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ETEM İZZET BENİCE 

ltalya'nın SULH OLMUYOR, HARP SURECEK 
...... ,~~""""'.3_ ....... ~Y ...... ~"""""~ """"'bitar~afı Garp cephesinde Fransızlar yeniden elli Alman köyünü daha işgal 
~::~::~~;~:::::~~2~ ve Zigfrid hattının bir çok kalelerini tahrip ettiler 

Yaz:~::c::BENİCZ \ Çamberlayn öbür gün Avam Kamarasında lngiliz ve Fransız siyasetinin değişmiyeceğini 
Mussolini, Polonya Almanya • 

::aft=::~e~!a~ı~. ~:~: bildirecektir. Rusya ve Almanya yeni kararlar almak hakkını muhafaza ediyorlar 
yanın kuvveti Polonyayı tek ba-
9ına mağlup etmeye ki.fi geldiği 
için Bitlerin İtalyanın yardımın
dan istiğna göstermesi de yerin
deydi. Bugün için, Almanya na
zarında bir Polonya davası kalmış 
değildir. Eğer sulh bir nimet ha
linde tekrar Avrupaya avdet et· 
mezse hiç şüphesiz harb devam 
edecek. Yani, Almanya ve karşı· 
sındaki müttefikler asıl büyük 
muharebeye başlıyacaklar. 

İtalya, Hala Almanyanın aske
ri müttefikidir. Polonya harbin
de bitaraf kalmış olmakla bera • 
ber Almanya ile olan ittifakını 

bozmuş değildir. Almanya, garb 
cephesinde İngiltere ve Fransa 
ile ve bütün kuvveti ile horbe 
mecbur olduğn takdirde acaba 
İtalyanın yardımından müstağni 

kalmakta devam edebilecek mi· 
dir?. 

Bitler, Danzig'deki nutkunda: 

- Mussolini şahsan İtalyanın 
mazideki hareketlerini tekrar et
miyeceğini teyid etmiştir. 

Dedi. Mussolini de: 

- Sulh için çalışıyoruz. Fakat, 
vakti gelince harb etmesini de bi· 
leceğiz. 

Dedi. Bitler, son nutku ile İtal
yadan emin görünüyor. Fakat, İ
talyan şefi Polonya harbi başladı 
başlıyah, Almanya ile olan itti
fakından ve icabında birlikte harb 
edeceğinden bahsetmiş değildir. 
O daima sulhu kurtarmak, Polon. 
yanın mağlubiyetini tasdik ettir
mek ve davayı bu kadarla kur • 
tarmak ve teskin etmek yoluna 

gitmiştir. Fakat, hadiselerin inki
şafı, yakın bir istikbal içinde İ
talyayı da vaziyetini iyiden iyi
ye tasrih etmek vechesini almak 
yoluna doğru götürdüğünü gös
termektedir. Harllin devamı ve 
şiddetlenmesi takdirinde belki de 
ilk evvel Almanya, Mussolini'den, 
ittifak hükümlerinin mer'iyete 
girmesini istiyecektir. Bitler, de. 

ğil üç sene, senelerce İngiltere ve 
Fransaya karşı harb edebileceği
ni söylemesine rağmen müşkiil 

vaziyette olmadığını iddia ede • 
meyiz. Her şeyin başında iktisadi 
ve mali darlıklar Almanyanın a· 
Jeyhine, İngiltere ve Fransanın 
lehine olan birer miittefiktirler. 
Almanya şarkından, cenubundan 
ve gerilerinden ne kadar beslen
miye gayret eder ise etsin harb 
sanayii için elzem bir takını mad
deler mutlaka İngiltere ve Fran
sanın hakim olduğu denizlerden 
geçirilip getirilmek mecburiyetin· 
dedir. Deniz kuvvetleri zayıf olan 
Almanya için ise bu imkan asla 
yoktur. Hatta, ifade edildiğine 

göre bir ay içinde İngiliz donan· 
ması Alınan denizaltlarının yarı . 
ya yakınını imha etmişlerdir. 
Kaybettikleri tonaj miktarında 

Alman ticaret gemisi zaptetmiş. 

lcrdir. Esasen, açık denizlerde 
seyrüsefer etmeye ınüsrut otuz 
Alman denizaltı gemisinin yarısı 
şimdiden kaybcdilmis bulunu"a 
diğer ları~ının da teıniz]ennıesi \'C 

inıha edilmesi için uzun zaman 
lfızıın değildir .. Bu itibarla ikti • 
sadi ablukanın şiddetli tesirleri 
ve mali mii~kiilat Almanyayı bir 
an önce harbin ne~ces.ini alnııya 
sev~cdcce~!~ P'"'f·· Alman)·a b~.i
tiin hız "c azımlıt harbe teşebbus 
edecek ,.e her tıc' ııahasına olursa 
olsun Fransa \izcrine saldıracak· 

(De\'amı 3 üncü sahifede) 

Sovyetler meclisi Estonya ile aktedilen paktı tasdik vaziyet 

Hitler teklifini hazırlıyor 
/ngiliz ve Fransız gazeteleri ise sulh teklifi 

kabul edilmiye.c.:ktir .. diyorlar 
Londra 30 (Hususi)- Bütün gaze

teler, Sovyet - 4Jman anlaşmasından 
bahsediyorlar. Bu mütalealara. göre, 
Almanlar Sovyetlerle askeri blr itti -
tak yapmak emellndedlrler. Fakat bu 
emel Alman Hariciye Nazırının Mos
kovadaki bütün gayretlerine rağmen 
tahakkuk etmemiştir. 

Şimdi Alma.oyanın malüm formül 
dahilinde bir sulh teklifinde bulun -
ması beklenmektedir. Siyasi mehaltl, 
böyle bir 1.eklifin Çemberlaynln evvel
ce avam kamarasında birkap kere vu
kubuJan beyanatı dahilinde kabul edJl
mlyeceğl kanaatindedir. 
A1man1arın böyle bir sulh teklifi 

reddedildlil takdirde, bir Alman -
So\'Yet askeri ittilak.ının tahakkuk e-

ıdcdUeceiinc de ihtimal verilmemek
tedir O ıaman Almaoy anın ya~ız ka
lacağı ve harbin bütün ağırhj"mı tek
başuıa omuzlarına yükleneceği mu -
hakkak addedllmekledir, 

Styasi müşahitler arhk Almanyayı 
tekbaşma kalmış addetmektedirler. 
HJtlerin, .i\oloskovadakl son anlaşmıya 

dayanarak. yapacaiı bütün teşebbüs -
Jerin hepsi de akamete uğrıyacakhr. 

Kabine Moskovada imzalanan Al -
man - Rus anlaşmasını tetkik etmiştir. 
Bu anlaşma etrafında Fransız bükü -
meti ile de muhabereler cereyan et
mektedir. Çembcrlayn pazartesi günü 
bu hususta avam kamarasında beya
natta bulunacaktır. 

Başvekilin bu yeni beyanatı ile de 
eski sözlerini ieylt edeceği. yani .Bit
ler rejimi yıkılıncıya kadar harbe de
vam» kararından dönülmiyeceğini bir 
kere daha. söyliyeceil muhakkak ad
dedilmektedir. 

Fransrz bükümeti de aynJ azim ve 
kararda bulunmaktadır. Gazeteler, 
Versaydan şikiiyet ederken, durup du
rurken müstakil Polonyayı ortadan 

kaldımıasını teklif edeceği sulhun ilk 
11artı olarak ileri sürmesini garip l'Ör
mektedirler. Siyasi mehafilin ı,anaatine 
ve gazetelerin neşriyatına bakılırsa. 

Bitlerin son cs-ulb taarruzu» da aka
mete uğrıyacaktır. 

SOVYETLER BİTARAF 

Londr:ı 30 (Dususi)- SovyetJerin 

İng-ilb Başvekili Çemberlayn evvelce Münibe geldJil zaman, kendisini 'kar
şıhyan Alman Devlet Reisi Bitlerle böyle karşılaşmıştı 

Londra büyük elçisi Maiski Hariciye 
Nazınnı ziyaret ederek, Sovyet bilkü
metlnln bitaraflığını bildirmiştir. Ke· 

za sefir iktısadi müzakerelere başlan
masına matuf İngiliz tekliflni de Sov
yet hüküm.etinin kabule amade oldu
ğunu bildirmiştir. 

LONDRADAKİ POLONYA 
SEFİRİNİN BİR PROTESTOSU 

Londra 30 (A.A.) - Polonya se
firi yeni Rus - Alman paktmı Ha
rıciye nezareti nezdinde• dün pro-

testo etmiştir. 
Mareşal Pilsudskinin zevcesının 

i.k.; kıziles beraber bugün Londra

ya geldiği h<rber alınmıştır. 
Paris 30 (Hususi)- Sovyet .. Alman 

anlaşmasının imzasından bahseden ga

zeteler, bu anlaşmayı takip edecek 

herhangi bir Alman sulh teklifinin 
ka''tyyen reddedileceğini sarahaten 

yazmaktadırlar. Siyasi mehafil, İngil
tere ile Fransa arasında bu hususta. 

(Devamı 3 üncü sahüede) 

Romanyanın bazı arazi 
fedakarlıklarını derpişel 

mecbur kalacağı ) 
söyleniyor 

Bükreş 30 (Hususi)- Türkiye Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoilunun 
Moskova dönüşünde burayada ufrı

yacağı bildirilmektedir. 
Şükrü Saracoi"lu Rumen devlet a

damlarile görüştükten sonra, Kösten
ceden deniz yollJe İstanbula dönecek
tir. 

YENİ BİR PLAN 
Diğer taraftan Anadolu ajansının 

Bükreşt.("n naklen verdiği bir hab~re 
göre Türkiye Hariciye VekUinln Mos
kova hükümetine teklif ettiği plin -
dan Romanya hükômeti de haberdar ı 
edilmiştir. Bu plan «genişletilnı1ş bir 
Balkan antantı» teşkiline matuf bu - 1 

lunmakta.dır. Si)'asi mebafile nazaran, 
Romanya hükii:meti ban arazi feda
kıirhklarını derpi e mt"cbur kalacak
tır. 

SovYet Baş\ıeki1i Molotorun teşrini

evvel içinde Berline g"ideceğ'i anlaşıl -
maktadır. Na.syonal Zaytunc doiu ce
nubi Avrupası memleketleri Harici
ye Nanrlarınm iJk Balkanlar bloku 
konferansı halinde toplanacafını bi1-
dirmektedlr. 

Bursada 
kereste 

çarşısı yandı 
Bursa 30 (Hususi muhablrlmJzden)

Dün g-ece yar1smdan sonra. Kayg'an 
çarşısında c.ıkan bir yan..-ın vaktinde 
yetişilememesi üzerine birdenbire bil· 
yümü~tür. Kereste dü:kkıinlariJe dolu 
olan bu t":arşı sabaha kadar cayır cayır 
yanmıt~ır. Telgrafı verdiğim sırada 

yangın devam etmekte idi. Ateşin sön
dürülmesine itfaiyeden maada ciheti 
askeriyeden de yardım edilmektedir. 

-
Polonyada Alman 

protektorası 
Amsterdam 30 (A.A.)- Siya."'1 me- ı 

hafil, Polonya.dakJ AIW - Sovyet hu
dudunun te.sbttinden sonra Almanların 
Bohemya ve l\Joravya protektorasma 
mümasil bir Polonya protektorası ih
das etmelerine int1%ar etmektedirler. 

Varşova, yeni protektoranın mer -
kezi olacaktır. 

Halihazırda Alman hükümetl, Ce
kosıo,rak reisi Hachanm rolilne mua-
dil bir rol oynıyacak Polonyalı bir 

şahsiyeti intihap etmek hususunda 
müşkülita maruz buJunmaktadar. 

Polonya protektorasmın uzun müd
det. Alınan askeri kanununun idaresi 
altında kalınası muhtemeldir. Nazi zf .. 
mamdarlar1DID yeni Polonya bükü ... 
metl namına ecnebi memleketlerde 
harekette buJunabUmek için ın6<'1enin 
mümkün olduğu kadar sÜJ''atle hallini 
arzu etmekte otduklan u.nnolunmak
tadır. 

~Estonya. ile pakt tastik edildi 
Londra 30-- Tas ajansının verdiii 

ınalfnuııta göre. Yüksek Sovyet mec
lisi divan riyaseti SovYet - Estonya. 
pakhnı ta.~fJc etmi'lUr. Sol-yet Başve-

şerefine bir ziyafet vermiştir. Ziyafet 

dostane ve samimi bir hava h:inde ce-

reyan etmiş, mtitekabU dostluk nu ... 

kili Eıston~.-a Barteiye Na1ırı Se1der takları teati edilmiştir. 

Çekyada yeni idam kararları 
Amsterdam 30 (Hususi)- Telegra

fo gazetesinin yazdıflna g-öre, Pragda 
yeniden birçok r-vlerde araştırmalar 

yapılmış ve ı;enlş mikyasta tevkifat 
yapılmıştır. Almanlar Çek mukaveme
tini behemehal kırmağa azmetmiş bu-

Iunmaktadırlar. 

Hamburger Fremdenbilat g-azetesi 

zahire ve ziraat maklneler1ne sabotaj 

yapmaktan surlu bazı kimseler bak -

kında idam kararları vermiştir. 

( Diğer Telgraflar 6 ıncı Sayfamızdadır ) 

Varşovanın 
pek feci 

teslimi 
oldu 

Almanlar terhis edilen zabitlerin kılıçlarını 
taşımalarına müsade ettiler 

Londra 30 (Hususi) - Varşova

nın Almanlara teslimi çok feci sah
neler arzetmektedir. Mütarekeyi 

imzalamak üzere beyaz bayrak sal
lıyarak Alman siperlerine gelen 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Muhterem 1 

-------..ı 
RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 

arası 

! Macari~tandaki iktısat heyeti 

----Okuyucularımıza . Budapeşte 3o <Radyo) - A1 -
• 1 man iktısat heyeti, Macaristan ile 

S O N T EL G R Af · Almanya arasındaki ticari müba-
deleler meseleleri hakkında Ma-

Bugün 8 sahife 
l\fuhterem okQucularınuza. )taftada Ud cU.n 6 sahife çıkacaiımı.zı haber 

vermişlik. Teknik müşkülit altı sahitede bizi fevkıılide zorluklara sevkettiği 
l('ln bunu hartada tki gün 6 sahlfe yerine bir gün sekiz sahileye tebdil etmek 
mecburiyetinde kaldık. Bu itibarla. bugün 8 sahife olarak intişar ediyoruz. 
ve gazetemiz her Cumartesi g"Ünil dolgun ve zengin mündericatıa 8 sahife 

olarak neşrolunacaktır. 

Fırtına Kaptan 
Hamidiye ve Rauf kaptan Türk 

deniz<'ilik tarihinin biribirinden 
ayrılmaz iki kahramanlık desta-
nıdır. 

Rahmi Yağız 
Bu menkıbeyi cııFlRTl~A KAP

TAN» adile ·ve bütü.n tarihi vesi
kalarile SON TELGRAF için ha
zırladı. 

Mehmedcik 
Geçiyor! 
İskeuder Fahreddin 

Bu edebi şaheserini de 

TELGR.\F için hazırlamış 

SON 

bulu-

ııuyok·. ııcr Jki eseri de yarmdau 

itibaren nrşrc başhyaC'ağız. 

YARIN 
............ :ıım ......... - ................ ı 

car mümessilleri ile müzakereler

de bulunmak üzere dün Budapcş
ieye dönmüştür. 

İngiliz radyosunda Rumca 
Londra 30 (Radyo) - İngiliz 

radyosu hergün, Britanya yaz sa-

ati ile saat 19,15 te rumca neşriyatf 
yapacaktır. 

Bir Yugoslav generali öldü 
Brlgrat 30 (Radyo)- Eski harbiye 

naıarı General Terzih dün Belgra.tta. 
vefat etmiştir. General 73 yaşında idi. 

Yugoslavyada siyasi af 
ilan edildi 

Belgrat 30 (Radyo) - Niyabet 
meclisi tarafından neşrolunan bir 

kararname iJ,, siyasi cürümlerle a· 

liıkadar disiplin cü•ümleri için 
umumi af ilan olunumuştur. 

Japon askeri hey' eti Zigfrid 
hattında 

Berlln 30 (Radyo)- Son zamanlarda 
şark C'ephesinl ziyaret etml olan ja

ı>on generali Kont Teraucki, şimdi l'arp 
lstihk3m1arını teftiş etmektedir. 

Norveçin bir protestosu 
Stokholm 30 (Radyo) - Novetin 

Berlln sefiri Nyland ismindeki ticaret 

gemisinin Norveı;ln ıarp sahilinde tor
pilleıımesini Almanya hükfımeU nez
dinde protesto etmiştir. Setir, Norveç 
hükfımetlnin tazminat istemek hakkı
nı nıuhalaza ettiğini ilive etmt,tir. 

Hindistaoın yardımı 
Sim1a 30 (Radyo)- Umumi vali 

tarafından harp sermayesi olmak üze
re toplanan iane miktar1 takriben 

225,000 İngiliz lirasına. baliğ" olmuştur. 
Büttin DJndistan ianeye iştirak et

mektedir. 

İtalyan kabinesi 
Roma 30 (Radyo) - Nazırlar 

meclısi bugün ögleden evvel Mus

solininın riyasetinde toplanarak 
dahilı bazı mseeleleri tetkik ede
cektir. 

AlmanJ&nn Polon.yadaki kau.nçları: Yukarı Sllizyadak.i demır ve kömur ına ... 
denleri Almanların elinde kalmıştır. Bu ocaklar yalnız g«en ene takriben 840,000 
ton demjr cevheri ve 38 milyon ton kömür ihra(' rtmJşti. l:~ukarıki resim ı;ev
kedilmek üzere bekliyen dolu vagonlarJ ı-üsteriyor. 

Bugünlerde Majino ve Siğfrid 
hatları zihinleri epeyce meşgul e
diyor. Siğfrid hattının aradan üç 
yaz güneşı geçtiği için betonları -
nın iyice kuruduğuna kani olmak 

li'ızımdır. HH7 kışında ve sal-ra u
sulünde yapılan eski Sigfnd hattı 
bile İngıliz ve Fransız orduları ıçin 
bir sürpriz teşkil dmiştı. Ycnis,-

IDe,·aııu 3 iivcü <ahüede) 
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~I 
DfŞF:>iN DOSTU 

OLMAZ, DERLER YA .• 

Bir gazete soruyor: 
- Polonyaya sattıtımu tütünlerin 

parasını kimden alacaiız!. 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Böyle 
Olur mı!? 
Asliye ikinci ceza mahkemesinde 

PazargOnü il~ ~ 
eczaneler · 9.ZOFU 

Yeni emir mucibince her 
pazar açık bulunacak 

İçtimai Nizamda 
Aydınlık İhtiyacı 

Bayram 
hazırlığı 

Bu defa Ankarayı hiç 
gormemiş izciler 

gönderilecek 

l ı·1~.:W:X•l!iill! 
Harp ve bitaraflar 

Yazan: Ahmed Şükrü KSMEB 

Devletler hukukunun harb hak
kındaki telakkisi gariptir: Harb 
memnudur. Fakat bir defa ilan 
edildikten sonra, hukuki, hatta 
meşru bir vaziyettir. Ve evvela 

biribirine karşı muhariplere, sa-·f·ç ay kadar evvel PoloQaya 250 
bin liralık lütün salılllllŞ. tlç ay evvel 
Polonya. devleti vardı. Buıün 'Jok
Zavalh Polonya, ortadan kalktı, kimse 
onun ha1ini düşü.nmü:ror .. Herkes ken
di çıkarını dilşunüyor. 

derdifi melı:lupla lıraş olmaia mahsus 
jilet tabir e&Uiimiz bıçakların da pa ... 
halandığmdan bahsediyor. İhtiki.rm tı
rq bıçaklarına kadar ılrayett &'arip bir 
ıteY- Eier, bütün tıraş bıçaklarında ih

tilr.ir alıp yürüyecekse, bir &'ün, sakal 
koyuvermekten başka çaremiz kalmaz. 
Sak.al koyuvermek de, bir nevi haslet
tir. Klmbilir, belkl de, sözümüzü dln
lettirebiliriz, ümidine kapılırız. Ümit 

dün bir «KÖZ sakatlama• da.vasma ba
kılmıştır. 

Bir müddettenbeıi şehrimizdeki 
eczaneler pazar günleri hafta ta
tili yapmakta ve her semtte nö -
betle bir eczane nöbetçi kalmak -
tadır. 

Halbuki son hıup vaziyeti do -
layısile bazı Avrupa ilaçlan her 
eczanede bulunmadığından bu u
sul mahzurlu görülmüştür. Bu se
beple eczactlar cemiyetine yapı -
lan bir tebligatla tekmil eczane -
!.erin pazar günleri de açık bulun
maları tebliğ olunmuştur. 

Son yıllarda, yeryüzünde, en çok 
değişen şey, belki de Avrupa harita
sulır. Fakat, bu deiişmenln yanıba

şmda, büyük inkıliplara uirıyan blr 
saha daha varsa, o da. siyaset denen 
i9tlınai mevzu, devletler hukuku de
nen ilimdir. 

Cumhuriyet bayramı münasebe
tile şehrimizden Ankaraya gide -
cek olan izcilerin talimlerine ay 
başındn itibaren başlanması ve 
hergün her dersten sonra birer saat 
talim gösterilmesi dün Maarif Ve
k_Bletinden bildirilmiştir. 

niyen bitaraf devletler karşısında 
muhariplere ve üçüncü olarak da 
muharipler karşısında bitarat 

devletlere bir takım vazifeler ve 
Ölü evinde mlrasçtların üzüntüsü, 

nasıl. ölüye acımaktan ziyade, kendi 
işlerinin bal şeklinden doiarsa, şimdi 
de, Polonya o vaziyette .• Düşenin dos~ 
tu olmazmış!. 

EVLE.'liECEK K1ZE • 

DERDİ NELERDİR?. 

