
r 
_ş, 1 

Cl],MA 

29 
EYLÜL 1939 

~5="5iiEiFi!"----------------------------------------==-=====-=========-=...,.~=====================-=---""""------mcm----._------cco========================-
B&fllluharrir: Z08Z'1 - İdare Müdürü: Z330t 

İstanbul Nunıoameni7e No. U SAYI: 922 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih ve Ba§Dluharrirl: 
ETEM İZZET BENİCE 

·ı . : l 

ınuiıizıer neyi Al.MAN • RUS MUAHEDESi 
bekliyorlar? • 
~~ ... ı;.:Sovyetlerle Almanya arasında hır dostluk ve hudut 
;::ıme:~c:: ~p muahedesi sabaha kadar süren müzakereden sonra imzalandı 

Yazan: ETmıl tzzn BICNtCB 

D~• umumi pollllkau nnl alirp
rlsler beki.bor ve Ucliaderin 1enl 1e.aı 
ilLlıJfal lanJan.u IDllur halinde bu
l111u17o<. PolOIU'UJD orlaclaıı hlıllnl

ID&llDdan IOIU'&. hemen hemen harp 

ııe &'&rP cephesinde bibü bir lııkipf 
1'1.)oclet.mlf, ne de bir bafka 7erde ııal
lak vermifllr. Bu arada ;rlDe İna"llliı 
...,.1areıer1 Alman ııehlrlerlnln meriD
de uçmakla, bomba 7erlne 1>e1aıma
me ve risale atmaııta devam etme11ıe .. 
cllrler. 

Bu riaalell Ti beJ'anD&m.d.i ·~
Jar blrçolıJarmm baldblen u7retial 
celbelmette, bU,..lıJaruu da sinirlen
dirmekte ~e: 

- Bu ne biçim harp b07Je?. 
Demelerine vNlle olmaktadır. Za .. 

llirde maouıa ve •evtelı blr hareket 
larm ırlbl &'Onmen bu tatllkin laalıl

blle bir ba1U d"'unduruco oldoia
nu kabul etmek ıaz:ımclır. 

Blae ö7le •eli7or ki. İndJJ2 ve Fran
IDJar htrteJ'deD once &iç müblm nokta 
üurlnde duru7orW. Bunl&r ıu tt:klJ
de hulisa edflebUlr: 

1- Dim7a mllletıerl saflarının iyi
den i7l1e belli olma!JUU bdı;Jemek. 
ı-- t 1zun harp yıllan j jn l'tniş mik

yasta hazırlanmak. 
3- BU.tün Poleük temasların neti

eesJnJ beklemek ve Almanyada bir 
lb!Uil ~ıkmasını letvlk etmek. 

İnılltere rfbl Franu. da kendhdnl 
uuJJ harp yıUarı Jcin huulamıııhr~ 
Her iti devle' timdi her,eyin ba ında 
umumi seferberltiini tamamlıyor; mü
dafaa va!ltalarının JhtlyaUarını bir, 

ha'ta ikJ misil niabetinde yeniden vü
cude setlriyor, miı ~mlekeJeri ile mu
vualaJarının em.n.lyetlni tesi~ ediyor; 
anavatanlarıru mWtemleke orduları 

lle doldW'Uyor, birkaç yıllık her türlü 
yiyecek, l'İyecek, yakacak maddeJerJ 
ne harp lb&Jzeme. ini memlekrllerine 
.l'•i•.Jorlar ve.. harbin hemen bütun 
ıiddetile batfamasında menfaat defiJ, 
belki de zarar umuyorlar. Hatti, ta
arruz ve tecavüzü Almanyadan bek
lediklerinden bile fllphe etmemek ye
rinde olur. 

Her türlü vatıatadan istifade ederek 
sona kadar kuvvetli kalmak buc-iı.nkü 
prllar i~inde ve ka"ısında muhak -
kak ki İnıiltere ve Fraru;anın da en 
batta fa7da tasavvur ettikleri bir ted
birdir. Taanuu •ecer, Almanyanın 

hemencecik ezllmewlni istihdaf eder
lerse hiç şüphe yok ki bu nisbette 
enerji, malzeme, kuvvf'i ve kan zaye
deceklerdir. Halbuki, bunlaruı hepsini 
birden aarfetmeden bir iki.sini harca
mak suretlle Almanyayı yıpratmıya 

çalışmakta ve certdekl kuvvetlerini 
sinde ba1uodurmaktaki menfaatleri 
qikirdu. Bu itibarla. onlar şimdi bil
hassa y&lkarula teba.rü:ı eUlrdiiimlı üç 
madde lıalindeki bulüai hali tatbike 
ealqmaktadırlar. Du11J1a milletlerinin 
ve cereyan etmekte bulunan môı.ake
relttin ve hu tar.ttaki politika fa.all-
7et.lerlnln u IOD iktisap edettkleri 
vazi7etlerin llllıı.aflanıu bir laraflaıı 

belllerlerll:en ltir taraftan da ilr.tısadi 

abluka altına alm11 bulandukları Al
m&n7ada. halkın s•mtı1a duşmesini 

ve rejim aleyhinde isyana kalkı.şması
nı bellllyorlar. Bunun için de tayya
relerial ~yor. onlara Nmba yeri
ne risale atbl"ıyorlar. l!anj şunlan sö;r

lemek iatlyorlar: 
- Görüyorsunuz ya,. tepenıze ka-

dar geliyoruz. Sıze yangın, ıaz, tah-
rip bombası atabilıriz. Fakat, harbi biz 

Alman ve Sovyet hariciye vekilleri arasında muahededen başka ve ayrı
ca iktısadi meseleler ve münasebetler üzerinde de mektuplar teati edildi 

Moskovada Moskovada • 
ımza nasıl oldu? imzalanan Sovyet -

Londraya göre: Almar:.paktıııın metnini veriyorı11z 
HitlerMoskovadakiimzadansonra

1 
[Anadolu ajansının tebliğ ettigi bu metin üçüncü sahifemizdedir.) 

yeni bir sulh teklifinde bulun cak 
O~duya 
katılan 

akineye 
Verirken: 

Bu teklifte Polonyanın tasfiyesinin kabulü, müstemlekelerin 
yeniden taksiminin kabulü istenecek; buna muvafakat edilmediüi 

takdirde Hitler sonuna kadar harbe devam edecak •• 
ıLondraya nazaran Hitler'in bu teklifi kabul edilmiyecek 
Londra 29 (Hususi)- Mo~kovad" 

Alman Hariciye Nazırı ile Sovyet Baş
vekili ve Hariciye Komiseri Molot.of 
arasında iki ıündenberl devam eden 
muıakereler bueün neticelenmi tir. 

1\'lüzakerelerde Polonya, Balhk dev
le-Ueri, buttın şarki Avrupa meselele
rinin sözden ceçlrlldlji zannedilmek.le 
beraber, neUcede dostluk, hudut mu~ 
ahedesl im:z.alanm~ ve lktısadi müna
sebetler hakkında mektuplar teati o
lunmu,.tur. lliizakerahn devamı sıra

sında Fon RJbbentrop, Berllnde bulu
nan Bitlerle telefonla birkaç der~ gO
ru!fmü tür. İki tarar ara.5ında hutun 
noktalarda mutabakat hasd oldutu ve 
hatta. Alman Hariciye Nazırının bu 
akşam yine tayyare ile B('rllne döne
reil anlaşılmaktadır. 

İnclllz mebatiJI. Mo~kova müzake
relerini dikkatıc takip etmiştir. Eier 
Polonyarun taksimi esasına miistenit 
bir sulh tekilli yapılmış olsaydı İn -
•lltere ve Fransa bu teklifi derhal red 
edeceklerdi. 

Dün rece Moskovada Kremlin sara
yında Alman Hariciye Nazırı ,ertflne 
büyük blr ziJ"afet verilmiştir. Ziya/et
te St.alln, l\.lolotof, l\.lare4al Voroş:llof, 

Potemkin, Berlindekl Sovyet elçisi 
Şvartzd, Moskovada.kl Alman elçisi, 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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Polonya.da bqünkü SovYet - Alman halh fisılı 

• • • • • 

'• '• 

Sovyetler Estonya adalarında 
hareket üsleri y~pabilecekler ., .. _________________ _ 

1 Fırtına 
Kaptan 

(Yazısı 3 üncü sahifedı;) 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER j 
Üç Alman tayyar<si 1 

daha ~üşörüldü 

-
gençler V on Ribbentrop Berline dönd · 

ı Moskova 29 (Ra<lyo) - Alman Haricıye Nazırı ve refakatn<Jeki 
Bugün harp akademisin- hevet tayyare ıe BerHne mutewccihen buradan aynlmışlard.r. 

de yeni mezunlara me- Londrada bir mühinlmat 
rasimle diplomaları fabrikasında infilak 

tevzi edildi Londra 29 (A.A.) - Dun 'mali 
Yıldızda harp akaderr isındc, de- Ingilterede bır mühımmat fabrı -

niz ve kara ordusu bu sene mernn-' kasında bir infilak vukua gelm ş-
iarına bugun saat 14 de d,pivma tir. 15 kış:inın öldüğü ve 4 kisın•n 

yaralandığı soylenrnekted' . B 
nunla beraber fabrikanın faa ı) c
tın devam edbıleceği be ·ar c Jn· 
maktadır. 

tevzıi merasımi yapıkıştır. 1 T hJ"k l" d • d f l • 
Merasime ist kla; ma=~il~ ba~- e 1 e ] eDJZ e Vapur Se er eri 

lanm.ş muteakıbeıc mektep ku -
mandanı Genernı Ali Fuat tara
fından diplomal;ı.r tevzı obı,muş
tur. Merasimi miıtca!<.>p mektep 
kumandanı :araf."d11ı o;duya ka
tılan ecnç;lere Üzerlerine aldıkları 
mu,.kaddes Yazi!enin C'hemmiye -
tinı canlandıran b:r hitabroe bu
lunmuştur. 

Avni zamanda levazım mekte -
bin.n bu seneki mezunlarına da 
diplomaları tevzı olunmuştur. 

! Dündenberi kış 
ı havası başladı 

Oslo 29 (A.A.) - Bir taraftan 
Brrr.en ve Ü:ilo arası"lda, dıger ta
raftan Oslo ile Ham burg arasında 
muntazam bir servısin küşat Jesmı 
yapılmışlir Bu sen·isi, 4 Alman 
kargosu tı•mın edecektir. Her iki 

• 

lzlandaya • 
ınen 

Londra 29 (A.A.) - İstihbarat 
nezareti tebliğ ediyor: 

Bu ayın 26 sında İzlanda sula -
r.ında denize inm"i olan İngilız 
deniz tayyaresi, İngilteredeki üs
sülharek.esine avdet etmiştir. 

Bu tayyarede bulunan İngiliz 

isi kamett.c haftada ik, st:fer ıua 
edilecektir 

Norve.,: mehafi' bu ha karşı .n
da hayret ızhar etmektedırler. Zı· 
ra Skagerrak'da seyrisefaın te 1 -
kelidir. 

İngiliz tayyaresi 
zabitlrınin İzlandayı terketm rncR 
ıçin \·cr.lrni~ olan sözu tutup •u -
marnış olduklarını meydana çıkar
mak ipn bır anket açılm~tır. Eger 
bu söz tutulmamış ise, İngiltert'nin 
an'anevi şerefi mucibince ktiza 
eden tedbirler alınacaktır. 

Romanyaya 14 tayyare gönderildi 
LoDdra 29 (AA.) - İstif bara! 

nezareti tebliğ ediyor: 
Blenheim tipinde 14 bombardı

man tayyaresi, Romanyalı pilot-

ların sevk ve idaresi al tında gc • 
çen!erde Romanyaya müte,·eccı • 
hen hareket etmiştir. 

(Dlier ld&'raflar 3 uncu . ahlf•d ) 

cephesinde iki ta!'af bekliyor 

i. teo1edik. Sizin aetle-rıniz ve rejim 
yaptı. Size acıyoruz. Bunun ıçın de 
bomba atmıyoruz. Eler, isyan eder bi- 1 
zimle birleşir ve rejımi yıkmıya te
JE'bbüs eder.-eniz !'tze her ttirlü yardı-

HamWi1e ve Rallf kaptan Tii.rtr. 
•enısdlllt lariblııln birlblrlndeıııı 

a:rnlmas ilıJ kalıraınaalıt clesla
nıtlır. 

Rahmi Yağız 

Paris 29 (Radyo) - Şimdiye ka
dar Fransız hatlarının gerisine a
teş etmiyen Almanlar, dünden 
itibaren bu geri hatları da döğ -
meğe ba~mışlardır. Üç Alman 
tayyaresi daha düşürülmüştür. 
Bunlardan biri ormana inmiştir. 

Polonyada mekteplar açılıyor 
Bükreş 29 (Radyo) - Dovno, 

Dubno, Stops ve diğer şehirlerde 
muvakkat idareler tesis olunmuş
tur. Büyük şehirlerde Sovyet ga
zeteleri neşrine başlanmıştır. Mek
tpler yakında açılacak, tedrisata 
b~lanacaktır. 

Modlin de teslim oluyor i 
Londra 29 (Radyo) - Modlin'de 

bulunan Polonya kıtaatı teslim ol
mayı kabul etmiştir. Alınan ordu
ları başkumandanı rle yapılan mü
zakere bugün biteceği zannolunu~ 
yor. 

Yugoslavyada silolar 
Bela'rad 29 (Jlacbo)- B&lilıull'da 

Panldıeno .. ıvjade bü7iik bir silo ID
psuıa &'lrltUmlftlr. 

1 KISACA ı 
Ayıkla pirincin taşını 
Havadis clofru mu. yanlıf mı? Ve

bali neşreden ca:ıetenln boynwıa. 

Gümrük memurlarımız Fransadan dö

nen talebem.bdelı:i l'U maslleJerlni b• .. 
dutta almıtlar. Talebe, tl.kiye& ederf"k, 
maskelerinin keadUerine iade olun
masını iıitiyeceklermiş. 

mı ıta eder, harbi durdururuz. "'1a:.t -
sadınuz. Alınan milleti He harbrtnıek 

de&il, Hitlerizmi magliıp etmektiı-. 

