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STEM İZZET BENİCE 

ovyetlerle Müzakerelere Ankarada ilk Esaslar 
Uzerinden Tekrar Başlanacağı Haber Veriliyor 
Bitaraf Balkan bloku konferansında evvela Türkiye Fransanın 

Moskova sefiri 
An karada 

A'lınan taarruzu neden 
bukadar gecikmiş? ile ltalyanın anlaşması ıazım geliyor 

Ziyaretten istifade ede
rek hükumet ricalimizle 

görüşecek 
Bulgaristanı bloka 

almak çareleri 
ita/ya ve 
Balkanlar 

.....,,.,....._..._~-..-ıltalya ile müzakerelere başlamak imkanını tahak-
kuk ettirecek diplomasi faaliyetler devam ediyor 

Ankara 17 (Telefonla)- Fransanm 
~'losko"\·a c;;~firi 1\1. NaKgiar bu ~ababki 
trenle ş.rhrlmiıe ıtolmiş, Fran~ız sefiri 
Massigli. ııari('i)•e Vekill<'ti ve Sf'faret
hane erkinı tarafından kar~ılanmı~hr. 
Sefir. doğruca Fransız ı.;tofarethaneslne 

citmiştir. 

Majino hattına yapılacak bir taarruzun Verdün
den çok daha pahalıya mal olacağı anlasıldı 

Alman hudud- 17 (A.A.) - Ha-
İtalyanın milli menfaati 
ve korunması Balkan
larda muvazenenin ve 
istikrarın devamındadır. 

ı 

-
İtalyanın .#tkdeniıde ulb ve iırtikran 

.,_"'-uhafaı.;& etmek bUAD unda Iayrl"t 
l"fettlti dwı dahi Rom.ada: 

- Kor ika, Tunus!. 
·eısteri 3·uksrlmi olmasına. rağmen 

tnub~kkakhr. Bu do l memleke-tin t 

lllusta.kbfl vt1.zi:rel. ve e-mniyeUnia de 
btınu il ap ettirdli:i qikarıbr. İtalya 
ll"Yhinr karıtacak. bil· Akdeniz mu
hakkak ki bu fırhnayı dah.iıl. çok İtal
~n s.ahH ıehlrlerinde teme-rkuz eUire-
'- lecck.tlr. Bwıun için Akdtni2de 1omı 
;ır !iUkUn muhafazası İtalyanın hesa-
._ ın.., ve bayatı)·etine en el\·rri li şe
•ildir. 

tn 4.lı:nillli)'anın \·akitsiz ve ka~·ıt>.ız aç
b 11 oldutu A\·rupa ba.rbi llarşı'lında 

u Va:ı:t::vetıni ,.e milli meufaati.Di seta
:•tle derpı, etmiş olarak Akdeniz sul-

una ~adık kaJan ııaıyanıo on zaman· 
lırda. Balkanlar& da bu)· WıL bir ebem
lblyeı atfeUlil ve kendi poliHkaıı;;mı 
tıaı ve randımanlı bir safhiııl ·a intikal 

'hirınek istedlii a lkirdır .• o\ncak, İtal
)ıntn bu l·oldaki politika~mda mazi)e 
Q.ilt&ran nastl bJr deihlikli.k. vukua ıeı
~İi:ltıi blJtün vüıuhlle blJmiyoruı. Po
Obya harbi baflayıucıya kadar iıaı
)'an_ın Balkanlar ü:ıerindf' takip ettiti 
lil'aset daha. ziyade muhteri'ı bir Jıe
dtfi istilzam ediyordu ve binnettee 
tınner1aıı,ı bir polittka. idi. Nitekim, 

"-rnavuuu;un ltıaH ve buranm bir 
loı;ktri Q.s haline konma'-ı da bunun en 

:ll~b~rJz dellll idt. :'\Jih,·trdtokl faal 
ır ltalya i('in de bundan b1ı4ka turlu 

bir hareket beklenemezdi. Fakat. bu
t1.&.n için vaziyet tamamiJe d«>th,mi11tir. 
lla.ıkanlar üz.erinde ital~ a iffn bu tarz-
4- bir hareke.t ,.e fi.i:\·aıı;et muhafaı.a. et~ 
ltıenin imk5.n~ıılıiı tahakkuk eımi ... lır. 
~Ynl zamanda \'e hatt4 ytp~·eni bir 
"aıiyet ile Balkanlardan birıat \•e 
bitınefis İtalyanın ınucl;tfa:ı ·ı mc-,·zuu 
Ortaya çıkmı1tır. ital) a Tıınad.111 ve 
lıalkanlar ü.<erindt"n grlt"bilrff"k her
hangi muhtrmrl h:ıtrketlerf' ı.arsı ko
tnnına tedbirlrrlnl ;1yni :zamanda dti
ltuı'°cek bir Vl"li.\·tt i lnl" ıirını"lir. Bu 
'Likdirde İtalyanın yrni politikasının 
l 1tndllik \'t'" bu dOnumde bir teca,·uıfi 
tle.gil, bir müdafaası d~rplş c-ıtıii ,.e 
bunun lçJn de ikt• di, milh 'e si) a i 
lrı:enfaatltor balumından Balk.ınlarda. 
\«'ndı ·inin dr filrn al.ık.ıdar oldtıi'u bil 
blok \·Ucu\.le· ı-etirmek i trdiji la,,.av\·ur 
Olunabilir. ı:ahut da btiyle bir taktik 
llaık~nlardaki yrui İtalyan pohtJkası
llut te:ıahtir ~ekJl olabilir. 

Ancak, bitaraf bir B~lkan bloku te
~t-kkülü lıusuo,;unda ta!a.\·vur etti&imiz 
ltaıyan te,ebbü!;u ile krndi dU!itinceıe~ 
'lrnJ:ı arasında mütebarlz bir fark var
dır. Bizim şaho,;i kanaat ve mütaleala
rınu:ıa naı.aran, İtalyanın filen al:lkah 
•lı:nadığı müstakil \'t bitaraf bir Bal
'ı.an bloku italvanın milli menfaat \'e 
'ı.orllhmasma d~ha ıeni mlkyasLı hl-ı
ln«>t rdeblleceii 1Jbi Balkanlardaki 
\IJlhu da l·ılların imtidadınra mahfuz 
\ıe nıuemmeu bulundurur. Bu itibarla. 
lı<Llkanlar,ia Turki)'"• ı·uıo~ıa,·ya, Ro
ltıan~o1.. Bulgaristan. l.'unanistan tara
fından her turlu e<'nebi nufu:ıundan 
i.z.-.de bir blok ıe kili birinci !l&rthr. 
hulf1• bir blok bURUD oldU~U S"ibi ya.rın 
""" öbür ıun dr kendi mt-nfaatlerlnl 
k('lldi mu!'ltakll •ah h·etindr arıya"aiı 
\ıe bir 3rada 73.000,000 luk ye.nilnl('I 
bir k Litlr k.şl'-11 edrt'efi irin her turhi 
'bul"Uk devlet reka.bt"t ve ihtirasından 
d;ı lzade kalabllecekhr. 

lıu vazi~•et. şuphesh Balkan "-Ulho
llıı hıuhataza t"dccefl kadar Balkanlar
d.tkı mu :ı;ulh "\C nlı3rn İtalyanın 
1'otuuma )ollarını da bblı bir nf'tlce 
h:ııınde- Tuna \ e B.ılkanlar uıerinde 
tınn.il'l'l aJfJua abnış olacaktır. Bu..u.u.n 

(Ue\amı 3 unCu !ooJ.hifede) 

Hari('iye ,.f'kilimi7 Şükrü Şaracoilu Sov yetlerin Ankara \f'firl Tf'rf'nti)·et ile 

konu şuyor 

Belgrad radyosu dün akşam, 
Ankarada bulunan İngiliz gazete 
muhabirlennin istihbar!arına at
fer, Türkiye ile So\•yet Rusya a
rasında müzakerelere yeniden baş-
1.anaoağınt bıldırmiştir. Muzake
relere Ar.karada dc,·am edilmesi 
jçin Moskondan iki murahhas 

----

gönderıle<:ektir 

Türk görüşleri 

edilecektir. 

Ye muzakerelere 
esasından devam 

Bu haberı Ankara muhabirımiz
den tahkik ettik. Hariciye Vel<i
limiz Şükrü Saracoğlu zaten Mos-

1 kovadan ayrıldıktan sonra, Sov-
(De-vamı 3 un<!Ü sahlrole) J 

l~Ünih suikastının 
içyiizü anlaşılıyor · 

Bir sulh teklifinde bulunmak için bu suikastı 
Monarşistlerin tert.ip ettiği söyleniyor 

Lor.dra 17 (Hususı) - llfoıuh. ' 
suikasdı tahkikatı etrafında ge
len yen haberlere, gıttikçc ;;ayam 
d.kkat safhalara gıl'TPekted.r. Ilk 
guncle İngiltere). bu suikuoddan 
me• ul tu,an Alman ırnıtbuatı, 

şırıdı İngılte.-cnı ha ta manevi 
, es'ul y 0tınden dahı bahsetme -
n1 ı.f'Gır. ·Su .. ka~d· \. l\~ona :st -
lt: tcırJf,ndan ha?ı.._.a_ 0 L.dll -

nciı k ec: r Bu ıştc par i ile 
y akınd n 1.ıhık2 ı ol lann par!!' ağı 
olduguna d , phe ed.lme n k -
ted r Ha a fail bulun.mııyar ve 
bı.. kadar d kka.le hazırlanmış bir 
suıkasdı ecnebılerin tertıp etme
sıne imkan yoklu. 

.. lkameıgahından dııııarıyıı &ahverilmiyen 
eski Alman Vl'llalıdı babac;lle 

konu urken ... 

M. Naggiar Ankarada birkaç ııin 
kalacak ve bu .1.l:raretll'n istifade e.de
rek hükiamrt rl(·allmizlf' ıörüo,;ttektir. 
Siyasi mehafilde '-<'flrln bu ziyaretine 
ehemmiyt>t \'t-rilme.kt«>dir. 

:M. :N"a.ggiar yine- iı1;tanbul yolile ~os

kova'.' a donecekUr. 

Reisicumhurun 
teşekkürleri 

Ankara 16 (A.A.) - Riyaseti - j 

cumhur umumi katıpliginden. 
Reisicumhur Milli Şefimiz İsmet 

İnönü, Şeker bayramını kutlayan 
sayın yurdda ·la.ra teşekkür ve 
mukabil •ebriklerin n i'olağına A
r.adolu ajans nı ta\'Sit buyurmuş
lardır. 

Sovyetler Ve 
Finlandiya 

Hangi taraf yeni müza
kerelere önayak olacak 

1 
Londra. 17 (Hu...,u. il- t·inla.ndiJa j 

v::s: 
Geçenlerde beyanatta bulunan 

Alman ricalinden biri Alman as -
keri taarruzunun ga:ikmcsi psi -
kolojık sebep! rlc izah edılebile

ceğin. sövlcrniştır. Almanlar.n bü
yük bir kısmı ılc küçlik zabıt ~rin 
hemen ekscnsı Hıller us.ıli'c Ye

tışt:rı rr •ı Bur.l;;r Maginot hat
tına ta.rruz ctr=egi ,., n- ..ınıyet

lc kabul ttmekt" ıseler de Ver -
dü.• önünde Almanların ugradıgı 
ağır zayıata ş:ıhi• olan Ye Douau
mon\ cehennemındc buluna!' ge
nerallerle yüksek rutbe.i dl; tlc
rin büyük bır kısw bu d.ırbeyı 
Fransız."dı.,n yah1 .a olarak kar~ı -

ladıklarını n Al~an lnicumlJr._, 
tard~t.klt .• ni hat rlamakt.ıdırlar. 

Bu generaller ve .~iıksek l'i.ıtbe.i 1 
zabıtler :'llagınot h<ıtt~ıa karşı ya
pılacak bı• ıa~•rum"l Almanlar 
için d•ha vah'ın bır ne•ice \'Ci<' -

cegı>:ıı mudriic bu!.ınrr.aktad rlar. 
J\azıler, mcmleke. dahlinde 

muhalefetin ar tıı; nı anladıklar• 

zaman generallerın rnütn c-a.Ja -

rını dinlemek mecburiyetiNte ka-. 

lacaklard r. 
Ayni zat harbe drvam ettikçe 

orduya olan t madııı sarsılacağına 

inanmanın bir l-ata olacağ•nı ilB.ye 

etm ştir. Ancak Alınan ordusu -
nu"l uğrıyabile<·eği mu,·affakiyet
sizlilcllr Tanrının Hi•Ier'ı koru -

murahha~ı Paa.,sikl\'i Finlanclh anın i)·i 

coHihlı bulunduğunu ve u1.un b!r buh
rana. muka,·tmrt rdt><'ek der-e('edP ma
liyeo,;inin sa~lam olduğunu '>O ·lemi,.tir. 1- (Ot'\·amı 3 i.inru !'ablfl'dc-) 

ı.·eni muLakerelere- ba~lamak ic;in 

bJ.n&i tarJ.fm öna~ ak olat•aiı malum 
dr~ildir. 