Bir doktor, yazdığt sıhhi bentte, ev
leneeek kıı;ların ne gibi derdi olabile
ceğini anlatıyor. vlcnecek kızın derdi 
bUJ. ıiktiır. Faka&., k.iifir, heyecanla ve 
tath derttir. 

Vaklile, bir köyden bir köye celin 
götüriJyorlarmış .• Kızın babası, bakmış 
ki, taze gelin. hüngür hüngür, hıçkıra 

hıı·kıra ailıyor. Babai.ık bu, kolay mı! 
Dayana.mamııt: 

- Kızım, demiş, çok içlt'niyorsun.. 
İstersf"n, gel, vaı.gf'(I, kOyümüze döne
lim .. Bunun sonunda ölüm 7ok ya .• 
Kız cevap \·ermiş: 
- Zarar yok, hem ailarım, hem ıi

derlm ba bacıtım .. 

TIRAŞ BIÇAKLARINA DA 

İHTİKAR SİRAYET E~ 

Okuyucularımdan Samih Çalışa! gön-

İKDAM: 

Ebuzziyazade Velid, iktisadi 
korunma kanun layihasmdan bah
sederek, bu kanunu tam vaktin -
de ve yerinde buluyor. Bizim gibi 
Balkanlı olan Romanya, Yunanis
tan, Bulgaristan daha ilk günden 
harekete geçmişler, istihlaki tah
did, istihsali tezyid çarelerine baş 
vurmuşlardır. Hükilmetin çıka -
racağı yeni kanunla bu güzel va
tanın ve on un güzel yürekli civan
merd evladının seliimetini temin 
için fazilet ve feragatle çalıştığına 
şüphe etmiyoruz. 

VAKİT: 

Asım Us harb karşısında iktisa· 
di devletin ne mühim bir vazife 
başında bulunduğunu izah ediyor. 
Milli iktisadiyatı koruma kanu
nunun hedefi de devlet için her
hangi bir şekilde kazanç temin et
mek değildir. Bilakis devlet bel
ki zarar edecektir. Bu zararla 
de\'let hesabına fevkalade masraf 
kaydedilecektir. Yeter ki '1l~ın

lekette mevcud iktisadi istihsal 
cihazlarını muhafaza edelim. 

cmmuRiYET: 

Hak mı kuvvete, kuvvet mi hak
ka takaddüm edecek? Yunus Na
dı bu suali soruyor. Kuvvetin hak-
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•Aziz, şoföre Fernak'ın 
verclı. 
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a resını 

Arkadan ve uzaklardan polis o· 
tomobıllerinin düdü:kleıi işitili -
yordu Sebastiyen, kalabalık tak
silerin arasından otomobi:ne yol 
bularak öyle meharetle süzülüp 
kaçıyordu ki ... Fakat bu işten de 
bir şey anlamamıştı: 

- Bu nasıl şey yahu? diyordu. 
her fi evvela müşkülatsız otomo
bil~ kadar getirdiniz. Sonra salı -
verd:niz. Arkasıpdan da kurşun 
yagm uru başladı. 

Templar kısa, keskin: 
- .5en yoluna bak! dedL 

dünyası bu!. 

ŞEHİR TİYATROSU 

TEMSİLLERE BAŞLIYOR 

Şehir tiyatrosu yenJ temsil mevsimini 
açıyor. Gazetelerde ~ık.an ııantarı gör
düm; komedi kısmında ilk oynanacak 
eserin adJ: cİkJ kerr iki» peki amma, bu 
cümlenin sonu vardır: İlı:l kere iki dört 
eder, derler .. Acaba, şehir tiyatrosu da 
.hesabı mı ~aşırdı'!. Dünyada, şu C"ünler
de, yolunu, hesabını, kitabını şaşırmı
yan insan parmak.la gösteriliyor. 

TRAJ\IVAY BEKLEME 

YERLERİ YAPTIRILACAK 

Tramvay bekleme yerlerinde, üstü 
kapalı, 7afmurdan, soj'uktan muha -
la.zait mevkilrr inşa olunacakmış., Ne ı 

ilıi memleket!. Bir de, şu İ.<ttanbulu be
fenmeylz. Yalnız, Üsküdar tramvay
ları idaresi de bu kabil bekleme yeri 
yaptırataksa, beklenen dakikaların u
zunluğu ile mütaneslp, birer iskemle 
ve koltuk da tedarik etmelidir. Hatta, 
o tarafta, bekleme yerlerinde birer de 
kahve ocaiı tesis edilse makbule ı-eçer. 

AHMED RAUF 

rar 
ka takaddüm etmesine imkan 
yoktur. Milletlerin hayat hakları
nı pervasız çiğnemek istiyecek 
herhangi kör kuvvet elbette akı
bet yıkılacaktır. insanlığın bütün 
hayatına taalluk eden bugünkü 
müdafaa vaziyeti hudutsuz ve ci
hanşümul olacaktır. Hakkın geli
şi güzel yürüyen kör kuvveti yen
mesine kadar ... 

TAN: -
M. Zekeriya Sertel soruyor: 

Sovyet Rusya Baltık devletlerin
den ne istiyor?. Sovyetler Al -
manyanın bugünkü nazil< vaziye
tinden istifade ederek, memleket
lerin.i Avrupa yangınına maruz 
bulunduran bu pencereyi kapa -
mak arzusundadırlar. Bu küçük 
devletler müstakil kaldıkça, Sov
yet Rusya kendisini emniyette 
görerniyeceği için Baltık devlet
lerini kendi nüfuzu altına alacak
tır. 

YEN'İ SABAH: 

Hüseyin Cahit Yalçın Mussoli
ni'nin harbi yatıştırmak istiyen 
nutkundan bahsediyor. D'lyor ki: 
•Harbin zorluğu, zaferin meşkfı
kiyeti gibi mülahazalar bizim fik
rimizce İngiliz ve Fransızları sulh 
yapmağa sevkedecek bir sebep 

kadar korkusuz yaşamıştı. Yap - j 
tığı işlerde ne merhamet ne neda-. 
met duymuştu. Mazi ve istikbal l 
artık onun için hiçti. 

Derin bir nefes aldı. 
- Affet, dedi, zaten bu işın ba

şıma geleceğini biliyordum. 
cAziz• ne söyliyeceğini bilerni -

yordu. Genç kadın göz'erini deli
kanlıya çevird;, herzamanki tetlı 
sesile, yavaşça: 

Fay Edvars elini Tempların om
zuna koydu. Şapkasını çıkarmıştı. 
bol sarışın saçları yüzünün her ta
rafına dağllmıştı. Koyu göz!eıi da
ha zıyade kararmışt:. Fakat yüzü ı 
son derece sak.ndi. Yanın açık ağ
zı gulümsemeğe çalışıyordu. 

- Templar ... Öp beni! dedi. 
Templar kadını dudaklarından 

öptü. 
Fay Edvars nekadar kendisine 

benziyordu. İkinsinde de hayata 
ve ölüme karşı ayni pervasızlık 
vardı. Templar, hiç de üzerine düş
mediği halde, cesareti, iradesi ve 
zekasiıe bu kadının bir anda kal
binikazanmıştı ve bu kadın iki de
fa onun hayatını kurtarmıştı. 

- Templar ... dedi, seni artık ... 
Daha uzun müddet ... rahatsız et
miyeceğim. 

- Haydi. haydi, öyle şey söyle
me! Bir iki güne kadar bir şeyci
ğin kalmaz. 

Fakat Temp'ar kadının fena ye
rınden vurulmuş olduğunu anla - · 
mıştı. 

Fay Edvars, sanki hafızasına 
Tempların çehresinin bütün hat
larını nakşedecekmiş gibi derin 
derin bakıyordu. Sonra gülümse
di. Koyu gözlerinde bir ışık yandı. 
Konuşabilmek için kendisini zor
ladı: 

- Adiyo Templ.ar! 

Bi.dlsenin suçlusu ve davacısı da. lki 
çocuk.lor. İddJaya. &'Öre de vak'a şöyle 
ol.mUŞtur: 

Bunlardan Mazlllm isminde ve he
nüz 11 yaşında bulunan suçlu, davacı 
14 yaşmda. ŞUkrü ve bazı arkadaşları 
Yeşllköydekf evleri civarında celik co
mak oyna.rlarken aralarında kavga 
çıkmıştır. 

Ka\•gada 1\.lazlüm bir tarafa, Şükrü 
bir yana ayrılm~lar, ikisine de ayn 
ayn arkadaşları iltihak edince alta.ita 
üstüste bir müddet dövüşmüşlf"rdir. 

Bu arahk Mazlüm elindPkl koeaman 
çelik tomak dejneği ile Şükrünün g-ö
ziine "·e suratına vurmuş; fakat dar
beler çok şiddetli bulunduğ"ondan gö
~ünün kısmen sakatlanmasını mucip 
olmuştur. 

Davacının baba.sı dün muhakemede 
mtitf>e-.;sir bir tavırla. h;i.dlseyi yuka
ndaki şektr;ı? anl;ı.tmış ve: 

«- Basit bir çorak oyununun böyle 
hain bir suretle bitm~l ('ok şayanı te
~üttür. Gerçi i..ştf' bir ka'ut yoktur. 
Fakat çocuğum için ben yüzlerce lira 
sarfettim. Suçlunun babasından bu 
paraların alının~ ınt isterim.• demiştir. { 

Su('lu ::\ofazliım fo;;e hi.disenin bir 
kaza olduiun• ve kavsa esnasında vu
kua geimeyJp oyunda cereyan ettlfini 
iddia etmiştir. 

Muhakeme neticede hepsi çocuk o
lan altı sahidin dinlenmesi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

* Aiilli Müdafaa Vekaleti Vekalet 1 

Müsteşarı General Naznıi Solok kendi 
isteği üzerine tekaüde sevkedilınjş, 

VekiHet Müsteşarlığına Harita Genel 
Direktörü General Sedad Doğruer ta· 
yin edılmiştir_ 

* Devlet Demiryolları iduresi 
zurum hattına yut.akıt ve yen1cklı 
gonlar da ilave edecektir. 

Er-
va-

* 2 teşrinıevveldcn jtibaren talbık 
edilecek olun yeni hava seferleri tari
fesine göre, her gün hava Postaları 9,301 
da kalkarak 11,30 da Ankaraya vara- . 
cak, 14 de Ankaradan hareketle 16 da 
İstanbtıla dönmüş olacaktır. 

Saat 9 da Adanadan kalkan tayyare 
11,10 da Ankarada İstanbul po~tasile 
karşılaşacak ve İstanbuldan 9,20 de 
kalkan tayyare 11,10 de İzmire gide
cektir. İzmirden de İstanbula tayyare
ler 14,05 le hareket edecektir. 

* Amsterdam gaz.etelerine göre, Al
man Propaganda Nazırı Doktor Göb
bels azil ve tevkif edilmiştir. * Bir Alman iktısat heyeti Peşteye 
gelmiştir. ..... , ..•.•.....•...•••.•.. 
teşkil edemezler. Fransız ve İn -
giliz hükümetleri bu işe girerken, 
bunları dü~ünmiyecek kadar mu
hakemesiz olumazlar. Sulhu an -
cak ve ancak Almanların kabule 
hazır oldukları şar.lann mahiye
ti temin ve iade edebilir. Sulh çok 
iyi, buna herkes hazır Fakat ne 
şartlarla sulh? 

köşesini döndü. Büyük şehrin gü
rülüsü muazzam bir nabız gibi a
tıyordu. 

Birdenbire yerde yatan Valkros 
kımıldadı ve Tempların dizini tut-ı 
tu. Yüzü müthiş bir korku için
de olduğunu ifade ediyordu. Val
kros kesik kesik konuşmağa baş
ladı: 

- Temp'ar ... Benim için bir şey
ler yap ... Beni kurtar ... Ben öl -
mek istemiyorum. Beri size çok 
iyilik ettim. Ben size bu b;r mil
yon doları verecektim ... Daha ne 
isterseniz yaparım ... Fakat ölmek 
istemiyorum. Ne olur, beni bir 
dok' ora götür.. Param var. Ne 
ısters.eniz. hepsini yapacağım. 

Templar yavaş, fakat müth•ş bir 
sesle: 

- Yetişir, dedi, sus! 
- Milyonlarca dolar ... 
- Templar, şiddetli br yum • 

rukla Valkros'un ağzını kapattı. 
- Dünyanın bütün parasını ge

tirsen, yaptığın işi ödiyemezsin, 
dedi. 

Valkros inliyordu: 
- Ne istersen, ne istersen, hep

sin> vereceğim. 
Fay başını salladı, saçları canlı 

canlı dalgalandı. 

- Hiç fenalık duymuyorum, 
dedi, senin yanında kendimi o ka
dar mes'ut l)issediyorum ki. .. 

Başını delikanlının omzuna da
yadı. Ölmüştü. 

Fakat Valkros'un Tınplar'ın o 
anda kaplan kesilen halini görün
ce,sesini kesti. Delikanlının mavi 
gözlerindeki müthiş bakışları gör
memek için, titreyen ellerile yü -
zünü kapadı. Templar, yorulmuş ta uywnak 

istiyen bir çocuk gibi, genç kadını! 
belinden tutmuştu. Fay şimdiye 

Tempı ar kadını yavaşça 'kane -
pnin köşesine dayadı. Ölü halde 
kadın daha büsbütün güzelleş -
mişti. Delikanlı fazla bakamadı, 
gözleri yaşardı. 

Otomobil sür'atle bir sokağın 

Templar: 
- Ben mi senden ne istiyorum? 

o---

Memnu mıutakalard:ı istim
lak edilecek yçrler 

Milli Müdafaa Vekaletinden vi
J.ayeıe gelen bir tamimde; muh!e
lif vilayet ve kazalarda memnu 
mıntakalar arazisi dah !inde kalan' 
ve menafii umumiye nan11na is -
timliikleri icabeden arazinin mu
amelelerinin derhal ikmal oluna
cağı ve salı'plerine bedelleri veri
leceği bıldirilnıiştir 

Ayni yazıda is'.imliık işlerinin ve 
tapu muamelelerinin b ran evvel 
tesrii lüzumu vilayet ve Belediye
lerden istenmektedır. 

--o--

Silivride hayvan sergisi 
Vilayet ve belediye tarafından 

bu sene açılacak olan hayvan ser
gilerinin sonuncusu, yarmki pazar 
günü Silivride açılacaktır. Resmi 1 

küşat bizzat Vali ve Belediye reisi 
Lfıtfi Kırdar tarafından yapıla -
caktır. 

Dave~liler ve gazeteciler yarın 
sabah saat dokuzda hususi otomo
billerle Silivriye hareket -edecek
lerdir. Resmi küşattan sonra bir 
ziyafet verilecektir. 

Trakya umum müfettişı General, 
Kazım Dirik te resmi küşatta biz
zat hazır bulunacaktır. 

-0--

Belediye kontrat bastırıyor 

İzmir belediyesi gibi İstanbul 
beldıyesi de yeni kunturat ve ilan 
pulları bastıracaktır. Bu karar Da-, 
biliye Vekaletine bildirilmektedir. 

Şehrin İlk Vasfı 
İstanbul şehir midir, kasaba mıdır, 

köy müdür?. Nüfusuna bakarsanız şe
hirdir. Ahşvcriş hayatına bakarsanız 

kasabadlr. Belde işlerine, umumi mü
esseselerine, yollarına bakarsanu köy
dür. 

Binaenaleyh. burasmı. kasabalıktan 

çlka.rmak. kOy olmaktan kurtarmak li
zundır. Şthrin birinci vasfı, temizlik· 
tir. Kı ııı çamur, yazı.o toz hücumu 
şehirlerde görult'mcz. İstanbı...1 tozdan 
ve camurdan kurtulduğu cün 'jehir o
lacaktır. 

!\levsimin ilk yaCmurJarı, bize bu 
satırları yazdırdı. Bu tedaiyl yaptırdı. 

lll'RHAN CEVAD 

dedi. Canını istiyorum, anladın mı? ı 
Canını 1 Sen yaptığını canınla bLe 
ödeyemezsın. 

Vaşington park.na gelmişi.erdi. 1 

Templar otomobilin hang, istika
metleri takip ettiğinin farkına var
mamıştı. Artık polis otmobillerinin 
düdükleri işilLmiyordu. 

Nihayet otomobil durdu. 
Tam o sırada Fernak kapının ö

nünde göründü, Templar indi, kal
dırırrıı geçerek sedef kabzalı ta - 1 

bancayı yavaşça cebinden çıkardı, 
bir kıhn.ç teslim eder gibi Fernak'a 
verdi: 

- Sözümü tuttum, dedi, büyük 
patron otomobi·ld.e! 
Müfettiş otomobilin kapısını aç

tı, içeriye baktı. Va:kros'u yaka
sından tutarak kaldırdı. Sonra o
tomobilin içide bir başkasının da
ha bulunduğunu görünce durak
ladı: 

Başını arkaya çevirerek: 
- Bu kim? Diye soracak oldu. 

Devletler hukukunun bUl'üne kadar 
muayyen nazariyeleri, kafdelerl, bü -
küm.leri vardı. Devletler arasında. ya ... 

pılan kara. ve deniz ticareti münase
betleri, bir takım şartlarla tanzim e
dilmişti. 

Bu izciler, şimdiye kadar An
karayı görmemiş olan talebelerden 
seçilecektir. Her vilayetten gele -
cek izciler 23 tşrinievvel pazartesi 
günü Ankarada bulunacaklar, ge
rek şehrimizden ve gerek diğer şe
hirlerden kız izci gönderilmiye -
cektir. Yalnız Ankara izcileri res
mi geçide iştirak edecektir. 

Bu sene, hususi liselerden bay
rama i~tirak etmek isliyen ler pa
ralarile gelecekler, yalnız Anka
rada yiyecekleri ve yatacakları 
yer temin olunacaktır. 

---oo-- -

Fakat, son yıllarda &"Örüyoruz ki, 
hi.dlseler, \.-ak'atar, mühim birer ilim 
olarak bütün ciddiyetle, vakarile oku
tulan bu i~tlmai mevzuları, baştan ba
şa yıkmış, kökünden sarsmu;hr. Artık, 
kalın ciltlerin iclndcki dt'vletler hu
kuku, politika bahisleri, i~mi var, cis
mi yok, birer hazin hatıra nıahiyetiı,
dedir. Tatbikatta asla yeri olmıyan. 

kitabın dedığlni, hidiselerin lıer gün 

tekzip edegeldikleri bu mevzu:ıt, hakl
kalf'n, ne zavallı ve ne gülÜnQ mevkie 
düşmü~tür. 

Traml'.ıy dirckleriıııle saksılar 

Ylrmlnri asır medl'nlyrti, bütü.n 
müsbct ilimlerdP, yeni bulu!?ları. gö
rüşleri ve icatları ile kuvvetli hamle
ler yaparken, insanlığı, içtlmai ilinıle
rin inkılıi.bından mahrum bırakmak 

istrmemi .. e benziyor. 
Bunun lcindir ki, hak, hukuku, d('V· 

]etler ara"ı müna.~ebetlerindeki hüküm 
ve kaideleri de, bu arada altüst etmiş
tir. Yalnız, bu altü.ttt oluş, müsbet i
limJerin yeni kıymttlerl yanında, di
bine inmiş birer mum kadar sönük 
'Ve şulesl.z kahyor. DiJ.rtTa., bu içtimai 
nizamsızlık ve lnk5.rrıtı'ıcıa, elbetteki, 
aydınlığa doğru gitmiyecekH. 

REŞAD FEYZi 

Yeni mekteplerin tahsisatı 
İstanbul belediyesi mektep in - \ 

şası için ayırdığı 600 bin lira tah
sisatından 100 bin lirası sığınak 

inşası için münakale suretile a
yırmıştı. Belediye ılk fırsatta bu 
600 bin lirayı eski haddine iblağ 
edecektir. Bu sene bakaya vergi
lerden yapılan tahsilat fazlası mek
tep inşasına tahsis edilecektir. 
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('öpçiilere muşamba 
Yağmur mevsimi başladığı ıçın 

İs'anbul belediyesi dün çöpçükre 
derhal muşamba tevzi ini emret -
miştir. Diğer taraftan tramvay 
vatman ve biletçilerine de biran 
evvel k:şlık elbiseler tevzii için 
hareke: e geçilmiş'cir. 

Beleldiyenın tr•mvay cadde -
!erinde bulu. an elcktr.ı< direkle
rine çiçek koyacağ·nı yazmıştık. 

Bunlar, kışın da yeşilliğini muha
faza eden \'e az suya lüzum gös -
teren çiçekıerden olacak ve işe 

yakında Beyoğlundan başlana -
caktır. Bu çiçekler tramvay di -
reklerinde bir adam boyundan 
fazla irtifada yapılacak saksılara 
konulacaktır. 

-o--

İ..ıgiltere mal alıyor 
İngiliz resmi makaıntarından dün 

muhtt-llf iptidai ma.ddel("r almak üzere 
alakadarlara nuiracaaUar olmuş, fiat~ 
lar sorulmuştur. Yak.ında İngiUerenin 
memlırketiıni.zden muhim mlktarda 
muhtelif mal alıuağa ba.şhyacaiı haber 
verihncktedir. Bu haber piyasada bü
yük bir memnwılyet uyandırmıştır. İn
gilizlerin bu hareketi Almanlarla ya
pılması.na başlanan ticaret müzakere
leriuiu bir tesiri addedilmektedir. 

Almanlarla yapılan ticaret ntüza -
kereleri müsbet blr şekilde neticelen
mek üzeredir. Yalnız anlaşma bir ve
ya iki ay ıibi kısa bir uman için ola
cak, müddetlıı hitamında. tekrar vazl
yetiu icabına göre yeul anlaşmalar ya
pılacaktır. 

* Bugünkü vaziyet dolayısile ya
bancı meınleketlere yapılacak posta ile 
havale işirıin şimdilik tehiri, beynel
milel mukavelelere dahil devletlerce 
talep edilmiş \•e bu talep dünya iş

lerinin normal bir hale gelişine kadar 
tehir edihniştir. 