B11 tanı banketin fa.Jda verip ver
lllnllHİ Alman milletinin rejime Te 

tf'ne-rlne karşı olaa baiWıiı Ue ali
kahdır. Bu iUbarla vertteil aeUtt i
%rr:tnde- b~bİJ' hülı:um 1ur-Otmek~~:' 
bir flklr Heri ı:.iirmf"k doirq.plmu...:A•-" 
cak mutlerlklu ,Alma~~ bir 'isy'/!' 
çıbrlmıya v"'41alkı n9f.rejiınJ alqhl' . 
ne ıaJ•!!9> ı!ilacak '.ili! ·Y.•ıılJ'•I<' ,ntır'.· 
ml1e ~affal oııır:ı.:..a ili(>• '8ılbui% . 

ha.ııt.llaha '°"1tf;?:f •.~ -
san•~ ahaıtar.• ': ıh\ üe ;;..1ıı1c 
bUJ>.-.,,.;..,. ıı.lii ıııi ·:..ı bu 
mai·~ İstlb~I' 'ilurlnde &'•-

' . 
ceullllı'ı 

JDeümı 3 üncü sahifue) 

Bu menkıbeyi •FlltTINA KAP
TAN• adile ve bütün tarihi vesl
blarlle SOS TELGRAF için ha-
t:Jrladı. 

••• 
Mehmedcik 

Geçiyor! 
İs.k.ender Fahreddin 

Bu edebi şaheserini de SON 
TELGRAF için bazırlamq bulu
nuyor. Her iki eseri de bir Tl!fl'i· 
nlevvel cünü ıtqre bqlıyacafız. 

1 Teşrinievvel 

.... ----------------· 

Sinemalarda, <1918 de Lenin• 
filrninin gösterilmesine devam e# 
diUyor. Ukranya şehirleri, ve be· 
yaz Rusya komünistleri, işaretleri 
yıkılan eski hududları geçivorlar 

24 &aat topçu döellosu 
Roma 29 (Radyo) - Fransız 

tebliği: Lüksenburg hudutları ci· 
varında b~lıyan şiddetli topçu 
düellosu yirmi dört saat devam et
miştir. 

Bu silo, ihra.ca&a tahsis edUeeek o
Jan hı.ababatın muhafazasına 1anya-
caktı.r, 

Ö•IUDıazd•kl senenin batlanpcmdm 
YacoslavJ"anın muhtelif febirJerinde 
%3 silo 1- oluJJa<alıtır. 

J<'asda Komünist teşkilatı 
dağıtıldı 

Jlabal Z3 (llad70)- Fas bükiinıeti
nin 'bir kararnamesi merkeı.i FFransa 
hüküm.etinin komünist. fırkası Ue mü
m.asJJ tefekküJ..lerln Ucasma dair ola.a 

kararname ahkıimmın tam.amile Futa 
tatbik ohmat'afun natı.lı: bulunmakta
dır. 

Maskelerin ahnmas•na. hayret ettik 
ve sebebini anh,yamad.ıll: dofrusu. 

l\.Jemurlar acaba ne döşündü.Jer, 

dersiniz?. Acaba: 

Birinde var, birinde yok ... Bu hak
sızlıktır diye mi?. Ecnebi malıdır . .• 
diye mi?. Menşe şehadetnamesi güm
rük beyanname.si yoktur ... diy mi'. 

Kaçak mal •• diye mi?. Tabi! olmıyar.. 
mask.eler zati sayılamaz... diye mi?. 

Gelin de ayıklaJın pirincin U..nıı 

bakalmı!. • • 

Majino hatbnın 

Garp ceııhesi, muharebenin ilk 
günündenb~ri müdafaa halinde 
bekliyor. Fransızların Majiııo vg 
Sigfrid hatları arasında Vrand or
manları çıkıntısını almak suretile 
yaptıklan bir arazi tashihinden 
başka mühim bir hareket olma -
mıştır. 

bir maktaı 

Polonyanın geniş hudutları var
dı, Alman motörlü kıt'aları havanuı 
da müsaadesinden istifade ederek 
bir takım Ç'!Virme hareket:erıle kJo 
sa bir zamanda Vistüle kadar da
yandılar. Fakat garp cephesınde 
vaziyet hi.ı; te öyle değildir. Bıı 

(Devamı 3 üaıcü •ahifede) 



TİYATROYA BAKAR. K 

ARTI 'T lUİ OL.\CAGIZ?. 

Taksimden Ayaspa.şaya Kiden cadde, 
h~ atrolar caddesi olacakmış .• Yeni şe .. 
hir planındaki karar bOyle .. Hayırlısı 
olsun!. Fakat, Uyatro olmadan «cad· 
desi» ne i.ı,e yarar?. Biricik. şehir ti -
yatromu.z var. Orada bile, yeni ele· 
man yetlfmediflnden şlkiyet eder, 
dururuz. Binaları sıralamak herkeste 
bir tiyatro zevki, hevesi uyandıracak
sa, o başka .•. 

i\lalüm ya, biıde bir söz vardır: 

t;Wm ürüme baka baka kaLarn .• 
Bir de bakarsınu ki, her sün o kübik 
tiyatro blnalarmı se7rede ede, hepi .. 
nıiz birer artl&t kesllmlşls .• O zaman. 
tiyatro cadde.'il de, sahneler de dar 
ıelir!. 

ALLAH VERSİN, HAYDİ, 

GoztiMtlz YOK AMMA. •• 

şu cUnlerde herke in ,.o.zil bizim 
üıerlmhde .. Gözu kalanın ıözü çıksın .. 
Iime raslasanız, Uk sör.ü: 

- Allah versin cöıUmıiz yok .• 
- Ne otduf 
- GU.n size yaradı .• 
- Hangi ~. 7ahu?. 

Harp, darp likırddan .• 
- .Se m~ ebet?. Ne oldu ki.. 
- Ekmek peynir l'lbl l'Uete ~atı .. 

Jorsunuz .. Allah versin, cözümüz yok.. 
:&:azanıyorsunuz .• 

Bu &uallere tu cevabı verlr.ıı.inh:ı 

- Birader, ben caıetenln sahibi df"· 
filim .. Bana ne?. Sonra. razete sahibi 
de kazanmıyor. ÇUnkü, ki.fit muthit 
pahalı .. 

o. sizin tıözlerinizle tatmin edilmiş 

delildir. Bıyıkalhndao kıskıs &iiler .. 
Başını . allar: 

- Haydi, canım.. Uzatma. işle .• 
Goıümüz yok amma-

Yahu, in. an çıldırır .• Gözün yoksa, 
neden ısrarlo.ı. tekrar edip duruyorsun?. 

~IF.RAKLI EV SAHİBİNE 

Di.:ŞEN BİR KİRACI 

Bir arkadaş anlattı: 

Ge('en günkü yaiıourlarda ldL 
Oturduium sayfiyedeki evin sahibi 
telişla reldi: .Aman yaimurlar bat
ladı, belki dam akar, bir kere baktı
ray1111, adam l'etirdlm» dedi. Ben: cBa 
7aimurda dama adam çtkarılır mı, de
dim, vazıeçinb:.. Zat.en birkao &'ün 
sonra taşınacafı-.. » 

Ev sahibi ısrar ettl Neyse, dama 
adam çıktı .. Bet on dakika baktı .• Bu 
esnada da yaJmur kesUdl .. Ev sahibi 
a-lderken: cCok meraklıyım.. Dam 
akmasın, ne olur ne olmaz .• Şimdi ra
hal ederslnb.• dedi. 

Erte 1 ıtte muthlı blr 7aJmur oldL 
Bizim evin içi denize- döndü .. Butün ev 
halkı kalktık. Sabahlara kadar, kova 
kova, tefen tefen su taşıdık .. 

Sözde dam baktırılmqtı •• Ertesi gü

nü ilk lşlınh, fehre taşınmak oldu. 

Sonrad.1n öfrendik, mefer, ev sa
hJbi, dama baktırayım, diye, birkaç 
klremlti yerinden kaldırtmış; maksadı, 
bizi bir an evvel selimetlemek imlf?. 

NUH ALEYHİSSELAMA 

AÇJK l\IEKTUP 

cA>lzlm, ilk defaclır ki sana kar!jı I· 
~imde mülh(f blr isyan du7uyonım. 
DWtyayı ~ular, seller, yaimurlar, tu
fanlar bastıjı zaman, hayat, can ve 
bahardan iz kalmadıiı vakit, bugünk\İ 
transatlantikleri rölgede bırakan o 
meşhur rem.inle, yeryuıü mahlllkatı-

nın hepsinden birer çlft alıp h.ıl'\3 e .. 

dişine çok kızıyorum. Ne olurdu, be 
mübarek zat, her nevi mahlükattan, 
cemadattan nümunelik alaydın da, a
dem oğlunu bırakaydın .. Eğc·r, h;~ıe 

yapmış olsaydın, şimdl, yer.v•~oıou,Je ne 
kadar sakin, rahat bir hayat olacaktı% 
Kuşlar, avcı korkwso olmadan <.ı\·ıl 

cıvıl ötecekler, çiçekler, kopardnı:\k 

tehlikesi olmadan, renk renk açacak

lardı. 

Ve en doirusu, insanlar dıi..nvada 

olmıyacak, küreiarz blraı: rahat •·de
cek, •enlt blr nefes a1acaktt. JJilkl sc
limlar .. .a 

AHMED RAUF 
-------

İKDAM: 

Ebüzziyazade Velid Adliye Vekili 
Fethi Okyarın bir terciımel ballnJ yap

tıktan sonra, adliyede yapılacak yeni
liklerde çok titiz ve hassas olmak 13-
zım reldifini, mutemadi deiişiklljin 

ve yenlliiin idari ''e i('tim.ai hiçbir sa· 
hada mutlak fa)'da. temin eden bir yol 
olmadıiı, bele a.dliyede bf"hemehal za· 

rar l"treceilnl !q)yluyor. Yapılacak bai
ıu:a işler icra muamelıiiını ıslah etmek 
mahkemelerde yazı maklneslle zabıt 

tutmak rarabetinl kaldırmak, İstanbul· 

da derhal bir adliye sarayı yaphrm.ak 
g-ibi ameli icraathr. 

cmIBURİYET: 

Nadir Nadi. bugunkü ahvale baka
rak, Avrupanın hakikaten sıkıcı bir 
muphemlyet fclnde bulundutunu söy

hıyor. Şimdi Polonya ortadan kalkmlf· 
"r. İng-Utere ve Fran1a slliih elde bek

liyor. Hukuk.an iki taraf harp halin

dedir, fakat ortada harbeden kimse 

Fok.tur. Şimdiki halde harp fillen baş

lamamışhr ve Avrupa, Polonya sefe

rinden eTI·el oldutu l'ibl yine stkıcı 

bir mtıphemiyet içinde yüzmektedir. 
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Tam o sırada, bulundukları yerel 
başka bir otomobil gelip yanaştı. 
Kapı açıldı, bir kadın dışarıya çık
tı: Fay Ed vars. 

Templar derhal otomobilin ka
pıs nı iterek, kaldırıma fırladı. 
Genç kadın kendisini görmeıruş 
g bivdl, bankaya doğru giden Val
kros'a bakıyordu. 

O anda Templar'ın kalbi dura
cak gibi olmuştu. Sanki bir uçu
rumun kenarında duruyordu. Kı
mıldasa gidecekti. 

Birdenbire her şeyi anladı. Ha
diseler. isimler, tarihler zihninde 
canlanıverdi. Polis Kestri kendi
sını yumruklarken, büyük patro
nun pı:>!ise telefon ettiğini söyle -
memL< miydi? Telefonda konuşan 
bu adam ıse, Templar'ın o ana ka
dar kendisınden hiç şüphe etmedi
jti adamdı. 

Fay Edvarst büyük patronun 
Pıtsburg'a gittiğini söylemişti. İş
te Valkros da Pitsburgdan geli -
yordu. 

Fay Edvars şunları da söyle -
m:şt : .Butun paralar bir bankaya 
bir adamın namına yatırılır. Üç 
sene sonra toplanan paralar şe -
riltler arasında tak.sim edilecek -
tır. Sız geldiğiniz gündenberi bu 
şcrıklerın adedi hayli azaldı. Parayı 
ger ~ e kalanlar taksim edecekler.• 

Valkros Pitsburgdan doğru ban
kaya geliyordu. Hayatta son kalanı 
şenk bu şehırde bulunuyordu. 

Fay Edvars şunları da söyle -

1~= 
111. Zekeriya Sertel Ribbentropun 

1\-lo kova ziyaretinden bahsederek, 

Sovyet - Alman ademi tecavüz paktı· 
nın tatbUı;at sahasına kondokt.an !tt>n
ra ı terin deiL:erek birçok menfaat te. 
zatları ve miınazhinfih meselelerin or 4 

taya çtktığını yazıyor. Pakt imza edi
lirken halle vakJt ve im.kin bulunamı-

1an ve tahmin edilemlyen bıitwı me
seleler şimdi esaslı s:uretle &'ôrti.şU.1 -
mektedlr. 

VAKİT: 

Asım Us Almanya ile İtalya arasın· 
dakl zahiri dosttuk l'Österl.şlerlne, flll
yat sahasında ıöze çarpan hidlselerln 

iki memleket arMında ı-lt11kçe daha 
bariz bir şekli alan ı-lzli bir itimatsız
bil ifşa ettiilnl söylı.iyor. 

YENİ SABAH: 

Buseyin Cahid Yalçın yeni Alman
yanın vaziyetini &'Ozden 1"eçiri7or. BU· 

yiık ba m buyiık derdi olur tarzında, 

mevcut hudutları lçlndt d»nku Al -
manya belki boiulmuyordu. Fakat 
buı-un kendbinin hazırladıtı cember 
içinde nef•s almasına l'erçekten imkin 
yoktur. diyor. 

miştı: •Büyiı.k patron, eğer bir ı 
tehlikeye düşerseniz,. size yardım. 
etmemi bana emrettı .• Pek tabu 
değil mi? Çünkü hayatta kalan ö
teki şeriklerin de öldürülmesi la
zımdı. Büyük patron bütün şerik
lerini öldürttükten sonra, tek ba
şına milyonlara konmak niyetin -
deydi. 

