mlnaa venlL O kadar ki lnsaıı idela 
Rusya ıulh cephtsfne en miiesslr iliz. 
meli ba Jolla ;rapU, dl1ec:eit re11yor. 

TAN: 

lf. Zekeriya Sertel. Bitler ç•km•••n 
içindedir, tllJ'or. SovYetle.rin orta Av. 

l'\o. 50 

- l'ay, ben şimdi daha iyiyim.( 
1 

Yeni bırşey i>ğrendıniz ml? 
- Saat dokuzda, 5 incı cad~e. 

Nasyonal bankaoı önünde buluna- ı 
bilır misiniz? 

- Muhakkak bu"unurum. 
- Ben otomobılı bırakmağa 

mecbur oldum. Çünkü bırçok po
lisler bu otomobili arıyorlar. Onun, 
için başka bır atomobıl bulmak la-
zım ..• 

- Ben temin ederim. 
- A laha ısmarladık Templar! 
Templar ahızeyi yerine koydu. 

Mutfağa doğru yürüdü. Mükem
mel bir kahvaltı kokusu geliyordu. 
Sıcak sıcak kahve ibriği' masanın 
u erıne konmuştu. Avluya bakan 
açık kapıdan sabahın temiz havası 
ıçenye giriyordu. 

Templar Krisden usturasını al-, 
d ve sol koli e müşkWatla tıraş 
oldu S nra mu lukta bol bol yı
kandL 'oğuk su kuvvetlenoi bir 
kat daha tazeledi. 

• 'asıl bır otomobıl 1edarik ede
bıl ceğlni du ünmeklc beraber, 
bu tik b r · tiha ıl kah,·altısını 
vap•ı. 

Birdenbire hır telcfu . numarası 
aklına geldi. Bir iki gün evvel ken
d ini kaçırmağa yardım edC'n. tak
sı şoförünün numaras ? 

Derhal yerinden kalktt. Şoför 
Sebastiyenin daha kahvaltısını bi
tirmediğini düşünerek, telefonun 
numaralarını çevirdi. Ş~för lo -
kantada idi. 

- Sebastiyen! Ben! tanıdın mı? 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 
Tramvay 
durakları 

eni ders i~1b1:X•l!ijjl:e 
saatleri ı? 

o_i hayaUanna 4alr yu:ı ve reslmler 
ne.şre.dlyorlar. Meseli, Polonya Barl

ci7e Nu.ıra Be<:k'ln karısı 44 7qınd~ 
kızı da ZO yaşında lmq!. Fakat, 4-t l'&
tında olan Madam Bedr bdlib: bütün 

casibeslnl ve taravetini muhafaza e
dJyor, na•ara dikkati ee.lbedecek K<l· 
dar &iizel bu.lunuyorm~ .• 

Bahtsız bir Kış gelmeden üstü 
kapalı yerler yapılacak 

kadın 

En akıllıca hareket 
Uzun bir sukütıan sonra. Roma, ha

tiften ~ verir rlbl, k.oo\l.Şmı7a baş· 
ladı. Bir aya yakın blr za.nıaodanberl 
hal ve harekf"tl, yahut da, hareketsiw;. 
llii, bütün dü.nya tarafından n1erak 
edilen İtaly.a, en re mi ve ulıi.hiyettar 

1 
çok muhtasar bir şekilde latlşar edeıı 

atzile sOyhıyor. FUvaki, cazetelerde 
l\.Iusollnwin nutkundan, pek. faala bir· 
fe:r anlamak lınlıinı bulunmadıi;lnı da 
itiraf etmell.l'lz. Bu nutku tet&lr eden 
Paris ve Londra mehaflll, Daçealn. nat
kunwı, bu.&ünkü. vrupa \•a:ı.lyetlnde 
hiçbir defiı;lkllk husule ı;etlrmedlf;inl 

SÔYlü.:yorlar. Bt"ynelmllel ve bitaraf bir 
rüt,-et zavU"esine sahip bulundaj'u ö
ledenbert kabul edilen Brübel me.b.a· 
fili ise., bu nutku trfslr ederken, l\luso· 
lininin sözleri, rarp demokrasileri ile 
Alma.oya arasıllda bir sulh ta.-&.\ utu 
fek.tinde telakki olunmalttaclır. 

Alınan neticeler Maarif 
Ve Kale tine bildirilecek· 

Yuan: A 

Harp fl)ı:tdtlaıa - """'ell!r, ken
di noklM. auarlarmt m...ı.laa elmek 
için renİll renlr.11 kllaıılar neşrederıer. 
Bu defa lnı;Utere larafından biri .:Be
yaza, cllieri de &Mavi• ad.mı tqıyao 

iki kitap netredUmlştir. !Havi kitabi 
ı;örmedlk. Yalnız Londra ra.ı,usu bir 
hulisasını vermiştir. Fakat beyaw ki
tabın bir 11üstıası elimi•• ıeçtL He -
men söyliyelim ki bu kltab, harbin 
sebep ve men_.eleri hakkındaki inrilt. 
rörüşünü müdafaa ebnlyor. Harpten 

evvel İna1ltere Ue Almanya arasın .. 
claltl mektuplar, bir kelime ili•• edil· 

Şimdi, bu &Ue de, dii;er birçok 
lonyalılar ı;lbl &omllJIJ'adadır. 

Po-

Artık, Madam Beck, bundan s.nra 
llallyarlar ı;lbl ı;ellyor, bbe .• 

İSTİIIKAK GİTI'İKCE 

AZALINCA NE OLACAK! 

Berlinden, her haftabaşı, insan b:&

tına verilen Pnlük late i tlhkakınu 
biraz daha aultıldıı-ı bildlriJiyor. ion 
netred.llen llsleye rore, bir haftada bir 
Alma.na Z400 ~ram ekmek verilece:C
._... Yani, hafLada iki buçuk kilodan 
daha a.ı: •• Eier, bu istihkak, böylecr, 
ci~lde azalacak.sa, ne-tice ne olaca.k·~. 

Tam alı..pcakları saman, omurleri vef'ı 
etmıyecek rallba .• 

AŞIKil•il 1' ARALIY A1' 

XADlNIS llİKA YESi 

Kamkapula, bir kadın, otlu ile bir 
olmuf, &tılnnı blr ·temiz dotı:;ıu.$ ve 
sonra da yaralamq! Bir savacı olan i· 

tık, artık. 3 Mnt-dır beraber ya.ı,adıtı 

bu kadından ayralmak bUyormu.ş .. F·a· 
kat, kadıa raaı delil.. GOrdunu.z mu, 

adamın başına relenlerl. Zorla. rüzel· 
h"- olur mu. yahu!. Bundan sonra, 
heplnbln ku.Jalında küpe olsun! Dost. 

alto•. maftos tutarken, yellşmlş otlu 
olup olm.adıtma dikkat f"clin! 

AHJ\IED RAUF 

rapa l:tlerlne mildahalesA ba vaz.iyeU 
lataç eımı.ıır. Almanyaıu.a bütün harp 
plinlan alllilt olınııtlar. Seri bir harp 
Ue safer k••an•eta im.kin ka•mam•t· 
lır. Deıılslerde blillln Alman ı;eınllerl 

miludere edUmı,ıır. Tahtelbahlrler u
malaıı itleri yapam.amqlanhr. Bu se
beple Bitler ... ıwı bir llaldecllr. Sev
midi luanlan mestnıhane bare.ketlere 
ailriilıUyeblleoett için, daha blroek 
ııilrprlder l>ekllJ"eblltrlıı. 

vAidT: 
Asam Uı itaıyaam slyaaeUnl bir 

tlönilm aoktu:uula cOri&.yor. Pclonya 
ilmiittür. Artık niein mabarebeJ'e de· 
vam elmellT. ilalJ'anlarm -.lllklan 
aual budur. lta11uuıı Balluınlanla ve 
Akdenbde sa.lh nı.,.eUerl hakkmda fiili 
buı deJUler •Ostermeahlln acaba se -
beplerl nedir? Yoksa iki laraftanblrl 
7ıkı.lmCQ'a kadar rlrişUen mezbuhaoe 
möcaftlenin, italyanın baflD& da ay
ni yoldan bir harp tebllkesl ~ı 
endişesi mi!. 

YESi SABAH: 

JfaM-yln Cahid Val~n Saz'liiin artık 
lllis t-tUi1nl .Oyluyor. Bol1t\." lr.Hli yık
mak ve bu .dunya vebasındJ.n• bt>$e
riyeti kurtarmak isti) tın naziJer Bol· 
~vlk.llji.a ll.af'Şl5.111d.a kendi eserltırinl 

71lıklar. Masller.1nl, hallerini ve istik· 
ballerlnl cli;ııedllor. Lehı.tandan lok
malar koparmak tein ktındi hlkmf'tl 
..VRdlinli feda etti. Yahudi l\larko;cı

lık ile blrleştL Muhterem nui ,etinin 
dedlil atbl: cAh, bu. siyastıt cakalla

n!.• 

Ben •Aziz•! Sana şu sırada çok 
ihtiyacım var. 

Şoför müsaraatle cevap verdi: 
- Nereye isterseniz, heınt!n ge

leyim. 
- Benı bir çeyrek saata kadar 

44 numaralı caddenin kö esinde 
bekle! 

Templar. ahizeyi yerine koydu f 
ve tekrar sofraya dönerek kahva!
tısJJı bitirdi. Bir sigara ile beraber 
kahvesini de içti. 

Büyük bir tehlike ile karşılaş -
mağa gıttiğini bilmıyor değildi. 
Çunkü bu şoforün kendisini po -
lise haber veren şofor olmasından 
da korku) ordu. Fakat o dakıka 
muracaat edilecrk ba ka çare yok
tu. 

Temp ar Krıs'e teşekkur ettik- [ 
ten sonra, caddeye çıktı. Sol eli 
cebinde Fernak'ın kendisine ver- ı 
digi tabancanın kabzasını sıkarak 
yava vavaş ;vürüvordu Gorünü
şunde gi>zu çekecek bir ,ev yoktu. 
Kimsenın kcndisinı tanımıyacağını 
ümit edi ordu. Gayritabıi hiçbir 
şey gorn edi. Geniş omıızlu iri ya· 
n adamlar peyda olmamıştı. Güya 
bir dükkanın camekanını seyre -
diyormuş gibi etrafı gozetl!yen 
kımse yoktu. Herhangi bir mak -
satla yavaş yavaş yürüyen bir o
tomobil göze görünmüyordu. 

ullye blrlnd cesa mahkemesİllCla 

dün sartıotlukla karıslDl fena halde do
ven ve hakarette bulunan Remzi l~ · 
mlnde bir adamın muhakemesine b& 

kılau41ır. 

Kış mevsiminin gclmesile, şeh
rin muhtelif tramvay t.evak.l..uf ı 
mahallerinde üstü kapalı bekleme 
yerl<?ri yapılması için harekete ge
çilmiştir. ı 

Bu maksatla Belediye reisliği 
ve tramvay müdürlüğü dün temas 
etmişlerdir. 

Üstü kapalı durakların inşası 
için Belediye bugünlerde bir mü
nakasa açacaktır. 

Evvelki sabahtan itibaren gerek 
şehrimizd~ açılan ve gerek diğer 
yerlerde faaliyete geçen bütün orta 
mektep ve liselerde tatbik edilme-' 
sine başlanan yeni devam ve ders' 
saatleri şeklinin yalnız bu kış sö
mestri için muteber olduğu mek
teplere bildirilmiştir. 

melıslslıı neşredilmektedir. 

Bayatını öte.de.beride me1va ve tiCb~e 
1atmak ve Myyar satıc.tı.k 7apmAklı 

kazanan, fak•t kazancının hepsini ra
kıya verip alJeslne bakmadılı iddl._ o
lunan suçlu herhalde yine alut:ımdaı. 

kalma olacak ka muhakemN<. önU.ne 
bakarak u1ukluyor; okunan t:Wll.\kat 
evrakını 1ü.:ayt bir tavula dinll1ord1L 

Tard f.'dilen talebe hakkında 
bir.kanır 

Emre göre her mektep muallim
ler meclisi bu yeni usulden alınan 
neticeleri birincik3.nunun .;onun
da M-arif Vekaletine yollıyacak -
tır. 

Elde olunan neiıcelere giıre Ve
kalet yaz ,ömestri için, mektep ça
lışmaları hakkında icabederse ye
nı direktifler verecektir. 

aleyh hem bU&"ünün muharriri, hem 
yannın tarihçisi. bu mektuplardan ııst 
harbinin mes'ullyeUnl alt oldui;ıa yere 
1iikletmek vuiyeUndedir. 

Vavacı mevklinde oturan başortülu. 
sl1alı yeldirmeli, uzun boylu ınu.ıl.l

rip :rtizlu kansı l.se blr yandan :r'\n· 
roıJe hiklm huıLJrunda bile a1thnıyan 
eşinin bu hatanı aupJa e.yrediyut, di· 
j:er taraftan ela ona hiddet ve uefret 
dolu na.zarlarla bakıyordu. 

Gene kadın hcniu. 30 - 3Z ya1uut1 
bulanma ına raime.n mihnet ve srfa· 
lelin onu vaktinde-o evve.J lhtiyarl:lt.t•h 
belli ldJ. l'rıiit.ek.lm evrakın okunması 

bfiip de hiklm ona davas1DJ anlatman 
söyledlfl vakU yavaş, U&rek bir sesle 
anlatnıat) başladı: 

c- Bu adamla 8 senede.nberi evli -
ylıu. Fakat hlcblr l'ÜD a-örmedlm. Bü· 
tim omriım rakı !!lırlf'rl ve sarhoş 7a .. 
veleri arasında l"t-ÇU. K.endl"I .f'llkl· 
den bö1ü.k bir müessesede memurda. 
Fakat oradan l('kl"il yüzünden kotuJ
du. Bu kolulma Ue berabe.r de evlml
zln tadı bil!bütön kaçtı. Çünkü kocam 
artık kendisine rakı temin etmek için 
rvdekl ~yaları birer birer satıyordu. 
Nlha7et bir ,ute. ve yorra.nla kalınca 
işi seyyar satacılıta döktii. Likln ka
ı:antıının hepsini yine rak17a veriyor. 
Bana iki •ünde bir, bir okka ekmotl 
bile çok ~ÖrilJord•. t)zönlli, en.ıı.e ve 
ıztın.pla &eeen hrr sün alr.f&mlan o
nu ~ncf're önünde bf'kliyor, karnımı 
doyuTmak üzere l"f'llrtteil bu bir ok. 
ka turu -elı:metln batın ~in ylae 1e-

1fm1 eıkamuyarak bütün acımı içime. 
döküyordum. 

Fakat l'f'een aktam onu beklerken 
~nc,.rc Ölliinde uvu:vıtkalmı,ım. Ken· 
dhi k.apmın r~ a('ı'ma...'tluı bahane e
det'f'k hf'men btonl tokaUamıya ve 
sarh~ ahlle lr.üfürltr avurmıya bat· 
1~dı. Sonra bu da kift d,.t lmlf l'ibl a
yaklarının alh,..a alıp çlinedl. Ke.ndi
sfrıd"'l rlavıtC'ıyım.a 

Talt--b. kadının bu sözlerinden 90nra 
hi.klm kabahatti v• url'ıoş kO<"anm 
J)ıka-cı o'"" oırn t'ıf"ının 10rulm11-cı 

f,.ln muhakemeyi ba•ka bir rine talik 
etti. 

* Belediye yaptıracağı sıgınaklar 

için büLÇeden yüz bin liraJık münakale 
yapm!iitır * Yarın akşam 
Fenerbahçe ile Şışli 

yapacakJ.ardır .. 

Tak.sim stadında 

bir gece maçı 

* vnuncu Balkan atl~tızm oyunla
rına ışhrdk edecı.•k atıeL.&erımiz cunıa 

gunu Yı.ıı.ıanısıana harcl..cL cdeceklt;:J'
d.r * Ataturk kOprw Unun ba$1anna ko
nacak çelik ınC!sn t ~ri Almanyadan 
gctı.rtmrk mlirnklln olmadığından, bun
lar şenrımizrl~ doklilmuş ve mesnet 

• ayaklar köprünU.n İstanbul cihetine 
konmu~tur. KopıU bir ay ronra açı

lacaktır. * Bugday fiatları hafta başından
beri duşnıektedır. 

gibi, acele ace'e işlerine giden in
sanlarla doluydu. 

İlerıye bak ı. Sebastien'in 44 nu
mara! caddenin koşesınde bekle
mekte o.duğunu gördü. Arabayı 
kaldınmın kenarına çekmişti, mo
töru işlıyordu. Kendisini gören şo
förün gen iş tebessümünden, bu a
damın kimseyi polise ihbar etmiş 
bir adam olamıyacağını anlamıştı. 

Şoför: 
- Hemen binin! dedi, aman sizi 

tanımas.nlar! 
Derhal araba ı harekete gelirdı. 

Arada bır 'b ş·m arkaya çevirerek 
soruyordu: 

- Neıcye gıdeceğiz? 
-- Beşine, ~addedc, Vandılk nas-

yonal bankasına! 
- Ben ne yapacagım? 
- Kapı) a mümklin olduğu ka-

dar yakrn bir yerde dur. Ben der
hal inmiycceğım. İndığimi gör -
dügün zaman, hıç kımıldama. fa
kat h re kete hazır bu 'u Belk. de 
bır yolcu d ha .lacağız. 
Şoför gayet sükunetle 
- .3en yalnız ,emret! dedi. 
Birdenbire aklına birşey gelmiş 

gibı başım çevırdi: 
- Allahım, dedi, hiç anlamıyo- 1 

rum, ben sizin ısmınızı, şöhretinizi 
bı!ıyorum amma, böyle tek başı
n za banka) ı basmağa kalkacağı -
nızı ümit etmezdim. 

Maarif Vekaleti mekteplerden 
tardedilen talebe hakkında yeni 
bir karar vermiştir. 

Dıin a'.akadarlara bildırilen bu 
karara göre or'.a mekteplerde veya 
ort~ ticaret okullarında bulundu
ğu sıracia çık'arılan talebelerin sı
nıf arkaoa•arı mektepten çıktık -
tan en az Üç sene sonra hariçten 
imtihana girebilrr.eleri ancak Ve
kaletin müsaadcsıle olabilecektir. 

Bu madde hiıkmu lise 2 inci dev
rede veya ticare'. lisesinde bu -
lunduklar sırada kovu!ma c~zası 
a\a.,lar için de atbik olunacakt•r. 

Mektep haricônde ve dahilinde 
iffetsiz hareketi tahakkuk eden 
veya mua!limine karşı gelenler hiç 
bir mektebe alınmıyacaklardır . 

-0---

Sayfiyelerdf.'n göç başlailı 
Havaların birdenbire s .~um1!5ı 

ve mekteplerin açılması ile Ada -
lardan ve Boğaziçi. Anadolu ya -
kası gibi sayfiye yerlerinden şeh
re göç akını çok artmıştır. 
D:ğer taraf•an bazı ev sahip -

!erinin şehrin muhtelif semtlerin
de kira fiatlarını yükseltmeğe te
şebbüs etmeleri hakkında Beledi-

Tam metni elimizde obnt.yan bu 
nutuktan, tam bir mana ('ıkarmak im· 
k.a.nsı.zlıjana ratmer., Musolinlnln, bir 
aydanberi bilfiil takip etmekte oldutu. 
intıxar poıtttka..'>ını sOılerile d.e teyit 
etmek lste.diti muhakk.akhr. 