Yugoslav sefiri 
bu sabah döndü 

Bir rniıddt·l r,·,•rl m(·ıuıırn mC"ınlt-

krtınr ıitmi.., etJJn 
~llmcnko' tç vt' ı·ıti hu !Jah:ıhki ~rmp

lon rko,;prt: Ue R 1 raddan şehrimi:te 

geln1i$. ic:tas onfl kon-.o1o!.bane eı ka
nı 1arafındl'n kar ıloınmı-:lardır. 

!;umruko\"İl' hu ak aın Ye~·a yarın 

Ankara~·a 'ddt-<•f•k&ir 
\."(.' saatlik rolarla Ct>ltn konvan...,i -

;'.\·ontl trenilr ele 20 ki'}llik bir İspanyol 
k.Uiltosi ırtmi;tir. Bunlar iki 'rn<" cv-
,·el ('anakkalrdr bir İtal:ran \'apuru
nu batlJ'an ,.e iki 'if'nedenb<'ri Haliçte 

yatmakta o~l "'° burada tamir edil
dikten ı,onra İspanyaya gotürüleeeii 
soylener. isılanyol vapurunda çalışa

cak <leniz<'ilerdlr. 

SACA 

Vali Salıya 
döniiyor 

Bükreşte i nar b kı
mınd . .ı. t~tkiklerde 

bulundu 
HU:kr< lf' bulu 1n1Jkt.l olan V-.li , ... 

Beledjyr nı· imiı l.utrı Kırdar ş re
finf' d~ı1 it' .. Atf'nf'palasta bu;yuk bir 
.l:~·aft·t \'l'ri1ml r. 

Bund n rv\·el \'ali ,.,. '"t"lakatiııdrkl 

ı.to\·at K.ı.lka!lların ı·n bı uk n.olor ,.'° 
c·rphanl', toıı nilmlusu Cabrikaı..ını, ':00 
fakiı" t·nh·pr-.ilrlinin barındıkları bina

yı Vf' h;.1.llrri ~f':tmi ltrdlr. 
Lütfi .Ktrdar bu sabah Htlkrtş1-t>n 

Br:ı.şov.a. ve Sin.ıyaya harf'krt t>tmişllr. 
Sali günti ..,ehrimizde olaeakhr. 

Btl(ik;ı. huduouıula toıftklara karşı maniaJar 

Maki 
Verir 

eye 
en: 

------------Belçika resmi mahafili tehlikenin 
bertaraf edildiğine İnanmıyor 

Brüksel 17 (A.A.) - Hariciye 1 sında hükumetin endişelerın giz

Naz,rı B. Spaak meb'usan meclisi lememiştir. 

Resmi mehafil ve halk, buhrıı.nın 
atladığını mü~ahede etmekle be
raber her türlü teh!.Jtenin berta-

hariciye encii,.,.,en; huzurunda yap-, 

t.ğı be)•anatta. Almanyar n son 

1 gunk_·dck, J ., na.-eketı karşı- raf edıld ğine inanmamaktadır. 

Bi. petrol kuyusunda daha yangın 
1 

C'arara'i 17 ( A .. A .. ~- L•ıunillaıt pet- bir l:ımamile harap oJmu tor ,.e basa-

rul merkezinde zuhur etml olan '.\an- t 4 .1 B I" b 1 .._ b 1 ak 
ı ~ ı. bir rok ki inin l«>lrf olınuın; .,e- ra mı yon o ı\•ara a. ı.., u unm -

bebi) et vermiı;tir. Halihazırda 40 ki- tadır. ı.·ardım j"'l«>ri faali)'f'llf' de\-am 

şlnin U>lef oldn.tu tf'..,bit f>dilmiştfr. sr- etmektrdir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 
Aksiyon Serisinden: 

• 
arı meselemiz 

2-
:\ll.:-;.EJ l. 1:\ lLK l:SASI ------·---

~la.ıriı mf'~f'ltmiz.in e~ ı. in an \·e Cf'miyet da\•alarımı:ıın en girifti. Turk 
('f'miyetini ifrai edrrriimiz hal. içimizdf' bulun bir mfla.fi~ik orı-u haJinde 
lıillurla~madaıl. bu ('f'IDİ) f'liD uno;urlarını ~·t.·li~tiri('İ Si-.ıemr a<.ilil ula. mayız. Bu
liija ermemi~ in'ian baba olabilir mi?. Onun itindir ki Türk trmilelinin fikir 
bülüğunu, Ti.ırke hJ.!<>, "'ahf)iyf'tll sistemler altında ifade edecek Türk filoıoflan 

yetişlnriye kadar, maarif mestoleo;ıinin ıtiıde ;yüz ifa.desile kurakJanamıya.<·a.tına 

inanahm. (De5carle!t) dan {Berıson) a kadar g-elen fikir silsile:-ıinin rrylzli ikli
mi i('ind~ yuğurulnıu!IJ bir yetiştirme sistemi, dı rizı(ilerile bir ba.pka alrınc- tatbik 
edUeruez. (İki kere iki dOrL eder) hakikatinin bilt, İngilizf', Fransııa, AJmana, 

Nazı aleyhtar• ·A'ınan hürriyet 
partisi• şeflerinden doktor Kurt 
Vitshayn Sandey Kroneykel gaze
tesine beyanatta bulunarak, sui -
kasdın monarşistlerin e:seri oldu
gunu söylemış ve demiştir ki: 

•- Herşey teferriiatına kadar 
hazırlanmışlır. Bitler, Nazi par
lis1ıı iki hizbe ay•racak şerait da-

iresinde yapılacaktı. Yani parti 
Nazizme lehtar ve aleyhdar olan
larla ikiye ayrılacaktı. Ondan son-

1 Ki 

Her şeyı sormuşda .. 
}~elek. buıun kendi stitununda }arı 

!o.aka. yarı <'hldi 'iOruyor: 

Cumhuriyet bay·ramında 
1 Edirneye gelen Bulgar 

zabitleri 
Sofya gazeıelerı, Cumhuriyet 

bayram• münasebetile Türk - Bul
gar dootluğunun tezahürüne yeni 
ves!le veren bir ziyaretten bahse
diyorlar. Bayram günü iki Bul-

1 

Amerikalıy:ı \'t TürJt:e ı-örr- deii ik birer rephelti vardır. 
Kökü sarka ve lc;;litm ldeo10<'ya.s.ına ballı Türk t'tmlyeti, Avrupahla~mak dil·c bir 

hidlie karşısında kaldıi:ı ıündenberl azametli bir maarif meselemiz var . .:\lec;rle-
nin tarihi Tanzlmahn ba ıdır. İlk Osmanh l\laarif :Sazırındanbt'ri bu me~el('. ·a 
üsh.ınkörü tedbirler almayı bilmiş a('ıkıöz şahıslar e:linde örtbasa uirıyara.k, ya
hut hiçbir şe)·in farkında olmıyao basit idare adam.lan elinde patlak. vererek ı.u
ı-üne kadar ıeldl. Bilhassa arada harf inlül:ibı, tarih harmanı ve dil ihtilili gibi 

(Devamı 3 ün<'Ü sahifede) 

.-.--------........ ----"""""'~------............. -... 

SON TELGRAF \ 
YENİ TEFRİKALAR VE Y AZILARİLE 1 
BİRİNCi KANUNDA BÜYÜK KIŞLIK 
NEŞRİYAT PROGRAMINA BAŞLIYOR 

Hazı1'lıklarımız İlerliyor 
1 BiRiNCi KANUNU BEKLEYiNiZ 

~-----------------------........ ------~ 

- Tıraş sabunu Kf'ltrek mi , retmiye-

l'ek mi'.'. 
Pudra grlt('f'k mi, relml;\"e('ek mi?. 
l'stura gtlecek mi, gelmlye<!ek mi?. 
Esans '"lf"<.·ek mi, gelmb·t>('ek mi?. 
Bunların hep . .,i ciııt>I amma. hiç su-

nu c,ormuyor: 
- Ga·ırte koiiıdı grlr<.·ek mi, gelmi

> to<.·ek mi?. İznıit fabrlka'-1 Avrupadan 
l 1 kurusa ınaledilen gtin1rüklü kıiğıdı 
şimdt İzmit isktoltslnde gümrüksüz 24 
kuru ~ tr linı ptmek l<' devam cdtocek 
mi, rlmh·rcf'k ıni?. Bu 'aıh·ettc gaı:e
telrr devilnt <'drbilf'cek mi, t"lmh·torc:i 

mi?, 
Anlaşılan Babııilinin hali ,.e ı-aı.ek 

lr"\'azıınınuı 11tf'Ş pahasına olu~u. hatt.i., 
;yoklutu mUt:ıruniJe) hin umurunda. 

t.ile dt"i:il!. • • 

1 hidiselerle, tamı bir kıyametten tam bir nizam dotunnıya merbur e-dilmi bir 

nezaket kazandı. 
gar zabiti Cumhuriyet bayramını 1 Ben JddJa. ediyorum ki, kendi zaman \'f" mek.ılnı i('iude fevkalade bir si3Lt>min 

Türh. ordusuna tebrik etmek jçi.nı 1 mümessili olan medrec;e:den onra, Tanzimatla baslayıp :'.\leşrutiyet ve Cumhuri-

Ed l l J.ak b
. yetle devam eden maarif tdaret'llcri, hele ·on 15 sene lcindP (emrivaki) ter k.1.r-

ırııeye ge mış er ve par ır • . şısında apı~mış birer hamarat ve;t·a t.enbtol nıankcnden ba!;ka bi~<'Y olamamı tır. 
surette karşılanmışlardır. Edırne Kök davası gmamile müc;tohhas olan öbür vek3.letler ara.,ında, kok da,·ası 
ordu evinde şereflerine bir ziya- tamamil<' mürerret olan :\"laarif '\rekiileti, ya rejimin yü:ıi.inü •üldürücu bir k.ahra

fet verilmis bu münasebetle Ordu mana, yahut da. işi olarına bailayıcı bir vurdumduymaza muhtaçtı. Birinci tak 
· T .. k • B l b kl ·ı dirde ön ,·ekilrt. tkin<'l takdlrdf' de arka. vekci.let olmıya mahkiamdu 1'"lt.-klm c;rrl 

evı ur ve u gar ayra arı e . · 
• . . . hallndf' lkint'i soydan muınesq:lllere sahip olnıos. Vt'" brrt'rikli ,·ek5.lt-tle.r m:ın-

donatılmıştır. Ikı mısafır Ed rııeye zumf'~l J('lnde ikinci rin i temsil edtoı-rtml':'Ur. 
gelirken hır bölük asker larafın- ı l\laarif ıneselemizin kukUnU ve- ("apun müdrik olarak bu makaml kabul 

dan karşılanmış, Mızıka Türk ve edece-k şahıs, benim nazarımda bir kahran1andır. 

lilulgar milli marşlarını ça:hnıştır. Ölçiı: 
f . . . f Son dert('(' muilik bir intikal dav~sının y('t1 .. tirmf'; lii lf':mini ttnı n ed('D 

Soya gazetelerı bu zı,are len h4- nıaarif cihızımız üıtrlnde ilk trşhi.;, kuçuk i parça.tarını «>Je almıp. wnezıul et .. 

raretlc bahsctmcktedirle.. meden danyı bülune irca etm•ktir. NECİB F.ı\aB. KlSAKÜREK 

' 
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.. · .HAD.iS.ELER . KARŞISINDA 
" . · . Son Telgr<'I 

DAGCil..IK KLfBtt 

VE ONt:S HATIRAL.'Ua 

Taksinllle bir daie.alık ll:Jöbö var. 
Lifvodili.YOrDUlf! Çiuıkiı bu ldıiJ> tesis 
edildi edileli, ism.ile müsemma hiçbir 

faalb'et.te buluoamaJD.lŞ! Söı.de SPoF 

ldubu ~! 
Dak.ikalen, İstanbulda, kime d3i

cıh1t klubunden balısct.8eniz. ıpordaa 

ziyade. batınna. balo, cay, dütün. nl
p.n clbl e~lenuli ~yJcr cellr .. Batta, 
ba7.llarmm hattnbn daha derin ve 
mahremdir, Bunlar, slı:in ba sOüu-ini.
u kar<;t İ('lerlnl çrkerler: 

- Ah. ah .. derler. 
O rece yok ma!. O nıwı ce.aç ka

dın?. ~eyse •. Bırak. •• 

ÇORAP :öKtGU 

GİBİ GİDECEK Mİ!. 

Bir zat., bir edebirat kilablD.lD yan
!Jıılarmdaıı bahs<:tmişll. Yanlışbn bu
lanm kilabından da, bir ba71l Janht
lar sayıp döktüler. BunWI. &rkuuıdau., 
ilk meklepleriıı okuma kilaplarlDdald 
711nlışlardan bahseclllcll. 