1 Avrupada harp olurken. 1 

Uzakşarkta Japonlar 
ve i ngi 1 izler 

Avrupada harp olurken t'zak ~rkta 
neler oldukunu da. unutmamak Itlztm. 

Son gUnlerde Ru:-. - Japon ve İngiliz -
Japon münasebetleri b1ıminlerin ha
ricinde değişiklikler gösterdi. Çin me
selesinin halli i('in yeni başvekil Gf'
ncral Abeye salahiyet verildi. Şimdi
ye kad:ı.r Japon nazırları doğrudan 

doğruya imparatorla t.t>ma.s ederek hü
kümdara raporlar vermek &aliihiyetlni 
halz iken bundan sonra bu salıi.ltlyeı 

yalnn. başvekilin olaeaktlr: dedller. 

İngiUz - Japon münaseba.ımın bun
dan sonra gireceği safhalar merakla 
takip edilmeke dcğ'er. Fakat İnıiltere 
Ue Japonya arasındaki ticari ve lkh
sadi münasebetlerin bugün ne halde 
bulunduğuna dair verilen etraflı ma-
1Umattan şinıdideu bir hulıi';a çıkar

mak mümkündür. İngiliz - Japon mü.
nosebatmu.1 bundan sonra alacatı şe
kilde herhalde bu iktısadi ve ticari va
ziyetin tesiri az ehemmiyetli olmıya
cakhr. 

İngiliz matbuatının neşriyatına ba
kılırsa. Japonya.ya karşı İnC"ilterede 
iki cereyan bulunduğu an1aşıhyor. Blr 
taraftan şöyle diyorlar: 

Japonya ile İngiltere dost olmalı. 
Bunun içln de Japonyanuı muhtaç ol
duğu ticari ve tktısadi inkişafa İngil
tere yardım etmeli. 

Dıit"r tara.ftıın Holandahların elin
deki musteınlekelere de evvelce &'Ön· 
derilen Japon pamukluları 3,000,000 
yarda iken gitgide artDllJI ve geçen se
ne 246.000,000 yardaya kadar çıkmış
tır. Şu son on sene zarfında Japonların 
pamuklu ihracatı bilba.ctS& artml}h.r. 

Bul'iın ise denizaşırı yerlere Jap.on -
lann yapltfı pamuklu ihracatına baş
ka memleketler rekabet edemiyorlar. 
Geçen sene Japonların bu llıracatın-

' dan o/o 40 miktarı İngiliz impa.ratorlu
tunun muhtelif yerler:ine götürillerek 

salılmışhr. Bu boyle olduğu Jibi in
&'lllz imparatorlufunun Japonya.dan al
dığı malların kıymeti. Japonların İn
ciliz imparaM>rluğundan satın aldık

larının 5 misli fazla imiş!. 

mes'uliyetler tahmil etmektedir. 
Bir zamanlar bu kaidelere riayet 
edilirmiş. Mesela bir devlet di
ğer devlete usulü ve kaidesi üze

re harb ilan edermiş. Sonra harb 
de usulü dairesinde yapılırını . 
Bir nevi boks maçına benziy~. 
böyle bir harb artık arkada kal
mıştır. Gerçi kaideler devletler 

hukukunun kitaplarında duruyor. 
Fakat harb yapmıya karar veren 
devlet, seri ve kat'i netice elde 

etmek için her şeyi yapmaktan çe
kinmez. Ve yaptığı şey !er yalnız 
karşısındaki muharip tarafın 

•haklarını• ihlal ettikçe kimse şi
kayet edemez. Harb ilan etmeden 
askeri harekata başlamış. Düş -
manm açık şehirlerini bombardı
man etmiş. Haber vermeksizin de
nizaltı gemilerile ticaret gemile
rini batırınış. Ticaret ablukasını 

şu ve bu şekilde tatbil< etmiş. Bun
ların hesapları ancak harpten 
sonra sorulabilir. 

Fakat işin içine bitarafların 

hakları ve salahiyetleri gelince; 
mesele değişiyor. Bitaraf <:levlet
ler, resmen mücadelede her iki 
tarafın da •haklı• veya her iki ta
rafın da •haksız• olduğunu kabul 

etmek mecburiyetindedirler. Daha 
doğrusu bu hak veya haksızlık 
meselesini münakaşa etmiyerek 
her iki taraf hakkında da aynı 

muameleyi tatbik etmelidirler. 

Fakat bitarafların muhariplere 
ve muhariplerin de bitaraflara 
karşı vazife ve salahiyetlerini ta
yin eden devletler hukuku hü -
kümleri de yeni harb şartlaı-ı al

tında, tıpkı muhariplerin biribiri
ne karşı vazife ve salaJıiyetlerini 
tayin eden hükümler gibi ekseriya 
tatbik edilmemektedir. Mesela 
bitarafların muhariplerle ticaret 

yapmaları meselesi. Devletler hu
kukuna göre, bu ticaret serbesttir. 
Fakat muharip devletler de biri
birine •kaçak• saydıkları eşyanın 
gitmesini menedebilirler. Muha -
rip devletler için böyle bir h1k 
tanınınca, ticareti tahdit eden bir 
takım hareketleri de haklı olarak 
kabul etmek lazımgeliyor: 

1 - Muharip devletler, kaçak 
sayılacak olan eşyanın mahiye -
tini tayin edebilirler. Ve İngilte
renin yaptığı gibi kaçak listesini 
çok geniş tutarak, her türlü eşya
nın Almanyaya girmesine mani o
labilirler. 

2 - Kaçak eşya için vapurların 
teftişi ve muayenesi Jazımgeldi
ğinden her bitaraf ticaret gemi, 
muharip devlet limanına çekilere,. 
günlerce orada tevkif edilebilir. 

Bitaraf devletlerin ticaretleri i
çin yukarı kaydettiğimiz iki nevi 
zorluk İngiltere tarafından çıka
rılmıştır. Ve geçen harpte oldu

ğu gibi bu harpte de bu iki meseıe 
bitaraflarla İngiltere .arasında e -
hemmiyetli bir ihtilaf mevzuu teş· 
kil etmektedır. Fakat Almanya -
nın çıkardığı zorluk dahk · :lyük
tür: 

Fakat kimseyi göremedi. Templar' 
ortadan kay bolmuştu. 

Fakat Ik.inci cereyanı takip eden İn
gilizlerin noktai nazarı başkadır. On
lara göre eier Japonlara bu sahada 
yardım etmek isteniyorsa. bunun ne
ye malolacafı düşünülmüyor demek
tir. Cünkil Keçen umumi harptenberl 
dünya çok deiişmlştlr. 25 sene evvel 
.Japonyaoın harici ticareti İngilizleri 
endişeye düşürmJyebilirıtt. O zaman 
Japonların ihracatı hl9 demekti. Ja ... 
ponya bugün ise yapıığı ])amuklu men
sucatı İngiliz müstemlekelerine bol bol 
sevkederck satabilmektedir. Bu hu
susta el} son rakam olarak elde ge
çen 938 senesine aU bit lıılallsllk var
dır ki berşeyl ıröstermeie kiilldlt. Bu
na göre JaPonlar l'eoen sene zarfında 
İngUJzlerln Afrlkadakl müslemleke
lerıne tam ıot,000,000 yarda pamuklu 
mensucat &'öndermefe muvaffak ol .. 
mU.ljlardır. 

Bu rakamların anlathfı şu oluyor ki 
Japonlar İngiltere ile olan münasebet
lerini devam ettirmek niyetindedirler. 
Tokyo ile Londranın arasındaki ger -
ginltk şimdiye kadar türlü safhalar -

dan geçti. Bu gerginlliln şiddetli Pn
lerl oldu. O zaman İngtlterenin Japon 
mallarına karşı boykotaj J'apma.sı Tok· 
yo üzerinde pek müessir olacağı d& 
söylendi. F~kat Londra bükümetl bu
ralara kadar varmamıştır. DJfer taraf .. 

tan Japonlar da vaziyeti vahim bir 
tekle sokmaktan çekinmişlerdir. Onun 
için İngiliz - Japon münasebetlerine 
dair Hirlü haberleri okurken iki tarafın 
ticari ve lkhsadi temaslarmı rösteren 
yukarı.ki rakamları da &'Özönüne l'e
ürmek J;i.z.ı.m geliyor, 

1 - Bir defa Almanya, kendi -
siyle devletler hukukunun çerçe
vesi içinde ticaret yapmalarını 
temin için bitaraf dev !etleri sıkış
tırmaktadır. İngilterenin geniş ka
çak listesini kabul etmeyiniz dl· 
yor. Halbuki bu devletlerin, in -

giltereyi dar bir liste tanzimine 
imale etmek için ellerinde bir va
sıta yoktur. Bitaraf devletler •ra
sıtasiyle İngiltere gibi muazz ı 

bir devleti tazyik etmeğe teşel:-~üs 
etmek de hiç bir netice vere1"cz. 

* Londrada Taymis 1lıehri kıyıla-
rında bir lokanta! Ortalık yavaş 
yavaş kararıyor. Ay ışığı Taymis 
su'.arında gümüşi hareler yapıyor. 
Tmplar, bir masaya oturmuş, si
garası ağzında, dalgın dalgın dü
şünüyor. Amerikayı düşünüyor. 
Nevyorkun büyük ~ürültüsü ku -
laklarında uğulduyor. Sonra bir
denbire bir sima gözlerinin önün
de canlanıyor: Fay Edvars. 
T~lı ve unutulmaz bir ses ku

laklarına fısıldıyor: 
- Öp beni Tem pi.ar ... 

Adiyo Templar ... 

BİTI'İ 

Çin - Japon harbi ne ilemde db'e
ceksinlz: .Japonlar lki seneden fa.ı:la 

süren bu harbi daha ziyade uza.tına· 

mak için kat'i bir hareke~ geçecekler 
deniyordu. 

Falı'.al JapollJ'a ve Uzak Şark işlerini 
bilen Avrupalıların tahminine göre 
Japonlar Jıerşeye rağmen CJn işini ar
tık bllirmek itin büyük bir faaliyele 
geçmek isllyecekierdlıl. Bununla be
raber şimdiye kadar mukavemetten 
&"eri lı'.aJmamıt olan milli kumandan 
Marqal Çanır - Kay - Şek de bundan 
sonra da mukavemete devam edece
iini l'eçen &'ÜD ~ünasebet retırerek / 
söylüyordu. ALI KEMAL SUNMAN 

2 - İkincisi, Almanya, tica 
gemilerini araştırmasını devle' 
hukukunun kaidelerine göre ' k

pamadığından bunları haber ver
meksizin batlrmaktadır. 

Görülüyor ki Almanya, abluka
dan bunlar da çıkmazdan kur -
tulmak için harb sahasını ııeniş
letmek isterse, bahane 0 1an .• bu 
bitaraflık haklarını ileri oılre~ek
tir. 

A. Ş. ESME& 

• 



arşovanın es ımı 
Pek Feci Oldu 

(l ınci $al feden devam) 
Polonya mıralayını, bır Alman ge
nerali karşılamıştır. General şoyle 
sormuştur: 

- Zannederım çok sıkıntı çek
medınız, fakat mutazamr oldu -
nuz. 

Polon} a mıralayı boğulur gıbi 
bir sesle şu cevabı \ermı tir: 

- şehırde saglam bır adam ve 
sağlam bir bina kalmadı. Yoksa .. 

peyderpey :memleketlerine sevke
dılmektedir. Almanlar, zabitlerin 
kılıçlnnnı muhafazalanna müsaade 
ctmışlerdır. Terhis bu ayın ikisine 
kadar tamamlanacak ve Alınan or
dusu şehre gırecektir. Almanlar 
aç kalan Varşova halkına erzak 
ve su gonderrnektedider. 

Bu kısa muhavereden sonra, Po
lonya miralayı Alınan karaTga -
hına götüriılmuş ve mütareke ım
zalanmıştır. Muharebe durmuştur. 
VUJOvadaki bütün Polonya zabit
leri ve efradı terhıs edıhnekte ve 

Varşova 30 (A.A.) - Polonya
lılar tarafından neşrdile.n. bir teb
lığde Leh kıt'alarının hangi şerait 
dahilinde teslim olacakları bil -
dirılme'ktedır. 

Alman kum anı, bütün Leh 
zabıtlerine kılıç arını taşımak h 
kını vermiş ve askerlere evlerine 
gönderilecelderinı vadetmiştir. 

• 
ltalyanın Vaziyeti 

( Bm.d ,.Jaijeden devcım) 

tır. Baritin karphklı ve cehen -
nmai bir tekil alması takdirinde 
~· Al-anyaıılaa ıelecek tek
llOenı •e tesyilden ya evet, ) a
ht u •ayır, *-ek vaziyetiıMle 
kalwaktır. 

Müsbet cevab, italya içia ka
lür İDailiz. ve Fnıwı kuv etleri
.e brp koymak; meafi cevaı. ise 

AlmaayadaB ıelee8 tlarheye mu
bvemet imkinına sahip bulun
mak vaziyetini icap ettirecektir 
ki, ber iki fdiWe de netice ne o

lwsa olsua italya Jtitaraflıjını 
...WU ........__.k ted1Hrin4en 
maklapnq olacaktır. İtal a ~in 
en aranılan vaziyetin ulhü iade 

olduiu muallaktır. Fakat, ltu 
iinlİll 'ft ıaynt ltofa gittiği gün 
hakikaten dü§ünülettk bir vui -
yet bWis Oluyor, demektir ki, o 

\ um- u italyanın taraflardan 
birini te.rcill ederkea ve.receii ka
rar italyarun tarihi ve cotrafi 
vazi eti 'balnmından cidden çok 
nazik ve çok hayati ehemmiyet
te \ir karar olacaktır. Bu kararın 
haaci taraf lehine olabileceği bu
gun kestirilemez. Fakat, italyaaıa 
içinde bulunduj'u şartlar, coğra

fi, iktisa41i mali imkanlar ıöz ö
nüne getirilirse bütün bu vaziyet
ler aklı erenler için düfiinmeyi 
'e muhakeme etmeyi biraz ko
layla tırabilir. 

ETEM İZZET BENiCE 

ASKER GÖZİLE CEPHELER 
(Bmftci aahifeden devam) 

nin eskisıne çok mutefevvik ol -

duğuna pipbe yoktur. Fransız er
linıharbiyesımn de kendisıne yar
dım edecek kuvveUerm tam mık-

Almanların Majino'ya taarruzuna 

ge ınce, böyle bir hareket İngıliz 
ve Fransız lehine olduğundan o da 
pek beklenemez. Zira hafif ve 

siır'a\lı Alman tankları Polonya - ı 
nın açık hudutlarında ) ıldınm har
bi yaptılarsa, Majıno gıbi tahki -

on 24 Saatte 
Neler Oldu? 

Varşovadaki Leh as
keri çekiliyor 

Son 24 saatin en muhım hadise
si; Almanyanın son Moskova an -
!aşmasına dayanarak yapacağı bü
tün sulh teşebbuslerinin Parıs ve 
Londra tarafından kat'ıyet1e red 
olunacağının anlaşılmasıdır. Çem
berlayn pazartesi gunü bir nutuk
la bunu resmen bıldirecektır. Di
ğEr taraftan Londraya göre, Mos- I 
kovada bir Alman - Sovyet askerli 
paktı imzalanması hususunda Fon 
Ribbentrop'un bütün emekleri bo
p gitmiştir. Bu askeri paktın ıle
ride de yapılamıyacağı ve Alman
yanın harpte yapayalnız kalacağı \ 
da kuvvetle temin olunmaktadır. 

Bir İsviçre gazetesine gore Mo
lotof teşrinievvelde Almanyaya 
gidecektir. Ayni tarıhte Berlinde 
doğu ve cenup Avrupası hanciye 
nazırları bir Balkan konferansı ak
tedecelderdir. 

Cephede son 24 saat oldukça ha
reketli geçmi§tir. Ezcümle, mutte
fiık tayyareler Siğfrid hattı geri -
sine kadar sarkarak muvaffaki -
yetli keşifler yapmışlar, Fransızlar 
çok şiddetli bir top ateşinden son
ra içi yaralı ve ölü Alman asker
lerile dolu bir ormanı zapta mu -
vaffak olmuşlardır. Dün İngılız 
hava kuvvetreri şiddetli bir mu -
kabil hava ateşine ragmen Heli -
goland civarında Alman f ılosuna 
taarruz etmişlerdir. Alman tah -
telbahirleri de 3 Norveç ticaret ge
misi batırmışlardır. 

Varşoadaki Polonya askerleri 
dünden itibaren şehri terke baş
lamışlardn. Bu iş bugun ve yarın 
da devam edecektir. Alman ku\·
vetleri ancak pazartesı gunu Var
şo_yaya gireceklerdir. Şehirdeki sı
vil ahalinin iaşesı temin olunmuş
tur. Ayni suretle Modlin kalesm
deki 200 subay 30 bin asker de ka
leyı tahliyeye başlamışlardır. Ka
lede 4000 de yaralı bulunmakta -
dır. 

tarı belli olmadan bu cephe, c ceb
ri hücumlar yaparak, toplu kuv
vetlerini elden çıkarmak isteme - mata karşı iş göremezler. Fakat ! .... ••-••• .. ,., ...... , ... ,,.,.,.,", ... '"'~' .. ,_,,_,,_,., .... , ..... , ....... 

diğıne şüphe yoktur. 

Acaba Franaızlar ıSiğfnd hattını 
!aterlerse d\L§'llfUrlıer mı, duşure -

mezler mi? Şimdi atratejık faali -
yetlerbiru da tıcarl fulıl eUer 
gibi lıaabe. dayaıımaktachr. 

Fransızlar Polonya harbınden ısti
f ade ederek Sığfrıd hattının bur
nunun dıbıne sokulmuşlar \ e ke-n
dı l~lerıne mevzı almış ardır. 

Leh ticaret at~i döndü 

Balkanlarda kısa bır seyahattne 
avdet eden Polon~ an Ank a se
fareu tıcaret ateşe Ba.) Soma skı 
dünkü konvansı~ onel trerul şeh

rimıze gelmiştır. Dıyor kı: 

Bu Elbise ile Ateşe 
Girildiği Zaman 

Teneffüs 
Kabil 

Etmek te 
Oluyor 

K.aaınlarda. lhUra kablli)reU erkek

lt'rden fazla mıdır? Herllalde ..q 
kabiliycUerlnin daha fu.la o&dıaiaaa 

OIİPlıc ec1Rmeue de ihtira kablll)'ct -

leriaia fula al•aiu samacdlluaa. Ma
amafU. bu Akada da laialerl fea ta
rihine cermtş kadınlar yok deiiWtr. 
Bualardan bir ı.an~ de Sruıaada Gll

~aall- kua ....... Mm .. s-aa .... 
isminde bir amele ıu..er. • Jı.a. •

mı denize clrmt'k ~in •odun dalcı~ 1 
elbiseleri mevcaı ille, Mete U... da 
bir elblsc imali mimkua olup elamı

yacağuu duş11nm111 ve ba •lllfiiacalni 
hakikat aallauaa çllr.armaia ••Yaffü 

olmuşt .... a. l'lbi9e ~ 7umadıfı 

ılbi, alcvdeA ve duaaadaa ibaret olan 

haTaJ ı ae.dfu e•ell iwlıinmı da 
vennellaedir. 

Amrk kıu ILf'Jldl dile imal l'ltiii bu 
elltiRDia Cttribcsbll de ,..,..... ve 

'H7ü lrir •W.. 7abrak l»lr middd 
iPalde ll11n11..,car. Ba yeni f'JbltseDln 

daha miiıdıamfl bir hale ceUriluell 
itfaiye craplaruaa tqmll edilueiinc 
fUphe yoktur. 

Hitler teklifini 
hazırlıyor 

(1 mci sa.hıfeden devam) 

tam bir fılılr mutabakatı olduiunu. 

orduları uıun muddd cep~de ıut

mak pahasına dabl olsa, nlhaı :r.afere 

kadar sebat •diJtteiiaJ bllıılinndlW. -
dir. 

ANLA 111 A AİT '\ ESlıtALAll 

Paris 3t (A.A.)- A:ran barit-iye 
encomf'ni ı~mı llerancer. ovyf't - Al
man paktına mutealllk fevkafade e

ht'mmi~ etil 'e ilıaları ayan mecli ine 
U:vdl etm1ştir. Bu veslkalaran muh -
te\hatı hakkında ketum da'liranıl -
maktadır. 

FllAN IZLAR DA RF.DDEDE( f. K 

Parıs 31 (HllS1ISI)- Fııuwa lı:abl -
nesi ti• to~ SoyYet - Alaan 

anl~masını &.et.lı.ik etaal4l&r. Bu to.ı&n
tıda Gen•ral c-1en de hazır bolun

mu tur. \erilen karar ıtlldur: lliUe -
rbmi J'Jkmakiaıa iNl'd olaa barııı ga-

J"dul tahakkuk ıdl•ciJ'e lı:aclar laar

be •vaa •Unclı:-. 
Meaeli eeki Alman Veliahdı geçen 
hspte Verdün orıünde bırkaç ki
lometrelik aram elde .ım~k ıçın 

Almanlar yarınkı muhtem 1 ta
arnWa.r ıçin yahıız ara mevziin 
temulenmesı zımnında uzun gay
retler sarfına mecburdurlar. c- Seyahatim iktısadi b r mak- --------------• 

ERANTHARP 
satla yapılmıştır. Polon) an n ma-

yanın mil)'on ınaan harcam~i.ı. !============== 
Şimdi o zıhnıy.etıer kalmamıştır. Mes'ut bir akit 

ruz kaldığı felakete ragmen ) eni
den ihya olunacağı kanaatınde -
yim. Romanyaya ıltica eden \ a
tandaşlarımın vaziyetlerı, ı; e bu
ra) a gelip gelmiyecelden hakkın
da bir malümatım yoktur.:ıı 

Bugün eldeki tanklar ve toplar 
Siğfrid hatb.nı kolayca düşürmete 
klfi delildir- Ancak çok zaman 
ve çok malzeme sarf ile Siğfrid hat-

t.Jro sarsmak miimkWı olabılir. Bu
pnlrii harp yuiyeh si;, a...ci va • 
zıyetlıe beraber yürüyor. Diplomat
lar henuz sözlerini bırakmamış -
1ardır. 