Ş·ı anl141lıyor ki, italya, büyuk bir 
dünya harbine, veya, tabiri diterle, 
neticesinin n" olacaiı belli olmıyan bir 
baJireye 1"ırmek nl.)'eUode dejUdir. En 
akıllıca harrkf't de budur. Bilikis. İ

talya, . on zamanlardaki hareketlerile, 
Akdeniz ve Balkan devirUerine. daha 
ziyade. emnlyel vermek taraftarı .-o~ 

rünUyor. Yunanistan hududundaki as
kerini ı-eri ('ekmefe baş:amar-ıı, bisim 
sahıllerimize yakın ol&n iZ adada, bil· 
hıusa. Rodostakl fazla askerini cerl 
almata kalkışması bu kanaati kuvvet~ 
lendiren delUlerdlr. 

İtalyanın, bucUnkü menfaatleri, ba 
tanı hareketi icap ettlrdlfl içindir ki, 
şimdilik, sulh hav ı davasını cutmek· 
tedir. 

Zaten b&l'"iinkti dünya pelltikasmın 
husu.cııi:yeU de l'ünü ciin. etmek d.eiil 

yeye yapılan şikayetler üzerine REŞAD FEYZJ 
ehemmiyetle !ahkikata geçilmiş - ı--------...:.. ____ ;.;... __ ı 

midlr!. 

tir. -o- Harp d1>layısile İngiliz 
ÜJküdar iskt'le meydam muallimi gdmiJor 
Belediye reisliği, Üsküdar - Bey- Nişantaşındaki Hayskul İngiliz 

koz yolu başlangıcını teşkil eden mektebinde okuyan talebelerden 
Üsküdar iskele meydanının açıl - bazılarının velileri dün maarif 
ması ve buras:nın yeni bir şekilde müdür:üğüne müracaat ederek, 
tanzimi işine bir an evvel ~iriş - çocukların evvelki gün mektebe 
meği karar'.aştırmıştır. Bu mak- gönderdiklerini, fakat •harp do
satla is imliik olunacak yerler tes- layısile İngiliz muallim bulama -
bit olunmuş ve buraları hakkında dık. Onun için mektep açılmıya :: 

1 cmenafii umumiye. kararlan ve- caktır. şekinde bir cevap aldık -
rilmesi ricasile Dahiliye V~kile- !arını bildirmişlerdir. 
tine müracaat olunmuşlıır. Veliler çocukların:n diğer bir 

mektebe kaydolunmalarına mü
saade istemektedirler. 

1E . " - M-0-d T . . 
l)iiıiii•iiii:t~iii:~~i;;a mınonu ey anının anzımı 
• Eminönü meydanının tanzimi i-

Alçaklar 
c,.zal;ı ndırı ·malıdır 

çin ayrılan 97 bin lirahk ihalenin müd
deti teşrinievvelin besinde niha7et bu· 
lacaktır. 

İhracatçılar için yeni bir 
vaziyet 

Akdrnizde seyrüsefer eden va
purların kontrolu üzerine tahad
düs ei:len vaziyet uzerine sigc•tta 
acentaiarı memleketımizden ihraç 
olunan mahsullerin poliçeicrine I 
•kontrol halinde müsadere olunur-

1 sa harp sigortası makbul değı ldir• 
kaydını ilave etm<>k'.edirler. Bu se
beple de baıokalar doküman ka
bul etmerr.ckt.dir. İhracatçıla" bu 
vaziyeti Ticaret Vekaletine bil -
dirmışlerdir. 

-<>---
Afyon t"iatlan 

Son günlerde şehrimizde afyon 
fiatları çok yükselmışl ir. Bunun ü-

1 

zerine bazı afyon tuccarları Ana -
doludan sür'atle afyon mübayaa
sına girişmişlerdir. Aliıkadarlar bu 
yükselişi gayri abii bulmakta -
dırlar. 

Kitapların po ta paraııı 

Mektep ki'aplarının en uzak 
yerlere bile talebeye ayni fiatla 
satılması için posta parası azal -
tılmış ve yeni tarife ta! bikine ge
çilmiştir. 

Bu tarifeye göre her 50 gram ve 
kesri için kitaplardan 10 para a- ı 
lınmaktad-r. Posta pake~i olarak 
verilenler ne ile taşınırlarsa taşın
sınlar en küçük ücret on kuruş 
olmak üzere her kilogram ve ar
tığından -da 5 kuruş aLnmaktadır. 
Bu sebeple Maarif Vekaleti kitap 
satıcılarının, müşterilerden her -
hangi bir yolda posta parası iste
melerini kat'iyetle menetmiştir. 

-<>---

Çay sahtekarlığı 
Bazı kimselerin yerli çayları • 

mızı Çin veya Rus çayı diye sata
rak halkı aldattıkları şikayet o -
luntluğundan çay satıcıları sıkı bir 
kontrol altına alınmışlardır. 

Beyaz -Utavtakl mektuplann müta· 
leasından sonra okuyucu Uıerlnde hu

sule relen ilk intiba, harpten kaçınmı
ya ne kadar yakın gellndlfldlr. Fakat 
buna 'lnanılmamahdıtı. Ualr.lkat tU· 
dur ki Alman mektuplarlle tebariD e· 
den zihniyet, harbi hugi.in defllse, ya
rın doiuracaktı. Her hıırbin sebebi 

dalma böyle eheınmlret.lıı ıtbl ı;6rö
nen bir nokta etrafında toplanır. Bll
nunla. beraber, bu defakl harp sebebl 
o derece ehemmlyet~lz de deflldlr. 
Teati edlten mektuplara balra.rak va· 
siyetl izah edellın: 

İnC"iltere. Alman • SovYet pakh im

sa edilir edilmez. 22 ai;ııltos taritıU 
bir mektupla, Polonyaya karşı ~tr~ ... 
ilki taahhüde aadı.k kalacai;uu blldl· 
rir. Almanya 23 atu.stuta cevap vere .. 
re.k Polonyaya verilen aarantlden şi· 

kiyet eder ve ihtllirın halledll.meslni 
ısrarla ister. 

Birkaç defa daha mektup teııtı edil• 
diklen ve in~ııı. eflrl Bitlerle ı;öriiş
liikten sonra nihayet inılltere, lhtııi
fın Polonya ile Almanya aralt.Qda hu· 
susi müzakere "" balledllmeslnl tek· 
lif eder. 

JUmany-. 29 ai;usto!lla bu teklifi ka• 
bal eder. Ancak şu tarUa: 

1- 30 ai;ııltos aklf&Dlllla kadar bir 
Polonya murahhası Berllne •elmeU. 

2- Bu murahhas yalnıs: meseleJI 
müzakereye detti, lntac etme.le vı 
mukaveleyi Intulamıya aalilılJrtUI ol .. 
malı. 

İzmlrde müthiş bir dövtıı "-kçı 
lli;uıdan bahsedlll:ror. Temenni edelim 
k.i, bu iddianın uh çıkmasan. SöJ"Jen· 
dlitnr &öre, bir ~beltr, memleket lla· 
rtclne şimdi~ r kadar yarun mUyon. 
hra kaçırmıshr. Bundan bqka, &J'Ol 
adamlar a) ru a verrl kaeakçdıfı hin
den dolayı da un altındadırlar. 

1 Yeni harbin doğurduğu meseleler l 
Alman tahtelbahirleri n ~ yapıyor? 

İnclltere ke1fiyetten Polon.ra11 ha• 
berdar eder. Ayni amanda Polonra 
murabba.sının bn kadar aiir'atle Ber ... 
Une re.lmeslnln mümkün olmıyaeatuıı 
aeflrl vasıtaslle Alman blilıllmetlne bil· 
dirir. Polonya hükimeU de müzakereti 
prensip itibarile kabul ederek Berilli· 
de.ki seflrine Alman hükii.meWe t.em&I 
elmesllll soyter. Fakal lflşlen cecmlt
tlr. Çünkü 29 ai;ııstosta tam salibi • 
retli blr marabbuın • aalafıl17ord• 
ki lle<:kln ı;elme 1 beklenlyonl• - ı;el• 

medli;lnl ıören Almaıı:ra, askeri hare· 
ki ta ıecınl:re karar verir. Gariptir ki 
Almanya, tekllfierlllden ne Poloıı:rayı, 
ne de inıttterul bentı. haberdar el· 
memltll. İnsllla sefiri vasiyeti 6jren· 
mek Jeln hariciye naurı Blbbentropa 
müracaat ellli;l ıuımıuı, kendisine, Po· 
lon7a murahhasının ta1tn edilen va· 
lr.llte ı;elınedli;I cihetle artık askeri tıA· 
rekatın b&flı:racaiı blldlrillr. Ve da
vayı halle yarı:rııcatı için dejU, ma· 
tümatı olmak için on alta maddelik 
teklif hariciye vekUI Rlbbentrop tara• 
tından okunar. Bu teklU ilç pre.nt1lbe 
dayanır: 

Memleketin böyle. bir uma.nanda, 
dqarıya para u~ırarak, kendi ba\.b 
menfaaUerinl tatmin ebnefe k.allu • 
tan1ara veriJecek en hafif isim alçal.; 
ve haini vatandır. 

lngilterenin deniz ticaretini darb.Jem.!k istiyor 
lar, İngiliz gemileri nerelerdedir ? . 

ı- Danııi&' Atmanyaya Hbalı. edile· 
cek. 
ı- Koridoru• multaddenb, bir .e• 

ne sonra 1apılaeak bir plebisit ile ta· 
yln edlleeel<. 

Eter, b11 •açlar varit ise, bu he • 
rlfiere en aiır cezalann tatbikini lsll

yorux. Bl!RHAN CE\' AD 

- Canım, bildiğin zi yapınız. 

Her halde banker Vandrik'in gırt
lağına sarılacaksınız. Çözül pa
raları!. diyeceksiniz. Ben daha 
şimdiden gaze .e erin yazacakları 
manşetleri gözümün önüne geti
r.yorum. Mesela: ,Aziz• Sebasti
yen ısmınde bir şoförle nasyonal 
bankası müdürü Vandrik'i kaç.r
dı. Parlak i.ş bu amma, birdenbire 
anlıyamamıştırn. 

Templar için şimdi şoförün bu 
neviden mülilıazalari:e geçirile<:ek 
vakti yoktu. Templar cevap ver
medi, bir sigara yaktı ve bankanın' 
muazzam kapısını gözetlemeğe 
başladı. Memurlar gelmeğ baş -
lıyor:ard . İri yarı bır kapıcı ban
kanın tu .c kapısını ardına kadar 1 
açt' Tmp ar artık saniyeleri sa -
yıyordu. Civardaki saatlerden bı-j 
ri yavaş ya' a~ dokuzu çaldı. Muş
t~ri1er de gelmeğe ba lamışlardı. 
Artık banka açılını tı. 

5 inci caddenin manzarası hiç 
değışmemiştı. Koca binaya giren 
çıkan belli deği'di. Fakat Templa
rın bilinemez neden içi eziliyordu. 
Bir iki saniye sonra bir şeyler o
lacaktı amma. neler olacaktı? O
nun için her türlu müdafaa tedbir
lerini aklından geçiriyordu. 

Bir banka açılmış. kapanm~ o
na ne? Fay Edvars kendisine baş
ka bir yerde de randevu göstere
bılirdi. Gözleri gelip, geçenleri 
dikketle araştırırken, birden bire 
Valkros'u gördü ve o anda her şeyiı' 
unuttu. 

Alnıan tahtelbahirlerinin yeniden 
gemiler batırdıklanna dau· teJ.ıratla

rın verdikleri haberler plGhlm. Alman 
tahtelbahirlerı ne cihetten düşilndü-
rebiliı-?.. İngilizlerin deniz ticaretine 
daır yeni neşredilen rakaınla1· var. 
Dünyanın bütün denizlerinde ingıliz 
bandıralı vapurların işlemesi ne nis
bette olduğunu gOSteren bu malUma
lm bugımkü harp hali dolayısile ehem
miyeti bir kat daha artmnktadtr. ÇU.o
kü Alman tahtelbahiderinin ingiliz 
denjz milnakala.tına sekte vuracağı 

gibi bir iddift vardır. Halbukı bu ihtı
maUeri İngiltere dü urunemış değil
dir; dıyorlar. Günde vasaU olarak 
dünya ;rilzWıde muhtelif :rerlerden kal
ken vapurların miktarı yuvarlak bir 
bes:aba göre 1,500 dur. Bu aemilerin 
her biri 300 !ondan aşağı değildir. Ha
reket ehniyerek dünyantn muhtelit 11-
manlannda beklemekte olan vapur • 
ların miktarı da 700 dür. İngiliz \'B-

purlarmın bilha~ Bahriınuhitiatla-

sinin şimalinde daha ziyade gelip git
tikle!'i an18$ılrnaktadır. 

Atlas denizinin cenubunda ve Hi.nd• 
denizinde bu hareket daha azdır, Bah
rimuhıLikebirde bü.sbütUn azalınakta

dır. lngiUz ticareti için en ı.şlek yer
ler şurahtrıdu·; 

Akdeniz, Hindistan yolları, Sına:a· 

pur. Hong Kong, Şanghay, japonya, A
vustralya ile Yenl Zcland arasındaki 
ticaret de çok ileridedir. Bu mal Uma ta 
gözden gcçırdikten sonra c;ıkan netice 
şudur. 

nakaliıt.ın düşman dcnizalll eeıniler.i. 

yüı.ünden sekteye uframast İngiltere 
için şu iki mühim noktadan fena ola
bilir: 

1- Hariçten getırilecek yiyecek mad-
delerinin gelemeınesij 2- irlgUteredeki 
fabrikaların işlemesi için elzeın olan 
ve yine denizaşırı yerlerden gelecek 
me\"addı ipt.idaiyenin gelirilcınemesi 

yüZünden fabrikaların boli, amelenin 
de işsiz kalması. 

İngiliz imparatorlugunwı dijer aza-

3- Plebisit nelleeslııde Koridor Po
lonyada itaba dahi Almalıyır.;ra ımtı

yazlJ bir ıecıt verlleeek. 
Bu JJ&rtlar pek aiır ıörilnmÜ,J'OI'. 
Asıl ehemmlyelll olan nokta, nıtıe

rln çok kasa blr mühlet vererek &alll 
sali.bl1eUI bir Polonya murabha.sınlll 
BerUne .-eımesiade asrar etmesi •et 
murabbaı ıeımeylnce, askeri harekila 
lıatlaaıaındır. 

Harp Dauıılı lhtllifı, Koridor -· 
sele!l clbl "ler 7üzüaden 01k•a•"· 

sı demek olan dominyonlar da iktısa-
den anavatana bailıdtrlar. İngiltereye tır. Bunlar baUedlleblllnlL Sulh. BK· 
ve di.ınyanın diıer yerlerıne yolladıklan lerla pJ1lr111la karbul edllm"Ur......:.__-

ınevaddı iptidaiyenın parasını alarak ' - Münhal" daktilolııklar 
kendi işlerini ıönnek mevklindedri - Maliye Vekaleti münhal dakti • 
ler. Onun için bülQn inımz lmt>era - !oluklar için büyük bir Uııtihan 
torluğu bu meselede son derece luısııaı açmıştır. Müsabaka ayın 16 ınct 
bulunuyor. Umumi harbin son sene- pazartesi günü Ankarada yapıla • 
terinde Almanlar tA Umitburnuna ka- caktır. En son müracaat günü ayı• 
dar giderek mayn dökmü,terdi. Hin - 10 una kadardır. .; 
distanda Seylan sahiline. Avustralya-

ya, Çin denizine böyle myn dökmeie 
muvaffak olan Alman1ar 60 kadar da 
İngiliz vapurunu batırm1$lardı. Fakat 
bugian artık bu olamaz diyorlar. 

Çünkü bugunkil telsiz telgraf ve
saiti ve tayyareler çabuk habel.· elarak 
yetişmeyi temine k~!i gelecektır. U
mumi harp esnasında bir taktn1 Alman 
fedaileri uzak denjzlerde böyle sergil
zeştlere girişmişlerdi. Emden, Konigs
berg, Volf gibi harp gemilerinin isim
leri hQ13 unutulmamıştır. İngilizler her 
ihtimali gözönüne getirmekle beraber 
bugünkü Alman bahriyesinin böyle u
zak denizlerde ınaceralara girİ:jebilecek 
harp gemilerı ayırt> gönderecegini 
zannetmiyorlar. Bılhassa ehemıniyet 

verilen sahalar lse §imal ve Manş de· 
nizlerldlr. Buralarda faaliyette bulu
nacak Alman tahtebahirlerini havadan 
takip ederek bomba yağdırmak su -
retile imha etmek için lf&zım gelen 
İngiliz tayyareleri bu i tahsis edll
dikl~rl,ni İngilizler öylUyorlar. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Kaç kurban gitti? 

Bir ok.Queumm yaz17or: 
cDtk.111 ve ctvannda vüaa ı-e· 

len ııelseleden olayı, bliliin va
landaııl&r derili bir teeooür telli· 
dedirler. Kaç ııöndllr, facia ıaf
sllilmı ıuetelerden takip edlJO" 
ru. Faltal, ııelsele1e kurban si• 
den bedbaht vaiandqlann u11• 
smm hakiki fekUde kac oldııt•· 
na iijreıımek. bir türlü kabil •• 
lam.adı. Der raz~te. bir ba ka .... 
det veriyor. lla.klkat nedir!. AcA""' 
ba, Anadolu Ajan ı. mahalli mili""' 
lı.lye imlrlerlle ıe.nas edip kat1 
raJwm teslıll TO D ...... lff. m .... " 
kin detll midir!.• ~ ...-

Seksıngton caddesı. her sabahkiL - Nasıl. nasıl? (Devamı var) 

ing;lız donanması bu visi denız ti
caretınl korumak ınt>.,.kiindedir. Ana
vatan olan Ingiltl·re ile doıninyonları 
arasındaki ınunakaliltı ve İngiltere He 
diğer memleketlerin deniz ticaretini 
bugünlerde çok söylene-o Alman tah
telbahirlerinin taarruzundan korumak 
itin ise ne kadar uyanık bulunulacağı 
besbellidir. İngiliz ticaret ıemilerinin 
150,000 kılometroluk bır !'ahada ana
vatan ile n1uhtelif denizler artLSında 

gidip geldiklerl hesap edilince bu mü- ALİ KEMAL SUl'l'MAN 



Tayyare, Tank, Denizaltı c:ııı:.E) 
Yalnız harp vasıtaları imal etmek kafi değildir, bun
ları kullanacak mürettebat yetiştirmek te lazımdır 
D:Ji;NİZ.ALTILAR - İngiliz Baş -
v•kili Çeınbr ~ayn, Avam kama • 
ı·a•ında irat etliRi nutukta şimdiye 
kadar 7 Alnı n denizaltı gemisinin 
baiırıldı~rnı <o; ı~'L. Halbuki ba
tan Alman dep'zaltJarınm sayt!H 
b-ındsn ı l<ıı.dır. 