Onun ark.atı.odan., bir BnlAarrir ar
kada , riJ'azi>'e kllaplannda ela J'11nhl 
oldutmıu iddia ecll7or. 

EJ'Vabt Bunan u-llaı, - ""k1iiii 
ribl ~idecıek mi!. Şimdi, bir lı.de~ kl-
1-.pıa._n ilrb.kllk ~el!J'or -.ı. 

HAYATl'A HEYECANSIZ 

li.ŞAllCAK lıltlM:ı!;;öN ııdlf. 

Geçen elin. 61 .-..-a bir aaa-
i:Dm bir stadda, hdbol DtaOI _, ı eder 

...... faril 11q....,.c1au, kalb -

"'"'"" fieelelı ôldlliioAi ııazdelenle 
•udllll'U maf. 

lietez, blıdm maçlar ne kadar be
Jeeanlı o\UJ'urmat! SponDDlllrda ol -
dakı;a leraldLI var~ Adam Oldlit 
kadar hencaıı verm bir lıı .. --m11ı. 
biraz diqüıımel.l defli miJ'ls1. Maliiıa 

,.., herşerlıı lfr&tı -· 
Dayatta beyecansu pşan••z der .. 

ler. B11 kadar he,-eeanı.. ela ,._.,...... 
yor!. İldstntu ortasmı balaaa ne muüa! 

İllTİKAll KO:tt.İSYONUNA 

AÇIK İSTİDA 

Soba bonılan ftaUarı tiurinde de 
ihUkar yapdıyot', dedikle-ri zaman, 1-
oa.nmam•,, 1$1 şakaya VUnD1J.litum. Fa· 
kirhan.eye yeni alma.o soba borulan -
RW .. bıuü• kaloriferli apartımanda 

oturmuyoruz - fiatını sol"doium vakit, 
h.e:rN&ndan aP.ım açık kaldı. Dlllm 
tutuldu, zannettim. Bir boru 70 kur01! 
Nihayet aU ı.aratı teneke olan bu bo
nıno.n neresi 78 kuruş ediyor, aulıya
madım .. Bu, ihtikir mı, deill mi?. Bu· 
nu, tlearet odasında toplanıp bu işleri 

tetkik t-ttitl rivayet ola.nan ihtlkir 
komisJonund.an Mruyoram. 

çmmTGA. LARDAN ŞİKAYET 

EDEN BİR AltKADAŞ! 

Bir muharrir arkadaş. bayram .,U
lerinde Mahmutpap. prşısından (e(I· 

mi$- Gti.rüliUdeo ,ık.U-et edJ)'or: 
- İllallah cıtırt~anludan! 
DIJor. 
l(ahmu.tz,a.ş.a esnafutm, mallan.at 

ııalnu.I< için boitnşıp ı;atınşmalan 

methurdm. J'akat, herhalde şikiyeie 

bakkınm J'Ok! Ya, hiçbir lo yapmadan, 

711ypra kopaııı.n\ara, İ(!i ririlttö,-e re
Uf"tnle~ ne dl')'e:Hm!. 

Hayaı, çıiırlpnbl< e.ımıeriıı. OJ' -
naıbiı salı.ne detll mi- &mı.. ldmmm 

.... ı aa. !dm- - ~ çıkar! 
HA.PTADA Bİll GÜN 

PD.llİZ ETMEK LAZIM 

Bir pael<oıin &alW< Ofiiileri - -
n11Dda şöyle bir \a.a:b'e 7apab.,.or: 

- Haftada bir Pil perhls --
ııa. reııolen, ~eoclllderlni muhatau 
ettirir, lhti,.arlara da, ..Ueullamını llllf
lam ve :dlldellilJd boandmr. 

Perlıkin baldl<&len faJ'dalı birteT ol
ılaiımu doldoriarm Mp.ol ı~leJler. 

Fanı. ben l&antund&, kemli ııeblnde 
perbhkir olan bir lek ,........,. rasla
madım. Doklonm bir larlfl de bol bol 
mip lfoıı adam demelı. deiil midir'!. 

AHJ\IED 11.AUF 

\ltın suyuna babrılan çeyrekler ! .. 
Dün .Saltanahmet b1riucl snlh cna 

:uahkemesbıde IGhaf bir dolandıncıblt 
...ıt'asınııı m11bakemeııl rörillmiilJtıir: 

Bunan ö.aerine ben de 9 ar liradan 
U lira nrilm ve alıuılan aldım. Döa 
de ba.-ram dire '!clıre lnmltUm. 1laüm 
alırken aklıma reı.ıı. Ür:fimciiJ'e bun
ları g-öslerdim.. İşle m ... ıenın lgilzil 

bundan ibarettir. Yokaa ben kimBe:rl 
ıloi&lıdınaadım ve OOJ'le ~ Mllllie de 
tenezzül etmem! .:1 

Mühim bir 
toplantı 

Günde16 
saat iş 

Tarih ve edebiyat işite Berber kalfaları mesai
partide alakadar oluyor nin tahfifini istiyorlar 

Parti genel sekreteriiği, mem -
Jeketimizde tarih ve edebiyatın 

in~afı işile yalmdan meşgul ol· 

malı.tadır. 

Ezcümle genel sekreterlik; bu 
kere tekmil Halkevlerine gönder
diği bir tamimle bu mevzu etra
fında Halkevlerinin de esaslı bir 
şekilde çalışmasını ve muhitteki 
tanınmllj dil ve tarih alimleri i:!e 
edebiyatçılann iştirakile bir top
lantı yapılarak yıllık bir mesai 
programı çizilmesini bildirmiştir. 

Bunun üz.erine bugün 'Saat 17 

buçukta Eminönü Ha:lkevinin Ca
ğaloğlu IIl<Oikeziııde de mühim 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya birçok profesör 
!er, dil ve tarih m ütchassısları ve 
edebiyatçılar davet ohıııımu.şlar - \ 
dır. İçtimada Haıl.kevinin YJllık ta
rih ve edebiyat programı yapıla
cak ve sonra bir çı>y verilecektir. 

Üniversiteliler bu yaz doğu• 
ya gidecekler 

Gi>nçlerı:m.ize memleketin en u
zak mmtaka!ar:ııra tamim.ak üzere 
ba<leıııa her yıl üniversrte ve bazı 
yükselt mektepler taM!beleri tara
fında.o hariç ınemleketlere yapı
lan toplu seyahatlerin her tatil 
memlekıet içinde icrası karar~ -
tıı:clmıştu-. 

İlk olarak bn tmil İstanbııl ün.i
Y'el'Si'!esindcn yüzleree talebe iki 
grup ha!l:iııde şarka gideceklerdir. 

Ünivers:iteli gençler Trabzon 
ve Erzurum gibi 3 üncü umum 
müfettişllk ınıntakasına dahi:! yer
[erde hem tetkikat ve hem de 
gezi yapacaklardır. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* İst=bui vilayeti hududu dahilın

de bulwıan 212 koy mektehı 5 sınıfa 

çtkanlacaklan.n.an yeni muallirn kad
roları lıazırhınmalttadır. * Metl>ahada et ke.::Urru artmak ta -
dır. Eskiden günde 2000 baş bay\ an 
l<.esı.lirlcbn dün 3000 hayvan ke.<ilmiş

fu. * İğneadaya 2 mil mesafede bir 
mayn göıiilm~tür. 

İ•tanbul berber dükkanlarında 
çalışan kalfa ve çırakların berber
ler için bir •mesai nizamı. tesbi:ti 
zı..rnru.ııda aliıkadar1ara müracaat 
ederek ricalarda bulunmağı ka

rarı aştırnuşlardır. 

Bunlar, sabahları saat 6,5 tan 
itıbaren gece 22tı ğa kadar hergün 
16 saat bila fasıla ayakta ça:lı§

t.ıklarını ileri sürerek her çırak ve 
usta içın bir m~ai saati tanzimini 
istemektedirler. Bu meyanda mu
ayyen saatten. fazla çalujtınlacak 
olarıı..'ara fazla yevmiye verilmesi 
de ileri süriilmek:tedir. 
Diğer taraftan tekmil berber 

dükkanlarının da akşımıları veya 
geceleri muayyen bir saatte ka
panması çırak ve kal!falar tara -
fından arzu olunma:k.ta.dır. 

----00----

Çiftesaraylarda bir ilk 
mektep yapılacak 

Düyunu umum.iye binası ya -
nında bulunan ve •Çiftesaray -
lar. nami1e maruf olan yerde 
sür'atle modern bır ilk mektep 
binası inşası kararlaştırılml§tır. 

Halen Emliik ve Eytam Ban -
kasına ait olan ve bir sinemacıya 
kiraya verilmiş olan bu yer Be
lediyece istimlak olunarak inşa -
ata hemen başlanacaktır. 

-0---

Ticaret talebesi ne hariçte iş 

İstanbul yüksek ticaret mek -
tebinde tahsillerine devam eden 
talebelerin aynı zamanda hariçte 
de çaıl~arak tecrübe sahibi olma
ları için şehrimiz tıcaret o'dası ta
rafından bunlara ış verilmektedir. 

Ezcümle bu kere de 18 talebe 
odanıııı. muhtclü bürolarına yer -
l~-tirilmiş:erdir. Bu usul her yıl 
gittikçe genişletilecektir. Bu sa -
yede talebeler ticari malWııat -
!arı ve tecrübeleri genişi~ ola
rak mektebi bitirme imkanım 

bulmwı olacak.l.a.rdır. 

Kırtasiyecilik ve halk 
işleri 

Dabill7e VekiletinJn, viliyet ve be
ledirejere lnrt&slyecllii hakkında yeni 
bir tamım ıönderdiiinl öfreniyoruz. 
Bu tamimde, Vekaletlen sorulan şey
lere çok defa cevap almamadıfı, mü
teaddit taldplerln cevapsız kaldıj'ı, iş 

sahiplerinin haklı olarak daha. yüksek 

makamlara •lk.tyete mecbur kaldıkları 
blldlrilmiştir. 

Dahiliye Veki.letl, ba mevzu üzerin
de fok hassas davranmaktadır. Kıy -
metli ve demokra.t Vekil Faik Öt.trak, 
bu makama celdlii l'Ündenbt"ri, halk 
işlerlni dalma en ön plinda tutmakta
dır. Demokrasi rejim.inin icabı da bu
dur. 

HalkJD işlerini Krirmek vazife.sini ü
zerine alan devlei memurlan, kendile
rine mü:raeaat eden eshabl mesaUhln 
anu ve taleplerini :imirane bir eda i
çlnde defil, hb:metini görmeğ"e mec
b1ll' blr im.irin emrt ola.Tak karşılama
lıdu. Balk idarelerinde devletçiliğin 

nıhu bu esasa dayamr. 

Balkın atzından daima, şu yolda 
etim.leler itltirslnlz: 

- Filin dairen.in tebllf memuru ne 
aksi adam .. Halbuki baııkallbl daha iyL 
Bele bir müdürleri var sormayın .. 

Ve, bu böyle, daha yukarı derecelere 
çıktıkça, halka karşı muamele tam 
değişir. İdrak ediyoruz ki, bu derece
lerin arasmdaki muamele farkının sey
ri, nihayet, bir kültür meselesi, l'Örüş 
ve idrak davasıdır. 

Fakl!t, en küçUk memurdan en büyü
füne kadar, ayni hassasiyet ve ruhla 
iş l'Ören bir makanizmanın çarktan da- j 
ha çabp.k döner. Dolayıslle, hem hal
kın ve beaı devletin işleri daha mun
tazam yürür. Demokraside. esasen, mil
let de~ek, devı~t demek oldutwıa ıö
re, ıaye birdir ve tekdir: 

l\temlekeVn umumı kalkuıması ve 
refahı!. 

REŞAD FEYZİ 

Serbest intihap 

İstanbul vilayet ve kazaların -

da C. H. partisi nahiye kongre -
!eri devam etmektedir. Bu kon -
grelcr önümüzdeki haf~ içinde 
ikmal ulur,acaktır. 
Müteakıben kaza merkezlerinde 

kongrelere başlanacaktır. Bu sene 
belediye daimi encümeni intiha - j 
bır.da olduğu gibi; gerek nahiye I 
ve gerek kaza parti idare heyeti 
seçimlerinde de namzet gösteril
mektroir Bu suretle intihap, tam 
manasile serbf>st olarak yap:lmak
tadır . 

Otobüs 
yolları 

Bir kısım İstanbul oto
büslerine yeni istika

metler bulunuyor 
Şehrimizın tramvay, otobüs ve 

O'tom<ı.bil geçen, büyük cadde ve 
sokaklarının kalabalıklığını na -
zarı dikkate alan belediye reis -
lıği, izdihamı hafifletmek için ye
ni tedbirler ittihazını kararlaş -
tırmıştır. 