Valkros Madritte kendisini gör
düğü zaman, haydutların bir oğ
lunu kaçırıp öldürdüklerini ve on
lardan intikam almak ıstediğini 

söylemişti. Halbuki Valkros'un bir, 
oğlu var mıydı, yok mıydı? Bura -
sını bir türlü anlıyamamıştı. Val
kros •söylediğim adamları temiz
lersenız, sıze bır milyon dolar ve
receğim. demi;;ti. Halbuki şimdi 
on altı milyon doları vardı. 

Templar bir saniye içinde bü
tün bunları düşündü ve kendi ah
maklığına şaştı. 

Şimdi her şeyi bir şimşek sür'a
tile anlamıştı. Bütün hadiseler zin
cirleme ~ekilde yerliyerine intıbak 
etmişlerdi. 

İrbol öldürülmüştü, Ualino ile 
Völsang öldürülmüştü. Jenson ile 
Kulman öldürülmüştü. Şeriklerin 
hepsi de ödürüldükten sonra, ar
tık. büyük patron Tempları ha • 
yatta bırakır da, ona bir milyon 
dolar verır m•ydi? Büyük patron 

POLiS 
VE 

lUAHKE}IELER 

Köpekten 
davacıyım! 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 
dün şayanı dikkat bir .ihmal yüzün
den yaralanmıya sebebiyet verme» 
davasına bakılmıştır. Jlaklkaıte hi.df. 
senin suçlusu kurtuni renkte, büyük 
bir Sen Bernar köpetldJr. Davacısı da 
Vehbi isminde ihtiyar bir sütçüdür. 

İddiaya &'Öre Vehbi; Ortaköy sırt
larında bahçeli bir köşkte ikamet eden 
Alber isminde birisinin evine süt ver
meie &'ltmif ve kapıyı çalmıştır. Fa
kat bu çaJqma içeriden hiçbir cevap 
verllmedlJinden ihtiyar sütçü ı-erlsin 

•eriye dönmü.f; bafka müşterUerine 

dofru 7ollanmıştır. Likln: kendisi 
kapıdan daha henüz blr kaç adını U• 

zaklaştıfı sırada Alberln cins köı>eft 

birdenbire kapının 7anındaki demtr .. 
varmakhklardan dışarı fırlamış ve 
~i onun kapıyı çalmasına kızmış 

l'lbi büyük bir hiddetle sütçünün üze
rine atlıyarak bacağını ısırımştır. Bu 
atlayq ve ısırıf o kadar ani ve şiddetli 
olmuştur ki zavalh adam mtıdafaa için 

bir hamle 7aptıfı zaman pantalonun .. 
dan yırhlmıt parça ile bacaiından ko
panlmış etleri azpn hay-vanın ağı:ında 
ı-örebllmiş; bu canhavlllr de dolu ' 
eüiümlerden birini kaldırıp hayvanın 
kafasına yapışıırnııttır. 

Bu esnada köıkten çıkan ev sahibi 
hayvanı l'ÜÇhalle zaptetml ;. zavallı 

yaralı ihtiyar da tedavi altına alın .. 
ıruşhr. Davacı Vehbi dün muhakemede 
hidfseyi bu ıekilde anJatmıt ve: 

•- İyUeşmek için 300 lira masraf 
ettl.m. MilSrafımı isterim!» df"miştlr. 

Buna mukabil suc;ılu da: davacının 

ııok terbiyeli olan kopeilnl herhalde 
tahrik etmı, olacaiını ~yllyerek: 

- Bu cins hayvan bana 500 - 600 
liraya mal oldu. Süt gülü.mü ile dava
cının köpef-in kafasında açtığı yarayı 

kapatmak için de 100 Ura sarfettim!, 
Ben de bunu isterim.» demİıjtir. 

Mahkeme tahkik ve isbat için ba -ka 
bir glıne bırakılmqbr. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Belediyede ticrat alan memurlara 
teşrinisaniden itibaren bazı zamlar ya
pılacaktır. 

* Mahrukat Ciatlarında gayritabii 
bir yükseliş göriıldtiğü takdirde, be .. 
lediye narh koyacaktır. * Dahiliye Vekaleti !itaj için Avru
paya meınur gOndermektcn \ azgeç -
rniştir 

* Polonyaya sattıgımız ve Ronuın· 
ya uzerınden gOnderdığıınız mühım 

bir parti teşkil ccıen tuti.ınlcr, ortada 
Polonya rejisı kalnadığı ıçın gerı gel
miştir. 

* Aybaşında tedrisata başlıyacak O· 
lan Ankara pOııs en:->tili.ısil için §chri
ınizdcn ayrılan birinroı, ikinci, tiçtincü 
komiserlerle p()halerden mürekkep 37 
kişi Ank1;1raya gitını:jlır 

* Ege mıntakastnda zelzeleler·in ar
kası kesilmemi:jtir. Yeni zelzeleler en 
ziyade Tahsi köyiınde tahribat yap .. 
mıştır. BLlrada 30 ev yıkılmıştır. 

* Liınana cam, kauçuk ve k3gıt 

yükh.ı iki İtalyan vapuru gel~tir. * Kaptan ve ınakınistler ceıniyeti 

bugiJnkil toplantıda fesih kararı vere
ceklerdir. 

* ~!ersin se!erlerıne yarın ba;;lana
caktır. İlk seferi Tırhan yapacaktır. 

hakikaten çok zeki adammış. Uy
durulmuş bir masal ve bir milyon 
dolar vadi ile iki dünyanın en bü
yük maceraperest bir adamını sa-
tın almağa muvaffak olmuştu. [ 

Valkros, otomobile gelirken cA-) 
ziz i hala sağ ve serbest görünce, 
hayret içinde kalmıştı. Fakat 
Templar o saniye bu hayretin ma
nasını anlamamıştı. 

Şimdi uydurma bir mazeretle 
bankaya girecek, arka kapıdan çı
kacak, tekrar polise telefcıı edec
cekti. 

Fay Edvars başını çevirdi, o za
man Tempları giırdü. D€likanlı -
run gözlerinden bütün hakika'.leri 
ögrenmiş olduğunu görmü~tü. 

Valkros bankaya doğru gidi • 
yordu. Genç kız Templara doğru 
iki adım attığı zaman, Valkros dur
du, geriye döndü. O zaman kin ve 
gayz çizgielrile değişmiş olaı; biı.
yük patronun hakiki yüzü mey -
dana çıkmıştı. Valkros = Büyük 
patron! 

Gözlrinde soğuk bir ışık görün
dü. Bir simanın bir anda bu kadar 
değişebileceğine ihtimal verile -
mezdi. Templar felce uğramış gi
biydı. 

Valkros'un elini sür'atle taban-, 
casına götürdüğünü gördü. O anda; 
Tempların eli de tabancasına gitti.\ 

1 Bakırköy 
arteziyeni 
Son derece mebzul su 

alınacağı anlaşıldı 
Bakırköyünde, köye su vermek 

için açılmasına teşebbüs olunan 
arteziyeti kuyuları çok iyı netice 
vermiştir. Şimdiye kadar bir kıs
mı 130, diğer bir kısmı 90 metre 
derinliğinde iki muhtelif yer deli
nerek buralardan alınan sular e
saslı surette tahlil olunmuştur. Bu 
tetkikat neticesinde 90 metre de
rinliğinde bulunan su içmek nok
tai nazarından daha sıhhi olduk
tan başka 130 metre derinliğinde 
bulunan suya nazaran daha bol-

du~.u suretle açılacak arteziyen .1 
lerin 90 metreye kadar .ndirilme
si kararlaştırılmıştır. Bu artezi -
yenlerden elde edilen su o kadar 
mebzuldür ki Blediye lüzumunda 
Çırpıcıda açılan bu arteziyen ku
yuları vasıtaııile İstanbula su vere
bilecektir. 

Ticarethaneler fiat beyan
namesi verecekler 

İhtikarla mücadele komıtesi, dün 
ô.e kanun çıkar çıkmaz yapılacak 
olan işlerın hazırlıkları ile meşgul; 
olmuştur. Kanun çıkınca, bütün 
ticaret ve sanayi müesseselerinin 
vermeğe mecbur oldukları beyan
namenin şekli tesbit edilmiştir. 

Beyannamede her müessese elle
rinde nekadar mal olduğunu, men
şelerini·, alınış !iatlarını, zaruri 
masraflarını, nıaliyetini ve hal.en 
satış fiatını bildirmj(e mecbur tu
tulacaklardır. Şehrimizde bu şe
kilde beyanname vermesi lazım 
gelen altmış bin müessese vardır. 
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Ünh·ersitede ders hazırlı~ı 
Üniversitenin bütün fakültele -

rinde kayıt ve kabul i~i önümü;; -
deki ayın 15 inde biıecektır. Ders
lere de 31 teşrinievv~·de başlana
caktır. 

Bu sene Ünivrsiteye geçen yıl
lardan daha fazla \alPbe müra~aat 
etmekted;r. Bilhassa hukuk fakül
tesine müracaat daha çoktur. 

Üniversite rektörlüğü, fakülte -
lerd.e izdiham olmaması için ders
haneler genişletilmekte ve labora
tuvarlar sınıf haline getirilmek -
tedir. 

Yeni şekilden sonra .. 
Maarif Veki.letinfn bu yıl tatbike 

başladıft, sabahleyin saat 8 de derse 
ırirmek usulı.i. şimdilik, iyi yiırUyor. 

diye haber alıyoruz. Çocuk, bu şeklide 
daha ziyade mektebe ballanıyor. Ça
l~mak için daha çok vakit bulablli -
yor. Sabahları erken katkmak Uiya
dına sahip oluyor. 

Sabah, tahşmak, Otrenmek için en 
iyi saatlerdir. Bu u~ulun mektepleri
miz i~iı1 hayırlı neticeler vermesini te~ 
menni ederiz. Şehirde nakli vasıtaları 
da sabah servislerine biraz daha dik· 
kat etmelidir. 

BUllBAN CEVAD 

Fakat bir saniye daha gecikmişti. 
Templar elini cebine sokuncıya ka
dar, Valkros otomatik tabancasını 
çıkarmış ve namluyu çevirmişti. 

Bir kurşun cAziz• in başının 
birkaç santimetre yukarısından 
geçti. İkinci bir silah daha patladı, 
fakat Templar bu ikinci kurşunun 
istikametini tayin edemedi. Ancak 
o zaman, elini cebinden çıkarma- 1 

dan, tabancasını Valkros'a çevirdi 
ve ateş ettL 

Valkros'un elinden tabancası 
düştü, kendisi de sarhoş bir adam 
gibi yere yıkıldı. Templar hemen 
yanına fırladı. Caddede, silah ses
lerini duyan balk bağırarak ka -
çışıyorlardı. 

Templar sağlam kolile Valkros'u 
belinden yakaladı ve otomobile 
doğru sürükledi. Şoför bu parlak 
muvaffakiyet karşısında Temp -
!ara yardım etti, Valkrosu içeriye 
ittiler. 

Azizin gözü o zaman Fay Ed -
vars'a ilişti. Genç kadın bir eli 
göğsünde, otomobile dayanmış du
ruyordu. Templar o zaman, ikinci 
kurşunun hangi istikameti takip 
etmiş olduğunu anladı. 

Bir an bulunduğu yerde heykel 
kesildi. Kalbini duracak sandı. 
Derhal koştu, Fay Edvars'ı koluna 
aldı. Genç kadın bir çocuk gibi ha
fifti. Artık omzundaki ıztırabı duy
muyordu bile Genç kadını yavaşça 
kanepeye oturttu ve otomobilin 
kapısını kapatır kapatmaz, hare -
ket ettiler. Şoför sordu: 

-Nereye? 

(Devamı var) 

Milyonluk ordular 
Askerliğin tarihce.,ine l'ÖZ atan\;&r, 

bilirler ki, askerllk, bu&ünkü daimi ve 
muvazzaf ordulara, barutun icadından 
sonra sahip olmak ihtJyacını duymuş
tur. Çünkü. barutun icadı ile beraber, 
bir takını yeni ve çeşitli ateşli slliih
lar meydana çıkDllf, bu silihların kul· 
lanılmasını, daha hazar zamanında öi
retmek lüzumu hasıl olmuştur. 

Halbuki, barutun icadına kadar da
iml ordulara pek ihUyaç hissedilmiyor
du. Bı.itü.n vatandaşlar bir nevi as
kerdJ. Memleketler. bir tehlike kaqı
sında kaluıca, vatandaş, evinden sila
hını alır, hayvanına biner, ordunun te .. 
cemmu mahalline &'elird.J. llarpten son
ra, herkes evine, köyüne dönercU. 

Daimi ordular, daha düne kadar, bir 
mektep vazifesini l'Öriiyord"' Kuru
luşlarının gayesi, daha ziyade talim ve 
terbiye idi. 

Fakat, diinya öyle bir yola dolru 
rldlyor ki, daimi ve muvazzaf ordu
lar, mahiyetini defJştlrmek vaziyetin
dedir. Daimi ordu, artık, bir taraftan 
alan. bir taraftan veren bir öfretim 
müessesesi defil, herhangi bir sürprize 
karşı. derhal harekete l'eçecek. hazır. 
bir büyük kuvvet olmak zaruretlnde
dtr. Bu zarure' dolayıslledir ki, aylar, 
hatta yıllardır, birçok Avrupa mlllet
lerlnln orduları seferber vaziyette bek
liyor. 

Barutun icadile, daimi orduların ku
ruluşu, devletler için bôyük bir bütçe 
faslı teşkil ettiii zaman, bazı münaka
şalar olmuştu. O zaman itirazlar serde
den ekonomistler, acaba. bugünkü mu-

1 yonJuk ordular karşısında ne diyecek· ı 

ter?. Şu t;ual, cidden, şayanı meraktır: 1 

l\.tilletler, bu milyonları aşan seferi 
orduları beslemeyi, yoksa, g-ltgJde bir 
itiyat haline mi getlrlyorJar?. Reynel· 
milel emniyetsizlik havası devam e 
derse. evet, diye, cevap verilebilir. 