İııgiliz - ~ ansız harp gemileri 
J\ da 'eo.ı ;,ek:z denizaltı gemisi 
.Jn ı ır.nak a l1\'!\ aıı rderlcrse Al -
·ı ıJc.ya L:1n.arın ~erine ba~kala • 

il -·ı rbı\1.;rek mi? .. 

_..,_ ~ -,.-

! 

' ... 

HAKLI PAY! 

Yeni evlenmiş ve balayına çık

mış bir çift, bir pastcaı dükkanı

na girerler, bir kutu çikolata a
lırlar. Erkek ku tuyu a<;:ar, bir çi
kolata alır: 

- Bir tane sana !. 
D er, karısına ver ir. 

tane dah a alır : 

- Bu da bana!. 

Sonra bir 

Der ve kutuyu kapar, ce;bine 
yerleştirirken ilavl eder: 

- Kalanı da çocuklarımıza!. 

AKSİ TAKDİRDE! . 

Genç kadın, aile doktorunun 
muayenehanes;1ne giı·di, büyük 
bir heyecanla haykırdı : 

- Aman doktor! Bana bir akıl 
öğreı! . 

Dilenci 
Deyip 

Geçme! 
Bazı adamlar görürsünüz; et~ -

biseleri parça parça, ayakkapları

nın altı yok, deliklerinden par -
makları çıkmış, saçları ve sakal -

]arı biribirine kavuşmuş, avurd -
!arı çökmüş, gözlerinin feri kaç
mış. Zayıf elini uzatır : 

- .Aıllah rizası için bir sadaka'. 
D er. Dayanamaz, çantanızı a-

çar, birkaç para verirsiniz ve 
kendi kendinize: 

- Zavallı! . 

Dersiniz. B u zavallının, pis 
ceketinin astarı arasında ne ka-
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Paris Birgün 
Bombalanırsa! .. 
Halkın Çoğu Şehri Terkettiği Halde 

Bugün Yine 2 '~ '.lyon İnsan Var 
P aris ahalisinin çoğu şehri teı- ~ 

ketti. Çocukların hemen hepsı u- ı 
zak yerlere n.aoklolundu Müzeler
de bulunan kıvmetli eşyalar da kal· 
dırıldı, sandıklara konuldu, Emin 
yerlerde muhafaza allına alındı . 

Hatta bazı kilıselerln tarihi kıy -
meti ha1.LJenkli ve resimli cam
ları da çıkarıldı. 

Buna fağ,:nen Pariste yine iki 
milyona ''"kın ahali rnr. Tehlike 
vukuunda bunların da :;ehri lel'ket 
meleri i~in alınan tertibat söde 

1 hulasa edilebilir: -

• 

] r~ tJa~l .. et '•Jtıll birkaç hafta 
r'\'\''1) f1ç..r}i1 ,L;.'!Zt!t-e\.tri. J\Jn1anya
I .,. 5--i tleı~.,. t. gt- ·,isi oldugunu 
\ ~r - or ı jı. Fft.::ı.t·d~lim ki bu 
J ;..,,r L:"~ \J·r Ve ~ı\ln1anYanın 

?,tin /il 1:;tl gi nıi:.;ı vard:r. 
Doktor merakla sordu : 
- Ne var ? Ne old u?. 

dar para saklı bulunduğunu ha- ı l - A partımanlarda bulu nail ;' 
halk tehlike i;areti verilince der- ., -
hal mahzenlere inecektir. Bu mah- • '""( . 

il ~' r r n ha\'ı ı ıı:ı, on iki ay 
{. - <.J,; a rr dilıı. <; gönderilf)-

·g ,." <1a ye· kabiliyeti kal-
)'-...t:.:~~ı n .. ılı· rtkni~.·r. 

Sı;ı r a ( :k;.... • ııızara aln1alı ki 
·' :~ d(•1ıiza1tı gen1isi ,rapnı.sk --
[~ 1" Ô'"~·d·l!r. Bunları idare ~dec~k ,ı\.hnanların on ki4illk nıü.rettebaL tarafından idare edilen ve s adeoe ticaret r e-
h ürct:ebat ela .\'Ctıştirn1ek lazım- \ mil~rini ba tırma.ta tahs.ls olunan cep tahtelbahirlerinden biri 

a.r. kı hunun da ~z zan·ıanda ye- ı fazası, havalanıp inebilmesi jçin zımdır. 
t:httrilnıt•si ,,,! imkan .\'Oktur. 

TAYYARELER - Dünya ajans-1 ;::'zkua!arol~'.ı'ı~~·e ~~~·::·:~:ııi~~ Jo~~~~ ·~;:~~~:r~a~;;~;ö1:ı~a :ı ·~-
lc.rı, .rJd~'oları ı\Jman yük.sek ~.;:u- Eks-La-Şapel oivarınd ak i arazi a- laa t-. ismi verilir. 
nıancia.-.1 ğrnıı· Eks-La-Şapel ci - rız•lı olduğu için buna ımkan yok- Bı.im bahsetıll<!k islediğimiz btı • 
n ıırn rnııo ll\ ~an tah~iı etti,/ıini tuL'. değildir. Zırhlı bir fırka, h afif tault;-ı 

., vdılar. Ve bu t•n•relerin i n - ZIRHLl KIT'ALAR - Alman- !arla, tan k dafl topları, nıitralyözlü 1 ~ ·ue)'<' taarrut. ;,·;ıı haz·rlandı- !arın bilhas• a Polonya harekatında otomobilerle mü~hhezclir. 
,ı'lı ilan elliler. kul!andıklan zırhlı kıtaat• .~elin- Rayh9 hilkmetinin böyle anca k 

Acaba bu haber doğru mu? .. Kırk oe. mevsuk malumat alan ınehafil yedi, sekiı fırkas ı vardır . Bunl arın 
un arenin tohlike•iz<:e üssünden bunlann yakında garp oopheoine şark cephesinde gösterdik leri s ür'a-
k.<lkıp tekrar avdeti ve bir kaza- nakledllec~ini ve sK,Vı•ı.ıtn pek li garp cephesinde de göslereb i -
.\'a ugranıadan yere in&bilmesi içi11 qok olduğunu sö.vlüycır. lecekleri ~(lphelldir. Zira, arazi 
1.000 metre mur•bbaı bir yer ister. Evvel~, motörlü kılaAtla zırhlı müsait olmadığ ı gibi birçok ma -

1 

=ıt=al=ya,,__U~mu=m=ı =" L=-=z 1=30=.,=b=alo=nu=b=ir=in=fil=ak=ı 
Artık bu. J.800 tayyarenin muha- kıtaatı biribirinden ayıı·mak lıi - ııi alar da vücıtde getirilmiştir. 

Harbe Nasıl neticesinde harap mı oldu? .. 
Girmişti 1 

1.- 19H - 1918 hat>b il,}d• İY,lyanler 
1\ıtı ıai tırihtı bltapaflıklafını JiAn ett-i

J&l-?. 

İtalyanla.r\ll bilıar lil tl ı tl larnn ili.n 
olmo leı· i la rilıl ı aill!lio• 1914 lilr. Ay 
ui • iiu .Avu~i.ury• - Macaristan il~ .Ad ~ 

l"i1aUk lt\ l461Mi hak.kuıd:ı n ota teati

• kt t baıladılar, Bv ınüzakeroler 19U 
~•ne~ 11isan ayın• kadar devam etti 
\'e bil' neti~e hMJd ohnad.ı. 
1- İtaly:tnların, İtilif devleUari ile 

bıu'be aü•ınttsfni ltelllin eden ın ı.d<evele 
ne- za111aıtı akt:ohındu?. 

- B\J muka-\'e le, 21 nisan l915 de 
Luud.-rada, İngiltere ı.anuna Lotd Grf"Y, 
İ'•tr• n11».•na da :\la r'lli Emperlali, 
Ruıta- n•nıuıa P~nken Dorof, Fransa. 
uamına. dil K&nıbon taJ'a!uıcl:ııı iını:•

landı. ital,-a bu mukav~le Ue İıırille
rt, Fransa vtı: Rutra aras ınllı .. aıü,tı 
fertt s u.lh akdehtu!ımek iqin• 5 erlıQ:l 

1914. de yapılan ıuıtkaveleyi de Ubul 

HITordw. 

3- it~ly• 4-İttire kı nıüıri!'ll!!s• den ue 
~m•tt .,-.rıld.ı':". _ 

f 
) 

,,. 

• 

Almanl11.rnt infilik ettiil bildiri len LZ 130 adlı balonu 

d ikkat nazara a larak Helium gazi 
ihracını ve Alınanlara sa tılması-
nı ınenetti. 

- Siz bana, kıocanlza 

başka bir~ey ıvermeyiniz. 

takdirde ölümüne sebeb 
olursunuz, dedi niz. 

sudan 
Aksi 
olmuş 

- Evet, öyle söylemişLım. 
- Halbuki kocam, sudan ba~ka 

içki vermezsen seni ö ldürürüm 
diyor. Ne yapayım?. 

- ?!. 

KÖMi'lRCÜ NÜN CEV!UU 

- Verdiiinlı: odnnJarı , komürJerl 
yakmak ieiıı sıuıtleı·ot" ufra~mak li -
ztnı. Hep.si 1-.. s l.Nlkla!Q .. 

- lCabah•t sizde! Oayanıklı üls u11,, 
flıPdinh:. Ben de yır.şJarnu v rordim. K.ö
mürüu, oduouu kuı· usu da.yatur m.t.? 
DakUı:adP ) aııar, gider. 

SEBEBİ. VAR 

İki ser<iifll'ideıu biri dii·cırine: 
- Haydi, yürü l'ideliml. 
- Dur btrat:!. 
- N•~lt1?. 

- Şu ın•çpn kadın para çantas ını 

düşürdü , lize ı· ine bas \un, Bir i rörme
d("n ata.,vun da l'idelhn ... 

EN İYİ CARE? 

Budalaıun biri, koljlar , kau te l' iç in
df" bir doktorun muayt-nehan~ı,ine g i 
rer: 

- Anıan, bay doktor! Kar1umıa b ir 
fındık sıçanı kaç h! Ne yapayını ?. 

De r , doktur ,-üler 'Ve ş u cevabı vt:
rir : 1 

- Henıen bir kedi yut!. 1 

GENÇLİK BU!. 1 
MuaUlnı.- (Tetkik seyahııtinden dö

nen bir talebeye) Londrada büyülk. ki-
liseyi rördü.nüz mü!. 

Talebe.- Evet, ı-ördüm .. 
Muallim.- İçeri glrdllinit: 7'ama.11 en 

ziyade dikkat nazarını:r.ı çeken 

oldut. 
Talebe.- GÜ'zel bir İn(ili:r. kıı.1 !. 

DÜSYANll'< EN YÜKSEK KÖYÜ 

no 

Cenubi Amerikada , Takorıı köyü -
dür. 811 kiiy, 4,344 nı~tro y üksekliiin

de bir daiıu lepesindedir. 
EN BÜYÜK GÖL 
Dünyanın en büyük ,rölü . Afrikadaki 

Viktor 1\ıliyanz gölüdür. 83 kilon·ıı..:lro 
- 1 M'&7.Y 1915 d1J İta l ya : Ahnanya. 

··e Avu. tınıya - ~aoari•taula rabıta:!i ı-
Bu sebeple. balonun 16 gaz mur&bbıundadır. Fransanın en büyük 

tıra bil egetirmezsiniz. 

S okaklarda gördüğümüz di -
lencileı·irı çoğu paralıdır. Evleri, 

geç.inecek vasıtaoları \'ardır. Di -

le nmiye ihtiyacları da yoktur. B u
na rağmen paralarına kıyamazlar, 
dilenirler. İşıe birkaç misal: 

F ransan1n Dofin ey a letind e 

yaşlt bir amele, safilane bir ha
yat sürüycır, sabahtan akşama ka

dar sokaklarda dolaşıyor, şuna ve 
buna elini elini açıyor. dilenjyordu. 

Öldüğü zaman kulübesinde eski bir 

çanta bulundu. Çantanın içınden 

ne çtktı, biliyor musunuz? 90,000 

gi.imüş frank, 120,000 frank kıy

metinde tahvilat'. 

Viyanada. sokaktan kaldırılıp 

lıasıaneye yatırılan bir dilencinin 

üzerinde, büyük bir zarf içerisin
de 140 tane bin franklık banknot 

bulunmuştur. Bu adam da şehrin, 
haricinde küçük bir kulübede, ot 
m inder üzerinde yatıyordu. 

Dört sene e,·,·el, İspanya hu
dudundaki giimrük kolc>ıları, üs

ti.i ba~ı perişan lıri adamın hud u
du geçmek .i,.tediğ i ni görmüşler 

ve tevkif etmi~lerdir . Bu fakir ( ?) 
adamırı. üzeri arandığ ı za.man 100 
bin frank çıkm ıştır. 

zenler şimdiden hazırlanmıstır. • 
2 - Sokaklarda olanlar her bin 

5000 ,kişi alan ,.c havayı fililre e
den umumi sı.~ınaklara girecek • 
]erdir. 

Yıkılma, yangın ve gazlenme ih· 
timallerine karşı da ledbkler itti
haz edilmistir. 

Paris şehri 5,000 adava a.vrılmı~
tır. Her ada 100 evden ibarettir, 
Her grupun bir ~efi vardır. Vazj -
fesi. bu adada bulunan evleri, ev
lerde bulunanların canl a rını, m al
larını muhafazadır. Maivetinde 
doktorlar, hastabakıcılar. itfaiye 
ne.ferleri. ilıih .. vardır, 

GazJerle zr•hirlenenlere, ~varal a.· 
nanlaJ"a. :>Hdım için veraltıda 36 

11 
imdadı sıhhi ,·eri hazırlanmıslır. 

Her birinin müteaddid sıhhi ol1' - Te1ı like ıiıımda Fransız 
polisi hazırlanıyor 

mobi ileri vardır. 

j Dünyanın en iyi beslenen ordusu 1 

F ransa, sıla allına aldığı 5 milyon' 
askerin iaşesine son derece dikkat ! 
ediyor. Levazım dairesi her gün 1 
3,000,000 kilo ekmek, 2,200.000 kilo 
et. a5o.ooo kilo prinç veya kuru seb
ze, 200.000 kilo şeker, 150,000 kilo 
kahve. 3.000,000 litre şarap veriyor.\ 
B undan başka her gün binlerce ton• 

Rejan 1 

Mükafatı 
Fransa Yeni Bir 
Yıldız Kazanıyor 

Pariste her sene bir müsabaka 
yapılır. en ~üzel \'e· en iyi sinema 
ve tiyatro artisti namzedi seçilir ve 
5,000 lira mü kafat verilir. 

Bu sene birinciliği Madölen R<>
benson ·adlı bir genç kız k azan -
mıştır. Matmazel Madölen ı:enç, 

gü~l ve son derece çalışkan b ir 
kızd ır. İstikba lde büyük bir ~öhret 
vapacağı muhakkak t ı r. ı 

yaş sebze, reçel, pe.'fnir ve Çikolata 
alıyor. Askere ayrıca vevmivr 1 
frank 9 santim veriliyoı:. · 

Fı-ansız neferlerinin tayinlt:ri, Al
man neferlerinin ta:vin:erile kıvas 
kabul etmiyecek dere yüksektir. 

Her nelere günd~ 350 - 400 g:raın 
et, 60-100 gram kuru sebze, 32 - 48 
gram şeker, 600 gram ekmek veya 
bisküvi, ileri hatta bulunanlara 

1. geride bulunanlara da yanm 
litre şarap veriliyor. Yernek~eri -
nın pişirilmesine, te,·ıiine son de
re<ı<> dikkat olunuyor. Denilebi -
lir ki Fransız ordusu dii·nvanın 
en iy' beslenen ordus~dur. · 

••••••••••••••••••••••••••• 

Nicin? 
' .... __ _ 

Bazen Bu Suale 
Cevap 

Verilemiyor 
N iGin. evet nic:in h:ikiınler, sur-

··• keati. 
4- İta\y fj n seferberlıgi ne vakit l-

lin. olundu'!. 

Loııdrada çık.an akşam g.azete
leri bir Zeplin ba lomınun bir infi - 1 

15.k neticesi harap olduğunu haber i 
variyorlat·. Eğer bu haber doğtu 
ise bunun, bir sene -evvel lecrlilıe- 1 

!eri yapılan •L-Z 13-0 • Zeplin ol
duğuna şi.iplıe .voklur. 

Bu kabili sevk balon. Hinden -
burg balonuımn Ne,·ı·orkta Lake
hue~t karargahında kazaya uğra
masını ınüteakip ac€'le >'apılmıştı . 

Boyu 9,45 metrodur. İnce madeni 
iskeletin i kaplamak ıçin 28,000 
metro kumaş ve 16 gaz bölmesi 
için de 57.000 metro nrnrabbaı hu
susi levhalar kullanılım~lı r. 

balonu Hidrojenle şişirildi. Bu gaz cölü de Burjedir. (43 lc.ilometro ınu
çok tehlikelid ir. Ufak bir harare t_ll rabbaı ) . 
le infilak eder. 

L - z 130 balonunun 850 beygir A'CLANTİK OE:>izi 
Fransız kadınları İş başında ! 

1 gu,·a çektikleri maznunlara cıa:ma: 
- Niçin çaldınız? ... 

- Ni~ln bu memura hakaret et-
- 32 ıu•yu. 19l5 de ... 

5- Ya ilalyctn il<"ın harbi?. 
- :?3 mayıs 1915 d e Mösvh Sonino, 

Viyana. ll ü1&.ü.tne Une t<f1t ı· ındaıt iilbaren 
İtalya. hütı:ii.meihtin Avusturya - l\la
cari8tan bh kü.metilc harp halinde bu
luuac::atını'» teb Hi e lt i. Ertesi gün, t-
1J3·an kıta.ah cephede laaı·ruza. ıeçtl

.dr. 