Evvela vesaiti nakliye için yeni 
geçllj yerleri bulunacaktır. Bu me
yanda İ;;tanbul dahılinde işliyen 

otobili;lerdC11 bir kısmının da is
tikametleri değiştirilecektir. Yani 
bu otobüs.:er Galata köprüsü yerine, 
yeni yapılan Gazi köprüsünden 

geçirileceklerdir. 1 

Mesela Şişli - Fatih ve Cihan
gir - Edirnekapı otobüsleri altıncı 
daireden Meyyit yokuşu yolile 
G~i köprüsüne inecekler oradan 
yerlerine gidip geleceklerdir. 

Bu suretle ehemmiyeti artacak 
olan mezkur yoku.ş.m kıimilen par
ke döşenmesine de başlanıınıştır. 

1 kanunusaniden itibaren otobiıs

ler ve vesaiti nakliye bu yokuş 
yolile Gazi köprüsünden geçebi -
leceklerdir. 

-----Or.r----

Sultanahmet camiinin 
tamamlanıyor 

tamiri 

Evkaıf başnıüdürlü.ğü Sufüınah

met camiinin tamirini t-aınaınla- I 
maktadır. Bu suretle dış avlunun 
tekmil pencerelerine alçı çerçe -
veler konmaktadır. Son cemaat 
yerindeki bütün kubbelerin ıçi de 
kalemk:iri denilen bir usulle bo
yanmllj!ır. 

-0---

Limanda bir heyet tetkikler 
yapı)Or 

Münakalat Vekaleti tarafından 
tetkıkler yapmak üzere şehrimize 
gönderilmiş olan bir heyet dün -
den itibaren çalışmıya başlamış
tır. 

Heyet azalan dün Galata yolcu 
salonu inşaatını tetkik etmişler -
dir. 

Heyet, bu inşaatın 1 
nıdc sureti kat'iyede 
çalışacaktır. 

kanunusa
bitmesin.e 

!t J'aıılarnula buloııan Artf •il• ~,._ 
ih Kılıç lıımlnde bir ~ e......ııa a.k
am Cemberlltaşla bir ümmeüd.., 11-
ıin:ı alırken, 7aldaa betuılmış eski iki 

. ümUş çqretı alim nJ.-eüııe sıirmek 

stcmi'flir. Fakat kmnaa ü:rimcü bana 
:omşa berbue ıisliee m.na::rene e~ 
·erek oyunu anlanaca s:al:ltdı;ir reııcl 

akalamlJ'r. \etebb!ls elm.lfllr. 

Bu levilden ...... ""t'lu rençle ili.
kim B.etfit at'Ulllda. şu muhavere cec
mJııllr: 

- l't!kl, niçin uamncu feqadı ba
sınca bmı.Jan yere abp ftrar ebnek 15-
ıedtn~ 

* İnhisarlar idarcsı ınerkc-~ binası 
tm:iımüz.deki aybaşından ıUbaren Ga
lata polis m~rkezi cıvanndaki .1\lem
darzade hanına naklolunac<ıktJr. * Ankara bira fabrikasının 150 bın 
lira sarfHe tevsi ohınma...-;ı işi müncı

ka.-u:.ya konmuştur. 

Kadına sarkıntılık r ı . . ı . ı AV_RUPA HARBiNiN YEN rv ESELELERI 
Bunun ıneriDe Salih Kılıç paralan 

ere atmJt ve firar ederken de be-lıl:çl 

arafmtlan luııluvral< luhılmQtN<. 
Dünkü muhakemede Salih &ıhc: sa
ım n şöyho ı.:vıı e~ 

c- BunJan bana btr kö7lu verdL 
Jrı:t"n ıu.n :rantn:t.a. 90kuldu. Ben h· 
ından dönü7ordu:m. Bana: 
c- s.... l:rl bir adama bemdyomuı 

.-ut_ drtli ve llive ettt; Ben. kumar 
,-narım. ŞlnadJ de banam tereftne 
lrdltiın bir kumar ...-llslnde 43 Ura 
irdt'n ka7beWm.. K..anmın albıtlanm 
ldım. htmcn on.lan boalar&c&fun.. is- . 

en srn al!> 
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- Ben kendimi fena göcı.iyo -
.ını, anne! Bılmc ·" kolay ko
ıy )ataktan k.a.Lk.ıb .. ecek mi}ım? 
- Bugün • 'çlaruı ge ecek de
ım ya. Merak etme .. İinçla.rı ıçın-
• canlanırsın! Hafif bır soğuk 

ır · ğı seni bu-de:: ı ataga 

i urd;.ı Her zaman alın<.'11 

t .. z mısın sen? 
- Bu yatış hiç hoşuma gı tmi-

> An ıe! _Başım dönıiyor . Crl>z
r m sık s k kararıyor. Dttlerım-

dcrnıansızlık vor_ Akşamları 

ıt" • .ımu Ateş sarıyor Eğer bu 
ha ı<adar davam etse hır 

1ah\olur<!..m. 

\ 

1 rak etme > avrum. sen çok 
n· Bızırr koyumuzun 
1< d r sagJ.ı.md ır k , sım-

k 
ç b. 

1 ç bır e !..-anlı) ve 
rrç k • yat~g" düşurme

nsan hal bu. Soguk alır .. 

z t.' o ur. Başı ag.7ır Dızleri 

zl r F .<at bırkaç giın soOTa ge
_r , der. Hepımız:n baış.ndw ge
m rahAtsızlıklar buruar. 
Ana k,z ı<0nuşuyorlardı. 

Bırdenbrre kap onunde bir ih
yar kadın dw-du 

ı:. Ayşen n anresı penoere<. ,_,, ba1'-( 

- Hacı teyze gehnı.ş .• 

- Tululurnm ela ifUra.-. ııtranm 

di7e korktum efendim. 

- Demek korkudan Dunları attın 

ÖJ'\e ml! 
- Evet efeodJm. 

- Sen ne iş ~parsın? 

- Aıllly• miıfelüşlerindea Keflkln 
hm:usi hJımeU.ue bakardım. Sonra 3.J'
nldım bay lıiltlnı ... 

Bu mllbaYereyl takibt-n hil:im bir 
möddM lcabuu clutlinm0ş ve .tiOnra 
kararmı şu. sureUe suçlu ıe.11ce tebllf 

1 

* Tramvay, elektrık ve tünel ıdare
lerinin dün Şch.ir Meclisine verilen ye
ni kadroları ile bazı daireler birleşti
rildifindcn bir kı.sım metı1uriar a ·ıkla 
kalmaktadır. Bunlara bır aylık ik
ramiye verilecel;tir. 

elm.JııUr: 

«- Cf'za muhakemeleri u.sulu kanunu 

senin f'rbesL kalmana izin vermediti 
lcln St'ni U-vkif etmt'le nH•cburl?m ot
hım!.> 

Ve .. Salih KJlıç jandarmanın onun
de tevklfhant"vi boylam"'hr. 

, ' 
Mehmetçik Geç· yor 

~====[ \azan: İsl..eo~r F. SERTELLl J===tt'I 
Diye m«ıldandı. 
Ayşe yatakta k"')lanru çatarak: 
- Komşuya ge mıştır, ded:, o 

..md:ye kadar biz m evımıze ayak 
basmamıştır. 

Hacı t<:yze k pıyı çalıyordu 

Hacı te ze koyun hat,rı sayılır 
kadınlarda.-.. bırı ıdı. Kocası ö -
~ncc keı d ıll€ bır h.ı.y...ı para ve 

servet k. mış, hacı teyze bwıları 
heder etmeden hacca gıtmıştı 

Koyde ondan başka hacı ) oktu. 
Hacı eyzeu.n va~ı altmı.ş beş -

ten çok !azla ı<l Dınç 1,oş sohbet 

kadııxiL O gune kadar nıısılsa İb
rahım ağaiarın evme gitmemişti. 
Tamşırlar<il. Fakat uzak an. 

Ay , Hacı teyzenm gelişinden 

!uç te meınmın kalmamıştı. 
Hacı teyze od.adan ıçerı ,girer 

girme'l.: 

- A .. Hasta üııtıınc geJ.dim de
mek. Haberim olsaydı vam<lhi 

rahat=: etme3di.m. 
Drycrek ayşenin baSL ucuna <>

tunnuştu. 

Hac. te:. z .,ıt>t•te boşuna gel

memışti. 

llo::ı be.ıten s ~a kıı b.1 n.t.· 

!er )umurtl:yacaKt•. Anenın he
yeı:anı dakıkalar g('ç•ıkçe nrlıyor, 

ı _inci. soguk terler tlo -
iri.} ord.ı. 

Ay n n annes araı. A 

- H.ır.g. ruzgar at· ı sen. bu 
raya, Hacı t yzc' 

Dı) c ,ord Keşke oorınas.ıydı .. 
Hac le} zen. çene, açı tı: 

- Elbette d.ıymuşsunı.zıdur. 

Be:-> kiıyde büt.ın ')mrumu hay,ra 
ı.şlerc vakfctm.ış hır ınsan.m. He
le b.ra ;;ç lalım .. Ayşecık rahal
s12m..ş amma, konuşa ·;.gımız laf
lar iç sıkmaz.. O da hoŞ!anı• bı

zinı konuşmamızdan. 

Ayşcnin korktugu başına gel -
ınişti. 

Yavaş yavaş başını salladı.. 

Ve kendi kendıne mırıldandı: 
- Boş yere gelmemiş .. Kimbi -

lir neler söylıyecek. 
Anne;-inın yüzirne baktı. Fa -

kat, bu bakıştan annesi biı· şey 

anuyamadL 

İnsan, bu asırda, sarkıntılık ismini 
taşıyan bir suçun talıdlitı.ı.ıı cazetclerde 
okuyunca, mUteessir oluyor. Kadına 

Lif atmak, sarkıntılık etmek... Yine, 
l'~t-n .run bir sinemada bu ytizden bir 
bıçaklama hi.di~i oldu .. 

Medeni bir in~n. tanımadıiı bir ka
dına ıar atmaı. aarkıntılık yapmaz. Bu 

en b:ı~lt tf'rbiy<" ve insanlık iktizJ. ı· 

dır. Gönül eğlcndi.rrnt•nin dahi şeklini, 
yolunu bllmiyen lnnn. hayatt:ı hi." blr 
şey bilml:vor, den1ektir. 

lla.lbuki, bizde e~kiden kalma. bir 
atalar sözü \'ardır: Zorla l'ÜU'llik olmaz! 

BlRllA:-1 CF:VAD 

Hacı teyze sözüne devam edi -.. ı 
yordu. 

- Kiıyumuzde hayırlı bır iş go
recektim. Bizim s~lih dayı ile 
Ayşenin evlenmesınde ben de bu
lunacak ve Mekke usulu bir dua 
okJ} aeak rn. !la buki Ayşecık 

hastalanmı~. Bu ı~ tc geri kalmış. 

Ço" U " OU!l'. 

Ayşe b"'iın• önune egdı. 
- De:.ı.m ya. bu kau n boş yere 

g -memı dr 

ll ı leyze, Ay ı<>nin annesın.e 

h -P etlıyordu. 
Sen bu ..,i sailamağa baş_--

lanı şs.r. a> vl! K,zının ı ilıgi içın 

h,ç ~ ga,\: reı tmemı.~ın! 

- Ya oylemı.şler size. Çok 
çal t m F <at, has.alık kapımıza 

-ge di çattı. Kızcagmm on beş gün
diır }atakta yat.yc.r. 

- Balıkesırden bir doKlor ge
tu·tı enıze 

- Ayşe ıs\emiyor. 

- Onun istemesıne bırakılır mı 
bu ış? Ben senin yerinde obam, 
şimdiye kadar on tane hekım ge

tirtirdim. 
Ayşenin annesi boynunu büke

rek cevap verdi: 

- Hekim para ile gelir, hacı 
teyze' Bizim şehirden köye hekim 
getirecek kudretim.iz var mı ki.. 
Bunu bıze söylüyorsun? 

(Devamı ı-ar) 

Poloııyada Alman Ve Yahudi 
r~1 uhacereti 

Bucıinlerin bir mesele~i de İtalyada 
Tiroldaki Almanl;ırın Alma.nyaya nakli 
Balt.1.k memleketlerinde Rusyanm nu
fuzunu tesis etınesi üzerine oradaki 
Almanların da Alnunyaya. getirllme&i 
meselesidir. I•'akat daha ev\•el ı:;o::ıh c

dlleıı bu lıahsi bu.rün tekrar burada 
tazelemJye li.ızum olmasa ıerek. Haric
teki Almanların nakli meselesinin di
it'r bir ra-,h vardır ki sadece onu ha
tırl.-.tmak ıktiza ediyor~ Balk:ın mem
leketlerinin bazılarında Alman ekalll
yetJeri vardır. Bunların dii. vaziyeti şa
yanı dikkattir. Onun için bu bahis yine 
kendihğinden meydana çıkmLJ oluyor. 