JtEŞAD FEYZİ 

Eminöniinde yeraltı 
kaploları 

Eminönü meydanında yapılan 
yeraltı kablolarının değiştirilmesi 
1şi bu ay sonunda tamamlanacak
tır. Malum olduğu üzere kablo -
!arın bu yenilenme işi yeniden 
tanzim olunarak asfaltlanacak o
lan meydanın biran evvel tamam
lanması için yapılmaktadır. 

--<>--

Vakıf akarlar 
Şehrimizde ve diğer ehirlerde 

mevcut vakıf akar.ardan kıymetli 
olanlarının biran evvel tamiri 'Çin 
150 bin liralik yeni bir tahsisat 
verilmiştir. 

Diğer taraftan bir işe yaramıyan 
ve tarihi kıymeti olmıyan vakıf 
binalaı 944 yılına kadar satılmış 
olacaktır. 

istimlak 
faaliyeti ---

Beyazıttaki kırtasiye 
dükkanlarıda kaldırılacak 

İstanbul Belediyesi ist:mlak iş
lerini teksif etmek lüzumunu his
setmektedir. Yeni istimlak kanunu 
mucibince teşekkül eden dört ko
misyon faaliyetlerine devam et -
mektedirler. 

Komisyonlardan birincisi Emi • 
nönünde, ikincisi Koskada ve son 
iki tanesi de Bebek - İstinye yo
lunda çalışmaktadırlar. 

Komisyonlar şimdilik istimlak 
müdürlüğü tarafından kendileri -
ne verilen binaların istimlak kıy
metlerini tesbit etmektedirler. 

İstimlaki en evvel tamamlana -
cak olan Koska - Beyazıt kısmıdır 
ki buranın yıkılmasına azami ıkj. 
ay sonra başlanacaktır. Beyazıt
t~ki inkılap müzesinin önündeki 
küçük kırtasiye dükkanlarından 
müteşekkil adanın da istimlak 
kıymeti tesbit olunmaktadır. Bu
na ait menafii umumiye kararı 
İstanbul belediyesine tebliğ olun
muştur. 

Taksim kışlaRının yıkılma• 
sına ba~lanıyor 

İstanbul belediyes1, Maliye Ve-
ka:et.nden satın aldığı Taksim 
kış:asına ait muameleleri ikmal et
mk üzeredir. Maliye Vekaleti ile 
mutabık kalındığı üzere Belediye 
50 bin lirayı İslanbı;ı D€fterdar -
lığına teslim etmiştir. Taksim kış
lasının tapuda devir ve ferağ mu
amelesi bugünlerde yapılacaktır. 

Kışlanın yıkılmas ıiçin yapılan 
keşifler de tamamlaı;ımıştır. Bina 
ihale olunduğu takdirde derhal 
yıkılacaktır. 
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Bira için tarife levhaları 
Bira fiatlarında cüz'i bir ihtikar 

dahi yapılmaması için Belediye ik
tısat müdürlüğü matbu ve yekna
sak tarife kağıtları hazırlatarak 
bunları müssese ere dağıtmıştır . 

Beyaz renk üzerine siyah yazı 
ile şişe, duble ve bardak bira fiat-

1 
!arı bu tarifelere her müessese içın 
ayrı ayr.ı yazılıp Üzerleri resmi 
mühürle mühürlenmiştir. 

Bira satan tekmil müessese sa
hip'.eri bu yeknasak tarifelerden 
müteaddit miktarda alarak görü
necek yerlere asacaklardır. 
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Eğlence yerlerinin kontrolü 
Şehrimizdeki eğlence yerlerinin 

daha esaslı bir şekilde kontrolları 
için Belediye iktısat müdürlü -
ğüne bağlı olarak bir ctarife şu -
besi• kurulması kararlaş_tırılmı.ştır. 
Bu şubeye müteaddit tarife me
mur !arı da alınacak ve yeni bir 
talimatname yap!lacaktır. 

IAvRUPA HARBİNİN MESELELE_~!.J 
Almanlar nekadar tahtelbahir 

daha yapabilecekler ? 
Almanya ile İn&'litere araslnda bir 

deniz anlaşması olmuştu. Fakat bu ya
ı.ı.n Almanlar onu bozdular. O zaman
danberi, bilhassa harp çıktıktan sonra. 
ortaya türlı.i rivayetler çıktı: 

Almanların &'izllce yapkkları tah
telbahirler varmış; dediler. Şimdi bu
na dair yeni olarak neler yazıldıiıru J 

gözden geçirmek hi.zun geliyor: Alman
ların her biri 750 ton olmak üzere 50 
kadar tahtelbahir yaptıkları söylen -
mektedir. Ton itibarile bunların mec~ 
m:.ı.u 83 bin küsur ton edlyormWj. 

Geçen harp esnasında Kayser AJ -

manya.sının 915 ve 918 seneleri ara
sında yapmak istedlfl tahtelbahir mik
tarı mublellf büyüklükle 765 denhallı 
l'emisine kadar çıkıyordu. 

Her biri 400 tondan başlıyarak Z500 

tona kadar çlkm.ak suretile Almanlar 
ı-eçen harbin son serfelerinde mevcut 
tahteJbabirlerlne dahasını ilive etmek 
suret.ile her sene bir proa-ram yapıyor
lardı. Fakat bunu da söylemeli ki bu 
prog-ramlar ki.fıt üzerinde kalmış ol
du. Geçen umumi harp Almanyanın 
aleyhine netlcelendl. Yapılmafa hkJJ-
lanan tahtelbahlrlerln mütareke olun
ca tezgih üzerinde l'allpJere tesJlm e
dUdlği l'Örüidü. 

Kayser Almanyasının o zaman ki
fıt üı:erinde kalmq olan tasaTI·url:ıt•ını 
HitJer Almanyası hakikat hallnf" ıe

tirmek isteyince mesele tazt:lendl. Ru
ı-ün de Almanlar yine tahtelbahir Jtar
bine rirlşmiş oldukları için deni.zattı l'e
milerl mevzuundan her c-ün bahsetti .. 
lecek demektir. İşle Almanların l'b • 
ilce bir takını lahlelbablrler yaptık -
tarı rivayetleri de eski projeleri can
landırmak istemelerinden çıkmı~ olu
yor. 
Şimdi İn.rillz mütehasslSların'n l•e· 

sap ederek bir neUce cıkarınak istt'
dikleri mesele 1öyle a-özönüne &'etirl
liyor: 

Almanya. şimdi yeniden tahtelbahir 
yapabilir mi, yaparsa ne kadar yapa· 
bilir?. Bunun cevabını l'&Çen t.aTbfn 
neticelerinden alıyorlar ve diyorlar ki: 

Eter herşey yolunda clderse 750 

tonluk tahtelbahir yapmak i('iu 14 ay 
lizun gelecektir. Faka' g-erek işçi ve 
l'erek malzeme noksanı kendini &'ÖS· 
termektedir. Onun için böyle bir ceml
nin inşası 25 aya kadar sürüklenebilir. 
Bir g-eminin sür'atle inşası makbul bir 
şey olmadıfını AlmanJarm çabucak 
yaptıkları bu:ı harp genıllerlnde &'Ö· 
rfilmüştür. Hesabın neticesini görmek 
isteyince şuna varılıyor: 

İngiUzler harbin 3 sene siıreceğinl 
düşünerek hesaplarını ona göre tut -
tukları için acaba bu üç sene zarfında 
Almanların ne kadar tahtelbahir ya
pabi1eceklerinl araşhrıyorlar. 

Bu takdirde Almanya bu miıddet 

zarfında 230 tahtelbahir yapabilir dl· 
yorlar. Vasati olarak her tahtelbahi
rin inşası 6-1 ay surmek suretlle. 

Fakat bu iki yüz otuz tahlelbahlr 
hesabrnın dJğer bir tarafı daha var .. 
dır: Kayser Almanyası ılddetll bir de
nizaltı harbi açmıştı. Buna kartı in
l'iliz tarafının hazırlanması, tedblrler 
alması, harbin son senesinde tamam
lanmış oluyordu. 918 de Almanyarun 
osene 81 3 eni tahtelbahir yaphfı an
lqıhnış, fakat yine bir lesadüflür ki 
o zamana kadar kaybettlfi taht.el -
bahirlerin mUı;tarı da 81 oldufu l'Ö· 
rülmiiştü. 

Buı-ünkü İn&'ilterenin denizaltı ve
saiti cihetinden hazırhfı reçen seferki 
rtbl kalmaınqtır. AJmanya için bu se
fer daha çolı: lahlelbahlr kaybetmek 
ihtimalleri arttıkça artıyor. 

Harp bqladıJı zaman denizlerde ve 
ya bitaraf ve yahut ta İnı'llterenin 
müttefiki bulunan memleketlerin 11-
manlarında bulunmak üzere hepsi a
ııafl yukarı 1,105,000 ton mecmuunda 
Alman gemisi vardı. Balhk denizi 
müstesna. olmak üzere bütün denizler
de Alman ticaret l'emilerlnln rellp 
rltmesl arhk mümkün olmuyor. Bu 
remiler:ln bir kısmı yakalanmış, alın
mış, bir kısmı da bitaraf memleket
lerin limanlarmda kahnq bulunuyor· 
tar. Görülüyor ki denizin üstünde de, 
albnda da Almanlar zayıftırlar. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Sulh (( taarruzu » 
Yazan: Ah d Şukrü }.S'.\lt.R 

Polonya.daki kerı hare at nihayet .. 
lenir nilıayetlcnm ı, cmrı\'akU İncil

tereye "·e f'ran$a) a kabul ettirerek .\1-
many ile ~ulh yaptumak içni bh ha~ 
reket ba!}lam11jhr. Önce Gorin& bir 
nutuk sOyliyerek Polonyanın btil~m
dan sonra. Almanyanın sulh yapmıya. 
taraftar oldufunu blldlrn1işti. Sonra 
Hitıer Danzlgde sOylediği nutukla ay
ni şeyi tekrar etti. Bu tekliflf'r ingil
terede ve Fransada müsbet bir akb u
yandırmadı. Cemberlayn ve Daladye, 
Avrupayı tehdit eden nazı tahakkU· 
mı.i ortadan kalkınrıya kadar İnl'fit.e. 

re ve Fransanın lhÜcadtlt"dr devam 
edecekleı·lnl bıtdirdilcr. 

Bundan sonra 1\.Iusollni bir nutuk 
söyliyerek mU.cadeleyi devam ettir -
mekte bir fayda olmadıfını izalı t!Ui.. 
Fqist liderini, bÜ ini~iyatlfl almak ı .. 
çin tazyik eden amiller sarUıtir; Ev
veli. harp devam ettiği tal..dirde itaı. 

yanın da. mücadeleye süruklenecefln· 
den korkmaktadır. İkinci bir ~ebep dtt 
Alman - Sovyet paktının tatblkinderı 
doğan neticenin, İta.tyan menfaatleri ... 
ne uygun gelmeme.sidir. Binaenl'leyb 
İtalya harbe girmekten kaçınn .. ya mu .. 
vaffak oltıa da müC'adtlenin de\'amı, 

vaziyeti gittikçe İtalya aleyhine in .. 
kişaf ettirmekte de:vam ederf"ktir. Bu 
sebeplerle .:\Iusolin.inin suUı taruftarh
fında samimi olduğunda ffÜPht- yok -
tur. Fakat faşist lidertr.in trkllfi d• 
Londra ve Parlı.te mli bet f:iurrtte kar .. 
şılanmamıştır. Şimdi İtalyan gazete 
Jeri, bu bahsi ellerine .-larak İngllte
renfn ve •·ransanın Ahllanyayı mağlUı.ı 
etmek noktasında kaf"!?ıla!lt kları ı.or

lukları izah etmt'ktedirler. 
FilhakJka İngiliz ve Fran,ıı devleı 

adamlarının sözlerine bakılat·ak olur· 
sa, buuJar da Almauyanın kolay kolay 
mağlüp olmıyacağını takdir t'tmekte -
dlrler. Fakat ina-IUt•re ve Fransa hic; d ı 
istemedikleri halde sti.rtikh·ndiklerl 
bu harbi ~onuna kadar dt"\"am ettir -
mek mecburiyetındedlrler. lliç :,up -
he yoktur ki her iki demokrat d<'vlet 
de harbe girerken krndilerine ı-öre bir 
hesap yapmışlardır. 

Sov!·elle:.rin Polonyal'l Almanya ile 
paylaşmaları, vaziyeti Alm.lnya le-hine 
defiJJtirmek şOyJe dur.;un, belki de a
leyhlerine deii')tirml!ttir: 

1- Evveli Almanya Polon yanın 
mühim bir kısım servetinden mahrum 
kalmaktadır. Sovyetlerin Gali~yadakl 

petrolleri bile ellerine geçirdikleri bil
dirilmektedir. 

2- İkincisi, Polonyanın bu ı.rkilde 
SovyeUerle pa)'la)'ılmaısı, Almanyayı 

şark cepbesiie meşgul oh.ıak g-ailesin
den kurtarmı.ş oln1uyor. Çunku So"• -
yetıerin tamamlle Polonyada detilse 
de bu cephelerde 110 fırka askeri ol
dui"u bildirilmektedir. Ac;;keri muit- -
hassıslara gOre AlmaJ!Iar. bu klt'alara 
karşı şarkta 55 fırka aç,ker alıko~·ınak 
mecburiyetindedlrler, Demek ki ar)(: 
ta kaı:antlan zafere ra.imen, Alınan~a 
yalnız bir cephe ile me~~uı ola<"a.k" 
vaziyetle değildir. 

Diğer taraftan İngiltpre ve Fransa 
için zafer kazanmak zor ise, Almanya 
için İngiltereyi ve Fransayı maJlüp t't
menin hiç ihtlmail yoktur. Deml'k ki 
uoıun sürse de neticede mafliıp ot.1.<"a.k 
bir taraf varsa, o da Almanya olabilir. 
Almanya ne zaman ve nasıl matlilv 
olacak? Bunu bugün kim-.e bilemrz. 
Garp cephesinden taarruz mu yaplla
eak? 914 harbinde olduiu s-lbl, yavaş 
yavaş yıkılacak mı?. Yoksa Almanya, 
harbi nihayetlendirmek için kendisi 
mi bitaraflara hücum edecek? flarp 
başhyah henüz aradan bir ay Keçme
dlit halde, bitarafların şu ve bu ha· 
reketinden dolayı Almanyanm asa.bl
leşmiye başladıfı &'Örülmektedir. Bu 
asabiyet Almanyayı hesapsız blr ha
rekete sevkedeblUr. 