Hazreti J'atihm hup ıemıle:n, me
ıııenet ntraları atarak etraf> cehenne
mi bır günı?tuye boprak Ma maraye 
dogru yükscldıler. Kürekçıler, çıl«m

ca alkJl)a. ara ında kurek yan ı ya
par (ibı asılı)"orlar "e Türk kad rgalan 
Marmanının sakın 5Ulan u:ı.ennden 

istanbul önlerine doiru on b l u
zemden b ~r yaparak e ıyor-

ı.ntı. 

.,..anakkaleden dDiru ıelen b ı ces:ım 

donannıanın vel~lı ~tin ıann

leır havf Ye hayrete düçar oldular. 
O vllİlilte lı:adar hifbir tarafa. böyle 

.... "'ter. " ~tı bahriyeden u
rellkep böyle bır donanma toplu ola
~ alriilmemifb. 

T&rll bahrbellleri azametle 'li e üç 
ym pare harp l'8lliaile ls'tanbul onune 
plip, Türk o duauaun huaırn:ı kalk
_.n evvel urlar &ıünclc kıldıaı ög
:W uamıw kadar ilthi ~ muh~ı. 

Za&cn, as11bı ~ulmüş ve boaulm~ 
otan Biansuı bu bal karpsınc1a büs
bün rMDnQ"atı daitldı- Yılaınhkları 
o dereCe arttı ki, butun umıtleri on
du 

Zıra bu ana lı: dar 'kua gel eıski 
Jstanbul lanoda bo le şey 

Liman müfettiş.lığınden müte -
bit mel"hum Osman Beyin keri -
:mesı ve gazeteci arkadaşlarımız -
dan Bay Hilalinin Baldızı Bayan 
Şaziye~ pnç subaylarımızdan 

Bax_ Şükrü Alpul'un nikahlan ak
raba ve d05tlannın huzurunda ak
ted.ilmiştir. Yenı evlilere saadet 
dıluız. 

----0-

C'\"JOrk'ta hir tevlıif 
Vqiqto• 31 <~•)- evJ'erlıtald 

Aı-.lanll fdJ .J'ra )(.... H) O~ 

•••• , .... bıla .. e9lrilc ac ... aıw e-. ........ . 

~TANBUL K 
stiANS S 

No. 101 Yaıan: M. SAMI KASA~~ 

Eski perişanlıklar habrdan çıkmamıştı, eğer 
Türkler bir daha yürürse netice nice olurdu 1 

:Mamuıı a 'e Boıazıçı ahıllcrınde 

bulunan Rum ahali bayatlannda bu 
derece muan.anı bir doruuuna ibtı -
şaını ıormeınışlerdı. 

Koca k.a\:uklu, ı,:ıplak baldırlı \~kol
lu, u·ı bıyLk.lı Turk kalyoncularının 
ilı; doı1. kD.Uı ltadırıalar uzerınde ;yel
ken toplayışlaı ı, ıuvertede talim ediş
lerı zabıt \ e kumandanlarına mutlak 
manada ıt atlerı sahıl halkını sındır

m~U 

Hula . l\Iarmara ve Boğazıçı sahıl
ler ndekı R l ahalı, bu ana kadar bu 
su! rda m ını hıçb r kıınsenın g6r
medığı bu m h p Türk donanma ıııın 
geçı ını üth bır ümıtsızlık .,ınde 

gorduler. B manzara karşı ınd İswın
b halkının da kalplerı dehşeı tes ri 
ılc d naka dı. 

Tiı k donan ası, nisanın on iki in
de 1 tanb ve Bogaxiçine geldi. Ve 
D kıyonyan, yani Dolmabahçedcn 
b aşai da bulunan yere demir attı. 

Hazreti Fatih, !.-adırı etra!ına top -
lanmı ol n l ırml bın yeniçeri ve A
n d lu pahısınden mürekkep hassa 

ou, urun Topkapı ne Ed rne
kap a ınd i en eh mlyet k -
muıa yapılacnk hücumu blımtye etmea:e 

tayın eylemışU . 
lşte, bW"a51, Hun!ti Fatih tarafın

dan mudafaaııın en zayıf nokta ı ola
rak seçliınfşti. 

• •• 
Turhan Paşa; Tfsalyada eh altında 

bulwıan bir 'l"ürk ordusfle Rum?an kı
pırdamaz hale ıetımlJltı. Turhan Paşa
nın oglu esasen Morayı baştan başa ka
sıp kavurmuştu. 

Morada kımıldanacak hal kalına -
mıştı. Morada bulunan ımparator Kos
tantınin ltard~erl lstanbula ltat ıyyen 
yardım edemez hale getirllmışti. 
Papanın teşvikile tertıp edilmd: is

tenen ehlısahp ordusu da akamete ug
ranuşlı. 

Macarlar, Hırvatlar, Ulahlar, Bul
garlar ve Sırplar, Fatih Sultan Meh
medın korku undan dız~kmuşlerdi 

Papanın, hırıstıyanlık namına ba
ıırtılanna kat ıyyen ehemmiyet ver
Miyorlnrdı. Çunku; Akıbetlerinden kor
kUıYorlardı. 

Vama, Nığbolu, Kosva muharebele
rindeki perııanlık daha akıllarından 

çıkmamıştı. Eğer, Tnrltler tızerıne y{l
rllrlerse netıce ı vahim olurd 

Ikınci Mehmed, fstıanbul uzerlne 

Üskudar cra memurlugundan: 

Mahçuz \ a ılma ına karar \ e-
rılen benzınlc muteharnk motorle 
bır adet be) gır 6/10/939 tarıhıne 
musadıf cun a gunu saat 10 dan 

13 e kadar Çubukluda 2 sa:yln bos
tancla bırınc arttırmada 75 inı 
bulmadıg takdirde 10/10/939 ta-

rilıine mü dü salı gunu a'\in saat 
ve mahalde ıcra edıleceginde.n ta
lip olanlar n maha ınde hazır bu
lunmaları ılan olunur. 939/441 

1.tterıne yurursc b butun \cudı-

yetlen ortadan yok ol d ı. 

Bu sebep e Balkan da 'e Tuna 
u tünde b nan de-. leUu Papanın 

tc ' klennr- k p 1 aktan korkm 
lardı. 

H tt Sırp Kı. ı B kov n· 
bul fizerıne yunıyt' .!'. ol. n it ncı Sul
tan .Mehmet o dusunn kuv\ etler d hı 
'\t!l tı. 

Sırp Kralı, tıkbalın k• , ltırmak i
çin Padişaha hwnet et ek. mecbu 
rlyet ve zarureunı hissetn~u. 

lk.ıncı llehmccbn ordusuada m:.ıs

luman ~ biJ'çok Sırp aske.l•ri 

vardı. Arna\ utlukta bulunan iskr.ı -
der Bey takıp cdılerek kU\ veı t!ıl IY>
zulmuştu. Canuıı kurtarmak ıı,,in ~

lara ıluca etnıışU. 
Anadolu, sükun .içilMie idi. Son Ka

raman -.ak ası; butiln beyleri ütküt-

mış 'lie Sultan Memnedin h...-\ine 
~J hep&int: bcıyua etdlımiıU. 

Hatti Karaman Beyı ma~etile be
raber Ectimeye gelmiştı. Hunti htib 

orduyu teltı:J ederken, üstlen başlan 
perışan bazı süvavdere rasgeldı ve 

maıyeUnde bulunan Sadraznm Halil 
Paşaya çıkı rak: 

- Bu ne h l'>. Bunlar ne bıcun sU
van?. Böyle baz.ırlık mı olur?. 

Halil Paşa· ~ın ıçyüzünu bildi&i i
çin derhal cevap verdi: 

- Pad şa ; bunl r Ka aman as 
kerlerıdır. 

- Ne?. K raman askerleri mi?. 
- Evet Padişahım?. 

- Ç:agırm Kara ~ n -
Dn e emretti. Colı ~edeı Kant-

Moskovadaki Polonya sefaret heyeti gidiyor 
Moskova 30 (A.A.) - Moskoval landi)aya hareket edecektır. 

aa~i .P~lonya sefaret~ h~y~ti, ağ- Varşovadaki Sovyet sefaret he

lebı ihtımal pazartesı guııu Fin - yetinin sağ ve salım Almanyaya 

muvasalat ettigıne da r haber gel
mesi üzerine Polon) a sefaretı er
kan ve memurlarının hareketıne 
musaade edilmiştir. 

Fransada komünist takibatı şiddetlendirildi 
silya, Tolon ve Dungerk ve Bal de, Panste Humanıte ga:ı.etesı ıdare- evinde araştırmlaar yapılmıştır. 

. Faris 30 (A.A.) - Parıs, ~~r- 1 devam etmektedır. 1 komünist meb'uslardan Martının 

polıs komünistlere llrfl ıllıbata 1 hanesinde ve Rusyaya ıltıca eden 

F ransadaki Polonya ordusunun başkumandanlığı 
Paris 30 CA.A.) - Parise selmifl Fra1W2 topraltlannda tqellul et-ı kumanclanhğına tayın olunmuşur. 

olan Polonya ıenttali ·Sıkorslı:b me.k1e olan Polonya orduswıun t>aı 

Fransızlar yeniden bir çok köyleri ele geçirdiler 
Put. M-- '&tll ile llwl ua-tH l &aQalaram PMeW aCefl _...... .... ı ıaa 5-aJ ~.Alır toplar SlafrW 
--~ rra- lıaırddla' h 7-i lllr ~ ileri me-nHeri cm tdlllımlııt- Jua"- ..,_ WMUnlaruu ela tab-
IU.iıJaf c• Hı ....... wr... aiır •- Jenlir. Prwnlar 7aUıia eUJ .. 7 .. _ l ~ t:...,..... 

Almanya ile Yugoslavya arasında ticari müzakereler 
Belgrat 30 (A.A ) - Alman ve 

Yugoslav heyetlerı arasında per
şembe gunu Belgratta baFıyan ık
tısadi muzakereler hakkında ga -
zetecilere beyana'ta bulunan tı -
caret ve endustıi nazırı, hahhaz.ır
daki ahva dola,> ısı1e muzakere -

lenn hususi bır ~hemmıyet aldı- ı Dığer cıhetten bu rnnfaatlerm; 

gmı soylıyer k demıştır kı: bitaraf olan mmleketımızin \ a -

- Bu muzaker.eler \ız.ım i in zıyetıle hemahenk olma azım-

buyuk bır pıyasa teşlu ecifl! bır dır. Yunanıstan, lta )a Macarıstan 

memlekette hearetımızın hayati ve daha başka memleketlerle de 

menfaa•lennı temın edtt ktır. ıJı.tısadi muz.akere) e g r ceg z • 

Almanlar İngiitereye hava taarruzlarına başlıyaeak 
Roma 30 (Hususi) - hal.) an ga- harekete geçettklenm tahmın et- İngiltereye hava taarruzlarına bar 

zetelerı, Moskova anlaşmasından mektedir. Belkı de ln,gılız ıktı - l lı~ acaklardır. 
scınra, Almanların garp cephesinde sadİ ablokas,nı ge' şetmek ıçın 

Bir Alman tahtelbahiri daha batırıldı mı ? 
Londra 30 (A.A.) lstıhbarat 

nczaretı, lngıl z ha\ a kmr\ ctlerıne 
mensup olan -,;e Atla Ok) an usu 
üzuınde karakol gez n bır pılo -
tun bır yag izını nas l bombardı -
man etmı \: bır tahtelbahınn a
kıbet nı gosteren bır .} ag sutunu
nun yukse d gını na l IDUi hede 

tmış oldugunu hıka) c etmekte -
dır. 

Pılot, 15 dakıka de\ am ed n d k
ka b bır tar utlan sonra bomba
lar atmıştır. 
B<ımba arın suku u uzenne u 

~ uzunde ha l olan be az d ıre er 
grupunun merk zmd muhım m k-

m mı tır. 

İtalyanlar İngiliz ablukasından şikayete başladılar 
Roma 30 (A.A.) - İ efan a)an

sından: 

Giornale d'İtalia g etesı, d nız 
harb hakkında yazd g b r m a
lede ılen urdugu mutalea ar ara
sında Londrnda kaçak eşya aı ıçın 

pek U2Un ısteler neşnnden onra 
ş dı d mal ~ket ennın 
butun deruz t car~tmı kontenJana 
tab tutmak bahane; \: huku
kan mudafaası kabı olmıyan bır 

şekıldo IngıJ Zlcr tarafından tam 
bır kontrola tabı tutulmasından 

bahsedi1dir1ını kaydedenk şunlan 
~azmak tadır: 

Bunun manası şudur kı lngıl
tere geçen sene bıtaraf lımam -

s s etmek 
m kar an 
tır. 

anı o cak-

Bu karar bırçok ıh• laf ara sc
bebı) et verecegı grbı bırçok men
faatlerı ha eldar edecek ve a, nı za
manda ) uklenılmesı guç baz tah
dıt er tahmıl etmış o'acaktır. Bun
dan başka, bırçok ani mazlıklara 

ve çeki~elere meydan \ erecektil'.

1 
lngıltere hukümetı musadere 

hakkını bır kanunla t ~tmek -

• n 

tir.• 

Maka e şu suret e b t o · 
·Bugtinkü de ız. harb n 

lıni degıstırebılecek am ller 
gılız tahdıdatına karşı ıma m 
leketlerınden gelecek o an reak -
sıyon ar a Alman) anın İng l z b
lokasına cevaben denız harbın d
detlendırmek husu unda tak p e
decegı h~ttı hareke tir ... 

Göbels bir sanatoryoma hapsedildi 
Parill 3e (AA.)- l'di& ruw- ca

zek!oinln Stolıholm muhabiri. Propa
canda Na:r.ırı Gobbel5in 'aılff'Slnd~n 

man Mryı h ura -1111 t • Xoca J':atıt. 
el nı ~ıne atarak. 

- Goruyor ~ askennı". 

- Bı de utanmadan ıklde bude 

Al n eı ıne yüru uz.. 

- Osman Padişahlarının boyle as

kere ihtiyacı yolltur. :Bwılvı ı.enyuz 

edn. 

Dedi. Karaman ~ p..tıphın IMı 

acı sözleri ~ aüip lııüzıaı..i11-
tü. Ö'zur b~ dili;r-. .ı.u.tu 

Hazreti Fatihin; ıı.içiNr yakadan kot'

kusu kalroamlltL :Enüm, Bunalla. '-e 
Edirnede ı.syan banilletlerı ıktermış 

olan Yenıçer lt:r süt dlkmüt k~e 
ünmüşlerdı. 

Hazreti Fatih; :r-'cerilerin en ufak 
bır yolsualujwıa •5ca=·tte ile .-Cif 
tirm yordu. Derhal oJduju 7-* Ms
tırıyor ve önayak .-.ı.rı bDpla i"-

azJt'clUerdL bir ıı;aaa&eryomdıa hapı;c -
dlldlflni haller vermek&cdir. 

)bM.birc cort: Göbbc)e, di\1a ti -

careU 7apCıfından dola> ı coz*• dÜll-

f ....-. 

Ağa han Hint müslümanlarına 
bir masaj gönderdi 

Londra 30 (A.A.)- Aiua•, llial -
diırlMa Ye dlPr doiıliılı-aan mır.;lu
_...._ ld&aMa JNŞetUii Mr ac
~ n .. _ metlluüerine f:ll iyi 

şeklide hizmetin, İncllttte IMilaiımeti 

ile tr.şriki mesai etm~k oldupna yu
..aııa n IHtldlR ile e111111- t..-u -
ten ltiikü-U- ltb.mek amMk R • 
lunduklarını kayddanf'ktf:dlr. 

Amerikalılar harbin Amerikaya 
geçmesinden endişe ediyorlar 
l'~ 31 (A.A.)- Bar~e a

nn Voedrlac, Bfrhtll Devletluhl ..a 
._.._. ....... ıtırllli .._l• 
~in mllli mu.,._• talavbc ellle -
ceilai ft lııiiıka-tıııa Mciial.ii Avru-

.. ~ Mllbleri ......-il A ..... 

lut'-- lllnJ'e& e&mniai - .... 
mDJDlıİİll aıa. herteY yapmata lıarU 
Yet"ılliJlll '1ıe7.. ~. 

Feci bir otomobil kazası 
Bir ilatiyar ha •hah Wr oto-WI a1tı.ı. ean ver.ti 

çırıyordu. CL..for 8 •• '-le ,, .. _ ____._...._._1 ·-"' 

1 

rin ... i '~---- ,,,.. - • -- - - e çarpan .. a ır ••ette yaraıa.ut-Edirnederı ordu -.ı lberine yu- ~ _._. __ , ........ ____ ... ,f\_ ......... __ _ 
- ,_ w u-~ tir. •wılli az ................. felk 

rudilıu zaman, :rm.I~ı or1alanrıdm .... ~a lllİIQ• UuMla iti• ~ tahkikata bqlanm.,m. 
bazı aplar, bazı hususi flleri lçiD ]'O

la çıkmıyarak ı;ehirde kalnullar*. 
Fatih; Vızeye ıeldili zaman yeniçeri 

esamısini yoklattı. 

Yeniçerılerden bazılarının ortada 

me-. cut olmadıiuu, Ye :rev~tierinln, 
tayınlannın edilini ı runce, yeııi

çerı ağasına sordu: 

- Ata; bu zab!Uer nerede?. 

Ağa; pşırmı tı. Çünkü kendlainin 
de haberı yoktu. Cevap veremedi. Ve 
sustu. - ......... . 

Mudanya tarifai 
llir tqrWevwel .-artesl pMi tat

Mlı: edilecek ..._ i•nlMll - M11•H1a 
kış tarifesi son düil•••• buı clelft8l
l1Jı.ler ::rapıı..a.sa liiaamlu c6riildiii11n
den birlı:~ cun cerf bıralulmaştır. Mu
dala::ra Ue Bursa arasında ltliJ'en trl!!ll
lerin tarifeleri de vapur tarffeshıe eo
re 11ydm'vlıleallbr. 

o 
Bir ltalyaa baytar heyeti 

Sorya'da 
Selıa 31 'llaiba)- i&a!J'aa INIJtar-

J.p..y.da Romalılartlaa 
k•lma malwt 

..,._ it <•IMb'•>- \·alamba el

...,.... jerlea ~ ._ ....... --
eeemfa• kalma bir mabed bul ...... -
.... Ba maltM!n iiR.rlne bllihare Sa
latrK• l9mlucle bir hırı tylan killlıed 

.... NO..ifUr. 

larmUa mirekk~ lıılr 1n19. nmll 
ltir dfarette ltul-U iiHre S.baıa 
seba6ftir. Bt:;:ret, SofJa4& 11 ıu l&a-
Jacaktır. 



Motörlü kuvvetler nazarı itibare alınmazsa bugünkü 
Alman ordusu umumi harptekinden yüzde elli zayıftır 

(Solda) eski Alman Ordllllllla alt iki hatıra: Kayser umumi kararılhta Blndenburı YO Lodendorf ile harita 
iiıerinde harekitı mü.talea ediyorlar. (S aida) Ka7ser, •özden dütmüt olan Bin denburra Tancnbcrl' zaferinden sonrt. 

büyük bir itimat bailamıflı. 

'lll"tı. 
.m .. U' 

- Aleyhimde, şuna ve buna söyle
medJfiniz kalmadı, bJrteY demecl1m.. 
Kocamla korta yaptınız. ona da al -
d.ırmadım. Fakat, bu defa çok ilerl l'lt
tlniz. Buna kanıı da sükOt etmek e
limden •elmlyecek .. 

- Ne yapt1m ki. .. 
- Ne )apacaksıntz?. Yeni manto

mun aynlni yaptırmışsınuı.. Kumqı, 

modeli hep ayni ... 

PASTA O KADAR 1'EFİS Kİ ... 

Bayan.- Cicim .• Bak, ne nefis bir 
pa.sU. yaptım. parmaklarını yiyecek -
sin!. 

Bay.- (Pastayı ı.sırır, yü.ııinü ek
ıitir) bunu bir hatıra. olarak saklasak 
fena olmam: sanırım-

KEDİNİN KUYRUGUNA BASINOA 

BfrJnci mevkut.- Nasıl, sen de mi 
buradasın? 

İkinci mevkuf.- Evcı. .. 
BirJnci mevkuf.- SebebJ'f, 

İkinci mevkuf.- Sorma. başıma re
lent?. Soymıya karar verd.Jibn evin kö
pefinl ken~e ahştırmcaya kadu 
bu bayii zahmet çektim. Şeker ver -
elim, pasta verdim, nJhayee, bena ses 
oıka.rmamıya başladı. Bir (e<:e eve &'ir .. 
tlim. Karanlıkla, kd.inin kuyruiuna 
basmaz mıyım. Avazı çıktıfı kadar ba
tırdı. ev hal.kını ayaklandırdı. Yaka
landım, buraya weldim. 

CESARETİN DRECESİ 

Genç bJr kız, küoük hemşiresi Ue 
beraber diş:c;ılnln muayenehanesine ce
llr: 

- Bir diş çıkartmak için l'eJdJk. Fa .. 
kat hissi iptale lüzum yok. 

- Cesaretlnizi tebrik ederim, kü
çük bayan ... LUtlen afzınu:ı açar mı
sınız?. 

1939 daki Almanya, l!H4 deki 
Almanya gibi bir büyük Avrupa 
devfütı mimid? Şimdiki Almanya 
orduları, 1914 deki Alman ordu -
ları gibi kuvvetli midir? .. 