Şimdiye k:ıdar Almauya hep hariç
deki . .\imanları alarak daha büyüye -
cetJni söyluyordu. Faka.t gerek Tirol
daki Almanların. gerek Ba.lhktakllerin 
böyle yerlerini yurUarını bırakıp çık
maia mecbur kalışları Balkan memle
ketlerinin bazılarındaki Alman ekalli
yetlerini ve onların vaziyeti ile alika
dar olanları dü -undı.irmektedir. 

Fakat unutmamalı ki Baltık memle
ketlerindeki ı\Jma.nlann çıkanlması 

meselesinde Ru~1 a, cenubi Tiroldaki
lerin de Almanya.ya nakilleri ınecburf
yetı hatırıanın<'a İtalya cözönüne 1"el
mekk•dir. 

Baıı &lkan memleketlerindeki ..:\1 -
mınların İ!'>e Alma.nyaya gitmek i('ln 
arın beslemedikleri anla.~lmakta.du. 

Almanyadald Yahudilerin aiır 

ver.;llere tibi tutuldukları malümdur. 
Paristeki .. \tınan sefartti mrmurların
dan Fon Rat, bir Yahudi g-encl tara· 
tından öldürıildükt.en sonra Almanya
daki Yahudilere de tam 1 milyar pa
ra ct:ıası yükletllmişU. Vak'a. aylarca 
evvel olmuştu. Fakat t;imdiye kadar 
toplanan paraların 800 milyon markı 
l'ecmediil l'Örillmü.ştlir. Onun için Al
manlar rtıece-k ayın ortasından ttlba
r~n bu para cezasını da.ha U"t.brmafa 
karar vermiflerdir. ŞimdiTe kadar Mr
vei üı.erinden yü7.de 5 alınıyordu. Bir 
yüzde 5 daha llive ecllleeeklir. Alman
yada kalan Yahudilerin malik olduğıı 
servetin derecesi 938 de yapıJan bir 
tahrire gt;re ancak 4 milyar mark to
tuyonlu. Bunun ilzertndt-.n Almanya 
hükilmeU para ala ala Yshudi serve-
1.ioin 3 milyar marka indii1 ta1ımbt e-

dUmektedir. Fakat bu rakam da kat.'J 
değil, itibari birşeydir. Çunkü Yahu· 
diler için artık faaJiyet ve kazanç sa
haları kapandıfı cihetle onların serveti 
de azaldıkea azalmı-; bulunuyor. Al -
m11.nya barlcinr çıkan Yahudiler de bu 
ser,.~eun blr kısmını alıp götürmüşler
dir. Onwı için şimdi Almanyadaki Ya· 
budi servetinirı. derecesi bundan 15 se
ne evvelkinin ancak yuzde 10 miktarı 
kalmıştır diyorlar. 

Lehistanın malum şel..ilde taksimi 
iızerine dünya Yahudiliki bahsinde ye
ni bir fasıl daha aeılmış oluyor. Ber
linde söylendltine rOre Almanyanın 

yt'pyeıtl bir tasavvuru vardır. 
Buna g-öre Lehistan topraklarında 

bulunan bıitün YahudJJerin - yani Al
manların eline l'ecrn Lehistan toprak
larında • miktarı 2 milyon kadar tah
min edilmektedir. Bunları bulunduk -
tarı yerlerden çıkar.ırak Lub!in vili -
yetinin cenubuna nakletmryi ve oraya 
y"rl('ştirmeyl dUc;:ünÜ"'Ormuş. Bura.da 
yalnız Yahudilerin yerleı:ip kalmaları 

için büyük viısi arazi ayrılacaktlt'. 
Bunun tefe-rruatı için daha. lazım ge

len kararlar vf'rilmeınlş ise de Alman
ya buı-ün v4\si miky ·t.a muhacirlik ı. -
arrile mt-şguldür. Tirol Almanlartrun, 
Baltık .'\lmanlaruun Ketlrilmesl mese
leleri varken bir df' Lebistaodaki Ya
hudilerin )'erleştirilmt"si. işi ltalll"dil -
mek isleniyor. Şu h:ılde Lehistan Yahu
dileri de bulundukları yerlerdrn çıka
rılarak kütle halinde sevkedilf'cekler 
ve kt"ndilerine gösterilen yere giderek 
kalmıya mecbur olacaklardır. Bunun 
için de Iizun g-elen nıa.._qoafa kal'Şllık 

olmak üzere Leh Yahudilerinden verl'l 
almak dü.')ünüliiyor. 

Almanyada kalmış olan Yahudilere 
relinee, bunlann Lehistan& nakledJie
rek Leh Yahudllerlrte a:rnla.cak ye-re 
7e.rleşmeleri ve orada kalmaları lc:ln 
daha bir karar verilmemlıJ;, «Taymis• 
ırazelesi Almaıı hüklimelinln Yahudl-
ler ioin böyle tasavvurlan oldu.tundan 
bahsederken Efer Lehistana böyle Ya
hudller l'etirJJlp yerleştirilirse bunun 
neticesi olarak Lelıista.ııda Yahudiler 
ale-yhine halk arasında şiddetli bir dil!J- ~ 

manlık ba.şlı)'M"ağmı 7a.zı7or. 

• • 

• 
İlkbahara kad=-r 

bekliyecekler 
Yazan: Ali Kemal SUNl'JA. 

Artık tı..irlu türlô faraziyelere "lh 
yet mi vermek tazım geliyor? "tına 
ordusu bugün varın taarruza C'f'çect 
derken günler. haftalar, aylar geç 
Fransız ve İntlliz tarafı tıer an taar 
ruz karşı.smda buJwıma.k imkan v 
ihtimallerinj l'Özönüne alarak ,rdbir 
lerini de ona l'Öre almış bu.hı.ıurk 
Alman taarruzunun olm.Jyaeağını iler 
surerek a. k uzUD bir zaman ıçin be 
türlıi tahminlerin önüne geçmek, bun 
lara bir müddet fasıla vererek bekle 
mrk daha nıııvafık olacağını sOyıtyell 
mütehassıslar var. inetıiz ve Fransı 
ordula.rırun başında bulunan kuman .. 
danlar her ihtimale rüre hazll'lanmııJ 
obdursunlar. Bir de Alman taarruı:u· 
nuo olm.ıyacağı fikrinde bulunanlarlll 
noktai nazannı öğrenmek faydasız ol· 
ml,yacakhr. 

Lehi.'ita.nw işi eylôlde bilirilmlş ol
du. Artık harekatın l'af"P cephesinde 
şiddeUenecefl söylendi. İlkteşrln ayı 
da geçti. Kış ayları ı-eldl. Arhk hava
lar bozdu. Garp cephesinde herşey kı
şın yaklaşhğını hatırlatıyor, düşündü

rüyor. llalbuki erbabının ilk tahmiıı
lerlnce Almanya yapacağı taarruzu k1' 
ayları l'elmedeu evvel yapılması Ji
zım geleceği rlhetle şimdiye kadar cid
di hareki.ta çoktan germiş olması ti
.um gellyordu. Alman erkinıharbiyesl 
nln sonbaharın müsait haftalarmda 
barekitı bırakarak kışın en müşkülitlı 
zamanlarına btrakmak tstemi.yecefl 
kolayhkla tahmin edilebilirdi. Fakat 
bu olmadı. O halde bundan sonra da 

birşey olacaiı yoktur diyorlar. Kış me9'.ı 
simi cephede sükfrn ile l'eçecek. Al .. 
manlar bu mevslmde yeniden hazır -
lıklarla meşgul olacaklar ve bütün ku'f' 
vetlerint ilkbaharda l'eçecekleri taar
ruz için sakhyacaklardır!. 

Cephede hiç vukuat olmıyacak de
ilidir. Fakat bunlar ikinci derecedeki 

temas hil.dlselerinden ibaret kalacak, 
vakit vakit çarpışma olacak, sonra yi
ne eski sükün ve süküt gelecektir. 

Şunu ylne tekrar etmek ıaz!m! Bu 
sükün ve sükütun manası hrr iki tara

fın uzun bir istirahate dalması demek 
olmadığı pek tabiidir. Bil:ikls ştdde1.ll 

Vf" devamlı har("kitm olmamasına mu
kabil devamh bir uyanıklık muhafaza. 
edilecek, her vakit bir taarruzun ım
kıi.nı gözönünden aynlmıyacaktır. 
.Meşhur türkçe atalar sözünde oldu

ğu gibi: Su. uyur, dÜ.'fman uyumaz!. 
Derşeyin böyle sükiın ve süküt Jçin

de ıeçUfl ıünlerin, hafi.aların ve niha
yet aylarm uzun sürdütiı Jı:ış mevsi
minde milyonlarca inııııan cephede bek-

11.yecek, dnracak demektir. 
Daha harp çıkmadan evvel, A vru

panın rerginliilni arttıran meseleler 
dlplomaUar arasında konU!julduiu ay

larda yUrutUlen tahminler bir ı:-ün ı\.v
rupada harp ('ıkarsa bunun şu veya 
bu ı,ekillere girecetı, şöyle veya böy
le safhalar ıreçlrecc(l labmln edilmi
yor değildi. Fakat harp çıktıktan sonra 
öyle beklenmemi<; hidiseler karşısında 

kahnd1 ki blr gün milyonlarca insanın 
garp cephesinde böyle uzwı bir kış ıe
çireceği o zamıınlar gazete stitunJarın
da türlü tahminler yürütenlerin pt-k de 
aklına l'l"lmeml.ş olablllrdi. 

939 harbi her harpten ziyade bir para 
harbi olacak. Çok masrafı l'Öt.e alabtJen 
taraf askerini de dinlendirmeyi de bi
lecek, askerine lıl.zım olan vesaite de 
malik bulunacak demek oluyor. 

Fakat bu harbin yine bir hususiyeti 
var: E!!ıkl um.anlarda sUiih altına ı-i

rerek istendifl zaman harbe g1den ve 
bu i,;. kendine meslek edlnml!f olanlar 
vardı. Avrapada böyleleri ieln yiye- -
cek, içecek, k~ın da barnıaeak yt>r ol
duktan s.onra aylarca beklemek hir de 
sıkınhJı olmıya.billrdi, diyorlar. Bu 
harpte ise böyle bareketsb: durmalı: 

cephedeki sağlam, yorulmamış aske-ri 
bir an evvel barekitln başlaması ar
zusuna sevkedecektfr. Halbuki hare· 

kitın başlaması ancak en baştaki ku
mandanların bileceği bir iştlr. Bu tak
dirde askeri fırsat gellnciye kadar r:ın 
sıkınttsma dU.~mt>kten kurtar~mak da. 
939 lıarbluin «ruhi» elhelini te~kll t"di
yor ve bunu da baştaki kumandanlar 
düşünecek . 

-----------~· 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Edirnekapı kemeri
nin bayrağı 

Edlrnekapıh bir okuyucumuz ya
:uyor. 

tt.Edirnekapı kemerinin üzerine 
dikilinlıı bir bayrak direii vardır. 
Ve rsenrlerdenberi pazar C"ünleri 
ve resmi günlerde buraya şanlı 
bayr~ımız ıhr ve dalıalanırdt. 

Her nedense bir aydır bu bayrak 
direği ihmal ediliyor vf' buraya 
bayra.iımız asılmıyor. Uzwı sene
ıer bu direkte dalg-alanan albay
ra.ia alışan ıözlerfmlz son zaman
larda onun yerini boş g-örlince pek 
mU.~ıdr olu7oru:ı. Bayrağımızı 

kapwın üzerinde dalgalanır ıür

mek istiyoruz..• 



sküdar 
sinden 

hapishane
kaçanlar 

hkumlardan biri bundan evvel 
defa daha hapishaneden kaçmış 

blrlneı pazartesi roe-1 
~ bapbhanesjnftu ka.çmaj'a ... 
~lan iki mahkfım. hakkında sıkı 

lıkibat yaıııJmaldadır. 
18 !!ebeye mahlı:iım Şileli 

l ile Cerrabpa ada bir fırıncıyı 
-~k Daral.vmı ~~betmekten 
lllı_ 7.S sene hapls kararı veril .. 

hlmrmm da kesllnuş oldutu Prillün
ce kıirmz mabPUslann kaleeleıı kaç
tıkları anlaşılm"ttu. 

Firar hi.di.sesi sU:r'aUe her tarafa bil· 
dirilerek yakalanmaları kin icap eden 
tedbirler ahnmışt.lr. 

Gerek oyulan duvarda ve cerek ke
silen demir parmaklıklarda yapılan 

tetkikler, kaçakların çot muntazam 
çalıştıklarını ve ellerinde lal desteresi, 

t~ lfulWJi lsmiııdekl firarilerin 
' e kaçttklan hakkında ı;u yeni 

t l1ın1nışhr: 
~ku.ı.,, Şeker bayramı müna

ttlence 1a.pmakt.a olan diier 

1 törpü ve saire gibi aletler bulundutu
nu gös~rmektedir. 