Polonya 
Kadınları 

Varşova etrafında kazılan siper
'.crde . ·a~lı kadm'•r, hatta çocuk- ı 
lar da askerlerle beraber ınemle
ketlenni mi.idafaa için lıarbedi -
Yorlar. Tan arderin at~ıklar b>J.n
i>alara eh ·nınıiyet vern1ij or ar, ~·s-
,erlcıı ~ C\.. k, su ve ıni.ı. ın- rnJ.t 
aşıvor :H' 

Polon\ d ~ ıhrctmııniık diyarıdır. 
O •a ça ,5, .fı Şarzanovoka adlı 
lııt' kadın.o kü~ük bir müfreze ile 
1'rembovla sa oswıu nasıl müda-
f a ugı biiİün Polonya kadınia -
. L hatıra., nda el'an ya>amak -
'•dır. 1830 da Polonyayı Rus istilli
''nrlan kurtaı an ve · P olon yanın 
·lön Darkı• ismile yadolunan E mili 
l>!ater'in kalıraman'ıkları da unu
ltılınamışltr. 
Mareşal Pilsudski harp zamamn

Almanlar, b u 16 balonu Helium 1 

ile şişireceklerin i hesap etm i şl erdi. 
di. B u gaz gayrikabili iştialdir. F a-

1 kat çok nadirdi r. Ancak B i rleşik 

Amer ikad a bulu nur. Amerika hü- ı 
kmeti, Rayş hi.ikmelinin bunu 1 

başka b ir yerde, bilhassa siv il aha
liye karşi kullanması ihtimalini 1 

kuvvetinde 4 motörü , dört sepeti j Tamam 110 n1ilron klloıRctro mu. -
\'ardır. Sür'ati saatte 130 kilomet-

1 
rabbaı bir yer tşul edrr. 

redir. ( 
L-Z 130 '• eskileri g ib i ik iye ay- FRANSANIN EN Bi'YÜK VE 

rılmış degildir. Yolcu kabi neleri EN KU CUK YİLA\'ETİ 

bir at nalı ş~klindedir. Mürette - ı En buy uk viliı:y eH jlrond ( lı0 .7!5 ki-1 
b~t_ı.ndan ba~ka 67 y olcu t a ~ıya - loınetro murabbaı), ,. 11 kiu;-uk vilay~-
bılır. ti de Seıı ( ..t79 kltonıetro murabba.ı l dır. 11 [ 

llarp zamanında bund an ne isli- f 
fade edilebilir? Umumi harpteki 1 KADIN DALGIÇ 

kabili sevk balonlardan ne fay da ı- Dünyada tek hi':'. kadın dalırıç ,·nr -
görüldü ki .. Bunlar, Büy ük Bri - dır : An1erik11.h Bayan Kampbel c~ud
tany aya h ava hücumları ve do -

1 
mau ... 

nanmıya keş~aflıktan uaşka bir !Şey Çoluk çocuk saltlbi , hali ve vakti ,v t·

yapamadıl ar. Birkaçt Afri kadaki 1 rinde olan bu kadın , dalgıçltğa z<· ••k 
Alman müstemlekelerine giderken için başlaınıştır. 
düşürüldü veya infilB.k etti. Bayan Gudman m a ruf b ir g·a:ıeh~ci 

======================================== ve piyes m uharriridir. 

Paris mağazalarının camekanları 
Da.lgtolığa başlar başlamaz '>tı.Y Uk 

bir ışöhret kazanmıştu'. Altmı~ ~cac 

denberi Huron gölünün dibinde ya
tan ve içerisinde 200,000 dolar kıy -
metinde baku· bu lunan bir gemi~i yü.r.
dürmeğe muvaffak olmuştur. 

L ONDRA Hı\YVA."<AT BAllÇE~İ 

Dünyanın f'D büyük hayvan .• t bah
çelerinden biri Londradaki hay,·an ııt 

bahcesidir. Burada, sıcak ve soğuk 

iklimlerdf" yaşıyan hayvanla rı n h em en 
h epsinde n bir çift vardı r. B ah çede, 180 
cins yılan mevcuddur. 

Bahçenin ayda 11 ,700 İngiliz lirası 
masrafı vardır. Hayvanların bir sene .. 
de: 28 ton şeker , 42,000 morul göb~ğt, 

14 ton e lma, 57 ton ringa bahğı , 31,000 
yumurta , 44 ton ceviz ve badem, 4 1on .... 
kuru üzüm, ı ton yai, 433 kilo reoet, 
11 ton ekmek , 26 ton patates, 120 ton Eli silah tutan Fransız askerleri CeJJ;•eye l"lttlkten sonra, l'eri hbmeUerdt 

da kadınlardan çok istifade ed.er- ' Darp hali bütün şehirlerin simasını nlduiu g-ibi maia.za. cameki.ulal'tnın şe 
di, onla ra en ağır vazifeleri ve - killerini de detifllrdl. Pmrlslekl büyük ınotazalaruı sahipleri. dükkanlarının 
rirdi. Bunlardan b iri, bilahare bü- camekiinlartD& tilrlU lilrlü reBim ve hend .. i şekiller halinde comalı şerli kiitıtıar 
~Ük askerin hayat arkadaşı olan yapıştırmakladırlar. Bir hava laartuıru takdirinde camekanlar bu suretle bomba 

koru o&, ı too pirinç, 11 ton süt huli-
.ç.otunu kadınlar ellerine alDUJJ bulunu:rorlar. Blrook tramvaylarda va t -

sası, 249 ton et , ilih ... 
Yedikleri dikkat na.zara. alınırsa ~ok manlar kadındır. kadın şoförlere de sık sık tesadüf edilmektedir. Yukarıki rc

ıG i a ıı dır. tarrakalarwıu verdtıli sarscntıya. daha ziyade mukavemet edebileceklerdir. para detti slm lam seferber bir Frana12 kadıu ~oförünll cösleriyor. 

tiniz? 

- Niç n bu acic.1nıı doudtin iı: \·e
ya öldürdünüz? ... 

Diye sorarlar. :'\iç_n? Nie.n'? Ni
çin? ... Bunu ekserıva. bu is.eri \·:1-

panlar da bilmezler 
İşte bir n1isal: Parisl' \!enç bır 

amele, Olivıve adlı güze hır kızı 
TOvelverle ltııdid eder. 

- Ya benim olacaksın, 
seni öldüreceğim .. 

'"a .ud 

Kız çığlıgı be1sar, ,·~ıı ı~.cr teh ... 
didci_yi >-akalayıo tJol·sL· \'e_·;r t:r. 
Bu acıan1ın 11uhakern 
le cereyan etmistır. 

.... u ~uret-

R<'is - (Maz 
idiniz? 

Mazn rn - Ha r' S ı I ' 
bjr sey içmen1. 

- G iba kızı 
kıskançlı ın la uu 

- H \L, kendis ı 

va .. unı. Sç, p sevme 
mi yorum. 

- Öyle •se ca 
tınız. 

\ or tnu 

\ ıı: • 
ı;; lh l1 

ll 1 d 

; n 

- Hayır b_n ıı_n .:..ı bı 

ı ... u 

• ka 

1-

1 -

mım. Para\ a da ht , arım , k. 
Tevkif edildıgım za~an • 
dokuz bm frank rnrdı. 

- Tıbbt adli deli 'llrı, lıgır a 
rapor verdi. 

- Şi.iphesiz deli dei(il:m. 
- Su halde bu hareke'ı nicin 

yaptınız? 

- Ben de kendi ken. me bunu 
soruyorum. 

Genç amele 3 
edilmiştir. 

ay hap,e mahkum 
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Baltık evi tleri 
Bu devletler istiklallerini, itilaf devletlerinin 

1918 de kazandıkları zafere borçludurlar 

Rusya ıle Almanyanın huciut 
!arı arasına sıkışmış olan birkaç 
kuçuk devleı var. Bunların iklı
sadi, askeri mevkileri hakikaten 
ehemmiyet kesbetmeğe başladı. 
Mevcudiyetleri de, bitaraflıkla -
rmı ilan etmelerine, mihverliler 
tarafından verılen garantilere rag-' 
men tehlikededır. 1 

FENLANDİYA 
Üzerinde binlerce göl bulunan 

bu koca memleketin 3,000 kilo -
metro kara, l,64ô kilometre deniz 
hududu vardır. Nüfusu 3,l>82,000 ı 

dir. 
Hazarda ordusu: 3 piyade ve 1 

süvari livalık bir kolordu. Hazar! 
ordunun mevcudu: 1,824 zabit, 30 
bin nefer ... 

Her fırka: 3 alay piyade, 2 alay 
topçu, (1 alay sahra. 1 alay ağır 
top!:;u). 1 tank taburu, l zırhlı oto
rr ~ il, l bisikletli, 1 iıtihkam ta
bu. u, l irtibat taburu, l harp kö
pekl<-ri taburu, 1 avcı taburu. 

Süvari livası: 2 alay ve l batarya 
top. 

Sahil muhafazasına mahsu& 3 

Istıhkiım ... uvvetıcri: 1 irtibat 
ıaburu, 1 zırh:ı miıfrezc. 2 i:,ı.ihkfım 
taburu, l otomobıl taburu. 

Kara ordusu mevcudu: 1,410 za- 1 
bıt, 19,000 neferdır. Tayyare kuv-

1 
vetleri· 1 keşif grupu, 1 avcı gru
pıı, l bombardıman grupu olmak 
uzt'rc 100 tayyare, 140 zabıt ve 
1,380 neferden ibarettir. 

Harp halinde, ordu me\Cudu 
200.000 nefere çık • .rılabılir. 

Lil,·anyada bir de ııtınüllü te~ -
kıljtı vardır. Bu teşkilatın zabit
leri, neferleri tıpkı İsviçredeki gi
bidir. Atları, silahları ve teçhi -
zatlan beraber ev'erinde oturur
lar; işlerıle VP güçlerile meşgul o
lur!ar. Davet \'ukuunda hemen hü
kumetin ı:ıyin ettiği yerlere gi -
derler, 
Litvanyanın tek,bır limanı var -

dw Meme! ... Bunu da Almanlar 
ışg•I ctıı. Bu küçuk memleketın 
mukadderatı, Polnnyanın mukad
deratına ınbidır denılse hata edil
miş olmnz!. 

LETONYA 
Nüfusu: 1,965,000. Kara hududu: 

Lltv&nJ'• orda1unu..a bir ı~çı. r~mi 

topçu alayı. 7 filoya ayrılmış 150 1 
tayyare. 165 tayyare zabiti, 800 ne
rer. 

Bahriye kuvvetı: Sahll muhafa
zasına mahsus 2 hafif kruvazor, 5 1 
denizaltı, 24 karkol gemısi, 89 za
bit, 800 mürettebat. 
Fenlandiyanın 4,000 polıs ve 4.000 

orman bekçisi de vardır. 
Bunlardan başka, harp vukuun

da orduya iltihak edecek gönüllü 
450 zabit ve 100.000 sıvil. me\·cut -
tur. 

Harp sanayii son derece mute : 
rakkldir. Fenlandiya ordu u ıyı 
talim ve terbiye görmıiştür Disıp· 
)ine rıayeti dıinyaca malumdur 

L!TVANYA 
Bu devletlerin en zıyade te-h -

likeye marul olanı Litvanyadır. 
Nüfusu 2.500,000 dir. 1.367 kılo 
metre hududu vardır. Bunun 90 
kilometresi sahildır. 

Hazari ordusu'. 3 fırka pıyade ve 
1 süv•ri livasından ibarettir. Her 
fırka 3 piyade ve 1 sahra topçu a
lavından mürekkeptir. Süvari li
vası da 3 alaydır Şu hesaba göre· 

Piyade: 9 alay. 
Sıivari: 3 alay. 
ToPÇu: 4 alay. 

1 

Faydalı Bilgiler: 

l Boya Kokuları 
l Aı.ıartımanların, ooalanıı 

boya kokul rın. def .ıLe ı

\ bır ~ana ın ıçfiısıne b raz 
ıaçyağı koym~ıı, bir ko~e) e 
bıı·akmal .. Fakat, uç og ) ~· 
kıcı eiar madde o:dcıgu içm 
çocuklaıın v •una g.t mt• .... rı 
n~ çanaK G oyrama.a_ n 
ıı.ey~an v ftn melı. Dôrt g.:in 
ıs . s nde bo a k k' ' t. -
"Jlaır. ıe za 1 o ıır. 

BA 'ACRJLAJı' 

B• " hırır. d ctr. c k 'ın 
bırparça kolo ) ı • sırKry • 
k~·ı t rm ı. Bu ıle rr en-
ı.. ıp .ı na ko) ma ı. 

in ,,lcr .. :u '"" katn<n 
r... • ş kaba l:. • k d. ) a-

K d durrııarı !ll k >Klarn n 
ba .ıı;r r 
c ıer. 

nı Sl)· 

JllKIS "Al'I H.I RI . 'ASIL 
'H,\llZLI ~IR? 

D rınıkcv 

\ kuç (. l r rç c • !a-
rını Sor. r bez r 

m k ne! rı 

1,400. deniz hududu· 494 kılomet 
redır. 

Hazari ordusu :4 pıyade fırkası, 
ı süvar. fırkası, ı ıs ihkam alayı, 
1 zırhlı otomobil ve tank alayı, 1 
tayyare alayı, l balon nakil alayı. 

Her fırka: 3 piyade alayı ve 1 
sat>ra topçu alayından mürekkep
tir. 
Pıyad · 12 alay. 
Siivari: 1 alay. 
1'..ıpçu. 4 alay sahra, l alay agır, 

1 ala\· sahil muhafaza topçusu. 
Babrıye: 2 denızaltı, 5 sahil mu-, 

halaza gemi i. 45() zabit ve nefer ... 

1 Harbe alıştırılmış, askeri talim 
ve terbiye görmüş .ıvıl ahali 21 a
laydır. 65 taburu piyade, geri ka· 
lanı süvaridir. Mevcudu 80,000 er
kek. 10,000 kadındır. 

Aizsargui ismi verilen bu teşki
liıta 16 dan 60 yaşına kadar eli si
lah tutan erkek ve kadınlar da -
hildir. Hepsı, sılah kullanmasını 
bılirler. 

Harp zamanında Lt•!onya 200,000. 
kişi! k bir kuvve! çıkarabilir. Le
tonyada btrçok göller. batak'.ık -
!ar ormanlar vardır. Bunlar, mü
dafaaya çok e'vertşlidır. 

ESTOl'\YA 
.Nufus 1,130,000 dır Kara hu

dudu· 633, der..z hudud.ı: 3,404 
k ıı~. etred 

Hazarı ordusu l.J2\l ,abıt, 15,000 
neferden ıbarettıı 

Pıvodc 3 fırk . 
" 'a ı: 1 alm· 

To~u 5 ra gr p 1 D C A. 
gru ıı.. 

! tıhkam 2 t•bur l 1 aburu ir
tib.ı 1 l 'lLru ıstihkiım) 

Ta k ve zırh. otomobil l alay.
1 Tavva•p: 3 grup kara. 3 grup 

clenız. ~O •a ') n .''>00 tayyareciı 
Bahm·e· 1 •o pıdo muhribi, 2 de

n z.t. 12 ah 1 ~ uhafız.ı ~eırisı 
ve avizo. 

S.ıhı' muhafazası 10 batarya, 
Gonu lu ı\· 1 k \'\'eller. 32.000 

c. Kek, il OOfl kac!,ndan ı barettır. 
E ·ı m a rp \' ık Ju• •la 150.000 as
ker r kar ~ ı 

F •sTA. "Bl'L 

Telgrafla fotoğraf 
Fran ız pts!u, tdgı.ıf ve telefon 

1dJrc ,ı,. 'evvork e g ndekı Fran
s pa\'' rıa bır p ! n mak esi 
ko\ m,. ~u . 

Bu makırc va t.ı ıı~ Amenka 
I• F asa, r~ nda rud uf ıto tel

g dn mL abere m rr , ı 3 -
c•k . Y ·almz t g f t'.ğı', 
arz eı:! le fo ogra a da gönde
ri ~C'e~<t·.,. 

Y n mu, ff YI· 
Yıo'lc ne 

ı ısr ANsuL'UN -~çiNoEN-1. 'Hitler Alman prensle-
nadoluhisarına bakarak rindenhiçhoşlanmıyor 

Bilgi mutlaka inkiyat edilmesi İcab eden vetosunu 
kul1anmakta ısrar etmektedir. Fakat buna rağmen 

kazmalar alabildiğine savurulmuştur 

!Yazan: NİZAMEDDiN NAZİF 1 
Geçen &u.n, yolum Gok uya duş· 

mo.ttu. Kasrın yanıbqıodakl köpru 
tnlune tdınl'a Anadoluhlsannın ber
bat akıbetini ilk defa &ctrmut eldum: 
İçim sızladı. 

Yıldırımın boiaz llıyllarına dlktiil 
ilk Ttirk abidesini ne akla bir.met e
dip bu bale sokm0-5uz? Vr- nasJJ ıı;oka

bllmt.şlz.1 Nasıl tlmiı varnuş da bu 
qt;iz effre kıyabilm1'bT Bu.na kazma 
salhyan ellerimiz naııl olmuf da taş
laşmamı? 

Gunet yeul batD11$h. Goksu kıyı -
smdU:i meur ta1larmm, se.nlJerin ve 
1&Jlam sofuUtrin dursun hulanlakl a-
11.:lsltrl yava, J"llf• kararıyordu. 

Ay, buluUardan kurtulmaia sava-
41yord1L Etraf )·eni dinen yaimurun 
serlnltti i('lnde)'di. 

Bu ~enıtr en on ~lrmi yıl once ıtl
dltlmi hahrlamıthm. O zaman burada 
bir mektep arkada ım vardı ki ~ (if

te kik.ini kard"ilt o ve ben bu su
larda hemtn htr cece U('ururduk. Ba
:ıan da ,akrak .kahkahalar gvurarak 
Go:ıt~u kcyılarında, u korularda ko
:t•r, şakal<1şır eilenlrdik. 

ı·aıı,·a donl'rken kalenin i(inden ıeç-

(1- .... 

. \ ... 

O Anadoltlblsan. bn Anadoluhisarı uuyclı? 

Yook ... Eitr munevver. muteftkklr, 
muharrir, m\ldt>kklll: ve l'&uitti li
zımdır kanaatinde isek. bunların möy

ledtkle-rlni yapmanın, ir-,attarından is
Ufade etmenin df' doiru olacatuu ka

bul etmellyJz. 

Şu İbrahimpaşa sarayına 'avrulan 
ka7rnaları da dü, Unelim. 

)l~hur bir larlb proresurumuzf', ya
ni muhterf'm do.,tumu.ı 1'1ukrimın Ha
lile c.;ormuMtum: 

- Sultanahmt'llt" )apalan tahribah 

dufumuz kazmaların Bizans tarihinden 
ziyade- bizim tarihe zarar verdlll kabul 

edflmelidir. ('ünllü bıitlin aksi iddlaJara. 
rağmen biz miihim bir Ve'>ikamız.ı ort.t
dan kaldırıyoruz, dem~tl. 

Bu sö:ılerl *'Öyliycn bir ilmi ttahsiy~U
mlıdir. Binanın yıkılması du~linıildü

iü uman: 
- Olamaz! 

Diye ha} kırarak ortaya at..Jan mln1ar 
Sedat d:ı. bir ıhm adamıdır. 

mrk muta.dtmı:ı.d1. Hemen her ı«qte ~ doiru buıu,·or musun-t 
U'.'İlmu.z dr- buradı& tarlhimizin bir nh llo. ır ..• dedi. 

\'ine bir ok ihmJ('rimi.L, . alrlerimi.t, 
muha.rrirlf'rlmiı. iki ktre iki durt cdf'r 

bir kat"i~ Ptlf' orı ... da duran btr haki· 
hahr~ ını ttneffw tdf'r, ıoiu~le -
rimlzde bir serilme, ahnlarım:tıd<ıı1 lıir 

diklik duı;ar ıibi olurduk. 

Rabbim. o An ... doluhi~rı bu A.na· 

dolu his,arı nuydı'! 