1 

Yazan: !aydır. Fakat, zabit yetiştirmek za- Gene kız, heıru,iresine: 

Almanyanın 1914 de çıkardığı 
kuvvetlerle bugünkü kuvvetleri 
arasında adetçe büyük bir fark ı 
yoktur. Fakat bugünkü askerlerin 
çoğu iki sene talim ve terbiye gör-

1 müştür. Halbuki 1914 dekilerin en 
azı dört beş sene talim ve terbiye ı 
görmüşlerdi. Almanya, on beş se
ne aokeri teşkilatla meşgul ola -
matlı. Şimdiki orduyu son beş sene, 
ıçinde yeti'"tirdi. Alman ordusunun, 
topçu efradı zayıftır. Zabitleri, kü
çük zabitleri tecrübesizd ı Harp 
malzemeleri iyi değildir. 

BUhassa kafi derecede topu yok
tur. Avrupa dedetleri umumi I 
harpten sonra ordularını yeniden 
tensik ve teşkil ettiler. Tüfeklerini, 
toplarını, mitralyözlerini yenileş
tirdiler. Bu sırad;ı Almanya. yap
tığı tüfekleri, topları, memlekete 
ecnebi dö,•izi gı;.tirmck için İspan-

met Etmek Demektir 
1914 de, bütün Parıı; duvarla -

rına afişler yapıştırılmıştı. Bu a

fişlerın üzerinde şu cümle yazılı 

idi: 

•Susunuz, boşboğazlık etmeyi -
niz! Düşman kulakları sizi dinli -
yor .... 

Buna hakikaten lüzum vardL 

Çü •kiı Fransızlar çok gevezedir, 
Yalan yanlış işittıklrini şuna ve 

buna söylemeden _yapamıyorlardı. 
Cepheden mezunen gelen akraba

larında duyduklarını tanıdıkla -

rı_•.a a:"'atıyorlardı. Bu suretle as
keri su· 3r: if~a ett.klerinin far
kında olmuyorlardı. Halbuki şiın

di bunun vatana karşı büyük bir ' 
fen3lık oldu/iunu bilıyorlar. Ve: 

Susmak, vatana hizmettir. diyor
lar. 

' •• il •••••••••• il il il •••• il 

Köpek le re 
maske 

Parisli bir bıu .. 

hend.b kOpeklere 

mahsus bir maske 

J'•pmışhr. Bu mas .. 

ke ile köpekler bol 

bol nefes alabil ... 

mektcdirler. l\Jaliun
dur ki, bir çok ıarph 

aileler de köpeklere 

evl<ıi.d &lbJ kıymet 

verenler çoktur. On

ların da bayatını dü- ıw.._.::...:. ... .-~ 
ıü:nmek ıazım! 

General Hanri H. Bozvel 
mana muhtaçtır. - Naciye. ağzını aç!. 

Alman ordusunda kullanılan 
harp ~vazımı da iyi değ.ldir. BU- • _B_iL_AR_D_o_~_IA_SASI 

yaya, İtalyaya, Japonyaya ve Çine 
sattı. 

Alman ordusunun zabit kadro- J 
ları da zax,ıftır. Zabit ve küçük za
bit mevcudu azdır. Sebebi de 1934 
de kadar buna ehemmiyet veril - / 
memesidir. Küçük zabitlere ayda 
200 mark maaş veriliyordu. Bunun
la geçinmek kabil olmadığı için ı 
zabitliğe rağbet azalmıştı. Üni -
versiteden çıkan gençler mühen -
disliği, doktorluğu, avukathğı ve 
sınai müesseselerde çalışmayı or
duya intisaba tercih ediyorlardı. 
Birçokları da yabancı memleket - 1 
!ere gidiyorlardL 

1936 da, gençleri askerliğe teşvik 
için bu maaşı üç misli arttırmak 
:azım geldi. Bu tedbir, Alman or
dusu zabit kadrosunu ancak 1946 
da doldurabilecekti. Asker yetiştir
mek, talim ve terbiye etmek ko - 1 

hassa topları iyi çelikten yapıl -
mamıştır. Zabıtler müstesna, as -
kerlerin ayaklarında deri çizme 
yoktur. Topçu levazımı, mühim -
matı da azdır. 

Almanya, ihtiyatları ile beraber 
3 milyon asker çıkarabilir. Bunun 
yarısından fazlasının az talim ve 
terbiye gördüğü dikkat nazarına 
ahnmalıdır. 

Mevcut 20 bin zabit bu ordu için 
kafi değildir. boşlukları doldurmak, 
için bir o kadar daha ister. 

Görülüyor ki bugünkü Alman / 
ordusu, yirmi beş sene evvelki Al
man ordusundan çok zayıftır. 
Toplarının çoğu eski sistemdir. 

Donanması yoktur. Tayyareleri de 
hasımlarınkinden daha fazla de
ğildir. Piyadesi kafi derecede ta
lim ve terbiye görmem.iştim. Fena 
iaşe edilen bu ordunun uzun müd
det mukavemeti ihtimali pek azdır. 

Onbaşı Hitler'in 
çavuşu anlatıyor 

Kıt'ada onu kimse 

ile konuşmaz, 
sevmezdi, Hitler de kimse 

mütemadiyen okurdu 

Umumi harpte onbaşı Hitler'ın 
çavuşu olan Avusturyalı Alber 
Patriç Amerikaya hicret etmiş, A
merikan tabiiyetine geçmiştir. 
Şiındi Miesola eyaletinde bir çift
lik sahibidir. 

Alber Patriç aslen Alman ve 
katoliktir. 1938 senesi mart ayına 
kadar Avusturyada, İnsburg'da o
turuyordu. 

Patriç, keı::ıdisile görüşen bir A
meril<ıalı meslekdaşa hatıralarını 
şöyle anatıyor: 

•- Hitler maiyetimde onbaşı 
idi. Sekiz nefere kumanda edi -
yordu. Fakat çok sert bir adamdı. 
lüzumsuz yere efrada taliın yap -
\ırıyor, yoruyordu. 

1917 de bır giın 35 kilometroluk 
bir yürüyü~ten gelmiştik. Onbaşı 
Hitler efradın dinlenmesine mü -
saade etuıek istemiyordu. Efrat ba.. 
na şikayet etti. Ben de mülazime 
haber vermk eıncburiyetinde kal
dım. Kumandanlar ve askerler 
kendisini hiç sevmezlerdi. 

O günden sonra onbaşı Bitler 
bir daha benimle göriışmedi. Esa
sen çok az konuşur bir adamdı. 

Tütün içmez, içki ağzına koymaz
dı. Taburda, ondan daha az yemek 
yiyen yoktu. Bu sebeple çok reyıf 
ve rengi soluktu. 
Onbaşı HiHer, 1915 den müta -

rekeye kadar kumandam altında 
bulundu. Ondan sonra bir daha 
kendisini görmediın. Siyasiyattan 
bahsettiğini hiç işitmemiştim. Fa
kat okumasını çok severdi. Eline 
bir gazete veya kitap geçti mi bir 
k~ye çekilir, sonur.a kadar okur
du. Taburda samimi bir dostu yok-

tu. Kimseye bir sırrını söylemezdi. 
Suvari sınıfına geçmeğe karar 

vermişti. Fakat, bir obüs parçasile 
sol kalçasından hafifı;e yaralandı. , 
Terhis olundu ... 

Bay Ferdi, trenden çıkar, İstasyo~ 

nun karş1-,ındaki küçük bir otele gider. 
Otelci, bo~ oda olmadJiını Stiyledlk .. 
ten sonra bUUrdoyu ı-östererek ilive 
eder: 

- Czerinde yatm&k için 50 kurut·· 
- Oynamak loin? 
- Yirmi beşi. 

AKIJ ıi'LATÖRÜ İCAT 

FDEN KÜi?. 

Llrktrik akumulalorlerl 1889 sene
sinde Gaston Plaute adlı bir Fransız 
illmi tarafından icat olunmuştur. 

LONDRANIN NÜFUSU 

Londra belediyesinin neıreUiil bir 
istatl,stiğe göre Londrada 8,233,942 nü
fus vardır. 

LondraJa riınde 120 izdivaç merasi
mi yapılır. Senede 56,000 çocuk dün
yaya &"elir. 51,000 khll de dünyasını 

delişllrlr. 

Londrada. senede 187 ı-iın yağmur 

7ağar, 42 gun fırtınalı ceçer. Her sene, 
en aşaiı l '1.000 kişi kendini bilmiyecek 
yaya kaldırımı üzerine uzanıp yata
cak derecede ~rhoş olur. 

Loudrada 500,000 kişi ticaretle meş
gnl olur. -20,000 kişi de lokantalarda, 
otellerde çahı;ır. 

l'llVZİPLİK 

Sinyor l\Jusolinl, Romanın büyük 
meydanlarına, caddelerine, halkın va
tani hislerini tahrik. edecek, galeyana 
getirec·ek bir takım levhalar yapışhrt
mı~. Bunlard~n birinin uzerinde şu 

yazılı imiş: 

«Keçi gibi yİ.l:c sene ytl!jamaktausa 
arslan gibi bir gün ya.';.aınak daha iyi
dir .. » 

Bir g-ece. hüviyeti anla')ılanuy;.ı.u mu .. 
ıibin biri, bu eı.imlenln alhna şu s0t.hn 
Uive etmiş: 

cArslan da bir hayvan detU mi?.• 
İtalyan zab•tası, bunu yazanı araw 

mı~. bula,namııt. Blrka(' gün sonra bü~ 
tün levhalar, Sinyor l\fusolinlnln em
rlle kaldırılmış .. 

SOVYET ZİRAAT SERGİSİ 

l\[oskov.ı CİYarında llol~evoda. açı

lan (Sovyet ziraat sergisi) 136 hektar
lık bir arazi i~gal etmekkdir. 50 si 
büyük olmak \Uere 200 p:ıvyon yapıl
mıc.hr. Bu l>avyonlarda ziraate ait 70 
bin re!\iit e~ya te~hir olunmaktadır. 

Pav~yonların arasında modern tarla .. 
la.r, bağlar ve bahçeler vardır. 16,000 
den fazla da meyva aia.cı ... 

Ehli hayvanlar pa.viyonları görüle
cek şeydir. 2,000 cins ehli hayvan teş
hir edilmi11Hr. Kuş pavyonlan da çok 
zeng-irıdir. 

«Ziraat makineleri• dairesinde t\• 

ğaçtau yapılan iptidai sapanlardan en 
son model ziraat ınaklnelrrine varıu
cıya. kadar her~l"Y mevcuttur. 

OKSFORT tllllİVERSİTESİ 

İngilterenin Ok~fort şehrinde buJu
nan bu Üniversite ıs üncü )'ÜZ 7ılda 
tesis olunmıwtur. 

Tarihi abideler nasıl 
muhafaza ediliyor 

Yalan 
haberler ve 
borsacılar Luvr müzesindeki kıymetli eserler 250,000 kum 

torbasile muhafaza altına alındı 

• • 
---

Harp başlayınca sansür faaliyete re .. 
çer, •azetelerde netrolunacak haber • 
lerl büyük: bir dJkkatle okur, n~rln
de mahzur olanları ot:ıer. SanaiMr'ü.Ja 
müsaade vermedJJI haberleri neşre -
denler mahkemeye verllir, ce:ıalandı .. 
rıJır. 

Fakat, birQok kimseler vardır ki 
bunlar ifltllklerl yalan yanlış haber
leri Şuna ve buna söylerler, baı:an da 
'ok bllzioll.k satmak loln akla ıelml-
7en şeyler uydururlar. Bu yalan ha
berlerle hal.km fikrini zehirlerler, ma
neviyatım kuarlar. 

Buna bir mla.l olarak şu vak'a71 
zikredelim: 1870 de, afwıto!un 8 mcı 
ırünü Loren hududunda Forbah ve 
FroşvUerde tlddetll müaademeJer olu
TOl'du. Parla borsası duvarına asılan 

bir telgrafta l\fak l\labon ordusunun 
büyük bir zafer kazandıfı, 120,000 ki· 
şillk Alman ordusunu mailôp ettlft, 
25,000 eslr aldıtı, bunlar aruın4a 
Prusya prensinin büliln erkinılıarp 

heyetUe beraber bulundufu haber ve
rllJyordu. 

Bunu okuyan halk &özlerinden se
vine yaşlan dök.erek Marseyyez mar
,ını söylemlye başladılar. Haber der
hal yayıldı. Sokaklarda herkes blrl
blrinl kucaklıyor, tebrik ediyordu.. As 
sonra bütUn evler, dükklnlar bayrak
larla donandL 

Fakat, bu aevlnç çok sürmedi. ve .. 
rtıen bu haberin, borsa oyuncuJann -
dan biri tarafından u7duruldulu an
laşıldı. Ve bu adam derhal tevkif o
lundu. 

Dahili.re Nazırı OllvJye bir beyan• 
name netrettl: «Badema bu &lbl UY• 
4urma haberler netredenlerln pek &• 

fır cezalara oarpılaoaklarını ilin etti.• 
Fakat beyhude ..• Halkın neş'eıd katlDJf, 
maneviyatı kırıJmuJh. 

Pariste Kral Banrlnln heykeli de kum torbalan altına römüJilyor 

Harbe, tayyare hücumlarına 
karşı yalnız insanları değil, abide
leri, tarihi eserleri, bilhassa kili
sel.erde bulunan kıymetli resimli 
camları, kiliseleri, müzeleri, çeş
meleri, heykelleri de muhafaza la
zım ... 

Pariste binlerce amele haftalar
danberi geceli gündüzlü çalışıyor. 
meydanlarda bulunan heykellerin 
etrafına iskeleler yapıyor, bunları 
da kum torbalari!e örtüyor. Kilise
lerin kıymetli camlarını çıkarıyor, 1 
sandıklara yerleştiriyor, şehir ha
ricindeki mahzenlere naklediyor. r 
Müzelerde bulunan tablolar, bronz 
heykeller de kaldırılıyor. 

Orta çağa ait kıymetli camlann 
hemen hepsi çıkarılmıştır. Parisin 
Sen Şapel, Notr Dam, Sent Etyen, 
Jerve, ilah .. Kiliselerinden çıka -
rılan camlar 50.000 parçadır. 

Paris abidelerini muhafaza et -

Burada Siedelce 
şehri metfundur 

mek zarınolunduğu kadar kolay 
bir iş değildir. Meydanlarda, so -
kaklarda o kdar çok heykel, ka
bartma vardıT ki bunları e~lA 
tahtalarla, sonra kum torbalarile 
muhafaza altına almak için binler
ce amele çalıştıı:ılmıştır. Luvr mü
zsinin bir kısmı 250,000 kum tor -
bası ile örtülmüştür. 1 80 000 nüfusu olan bu 

Versaydaki aynalar galerisi, kum h: b, h b d •• d ., 
torbaları altında görünmez bir ha- şe lr ır ara eye on u 
le gelmiştir. .. .. .. ., . Endepandans Belj gazetesinin 
Mareşa~ Ney, 14 uncu Luı.nın Bükreş muhabiri yazıyor: •Polon

heykellerı, Napolyonun Envilıd - yadan Romanyaya gelen mültecl
deki mezarı da kum torbalarile !erin anlattıkları şeyler alkı. ve 
kapanmıştır. hayale sığmıyacak -derecededir. 
• Müzelerde bulunan eserlerin .. ço- Alnı.anlar, geçtikleri yerlerde tas 
g~ kaldırılmıştır. Tablol~n bu - ~üstüne bırakmıyorlar . Köyleri 
yuk bır kısmı çerçe~~ler;ınden çı- kasabaları yakıyor!.ar, yıkıyorlar
kanlı;ııştır. Lu vr muze~ıı;de yal- mış. Bu yerlerin ahalisi kırlarda, 
ruz_ agır taş heykeller, lahıtler ol- dağlarda yatıyorlarmış. 
dugu. yerde bırakı~.~ştı~: P.~nce - 80,000 nüfusu olan Siedelce şehri 
relerın çoğu taşla O'I'ulmuştür. .de harabeye dönmüştür. Buradan 

_,=========================- kaçanlardan biri, §}ırln büyülı: 
meydanının ortasınaakl bir fenel' 
direğine şu jevhayı asmış: •Burada 
bir vakitler Ciedelce şehri vardı!• 

Falcılık sanatı ta 
artık iflas etti 

Ta Nostradanusdenberimeşhur falcılar ne söy

ledilerse hiç biri doğru çıkmadı 
Pariste, Londrada birçok falcılar 

vardır. Gaipten haber verirler, ıele

cekde olacak şeyleri 9Öylerler. Bunla
rın içinde büyük şöhret sahibi olan • 
ıar, binlerce lira kazananlar vardır. 

Fala, falcıların ıı;;ö.ıtcrlne inananlar 
da pek çoktur. Bunlar, bilhassa sene 
başlarında, o sene i('inde vukua tele· 
cek lıJ.dtselere dair kehanette bulu -
nurlar. Gazeteler de bunları ehem
miyetle siltunlarlna ı-eçirlr. 

Bu sene bilştnda, Paristn ve Lond
ranın ınarut falcıları 1939 senesi itin
de harp telılikPsi olmıulığ-lnı söylemiş .. 
Jerdi. Fakat, harp başladı ... 
Bunl~rdan blri: «Ağustos ayının so

nuna. doğru rüneş, miıan burcuna «l
recektir. Ağustos ve ey ifil ayları sü .. 
künctle geçecektir.• 

Demişti. Bir diierl de ıreçen sene 
başında şu kehanette bulunmuştu: 

cl961 senesinde g'Üneş tutulacak ve 
Ak.deniz kıyıları l'Özle ıöriilebllecek. 

Sulh bu ıeneye kadar devam cdeeek. 

Sonlarına doğrll harp çıkacak. Fakat1 

İngiltere ile İtalya arasındaki rekabet 
yüzünden çıkacak, az zamanda umu
mileşecek! .. • 

l\.Jeşhur 1\-loıstradamüs, 1556 da Y••
dıi• bir eserde umumj harbin 1961 de 
çıkaC'afını, butün devletlc.rJn bfrlblr
lerine gireceiini haber vermişti. Hat .. 
buki umumi harp 1914 de çıktı. 

o 

Sabık Kayserin ne 

kadar serveti var? 

Sabık Alman İmparatoru iki·ncl 
Giyom, terki saltanat edip Ho -
landaya gitti. Giderken de bütün 
servetini götürdü. Giyomun ser -
veli, üç milyar altın frank tahmin 
diliyordu. 

Alman gazetelerin.in verdiği mar 
lumata göre üç milyar değil, bir 
milyar imiş! .. 

Polonyanın 
dördüncü 

taksimi 
Sovyet Rusya ve Almanya hü

kumetleri Sovyet ve Alman ordu
ları tadından işgal olunacak yer
leri tayin etmişler, bir de hat ç!z
m~ler. 

Söylendiğine göre bu hat; Plsia, 
Marev, Vistül ve San nehirlerin.in 
cereyanını takib etmektedir. Bu, 
bütün dünyada büyük bir hayret 
uyandırmıştır. Zira, Brestlitovsk, 
Lemberg şehirlerine kadar ilerle
yen Alman ordularının yalnız bu 
şehirlerden del(ll, yüz yüz elli 
kilometre geriye çekileceği ve bu 
yerleri Sovyet ordularına terke -
deceği kimsenin aklına gelınlyor
du. 

Tayin olunan bu hatta göre Po
lonyanın merkezi olan 'Varşovanın 
bir kısmı da Sovyetlere kalmakta
dır. Polonyanın 32 milyon nü!u • 
sundan 14 milyonu da Sovyet Rus
yanın tabiiytine geçmektedir. Po
lonyanın zahire ambarı addolunan 
Lemberg haval'si ile petrol ku -
yuları da Rusyaya kalmaktadır. 

Sonra Sovyet Rusya, Macaris -
tan. Slovakya ve Romanya ile hem
hudut olmuştur. Almanyanın, Ka
radeniz hulyaları da suya düşmüş
tür. Sovyet Rusya merkezi Avru
paya muhkımıoe yerleşmiş ve Al
manyayı garbe doğru atmıştır. 

Buna mukabil Almanya ne ka
zandı? Şüüphesiz, Rusyanın bita
raflığını temin etmek, iptidai mad, 
deler, petırol verileceği vadin! ı. 
mak ... 

Rivayete bakılırsa Alman müte
hassısları. Sovyet sanaylinin inki
şafı ve terakkisi iQi<rı yardımda 
bulunacaklar. Bilhassa harp sana
ytinl arttı.rınıya çalışacaklardır. 

-

l 
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AVRUPA 

Hadlseler1n ehemmı;vetl ııolayısUe İnı'Dlz Kralı Corc aradablr Başvekllel dairesini 
bizzat ziyaret etmekte ve Başvekil Çem berlaynden izahat almaktadır. Bu resim 

Başvekilin Krah BaŞVekli.let dair~inden teıyllnl sösteriyor 

·--
l\lotörlze Alman fırka1arında tayyareJe rio hucumıarını cıer foln kunaoııan 

motörlü projektörler 

On bir asır sonra yeni l 
komşuluk 

Ruslar şimdi Avrupanın en mühim üç geçidi 
üzerinde bulunuyorlar 

Ruslar şımdi 

Karpatların önün
de, Avrupanın üç 
mühim geçıdi kar
şısında bulunu -
yorlar: Bczkıd, 

Verczkel ve Uzok. 
Tarihi istila yolla· 
rı bu üç geçitten 
geçer .. 

Ruslar. on bir 
asırdanbcri ilk de 
fa olarak Macar -
!arla hemhudut o· 
luyorlar. Bu, ta -
rih te mühim bir hadisedir. 

Bezkid, 800 metre yüksekliğin
dedır.Budapeşteden Lruv~ giden 

Demiryolu 
1,746 metre 

Galiçya hududuna 
uzunluğunda bir tü-

nelden geçer. Şimdi Ruslar, bu
nun karşısında, 665 metre yuk -

sekliğinde bulunan hudut istas -
yonu Lovozne'ye yerleşmiş bulu
nuyorlar. 

Garpta Verczkel ve Uzak ge -
çitlerı var. 9 uncu yüz yılda Ma
carlar bu üç geçit vası:asile Kar-

• 
patlara geçmişler ve Tuna vadi -

sine yerleşmişlerdi. Bezkid'in ce
nubu garibsinde Macar hükfuneti, 

1896 senesinde Macarların ilk kamp 
kurdukları yere bir abide diktiler. 