İtalya ve Yunanistan 
balık alıyor 

Taze balıkların tuzlanmış olarak 
ihracına müsaade olunması üzerir.e 
limanımıza Yunanistan ve bilhas
sa İtalyan balık~ı gemileri gel ~ 
meğe başlamıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Mektebe giden tale
be ve tramvay 

Bir talebe velisJ yaz1Yor: 

•Maliimdur ki bu sene mektep~ 
lerde derslere saat sekizde baş -
lanmaktad.ır. Bunun için de 7av
rularıınız derse yetiımek için ona 
&'Öre erken kalkıyorlar. Fakat sa
at sekiz a.melenin de it zamanına 
tesa.dtif ettlfl için, tramvaylar a
na baba l'iinü olmaktadır. Eski
den talebe ameleden bir 113.&t son
ra mektebe ~ider, biraz ferahlar· 
dı. Halbuki ılmdl tramvay ldareal 
yine ayni servisi muhafaza ettlfi 
için, mektebe ı-Jden oocuklar tram
vaylarla mektebe gitmekte çok 
sıkıntı çekmektedirler. Acaba 
tramvay idare-si kalabahk yerler
de, muayyen saatlerde- yalnız fa. 
lebeyc mahsus arabalar tahrik 
edemez mi!• 



~..--.C,·KER GÖZİLE CEPHELER l 
(1 inci san ifedeıı devam) 1 

ille şimdi her adıma on adım isa-

1 

edecek kadar kesif kuvvetler 
beher kilometrosu milyonlarca 

1 iraya mal olmuş ;st'hkamlarla 1 
llıiidafaa dilmektedir. 

miktor daha fazlaya da çıkabilir. , 
İsviçreden Karlesr~heye kadar_ ka
dar geçit ve harekat yapmak ım
kansız gibi bir şeydir. Onun için 
Mozel ile Ren arasındaki 150 ki
lometrelik sahada metro başına 
kırk kişilik bir k.esafet bile elde 

1 edilebilir. 

EN SON DAKiKA 
Tayyare.'.:r faaliyette 1 - -h d • • 

.. BusabahakadarVarşovanındü-Sovyet - Alman mua e esının ve 
şup duşmedığı hakkında tereddut-

Şark cephesi ile garp cephesi a
tasındaki farkı anlamak için bazı. 

,rakamlar zikredebiliriz: Polonya- 1 

lı!ar takriben 2000 k>lometro olanJ. 
hudutlarını müdafaa için iki mil
YonJuk bir orduya malik idiler. 

Bu kesafete bir de tahkimat ba-· 
kımından olan kudreti ilave eder-! 
sek, cepheden girişilecek bir taar
ruzun ne azim fedakarlıklara mal 
olacağını kolayca anlır biliriz. 

ler 2>il olmuş değildi. Fakat son k hl • 
gelen ~aberler şehrin artık Alman- t t" d•ı t arın metnı Iarın elinde olduğuna şüph bırak- ea 1 e 1 en me u 
mamaktadır. 

O halde müdafaa kesafeti metre 
başına bir adımdı. 
?arp cephesinin bütün u~un -

lu.gu Isviçre hududundan Luksen
burga kadar 320 k>lometredir. Her 
:it; tarafın buraya yığabilecekleri 
~tduların mevcutlarını altı mil -
ton tahimn edebiliriz. Şu halde iki 
!arat için beher metreye müdafaa 
~afeti 20 itiş; isabet ediyor. Bu 

Cenahlardan, yani bitaraf mem
leketleri çiğneyerek yapılacak bir 
çevirme hareketi ayrıca mülahaza! 
edilebilir. Fakat muharebe nekadar 
uzarsa uzasın, garp cephesinde her 
iki tarafın da dik.ine bir taarruzu 
oldukça zamana ve çok bol malze
me sarfına ihtiyaç gösterecektir. 

ERKANIHARB 

ALMAN - RUS MUAHEDESİ 
(1 inci sahifeden devam) 

Oanıig valisi Förster ve Alman müte
..._,ısları hazır bulunmwılardır. 

Ziyafeti müteakip nutuklar söylen
lllt,, Almanya ile Sovyet Rusya ara
lttı:daki ikhsadi münasebetler tebarüz 
lltırUmlşUr. 

t.Deyll 1\-leyb &'&zetesinin yazdığına 

töre, Bitler şimdi yeni bir cSulh ta
'l'tuzn> na &"irlşecekUr. BUler Polon .. 
•aıun haritadan silinmiş olmasını ka
htıJ etmek. müstemlekelerde tadllit 
lıctası vadlnde bulunmak şartlarile 
ltı.111ıasamata. nihayet vermek üzere 
1•11ı teklll edebllecekllr. Bu teklif ka
buı edilmediği takdirde. Hlllerln Av
tuua harbinl sonun~ kadar idame ede· 
tefj talıruin olunmaktadır. 

t\(oskoVadakl Davas ajansı muhabt
tln.ın blldlrdiğine söre, Alman Haricly15 
~aıtrı ile gelen mütehassıslar, Sovyet 
lltısya ile Almanya arasında iktısadi 
bır teşriki mesaiyi temin eLml$lerdlr. 
"1-·nı muhabir Moskova müzakereleri 
l:ıeticcsinde evvelce çiztımı, olan bat .. 
1ıtı hudut olarak kabul edildtti 2an .. 
tıoıunmakta, talsilita. intizar olun • 
"'•kladır. 

Hitler'in sulh teklifi 
nasıl olacak "! 

Cenevre 29 (A.A.)- Ecnebi me .. 
hafUdeki mütalea. Muı;olininin 

nutku ile açılnuş olan sulh tik -
rJnin yakında alma.uya tarafın -
dan daha ziyade teşdit olwıacafı 
merkezindedir. 

Birkaç, gündenberl mihver dev
letlerinin diploması mümessilleri 
kendileri ile münakaşada. bulun· 
makta. oldukları memleketlerdeki 
aksülamellerl iskandil etmek il
ı;ere ortaya bir takım haberler at
makt,'ldırlar. 

Bu mümessiller; sulhu tesis et .. 
mek için yapılacak centilmence 
bir uzlaşmanın ehemmiyetfnJ rös .. 
tcrmefe ufraşmaktadırlaT. 

Bu zevat; büyük bir mebaretle 
rakiplerini Almanyanın büyük bir 
ulüvvücenap cö.stermeie amade 

olduğuna iknaa çahşmaktadırJar. 
Bitlerin umumi bir terki teslt

hah kabule hazır oldufunu ve 
Polonyanm Almanya tarafından 

fethedilmesine mukabil mühim 
tavlzat vermeyi kabul edeceğini 
iddia etmektedirler. 

Cenevredeki ecnebiler mehafi 
llnde bu manevraların Dillere bu 
kabil gayretlere devam etmenin 
faydasızhfını isbat etmekten baş .. 
ka bir netice vermiyecefi kanaati 
vardır. 

Alman ajansınin tebliği 
Londra 29 (Radyo)- D. N. B. Al

man resmi ajansı bu sabah şu teblitl 
neşretmiştir: 

o:Almanya Ue SovYet Rusya arasın
da Polonyaya alt işler hakkında ce
reyan elmiş olan müzakerelerde tam 
mir mutabakat hasıl olmuştur. Bu mu .. 
taba.kat i.ızerlne şarkta sulh ve sükün 
teessüs etmiş olduğundan Almanya ile 
Franc:ıa ve İngiltere arasında mevcut 
muhasematm devamı faydasız oldutu 
dünya efkiirı umumiycsine ilin olunur. 
SovYet Rusya ile Almanya muhase -
matı tatil ye sulhu iade etmek mak
sadile müştereken hareket etmeie ka
rar vermişlerdir. Bu müşterek leklif
lerl muvatfakiyetsizllie uğradıjl. tak· 
dirde harbin devamtndan İngiltere ile 
Fransa mes'uJ tutulacaktır. Fransa ile 
İngiltere, müsbet bir cevap vermedik
leri takdirde SovYet Rusya ile Alman .. 
ya, Jcap eden tedbirleri almak için 
aralarında müşaverede bulunacaklar .. 
dır.ıt 

İNGİLİZ GATELERINE GÖRE 
ALMANYA VE TÜRKİYE 

Londra 28 (A.A.)- «Taymisıt gaze .. 
tesinin Moskova muhabirine nazaran 
Almanya. SoVYet tavassutu ile Tür
kiyenln bitaraflağını temine de çalış

maktadır. Bu bitaraflık, İtalyanın, Al· 
manyanın yanıbaşında harbe girme .. 
sini kolaylaştıracaktır. 

Sovyetlerln Baltık üzerindeki emel
lerinin Fon Rlbbentropa bir emrivaki 
olarak rösterllmiş olması mümkün gö-

ovyetler Estonya 
ile anlaştılar 

I»aris 20- Sovyet Rusya ile Estonya 
trasında imzalanan ademi tecavi.i.z 
ll<lkh 6 maddeliktir. Bu maddeler şun .. 
lardır: 
1- İki taraf, askeri yardıın da dahil 

Olnıak w.ere herhangi bir tecavüze karşı 
t'ekdlğerine yardım edeceklerdlr. 
2- Sovyet Rusya, Estonya ordusu

na. teçhizat ve silah bakımından yar .. 
dun edecektir. 

evvel feshf'dilmedlfi takdirde beş sene 
daha mui«"ber o1aC'akhr. 

İki memleket arasında ayrıca 1.icari 
ve nakliyat muahedeleri de imzala.o-
mıştır. 

Cerrahpaşada yeni verem 
pavyonu 

Garp cephesinde, son 24 saatte 
yeni hiçbir hareket olmamıştır. 
sadece tayyare keşif faaliyetlerinın 
daha ziyade sıklaştığı göze çarp -
maktadır. Fransız askri mehafili 
bu uçuşlarda Fransız tayyarele -
rinin büY.(ik bir faikiyet gösterdi
ğini bildirmektedir. 

Almanlar 26 eylülde Norveç sa
hili ile İskoçya arasında bir İngiliz 
tayyare gemisini batırdıkları!Jı id
dia etmektedirler. Halbuki Ingi
lizler kastedilen Ark Royal gemi
sinin normal hizmet mevkiinde 
bulunduğunu bildirmektedirler. 

Estonya sahillerinde Piyonye a
dında bir Sovyet gemsii daha ba
tırılmıştır. Sovyet vapurlarına ya
pılan bu taarruzlar Moskovada bu-. 
lunan Estonya Hariciy naz:rını çok 
müşkül vaziyete sokmuştur. 

Dün de Estonyanın merkezi olan 
Tallin üzerinde Sovyet tayyareleri 
uçuşlar yapmışlardır. Estonyalılar 
bir hadise çıkarmamak için ateş 
etmemektedirler 

························••ı 
rünmcktedir. 

«Taymts• g-azetesi şu satırları ıl.i.ve 

etmektedir: 
«Almanya ayni zamanda hem 1\-los .. 

kova ile müzakere etmekte. hem de 
Titrkiyenln itimadım kazanmak için 
gayretlerini iki mi.ili artttrmaktadır. 

Bitlerin Beı;line dönünce yaptığı. ilk 
icraattan biri kendisine ltimatnamesinl 
veren yeni Türk sefirini kabul etmek 
olmuştur. Yeni büyük elçiye askeri ta .. 
1.lm merasimi yapılmıştır. Bitler, bu 
cemile He Almanyanın ithal e~tiil Türk 
e1Jyasınm bedelini ödememesi yüzün .. 
den Ankarada hasıl olan feci intibaı 

silebileceğinden şüphe etmekte idi.ıt 

Nevs Cronicle de şöyle diyor: 
aStalin, lılç şüphesiz naz.ilerin ken .. 

dllerine saklamakta. oldukları Balkan 
ve Baltık pastatarJnın geniş dilimle
rini kendisi için istiyecektir. Berlinin 
diplomatik mahfillerine göre l\lemelln 
şimalinde Baltık deniz.inin bütün şark 
sahilinin kontrolünü. ve Romanya. ile 
Bulgaristan üzerinde Sovyet nüfuzunu 
tstlyecektir. Bu suretle Karadeniz bir 
Türk - Rus gölü halini alacaktır. Bu
nunla beraber, Alman diplomasisinin 
temelini de Baltık denizile Romanya 
ve Balkanlartn kontrolü arzusu teşkil 
etmekte, ve gene bu arzudur kl Bitleri 
Polonya.ya taarruza sevketmlş bulun
maktadır.» 

lllİSAFİRLER OPERA BALELERİNDE 

:'tloskova 29 (A.A.) - lllolotof ile 
Von Ribbentrop arasındaki görüşme, ya 
rı geceden sonra tekrar başlamışhr. 

Bundan evvel iki devlet adanu Opera. 
halelerine gitmişlerdi. 

İngilizler Neyi 
Bekliyorlar ? 

(Birinci sahifeden devam) 
Abluka ile Almanyayı bunaltmak, 

yokluk ve sefaletle balkı bunaltmak; 
teşvik, ikna ve tahrik ile Alman mil· 
letini rejim ve harp aleyhine ayaklan~ 
dırrnak; Al.manyada yeni tip bir is .. 
panya dahili harbi yaratmak ve halk 
ile bir arada Berlin üzerlne yürümek! 

Bunun irindir ki, Alman şehirlerine 
bomba yerine hii.13. beyanname alıl-

ması garip görünmemelldir. 

Moskova 29 (A.A.)- D. N. B. bll-
diriyor; 

Almanya. Hariciye Nazırı Von Rlb· 
bentrop ile Sovyetler BirJJ.il Hökô -
meti Reisi ve HarJclye Halk Komiseri 
Molotof ve Stalln arasında, Almanya
nın Moskova büyük elpisi Schulenburl'- ı 
un da işiirakile yapılan görütmeler. 
bu gece nihayete ermiştir. 