İn. •n. kureiin1 k•ldırıp bir kuduz 
küpeiin bt-linf' bih· bö le kHkinleme
~ine indirtmf'Z. KapıJarın ikı ı de yok 
olmuş. 

l alnız deiildim. Arkada~ım her an 
art<ı1n bir h.&)retin «"~iri olu!-ıuma ıa.

kayt kalamadı: 
- ~t oldun Allah.anı everıtn ... • de

dj • ni)·e canın . ıkıldı? 
Öyle dalmı un ki birdenbire tevap 

veremr-dim. 

O l!irar etti: 
- Sö le. tne ('anun? Dılin mi tutul

du? SiJf' ~u U'.\·or-.un'! 

Jliihaı•t; 

- Hl arın kapılarını yıkmı lar da .. 
Çok multt ~ ir oldum, dlyf'bildlm. 
YüıUnde acı bir culumseme belirdi: 

- Pek ıee .. Pek 1"eç kaldın dostum. 
Galiba bu teesıııuru en son duyan sen
sin. Bir. buhaU röre rort> arhk ahı,bk. 

- Kim yapmı'i bunu':'. 
- Şehremlnlerlndf'n biri. 

- ~jcin? 

- Zira orada iki tar ıh v ıliia!! ı bir 
kumada ortatJan kaldırılıyor. Blr krrc 
bJn;ınıo TUrk h.-il mimarlsinr aıt na-

kati ı rarl:ı &<>rr ,.-urmu lardır 

r.tı:i. mutlaka. inkıyat r-dil::nc:-.l ir;lb 
rd n \"f"'-'6Wlu kullanmakta ISl"'dr et-

dir ~rlerden biri •lduğu mııh:ıkk"k. ı mr-ktedir. Buna raj"mt>n il.atmalar S· 
Bu cthtt a.,.1;, u ıôtu.-nu:ı. Sonra yık
tıklarımıı:ın bir kısmı İ'ie ki Blz..ı.ot"i 

hiJ)(ldrumunwı garp tarafındaki otur
ma yerlf'rldfr ki tarihin <"Ok me.şhur bir 

vak'a.,ı. ~·•ni Pf'Jl'l";ariyiıs katlhımi lanı 

burada t·treyan etmiştir, Likin !'>a.\:ut·· 
1 

Jabildlllne tiat·ru'mu tur. 

\"a:r:i\·Ph'! bakınc-.ı Jıt k haklı ulaı ak 
-.orabll.riz: 

Alime airf'. mul a.rrirt'", ıar.f'lt-eivr. 

ne ihtiy.ıeımıı. ,·ar? ~ta.df'm ki wylt•
diklerini dinlf'mi)uru.t. 

Yıldızların Bal Ayı 
Anna Bella 

Çok 
Yeni Kocasından 
Memnun 

Anna Bclla kocasından boşan

dı, Tiron Pover'lc evlendi. Şimdi 
Fransada bal aylarını ge~·iriyor. 

nun. Çok da seviyor. Hakkı da var. 
Tiron Pover cidden güzel, yakı

şıklı bir deli1"anlı. O da karısı gibi 
sinemanın tanılmış yıldızlarından 

biridir. 

Eski Kayserin, Hitlere 
bir sebebi de belki 

karşı olan gayzının 
bu olsa gerek 

Sabık Kayser Vilhelm, Doorn 
şatosunda büyük bir endi.şe içeri
sinde Hitler'e, Hitler rejimine kar
şı lanet okumak! meşgul. 

Filhakika Hitler, sabık hüküm
darın doğduğu gün, bülıin rayihş 
memurları ve ordu erkanı tara -
fından tebrik telgrafı gönderi • 
sini me'Iletınişti. 

Bavyera veliahtı Prens Riprrh.
le bütün Vitelsbah hanedanı erkanı 
Nazi rejimine karşı nefret be31e
mektedir. Prensin tevkif olunup 
bir k.am.pa gönderibnesine sebep 
İngiliz hanedanına meııııubiyeti -
dir. Muavini baron Aretine gelin
ce Şleyşer ve Roehm'le ayni giin
de kurşuna dizilmiştir, 
İmparatorluk ordusu kumaridu .. -

larından Prens Alberth dö Vür -
temburg 12 sonteşrin 1933 de Hö
berg kampına kapatıldı ve aneak 
dört ay sonra serbest bırakıldı. 

Kral üçüncü Frederik Oğiislün 
oğlu Prens Ernest dö Saks, Şley
ser İtalya &efirile sıkı ve dostane 
münasebatta bulunmak cürmile 
tevkif olunarak Osthofen kampına 
gönderildi. Bilhare, İtalya hükfı -
metinin tavassutu ile kurtuldu. 
Hes büyük Dükalığı erkanı, bir ta
kım esrarengiz kazalarla öldü, git
ti. Prens Fi2ip, Ray5 hükumetine 

Eski ıı:a1sor ionmlanndan bın..m ;,ıl• 
diaimüin kullalanmumda .._ 

"bulanuyor 

bağlandı. Şimdi Kase! şatosunda 
adeta mahpus gibi yaşıyor. 

Hitlerizmin en büyük düşman -
!arından olan Meklenburg dükle
rinden Adolf intihar elti. Diğer 
pre-nslere gelince: Çoğ.ı Almanyayı 
terke medbur kaldılar. 

DAHA NELER YIYf8EKLER? 

Ağaçtan tereyağı, 
yün yapılıyor ••• 

!Almanlar inek sütünden yapılan 
o nefis tereyağlarını hiç 

aramıyacaklar mı ? 
Almanlar, hariçıen aımak mec

buriyetinde bulundukları iptidai 
madde'.erin yerini tutacak şeyler 
yapmak içın çalışıyorlar ve mu -
vaffak da oluyorlar. Mesela kauçuk 
ıhtiyacını karştlamak ıçin kireç, 
kömür ve su ile sun'i kauçuk ya
pıyorlar. Bu, kauçuk hizmctinı gör
düğü gihı çok da ucuza mal olu· 
yormuş. Yalnız bir güçlük var: Bu
na ~· 20 nisbetinde hakiki çuk 
karıştırmak Jazım imiş. Son za -
manlarda hususi otomobil lastik
lerini müsadere etmelerinin sebe
bi de bu imiş ... 

SUN'İYÜN 
İptidai maddelerden yüne pek 

biseler, pamuklu kumaşlar gıbi 
yıkanıyor ve büzülmüyor 

AGAÇTAN TEREYAGI 
ÇIKAR MI 

Almanların en ziyade muhtaç 
oldukları şey tereyağı, eker, al
kol, gliserın, sirke, limon tuzu. 
ilahtır ... 
Bunların yerinı tutacak şey.er 

bulmak ıçin ugraşan kimya.ger -
!erden birı ağaçt~n tereyagı, daha 
doğrusu ler<:ya,iıına benzer bir 
madde ~ıkarmıya muvaffak ol -
muş ... 

ODUN YAKMAK YASAK 
Almanyada, senede 28,600,000 

- Peki, bu memlekette Turkun bu-
ylik tarihi abidelerine uluorta lı:auna 

sa,·rulmasına mini olacak hiçbir kuv· 
vet yok muymu 'l l\a ti olmu da bu 
~at bu cur'eti ıi>- terebilmiş1. 

Dovil'de, plaja yakın güzel bir 
köşkü var. Hergün, ıpek mayyosu
nu giyiyor. Sonra, bahçesinde do
laşıyor, çiçek topluyor. 

An,a, yeni kocasından çok mem-

Tatil miitldetinı bitirdikten son
ra Amerikaya dönecekler, yeni fi
hmler çevireceklerdir. 

o kadar ihtiyaç yoktur. Bilhassa 
memleketin havası mutedıl olan 
yerlerinde, deniz kenarlarında .. 

Almanya, ıhtiyacına kafi dere
cede yün istihsal edemedigi ıçin 
buna da bir çare düşünmüş ve bul
muştur. Ağaçtan yün yapmak.. 1 

metre mikabı odun yakılırdı. Çam 
kütükleri 8 marka satıhrdı. Bun -
lardan yapılan kagıtların metro 
mikabı 120 marka çıkmıştı. Son za
manlarda sun'i ipek yapıldığı ıçin 
3500 marka kadar yükselmiştir. 

- \.'allahi.. Kendislne rözunan us
tunde ka~ın var dtyeo bile olmadı. Bir 
sabah bir suru kazmalı adamın kale 
duvarları u tune ~ıkhllları ıoruldU \'e 

bir muddtt . onra kapılardan eser"" kal
madı. i te bu ı-OrdUiun eıao:;ri manzara• 
ya kavu1tuk .. 

Arkadaşımın -,on cumlt&indeki acı 

istihza. yıllardanbf'rl bundan her g-e
cişte iclndf" np feci bir i~kf'nt'enin hl.Zl• 
ını duyduiunu a('ık('a &u"t.e:riyordu. 

Bahsi faıla uatmadım. Hisar iske
le"indelli ıazlnotardan birine ıtrip SO· 

fuk bira kadr-hlrrlne rıldık . ilanı l
timi1deki mıqterek n:ıyı olsa olsa bu 
biralar dindirf'bllet'ek i.miş ı(ibiltrdt-n. 

numelihi1tarının en iyi coruldutu 
yer . .\nadoluhi111arıdır. A.y eıkın(a. f'a
tih \tehmedin kurduj:u kalt . ")"ıldırı

mın kurduiu kaltnin duvarları dibin· 

df'ki ıaıinoya kar,ı akadan bir kayık 
taba.tı i(indt u1ahlı~ormu<.. ..-ıbi r-ndam 

\"Prdi. O 7aman bu kalrnin du\·arları 

dlbindf'ki mtzarlıtı a rile tiri~lmlı • 
dtki ho'.' rathJı b!. .. daha hahrladım ,.e 

o tarafa bakhkc;'a Sultanahmetteo c.alla
mai4l başladıiımı.ı kaı.maların dt>h~eti 

~ozumdfl bir par('a daha arttı. 

Kuı.um .. Bir mut.-fekkir nicin du U· 

nur? Bi"r munf", .. \'er ni("ln bir <'emi\rte 
lıi.ıımdır• Bir muharrir ni('in ya
zarZ Bir ıazttf'<"İ niçin tahkik r-dr-r, ta
li.ip r-d<'r, ne redf"r? 

~irr muteff"kklr bo ... ubu. una du.,u

Tit'Cl'kM', munr-,-e\'er ı·eıniyette ""'de<'e 
bir ·u ..,ıarak ,.e bir muhıarririn yal
nıı l.ıf (llı..un db·e kalt-m alladııı sa ... 

nılarak.a bu kafile~i mavniıllar;&. dol· 
durup Hayırsııadaya )"ollamak ve 

1erlerhtdl'n kurtulmak daha doğru ol

maı. mı? 

Biz İ tanbulu Turk ıarihinin en 
mutf'na. ,.e,..ikal.ırınd;ın oıabrum f'df'n 
tehrtmlnh•ri ~orduıınnfiı ıibi f'hir -
lllt•rl r.ıhat u rdtn koptkleri tutUJ> 

ııa,.·ır ııad•,-a ı.irrnleri de ıörduk. 

ı uıum uı: )'t·rc- it' tıelik "dip kafa ai· 
rıtan u ala r:ürnr i r kop k ür1J 
unden kat k&t ııırarh dt'iO miı..ı.~'l 

Japon Kadınları 
. 

Asri Hayatın lcablarına Uymağa 
Mecbur Kaldılar 

Jaoon kadınları, umumi harbdc 
evvel evlerinden dışarı çıkmaz - ~

1 tardı. Vazıfeleri çocuk yeliştırınek, 

ev ıslerıle meşgul olmaktı. Şimdi ,p-rp,""""'"'""llllll 
onlar da ~alışıvorlar. Buııün Ja -
ponvada, yalnız kadınlara malı -
su~ bırçok Universıteler vardır. Bu
rada tıb. hukuk ıla" .. doktorları 
v<'li mektedır 

Tok\•onun en bıivi.ık hastanele -
rinden birinin mudürü. ba~hekınl', 
hasta bakıcılar ve mı'ı tahclemlcı t 
hep kadın ve g~nç kızlardandır .. 
BilhaS>,ı fabrikalaıın hemen lıLP
sinde genç Japon kız! rı çalıı;ıııak

tadır Resmimızde eski ve yen'. 
Japon kadınını görüyorsunuz. 

ıl 

İtalyanlar. Ha~ muharebeleri 
esnasında abluka al•ına aLndık -
!arından sütten sun'i yün yapmak 
usulünü bulmuşlardı. Şimdi Al -
manlar da bundan istifadeve baş
lamışlar. Fakat bwıu, İtalyanlar 
gibi sütten değil, ağaçtan yapı -
yorlar. . 

Vistra denilen sun'i pamuktan 
keçe, perde, minder ör•üsü, el hav
lusu, bulaşık bezi gibi şeyler ya
pıldığı malumdur. Bunların bir 
mahzuru vardır. Yıkanırlarsa bü
zülür. Almanlar, bunun çaresi111 
bulmuşlar Vistra'dan yapılan p]-

Bundan başka meşe ağaçlann -
dan bir nevi yağ çıkarılmakta ve 
ıhlamur çiçeklerinin usaresi ka -
rıştırılarak zeytinyağı yeri·ne kul
lanılmaktadır. Almanyada, zey
tin yağı olmadığı için sabun sıkın
tısı vardır. Kimyagerler, at kesta
nelerinden çıkardıkları yaglarla 
sabun imal ediyorlar .• Topu. tere
yağına• tercih eden Almanların 
çotu ağaçtan çıkarılmı~ tereyagı 
viyorlar, ağaçtan vapılmış elbi,e
ler, balık derisinden kunduralar 
giyiyorlar. 

Acaba buna nekadar zaman dıı
yanacaklar? İnek sü'ünden yapı
lan o nefıs tereyağlarını hı~ aramı
:vacaklar mı?. 

lngiliz Dominyonlarında .. 
Dominyon hükumetlerinin bütün 
gayretlerine rağmen Nazi propa-

gandası devam etmektedir 
Almanlar Kanadada tt11kilat yapmı~· 

ıar. l~ı.un .a.mandanberi oraya adam
lar ıonderi.yorlardı. Geçen ı-un Rana
da zabıtası bunlardan '70 kişi tevkif et

miş. aralarında doktor Simers bmindr 
biri de vıırmı. . Bu doktor CfD(" bir 
Almandır. Geçen ma)r ... ta Kana.danın 
Kf'btk ~ehrindeki faalh·tti bu)·uk bjr 

mMelr olmu tu. İncili' Kral \e Kra
liçesi mavı ta Amerlkaya gl.ınl lf'rdl. 
Onlar Kanadaya cltmeden Simf'ri o
ra~a. varmı!j. Orada buclinku Alman
ya i('in proparanda'.\'a l'lrismh~tir. Ken

disinin ticari Vt, ikh~adi 1"&1t·tc1rrİJJ 

muhabirleri olduaunu '-u:,•IU\'ordu. 
Fa.kat Kral \'t Krati('t" Kanada,·a d,.,· 

hll olduklarından bir &iın t-V\ t-1 bir· 

denbire ortadan ka) bolmu tur. Bu o 
zaman merak rdilml • Slmtr in kendi 
anusllf' oradan ayrllm:ıdıj"ına htrkt'S 
kanaat ırt-tirmi, olmak..2 nl'rtyt &itti· 

ğini kimse otrenemtm1'1ir. 

!\iha1et Alman raı.etf'ltrinde .-erD· 
ltn n~riyat nazarı dıkkah c,.Jh<'tllM'~ 
ba')lamı.th. Bu yaz.darda Kral \'f' Jl.n 

li('enln Amf'rlka ~f'\'ahatindf'n tu4:'bır 

neUct" eı.km<1d1jı iddia ediliyordu. Bu 

yazllar imD.!ı:ıdı. Fakat senradan ~; .. 

ne Kanadada &'Orultn :Simtrs bu n~ .. 
riyaUa kendi.o:;lnln hiçbir it.lakıuıı olma .. 
dıkını soyltmt>kte devam .-tmiı~Ur. 

İn.filiz dominyonlarında nazı faali· 
Ytti yalnız Kanadil:Ya munha'iır ltahua .. 
mı hr. DICer yf'rlrrdf' vt liilha ·a rt .. 

nubı Afrikada da bu faaliytt uıuıı ..... 
nıandanbt-ri dt'"\'&m rtmı,. fakat irlfı .. 

di bulun domın)onların ana\'abn Jn
ıillrre ilf' birliktf' .\lmany<1ya ka~• 

h.1.rhftmt>it' l..arar Yf'rdikh•rinı bUdir"' 

mrlrri bu faalh,. .. t ha ında da ~I 
m.ı: tarın he bını ııltu t t-tml&ıtr 
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Ballık sahillerinde Sovyet huzurunu 
ihlil edebilecek en kuçük \:e şüpheli 
harl'keUere nıahal buakmaınaİt ve 
bu ~"ili şuphc kaynaklarını tasfiye 
eylemek. Garpta, k di ınin zenein 
ulkeJeı·ıne karşı beslenmiJ ve beslen
ınekle olan mutecaviz emelleri kırmak 
ve onlaru luçbir zaman tınat verme· 
mek. Balkanlardaki muva.zenetin bo
zulınasına, K· radeniıc bır ,yabancının 
çıknıuuıa, Bopzlardaki Turk bekçi
liğine halel gelmesine ve Jal"kl Ak
deniz.deki stikfııtun haleldar olmasına 
mtıni olmak. 

80,,,.et ........................ bqka bir 
"'Y ,.._ deilldlr. 7apacatı da bek
lenme&. ısı. . ..- SovnUerle ıumaa
lar anamda bir clall pakt mev .. t ola
ltileceilae de ula iaaaaalardaa ıleil
lh. n..&amu: auua elbetteki •MM· 
kova - Berlln• ademi lecaviis m..lukı· 

aın ıll<tın.ıen -ra belki ~- çı
lr.ılrnu bir vul7ete ..... a. ..... mı. 
!erin llwrtıHr ve Damld twaie ~
ltüs oo1eeetı..ı tahmla eı.m.ıtr. raı.at, 
bu tete.,.isin Poloa7•F• •••e•He •· 
tadaa luıldınaa7a maı.f bir iqelıbü 
mahtırel ve vutmı llıUaap edeoeilnl 
kalı bir ,fRilde talmdn etmee...-ır. 

llaltllıatla ve Almaa tanı lıard<etlaln 
lııllilda ... •diee)"I tabakkak eUlr -
mekte •W.t-u PriDft de derhal 
r:arp 1ı..nt1ar.-ı emnl7d tedblr
Jerlnl-,. Ye~ a-,..n 
Ye ıı. - ile ... ll(andeab .. 11&1-
kanlua --.:rı ~ edea bir e.....-- iaıı.e r:ecmı.tır. 

So,,,.et - -'-,. ... bir 
mil-ik - r:lltl -ara blla-

..ı- - lılr .... -· Vf' BwE al.de Alm&DF• lk.m.dWw ee-

,.oıı.ı-, b"'9 ··dan •e prp 

~P- maluıftbqe - edU- ı 
.... - -- lleilldlr .... -tal 
naun - 7arar Yelllkalar mu..ı. 
Damladekl nutku da dahU olarak mev
euttar ve fakat. bir Sovyet - 4.lman 
r:ldl lttlfalu Ye tablm projeol elde
tunu ortaya koyan h'ebir müeyyide 
ortada 7oktur. 