1919 da Avusturya ve Macaristan 
İmparatorluğu inhilal etti. Polon

ya hükumeti yeniden dirildi. Bu 
suretle Ruslar, Karpatlardan u -
zaklaşmak mecburiyetinde kal -
dılar. 

Fakat şimdi yine Macarlarla 
hemhudut oldular. 

A iK ŞISINDA DUNY A 

Varşovanın tesHm olması üzerine artık Polonyadaki harp nihayet bulmuştur. 

Şlm.dl Almanlar Polonya ordusundan if tfnam ettikleri bütün mo&örlü vasıtaları 

kendi ordularına cklemt"kle mefguldürl er. Polonyalılar harp malzemelerinin bir' 

oolr.Iarını tahriıı <'hni~ olmakta beraber, kabili istifade olanlannı da bırakmaml!j 
-~ 

detUltıırdlr. Yukarıki resim Almanların aldıkları motörlü atır toplardan birini Tarihin etstl müdafaalarından birini yapan ve nlb.,-et havadım., karada.o cehennemi btr teknkJ ve bombar11rn't 
•österlyor. tuyllı:I 1<a11uında ıosllm olaD Varşova,.ı müdafaa eden Leh tayyare dafl balaıyal&nnd&ıı biri. 

l 

' l 

Yalnıı Paristen, Londradan def il, AJman tayyarelerinin taarrm edebi leceklerl bütün ftııhlrlerden 

çocuklar hemen ki.mllen bo,alhlmışlardır 
İn&ills tanarelerl Alman ~eri ÜH• 

rlnden böyle 11007orlar, labt bomba 
yerine risale ab7orlar 

Tarihi Sözler, T"-rihi Saatler 1 

•Tarihiz sözler. hakkında birçokj 
münakaşalar olmuştur. Bunların 
hangi tarihte ve kimler tarafından 
söy~endiği de tamamile malum de
ğildir. Bizim bahsetmek istediği
miz bu sözlerin ne münasebetle 
söylendiğidir. 

cÜSTAT BÖYLE "SÖYLEDİ!. 
Yunan filozofu Fisagor'un tale

besi üzerinde büyük bir tesiri vat= 
dı. Sözlerini mahzı hakikat telak
ki ederlerdi. Arkalarında vukua 
gelen münakaşalara nihayet ver -
mek için daima: •Üstat böyle söy
ledi!• der'.erdi. ı 
MİLTİYAD'IN ZAFERLERİ 

RAHATIMI KAÇIRIYOR 1 

Atinalı meşhur General Temis
tokl'ün dostları, Maraton günün
den sonra kendisini pek düşünceli 
görürorlardı. O gün rakibi Milti- 1 
yad Iran ordusunu mağlup etmişti. 
(!sanın doğuşundan 490 sene ev
vel). 
Düşüncesinin sebebi sorulduğu 

zaman Temistokl şu cevabı verdi: 
cMiltiyad'ın zaferleri rahatımı ka
çırıyor!..• 

Bu söz bazan istihza ve alay ma
kamında da tekrar olunur. 

VUR, FAK.AT DİNLE! 
Temistokl'ün Salamin muhare -

besinden bir gün evvel Öripide 
söylediği meşhur sözdür. (İsanın 
doğuşundan 480 sene evvel). Öri- 1 
pid, Temistokl'ün itirazına kızmış, 
kumanda·nlık alameti olan asayı / 
kaldırarak Temistokl'e vurmak 
istemişti. 

GöLGEDE HARP EDECEGİZ! 
İspartalı bir asker, İranlıların 

yağmur gibi ok yağdırdıklarını gö
rüne: Desene gölgede harbedece -
ğiz!• demişti. 

GELDE AL! 
Leonidas tarafından Termopil

de söylenmiştir. (İsaıı.ın doğuşun
dan 480 sene evvel). İran kuman-

danının ckaleyi teslim et!• tekli -
fine verdiği cevaptır. 
BU AKŞAM YEMEG PLÜTON'ün 

NEZDİNDE YİYECEGİZ 
Leonidas, üç yüz kadar İspartalı 

ile Termopil'de Keyhusrevin ordu
larına mukavemete çalışıyordu. 
(İsanın do.iiuşundan 480 sene ev
vel) buna muvaffak olacaktı. Fa
kat, maiyetinde bulunanlardan biri 
ihanet etti. Keyhüsrev ordusuna 
kaçtı. Termopilin ne taraftan çev
rileceğini söyledi. 

Leonidas, müdafaa imk:/nı kal
madığını ölümün muhakkak ol -
duğunu anladı, silah arkadaşlarını 
yeme~e davet etti, ve: 

cBu akşam yemeği Plütonun nez
dinde yı~eceğiz! ..• dedi. Plüton, 
Yunanlılar indinde ölüm ilahıdır. 

CİDDİ İŞLERİ YARIN 
KONUŞURUZ 

Teb'in zalim hükümdarı Arşias 

zevkine, safasına dil§kündii. İ§iliıı
ret esnasında rahatsız edilmeyi i&
temezdi. Bir gece, sarayında wr
diği bir ziyafette şarap içer, çen
gilerin oyunlarını seyrederken bir 
kağıt getirdiler ve çok mühim ol
duğunu söylediler. 

Arşias, ehemmiyet vermedi, 
·Ciddi işleri yarın konuşuruz!• 
dedi. Kağıdı yastığının altına koy
du. Ve ziyafetin sonuna doğru kat
lolundu. Gönderilen kağıt, öldürü
leceğini kendisine haber veriyor
du (İsanın do~undan 498 sene 
evvel). 
ÇOCUKLARI KEMİKLE BÜYÜK
LERİ YEMİULE OYALARLAR 

Cesareti ile meşhur İspartalı 
kumandan Lisandr'in sözüdür. 

Lisandr, cesareti nisbetinde mağ
rur, zalim ve dessas idi. Teb'lilerl.e 
yaptığı bir muharebede öldü. (İsa
nın doğuşunı:lan 395 sene evwl) 

Meşhur sinema yıJdızı Marlen Ditrih AI manyada bulunan ailesini alma.k ve 
Amerlka7a côtünnek için hayli ufraşt.ı, muvaffak olama.dı ve yine ebkl dosUa

rile A.merikaya dönmefe mecbur oldu 

1 

2 5 sene evvel 
neler 

söyleniyordu ? 
Umumi harp hB§ladığı za• 
mandan itibaren, gazeter
deki manşf,tleri takip eder
aeniz, harekatın cereyanını 

öğrenmiş olursunuz. 
Almanya açlık tehlikesine marUJi 

bulunuyor (16 aiııslos 1814). 

Liyejde bulunan Alman kıtaatınuı 

maneviyatı bozulmuştur (16 aiuslos). 

Alman askerleri açlık yü.z\lııdeu 

hakklle dötüşemlyor. BeloUı:a cephe

sinde bulunan a9kerlerden biri: «Ket
le oıktıtım zaman lüteflml detti, bir 
kaç somun ekmek alı,yorum. Bunu rö .. 

ren Alman askerleri dqhal teslim o .. 
luyor diyor (17 atusloı). 

Laheyde kat'lyetıe söylendlline l'Ö- • 

re Kron Prens afır surette yaralan -

mıştır. Elyevm Eks - la. - Şapelde bu
lunmaktadır (19 atuslo•). 

Bcrlinde isyan.- Berlinden bildi • 
ritdifine göre büyük blr halk kütlesi 

imparatorun sara71 önünde toplanarak 

cekm.ek ve yiyecek isterin diye ba
iırmışlardır. Frankfort •azetesl, Al -

manyada ikhYCÜ buhranın cünden 

cüne arthi'ını yazıyor. K.arlsruhda ça-

yın kilo u 46 marka rıkm14lır, (H a
iuslos). 

Almanyanın Mlliaı bqladı. Rus 
orduları ilerliyor. (H atusıos). 

Kazaklar, Berline bet mll :rakiqlı
lar. (24 atustoa). 

Rus lslUası devam ecll:ror (81 atus. 
tos), 

Biıyulı: Alman orduları rlo'ale ı.a

ıurlauıyor. Bu, ırüııiln meHlestdlr, (l8 

llkle!)rln), 

Bir Alman tanare dafl lopu 

İmparatorluk sarstltyor. Zafer ya
kın... (19 llkteırln). 

İnsbrük sana,.i mektebi mildüriı 
profe~r Maks Bek ve Viyana 'ttntver

sitesl profesOrlerinden Fon Sröter sJ

perlorde bulunan askerleri sotulı:tan 

muha.faaa ebaek ve ıtntmak totıı bir 
usul bulmutlıırdır. Sayın profelÖrler, 

elektrik ile uınan bir killol kıai el· 

mitler... (18 sonleırln). 



ı ısr ANauLuN ıcıNoEN ı \Bunları biliyor 
Herkesten niçin kaçıyorum musunuz? 

Küçük bir çocuğu zah· 
metten kurtarmak için 

e:ıı:En~ 

BIÇAK . 
1-----------,ı Nakleden: Selami İ:7.zet l 

Evet kaçıyorum. Bu adamların hepsine gırtlağıma 
kadar borçluyum da onun için mi kaçıyorum? hayır! 

FÜHRER NE DEMEKTİR? 
Führer, idare etmek, sevket

mek, yol göstermek manasına 
elen Führen kelimesinden a • 

lınmıştır ve bir cemiyeti, bir 
pu idare edenlere verilen 

bir isimdir. 

Bugün top arabalarına bile konan lastik 
tekerlekler nasıl icat edilmişti ? 

Mehmet Y:ürüsl.Uı, yolu tuttunnt!3 
gidiyordu. Neciye gidiyordu? Bunu 
kendisi de bilmiyordu. Bundan kırk 
küsur sene evvel onu kaldırımın ke
narında bulm.ua;lardı. Bir haftalık biı' 

çocuktu. Adını Mehmet Yürüsün koy
mu~lar, bayata kapıp koyuvermicıler
di. Çocukları koruma kurumu yardım 
etmiş, beledjye bakmış, iyi yürekli jn .. 

sanlar giydirmiş, Mehmet Yürüsün 
büyümüı;tü. 

Ne olacak bu benim hal'im böy
le, adostlar, ne olacak bu benim 
halim böy 1e? Kaç gündür varki 
bakkala gidemiyorwn, zerzevat • 
çıya gidemiyorum, !kasaba görün
miyorum, manırvdan saklamyo • 
rwn, ekmekçiden kaçıyorum, kah
veciye yan çiziyorum, ahçıya boş 
Ve:I'iyorımı, doktoru görmemez • 
likten ge:ı>yor, eczacıyı athıtı;yor, 
berbere hiç yanaşmıyorum. Ah, 
hele o berber, hele o berber! 

Diyceksiniz ki: 
- Peki amma, bütün bunlara ı 

sebep ne, neden böyle oluyor, yok
sa, sen bu adamların hepsine gırt

laJiııta kadar lborçlusun da onun 
için mi böyle oluyor? 

Ne borcu, ne harcı yahu? Hem bu 
zamanda, kim k;tnE veresiye, ya
hut borç para verir lci bütün bu 
saydığını kimselere ben şimdi gırt
lağıma kadar borçlu alayım? Be· 
nim bugünlerde, onlardan birer 
birer kaçmamın, savuşmaıı>ın se
bebi büsbütün b&Ş"ka ! Ve bu sebe
bi siz, nekadar düşünseniz, kabil 
değil, bir türlü bulamazsınız. Bari 
bu sebepi, yahut sebepleri, size ben 
burada birer birer anlatayım da 
dinleyin: 

- Merhaba bakkal! 
- Merhaba! 
- Şuradan bana bir kilo şeker .. 
- Şeker kolay .. Fakat sen, şimdi 

şeker; bırak ta hele şu muhare • 
belerden bana malumat ver! 

- Merhaba zerzevatçı! 
- Merhaba! 
- Şuradan bana sekiz patlıcan! 
- Patlıcan kolay .. Fakat sen şim-

di patlı.canı bırak ta şu muharebe 
iı:ılerinden biraz aııl&t! 

••••••••••••••••••••••••••oooooouoHuooe 

- Merhaba kasap! 
- Merhaba! 
- Şuradan bana biraz köftelik 

kıyma! 

1 
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- Köftelik kıyma kolay .. Fakat 
sen şimdi kıymayı bırak ta şu or
talığın halinden, Alınan, İngiliz 
meselelerinden biraz bahset! 

- Merhaba ekmekçi! 
- Merhaba! 
- Şuradan, pişkin tarafından 

bana bir ekınek! ı 
- Ekmek kola .. Fakat sen şimdi 

ekmeği bırak ta şu Amerika ile , 
Japonya bu harbe girecek mi, gir_ı 
miyecek mi? Onu söyle! 

- Merhaba kahveci! 
- Merhaba! 
- Şuradan bana taze bir çay! 
- Çay kolay .. Fakat sen şimdi 

çayt bırak ta şu Almanlarla Fran-
1 sızlar ne vakit büyük muharebeye 

tutuşacaklar acaba? 
..................... , ................... . 

- Merhaba ahçı! 
- Merhaba! 
- Şuradan bana bir döner! 
- Döner kolay, hem daha ıyı 

kızarmamış, o kızara dursun, sen 
de bana anlat ki bu harp daha bü
Y.Üyecek mi, yoksa böyle kalacak 
mı? 

- Merhaba doktor! 
- Merhaba! 
- Aman doktorcuğum, sonbahar 

geldi ya, bende yine diz ağrıları 
başlar gibi oldu, sen beni tekrar 
muayene eder misin? 

- Muayene kolay canırp, sen 
şimdi muayeneyi bırak ta şu ah
vali iılemden biraz bir şeyler yu
murtla! 

- Merhaba eczacı! 
- Merhaba! 

Bana biraz eter sülfünkl~, , 
biraz kordiyal, biraz da nane ruhu! 1 

- Ne yapacaksın bunları? 
- Sabahtanberj karşılaştığım 

bir sürü sorgular karşısında pek 1 
bunaldım, handiyse tıkanacağım 
da ... 

DİKTAT NE DEMEKTİR? 

Almanca •dikt.e• etmek de • 
mektir. Almanlar, Versay mu
ahedesine bu ismi verirler. Çün 

.. bu muahederıin kendilerine 
cdikte. edildiğini söylerier. 

S. A nedir?. 
Sturm Abteilunı;ı - Hücum 

kıtaatı. Kara gömlekhler ... 
S. S de •siyah adamlar., yani 
muhafızlar ... 

PUTSCH NE DEMEKTİR? 
Putsch, gizli hazırlanan ve 

birdenbire parlıyaın ihtilal ha
reketleridir. 

D. N. B.NiıN MANASI NE? .. 
Deutsche Nachricten Büro -

Alman istihbarat bürosu ... Ber
linin Volf ajansı yerine geçen 
resmi telgraf ajansı. 

VOLK OHiNE RAUN 
NE DEMEKTİR? 

Tercümesi: .Hayat sahası ol
mıyan millet. demektir. Bu, 
1920 de Hans Grim tarafından 
neşrolunan bir kitabın ismidir. 
Muhrarir bu eserinde Alman
ların muhtaç oldukları iptidai 

1 
maddeleri temin edecek mem
leketlerd~ahsediyordu. _ 

Posta ve yiık taşıyan bıiyük tay - 1 vardı. İsim &'ÖDÜ münasebe:Ule bir vo-

yarelerin ltocaman tekerlelllerinin ka- Jesplt hediye e.Ui. O devirde volesvlt· 

Tenbel değildi, çalı~maktan çekin -
mezdi, ancak bir baltaya sap olemı .. 
yordu. Uzun müddet bir yerde kala
mıyordu. HattA askerlik çağı geUp de 
harp patlayınca, cephede bile uzun za· 
man kalamemış, bacağından yarala
nıp çürOil;e çıkarılmışlı. 

Şjındi bu topal bacağı ile yol yü • 
rüyoı:du. Köy köy dola~ıyordu. Nas.ı 

olsa bir iş bulup bir müddet çalışı

yor, cebine beş on para koyuyor, on· 
dan sonra o paraları tUkeninciye kadar 
yine yange1ip yatıyordu. Amma ne
rede diyeceksiniz?. Su kenarlarında .. 

İşte o akşam da Mehmet Yürüsünün 
cebinde on lira, bir şişe rakı, taze so
mun ekmeği vardı. 

sabahtan akşama kadar yürüyüp de 
görünürde köy göremeyince, ağaçlıkl 

bir yere çöktü. BeHnden pırıl pırıl ya· 
nan taze bilenmiş bıçağını çıkardı . Ek· 
meğini kesti ve .durdu: Gözü ta Beride 
bir ışık görmüştü. Demek buralarda 
köy vardı. 

Yürüdü. Eve vardı. İçeride sesler 
duydu. Pencereden baktı. Yaşh bir 
kadın He aenç bir erkek konuşuyordu 

Erkek: 
- Teyz.e diyordu, hani bana elli Hra 

verecektin?. 
Kedm homurdand1: 
- Elli sene beklersin!. 

- Peki, kalfa o isted :klerin; ha
zırlıyadursun, sen şimdi bana şu 
harp ve suah işlerinden bi'l'az ha
berler ver bakalım! 

Sı~hirii 

dolap 
Mehmet ,Yürüsün çok yorgun, ka· 

Jın ıa~tikleri daima hayreti celbeder. Jerin tekerleklerine kauçuklu beKJer pıyı vurdu, girdi: 

Fakat, bir amerikan labrikasmın i- sanhrdJ. Şimdiki &"lbi dış ve to li.sttk· _ Bana bu gece yatacak bir yer ve .. 

mal eLUii yeni bir model li.stltin ya- leri yoktu. rirmiaini:ı' dedi. 

nmda bunlar hiç kalır. 3u tekerlek Cocuğun, tekerlekleri çevirmek için Erkek köpül'dü: 
Yüa sene evvel Amerikada Bufa.J-..1'- <ok zahmet çekti"ini gördü ve kendl - Haydi çek arabanı, buraı-:ı ser .. ..,...... Jistiklerintn yüksekJiji 2 me&rodur ve • 

(Nevyork eyaJeünde) 17 eylül 1839 da kendine: seri yatağı değil!. 
- Merhaba Berber! büyük kamyonlara mahsuslur. 

Davenpar bltaderlerin büyüiü İra - Tekerleklerin ü:r..erinde kaJ1n bir Jis- Mehmet yine bacağını sürüyerek 
- Oooo! M.erhaba bayım, mer - Erastüs dunyaya rel.mişti. KüçUiü. LisUiin aj"ırlJğı 642. kllc.ı, ie Jıistiği- 1.ik bulunmuş olsa daha kolay döner döndü. Erkek arkasından seslendi: 

baba canım, merhaba iki gözüm! \'llyam on altı ay sonra do~du. İsim- nin alırlığı da 37 kilodur. Şlşirtildiği . d .... d.. v _ Gel gel, şaka so··yledim. Gel otur 
H 1 .. · ve toprala batmaz, dıye Ulf1lD o. e e e geç, şöyle koltuğa yerleş ba- !eri, bokllabaıhk tarihinde büyü.k bir zaman 6 kilo 637 ırram bava alır. Is- bakalım. 
k lım t iç li..stiii yaptı, hava ile ,ışirdi, 'leker-

a · y~r iwaı eden bu iki kardeş medi- keleti 37 parçadan yapılmış ve üze- Karşıhklı oturdular. Mehmet bıça-
- Yerleştik! yom olduklarını iddia ettiler ve b11- rlne 200 kilom~tro uz.wıluıtunda ka- leklerin üzerine K"~irdi. Çocuk, teke- ğı ile ekmeğini çıkardı. Erkek masa-

0 hl N ı · il h · · ··L. bi ··b k dıJ Jekleri kolayea. çevtrlyor ve pek hızlı - oo . ası-sınız, ınşa a ıvı- YD• r şo r~t azan ar. ocuklu sicim sanlm.ıştır. ya yiyecek koydtı, rakısını Mehn1edin 
sinjz, hoşsunuz ya? Ne var, ne y0k Davenpor biraderlerin hileleri bu- Tekerlek li.stikleri icat elunah elli gidiyordu. Fakat, ikide birde deUniyort rakısına kattı. 
bakalım bayım, ortalık ne alemde, gün herkesçe malümdur ve her yerde &ene olmu~ur. N&kliyat işlerini ko- patlıyordu. Bunun da çaresini buldu. İçtiler, yediler. 
Polonya bitti mi, Litvan.va bitaraf tatbik olunmaktadır. Dış ıasUkleri yaptı. Bu $Ul'eile, ot.omo- Mehmet kafayı iyice tütsüledi: 

laylaştırdıiı il;~in 90n senelerde ordu-
Il'll kalacak. Almanya da hapı yu- Fakat. o tarihte ispirtimı" pek yeni tarda. da kullanılmıya ba.ş)anmtŞlır. bil icat olunm.azdan evvel lıistik te- - Eh artık yatalım! dedi. 
tacak gibi geliyor bana. İtalya ba- birşrydi. Hile yapmak da çok kolaydı. 

1881 
de İ. B. Dunlop adlı bir İskoç- kerlekler icat olundu. Küçük bir 00_ Öbür tarafta b ir yer gösterdiler. Ka-

ka1ım ne arafa lu1ulu oymyacak? Davenpor biraderler hallun merakım ba döşek sanıan yığını . Mehn1et yatar-
•alı baytar tarafmdan icat olunan bu cutu zahmetten kurtarmak için ... 