Bu görüımeler neticesinde aşafıdaki 
anlaşmalar imzalanmLŞtır: 

1.- Alman hükô.metinin ve SovYei
ler Birliği lıükümellnln, 28 eyUil 1939 
tarihli deklarasyonu: 
Buıün imzaladıkları bir anlaşma ile 

Polonya devletinin tasfiyesinden do .. 
ğan meseleleri kat'i surette halleden 
ve bu suretle şarki Avrupa.da. devamlı 
bir sulh için emin bir esas yaratmış 
bulu.nan Alman hükiımeti ve Sovyetler 
Birliği hükümeti bir taraftan Almanya 
ve diğer taraftan İngUtere ve Fransa 
arasında mevcut haliharbe btr nihayet 
vermenin bütün milletlerin haklki 
menlaatine uyg)b olduğu fikrini müt-
teflkan izhar ederler. Bu sebeple iki 
hükümet. lüzumu takdirinde diğer dost 
devletlerJe anlaşma halinde, bu hedefi 
mümkün olduğu kadar çabuk elde et~ 
mek için müşterek gayretler yapacak· 
!ardır. İki hil.kômetin gayretlerinin 
muvaffakiyetslz kalması takdirinde 
İngiltere ve Fransanın harbin deva -
mından mes'uJ oldukları keyfiyeti sil· 
but bulacaktır. Harbin devamı takd.J-
rinde, lüzumlu tedbirler bahsinde, AJ .. 
manya. ve Sovyetier Birliği hükümet .. 
lerl aralarında müşterek konsültas-

yontar yapacaklardır 
2.- Alman - Sovyet budu& ve dost .. 

luk anlaşması: 
Eski Polonya devletinin tasftyesin-

den sonra, Almanya hükümetl ve Sovw 
yetler Birliği hükfuneti, bu arazide 
sulh ve nizamı tesis etmeyl ve bu ara-
z1de oturan milliyetlere sakin ve etnik 
hususiyetlerine mutabık bir hayat te .. 
min eylemeyl kendllerlne vazife bl-
lirler. 

İki hükfunet, bu hususta aşağıdaki 

SovYetler Birliği hükümell, melfuf cek ve Almanya, bu iptidai mad- 1 

haritada çlzllmlş hattı sabık Polonya delere mukabil uzun ~adeli endüs
arazislnde iki tarafın lmparalorlul< tri teslimatı yapacaktır. İkı taraf, 
menfaallerlnin hududu olarııJt lesbll bu ekonomik programı, Alman -
ederler. Bu hal, ayni zamanda mütem- Sovyet eşya mübadelesini mazideki 
mim bir protokolda da tayin edilecek- azami hacmine vardıracak b;r su-
lir. rette inkişaf ttireoeklerdir. İki hü-

Madde: 2.- İki taraf, birinci madde- kumet, yukarıdaki tedbirlerin te
de ıesbil edilmiş olan iki taraf lmpa- min edilmesi için lüzumlu emiTleri. 
ratorluk menfaatleri hududunun ka.t'i derhal verecekler ve müzakerele
mahiyetini kabul ederler. İkl taraf, bu rin mümkün olduğu kadar çabuk 
aulaşmaya üçüncü devletlerin her türlil bir surette başlanıp bitirilmesi için 
karışmalarını reddeyllyeceklercllr. her şeyi yapacaklardır. 

Madde: 3.- Birinci maddede tesbit Hürmet1rimin kabu~ünü rica e-
edilmiş olan hattın garbmdaki arazide derim, B. Nazır. 
lüzumlu yeni siyasi reJJm, Alman hü· tmza: V. M. Molotof 
kümeti tarafından, bu hattın şarkında· Alman Hariciye Nazırı B. Von 
ki arazide SovYel hükümetl tarafın - R:bbentrop da, B. Molotof'a bir 
dan tesis edilecektir. mektup göndererek Sovyet halk 

l'tladde: 4..- Alman hükfımeti ve komiserleri reisi v harici_ye halk 
SovYet hükümeti yukarıdaki sureti komiserinin mektubunu aldığını 
halli, iki millet arasında dostane mü - bildirmekte ve B. Molotofun be -
nascbetlerin artan bir inkişafınm emin yanat~nı ayn.en tekrar ettikten son-
blr esası olarak telıikki ederler. ra, mektubunu aşağıdaki cümle ile 

J\.fadde: 5.- Bu anlaşma tasdik edi· bitirmektedir: 
lecek ve musaddak suretler, mümkün Alman hükllmeti namına ·ve Al-ı 
olduğu kadar çabuk bir zamanda Ber- man hükG.metinin emri ile. bu dek
llnde teali olunacaktır. Bu aulaşma, ıarasyonla mutabık oldui(umu bil-
tım::ısı tarihinden itibaren mer'iyet dirir ve Alman hjikümetinin ken-
mevkUoe girmektedir. di tarafından bu hususta lazım o-

Not: Bu anlaşmada bahsi mev - lan her şeyi yapacağını size arze
zuu edilen harita, bilahare mat - der'm. 
buatla neşrolunacaktır. Hürmetlerimin. ve saire. 

3 - Sovyetler Birliği halk komi- İmza: Y. Von Ribbentrop 
serler> meclisi reisi ve hariciye İki numaralı vesikaya ek proto-
hallc komiseri Mo~otof, Almanva kol: 
Hariciye Nazırına aşağıdaki mek-1 Hudut hattının tarifi: 
tubu göndermiştir: 1 Hudut hattı, Litvanyanın cenu-

B. Nazır, bi noktas ndan baslar. buradan 
Görüşmelerimizle alakadar ola- Augustowo simalinde. umupıiyet

rak şurasını size teyit ile kesbi şe- le garp istikamet:nde Alman hu
ref eylerim ki Sovyet hükümeh, duduna kadar g'der ve buradan da 
elde ettiğimiz umumi siyasi an - Pisia ırmağına kadar Alman bu
laşma esası ve ruhu üzerinde, Al- dudunu takip eyler. Hudut hattı, 
manya ile Sovyet birliği arasında bu noktadan Astroknka'va kadar 
\icaret ve eşya mübadelesi müna- Pisia ırmağını. buradan Krystno
sebetlerini bütün vasıtalarla inki- po"a kadar Bug ınnağını takip e
şaf ettirmek azmindedir. Bu mak- der, sonra garba döner ve Rawa
satla, iki taraftan bir ekonomik ruska ve Lubaczow'un şimalinde 
program tesbit olunacaktır. Bu San ırmağına kadar gider, nihavet 

maddeleri kararlaştlrmışlardır: programa g·· S ti b" 1. - · d d b k d S 
1 

ore, ovye er ır ıgı bura an a mansa ına a ar on 
llladde: 1.- Alman hükümell ve Almanyaya iptidai maddeler vere- ırmağını takip eyler. 

Sovyet-Alman anlaşmasında ecnebilerin görüşleri 
Moskova 29 (A.A.) - Havas a

jansından: 

Ecnebi~r mehafilinde Sovyet 
Rusyam Almanya ile yaptığı teş
riki mesainin arazi ve iktısadiyat 
bakımından kendisine temin ede
ceği menafi t';keninciy kadar Al
manya ile berabr hareket edeceği 
tebarüz ettirilmektedir. 

Ayni mehafilde Sovyet propa- I 
gandasının Alman propagandasına 
uyarak Fransaya ilişmediği; fakat, 
İnglltereye pek ziyade şiddetle hü
cum etmekte olduğu beyan olun
maktadır. 

Sovyet propagandası; İngiltere 
ile Amerikanın Sovyet Rusya ile 

Japonya arasında bir harp çıkar - ı 
mağa çalışmakta olduklarını, fakati 
Stalinin basiret ve kiyaseti saye
sinde bu teşebbüsün akamete uğ
ratılacağını ilan etmektedirler. 

Almanlarla Sovyetler arasında 
aktediln:ıiş olan anlaşma Sovyet -
]erin Ingiltere ile Fransanın ve 
Sovyet Rusya ile Almanya ara -
sında bir harp çıkarmağa çal;ş -
makta o'duklarını izaha .ı;ayret e
den neşriyatlarının tekaddüm et
miş olduğu hatırlardadır. 

Ecnebiler mehafHindeki müta -
lea; zamanın bir Japon - Rus itila
fına müsait olduğunu iddia edebil-ı 
mek için daha pek erken olduğu 
merkezindedir. 

Po'onyanın taksiminden sonra 
Çin 'n taksim edilmesi için de vakit 
pek erkendir. 
Diğer taraftan Bay Molotof ile 

B. Şükrü Saracoğlu arasındaki gö
rüşmeler; iki gündenberi tatil o- ı 
lunmuştur. Molotof; dü_n Mosko
vadaki Bulgar ortalçisi Iran büyük 
ele.sini kabul etm',.tir. 

Almanlar mehafilinde B. Şükrü 
Saracoğlu ile B. Fon Ribbentropun 
ayni zamanda Moskovada bulun
malarının bir tesadüf eseri olduğu 
bevan olunmakta ise de B. Fon Rib
bnetrop'un Türkiye ile İngiltere 
ve Fransa arasındak" münasebet -
leri bozmağa çalısmak istediği ka
naati de vardır. 

Sovyetler Finlandiya körfezine mayin döktüler 
Moskova 29 (A.A.) - Havas a- \ 
jansından: , 

Ecnebi mehafil; bu ayın 20 sinde ' 

Bu mayin tarlalarının bulunduk- tlbahirlerin Baltık devletleri li -
lan mevkiler hakkında malumat manlarına iltica etmşi oldukları 
da verilmiştir. b:ld'rilmekte idi. Gazeteler ayni 

Ayni günde Sovyet gazeteleri; azmanda bir Po'onya tahtelbahi-

3-.. Estonya hukU.meU Sovyetlerln 
Sareama adalarHe Palesky nehrinde 
bahri ve askeri üssülharekeler ile ken
di toprakları dahilinde tayyare mey
danıarı tesisine muvafakat eder. Es
toıı.ya, bu üssillharekelerl ve tayyare 
ltıeydanlarını müdafaa etmek için Sov· 
YeUerin oralarda kendi masranarile 
~uayyen miktarda askeri bir kuvvet 
hu.lundurmalarrnı kabul eder. Bu as
k:eri kuvveiin azami miktarı, iki taraf 
atasında hususi bir muahede ile tayin 

ETEM İZZET BENİCE 
Cerrahpaşa hastanesine yeniden ---------------ı 

bir verem pavyonu ilavesi etra -
fında yapılan tetkiklere ehemmi
yetle devam olunmaktadır. İstan
bul belediyesi Istanbuldaki ve -
remlilerin feci vaziyetini nazarı 
üibare alarak bu pavyonu biran 
evvel yapmak üzere faaliyete ge
çecektir. 

Moskovadaki ecnebi memleketler 
diplomasi mümessillerine Sovyet 1 
hükümeti tarafından finlandiya 
körfezindeki Sovyet sularına ma
yinler vazett!ğinin bf.ldirilmiş ol- 1 

duğunu hatırlatmaktadırlar. 

Tas ajansının Leningraddan vermiş rinin Tallin limanından kaçmış ol
olduğu bir haberi neşretmekle idL duğunu haber veriyorlardı. Bu mü

Bu haberde; Polonya tahtelba - sııhedeler; bu iki geminin mayin -
birleri ile hüviyetleri tayin edile- lere çarpıp çarpmamış olduklarını 
memiş olan diğer bir takım tah - suale şayan görmektedirler. 

Alman tahtelbahirleri nerelerde faaliyette ? 

'dlle<'ektir. 
4- İki taraf. yekdiieri aleyhine mü

teveccih hiçbir ittifak akdetmemeyl ve I 
lıiçbir kovallo;yona girmemeyi taahhüt 
tderler. 

5- Bu paklın tahakkuku, iki tarafın 
lı.Ukuku hikimiyetine ekonomik sis
le.ınıne ve devlet teşkilitına halel ver-

,, 
En 

İ!'tanbul Belediyesi Memurları yar-
dın1 sandığından: 

23/9/939 Cumarter:;i günü yapılı:.ın 

fevkalade toplantıda da ekseriyet ol
n1amıştır. 30/9/939 Cumartesi gühü 
saat 12 de Sandığa dahil bütün üyele
rin Belediyede yapılacak toplantıya 

gelıneleri rica olunur. 

Bu akşam SA R A '( Sinemasında -ııı. 
e.;rarengiz,, en cazip ve en kuvvetli macera ve aşk filmi. .. 

D'ANGKOR Hint ibadetgahının esrarı ... 

Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Büyüıc Japon :ıoliı; hafi.vesinin en son muvaffakiyetleri 

PETER LORRE ve ROCHELLE HUDSON 
llılyecektır. 

1 

tarafınd~n czynanmış fransızca sözlü harıka filmi 
6- Karşılıklı paki, tasdlki mutea- 1 İlaveten harbin iliinındanberi bütün dünya havadisler~nı gösteren 

~lp mer'lyele ~irecektlr. Bu tasdik altı Foks Jurnal: Avrupa siliıh başında -Son sa~t. hadiseler;.. fogiliz Kul 
Cün zarfmda vukubulacak ve Tallln 1 ve Kraliçesinin Kanadayı ve Nevyork sergısını zıyaretlerı. Yerlen-

1t•hrinde teali edllocekUr. Pakim mud- 1 nizi evvelden aldırınız. 
\ııletl, on senedir, inkızasından bir sene 

Londra 29 (A.A.) - Alman tah
·telbahirlerl, sistematik surette İn
giltere adalarından uzaklara tar
d.olunmaktadır. 

İskandinavya; cenubi Amerika ve 

Japonya sahillerİ!tlde fa.ali yet gös
termektedirler. 

beyan edildiğine göre bu hal; İn

giliz donanmasının 
hiikimi,yetini ikmal 

sının bir neticesidir. 

denizlerdeki 
etım~ olma -

Bu tahtelbahlrler, şimdi yalnız Salahiyettar deniz mehafilinde 

Yeni harplerde piyadenin vazifesi kolaylaşmış 
Roma 29 (A.A.)- Lovoro Fasclsto 

gazetesinin ıark cephesinde :vapmıt ol

dufu seyahatten avdet eden Bt'rlin 

1 

muhabiri: bu muharebede plyadeni.:ı 
bqhca rolü oynamam.Jş olduğunu söy
lemektedir. 