Poloa:ra ortadan kaldınldıktaa -
ra kat1 nf'ticenln tayinine kadar bu 
toprülann tamamınm Sovyet llusya 
aleyhine J\lmanya elinde bulwııaasına 
IH elbetteki So\•yet RQJ'anın hakiki 

ve mlDi aenfaaUerl ·--
dl, bili da edemeL N~el, HIUerln 
Alman mlllellDe yıllarla elımettıd ""1<
la arama:rı taY1117e etınlt lnthmdei9 
ye llnlaa •ire de haurbldar T&PDlll 
ltulandaia llfll<irdır. Bar:ıin Moskova
llerlla adoml teeavtis mbaltı bellı.I lnt 
7oldalıl emellere mini elabiUNI, feka* 
... .....ı. bir teablıur llade edeblllr ve 
Uinlba7e l<avveUi bir Atman:raam -
ka müteveccih hınlannı beriaraf ede
....U. Onun içindir kl, 8ov7eUerln 
tam vaktinde ve k-1 lnlslyatlvlerl 
U. kendi om.al7etlerlnl otr:orta et-
leri en tabii bir hareketti ve öyle de 
F•r .. ıı . 

ll&IWıla; llalkanlarda, Kandeııla ve 
pRi Alr.ıleıılde lıııanlarm menoala 
,.o11ana11a .. Alla t&mımlle eambri 
ifadesi altıua alwDllf olıındaktaa son
ra S.,,,.d B.uııya için yapılacak lılıı

Mı1e7 •a•••mı' balunacaiuaa ve M 
biİ)"Ü kOIDfWD!UllD tam bir bit.ani• 
lıkla db7a hi.d terinin ve Avn. .. 
lıarblDln nelloeslne lnthar edewilne 
falısaa kani baJUDU7onı&. 

İnr:Utere • - Fr....., için de OASOD 

llalkanlar, Karı•eıılıı ve A.kdeabde 
bur:üıılıii vub'ellD ve .ı.Jökoaan a:r
aen denau ca1e olduiana sire M 
ltaJıumdan da bie bir aka veslleel 7ok
&ıır ve. Tıirk17e fUiı; Ue r:arlwı ara
ll.Dtla •e BalkanJ&rü. daima ita miiva
.....ıı temlıı edebilecek bir mevkide 
bllllllllll&lr.taclır. Bil haJr•mdı•, llMko

..._ iki dool ve lıal&i - -

...., ft Uerl bir vasıf ..._... ma-
lıl:r- baluıı.uı mWetla llarlel:re 
Yeldllerl &l'UUIÜ CleftJ'aD edem mi
likata .. Şilkril Sanıcoil-- ..... 
S.,,,.et IJdl Staılwlelı ve ılli .. S.,,,.et 
ıtea•bt n •öraıüt oldai"a mim&as 
lıiioallkabtıllln bi)"ilk ebeııuııi)'dl ... 
...,._ a,lkirdır. 

Blııaeale7b blsoe, 7a"11111a111 lt&flı

lıimda da aya.. ifade duttıııla r:lbl 
S.,,,.eUerlıl lıaftket bedeflerl - -
- acıdda'. Almanlarla anJarm.la 
r:lııll bir talı im projesinin mevcut ol
Htu tamamlle ba:ral mabıııllldür. Al
manlanıl bu 7ol.. :reni t.,.Obüsierıle 
bulu.nmalannuı müsbet netice venne
ııl de ula "1ahlemel deflldlr. 

llll7iil< k j - Ralkawjor, l(a. 

radeıılz. •arki Akdenlzdekl balla ha
reketi de ~k Ye hep birlikte sulha 
-rlllk eden bir barekdllr. 

ETEM İZZET BENİCE 

Hitler ve Göring 
Berlinde 

............................... 
İngiliz ordusu ne zaman tebliğ neşredecek? 

Polonyadaki Sovyet orduları bü- Londra 27 (Huıııaiı- İn~ili• or - zırı Hor Belloa avam ı.a.ıarasında be- İnr:Ulerede mllabal ıaeb'ululılar kla 
tün Macar hududunu ve .Slovak- •- lıeniiz lıarek1ta bı••" adfle- intihabat J&pıbıu7ııeak, münhal meb-
yanın da 25 kilometrosunu tut - dUmem•ktedlr. Bu .. ı..pı n or•a balo
m~ bulunmaktadırlar. Karpat - kumaııılaalJfmea ı..nn tebllt .,...ı.e 
lara kar.,yağmakta ve Rusların yü- Hinnı r:iriilm.--. Harbi7e Na-

ca &ebliiler.la de " J ed"eeeital tiUlfr

miftlr. Hafi' *"- eıtıtı middelfe, 

usluk baılr:I fırkaya altae o fuka tara
fından (Wal edllttekllr. 

rüyüşilnü güçleştirmektedir. p k f 
Varşova harabe haline gelmiş- anama On eranSI hiç bir karar vermeden dağıldı 

tir. Fakat mukavemete devam et
mektedir .Dün de 200 Alman tay
yaresi şehre savısız bomba atmış
tır. Yüz yerde yangın çıkmışt:r. 
Almanlar, Varşovada Makota va
roşunu zaptettiklerini iddia edi -
yorlar. 

Almanlar ıki hafladanberi Lok, 
Modlin, Va şova mukavemet hat
larını sökeme.mışlerdir. 
Sovyetlerın Estonyaya bir nota 

vererek, Estonya sahillerinde bir 
üssü bahri vt.icude get rmeği ve 
Sovyet ticari emtiasının Estonya 
arazisinden serbestçe naklini is•e
mi tir. Estonya Haricıye Nazın 
kabine içtimaından sonra tav •a -
re ile Moskovaya gitmiştir. 

Alınan Hariciye Naz.rı Fon Rib-

Panama Z1 (AA.)- Z4l eylülde ... 1 
ıus 1e ıll<W- r:tsıı ~Uma 1ı1ç1ı1r 

karar ,.f'rilmedtn sona f'mtl Ur. Bıta-
rafhiın muhafazası )lakkındı Küba 

Ye JCoaombıl,Ja tualllldan verllea ..... 

jeler tetkik o1amnakıa.lır. kil oluma'Df, aulh- •mhafuasa, Uda-
$iman Amerika me..ıettellerl tara-

lından tevdi olunan 3 proJ" kabul •· 
lunm.uştur. Öıtleden sonraki topJa•• I tür. Pertembe rünii bir 11e,.et1 um..ı
..........ıa bltaranık koaıl oaları ıe.- Y• içtlma.ı yapılacaktır. 

Amerikan donanması gizli bir manevraya çıkıyor 
San ....... llltallfenlyal !7 (A.A.)-

Alllerlkan 4onaamasm.a •"'9110 111 
pu.,a. semi Ue 4tl tay,.are 4 can bYalll. 

eclettk olan clıll rna1tevn.lanla W•n-

mak izett San Pf'nlo U unde.n hare-
k"t etmlıf&lr. 

!\lanevraya 1'tir~k etlen l'"ntiler ara
ııuıda H zırhlı, 3 ta,.,.are r:emı.ı. 1t 

atar kravaı:ör, 11 hafif kru,·azOr. t3 
muhrip, on bir taıııtelbahlr ve blrlt&e 
mu.avın Sf'mi vr marn tarama ıemist 
vardır. 

İngi tere eşya nakli için bitaraflarla müzakerede 
Va.şin(ton '?i (ı'\. A.)- AJmaay"'Y"' 

q)'a nakli mt'se!r.oıini halletmek üzerr 
bitaraf memleketlerlf' müzakere halin .. 
de ltıılmulat-na dair Çemberla:rn tan-

yanai hakkmda mutal"a.sı ,şorulan lta
rJci~·<· Xazırı llull d('ntiftir kl: 
«~\merJka htikümeti butün hakları-

nı muhafaza t>tmf'kle lM'raber abluka 
1 

tahmil ettltt ınüşkUlitı au.ltınaia oa
Jışnıaktadar. İncili& doaanaasıaın A
merikan cemllerfade yap&ıfı arqUr
maları aadeleııtlrmek için iıır:illere- bu-

bentrop da Moskovaya davet edil- f.ıııdaıı nam k.anıarasında yapılan be- neticesinde muhariplerin bılar.Ulara kümetilf' mtit.akerf' h&liıuiefiz.a 

mi.ştir. Bugün Moskovada buluna- M • t p J ••ıt 0 

cak'ır. Polonya hadiselerinden çı- aCarlS ana 0 ODya mU ..,CI akını durdu 
kan meseleler görüşülecektir. 
Rusların Basarbayadan Roman

yaya tecavüz ettikleri haberi res
men tekzip edi!miştir. Romanya 
hük\ımeti Basarabya hududundaki 
tahşidat haberlerini de yalanla -
mış_tır . 

Hitler ile Göring Berline dön -
müşlenlir . 

Garp cephesinde üc ııündenberi 
müfreze baskınları ve topçu a~eşi 
teatisinden başka bir şey olma -
m1stır. 

İngiliz Başvekili Çemberlayn 

Budape te 27 (AA.) - Yarı r s- akın wınam.! durmu ·•ur. Mul c- ları Macaı hududunun 10-15 kılo-
mi biı kaynaktan tebliğ roildıği- cılcrin savısı tahmn er. 20 000 lup .ır.etrc ılcrisiı::de olup Macar hudut 
ne görc Macaristana ,ı:elcn Polon

muhafızlarile henüz temasa gel -yalı mültecilerın miktarı pa.ı:ar gü-• muntazaman taba şut kamplanna 
nü eksilmiştir. Pazartesı giıniı bul sevkedılmektedir. So\'yet kıla - ı menü lerdır. 

Polonya hazinesi 14 kamyonla Bükreşe getirildi 
. Bükr.eş ~7 (A.A.) ~Polonya ha- yon dün akşam Bukrcş'e gelmiş- ) ya milli bankası kasalarına l<o -

zınesını hamı! olup bır haftadan- ! tir Hazıneniıı Bükrcştckı Roman- nulduğu tasrıh edilmektedir. 
beri Çernoviç'de bulur.an 14 kam- · 

Kızıl ordu Polonyalılardan on binlerce esir aldı 
11-.ıva Z1 (A.A.1- Umumi karar- j 

cih bildiriyor: 

Knll ordunun cmM•a•lvı !I q!ıi.1- 1 

de Kholn, Z.=wtle ve &ava - &aka j 
U. Saubor.ı ,..ııtrleliııl 1'a'al -.ıer 1 

ve Blelos&orkun 30 kilometre ef'nub• 1 

r:arlılolıı<ie kiia &q- - Edok - O.-

1 sovietla - Sokoly ,,.t Dr'Ol'obueun 48 
kUomelre _. .... r:arbUlnde Meleiiaık-

!'l - Ble1* batlına varm,.lardır. 

B&eonıuar ve prbi l"kraa~·ada Sov

:rd lut·aıan Breot · Lltovolt ile \·oııa-

va arasında 30 tren ~aptetmlıtler ''" 
bu trenlerin içinde bulunan «25• bin 
Polonyah ukrrl Hir ederrk .!'i>ilahlarını 

llouıun maada UahlulJt birllktf' 

btnlf'ru esir ve aihlm miktara llal'lt 
mabe-m 1 cif' abnnı~llr. 

Bunların nettlrrdf' ve oe alllıarda 

f'!liir olundukları ataiHla cOst.erllaUıt&tr: I 
Kobrlnlu cenıa ... ada lllllt ilifl, Khol-

ite. clr, llobluın cenaMnü K•vaaka ı 

mıntak&Anda 511 ldıfi. 

ASKER GÖZİLE CEPHELER 

Almanyanın ablukasının gün geç
tik_!.'e tesirini göstermekte oldu -
j!unu dün avam kamaras·nda be
yan etmistir. Bahriye Nazırı Çör
cil tahtelbahir harbi hakkında be
yana'ta bulunmustur. İngiltere 
bütün ticaret gemilerine harp ııe
mileri terfik etmektedir. Bütün 
İne-iliz vapurları t.eslih ed•!erek -
tir. Seyrüsefer halınde 2.000 İngi
liz gemisi me,·cut olduğurdan bun
ların teslihi biraz uzun sürecektir. 

Nazi aleyhtarları ittihada davet ediliyor 
Loııdra 27 (AA) - Alman hür- Naziliğın du manian maglüp ol- Muttehit olmadığımız is;ın 

riyet partisi namına sôz söylemeğel ınw;ları;a. da. henüz sılahlarını tes- ma!(lup olduk. Birleştiiimiz gün 
salıihiyettar bir zat radyoda yeni- 1 li me~memişlerdi~. Bunlar ı anvana muzaffer olacağız. Askerler, işçi
den beyanatta bulunarak Alman- askerı kontrol al.ında sıperlerde 1 . k .. 1 .. 1 . fftl r'i le hinde 
yadaki gayrı kanuni teşekküllerin ve fabrikalarda ~alışmaktadırlar. ı eı • oy ~ eı • . 1 e 11 a Y 

(Birinci sahifeden devam) ı 

Varşovanın ve bı.: şehri kapayan 
Modlin'in hiıliı mukavemet (tliği -
dir. 

Almanlar ne yaıı•caklar? Al
manların burada hattı iı.ırbe aok
tukları lwvvellaill yeı...U. fırka 
oldu~ iddi:ı edildi Filiı Polen-
} ada.ki yolların bozulduğu h.!ııaba 
katılırsa, bu rakamı biıaz uıüba -
!ağalı görmek lizımdır. Almanlar 
bu kadar kuvveti şark İlwnandan
lığı emrin~ vf'L miş obbforfo" Fa- j 
kat bugüne kadar devam eden ha
rekatın y~y:-ine bakılırsa, ancak 
yırmi, ot.ı>. f rka kuloanıldığı an
la ılmat;ncır. Almanh garba te
\CCcilh et'l.ek için bu ın•Jkavemet 
ocaklarının baş.na nekadar kuvvet 
bırakacaklardır? Bu. siyasi ve as
keri lı.idiselerin revi ine bakar. 

Garp cephesinde Sarbrük'te, bil
hassa Zvaybrüken'de Almanlar a
ra sıra çıkışlar yapmaktadır. Top
çu dıiellosu ise, kAh şiddetli, kih 
hafif devam edip gidivor. Bir haf
taclanberi bu cephede mühım ye
ni bir değişiklik olmamı.şt.r. Sade
ce Fransızlar Almanların, Alman
lar l"raruıızların niyetlerini anla -

mağa uğraşmaktadırlar. 
Holanda ile Belçika bitaraflık -

larını muhafaza etmektedirler. Fa
kat Almanların 1914 manevras_nı 
tekrarlamaları gayrimümkün de
ğildir. Bu sebep;en Belçika ile Ho
Janda tabiatin bu memleketlere 
bahşettiği tarihi bir müdafaa va
sıtasından istifadeye hazırlan~-, 
lardır. Anvers'tı-n Liyeje kadar u
zanan Alber kanalını açmışlardır. ! 
Şimdi Belçikanın bütün şimali su 
ile kapalıdır. Holanda Uln.ht mın-ı 
!•'"•'" su altına almış bulun -
maktadır. ERKANIHARB 

. . 
Stalin Bariciye 

Vekilimizi 
Kabul Etti 

(1 ınci sah 1eden devam) 

miştir. Ziyafeti müteakıp misafir 
Vekil Stalin tarafından kabul e- ı 
dilmiştir. 
Şükrü 3aracoglu akşam operada 

\'erilen temsilde hazır bulunmuş- 1 
tur. Bugün Türki}e sefiri Sovyet ı 
erkanı ş<>refıne bir öğle ·cm ği ve-/ 
recektir. 

Polonyadaki 
Alman Ordusu 

(1 ınci sahifeden devam) 

Saint- - With ist.asyonunda infilik 
eden ebüsler Fransız ·tayyareleri -
ne karşı Alman hava ba'aryaları 
tar3fından atılmış olan ufak obüs
lerdir. Fransız tayyarelerinin şim
diye kadar Belçika arazisi üzerin
den uçtukları tebarüz ettirilmek
tedir. 

VAR$0VADAKİSVYET 
SEFARETİ ERKANI 

Berltn 27 (A.A.) - V~o\•adan j 
cıkmaıta muvaffak olan Sovyet se
faret heyeti azası imdi Königs -
berg yolundadır. 
POLONYALI ESİRLER ZİRAAT 
İŞLERİNDE KULLANILIYOR 

Berlln 27 (A.A.) - Alman ıs -
lihbarat burosunun bıldirdiğine 
göre A!man ziraat ve ticaret işle
rinde yarım mılyon Polonyalı haı p 
esirinin kullanılması netiCX"Sınde 
Alman iş piyasasının va?.iı·eti dü
zelmisfır. 

bir gün bile faaliyetten ~eri kal - Bu zat sözlerine şöyle devam et - olmak kafi degıldır. Bır~qerek o-
madıklar.nı söylemiştir. miştir; nunla mucadele etmek lazımdır .• 

General Franko meclisde yeni bir nutuk söyledi 
Burgos 7 (A.A.) - İkinci milli ' 

meclisin açılışı münasebtile bir 
nutuk söyliyen BB!ikumandan Ge
neral Franko, yeni bir siyasi conta 
teşkil edeceği.ni ve bu contanın 1 
kendisinin en vüksek siyasi mec
lisi olacağını söylemil!tir. 

Memleketin harici meselelere 
karşı liıkayd kalmadığını söyleyen 
General Franko şunları ilave et
~tir: 

•- İspanya topr.a.klarında ce
reyan eden muharebelerin dütı
vayı büyük bir tehlikeden kurtar-

l,_R....;A_D_Y_O....;D_A_N___;..A_L;._D_IG_l ..... M_IZ_H_A_BERLER 1 
Vaqo,·a müdafaa81 

Paria 21 tll•dHI- Yar19va rad 
y- dün •-· '°brln müdaf- hak
kında •• malamall YenaiıPlr; "'9aaa-

lar --··- ....... ..17-. 
T•J'Yattler miıı&ırmadbea bemhe•e• 

7 ... üru-ortu-. - raCanı Va_... 

' rlle harap oldu. V&,.O\'a kumandMlı 
mlralar Vakla\• Llpinekl radyOtla 11111-

nu Mylrmiıtf.lr; 

«\'ar,ov.t. ~bonu. Cİ\'ardan &elea 
Po.loaya ukerlerlle kuvveUm.mrk&e
dir. DllfGl&Ul11 b11tüa taarna.ları akim 

bırakıiJmııtır. Aballalıı r:wtmllil le-
praimnu ,.r ahali lfeko&ov •e \"ela ı dakirllk tuav .. urua fevk.tn4etlir. Bu-

dığına kaniım. Bundan sonra şim
diki Avrupa buhranı esnasında 

mılletlere sukünetle hıtap ederek 
tarihımizin ve spanyaya hakim o
lan katolık zihniyetinın bize tah
mil ettiği vazifeyi yaptık.• 

12 metreden qağı 
Nişantaşında Valı konağı cad

desinde İbrahim adında biri tara
fından yapılmakta olan aparlı -
manında dördüncü kat balkonun
da çalışmakta olan boyacı Kirkor 
diger balkona geçmek ısterken 
muvazenesini kaybederek 12 met-' 
re yüksekten düşerek muhtelli 
yerlerinden ağır surette aralan
ını.ş. B ı·oğlu hastanesıne kaldı -
nlarak tedavı altına alınmıştır. 