'tt arasında pazariesi cii.niinü. 
•· Ctçlrnıiıaler ve rlyareUerine 
c"'""< kişi ile de ırörü.~tillden 
'<• konşlanna çekilmişlerdir. 

1"'- lta"lı U7b1&n mahınıı;lan 
'<len nöbetçi rardiyanlar; Ab
te lluliısinin yataklarını boş 
henıcn işin farkına val'llllŞlar, 
•raıtırmaıara başlamışlardır. 

:t\ltk haplıJıanenin bir köşe 
ı,,. duvann dellnmlf ve bir insa-

h ferah reçebllecei;i bu dellk 
l avlunun demir parmak .. 

Bunların bir ihtimale cöre bayram 
tebrikine rt-lenler tarafından veya 
daha e.Yvellnden gizlice lki firari mah
küma verildiii tahmin olunmaktadır. 
Bu münasebeil.e ba:ıı cardiyanlar sor&"U 
altma alınmışlardır. 

Hulüslnin evvelce i.ıç defa. daha fi
rar t-tUtl de sôylenmt"k.tedir. 

MtDDEİl'l\lt::MİNiN BEYANATI 
:ııud~elumumi Hikmet Onal bu hu

susta kendisile &"örü..'jen bir muharrirt
mlze lirarilerin izlerinin meydana çı
kant.m.ış oldufuno söyliyerek: 

- Yakalanmaları bir saat meselesi
dir, demiştir. 

Alman Taarruzu 
(1 inci sahifeden devam) j 

~ 1llı gösterdiği takdirde Hit
tUı. itimatları sarsılacaktır. 

1 
~ • 17 (Hw.usi)- Almanyarun 

l\,:~kl selirlnin ayrılmaia bazll' 
ltıı,ette bulllbduiu bildirilmekte-
. ll bankalardan paraJarını çck-

oJandadakl dijer birçok Al -
~da aynı va-ı.iyett.edirler. 
~I llarlclye Nazırı Fon Ribbent
tc., tlka ve Rotanda elçilerini ka,;ec, kendilerine Führer namına 
"~ ta bulunmuş, Fransa ve İn&"ll-

lavassotu reddt'tmf'sl üzerine 
, ti kapanmış addettiğini söyle~ 

~lk. ve llolanda hududUbdakl 
hitlot·aıarı daima. harekete ıeee • 
~d halde bol=maktadır. Ordu 

, a.nıarı sadece emir bt-klemek-

" l'arıs ı h cazeleleri ise, Almanyanm 
arelc.et un e ceçmeden evvel 'iolh 

ttaırr u tek.rarlı1acaitnı zannet -
er. 

i1 da llluhlelif sebepleri vardır. 
1

1"& bir taarruz ha.llnde BeJçi
lla 3:ardıma cecmesl muharebe 

•'!il l'tnlşJetecektlr. Halbuki mcv
"Olay l . G ıs le bu, arzu edilmemekte-

lıı; •ro cephesinde kal'i harekelln 
·ld~ta. bırakılmLf olması da muh

t, Geçen hafta llitlerin ku -
lQ lllarıa yaptığ"ı uıun bir i-;lisare
~ llra, bu.na karar verdij'i ve bu 

~ila, \>trdJkten sonra Dolanda ve 
h ta bltaraflıklarına ria,·f't ede
~kkuıda t.mlnat verdı;İ teeyyiil 

~dir, 
ra lt. (Radyo) - Belçi -

t., 

kada sükıinet berdevamdır. Ahali 
hadisatı büyük bir diklı:aUe ve 
heye<:an göstermeden takip et -
mektedir. Mühimmat yüklü bir 
kaç Amerikan gemisi Anvers li
manına gelmLştir. 

KANADANIN İLK HARP 
MASRAFI 

Ottawa 17 (A.A.) - Ottawa 
Evening gazetesinin salahiyettar 
mul1arririnin yaptığı tahmınlere 1 
göre Kanadanm, muhasamat.n ilk 
senesi zarfındakı muhtemel harp 
masr.f!an, altı yüz milyon doiarı 
bulacaktır. 

Londra 17 (A.A.)- Daily Sketch 
gazetesi, Alınanların Portekiz'e ait' 
As<Yt adalarında yaptıkl:arı faali
yeti tebarüz ettirrerck, Anııral 

Reader'in İngiliz seyrüsefaiıncine 
hücumlar için bu limanlarda gö
zü bulunduğunu kaydetmektedir. 

Grenoble 17 {A.A.) - Bir Al
man tayyaresi dün öğleden sonra 
Romanche vadisi üzerinde uçuş -
!ar yapmıştır. 

:.\leclis pazarteı;iye toplanıyor! 
Büyük Mıllet Meclisı önümüz

deki pazartesi günü toplanacaktır. 
Hatay meb'uslan da bu içtimada 
meclise l!tihak edeceklerdir. 

'o "Vaaı saıo~ en lüks 
" SlstE;m projeks:yon 

konfor - en sıhhf e&babl ıst1raha11 cuml 
ve ses maklr:elerlle n-•1cehhoz Şarkın ve 
lürklyenln en muhteşe;n 

ÇEMBERLİT AŞ 
Slrıeması 

,,,ernlelutin büyükleri, mümtaz aileleri huzurunda 

!barüşşafaka Plenfaatine 
ı, - -- -

Gtce tam 8 de •çıhyor - küş•t progr3""ntnda 2 bü,.Uk f im birden 

11 
Hudutlar Tehlikede 

ıre it 
ısı;- 1 a Balio • Eriı.:. Voo Strohr.ım 

lsi vak·aı 1r &ra11nda güzt'r.tn 
etle-n a~k ve ihtiras fılml 

Gasparone ri.ar·!{a F.ökk 
LukA \"t" n uh~~ş, 111 '.'-,ıhrı~, rl• !'.iİ!iı· 

1 ntn ;; ";>t•t: ve ~uh 1 ıı yiık rl \" ül , 

Telefon 22513 

~" :\o. 41 • \'a7.an: HAIUit \AGIZ 

ll Gemi Bu Rota Üzeri de Seyrettiğine 
Göre, Belki Bizi Arayordu 

"'• ıı .ti şu binbir mti.'"!kül ve kuduz 
lif. nıe~gul kafasında bo.,.·le uf"aeık 

..:Oti hı . 
• r nokt.ı,·a vrrilecek 'rr bu· 
lltı • 

ı 11 .tı. Oınurlarını ıı:Uktl: 
~rtı ıç .. , Buluııdutuınuz hali mu -

~ t'dl"ctği;r. 
•\rıı-.t\ aına.dım t"fendinı .. 

ıı ·lfı:ı • rııa~ıl.mı:ra<·.ık bir,,ey. yok .• Bu
"t 4i ~uınrız '·azi;t.·eti muhataz.a edece-

l <Jtuın 
\• . 

~b --~J deniı tutmıyan mDrt\tebat, 
"'1 U;.an11rın Yt'rlne nöbete devam 

t!~«'klt"r• l .. 
'f' \"f'-t, ca1et tabii!. 

... 11 •• '.llc.at ıti.nlrr,·e sü.re~ bu hal! 
.., ~:lrj 

t iı artık bu konuşmayı kısa kes-
~: ~difini anlatan bir tavırla ko-

~ 
e Yil.JJahm, h:ırp \'aıly~U bu .... 

Fırtuıa . ü.rdü~ü mllddt'içt' vardiya
bOl\iıntla kalırlar. 

SU\'ari. dürbiintir.u lt"krar cOıJerine 
Çl"kti. biral ev,·el bıraktığı bahı) çıkan 
gemlnin ıörunduğti tarafa çevirdi, bak
tı ... \rhb. gemiden iz ve eser ıörtinmti
yordu. 

Rauf ka.pt:ının buna ('Ok eaııı s.ıkıldı. 

)fllliyeti meçhul olmasına rağmen az
g-ın deuiı:in kuduran dalcaları arasın
da' ta biatle mıicadele eden ve yardıma 
muhtaç bulunan bir ıemiye el uzata.
mauuş olmanın verdiği bir rönül acı
sile Adil Beye anlallı: 

- Şur.ıda, 9 ı-omioe kadar uzakta 
dalgalarla. pençelf'.,en bir tekne rapor 
etmişlerdi. 

- Evet, ben de doydum!. 
- Ona bllıyordnm. Zavallı reınt 

EN SON DAKika 
İngiliz ordusunda Filistinli 

gönüllüler 
Kudüs 17 {A.A) - 30 yaşından hizmet etmek üzere gönüUü ya • 

40 yaşına kadar Araplar ve Yahu- zılabileceklerdir. Bu ıjiniillWer, 

mw, İngiliz omurunda şoför, lüzumu taılı.dirinde Ffilstiın hari -
hasta bakl<!ı ve spesialist olarak cinde de çalışacaklardır. 

Fransız ve İngiliz neferlerine 
mektuplar 

Londra 17 {Radyo) - Garp 
~ephesinde bulunan Fransız ve İn
giliz askerlerine bazı meçhul kim
seler tarafından hergün yüzlerce 

1 mektup gönderilmeğe başlanmış-

tır. Bu mektuplarda, Sovyet Ru.s
yanın Yakrnda Almanlarla b;..likte 
garp cephesine hücum ve Fransız-1 

İngiliz ordularını mahvedeceği 
bildirilmektedir. 

Çember la yn avam kamarasının 
gizli toplan.masına razı değil 

Londra 17 (A.A.)- Parl:imentoda 
sık sık g-öriişülen mevzular arası.oda 

fUyuu milli menfaati lhlil edebilecek 
meşeJeler hakkında bükilmetin vere
cefl izahatı dlnJemek ve bu meseleler 
hakkında Lordlann ve Avam kamara
sı azasının müta.lealanw anlamak üzere 
kamaraların cw.ı olarak j~timaı mü
nasip olup olmıyaeaiı meselesi bulun
maktadır. 

Geçeb harp esnasında bu kabil içti-
malar aktedilnıiştir. Bu sistemin ye
niden talbDıine tara/tar olanlar, bu 
misali ileri sürmektedirler. 

Cembe'rlayn, bu talepleri mütemadi
yen red ile karşıla.m.q ve bu kabll blr 
tedblrin halihazırda muhllı: s-österlle -
mlyeceiini ve. kamaranın müukeratı 
tam&mlle rhll tutabilmesi için lcap e
den tertiba&a malik ol.mad.ıhm sörle -
mlştir. 

Son harpte 1apıJm1.1 olan 
meb'uslardan baDlarının hariçte cö
rüşörken ,.UU müzakereler esoasmda 
ken1., .. 1m., olan ve zararsız &"örü.nen 
bazı şeylerden ı.hsetmif ve bu halle
rlu çok vahim akisler te...ıtı etmesiBe 
ramak kalmıf olduğunu röstennlşllr. 

Rumen ticaret heyeti Kahirede 
Kahire 17 (A.A.) - Mısıra gel-' 

miş olan Rımıeın. ticaret heyeti 
reisi, matbuat mlimessillerine be
yanatta bulu.narak Romanya'nın 

Mısır ile ticari mübadeleleri art -

tınnak arzusunda. olduğunu ve 

Mısırdan yapmakta olduğu mü -

bayaatı tezyide amade bulundu-

gunu söyJ.emiştir. 

Yeni yapılacak Sigfrit hattı 
Londra 17 {Radyo) - Doğru ha

berler alan bir kaynaktan bildi
rikLğine göre Alıman mütehassıs
ları, bu kış esnasında yapılması 

mukarrer yenıi siğfrid hattının 
• 

plfuılanru hazırlamakla meşgul -

dürler. Bu hırl, birincinın 70 - 80 

kilometro gerisinde ve tamamile 

yeni bir sistemde olacaktır. 

iki Alman tayyaresi düşürüldü 
Londra 17 (Radyo) - Bu gece, 

Fransa üzerinde kejif yapmak is

tiyen yedi Alman tayyaresinden 
ikisi tayyare dafi topkın taraiın
dan düşürül:ınüştür. 

Almanya ürerinde muvaffaki 

yetli uçuşlar yapan 4 İngiliz ve 3 

Fransız tayyaresinden 2 si üsle -

rine dönm~ir. 

Rigadaki Almanlar boşaltılıyor 
Rlga. 17 (A.A.)- Baltık memleketle- , Evvelki gün üç ve dlin delki vapur, 

rindekJ Almanların memleketlerine Ja- 4.200 den fazla Almanı hılınll olduia 
deleri ~I faaliyeUe devam etmektedir. halde Ripdan hareket etmiştir. 

# ~ _,, '#' ' l ~ ' _, ' ..:...,__ -· -""-- . ..: ~ • ~ ' 

General Vey~andıo 
seyyahati 

teftiş Karşılıklı yardım pak
i tının tastiknameleri 

3-SON Tl!LGRAF-1 

Sovyetlerle 
Müzakereler 

Münih suikastının 
içyDzü anlaşılıyor 

(1 inci sahifeden devam) 

ra yıiksek rütbeli zabitlerden mü
rekkep bir direktuvar teşkil edi- " 
lecek ve monarşi iade olunacaktı. 