Muhabir diyor ki; o:Meseli Q .ıt~>n 

devam ~etmiş olan bilyilk. Kutno ınu · 

harebesinJe Almanların hareki.tı. ev .. 

veıa. bombardıman tayyareleri, mütea .. 

kıben Uk hatlara sür'tle &elen ve m.J. 
hanlki surette cerrolunan hafif topçu 
bataryaları ve nihayet düşmanı takip 
ve esir eden zırhh teşekküıler tara .. 
tından yapılmqtır. 

Piyade işe en son olarak müdahale
de bulunmakta olup &'Ördüfü i.f, taUıir 
ameliyesi ve henüz ötede beride kal-
mış olan ufak, tefek mukavemet mer-
kez1erine karşı 

olmuştur. 

yapılan muharebeler 

Piyadenin işi; bu ana kadar görül
memiş bir şekilde kola.şhrılmıştlr. 

Muhabir; havalara mutlak surette 

hi.kim olan tayyarelerin debşd saçan 
bombardımanlarının ve hücum tank

larının açmış oldukları ateşln ralebe 
çalmış oldu.tunu ve Polonyalıların 

bunlara karşı koyabilecek hiçbir harp 
vasıtasına malik olmadıklarını llive 

etmektedir. 

İngilteredeki Alman esirleri iyi muamele görüyor 
kalmış olduklarını bildirmektedir. 

Nakieoen: Selln:i İuct 

- l\terhaba!. 
Alnından damlıyan tertant1erini si

lerek koltuğa oLurdu. Ma!ı.anın başın

daki hiç aldırış -:lmf'di. Bunun uze .. 
rine Kelen kızdı: 

- İnadı btrak dedi, satmı}·aeak mı· 
sın? 

Jl.lasa başındaki eevap \'ermedi. Öte
ki terini sildiği ıııendili masanın us
tüne bıraktı; 

- Sanki o hayvanı satsan ne olur?. 
dedi. Onu ben ahırıma L.oysam, besle
yip baksam her yarışta birinci mlikıl
fatı kazanırım.. Ha, söyle.. Satacak 
mısın?. 

Bay Ahmet Binici ba~ını ka~ıdı: 
- Bir kere pazarJJk etmlyeceksin .• 

l\olalüm ya haliskan Arap hayvanıdır. 
Satmıya razı oldum di)-·ei:m ne vrre· 
ceksln?. 

Ba.y l\lehmet A~ıkgöı drrbal cebin-
den cüzdanını ç:ıkardı: 

- Kaç para istiyorsan veririm. 
- Bin lira. 
- Amma yaptın?. Fakat iş inada 

bindi. Al şu btn lirayı .. 
Ahmet Binici paraları C'üzdanına 

yeı·leı;Jlirdi. 

Mehmet Açık,öz kalktı. 
- Yaı·ın hayvanı gönder dedi. 
- :\!er.ık etme, ilk kalkacak ınar -

şandizle sevkederim. 
Ertesi abah seyis tt"la.~la il{(>ldi: 
- Bay Ahmet dedi, halis ltan Arap 

hayvanı n·tlları dikti, 

- Deme!. 
- Sormaytn, sabaha kar ·ı s.utC'ılıııı-

dı, kurtaramad1k. Şafakla beraber ge .. 
herdi. 

- Ses ('ıkarm.ı.. 
llayvanın le~ini furgoııa koyup Ba:r 

l\lehmediıı adre!'ine sevketttıeu. Bay 
Ahmet Binici b:ı!Jını alıp kaçtı. 

* İki sene sonra İstanbula dön< n Ah.. 
met Binici bir gil..ı.ı bi.r birahanedr o
tururken )lehmf't çıkgöze r .. sladı. 

l\lt>hmet hemen yerinden kalktı, Ah· 
medin elini sıkıp: 

- Nt>rrlerde~in )·ahu!. 
- Epey dolaştım, geldim .• ·e var ne 

yok?. 
- İyilik aiızcllik. 
- Nasıl sattığım ha~·,·andan mem-

nun musun!. 
- J•e\·ka1ade memnunwn, bana çok 

kazanç temin etti. 
Ahmet Binici hayrC'tle eski arkada

şını süzdü: 
- Sahi mi sö~di.ıyorsun?. 

- Elbrtte. Hayvan vagonda g't-lirken 
öldü. 

- Deme!. 
- Evet. Ne de güzet hayvandı. çok 

acıdım. 

- E sonra?. 
- Sonrası, senin haliskan Arap hay .. 

vanının şöhretini btlmfyrn \'ar mı?. 

Derhal bir piyango terLip ettim. 
- Piyango mu. 
- Evet. Beş llralık üç yüz bilet bas-

tırdım, hepsini sattım. Bin be"' yüz 

lira aldım. 
- Peki amma şikiiyet eden olmadı 

mı?. 

- Oldu, piya.n«oda kazanan oıiki -
yet etti, o enaiyl" Je bilttin para"ını 

geri verdim!. ...... 
BEŞ HASTA VAH 
Tefrfkamızı yazılarımızın çokluğun· 

dan dercedemedik. Özür dileriz. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
«Dört tekcrlegi de tahrik eden Şan
jıman tertibatında ıslahatı. hak.kın

dşki ihtira ıçin alınmı~ olan 12 Itazi
ran 1937 tarih ve 2408 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir ve yahut icndı Tür
kiyede mevkii fiile koymak için ı<~ara 

dahi verilebilecegı tekli! edilmekte ol
mak.la bu husu,;a fazht nıah.1mat edin
mek i::ıtiyenlerin Galat.ada Aslan Jlan 
5 nci kat l - 3 numaralara ınürucaat 
eylen1eleri ilan olunur. 

\\\11111 ' ııııınııııııı 

111\\ \\\\\·:ı~ı\\\\\ı\\\\ 
ŞEHİR 

TİYATROSU 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

30/9/939 cumarteSI. 
akşamından itibaren temsillere 
başlıyor. .. 

ROMEO - JULYET 

İstiklal caddesinde komedi 
kısmında 

30/9/939 cumartesi akşamından 
itibaren temsillere başlıyor. 

İKİ KERR"E İKİ 

, ....... Dün Gece "-""' 
ı " ı t L A L E Sineması t 

TAKSİM 
Şimdiye kadar gösterilen cTürkçe sözlü• fiLmlerin umum 

rekorunu kıran ve hiç bir filme müyesser olmıyan emsalsiz 
hasılat 

büyük 

Alma.oyada kendilerine söylenlldl -
tıne göre dürüşt bir muamelere ma· 

ruz kalacaklarını zannedl::rorlardı. Kamp 

+Mevsimin ilk muzaffer Galasını+ 
ı idrak etti. ı 
t FRED ASTAİRS - GİNGER + 
ıROGERS'in .en son fil"mleri olanf 

Sinemasında 
Şarkın ses 
Kraliçesi 

muvaffakiyetLe devam eden : 

ÜMMÜ GÜLSÜM'ün ~:e~i 
çavuşu, esirler &"eldikleri uman na " 

zlvarl seliim vermiş olduklarını söy-

lemiş ve .fakat biz, bu itiyadı çarça .. 
buk kökünden söküp attıkıt demiştir. 

İ BRODVAY ı 
+SERENADI İ f Sonsuz bir hayranlık v~ nfüa- + 
ıyetsiz bır zevk~e seyredıldı ve ı 
+çılgın bir neş'e ile alkışlando. + 
ı Bugün de ayni muvaffakıyet-f + Je devam ediyor. 
, .. _ .. ___ .. _ .. _..,1 



YATILI YATISIZ 

1 RADYO MUHAREBES 1 1 

Duy uklarımızın han
gi birine inanac4' ğız ? 

Şişli Terakki Lisesi 
Nişantaşında Halil Rıfat Paşa ve Başmabeyincilik konaklan. 

Talebe kaydı için her gün saat 9-18 e kadar müracaat olunabilir. 

(Telefon 42517). Tedrisat 25 Evlf.ılde başlamıştır. 

düşman sözü, Dost sözü, 
birbirine 

bitaraf 
gitti 

sözü ._ ___ KIZ ERKEK m 
kanşb' 

Dost sözleri. .. Bitaraf sözler ..• , 
Düşman sözleri... .. 

Radyo muharebesi gece ve gun
düz devam ediyor. Yeni ve eski 
dünyada mily_Ql'l].arca dinleyici 
bunlan işitiyor. Havadan gelen 
bu sözler birbirini tutmuyor, bir
birini cerhediyor. Buna rağmen 
propaganda devam ediyor. 

Almanya, Polonyalıların muka
vemeti karşısında as&bileşiyor, 
Bütün Alınan radyoları faaliyete 
geçiyor: Hep birde? Polonya as- 1 
a:rerlerini silahlarını bmı.kmıya da
vet ediyorlar. Bu tehdidin arka
sından da şu sözleri söylüyorlar: 

- Çoluğunuzu, çocuğunuzu, evi
nizi ve barkınızı düşününüz! •. 

Bunu işiten Vilno ve Lovor is
ıtasyonlan derhal cevap veriyor: 

- Ne bombardıman, ne yangın, 
ne propaganda bizim manevi kuv
vetimizi sarsmaz!.. 

14 temmuz gecesi Tuluz istas. 
yonu Polonya lisanı He neşriyatta 
bulunduğu sırada Alınan istasycm
lan faaliyete geçiyor, neşriyatı bo
zuyorlar. 

Bunun üzerine ayni neşriyat, 
birkaç Fransız istasyonu tarafın
dan tekrar olunuyor: 

- Rayhş kendisine ait olmıyan 
mevce?eri çalıyor. Bütün dünya 
kahramanlığınızı takdir ediyor. 

Ayni zamanda, İstrazburg rad
yosu, Hitler'in plaka alman söz -
lerini tekrarlıyor: 

- 35 milyon nüfusu olan bir 
memleket denizden mahrum bıra
kılamaz ... 

Bu sırada Zeesen .istasyonu: 
- Londra serbest kalacağını te

yit ediyor ••• 
Holandadaki Daventri .istasyo -

nuııı düğmesini çevirelim: 
- Holanda hükfuneti, bitaraf 

kalıp kalmamak için b~kalann -
dan nasihat a1mıya muhtaç olına
dığını Rayhş hükCı.metine bildir -
~& 

Şirketi Hayriyeden : 
Boğaziçi vapurlarına mahsus son bahar 
tarifesi 1.10.939 Pazar sabahından iti

baren tatbik edilecektir. 

Bu sırada Alman istasyonların- l lnhı·sarlar u Müdürlüg"' ünden: 1 
dan biri: _ -----·----------------

- İngmere sefalet içinde İngiliz, .__I ___ K_eş_iI_ş_a-rtname ve planı mucibince idaremizin Maltepe enstitüsü gaz-
ameleleri, yüzde yüz kaybolmuş bi!' leme evi kaloriler tesisatı ve gaz kapılannm 1ıekılması işine 21/IX/939 tari
harbe devamı istemiyorlar. hinde talip zuhur etmediğinden eksiltmesi ııeraiti sabıka dairesinde 10 gün tem

Diye ilan ediyor. Bir İngiliz rad-
dit edilmiştir. 

yosu da şu haberi veriyor: II- Keşif bedeli (1336.99) lira muvakkat teminatı 100.27 liradır. 
- Hitler Polonyalılarla sulh III- Eksiltme 2/X/939 Pazartesi ?.tinii saat 15,30 da Kabat.aşıa Levazım ve 

akdine hazır bulunuyor. Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Ertesi günü saat 19 da Rom~ ıv- Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinde 8 kuruş mukabilind.ı 

italyanca: alınabilir. 
- Polonyanın kuvayı külliyesi V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

Alman çemberini yarmıştır. Mu - ralarile birlikte mezkıir komisyona gelmeleri ilan olunur. (7847) 
kavemet gittikçe artıyor. Alınan 
motörlü klt&atının benzini azal • 
mıştır. 

Diyor. Ayni zamanda Berlin rad-
yosu tekrarlıyor: 1 

- Almanya yalnız •hayat sa -
bası» için değil, denizlerde de se:r
bestisini temin için harbediyor. 

Hulasa, hergün ve her ge~ her 
Jisan<la radyo muharebesi devam 
ediyor. Hangisine inanalım? 

T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesahlar ikramiye Planı 

32.000 Li ra Mük afat 

• • • • • 
Harpte Pastör Enstitüsü 

Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İ kinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2,000 Lirahk 2,000 Lira 

Enstitü müdürü " 1914 te orduya günde 20,000 
şişe Antitetanos seromu veriyorduk. Şimdi 

ise 50,000 şişe veriyoruz. ,, diyor. 
Paristeki pastör enstitüsünün • 

umumi harpteki hizmeti pek bü- ı 
yüktür. Harb~n ilanından dört haf
ta sonra orduya 670,000 doz serom 
vrdi. Şarapnel parçalarile yarala- ı 
nanlara tetanos aşısı yapmak la
zım geliyordu. Dört günde 140,000 
serom sarfedilmiiiti. 

mre 800,000 doz serom verdi. 

Alınanlar, mart - nisan büyük 
taarruzlarında pastör enstitüsü or
duya hergün 20.0-00 doz serom ye-
tiştirmek mecburiy.etinde kalml§tı. 