-o--

======-==----=====================================================~-~-=-="'==========: 

mah•llelt-rindrki Yf'rlf'rinJ ınuhafaz;ı e- ı 

41,_·or. Praaa , .. Brundeda da prk kanh 

wailadewler t>l•Jor. 

lıır, dU. m.An tankiarın111. zırhlı ot.omo
bU1erlnln üııerlne atılı. ortır. lrf'rl~a

dr buluu<&nlaruı silahlarını ahJorlar. 
teJirin yer er ,.~. Wnalarm W
rlblrlııi miileakip yılıılmuı caaretıe
rini kırm.ıfor ve kırmıyaeals.tu. Var
.-wa sonu•a ka•ar müdafaa rdf'l'ek -
Ur.» 

Halka ölü bey~r t'!tİ 

dagıtılıyor 
Sovyetler Estonya Hududuna Asker Yığdılar 

Br4tndo vr Zollnoz nıaballf'leri Al
man tayyilnlttlnln pek şlddrtll llom
bardımanına maros: 11.alm:u,hr. 1jehrtn 
merllesinde bal1111a11 Vaqova•m en 
,.üksek binaa1 olan inr:tu.ı •lr:- şlr-

Leııılr• Z1 (Rabol- Y.....,.va rad
yosunun verdttt mtitemmilll 1ılaberler 

fecıWlr. Va,.ovanın blreell e\•lerl alev
ler lolndedlr. ittaiy• r:TI1lllan lıalkm 
prdımı 11• yıınr:mlan 16ntl-be ı;a
ı...,.orlar. Balkın ta...ı r:llol lEifllr. 
Bombardnnanlardan olen lte7Prle:rhl 
etlf>rl halka clailtıımakladır. l>ÖflUll 
Prar:a ıa.>ball .. ln• bir btıeum daha 
:ra- da ...... llrtiilaiitliir. 

(Biritaci sııhifeden devnm) 
E~ t '' •nt sili.hla mHalaa 

<'dtteilııl lıllılnalıtUr. 

Dlier tanllaa llriitiiıı lokaU,lere rai
men. 8oVJl!IUlıltll ...._,. llw•••wwla 
~dala bqlaılıklan da Eatonya me
batUin* 1lıa7dedH--ıllr. 

-.u>A DIDqELE& 

Buma rı (B-1- İtal7aa siyasi 
m•hafilı.de ...,,,.. •4 ua .,__ 

yadaki ileri lıarekdbıiD ııııtiııtakbel 

ndleelnt hakkı,,.. end~ler l•har e
df' ' 1 O' • .. mellaftl, SnJ'e&lerlll 
Polonya GalleJ'&aı ile L!kraoyasmı lş

saı elmHl karş1"ında itaı:ramıa likayt 
kal&nuyacatı müt.aleasaıMladır. Çün-

kü S.,,,.et rejimi itaquın bü>·iık 
narataatleri olan Tuna ve Balkan1ar 
yakınına 'ttl-1ıt lııılıııımalıtadır. 

1'1UJOllal ....... k-.+·ı PQ'e
monle Pr nstal kaMd ellerek, ..tu 
ırupu hakkında kendisinden malumat 
alnu hr. 

l.ETO. Vı\DA DA ENDİ ELEll 
Londra 21 1 H-iı- Rlr:adan bu

n a rrlen Ultrerler, Ldoa7a 11H'llall
li11d de ba.zı ~tn ll•kllDI ıilr

mt ir bqladaimı gMirrmektf"dir. ~los

kon:ra r:ldl11 r:ellrlırıı lllr:an utnyan 
E.•toıın llarlel)"e Na•ırı Setlerin k~ 

bir be,..aaatta """•••m••• vuiyetin 
\'ahirn olduiuna l'O termrktf'dir, So,·-
7ellerla laleplerlal lleG l.Up nniııı.t- ı 
miJr<"ekleri malü.m deiUdlr. 

aiBBENTllOP ntn.Eaı.ıı: GÖilü TÜ 
Hrrn 27 (A.ı\.)- Hlllcrln dün öf

._ _.. ntakaUnde Yon lllbbenl
ntp olcluiu halde Bf"rhnr ırldift ha

b<r verllmeilledlr. 

leke&lerlaia mlİIDetııslllerl J'&nn yeni
den 8tokta.lmcla tuplauarak deniz ~
ferleri mewlnlnl P~<-klerdir. 

B.lr:a 21 (.\ . .\.)- Si.Cani; Soneller 
BlrUilldn bir •eut& üaii tetibii Ye ha

rki tlearettnla kontrol altıaa ahnmaa j 
J11nusmulakl Estoııyaya müra.raal et
....ı Eltcm7a ıaalıfellerlııde bllyük bir j 
tem lıaale ı.ur-ı.ıır. 

8ol'1'et lut'alanaul Estoaya hudu
dııııda taııııtt ol_.ııiu b!Wirllmeilte
dir. 
-7• cu .. ıı......ıaı Pael• Hariciye 

Naıırı Selterl ve Harbiye • a1nrı Hal
deW'~rl .kahal rtml tir. 

SOYYF.TLERIN DiGEB BİR TALEBİ 
Parls 27 (Radyo Paris ~londl)·al)

So\·yet hükiımeUnln Eston~ıadan dlil'r 
talepleriadrn maaııb, Balhk sabilleri
Ri 4e pyriaslr.eri ilk' mın&ak:a 1aaü8ıe 

ilras elmeohıl talep .ııııı bildirilmek
tedir. 

it ÇA. TABTELBABİB. 
MESELESİ 

llooken !1 ( AA.1- T._ ajansı tA· 
ı...7a U. 7apılaa m-kereler lıak

lwula -lıdakl lebllli ..,.,...-le -
dlr: 

l::stonra bikiuaeliılce verllen lu. 
hata &Ore Esto•ra sularına ciren Po
lonya tahtclbablrl •ınaklnelerl hasara 
llira .. ıP ltta• r:iiolliill• ............ ede
cf'k bir va:ıı,.·el~ bulunmakta Yi. 

Bu ..,ralt tabluMla lıaaara ııifll'aD 

talılelbabirla mıılıalua - i
ken kaçına ına bıılılıı ol-• acatı •
......,.ır. 

Tablellıablrla TaUlııde lamlr e4U -
mit ollll&!lı ve fasla olarak da reıııl7e 
iııen•ln ve ı._.ı. lmlıiııı verllmiıı ol
- llıllınal dalılllııdedlr. 

keU lıbttııl, ..... ,,. sdattll .. _ -_ .................. . 
y.__ % rad7-. - saat u 

de .-.rtıı mllül-aa aıı .. llıilıet lıtlt
Uii ı ef=qt6r: 

.on: •·:rn.a ........ ve~ 
mahallelerine J'eaille.D taarnn: etti. 
Fakal seri püsklirUildli. Garp clbdhı
de harbeden a kerlerimiz dt.manı re
riye attılar. 

cSeYyet ııdaretl, Almaa -bal•-

Tetİ8dt'!D çıkarılan ceMet 

Garp ct-pt-iodc-
Paris 2'7 (Radyo) - Fran ız teb

liği: İki köpıii ve loter arasındaki 
cephede topçu faaliyeti devam et- 1 
mektedir. 

İtalyamn Sof_, 11 M"firi 
Sofya 27 (Radyo) - Başvekil 

dün İtalya sefirini kabıU etmiştir. 
rafına çekildiler. Ve bu nehrin şi-

BEŞ HASTA VAR 
TefrtkaJDW 7ualanmııın eekhıtun

dan derredem.etltk. Özal' dUerl&. 

~=Bugün SAKARYA Sinemasında===-
LeJl;kain körfednln tlr.l noktasında. 

bur:ün meçhul labtelbablrlere ali p•
rl•kopiar ıiriildüliin• dair Lenlııgra•- ı 
dan \"erilen habfor de na'Zarı itibara a- FLOkESCF. B.ICE \'(' Thetis PETEK waat: 
lmdıiı lakdird• IEslon,.a sahilindl!G denizaltı gPmisinden 19 ceset daha llOBEllT YOl'NG Mr. M o T T o 
pek ıızalı oimıJ'•• bir maJıalde .eldi çıkarılmı tır. Şimdhc kadar ge- 1 DE İZ ZABİT AMZIETU:lli KATİLLER KLIİBtiND•. 
bir Wılelbalıir iiMii .. veut oldıattı miden çıkarılan cesetlerın adedi 1 Fran ..... ııidii lilııılnd• Franmra sözlü lilmlnde 

bnaaUae varmak miiakündür. l:~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..ai a. a.bnl nann lttbarf' almaca.k •· 
lursa, bizli tahtt-lbahirlıeria faaliyetine 
k&rtfi Sevyet ..Wmın etnairetint M!
lllin ıaeff:lesinia bu.' uk bir f'he-mmjyet, 
k.U.,tttii ceniliir. 

E8TO ı·A IELCİl!İ MO KOVADAN 
oöıııot 

64 ü bulmll§tur. _ _.. 

Bu Akşam 

MELEK 
Büyük ve yüksek bir af kın romanı 

HEYECAN ve GÜZELLiKLERLE DOLU 
.Tallta l'-anllld.a mevkuf ltulunan 

Polonya tablelbahlrlnln ~al bir 
isükamette ne cnn ·teralt daltttdııde 
kaybolduiuua dair Es!Gura bulıimeli 

tanfınclaıı ,.ıern.a iıah.at memau.aiytte 
ifaJ'&n olmadılı iC"lo 8ol"'7rt alannm 
Baltık salannda ctzleM>n rcnebl tah-

Moslu.1\'U %7 (A..A.)- Mosko\•ada 

b.ıvnaa Esıon~·a titri dlW aıabah tay

,....., u. -lok- luu-eild e11111'11r. 
' ötr .. tldlllıı• ırere ~L .ile et ve :ı:.-

Sinemasında NEFİS BİR MEVZU - - .. -GUNAHKAR MELEK 
lbahlrlcrbıin r:ıa11rrUnt· u,..., ma- ı 

san bolua .. ralmuı tfl.n &imar.ak ted
hlrlttl kararlqllnııak .....,. EslGaya 
ile So\)etlrr Blrhft ara uıda müza. -

ton.ra bilkümeU arasındaki mais.akr -
rrlf'rl tıu-11 nl rlhıdrdlr. \ :ab;ıncı mah
fellf'tık> 11.&Ydt"dtldltınf' IOl't' Seltcrn. 

losk ....... a alf'l•'''" vapf.1i1 2b atttle 
Ce('en liftle llalaaaıa 'llerll"bfr.ı.ıadf'ne 

b<"h('t 

M AR t; AR ET 
Franv. (.:a ö lu, H 
Sl LLA A STE\AHT 

t llhollll 27 (:\. ,)- .,.imal mem- ' ktrelrre ba lanmı;ıhr. 
yaphiı ıiJarıı-t ara ında lllr nıu 
~·ardır. 

Ôdemişde iki aileyi 
sq.lar aldı götürdü 
İzmir 27 (Husu i) - Zelzele D>

kili ve Çandarlıda fasılalı şurette 
devam etmektedir. Dıin gece Çan
darlıda ~iddetli bir zelzele olmuş 
ve halk evlerinden fırlamışt.r. 
Çandarlı, Demirtaş ve Delıkhtaş
ta da bi~ok evler yıkıldmı.şlır. 
Buralara da çadırlar göndC'rilmek
tedir. 
Yağan şiddetli yağmurlaı; açıkta 

kalan bedbaht aileleri büsbiitlin 
perişan bir halde bırakmaktadır . 
Bu mıntakalarda kimse evlerde 
yatmamakta, kilimlerden çad.rlar 
kurarak, altlt'a sığınmaktadırlar. 

iluraya gelen haberlere göre ö
demış•e de Ş1ddctlı yaj!ınurlar tah
riba• yapmıştır Adagide nahiye
sinde seller Sule 'man ve Mehmed 
adında ıki karde in çadırını gö -
türmüş, Mehmedin karısı A ";e, 
oğlu 11 ·aş:nd• Salih, bir yaşt".lda 
Recep, Sülcymanın 12 yaş•nda oj!lu 
İsmaıl, 10 a -ınd:ı oii'u Recep, 3 
yaşında k zı Ane b i?ulmuşlardır. 
Süleyman ve Mehmed b". ka yer -
!erde oldukları için canlannı kur
tarmışlardır. 

--O<r----

Barbaros Ihtif ali 
(Birncı sahıfcden devam) 

Şanlı Türk denlulsf Barbarosan ..... 

tırasuu te~U e-tmek iitttt be aball 
Beşllıtqta bö'.l'lİk bir ihtifal l'a1Hl-
tır. 

Ye..&ek sabah okula. denb harp K•
la. yüksek denh tlnttt ok•I• talelle
lertıe Parti teşrkkU.llrri \•e kesif MI' 
taalk tabakasının iştirak ettiii merul
me tam saat on bueukt.a bqlanmqtar. 

Sul doku b~taa itibaren, Bar
lıarosıın Beşiktaş lram\'&7 cadde91nde
kl tii.-I eirafıııda 7eralıııata lıaşlı-

71.D mektepler talebfoleri ve balk kiit
lesl saat on bıa~kta lurbe babpesinde
ki donanma mıuka.<nDın ealdılı istik· 
lil _..,,m~ hep bir aludalı lıtllrak et-
miı lrr ve bo sntttlr merulm nu.. 
ba•l••qitr, Ba anlarda 16-e•rırda 
blll..a.n bütün cemil~r "e denk ,.... .. 
talan da dıidilklerlnl çalm1'lanlır. 

Marştan sonra sıra ile vlti.1'et. 41o
nanma kumandanlljı, belediye, pu1I 

n dlier ba'ZJ &etellkiiller namına bü
yllk dent..laln nıakbe,...lııe lhllram 
ttlenkleri konmWftur. 

Bunu taklbrn türbe babftl'bde M· 
l1U1an iki mani'• deniz taleltesl &aratm
dan hav&Ja Ü( el fişek atıbmıttlr. A· 

ıı.tan .ara da kahramaa -
...ııuu tam için bir daklkı -il •
ı_..ıar. 

B1Waare Yali ve lleieıll7e lleiol IM-

ft llırdar - _.ı .. -
RÜD.den balı Cm tt R llıtlfalill --
ııaımu lebariiıı etlltttı r:ibel bir ••hık 

9Öylem"tir. 
ValiDla nat.ku.a• ea cene tleals a

ba:rıam hararetli bir bllabe91 takill el 
ıııı.11r. 

Ba natıılılardaıı -ra merulıııe lt
llrail eden kıl"alar tanı.- c~ 
resmi yapılarak mt"l'Ulme nlba,.tt ve .. 

rıımı.Ur. 

Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Çengclköyilnde Yenımahalletk! 
rüsumat m:ınifaı;to memuru 3ena
inin nzdinde ikamet etmekte ikeı 
halen ikametgAhı meçhul Sur 
ya'ya: 

İstanbul maliye muhakeınat mt.i
dürlüğü tarafından aleyhınızde 
ikame edilen Galatasaray lisesi es
ki talebesinden 608 İlhanın 930 
senesi mektep ücreti taksitinden 
borcun uz olan yüz otuz üç lira 33 
kuruşun tahsili talebi davasından 
dolayı namınıza gönderilen davet
namenin ikamet,ı:iıhınızın meçhu
liyetinden bahisle tebliji edileme
miş olmasına ve bıttakp ve virmı 
gün müddetle hakkınızda ila™! 
teblijıat icrasına karar verilmiş ol
duğundan muhakemenize bakıl -
mak için tavin kıl nan 13/1011139 
cuma ııünil saat 10 da Kadıköy ulh • 
birinci hukuk mahkemesinde b z 
zat veya tarafınızdan musaddak 
veka!Ptname ile bir vekil gönder
mek suretile hazır bulunmadığııuı. 
takdirde hakkınızda gıyap kararı 
ittihaz olunacagı ve bu baptaki 
ilan n bir surctilc darn arzuhalle
rinin mahkeme di,•anhanesinc ta 
lik edildıgi teblıg makamına kaım 
olmak iizer" ilan olunur. 939/10 

~EHZA UEBA~l 

FERAH Sinf'mllSI 
Tt>lefou: 21359 

t nele'l de ıtıbi.ren,. F Jm 
ntARl f's RO\ F.R 

1- AT~IAC'A 

PIERU RIC il. Rll "IUI 
:?- !\1 ı<KEJ.İ •hl.IEB 
Creı le , llO ınıyan \e yormıya.n, 
lerı t b flcştiı·<'n son ııstem 

ı :ıl·ınrl rımtzin hi bir inemada 

e ı 'Ç"C benzen yokt r. Diğer ma-
1e k 1 r 'r ukayeM"Slnı 

,. k tıı) y kolayca le r k 
en :nyın müşterıler 

b r:: J.' 17. 
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--- Eski Feyzlatl 

Marlen Ditrih'in 
başına gelenler 

Yatılı BQGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Kız ve erkek kısımlan ayrı dairelerde olmak üzere 
Ana sınıfı, ilk kısım, orta oıkul ve lise 

Arnavudköyünde Trarrvay Caddesinde Çifte Saraylarda 

Ailesini Almanyadan alıp 
Ameri~aya götüremedi, 
kocası da Franaada kaldı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Oku! Direktörlüğüne 
edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

Ne~i, kırıklık ve bütün ağrılarımzı derhal keser 
~-- icabında günde 3 kaşe alınabilir. ~--ız 

, TORK ENDOSTRt,~iECiM'"AN'öNIM SiRKETi i T. C. Z RAAT BANKA 
Londra gazetelerinin yazdığına Kansı ile beraber Potsdam'da kil-

göre meşhur" sinema yıldızı Mar- çük bir evde yaşıyordu. Kızından 
len Ditrih yalnız ve meyus bir hal- da maddi yardım görüyordı,ı,. Mar-
de Holivuda dönmüştür. len bütün nüfuzunu istimal etti, 

Marlen, Almanyada bulunan ba- birçok para vermek istedi. Baba-
basını ve annesini Londraya ge - sını ve annesini Almanyadan çıkar-
tlrmek ve beraber Amerikaya gö- nuya çalıştı. Şüphesiz harbin baş-
türmek için çalıştı, bin türlü ça - Iıyacağını biliyordu. 
reye baş· vurdu. Fakat bütün bu Fakat; cMai Melek> mübdiası 
gayretleri boşuna gitti. Babasını Amerikan tabiiyetine geçtiğı ve 
ve anasını Almanyadan çıkara • bilhassa Rayhş hükmetinin ken -
madıktan başka, Alman tabiiye-
tinde bulunan kocası Rudoli Die- disine vermek tasavvurunda bu-
ber de bir Fransız üsera karargA- lunduğu payeyi reddeceğini söy -
hına gönderildi. !ediği için bütün bu teşebbüsleri 

Marlenin babası, umuııll harbe fayda vermemiştir. Babası Fon 
iştirak eden bir Prusya zabitidir. Losch Potesdamdan bir yere ay -
Birkaç sene evvel tekaüt olmuştu. rılamıyacaktır. 