Belçika da alesta mr alesta imiş relbediyoraJr, Jıerecannn uyandırı - ., ken düşündü: Bıçağı içerde l.lnuttum, 
tekerlek listlklerinin blr gün top ara.~ i. B. Dun1op bu yüzden milyonlar ha! gözünü sevdiğimin Amerikası, yorlardı. amma yarın sabah alırım. 

alimallah, k1mtldamayın, geliyo - 1 Halbuki ya.plakları (t1nmara) tok balarında, z.ırhh oıomobUılerde kolla- kazandı. Dunlop lastik la.brik.ası dün- Uyudu. 

rum ha! dedi miydi, tamamdır be- sade ve basilli. SeyircUer larafmdan nılacağ'ı kimin aklına ıell.rdi? yanın en büyülr ve en çok İ§ yapan bir Ertesi sabah uyandı, bıçağını almak 
'k'l · k fi • <k' b 1 .n;•uUan -• ··•· ba-ı L' B. Dunlopım on •••ında bir oğlu fabrikasıdır. rı ı erın ev .. La ın u işte asıl ... ._ ;:nal a.uu g anıyor, sonra .. ~ üzere odaya girdi Ye saçları diken di-

voliyi galiba Japonlar çevirecek.. biz dolaba kapattlıyo:rdu. As sonra ke.:> d1şarı !1rladı, kaçtı .. Yarım saat 
Yahu Kanadaya ne dersin? Garp ı Davf'nJ)Qr biraderler, dolabın kapısını .vl' sonra jandarmalar yakaladıJar. İhtiyar 
cephesine bir alay tahtelbahir gön- acıyorlar, bagları oözülmuş bir holde 1fİr,,.;, ~i/i ~ ıT kadın boğazlanmıştı. Ortada Mehmet 
dereoekmi<: .. Bana kalırsa azı'zı·.m ı dışarı <.akıyorlardı. Yürürün bı,.ağı ve Mehmet Ytırürün ' OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU , bu iş te kabak... 1863 de Davenpor biraderler evveli ,..,. l f 

42508 
rakı kadehj vardı. 

İnglllereye. M>nra Fransaya JİllUer, Taksim - Stadyom, ıe e on: 
-Benim başıma patlıyacak gıbi!I ŞOFO"RLERE y · d d r 1· - Ben yapmadım, bıçağı unutmuş· müthiş rekli.mlar yaplılar ve 2 eyl6l : em ers ev es 
- Ne münasebet? ıJ kt M"dd f tum 1865 de numaralarmı .. östermiye baş- 11 ilkteşrinde aç aca ır. u e ı .. 
- Ne münasebeti var mı yahu, d M ,.. Ot b'J Mon Kim dinler bu palavralar1, ME"hmet ladıla.r. Dühuliyenin 25 frank olmasma üç ay ır. o.<>rJ omo ı ve . -

sen o kadar daldın ki, korkanın, 1 taı· derslerı·, çı'ft ı'darelı' otomobıl- Yürürü deliğe attılar, sorguya ~ekli-raimen Paris halkı tylatroya rirebll-
bu dalgınlıkla ya makas kulağı - k ı ın b' lbl · · ·ı· · d !erde verilen direksiyon derslerile !er. 

b . · · k me: ~ ır rını 1 ıyor. e:ııyor u. ı'• bı'r ay sonra anlaşıldı. ı'htı" y,"r ka-mın ırını uçuraca , yahut ust"?a 50. ı· d K t a l s· baş • " "''" Da.vrnpor bira-derler. her nedense ıra ır. ayı mu m e ıne -
yanaklarımı .Nlteleye döndürecek.. landı. Yer temın· ,· ;,.m· son gu" nu·· dını kardeşinin oğlu parasına tama e-'."J~ bvada muvaffak olamadılar. RUr:leri ~~ 

Kah kah kah kah' , d A d 1 d dip öldürmüştü. - • · meydana ~ıklı. Seyirciler yuha çekmi- beklememek lazım ır. na o u an 
İşte ey aziz okuyucularım, Ş'jm- J'e. ayaklarını yerlere vura.ra.Jı: bajır- gelenlerin tahsillerini bitirinciye Mehmedi kovduktan sonra aklına 

di -anladınız mı, benim bütün bu mı:ra. başladılar. Sahte medtyomlar, kadar yapacak.lan masraf yekfınu, işliyeceği ciooyet gelmiş ,.e yeniden 
adamlardan kaçtığımın saklandı- vka kapıdan kaçtllar, Bu. seyircileri mektep ücretile beraber 125 lirayı g~çmez. davel etmiş, o gece alakoymuş ve bıçağı 
ğımın, kendilerine görünmek is- bıisbütün lnı<dırdı. Sihirli dolabı par- Tafsilat için program isteyiniz. Amatör ehliyetnamesi alacakJ.ar· ile cinayeti işlemişti. 
temediğimin sebeplerini? ea ~ ettilu. hususi ders ve talimlerle Belediye imtihanlarına hazırlilnır. Mehmet Yürür yine yürüyor. fakat 

============================================================================================l.....'.':artık~~kimseye misafir oln1uyor. 
içimde hissediyorum. Birdenbire değişmeli idim, 
birdenbire kendime gelmeli idim, her şeyi unut -
malı idim. Nusretin pardesüsünü giymesine bile 
tahammül edemedim: 

- Nusret haydi gidelim ve .. İçelim!. 
Dedim. Nusret sözlerimden bu telaşımdan hi.ç 

bir şey anlıyamıyor. 
- Ne oluyorsun?. 
- Ne var? .. 
- Bu ne telıAş?. 
- Ne oldu sana böyle? .. 
Diyip duruyordu. Ben sadece: 
- Haydi .. Haydi .. Yürü! 
Diyor, kendi kendime düşünüyordum: 
- Yaşamak için y~amak!. Oh bu ne iyi şey! 

Hakikaten öyle. İnsan sadece yll,'iamak için, ken
disi için yaşıyor. Bu yaşayışta hls yok, hayal yok, 
azap yok, ıztırap yok; vicdan yapyabancı bir ke
lime. 

Ben daima böyle olmak istiyorum. Daima bu
yum ve .. Böyle olmaiıyun ! 

Hatta hastalanmak bile istemiyorum. En kü
çük bir neş'esizliğe bile tahammülüm yok. Teessür 
beni boğuyor, vicdan azabı bana felç getiriyor. 

Aldırmamak, düşünmemek, duymamak, bilme
mek, acımamak!. Ben ancak, bunlarla yaşıyabi • 
lirim! Eski Belkis, Emirganlı Belkis, Cahidin Bel
kisi ben değilim. O olmak istemiyorum. Onu ha
tırlıyamıyorum. Kimdi, neydi, neredeydi?. Bilmi
yorum. O dirilirse bu Belkis kendi başına yaşıya
maz, günahkar ve ağır vücudünü çekecek mecali 
artık yok! Başı yarım, kalbi delik deşik. Alnının 
üzerine üstüste basılan ve ta beyninin içine ka
dar burgulu, zehirli bir nişter gibi işleyip geçen 
binbir kara damga var. O, Belkis bu yaralı, kir-

li, simsiyah alnile kimsenin karşısına çıkamaz, 

hiç kimseye bir göz ucu ile bile ha ;amaz. Eğer, 
biraz €'>iti taassup cemiyete naA..m olsa idi böyle 
oi r kadının kapısını katranlar ve kendisiııi bir 
kat!rln kuyruğuna bağlayıp surum surum sü
ründürürlerdi! Onun içindir ki, ben hiçbir tees
sür duymadan hiçbir azap hissetmeden yaşamak, 
kendim için yaşamak istiyorum! Bu Belkis behe
mehal yaşıyacak, yaşamağa doyacak, kendisi için 
her yerde ve her vakit yaşamağı bilecek. Yaşasın 
bu Belkis; danslı, viskili şaraplı, şampanyalı Bel
kis. Kendisi için yaşıyan Belkis. Prenses Belkis! 

* 
Otele döner dönmez; susuzluğa doyamıyan, 

fıçı altına yatak istiyen bir adam gibi hemen: 
- İçelim Nusret.. 
Dedim! Sofranın kuruluşunu bile bekliyeme-

dim. Garsonun elinden kadehi kaparak birdenbire 
ağzuna boşalttun. Sonra, şişeyi çektim su barda -
ğmı ağız ağıza rakı ile doldurdum ve onu da bir 
hamlede içtim. 

Nusret: 
- Ne oluyorsun Belkis, anlıyamıyorum?. 
Diyip duruyordu. 
- Sen Daha, böyle şeyleri anlıyamazsın!. 
Diye, ikinci bir defa bardağı doldurdum. Onu 

da kana kana içtim. Nusret elimden bardağı çek
mek: 

- Yahu ne yapıyorsun, bu adamı çarpar ... Ço
cuk musun? .. Diye almak istedi, bırakamadım. 

- Hiç bir şey yapmaz. Aksine çarpılanları 

kendisine getirir .. 
Dedim. Ben bu· iki bardağı bir solukta içti -

ğını halde Nusret hala bir kadehi bile bitireme 
mi~ti. 

- Artık viski içelim!. 
Dedim. Ve... N usretin ne diyeceği.ııi bekleme

dim: 
- Garson bir şişe johnnie Walker .. Diye işa

ret ettim. Nusretin şaşkınlığı gittikçe artıyordu. 

-. Ooh .. Amma, toy şeysin?. Biraz pişkin ol
malı. Diye alay ettim. 

- Yavrucuğum, bir şişeyi birden içtin, şimdi 
de viski istiyorsun. Senin iyiliğin için söy lüyo -
rum. Sarhoş ve hasta olacaksın .. 

- Hiç bir şey alınanı.. 
- Laf!. 
- E .. Bak görürsün!. 
- Böyle içmekte devam edersen, yilnm saat 

sonra fitilsin .. Demektir .. 
- Beyhude tel8ş ediyorsun!. 
- Pekala.. Günah benden gitsin de .. 
Garson viskiyi getirir getirmez, iki bardak 

viskiyi de üstüste yuvarladım. Bardağı öyle bir 
kavrayışım ve başıma öyle bir dikişim vardı ki, 
etraftr.n göz ucu ile beni seyredenler bile gitgide 
çoğ•lıyordu. Faka!, bana bu saniyelerde yalnız 

bakanlar, hayrete düşenler değil, kainat bile vız 
geliyordu. Her bardak dolusu ispirto mjdeme in
dikçe sanki bir yığın ateş korunu b>rden söndürü
yor ve damarlanma serin, yumu:ı.at:ıcı bir hava ya
yıyordu. Artık : 

Ferahlıyordum, 

Açılıyordum, 

Serinliyordum, 

Damarlarımdaki zehir akıyordu. 
K&lbimdeki pas sfüniy,ordu, 
Ve .. Yine Belkis, Prenses Bellı:is, yaşamak için 

yaşıyan Belkis, butanan nazarlarının arkasında 
yine kendi hüviyetıiıni buluyor, her şeye dudak bü
küyor, salonu dolduran bütün inaanları küçülıı 
Adi, hor görüyor vıe: 

- Viski! 

Diye, tekrar tekrar kadehimi- kalduıyorduml. 

· Daha sonra .. Şarap istedim, şampanya içtim, 
ve ... Sabaha kadar dansettim! 

• •• 
Ertesi gün akşama kadar yorgun, bitkin, kırık 

ve .. Tamamlie kendimden geçmi§ bir halde uyu
muşum. Uyanınca sordum: 

- Nusret saat kaç?. 
- Altı buçuk ... 
Fakat, halA başım kazan gibiydi. Göz kapak

larım şişti. Yüzümün etlerini şişmiş sanıyordum. 
- Amma uyumuşuz?. 
Nusret biraz durııun. biNz lcrgın: 

{Devamı var)_ 

ı.~~:l~L~,~~~~Jll 
ANKARA RA YOSU 

Saat 18,30 Program ve 
memleket saat ayarı. Saat 

18.35 Milzlk (Küçük orkestra) Şef: 

Necip Aşkın. Saat 19.10 Türk mözljf. 
(İncesaı. Faslı - Uşşak Faslı). Safiye 
Tokay'tn lştirakUe - Celfıl Toksıes. 

Saat 20.00 MemJeket ısaa.t ayarı. Saat 
20.00 Temsil Saat 20.49 Ajans v• me· 
leorolojJ haberleri. Saat 21.00 Tiırk 

:m.ii&.lil. Okuyan: Muzaffer İlkar. Ca
lanlar: Vecibe Daryal, B.eşat Erer, 
Kuşen Kam. Saat 21.40 Konuşma. Sa
at 21.55 Müııik (Net'ell Müslk - Pi.) 
Saat U.00 Konuşma (Ecnebi Dil -
lerde). Saat 22.30 Müzik (Dans mü
zlii - Pi.) Saat 23.00 Son ajans ha • 
lte::rleri, s:iraat, esham - tahvtlit, kam• 
bl:ro - nukut borsan (flat). Saal 
23.20 MüıUk ( Casband - Pi.) . Saat 
23.55 - 24.00 Yarınki proa-ram. 
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Vakitler Vautı Euoı 
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-""'ôğıe 5 56 12 00 
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Akşam 15 23 9 29 
Yatsı 17 54 12 00 
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Hayatınızda Bfr Çolt Güzel Film Görmiif Olabilirsiniz, Falı.at: r .................... ~ Pek yakında . . . . ı 
ı Sinemasmda ı Romanı bUtbn dUnya dlllerlne ıpavrllmlf 215 milyondan fazla basılan 

KAÇAK KORSANLAR 
( TOM SOYER 0 ln mOthfş maoer•l•rı 
Fransızca sözlü ve bütün renkll ) 

fGÜa~~:~ün ;~~;~Ni 
AYRICA: 

Şaheseri kadar gazel - Heyecanlı -
ve Harlkulide bir fllm görmediniz. ıı Türkçe sözlü ve şarkılı i 

FO KS'un en son 

Bugün 
dUnya ve muharebe haberleri 
Sinemasında Bugün saat 12.45 ve _2.3\l da 

TenzlUltlı ma•ıne 

I 
• Büyük Şark filminde ..ı ....................... 
...................... -
: Şehzadebaşı ı 

Bütün Paris halkını koşturan tiyatro piyesini yaratan 
RAİMU - MARİE ~LLE - MİCHEL SİMON 

Bu hafta bütün İstanbul halkını 

S Ü M ER Sinemasına 
Koşturuyor ve mev:uu ~iraz açık, nükteli, neş'eli ve ayni zamanda 

hıssı, roueı:sır ve son derece zarif 

OLGUN KADI 
Filmini takdir nazırlarla seyrediyor ve candan alkışlıyor. 

İlaveten Canlı resimler: Bugün saat 1 ve 2,30 da 
tenzilatlı matineler 1 

+FERAH Sinamada + 
ı Telefon: 31359ı 

ZAYİ - Devlet Dcıniryollarından + 1 ATMACA + 
aldığım hüviyet cüzdanımı kaybettim. ı - ı 
Yenisini alacağıı:n. E>kisinin hükmü + CHARLES BOYER + 
yoktur. : PİERRE RİCHARD WİLM ı 

II. P. Revizbrlük G. vagon 8547 t2 _ MASKELi "5,, ler+ 
Fahrettin Özcan 

---- t3u hafta İstanbul sinemalarının ı Zayi - Devlet Deınıryollarından al-
dığım hüviyet cüzdanımı kaybettim. +Muvaffakiyet, muzafferiyet ve+ 
Yenisini alacağım. Eskisinin hükmü ı izdiham rekorunu k.rıyor. ı 
yoktur. +Gündüzleri devam seanslan, + 