Profesör Marten: 
c- 1914 de hergün 20,000 şişe 

tifo seromu veriyorduk. Bugün bu

5 (( 1,000 (( 5,000 (( 

8 (( 500 (( 4,000 (( ' 
16 (( 250 (( 4,000 (( 

60 (( 100 (( 6,000 (( 

95 (( 50 (( 4,750 (( 

250 (( 25 ( ( 6,250 (( 

435 32,000 
T. İş Bankasına para yahrmakla, } alnız para hi-

riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş 
olursunuz. -Pastör enstitüsü, 1918 senesi a

ğustos ayma kadar yalnız Fran -
sa için 6,000,000 doz serom yaptL 
İtalyaya 1,000,000 doz, Sırbistana 
8,000 doz, B.elçikaya 70,000 doz, 
Romanyaya 40,000 doz, salibi ah-

nun iki mislıni verebilecek bir hal ---------------~-

• . . 
deyız. Bundan ba~ka kangrene 
karşı koyacak, dizanteri, tifüs gibi 

hastalıkların önünü alacak serom
lar da yapıyoruz . .> 

• • 
Amerikada hizmetçi buhranı 

Vaşington mesai nezareti tara
fından neşrolunan bir istatfstiğe 
göre Amerikada müthiş bir hiz -
metçi buhranı vardır. 400 binden 
fazla orta hizmetçisi, şoför, ahçı, 
çamaşırcı ve çocuk dadısı aran -
maktadır. 

cEv hizmetç.ilen sendikas1>, bu 
ihtiyacı önlem.ek için ciddi teşeb
büslere gkişmiştir. Hususi mek

_teplerd.e, yerli ahaliden, yani zenci-, 

Hazrelı .Fatih de, babası gıbı hareket 
ediyordu. Babasının ve dedelerin.n va
siyetini yerine getırmcyi ahdeden pa
dışahın azmi ka\•i ve imanı yerınd~ idi. 

Taın birmiıslüman ve Tiırk olan 
Haı.reti Fatih, muazzam ljehrin önüne 
vasıl olunca hcrşcyden evvel secca -
desini serdirtmiş, ve Sadrazam Halil 
Paşayı çağırarak şu emri vermışti: 

- Kumandanlara derhal emir veri
ruı. Asker, tam öğle zamanında hep 
birden namaza dursunlar .. Akşemsettin 
Hazretleri de imamlığı yapsınlar. Mü
ezzinler, salfıt versinler. 

Sadrazam aldığı emri, derhal akıncı 
suvarilerle başU:ın başa ordu kuman
danlarına teblig etmişti. 

Ögle namazı geldiği vakit, yuz elli 
bin kışilik '!'ürk ordusu yüzünü kıble
ye çevirmiş Allahına ve Peygamberine 
raptıkalp eylemişti. 

Ordu ile beraber gelen on binlerce 
ballı: da ayni veçhile namaza durmuş
lardı. Okmeydanından ta, Yedikule 
sahillenne kadar ezan seslerini ve sa
lat nvazelerini işiten Bizanslılar ne ol
duklarını şaşırmış fıkıbeUerini beldi
yorlardı. 

Kalelerın Üzerlerinden ve mazgal 
deliklerinden Türk ordusunun hare
katını seyreden I t.alyan ve Bizans ku
mandanlau başta imparator olmjlk ü
zere, Türk oı'<iusunun en büyüğiınden 
en ku~uk tıeferin<> knclaı· bir anda saf 
b;ıglayıp kıbleye döndüklerini gorduk
leı·ı z.aınzın bu müttehit kuvvet ve 
kudretin relere kadir olacagmı sez -
mislerdi. 

Uzun süren <igle namazı, ve yüz bin
lerce insanın hep birden ve tek bir 
kumanda ile ilftbi bir surette ahenktar 
hareketleri Bizans halkını \ e muctafi
lennı titretmışti. 

lerden hizmetçi yetiştirmeğe ça
lışmaktadır. 

• • 
Terzi kızlar işsiz ka ld ı 

Pariste bulunan 18,000 terzi kız 
harp çıkınca işsiz kalmışlar. Fakat 
hükumet bunlara derhal bir iş 
bulmuş: Terzi kızlar şimdi asker 
kaputu, elbisesi, kasketi dikiyorlar .. 

No. 100 Yaı:an: M. SAMI KARAX~ 

Türk ordusunun namaz kılarken görterdiği 
heybet Bizans kumandanlarını şaşırtmıştı 

Namaz bitti. Müezzinlerin yüksek a
vazeleı i ortalığı çcın çan eyledi. ima
mın Allııh nidası, uıuaLzam Türk or
dusunun yekavaz olarak ::ıkscylediği 

bir seda oldu: 
- Allah' .. 
Akşernsettın hazretlerinin duası, 

Allah! ve Amin nıdnları, T\irk ordusunu 
gurliyen bir gök gibi azametli ve yek
iıhenk bir gı.irlilttiye sevkediyordu. 

Kale burçlarından ve mazgallann
dan Türk cı dusunu seyreden Rum aha
li bu az.aıneun karşısında ne yapacak-
larını şa~ırmışlardı. 

Namaz ve dua ynrım saat kadar sür
müştü. Blitün sahrayı dolduran bu 
azim insan yıgını namaz ve dua biter 
bitmez sa!mn çözerek bir anda dalga
Janmağa lı:!Şlaınıştı. 

Çok gc.;ınedi. Tranıpetcler acı, acı 

vurınaga ve de!Uillar bagırınnga baş
ladı. Bu, bağırtı bir ordu emri idi. 
Hazreti Fatih askerine şunu iliin edi
yordu: 

- Bu dakikadan itibaren İstanbula 
hücum başlamıştır. 

- ücüscU KISIM -

Hazreti Fatih; ordusuna oıle nama-

zından sonra, hücum emrini verdi. U
lema, ellerinde kılıç böluklerin başıria 
geçerek askeri kşvik ediyorlardı. 

Türk ordusu verilen hilcum emrini 
müteakip derhal harekete geçti. Mar
mara ile Haliç arasındaki surların iled 
hendeklerine yanaştılar ve hattı işgal 

ettiler. 

İstanbtılun fethinde en çok asker A
nadoludan gelmişt.. Anadolu kıtaatı 

müteaddit hatlar teşkil eden çadırla

rını Hazreti Fatihin konakladığı Mal
tepenin sagından itibaren Marmara 
sahiline varan saha üzerine yerleşmiş
lerdi. 

Rumeli kıtaatı, bilhassa •rrakya ve 
Makedonya kuvveUeri ise sol taraftan 
itibaren Halicin iç tarafına kadar uza
nan arazi Lizerine konmulitu. 

Bu heybetli cesim ordu, seyret1Y1ek 
için SUl'ların üzerine yığılan şehir hal
kını deh~etli heyecana sevkediyordu. 

İst<mbul halkı, Tiırk ordusunun ko
ca kavuklu piyadelerini, şeytanlar gibi 
kırmızı kül5hlı serdengeçti ve akıncı
larını gördükçe istnvroz çıkararak 

Hazreti İsaya tapınıyordu. 

Bu, harikulade ordunun her saat ka-

bardıgını, ıchşct teı;irile c;anaklanndan 
fulamış gözlerlle görüyor ve, bu deh
şetli manzara hayatlarının sona erdi
ğini ifham eyliyordu. 

Artık. İstanbul içinde bulunanlar bir 
daha dışarı çıkamazlardı. Hiçbir fira
rinin geçmesine artık meydan vermi
yecek ula"l o canlı demir veçelik zen
berek bu \·eçhile gözleri önünde teşek
külnü görmek, bu bedbahtlar için ha
k1katen dehşetli bir tablo idi. 

Ayni zamanda, tarihte ılk Türk do
nanması olarak kendisini gösteren ce
sim donanma, üssülharekfıtı olan Ge
Uboludan İstanbul önüne muvasalat 
etmişti. 

Bu, donanma, Süleyman Reis idare
sinde idi. Lakabı Ballaoğlu olan bu 
kaptanıderya gemilerini dolmabahçe 
önüne demirledi. 

Hazreti Fatih, Baıtaoglunu Asya ve 
Avrupadaki bütün bahri kuvvetlerinin 
başına geçirmişti. Ayrıca Gelibolu şeh
rinin de valisi bulunuyordu. 

Binaenaleyh; Balt.acıoğlu Süleyman, 
Türk padişahlannın ilk kaptan paşası
dır. Baltacıoğlumın kumandasında üç 
yüz gemi 'ardı. 

Hazreti Padişah; ordusu gibi, donan
maya da kıymet vermişti. Baba ve 
dedelerinıo Anadoludan Rumeliye geç
mek için çektikleri sıkıntı.kırı göz -
önüne getirmişti. 

Her vakit, Venedik ve Ceneviz ge
milerine muhtaç olup binbir deı·de gi
riftar olan Osmanlı iınparatorluğı.ınun 
bu gailesini ortadan kaldırmak için 
muazzam bir deniz kuvveti ortaya koy
mağa azm~tınişti. Ve yaptı. Üç yüz 
harp gemisinden mürekkep bir Türk 
bahriyesi vücude getirdi. 

(Devamı var} 

ile SABAH ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muotazaınan dişlerinizi fırçalayınız . 

~ 1 •• !~ ' '• ' . ~~ '.;~~t~ 1 • - • ~ • --
Emniyet Sandığı ilanları ( 

0/o 8.5 faizli ve sekiz sene taksitli 
emlak satışı 

Semti 

Fatih Zincirlikuyu eski Atiltalipa§ll 
yeni Muhtesipiskender mahallesinde 
eski Camiişerif yeni Dersiam sokağın
da eski ı yeru l No. lı 

Cinai 

İki katta dört odalı ahşap 800 
bir evin tamamı 

Balatta Karaba~ mahallesinde Simitçı Üç katta dört odalı kargir 800 
sokağında eski ve yeni 1 No. lı evin tamamı 

1- Arttırma 13 Birinciteşrln 939 tarihine düşen Cuma günü saat 
16 ya kadar yapılacak ve gayıimenku\\er en çok bedel verenlerin üstünde ka·~a

caktır. 

2-- Arttırmaya girmek için mub:ı mmen kıymetin % 1 O u nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4- Taksitler öderıinciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo
tekli kalır. 

5- Fazla tafsil3t almak ve bınaların fotoğraflarını görmek için Sandık 
Binalar Servısine müracaat edilmelidir. (7225) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtıyacı için •30.000> adet 3 m/m bakır ve « 100.000> adet 4 ın/m 

ali.ıminyum ki cem'an •130.000> adet manşon kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2-- Muhammen bedel c6650> muvakkat teminat •498.75> liı'a olup eksilt
mesi 16 ıkindteşrin 939 Perlicmbe günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük bina-;ındaki satınalmıı komisyonunda yapıJacaktır. 

3- İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ile 
kanuni ve:::aiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saal "15> e kadar mezkür komis
yona vereceklerdir. 

4- Şartmımeler Ankarada P. T. T. Lcvazıın, İst.anbulda Kınacıyan Hanında 
P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlliklerinden parasız olarak veı·ilir .• 4881> -=7771> 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Eyüpte Bahariye caddesınde Hamiyet kontrplak fabrikasının muamele ver

gisinden dolayı hacız edılen B-b-b-3 markalı ve 120X200 eb'adında 5750 adet 
kontrplak 2/10/939 tarihine rashyan pazartesi günii saat 9 dan sonra mezkür 
fabrikada aleni müzayede surl•tile satılacağından talip olanların yevmi mezkür 
ve saatte fabrikada bulunm<ıları ilan olunur. (7804) 

BiÇKİ ve DİKİŞ 
Esaslı ögretip musaddak 

diploma .veren 

NEKTAR K. ZARUKYAH 
Talebe kaydına başlamıştır. 
Pazardan maada her gün 9·12 
ve 14-18 e kadar müraca~t ka
bul olunur. Adres: Beyoğlu Al
tınbakkal Babil caddes; No. 63 

Z~Yİ ŞEHADETNAME 
14/8/324 tarih ve 1173 numaralı 

Eczacı Fakültesinden _aldıgım şehadet
naınemi 17 mart 939 tarıhinde m:ığa
zamın yangını esnasında zayi olnıuş

tur. Yenısini çıkaracagımdan eskısının 
hiikmü yoktur. Hasan Deposu Sahibi 

Hasan Ahmet 

·ı~ 
-------------- Ayberk Apart. Tel. 

ZAYİ 
İstanbul ]imanından aldığım 9'71/ ZAYİ 

78 No. Iı Ilınan cüzdanımı zayeıtim. İstanbul Ziraat Bank<tsıııdaıı 1710" 
Yenisiııi alaea.ğımdan ~klsioiu hükmü numaralı ve İş Bankasından 89189 nn • 
yoktur. maralı hesabı cari cüzdanlarımı zayi 

Usan oilu Hüseyin Ceryan 1317 ettim. Mehmet Şaşma~ 

füıyanlarn 1940 ..,..o. 

deli 14 oyar :.ı•tın 5-'l

atıcrin, en son m?dıı 

tilkıler yakalar ve re.· 
leriıılerin zcııgh1 ı.r· 

~itleri gelmiştir. ve· 
posu: Sil'kecide J.İ• 
ıııan Hanı sır:unııd::J 

Yelkenci h.mı•ıcl;ı 
No. 8 

ANKARA RAYOSU 

- DALGA UZUNLUGU -.--. 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K~· 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 KU'· 

Saat 19.00 Program ve memleket s~
at ayan. Saat 19.05 Mözlk (Kabare 
vesaire - Pi.). Saat 19.30 Türk müzl· 
fi (Fasıl bt>yeti). Saat 20.15 Konuş
ma. Saat 20.30 Memlelı:et saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. Saat 
20.50 Türk müziği. Okuyanlar: Mef
haret Sainak, Mustafa Çağlar. Ça -
!anlar: Vecihe Daryal, Fahire Fersan 
Refik Fersan. Kemal Niyazi Sl'yhon. 

Saat 21.30 Konuşma. Saat 21.45 
Müzik (Operet aryaları - Pi.). Saat 
22.00 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Hasan Ferit Alnar. Saat 23.00 Son a

jans haberleri, ziraat, esham - tah
vllit, kambiyo - nukut borsası (fiat). 
Saat 23.20 MüzJk (Cazbant - Pi.) Sa
at 23.55 - 24.00 Yarınki proıram. 

~--·-----

1357 IDcrl I 135:5 R umi 

Şaban Eylfü 

15 16 
1939, Ay 9, Gün 2'12, Hızır 147 

29 Eylül CUMA 

Vakitler Va1ati Eunı 

aa. dL sa. da. 
-O'iıe 5 55 11 57 

İkindi 12 04 6 08 
Akşam 15 24 9 28 
Yatsı 17 56 12 ()() 

L 
İmsak 19 28 1 31 1 
Güneı 4 16 10 19 ~ 

,. ....................... ... 
Sahibi ve neşriyatı idare eden 

B~ muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Sou Telnat Matb2.a.Sı 