• • • • • 
Skapa Flov faciası nedir? .. 

Mütareke mukavelesinin 23 ün
cü maddesi mucibince Almanlar, 
Vilhelmsha1en'de bulunan 72 harp 
gemisini, 19 sonteşrin 1918 de iti
laf devletlerine teslim edeceklerdi. 

Alman donanması, Amiral Fon 
Reuter'in kumandasında bulunu
vordu. 

Fon Reuter, 20 haziran 1919 da 
donanmanın İtilaf devletlerine 
terkolunacağı haberini aldı ve er
tesi günü, yani 21 haziranda bü
tün gemilerin batırılması emrini 
verdi. Bu emir derhal icra olundu. 
79 parça harp gemisi, Skapa Flor
da hep birden batırıldı. 

••••• 
Sür'at ve yavaşlık rekorları 

Yanş atları, kısa bir mesafede sa
atte 60 kilometre kadar yol alır
lar. 

Tasfiye Hey'etinden: ı 
Hali tasiiyede bulunan Türk endüstri ve tecim anonim şirketi 

hissedarları hey'eti umumiyesin:n, 12 birinciteşrin 1939 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü akdi içtima etmek üzere daveti karar
laştırılmış olduğundan, şirket hissedarlarının mezkfır günde saat 
11 de şirketin Ankarada Yenişehirde Karanfil sokağında bulunan 
merkezini şereflendirmeleri ve hisse senellerini veya bunlara mu
tasarrıf olduklarını müsbet vesa 'ki içtima gününe tekaddüm eden 
bir hafta evvel Ankarada şirket merkezine, İş, Ziraat Bankalarına 
veya Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası almaları 

rica olunur. R U Z N A M E 

11 1. - İstifa eden tasfiye memurunun yerlne bir diğerinin intihabı. ! 

' 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: j '--------=---
Cınıi 

KAgıt zımba 

makinesi 
Büyük el 
defteri 

mıkdaiı 

500 adet 

1000 • 

Mukavva kaplı 1200 > 
el defteri 

mulı. "fo7.5 
Bedeli lemuıatı 
Lıra Krş. Lır•. Krş. 

200 - 15 -

280 - 21 -

390 - 29 25 

eksi,tmenin. 
şe .. li 

Pazarlık 

• 
Açık 

saalı 

14 

15 

Kalem sapı 1000 • 200 - 15 - Pazarlık 15,30 
1- Nümuneleri mucibince yukarıda yadı 4: kalem .kırtasiye .hi.zalaJ;ında 

gOısterilen usullerle sa hn alınacaktır. j 
11- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saaUerı hizala- . 

--~ . 1 Ill- Eksiltme 6/X/939 cuma gunu KBbataşta Levazım ve Mübayaat şube-ı 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Nümunelei- her gün söz.il geçen şubede görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme iı;in tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 gü -

venme paralarile birlikte mezkür koınisvona ,sı:elmeleri ilAn olunur. (7531) ..... 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

Ziraat Bımkasında kumb:ırıtlı ve ihbaJ'Sız tu arruf hesablarında en az 59 Uruı buluamılara aenıNe 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pline ıöre ikramiye daiıhlncaktır: 

Bir posta tayyaresi saatte 350, 
yolcu tayyaresi de 250 kilometre 
mesafe kateder. Bir otoray 130, 
bir ZepJi.n balonu 120 kilometre 
gider. 

Posta güvercinlerinin saatte 72 
kilometre uçtuğu, bir tavşanın 62 
kilometre koştuğu görülmüştür. 

Bir de yavaşlık rekoruna baka
lım: Deve saatte 16 kilometreden 
fazla gidemez. Tırıs yürüyen bir 
beygir saatte 9 kHometre kateder. 
İnsan , tabii yürüyüşle ancak 5 ki
lometre gidebilir. 

I- Şartn~ınesi ve nümunes i mucibince cem'an 254.50 Kg. muhtelif 
matbaa mürekkebi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli 578.88 lira muvakkat teminatı 43.41 liradır. 

4 Au.:d 
4 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
SGCJ » 2,000 • III- EksHbne 9/ X/ 939 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve mü

bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ı> ,250 )) 1,000 • 
j HARP HADiSELERi ARASINDA j 

iV- Şartname ve nlimune her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V..ı- İsteklilerin eksiltme jçin tayin edilen gün v~ saatte yüzde 'l ,5 güvenme 

parasile birlikte mezkfir korrtisyona gelmeleri. t7626> 

4 
40 

100 
1'20 
160 

lOü •> 4,000 • 
)) 50 • 5,000 • 

40 il 4,800 HQLANDA HAZffi ı 
liolanda hükmeti seferberlik ı 

ilan etti ve 650,000 neferi sillih al
tına aldı. Bunun için de 15 milyon 
filorin sadetti. Holandanın son sis
tem 1,000 tayyaresi vardır. Alman
Holanda hududunda 42 kale ve 
1,200 kalecik yapılımıştır. Utreh ha-

1 valisinde, hududa yakını yerler su 
altında bırakılıruştır. 

KİYEL KANALI 

Kiye!, Almanyanın başlıca harp 
limanıdır. Alman filosu bu liman- ı 
da mahfuzdur. Kiye! limanının u
zunluğu 103, genişliği 99, derin • I 
liği de 11 - 13 metrodur. 

Kiye!, Şimal denizini Baltık de
nizine bağlıyan kanala hakimdir. 
Bu kanala ikinci Giyom çok e • 
hemmiyet verirdi. Rayhş hük\I -
meti de ayni ehemmiyeti vermek
tedir. 1893 de yapılan bu kanal 
1907 de büyük zırhlıların geçe • 
bilecekleri derece büyütüldü. 

Kiyel kanalının ~sı için 19 
milyon İngiliz lirası sarfolundu. 

- Ceneviz korsanları mı ıötürecek 
bizi? 

- Hayır, İtalyanlar .. 
- Hangi tarafa ... Marmara sahille-

rinden bir yere bırakacaklar .. 

- Ya, yakalanırsak arslanım?. 
- Mukadderatı İ!Ahiyeye t4bi olmak 

gerektir. 
- Doğru, bir müsJüman gibi düşün

meli degil mi?. 

- Hiç şüphe yok ... Allah ne yazdı 
lt;e o, olur. 

Notaras, hazırlığını bitirmjıti. Ak· 
şam ezanına doğru HaUçte ve zincir 
gerisinde bir Venedikll korsan gem.isi 
emre Amade bulunuyordu. 

Notaras; eger, Annanın rıehzade Or
harun yanında olduğunu bilmiıı olsay
dı, hiç onu İ.stanbuldan salıverir miy
di?. 

Fakat; çolı: lı:umaz olan Notaıııs An
ne meselesinde atlamıştı. HAdiseler o
na yardım etmemişti. 

Notaras bazırlıkJarı imparatora ar -
.ıettik:ten sonra, ıehzade Orhanın sara
,YlllB geldi ve Orhana geminin emrine 
amade oldugunu bildirdi. 

Şehzade, Notarasa hitaben: 

- Notaras cenapları, bu geceden ha-
reket etnıek istiyorum. 

- Hazırlandıysanız fena olmaz. 
- Hazırlandım .. 

- Bu jsticaliniz bizden bıktığını .. ı 
götrteriyor. 

- E.-rtagiurullah, hiçbir vakit böyle 
düşünmüyorum .• Bir an evvel hare

ket etmenin muvafık. o1acatı kana~tin- ı 
dt"ylın. 

- Evet, evet ... :Batka çare yo:, .. 
- Gem]J'e ne suretle binecei\ı. 

.... » 
Cinsi Miktarı Muham· YüzJ., 7,5 Eksiltme )) 20 • 3,200 " 

Limnaın etrafında bulunan istih
kamlara, dafi toplara rağmen İn
giliz tayyareleri Kiyele hücumda 
lıtılundular. Alınan filosunun en 
sür'atli kruvazörlerlnden birini 
tahrip ettiler. 

n:ıen B. teminıtı 
U•a Kr. Lırı Kr. 

Şek . i Saati 
DİKKAT: Besablarındakl paralar bir aeııe Jçinde 500 liradan apiı dÜf'IJfyenlere ikramiye çılı:tıtı 

Muhte1if ma1zeme 21 kalem 340 - 25 50 Aç1k ek. 14 takdirde % 20 fozlasile verilecektir. 
lilO 50 105 78 > > 15 Kur'alar senetle ' defa, t Eylôl, 1 BirincikAııwı. 1 Mart vo 1 Baziruı tarihlerinde çeldleeektlr • • 

Dişli ıskarta bıçağı 
• 

500 adet 
ANVERSLE LlF.J ARASI SUYA 

BOÔULDU 

531 25 39 84 > • 16 -
I- Nümune ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cins ve miktarı ya- --------------------

:ıılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. !!!l•••••••••••••••m.•••••••••••:11• 
il- Muhammen bedelleri, muvakkkat tem:.rıatları, eksiltme saatleti hiza1a- K U R T U L U Ş 

B "ks ld b'ld' 'ld'ğ' .. rında yazılıdır. 
B I ~ e ;n ~ ~ ı ın~ goril-~ Ill- Eksiltme 12/X/939 Perşembe günü Kabataşta Levaz>m ve Mübayaat · Biçki ve dikiş dershanesi 

e çı a or usu aş u~a~ .anı,t şubesindeki a1mı komisyonunda yapılacaktır. 
her kan~lının ~az;}~r erını dak~r- , iV- Listeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi ıskarta Müdiresi: Bayan Papazyan 
mı~ v.e nvers e eı ~rasın a 1 a- bıçağı numunesi de görülebillr. Haft•nın 4 gününü kadınlara 
razıyı suya garketnııştır. Sayet, Bel V- İsteklilerin eksiltme için tayin edllen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü- günde üçer saat Fransız usulile 
çıka, Almanların hır taarruzuna venme paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. «7724> biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
uğnyacak olursa, suyun mıktan 4 ayda maarifçe musaddak diplo-
çoğaltılacak ve bu suretle Alman- İstanbul Gümrükleri Başmüdürlügv ünden : ma verir. Feriköy Tepeüstü 116 
!arın ileri hareketlerinin önüne No. Papazyan Apartıman. 
geçilecektir. Alemdar mahallesinin Medrese sokağında 351 kütük 47 ada 1 parsel eski 164, ---------------

1914 Belçika ordusu Alınan or- 1, 3, 3 mükel'Ter 3 mükerrer yeni 188, 3, 5, 190 No. Jı olup ölü Ziya Koyuncu 
dularının taarruzuna mukavemet veresesi ~rahim Nedime kızı Safiye, Nezra, Necla, Ferda, Şeyda, Belma, AJjye, 
edemiyerek Yser nehrinin öbür ta- Emine ve Ibrahim namlarına müseccel ikj dükkanı olan k3rgir hanenin hazineye 
rafına çekildiler. Ve bu nehrin şi- olan borc;larından dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine göre bilmüzayede 
mal tarafındaki barajlarını açarak sa!Jlacağından isteklilerin 27 eylül 939 tarihmden 18 Teşrinievvel 939 tarihine 
araziyi suya boğdular. Almanlar, kadar 21 gün müddetıc müzayedei evveliyesi ve bunu müteakip 10 gün sonra 
tamam dört sene bu suyun arka da jhalei kat'iyesi yapılacağından Eminönü keymakamlığında toplanacak olan 
tarafında kaldılar. idare heyetine pey akçelerile müracaatları ilAn olunur. (7717) 

ISTANBUL 

No.98 Yaıan: M. SAMİ KARA~l!.L 

Karaya çıktıktan sonra bolca maiyet, bunları 
harekete geçirmek için de bolca para lazım 

- Biraz sonra kaptan gelecek zatı
ililerinizi takdim edeceğim ve 13.zım 

gelen talimatı da siz veriniz. 

- İmparator, para için birşey söy
lemediler mi?. 

- Evet; emriniu elli bin 1ilori ve-
rilecektir. 

- Bu para azdır. 

- İdareetmek lhım. 

- Nasıl idare edebilirim'?. Karaya 
çtkbktan sonra, bolca para ile maiyet 
kurmak ve bunları harekete geçirmek 

için fazla ve bol paraya ihtiyaç vardır. 

- İmparator, elli bin filori verilme

sini irade buyurdular. Maamafih, ytiz 
bine ibISğı kolaydır. 

Çok geçmeden kapta~ geldi. Gerelc 
Notaras ve gerek şehzade tarafından 

lil.zın1 gelen emirler verildi. 

Notaras, son söz olarak kaptana şun
ları söyledi: 

- Bu dakikadan itibaren tamamile 
Türk şehzadesinin emrindesiniz?. 

Ve .. biraz sonra da, Notaras, şehza

de OrhanJa kucaklaşarak ayrıldı. 

Aı·tık ııeco olmaga başlamı~\J. ~h-

zadenin adamlar1 durmadan gemjye 

eşyaları taşıyorlardı. 

Orhan da sevgiHsi Annayı gözdele

rile beraber alarak gemiye yerleşmişti. 

Gemi büyük bir çektirme idi. On altı 
topu vardı. 

Şehzadenin maiyetinde erkek ola
rak ancak on iki ki§i vardı. Fakat; hep

si de babayiğit Türklerdi. Bunlar da 
oınavatana kaVU§acaklarından dolayı 

sevinç içindeydiler. Allabtan muzaf
fer olmalarını diliyorlardı. 

Asıl jş, Türk donanmasına görülme

den sahile girmek ve karaya çıkmaktı. 
Ondan ötesi koJnydı. 

Hemen hepsi, şehzade başta olmak 
üzere tüccar kıyafetine gireceklerdi. 

Ve bu sureUe Anado1uda sezilmeden 
Karaman djyarına kadar gidebilecek

lerdi. İ§ bir kere sahjJlerden bir yere 
görülmeden çıkmakt1. 

Şehzade Orhan maiyeti erkfınile ge
miye yerleştikten sonra HaJicin ağzt

na kapatılan zincir açıldı. 

Ve. Venedik korsan gemisj fenerJe
rini söndürmüş olduğu halde puva-

yelken Sarayburnuna doğru yükseldi 
Rüzgôr, yıldız poyrazdan esiyordu. 

Gece zifiri karanlıktı. Daha Baltacıoğ
lu kumandasındaki Türk donanması 

İstanbul önüne gelmedigi için Marmara 
denizi açık gibi birşeydi. 

$ehzade Orhan Sarayburnundan a
çıldığı zaman derin bir nefes almıştı. 

Artık hürriyetine kavuşmu§, esnret
ten kurtulmuştu. Vatanına kavuşu -

yordu . Yanında bulunan sevgilisi An
nanın sac;larını okşıyarak sevindi : 

- Anna, kw1.ulduk.. Vatanımıza 

kavuşacağız. 

- Hamdolswı arslanım .. 

- Ah, bir kere vatanıma ayagımı 
bassam!. 

- İnşallah .. 
- Bu menhus heriflerden kurtulduk 

vesselAm .. 

- Hakikaten menhus ber.ifler .. 

- İkinci Mehmet, Kostantaniyeye 
girecek ... 

- Muhakkak,,. 

İki sevgili hürriyetlerine kavuşmuş 
çocuklar gibi sevjnç içinde jdiler. O 
derece Ufa dalmışlardı kl, gece yarısı 
olduğu halde farkında değillerdi. 

Birdenbire, Venedikli kaptanın kı-

sık bir sesle bağırdığı görüldü: 
- Dikkati. Türk donanması var. 
- Alabanda!. 

Venedikli kaptan bo<>alıyordu ve 
döndü. Tekrar açıldı ve yükseldi. Bi
raz sonra, kaptanın kısık sesi tekrar 
işitildi: 

- Türk donannlası var, .. 

- Alabanda!. 

(Devamı va,.) 

lllll' :: ıııı ııııııı il 
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ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

30/9/939 cumartesi 
akşamından itibaren temsillere 
başlıyor. 

ROMEO - JÜLYET 

İstiklal caddesinde komedi 
kısmında 

30/9/939 cumartesi akşamından 
itibaren temsillere başlıyor. 

İKİ KERRE İKİ 
---------- ---

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim- . 
liğinden: 

Şehremini Odabaşı İbrahim ça
vuş mahallesi Çiçek bostanı 2 nu
marada otururken halen Bakırköy 
emrazı akliye hastanesinde tahtı 
tedavide bulunan Akif Yaratıcıya 
tecdiden kardeşi yukarıda adresi 
bulunan Salim Yaratıcının vasi ta
yin edildiği ilan olunur. 939/920 

1~7 Hiert 
Şaban 

13 

1W Rumi 
Eylıll 

!4 
1939, Ay 9, Gün 270, Hmr 145 

27 Eyl(U ÇARŞAMBA 

Vakitler 
--'ô'iıe 

İkindi 
Akşam 

Yatsı 

İmsak 
Güneı 

VaHb 
... da. 

5 53 
12 05 
15 26 
17 59 
19 32 
4 13 

Eaaııı 
iL da, 

11 53 
6 05 
9 27 

12 00 
1 31 

10 13 

••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi ve neşriyatı idarı eden 

Baş muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Son Telrraf Malbaaoı 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

I Emniyet Sandığı ilanları 
0/o 5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
Semti 

Üsküdarda Dabakler mahallesinde 
Camlişeril sokağında eski 24 Mü. yeni 
30 No. lı 

Kasımpaşada BüyUk Piyalepaşa ma
hallesjnde Serdengeçti çıkmazı, Sel
geçtJ sokniında eski 1 Mü. yeni S No. Jı 
Beyoğlunda eski Hüseyinağa yeni Şe
hitmuhtar mahallesinde Al!Jnbakkal 
sokağında eski 19 yeni 23 No. Iı 

Cinsi Muhammes 
kıymeti 

İki katta dört odalı ahşap 400 
bir evin tamamı 

İki katta dört odalı ah.;ap öOO 

bir evin tamamı 

Dört katta yedi odalı kQr- 2~011 

gir bir evjn tamamı 

1- Arttırma 10 Birinciteı;rin 939 tarihine düşen Salı günü seat 14 ten 16 Y' 
~adar yapılacak ve gayrimenku1ler en çok bedel verenle"'i-in üstünde kalacaktır• 

2- Arttırmaya girmek için muhammen kıymettn yüzde 10 u nisbetinde p<f 
akçesi yatırmak lAz.ımdır. . 

3- Arttırma bedeUnin dörtte biri peşin ve geı·i kılsn1 ~eki:ı aenede ;;;eJc:l" 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 fafae tabidir. 

4- Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birincj derecede ipO"' 

tekli kalır. 
5- Faı.le tafsilôt ahnak ve L ;naların :Cotolr&tlarını ıörm&k 

Binalat Seıvisina müracaat edilmelidir. 

için sandılİ 
(7210) 