II. P. Revızörlük G. Vagon 8540 ı Suare 8.10 da ı 
Süreyya Özkan .................. - .... .. 

~~~~~~~-~ ~~~~' 

1 

İki Gündenberi L A L E Sineması 
Zeoke auaayan, dan.ı aeoen müzikle meat 

FRED AST AİRE - GİNGER 

BRODVAY 

olan yülr.selı bir 

ROGERS'in 

halkla cloluclur. Çünkü: 
En son ve en mükemmel 

eserleri olan 

SERENADI 
Bütün gQzelUk ve ihLi~amılc sezoaua blr!aci zaferim yaratıyor. İlılve • Ea son METRO Jlil<NAL ve RnNKLI MIKl 

Bugün Saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı halk matineleri 
~ ... I _____________________ ,.._ ____ ...... _ ... ___ 

----- ----------------

lkinci hafta devam eden ve herkes tarafından 
takdirle beğenilen 

ÜMİT ŞARKISI 
(Neşide; Emel) Türkç<' sözlü • Arapça şark.ılı müstesna mevzulu 
aşk ve heyecan filminde yegiıne ses kraliçesi bülbüller bülbülü 

0 M M O G O L S 0 M' 
il 

un 
KhVrak, lahıi.i, sesını işıteceksı nız. Bugün 1 ve 2.30 da tenz latlı 

matineler.. Seanslar: 1 • 2.30 • 4.30 . E.30 akşaınıan 9 da 

ı-------•cııc:m .. --•·---...\ İstanbul 4 üncü icra ı ·--De-v-le_t_D_e,mlry_o_l_la_r_ı_v_e_L_l_m_a_n_l_a_r_ı _I, 
H

Bfut SARAY Sinemasında Baş, Diş, Nezle, Grip, Xomatizma meEmu1rluEğu~dadn 1: lfletme u. idaresi llinlerı _ 
a a Nevralj'i kırıklık ve hu••tu''u ag;;...ılarınızı derhal ke•er vve ce il' namın e zmır sa - Muhammen bedeli 13895 lira otan 337 adet muhteli! eb'atta meydan kar .. ıt l~m 

D. ANGKOR ibadetgi'ıhında geçen esrariyle ... 
amlariyle dolu, PETER LORltE'nin en güzel 

muvaffaltiyeti olan: 

Aşk ve macera 
filini ve emsalsiz 

Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Fz:ansızca sözlü büyük Hint filmini mutlaka görünüz. 
İlaveten: FOKS JURNAL: Harbin ili'ınındanberi geçen bütün dünya 
havadısleıi, İngiliz Kral ve Kraliçesinin KANADAYI ve NEVYORK 

Sergisini ziyaretleri. 
Bugün 1 ve 2.30 da Tenzilatlı Halk Matineleri. 

Satış İlanı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Emine Server tara!ından Vakıf Paralar İdaresinden 24839 ikraz No. sile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dola.yı saWrnasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tara
fından (1855) lira kıymet takdir edilrriia olan Beyoğlunda Çükur mahallesinin 
Yeni Karakurum (eski Karnavu!a) soka-ğında eski 25 mükerrer Yeni 43 kapı, 
363 ada, 35 parsel No. lı :ıarkan yol, oimalen 34 harita No. lı ev, garben 25 harita 
No. lı ev ve cenubcn 36 harita No. lı ev ile çevrili kArgir evin evsaf ve rnesa
hası aşağıda yazılıdır. 

ZEl\iİN KAT: Demir kapıdan girildikte kırık mermer bir antre, bir oda, 
bir sofa, bir musluk ve diğer bir oda vardır. 

BOD KAT: Soka · kapısı o n bir mutfak, bir hell, bir kömürlük, mer-
divcn altıdır. 

BİRİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde iki odadır. 
IKINCI KAT: Yilk ve hell bulunan bir merdiven başı üzerinde iki odadır. 
ÜÇÜNCJ KAT: Bir çatı arası. zemini çimento tarasdan ibarettir. 
Binada e1ektrk.i ve su tes.isah mevcuttur. 
MESAHASI: 43 metre murabbaı olup bundan 2 metre murabbaı aydınlık 

••halli 41 metre murabbaı binadır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazllı gayrimenkulün tamamı açık art

rmaya konmuştur. 
1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 2/10/1939 tarihinden iti-

baren 937/278 numara ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İIAnda yazılı olanlardan fazla malQ
mat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 937/278 dosya numarasile memu .. 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. Madde J 24, 

3 - İpotek sahibi alacakWarta diğer a!Akadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklannı hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilfuı tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mtis
bitelerlle blrlıkle mcmuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan 
tapa slcilile sabıl olmadıkça satli bedelinin paylaıjmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini o
kumuş ve lüzuınlu mah1mat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar 

5 - Gayrimenkul 2/11/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok artırana ihale edHir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 
bulrmız veya satıe istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacnkhlar bulunup 
ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının rr "!muun
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kahnak tiz« rttırma 

15 gün dab! temdit edilerek 17 /11/939 tarihinde Cuma günü saat l{ n 16 ya 
kad;:ır lstanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli salla: 
isliyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 
edilmiş a.lacaltlan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

8 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde ~rayı vermezse ihale: karan fesbolunarak kendisinden evvel en yük
sek teklıfte bulunan kimse arzetmiş oldutu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmazsa veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çı
kar~ı~ ~. çok arttı.rana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler ıçın yuzde beJten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 
hac-et k lmakınzıı .. memuriyetimiz.ce alıcıdan tahsil olunur. Madde 133. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferağ harcını yirmi 
scneJik vakıf taviz bcde~inl ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tcllAliye reominden mütevellit 
belediye rusumu ve müter:ı1tim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma 
bedelinden tenzil olunur. işbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İs
tanbı · l dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilAn ve gösterilen arttırma 
şartnnmesi dairesinde satılacağı illn olunur, 7780 

İstanbul Emniyet Sandıgı Müdürlüğünden: 
938/1228 

Evvelce Şişlide Osmanbeyde Rifat Paşa apartıman birjnci katta oturmakta 
iken şimdi ikamctgdhı meçhul olan Em niyet Sandığı borçlularından Nazmiye 
Hamıdcyc ii:ın yolile son tebliğ: 

13324 hes;ıp No. sıle Sandığımızdan aldığınız 800 liraya k•l'iı Beı;iktaşta 
Sinanpaşnyı cedit namı diğer :Pi:ılıçalipaşa mahallesinin Mescit sokağında eski 
26 yeni 46. 48 No. lı konak ile derununda cart yarım masura suyun yirmi his .. 
sede sekiz hi&sesini birinci derecede ipotek göstermit idiniz. 25/6/39 tarihine 
kadar ödenmediğinden borç miktan 1641 lira 47 kurup vannıııtır. 

Bu ı;ebeple ve 3202 No. 1ı kanun mucibince yapılan takip ve açık arttırma 

net.i..ceslnde mezkQr gayrimenkul 990 lira bedelle Sandık namına muvakkaten 
ihale edilmiştir. 

İ~bu i!An tarihinden bir ay içinde 938/1228No. ile borcu ödemediğiniz tak· 
dirde kal'l ib..ale karan verilmek üzere dosyanın icra hAk.imliğina tevdi oltına .. 
cağı n ıhbamame makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (7887) 

' ~· ' ' ~ · kag· ında 2 numarada mukim iken ~ 

- -

· b J •• d 3 k J b'J' ba.st 20/10/1939 cuma gun.J ı;aat •15> on beşte Haydarpaşada gar binası dahlln-
ıca ınc a gun e a!e H ına ı ır. halen adresi m""hul buluna~ Di--): deki komısyon tarafından kapalı zar! u sulile satın alınacaktır. Bu ışe gınnek 

Satış İ ı anı 
Istanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Celill ve Fahrcttin tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23704 ıkraz numa-
rasile borç alınan paraya tnukabil birinci derecede ipotek göstcrilmış olup bor
cun ödenmemesinden dolayı satılma-">ına karar verHen ve tamamına ycıninli üç 
ehlivukuf tarafından (2510) lira kıymet takdir ectilm~ olan Kabataşta Ömer 
Avni nl.aballesinin Karaabalı sokağında eski 14 ycnı 18 sayılı bir tarafı müte
vef!.a fesci O:sınan verescleri banesJ, bir taralı mülevcffiye Kamerin verco::eleri 
hanesi bir tarafı Fer~iye dairesi tnüdU.rü Mustafanın ahırı tarafı rabıı tarikicim 
ile mahdut bahçeli ahşap evın evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Sokak kaplSlndan girilince zemini çimento bir papuçluk ve bunun sağında 
yine zemini çimento ve ocaklı ve içinde kuyu ve tulumbası bulunan bır mut!ak 
vardır. 

BİRİNCİ KAT: Zemini çini döşeli bir sofa üzerinde bir oda \ e tahta bir 
merdivenle yukarı kata çıkılırken sola ayrılan bir ırerdivenle asma k.ıt şeklinde 
yapılmış bir oda vardır. Sağda yukan çıkılmakta olan merdivenin solundan bir 
kapı ile bahçeye çıkılır. 

İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir ki.ıçük yemek odası vardır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir hela vardır. 

Binanın zemin katı kılrgir diğer ilç katı ahşaptır. İkinci ve üçUncU katların 
sokak cephesinde ~ahnişlcri vardır. Binada elektrik tesisatı mevcut olup sureti 
umum.iyede tamire ınuhtaçtır. 

MESAHASI: Umum sahası 71 metre murabbaı olup bunun 45 metre murab
baı bina ve bakiyesi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesıahası yazılı gayrimenkulün tan1amı açık art
tırmaya konmuştur. 

1- İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 2/10/939 tarihinden itibaren 
937/1659 numara ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyeJl nwnarasuıda 
herkesin görebHmesi için açktır. İl3.nda yazılı olanlardan fazla malüınat almak 
istiyenler ışbu şartnameye ve 937/1659 dosya numara.sile memuriyehmize müra
caat etmelidir. 

2- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nısbelinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (M. 124) 
3-- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alfıkadarların ve irtifak hakkı sahiple

rinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarının işbu iUhı tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mü~biteleriJe birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicillı ile sabit 
olmadıkoa satış bcde1ınin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malılmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad \·e ıtibnr 

olunurlar. 

5- Gayrimenkul 2/11/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul dördüncü icra memurluğunda 3 defa bağınldıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırına bedeli muhammen kıymetin yiızde 75 ini bulmaz veya 
satış istiyenin aluc."1tına rüçhanı olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların bu 
gayrimenkulle temin edilmiş alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkrraz .L;e en çok 
arttıranın taahhi.ıdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gi.m d:ıha terrdıl ediler!'k 
17/11/939 tarihinde cuma günli saat 14 den 16 ya kadar dördüncü ıcra n1emurluğu 
odasında artırma bedeli satış jstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alncakhlann bu 
gayrimenkul ile temin edilmis alacakları mecmuundan fazlaya çıkınak ve mu· 
hammen kıyınetinin yüzde 75 lnl tutmak şaı-tile en çok arttırana jhale edılir. Böy- j 
le bir bedel elde edilmezse ihaie yapılmaz ve sab~ 2280 nuınaralt kanuna' tev 
fikan geri bırakılır. ' 

6-- Gayriınenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verılen muhlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesbolunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kim~e arzelm~ olduğu bedelle aımaga raz.ı olurM ona razı ol
maz veya bulunamazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılır. En çok 
arttırana ihale edilir, İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalınaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (M. 133) 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız Wlpu ferag harcını 20 se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihale kar~t pullarını vermefe mecburdur. 

Müterakim vergilerle tenvirat ve ~anzi!at ve tellftli7e resminden mütevellit 
Belediye rüsumu ve mCitenııkim \«kıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttLrma be-
delinden tenzil olunur. 

İşbu gayriınenkul yukarıda gösteri Jen tarihte İstanbul dördü.neti ıcra 
murluğu odasında işbu illin ve arttLrma şartnamesi dairesinde ı;.atılacağı 

olunur. (7879) 

me
ilAn 

mitiri Dimitriyadise: istıyenlerln 1042 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ttlğl ves!-
İstanbul maliye muhakemat mü- kalarla tekliflerini muhtevı zarflarını ay nl gün sa.at c:l4• on dörtde ka<laı komıs· 

dürlüğüne izafetle hazine vekili yon reioliğine vermeleri ~ımdır. " 
Nimetullah dairemize müracaatla, Bu işe ait şartnameler koınisyondan parasız olarak dağlhlmektadı.r c7529> 
İstanbul 1IBliye, 2 incı hukuk mah- 1""_.,. __ ,..,._ _____ _, _________ .,..,..,...,...,,...,. __ ~ 
kemesinde 937 /549 sayılı ve 3/12/ -

937 tarihli nam:na müsteniden 1· t b l Beledı"yesı· ı·Ia" nları 
1750 kuruş masarifi muhakeme s an u 
ve 30 lira ücreti vekaletin ıcra 
masraflarile birl'kte tahsili zım · -i ~ Mu .. 1111 , e 1 

nında dairemizin 938/841 sayılı trmıoat u dcıı 
dosyasıle takıp talebınde buluna- 275,78 3677.07 Ercnkoy ıstasyon caddesınin ~se ınşaat.ı. 
r~k dairemizce namınıza •anz~m 96,23 1282.98 Bostancıda Sucukcu Musa sok.a&:ının tamiri. 
edilip ikametgahınıza gönılerılen Keşıf bedeJJeri ile ilk teminat miklbrları yukarıda yazılı işler ayrı &yn açık 

icra t~mri arkas na müba rı ve ma- eksiltmeye konulmu~tur. ihale 6/10/939 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümen
halli pol'si tarafından urılen meş- de yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Mu amelil.t Müdür!Uğü kalemınde Eörülebillr. 
ruhat~a ikametgilhınızın meçhul Taliplerin ıhelcden 8 gun evvel fen işleri 1\.1üdü'rlilğüııe müracaatla alacaklan 
bulunduğu anlaşılmış olduğundan fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz ,·eya mektuptan ile ihale gilnü 
· . t f b .. d muayyen saatte Daim! Encümende bul unmalan. (7536) 
ıcra emrtnın ara •nıza ır ay mu -
detle ilanen tebliğine karar veril- * * 
mişt,r. ilk Muhammen 

İşbu ilanın neşri tarihınden iti- tr•,,hal bedeli 
haren bir ay içinde borcu ödeme- GO g:ı 679 59 
niz. ödemezseniz tetkik merciin . 139 OM 1854 42 

Daı:iilüceze kıreş kısmında yaphrılacak. tamirat 
Yeniköyde mevcut mendrek duvarın betonla yüksel -
tilmesL den veya temyiz veyahut iadei 

muhakeme yolu ile ait olduğu mah
kemeden icranın geri bırakılma -
sına dair bir karar getirmedıkçe 
cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde mal beyanında bu
lunman;z ve bulunmazsanız ha · 
pisle tazyik olunacağınız Ye haki· 
kate muhalif beyanatta bulunur -
sanız hap'sle cezalandırılacağınız 
malıimunuz olmak üzere icra emri! 
tarafınıza bir ay müddc'I ilanen 
tebliğ olunur. (938/841) 

44 03 

153 75 

587 00 

2050 

~faslak askeri provantoryom civarında ıatma mihrakı 

te.şkil eden batak Iıkların kurutulması. 
Belediyece kaldırılacak fık:ara cenazelerinin gasıl, teçhiz, 
tekfin ve tedfin ili. 

Muhammen bedelleri ile ilk teminatları yuk:anda yazılı 1şler ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 2/10/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü kaleminde gö
rülür. Taliplerin şartnamelerinde yazılı fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
makbuzlarl vera mektupları ile ihale günü saat 14 de Daimt Encümende bulun-
maları. (7413) 

* * Üsküdar belediye tah~il ıubeslnin ikmali inşaatı açık eksiltmeye kooulmu~ ... 
tur. İhael 5/10/939 Perşcnl.be günü saat lıl de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Muhammen bedel (3027) lira :ıı kuruş ve ilk teminat (227) lira (5) kuruştur. 

Şartname Zabıt ve l\1uamel5t ?\1üdUrlüğü kaleminde görülebilir, Taliplerin len 
müdürlüğü '\·es ikası ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile jhale günü mu-
ıayyen saatte Daiml Encümende bulunmaları. (7455) İstanbul 4 üncü icra 

memurluğundan : 
Evvelce ~karada Yenişehirde 

Atatürk bulvarında çocuk c ·irgc
me apartımanında 4 numarada mu
kim iken halen adresi meçhul bu
lunan Arif Aytekine: 

ll_~ı_n_h_i_s_a._r_ıa_r~U_._M_u_·d_ü_rı_u~·ğ_u_·n_d~e_n_:__,I 

İstanbul maliye muhakem.at mü
dürlü.ğüne izafetle haz nl vekı~i a
vukat Nimetullah dairemize mü -
racaatla Beyoğlu birinci sulh hu
kuk hiıkimliğinın 24121~38 tarihli 
ve 9371485 sayılı ilamına müsle -
niden 27 !ıra 7 kuruşun 19/3/937 
tarihinden itibaren ', 5 faiz, 'r5 
ücreti vekalet ve icra masrafla -
rile birlikte tahsili zımnında da
iremizin 938/2873 sayılı dosyasile 
tak.ip talebinde bulunarak daire-
mizce namınıza tanzim edilip ika
metgahınıza gönderilen icra emri 
arkasına mübaşiri ve mahalli po· 
lisi tarafından verilen meşruhatta 
ikametgahınızın meçhul bulun -
duğu anlaşılmış olduğundan icra 
emrinin 15 gün müddetle taralı • 

1- İdaremizin Çamaltı Tuzluı için 250 ton Sömikok kapalı zarf usulıyle 
salın alınacaktır, 

TI- rı.tuhammen bedeh 5687.50 lira mu\•akkat teminatı 426.56 hradır 
Ill- Eksiltme 16/X/939 pazartesi ı ilnü saat 14 de Kabat•şta levazım 'e 

mübayaat şubesindekı alım komi.vonu nda yapılacaktır. 

I\r- Şartnameler her gWl. sôzü eeçen şubeden parasız alınabıllr. 
1 V- Munakasaya gırecekler ınühürh1 tek.lif mektubla.rını kanuni ve ikle 

yüzde 7,5 gu\·enme parası makbuzu veyabanka teminat mektubunu ihtiva edecek 
1 kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat ev\'eline kadar mez'tür 

komisyon baskanlıt::ına makbuz nıukabl linde vermeleri lftzımdır c7360, 

Cinsi 

Elektrikh palanga 
1500 Kg, lık 

Elektri.ltl.i palanga 

Miktarı 

ı adet 

* Muh B. 

Lira Kr. 

800 

750 ~- !ık 1 adet 450 

* Yüzde 7,5 Eksiltme 
temınıttı Sekli Saati 
Lira Kr. 

60 Pazarlık 15 

33 75 • 15.30 

1- Şartnamesi mucibince yük kaldırma kabiliyetlerin yukarıda yazılı 

f 2 adet elektrikli palanga m.tm alınacaktır. 

l 11- Muhammen bedeli mu\•akkat teminaUan eksilbne saatleri hizalarında 

gösterilmiştir. 

1 III- Eksiltme 16X939 pazarte&l günü Kabatasta Le\·azım ve Mübayaat şu-
1 besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

nıza ilflnen tebliğine karar veril - \ IV- Şartnameler her gün sözil geçen şubeden parasız alınabilir. 
miştir. V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saaUerde 3 7,5 güvenme 
İşbu ilanın neşri arihinden iti- ( paralarile birlikte mezkilr komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7886) 

baren 15 gün içinde borcu ödeme- İ 
niz, ödemezseniz tetkik merciinden stanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
veya temyiz veyahut iadei muha- 12/10/939 PCl'icmb• günü saat 14 de istanbulda Na!ia Müdtirliığü eksıltıne 
keme yolile ait olduğu mahkeme- komisyonu odasında (1980) Ura keşif bedelli Ortaköy Deniz 'Ncaret Mektebinde 
den icranın geıi bırakılmasına dair1 yapJlacak soğukhava tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
bir karar getirmedikçe cebri icra Mukavele, eksiltme bayındırlık illeri genel, hwmsl ve fenni şartnameleri, 

yapılacağı ve yine bu müddet i~- proje, keşif hulAsasile buna müteferri diğer e\Tak dairesinde gorüle<cktır. 

de mal beyanında bulunmanız ve Muvakkat teminat (149) liradır. 
bulunmazsanız hapisle tazyik olu- İstekliJerin en az bir taahhütte (1500) liralık bu işe benzer :ış yaptığına dair 
nacağınız ve hakikate muhalif be- idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vil~yeline miıracaaUa 
yanda bulunursanız hapisle ceza- eksiltme tarihinden 8 gün evvel al.ınınış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odlllll 
landırılacağınız malılmunuz olmak vesikalarile gelmeleri. (7649) 
üzere icra emri tarafınıza on beş 
gün müddetle ilanen tebliğ olu -
nur. (938/2873) 

Zfiyi - Devlet Demiryollanndan a · -
dığım hüviyet cilzdanımı zayettim. "' 
nisini alacağımdan eskisinin bük 
yoktur. 

H. P. Revizörlük G. Vacon 126311 
Abdülıiziz Tezcan 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hAklnı· ] 
liğinden: 

İstanbul posta ve telgra! mile rlü- 1 
ğü tarafından Cihanıirde Susanı SO· 1 
""lıında Gün apertıınanında mukim 
kimosyoncu Namık ustabaşı aleyt ne 
açılan 24 lira alacak davasında g ı -

1 
derilen davetiye mübaşiri tarafıı ·an 
verilen meşnı!ıalla mezkür rruı alll 
terk ile gittiği ve ikametgAhı meçhul 

olduğundan bi!Atebliğ iade kılınmıı; ve 
davacı vekili talebile 20 gün müddetle 
jlAnen tebligat icrasına karar veril -
miş olduğundan mahkeme gilnü olan 
27 /10/939 saat 9,30 da mahkemeye 
gelmesi veya tarafından musaddak bır 
vekil göndermesi aksi takdirde ınah
kemenin gıyabında devam olunacağı 

dllıveti,ye makamına kaim omlak üzere 
keyfiyet ilAn olunur. (939/2147) 
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~la jioo hattı l Fra~sa ) 
Zi~frid hath ( Alm&D) ah,.) 
Hudutlar 
~.·hiı..f't>r 'c.· dı!re.1~ 
IJcmtr ) ollarJ ' 
,Biiyuk selıirler - ~ 

1 KasalJalar 
·Köyler 'c ~ifılikleı' 

Ü 
Bugün Fransayı, Alman taarruzun

dan masun bulunduran Majlno hattı
dır. 

koymak için otuz lıeş asır evvel Pe- ı 
lusla Hcloiı>olis arasında muazzam bir 
set yaptığını; Çinlilerin, İsanın doğu
şundan 250 sene evvel Tatarların ta
arruzlarına önlemek için 2,400 kilo -
metro boyundaki meşhur cSeddiçini» 

On sene evvel bu hattın bulunduiu 
yerde hiçbir şey yoktu. Yalnız, 1'hsır 
liralı Sezostrisln Arap istilasına karşı , 

o 25 

MÜD 
inşa ettiklerini düşünenler, Alman ve ı 
Fransız hudutlarını böyle bir duvarla 
kapatma~ ı muvafık buluyorlardı. Ve, 
Roma imparatoru .. Trayanı> ın 1800 1 
sene e,vvel Tunadan Karadenlze ka
dar uzan.ın bir duvar yaphfını söy-

• 

chopfhei""o 

tKYASJ 
Kllometre 

50 

A 
Jüyorlardı. Ilalefl imparator Hadrlyeıı 1 
de 125 kllomctroluk bir başka duvar 
yaphmuşh. Fransada, H üncü J,üi za
manında, Mareşal Voban da böyle bir 
set lnş:ısını tasa\'VUr etmişti. 

28 son kanun 1931 de, Plyer Laval 

0Welı11ı 

1:· ~.1_00 

kabinesinde altıncı defa Harbiye Na
zırı olan Majino, Fransız milletinin 
sağlam bir kalkana. muhtaç olduğunu 
düşündü, Pen Lönnin riyasetinde 
plılnlannı hazırlattı. Proje, 26 haziran 
1931 de meb'usan ve 3 tı\!mmuz 1931 de 

ayan mecJlsl tarafından kabul ve tas
dik olundu ve 3 milyar franklık tah
sisat verlldi. Derhal inşaata başlandı. 

Majino, eserinin ikmal edildiğini gö
remedi. 'J sonkanun 1932 de tifodan 

1 
öldü. 

t ı' İs tan bul 4 Üncü 
. memurluğundan: 

Evvelce Üskiidarda Şem 
medresesınde mukım iken 
adresi meçhul bulunan Ah 
lu İsmaile: 

İstanbul maliye muhakem 
dürlüğüne izafetle hazine 
avukat Nimetullah dairemi 
racaatla Üsküdar ceza evin 
diğiniz ekmeğin bedelinden 
bulunduğunuz 93 kuruşun 
vekB.let ve icra masrallaril 
sili zımnında dairemizin 93 
sayılı dosyasile takip talebin 
lunarak dairemJzce namın12 
zim edilip ikametgahınıza g 
rilen ödeme emri arkasına 
başiri ve maha.ill poHsi taraf 
verilen meşruhatta ikametg 
zın meçhul bulunduğu anla 
olduğundan ödeme emrinin 
fınıza yirmi güu müddetlıe i 
tebliğine karar verilmiştir, 
İşbu il8:nın neşri tarihinde 

baren 20 gün içinde borcu öd 
borcun tamamına veya bir k 
veyahut alacaklının takibat 
haıkkmda bir itirazınız varsa 
bu müddet içincj.e isti.da ile 
~ifahen dairemize bildirmen· 
drrmediğiniz takdirde bu m 
iı~~nde 74 üncü madde muci 
mal beyanında bulunmanız 
dır. Beyanda bulunmazsanız 
le tazyik olunacağınız, ha 
muhalü beyanda bulundu v 

takdirde hapisle cezalandı 
cağmız, borcu ödemez veya 
etmezseniz hakknıızda cebri 
ya devam edileceği malılmu 
mak üzere işbu ödeme em 
gün müddetle tarafınıza i 
tebliğ olunur. (938/5375) 

Londra ve Parisin en meş 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek f 
tazi MUŞAMBALAR ve M 
TOLAR Beyoğlunda BA 
mağazalarında teşhir edilm 
ve gayet müsaid şerait ve u 

fiyatlarla satılmaktadır. Çc 
ler tükenmeden evvel ihti 

İstanbul asliye ma 
mesi birinci ticar 

dairdsinden : 
~lga seyr.isef_ain idaresi y 

maliye hazinesi Istanbul mu 
mat müdürlüğü tarafmdan F 
yolunda Yevarağa sokağında 
hin köşkünde Antuvan Kola 
yan ve Yağkapanında Çayır 
ğında 4 No. da Yani oğlu İly 
Hayda.rpaşada Düz sokağın 
No. da İrfan aleyhlerine 12 
1337 tarihli mukavele ile ta 
tikleri Kalamış vapur iskelE 
istenen hale getirilmesi için 
ile belli olan 7600 liranın m · 
selsilen tahsili hakkında .a 
dava zınuıında müstenidi 
mukavelename altındaki imz: 
knedilerine ait olmadığına da 
vacı avukatının teklif ettiği 
mini üa etmek üzere 17/11 
cuma günü saat 14 de mahkc 
gelmeleri lüzumunu ve gelm 
leri takdirde H. U. M. kanun 
337 inci maddesi mucibince 
nünden kaçınmış ve ye.ıpin e 
leri vakıanın sabit olmuş sa~ 
sına karar verileceğini mübe 
davetiyeler M. aleyhlcrin ik 
gahlarını terkede-rek "'imdi n 
oturdukları bellı olmadığındn 
keme divanhanesine asılm 
Keyfiyet bu ilan ile tebliğ ol 

(935-5 

ZAYi 
14/8/324 tarih \ C 1173 JlU 

Eczacı Fakültesinden 3ldığım şeh 
namemi 17 mart 939 tarıhınae n 
zamın yangını esnasında zayı ol 
tur. Yenisini çıkaracr.2ıınılıın <'si, 

hükmü yoktur. Ha an Deposu Su 
Hasan Alınır 

Dr. IHSAN SA ~'!I 
GONoKOD\ A$1,..I 

l.soğukluğu ve ihtilatlarına 
pek tesirli ve taze aşıdır. Di 

rlu Sultanmahmud türbesl 
No. 113 

KURTUL 
Biçki "e dikiş 

Müdiresı: Bayan Papazya 
Haftanın 4 gününü kadı 

günde üçer saat Fransız us 
biçki ve dikiş dersi tedrıs etı 
4 ayda maarifçe m U!;adduk d 
ıma verir. Fcriköy Tepeüst u 
No. Papazyan Aparlıman. 

Sahibi ve neşriyatı idarP. ed 
Baş muharriri 

ETE)I İZZET Bl'.NİCE 
Son Telgraf Matbaası 