Veliahde ikametgahından bır ye
re çık.maması emrını verm..ştir. 

Bu haberin bunda~ galat o!duğu 
zannedilmektedir. Velıaht,,.. tev
kıf edıldiği şayiası da dola~mak

tadır. 

FAİLLER BULUNAMIYOR 

(1 inci sahifeden devam) 

yetlerle başlanmış olan müzake
relerin bir iınJuta mahiyetinde ol
madığını ve ileride müzakerelere 
devam edilebileceğini söylemişti. 

Türk - İngiliz - Fransız paktının 

imzası ise Türk - Sovyet müna -
sebetlerinde hiç bir değişiklik hu-

1 

sule getınniş değildır. Arada bir 
fası.la hasıl olmuştur. BüJ'i'k dost 
komşumuzla münasebetlerimizin 
her zaman daha ziyade takviyet 
bulması ve iki meml.eket ara -

Bundan bir müddet evvel Feld 
Mareşal Fon Makenzon. ile Amira-!J 
Ehrardt von Şmid Dohom kasaba
sına giderek eski Kayserle görüş- 1 

1 Par1.> 17 (Hususi) - Bır.lerce 

m~lerdir. ihbara, tevkiflere, araştırmalara 

sında icabma göre müzakereler 
yapılması pek tabiidir. Ancak, bu 
müzakerelere ne zaman başlana
cağı hakkında müeyyit resmi ma
'lümat mevcut olmadığından Bel
gra t radyqsunun haberini şimdi
lik bu tarzda telakki etmek icap 
eylemektedir. 

Bu sırada, Polonyıı. cephesinde ı rağmen, suikasd.n hakiki fail.eri 
öldürülen General Fon Friç Al- henüz ele geçırileme'11i.şLr. Bom
man tahtını Kayserın dördüncü bamın. da hangi mamulattan ol
oğlu ve hanedaın iç)r.de tek başına d .. gu anlaşılamamıştır. Bununla 
nazı taraftarı kalan Prens Ogüst J beraber, gaze~ler pek yakında 
Vilhel:m'e teklif etmişti. Monarşi 1 mcs'ullerin kim olduk'ann. halka 
kurulduktan sonra, Almanya müt- haber verebileceklerini yazmak -
tefiklere ~u şartlar dahilmde sullı tadırlar. 

teklif edecekti: Çekoslovakyanın :MUAZZAM BİR KO:VlPLO ~fU? 
istikL:ilı iade edilecek, Avustur - Paris 17 (J. D.) _ ~stapo §'!fi 
yada plebisit yapılacak, Polonya- ·Him er'in Alman hükümetinin ve 
daki Alman ordusu, Sovyet ordu- 1 Hitıer'in emniyeti aleyhine mu _ 

' su da kendi mıntakasmdan çekil- ı 
BİTARAF BALKAN BLOKU azza.ın bir komplonun. izleri üze... 

mek şartile geri alına.:aktı. Eğer / Londra 17 {Hususi) - Bitaraf rinde olduğu söyleniyor. 
SO\-yetler ordularını çekmezse, Al-

bir balkan bloku teşkili için bir KAYSERİN SARA YL'IDA 
manya, Ru.syaya karşı müttefik-

konferans aktedileceği hakkın • ler cephesine iltihak edecekti. Fa- ENDİŞE 
daki haberler grttikÇe kuvvetle - k Paris 17 (Hususi) - &ki Kay-

at Gestapo şefi Himler bu planı 
niyor. serin ikametgahı olan Doorn şato-

vaktinden evvel haber aldı ve tat-
Niyus Kronik:! gazetesi, İtalya- sunda büyük bir endi"" hüküm bikinin önüne geçti. .,... 

run da iştirak edeceği böyle bir sürmektedir. Hohenzolern ailesi 
E3Kİ VELİAHD MEVKUF MU? bloku viicude getinnek için evve- 1 efradındam haber alınama:ınakta-

lii İtalya ile Türkiyenin anlaşma •

1 

Londra 17 (Hususi) - Eski Ve- dır. 
sına ihtiyaç olduğunu yazmak - liahdin .balta ile başı uçurulduğu Posta idaresı şato ile telefon 
tadir. Diğer gazeteler de, garp dev- hakkmdaki haberler teeyyüt et- muhaberelerine müsaade etme • 
!etlerinin İtalya i:le Türkiye arar l)leıniştir. Yaln4z Himler, eski mektedir. 

sında mukarenet teslsiıı.e çalıştık- ! ============================ 
!arını yazmaktadırlar. cağ1'>ı bildirmektedir. Bu konfe- ı l• l 

Deyli ekspres gazetesinin Roma ransa Bulgaristanın bir murah - ta ya ve 
muhabiri, İtalyanın Türkiye ile 1 has ve İtalyanın bir müşahit gön-

müzakereye girıneğe hazır oldu - ı dermesi istenecektir. B lk l 
ğunu ve bir zemin hazırlamak ü- Bulgaristanı bloka almak için, Q Q n ar 
zere İta.lyanın Ankara sefiri Karlo Yunanistan Bulgaristana Akde - j 
Galh ıle Türkiyenin Roma sefiri 1 nize kadar bir koridor vermeği 
Hüseyiın. Ragıb'ın bu hususta ça- kabul elmiştir. Yu·goskı.vya Ma
lıştıklarını yazıyor. Muhabire gö- kedonyadan bir kısım arazi ter -
re, müzakerelerin esasını Ama - kine ve Romanya da bazı fedakar
vutluktaki İtalyan hakimiyetinin lıklarda bulunmağa muvafakat 
tanmması ve buna mukabil İtal- etmişlerdir. 
yanların on iki adadaki askerlerini ROMANYANIN TEKLİFİ 
çekmesi teşkil edecektir. Ankara 16 (Hususi) - Roman-

Ayni gazeten.in Budapeşle mu- yanın Ankara elçıliğinin hükü -
habiri de 73 milyon nüfuslu bi - metımize Bulgarıstanın da Lşti -
·taraf bir blok teşkili fa:>Jiyetinin ' rakini derpiş eden bitaraf bır 
gittik<,k arbtığıru bildirmektedir. Balkan bloku tesisi hakkında bir 
Romanyanın Bulgaristanı da içine 1 proje tevdi ettiği ve ayni planın 
alan bir planı Yunan hükümetkıe diğer Balkan devletlerine de tev- j 
verdiği yazılmıştı. Romanya bu di edilmiş bulunduğu kaydedil -

1 
hususta Türkiyenin muvafakatıni mektedir. 1 
almıştır. Ayni muhabir Türkiye Her halde, Balkanlarda yeni ve 
ile İtalya arasında anlaşma hasıl faal bır siyasi vaziyet mevcut ol- 1 

olur olmaz, konferansın toplana- duğu müşahede edilmektedir. 1 

(1 inci sahiftdrn devam) 

i('indir ki, İtalyanın milli menfaat ve 
korunması Balkanlarda müvazene ve 

ishkrarm devamı ile kaimdir .. diye .. 

biliyoruz. Bu L!ttikrar , .. e mi.Jvazeneyl 
muhafaza <'dl'bilmrk i('in i-.e İtah·anın 

biıtün ca~;rctile çah!-ima.-,ı, fakat, asla 
bir Balkan bloku içind<' diğer ihtiras 

ve rekabetıerr :vol armamak i<"in yer

almayı ta~vvur etmcml'si l;tzımdır. 

.:Vftekim. rn az 750 yıllık bir mazinin 
tarihi dahi bize Bal.kanların tendi 

me1'künları dışında hitbir yabanm 
cismi eninde ve sonunda haımetmemif 

olduğunu ve tarih boyunca: cBalkan 
Balkanlılannd1r . .» prensipinin bu yal

çın bölg-elcrin hür, must:ıkll ,., yalrın 
insanlarına b&klm bulunduiunu s-ös

termrktedlr. 

ETE:\I İZZET BE. İCE 

Beyrut 
Weygand 

~neral ı 1 Türk - Fransız - İngiliz karşı- ,-t 
Lübnan'da Bekaa ova-

lıklı yardım mu:>hedesini.n tasdik-, Bugüudt>o 

17 {A.A.) -

sında biı !eftiş St'Yahatine çıka -
rak Rayak ve Baalbek'i ziyaret 

nameleri hariciye arşivine . kon - / 1 itibaren 'in masında 
etmiştir. 

mak üzere dün Fransız ve Ingiliz l.lm•mmıs.:mlliimm•••-
büyük elçileri tarafından Hariciye 

Radyoda şikii)etlı:ri mucôp 
noktalar Vekilimize tevdi olunmuştur. 

R d t d Ş . k. ti . Bayramda gelen Vekillerimiz a yo neşrıya ın a ı aye erı ' 
1
.. .. I 

· 1 . • <onuyor ar 
mucıp olan nokta arı telkık ederek 
ycnı ve esaslı hır program tesbit 
etmek üzere Ankarada Başveka
lete bağlı dört komisyon kurul -

Bayram tatilinı geçirmek üzere 
.,.,hrimıze gelmış olan Meclis re
is>miz B. MusLtfa Abdülhalık 

Rcnda ile TicaTet ve Sıhhiye Ve-
muşlur. k"'l · · A k d'" ·· l 
. Radyo program komisyonu da '.· erımız n araya onmuş er -

lağvolunmu.ştur. Kurulan komis- dır. 
Leton yada beş şehre 

daha girdiler 
yort.ar cSÖZ• . •Saz• .temsil· v-e Ru~lar, 
•teknik. ısimli komisyonlar olup 
bugünlerde toplanacaklardır. Londra 17 {Radyo) - Sovyet 

kıtaatının Le'.onyada, Rus - Le-

ton muahedesinde ismi gcçmiyen 

ŞARKIN ve 

cAşkın göz yaşları· ve 
•Yaşasın aşk> filtml-erin•n 

unutulmaz san'atk.in 

ARAP diyarının 
A yegane ses kıalı 

ABDÜLVEHAP 
ın aşk .. Heyecan ve h.cranlarla dolu 

Türkçe sözlü 
Arapça şarkılı 

Şaheserini seyretmek içın İstanbulun her semt,nden koşuşan 1000 !erce sınema meraklılarını . 

• 
1 D:ğcr taraflMJ radyo temsil ko

lu şef Ekrem Re:pdin is' ifa habec
Ier; de kat'iydle tekzip olunmak
tad r. 1 

askeri ve iktısadi ehemmiyette beş Vas .alonu istiaba kiı.fı gelmiyor. (Lü .fe~ tam seans saatlerınde teş teşnf o:ınması.) 

kapkara taliile ınlle.ıdt'le haliud-,ydl. 
Yatlun :mkJ.nlarını dw,i.i.uürken si
zinl<' konu~rnıya giri~tik. :o-iin1di onu 
ıleni:derlr boi:"ustu~u noktad.ı. ,r;öremi· 
yorunı. 

- :'\e oldu acaba.? 
- Ne olacak, nıuk .Jf"r ;JJ,ıbetine 

u!ranu • Dt·nizin kudu.ı saldırısı kar
ı..o;;ında muka vrrneti kırılarak ba.lmış· 

t1r. 
- Y.;ı.ıık' 

- \.·azık ~·a. .. Hu remi belki bizim ti-
caret srfinclerimh:df"n hiri~'<li.. Belki 
bize- rarıyacak bir malüm:ıt d.ı ,·e-re
blJirdL Bu rota. üzrrinde Sf'yrettikinc 
g-Ore bt'lki bizi arıyor, bize ,verlle<'ek 
bir hamule ile de )' üklü bu.lw1uyordu. 

- Amma imdat i-,areti Vf"rmedl. 

- Alaeakaranlıkta bizi ı-örmtmiş ol-
malıdır. 

- Şinıdi ne 1apalım? 
- Jliç! Yaıut~ak blrşey kalmad1. 

Ancak tt""kne1erlle birlikte ı-ömiden ı-e
micilerin ruh istirahaUerl tein dua e
debiliriz. 

AdH kaptan sustu. Şu fırtınanın ku
durduğu zamanda böyle a.cı bir feli
ktte utrad1iına hükmettikleri meç • 
hul gemi mürettebatına karşı duydu
iu eJa ile kalbi burkularak cözlerinl 
yere diktl, hafif se.<i.le söyJ,p.dl: 

şehri işgal ettıkleri bildiriliyor. l •m•m11ı•m••••0::1::m&:m::::aıım•••rcm::ııımm:m:••m•••mmmDl!:=:sı:;ı;;a::::ı;•I 

- Ba-,ka bir emriniz var mı'! 
11.ıla f'lindeki diırbünü biraz cVl~eı 

g-ördü(ü geminiıı istika.metine çevrili 
tutarak dağlar gibi kabara kabara Ba
midi;yt•nin üzt'rine gelen, geminin pro
\'a.,.nıa d"hşetli bir güınbürti.ı ile carı>a.
rak köpiı.S..lene köpiıklene parçal.ınan 

dalgay~ baktı, iiarşıhk verdi: 
- Siz manırada. dola~ın .. l\'lürette -

batı baba<'a ~Ozlerle t.eşçi f'din. Fırtına 
uzun ı;ürccc~e benziyor! Deniz tutma
dığı l('lı1 vardiyad•l bulunanlar, deniz 
tutan arkadasl;ı.rının yerine nöbet ya
panlar günlerce \'azlre başında kala
ma7lar .. Ötekiler de bir parça ıaırre&. 

g-0 .... terlp vazife almağa çal~sınlar. 
- Peki beyim ... 
İkinei, süvarinin yanından ayrılır

ken R~ur kaptan birşe:r hatırlamış gi
bi Uive etti: 

- Adil bey .• Bu ba•a OOk kimD:r har
ratı.ror değil mJ? 

- Öyle olacak efendim!. 
- Rica ederim bu mesele He de ali-

kadar olun .. 
- Ba')üstüne be1im... 

Adli kaplan süvarbıbı söylediklerini 
tatbike gilll. 

Fırtına ı;;:aaUen saate arta.n ve o za
mana kadar raslanmamq bi.r vazbeıle 
devam edJyordu. 

Koca Hamidiye lskt"leden sancağa 

devrllirce..~ine yalpahyarak. yahp kal
kıyor, baştan kt('a. boealı1or. dalgal:ınn 
tlztrinde bütün heyet. he;ybct ve ~ık 
letine rajmen bir ceviz kabulu ha • 
tinde bulunuyordu. 

Gemlnin pervaneleri sık sık sefir~ 

dimlerle (1) yürek sarsan gürültüler 
çıkarıyorlardı, Gemide bu fırtınaya 

aldırış etıntyen tek a~am Bamldiyenin 
yiğit süvarisi. Türk donanmasının de
ni:t. kurdu sayılacak genç kaptan Rauf 
Bc3·di. 
Karıtnhk bastıktan sonra vaziyet 

daha korkunç bir şekil aldı. TehdJtkir 
dalgalar Hamldiyeyf batma tehlikesi
ne dıi..-,Urüyoria.r, şiddetli soiuk. su.Iu
sepkeo kar ve daf &"ibi dal,nlar bu 
tehdidin leferrüatını teşkil ediyordu . 

Fırtına., bütöu gece Bam.ldtyenln cü
ver~ini yahyın daJgalarua su Ş.lnltısı 
ve korkunç homurtularile devam eW. 
Ertetii ı:ünü (29 k:i.Jumoe.vvel) a.yni fid-
detle bütüa giin de sürerek, 1aır.mı .. 
yaca.ğlnı belirt.erek mürettebatın ca.1-
retlerile vanllyalara devam edilerek 
fırtına ile uiraşan Türk kruvazörü. 

( 1) Perırımelerin fırtınada suyun 
dışında dönmesine verilen Wındir. De
niz ıshlaludır. R. Y. 

AdriyaUk ortası üzerinde seyrinden 
geri kaim.ık bt.~:ıniyordu. 

O cı.i.n ıkindiye kadar ancak utaC"ık 
bir mesafeyi kateden Türk kru\•aıiırll· 
nlıu pro\'a. ra....,.ıdı ı-ün geceye devrolur. 
kcn haykırdı: 

- 20 metre önluniızde denizde bir 
adam var. 

Bu haykırış ağızdan aiıu tekrar .. 
Jandı. Raporu duyan süvari imrenile
cek bir alika He sordu: 

- Denh:de bir adam mı var? 
- E\'et.. 20 metre ilerimizde.. Bir 

seren parc;-asına tutunmuş, dılralarla. 

pen('elesen bir adam. .. 
Rauf kaptan dürbüniı. o tarala çe

virdi. Dal&'.,aların inip kalkışı arasında 
beyaz köpuklerle ('e\'rili iri bir cemi 
sereni. ona belinden bailanm.LJ bir a
dam görünüyordu.. Stıvarl me,-afona 
ara.da, buldK.. Aizına yakl.aşhrdı, ba
i;ırdı: 

- Bir pa~a pyret. Simdi -.eni kur
taracaju. 
RUU"irın L"lhtı, dalıalann gurnlti.ı,i.i 

ar"'\«ında bu sestn i.}itild.iilne şüphe e· 
dJitrken se.rende bulunu adam dehşeUJ 
bir cayretle elini kaldırdı, salladı, yam. 
başına relmit elan hali.skirına, c~ 
mörettf.batile dünyayı hayrt'"te dıiş.a· 

ren Türk kruvazôrü ffamidil'tJe l~aret-

ler yapm,ıia. başladı. 
Dakikalar ı-eçU .. llamidiye ıuçlükle 

deni:rdrki a.dama. ancak 10 metrcl>·e ka
dar sokulabildl.. ~lüre\~bat. gr:mi.nin 
baş guvcrı..esine topla.nmL'ilar, fırtına .. 
run dch,etini unut:mu g-ibi yalnı:ı de
nizdeki zavallı kazazede i!e meşl:"UI o
luyorlar, ''ardavelilar:ı tuıonarak CO'&
lerini denize dikmişler, yardıma hazar 
duruyorlar, süvarinln emrlr.I bekliyor
lardı. 

Rauf kaptan kumanda kö künden. 
inmhı, ht?.lı adımlarla cüvert.f-yi l'f"'('C .. 

rf'k mürettebatın yanına ı-elml!lti. 
Gem.inin dii<"r zabitlf'ri de ayni nok

taya t.oplanmı lardı. Süvari dCnizdekl 
zavallıya h""kh, emir verdJ: 

- ~andal indirrnek lmkinı yok .• Bir 
çıma atalım! 

llürt'ttt'"bat kos~arak çım:ıyı hanr
ladılar, ucuna bir tahlf.,.iye sim.iti bai
h:varak dtnize hclattılar. Simit kaza
zedenin yanıba..~ı:ıa dll"'tll. Biçare a
dam canhavllle buna doğru kolunu u
zattı, ra.kat tuta.m;ıdı. bir tarafa yıftJdı 
kaldı. 

Süvari, heyeca.nla \·aıiyeti e1redea 
mllrettehatın arasından haykırdı: 

- Dtrmanı bitmitt bi(-arenin; ("mı&Y\ 
tutam11acakt. 

(Devamı var) ' 
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Yaz. Büyukada. Otel. Otelde bir 
odada. Odada bir kadın. 
Kadın güzel mi güzel, sevımn 

ını sevimli, civelek mi civelek, şuh 
mu şuh, hoppa mı hoppa. 

Amma ogün şuhluğu, hoppalığı, 
civelekliği yok. Düşüncesi var dü
şüncesi; korku da caba! .. 
Şahinde çantasını kaybe-tmişti. 

- Yıiz llra kadar param, pud
ralığım, dudak boyam vardı ... 

- Daha daha ne vardı? 
Kurnaz adam! .. Sözü me-ktup 

!ara getirmek istiyordu. 
- Mendilim vardı. 

- Daha daha ... 
Anla~ıldı, »le Şahındeye 

tuplan verecektL 
m~k-

1- Beyoğlunda Pangaltı nahiyesinde HaliiskQrga;ı.i mahallesinin kadastrosu
na başlanacağından il:in tarihinden itibaren 5 gün içinde bu mahallelerdeki gay
rimenk:uJ safupJerinin cTaksimde SıraservHer caddesinde 48 numaralı Hrisovergi 
apartunanının birinci katında ç~an kadastro postalarına> müracaatla alacakları 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI' 

ve i.mlli sayın müşterilerile bayi
ıerinln bayramını kuUular ve 
saadetlerini diler. 

İstanbul Balıkpar.ar Ta.şrtlar 
Telefon Z4340 

AGRILARJ TESKİN EDER. 

u, ıııııııııw ,uıııııııııınıııınııo 

C. Ziraat BankaS 

beyannamelerin bir ay içinde doldurarak yine Postalara ıeri vermeleri. • 
2- Bu bjr aylık müddetin hitamını takip eden günden itibaren 415> on beş /i••••-ı•••••••••İİ~ 

gün sonra pot:italar tarafından mahallen tahditlere başlanacağından alQkalıların 

malları başında biı.z.at veya kanunl müme~sİllerinin buhınma1arı ak5i takdirde 
vukul erbabının tayin ,-e tasdikine ve elde mevcut ver:;ajk götbnünde bu1undu
.rularak kanuni me·vzuaUı ve icabata göre tesbit yapılacağı 2613 sayılı kadastro 
ve tapu tahriri kanunun1 n 18 ve 19 uncu ve 3542 !!:ayılı nizamnamesinin 12, 13, 

Çanta altındı. Fakat Şahinde al
tın Ç•Dtasını kaybettiği için dü
şünmuyordu. Çantada yüz lira ka
dar parası vardı, amma buna da 
ıizulmüyordu. Asıl üzüldüğü ve 
korktuğu mektuplardı. Çantada 
Galibın yazdıgı üç mektup. uç aşk 
mı:ak~ubu vardı. 

- Birkaç kağıt vardı. 

- Tamam, ne çeşit kağıt? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !~DALGA UZUNLUGU ~ 

1

1-t üncıi maddeleri mucibince ilin olunur. •9465> 

ı 11 1648 m. 18Z Kc/s. 120 KW.I 
İstanbul Belediyesi İlanları t A. P. ll.

7 
m. 

9465 
Kc/•. 

2° KW 
Bu mektuplar Al nin e-lıne geçe

cek .:ılursa mahvolmuş demekti. 
Acaba çantayı nerede kaybet

miştı? 

Adam rleri \•arıyordu. Şahinde 

kapıcın n genç yamağından daha 
kurnaz davranmak ,sledi, kalktı, adama yaklaştı, boynuna sarıldı, J ı. ___ .__, _ _____________ _________ ..!I Her gun y.ılnız kı~ du1g~ 31,7 m. 

9465 kc $ potı.taınıztcı nrşrf>dıJmekt(' o .. 
lan ycıb;ıncı dılh.rde h<ıberll't" saatleri 
<.ı<:ağıda Jl'vrter1lnuştir. 

Acaba çaldırmış mıydı? 

çıinkıi adam mektupları okumuş
tu, onunla alay ediyordu. Bu alay 
ve bı.:.ndan sonrasını önlemek ge
rektı: 

Daimi encümenin 9/11/939 tarihli ve 11151 sayıJı kararına teviik01n, 
&ömikokun - Türk antrasiti şehrjmizd e, Zonguldaktan doğrudan doğruya 

kömur getiren tüccarın deposunda vasıta üzerinde teslim toptan ve p('r~ken
<!e ton sallş !iatının (21) lira (5) kuruş olarak te. bit edildıi!i ilim olunur. 

(9488) 

Iranc·a saat J3.00 \e l8.45 de 
~6ı.rapı;<ı 

Frans z.ca 
• 
> 

13, 15 '<'" 19,45 de 
13,45 ,., 20.15 ne 

o 
Ya bıri rrektuplan almak ve 

Aliye vermek için çantayı aldı ı ·e 
ne yapacak!.? 

Şahındc bunu düşündıikçe de
lıye dönüyor, ka:ibi yerinden ko
pacakmış gibi çarpıyordu. 

- Ne olur, haydi artık üzme 
beni, \'er çantayı! dedı. İstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünden: Saat 18.00 Program. Saat. 

18.05 :'tll'mlektt .:..aat ayarı, Ajans 
ve meteoroloji haberleri. 18.ZS Turk 
muziti tFa~ıl heyeti). 19.10 Konu1-
ma (Spor serri!-ti) 19.25 Ti.irk müzi
ii: Çalanlar: \"ttjbe. Kemal ::\"lya.zi 
Seyhan. Refik Fersan, C't\.·det C'ai
la. 1 - Okuyan: Azizt' Toztnı. 1 - Ar
t.aki - KtirdUihirazk;ı.r !t3rkı: (Bai:
landı .-onUI). 2 - • Huz:t.ım şar
kı: (St>\'tlası henıiz). 3 • l.t"sart A.

~ım • JIU.zzam ~kı: (ÖmrLim ~eni 
.. e\'meklf' . 2 - Okuyan: 'Jucı;tafa 

(.'allar. 1 - Bilmem <.rn • St·gah şar

kı: (:\"e cıilun rengini ,e,·dim). 2 -

Denaı zacle - Segah şarkı: ıA be
nim ı-özumiuı nuru). 3 - Etem E
fendi - Suıtanive•i..h ~ark•: (Bu ıül
ı.arın J. 4 - 1·rsari A~ım - Sulla.ni;,·e
ı.t.h şarkı: CBiı. JJeybeHdl'"). 3 - Oku
yan: :?\felek Tok.-öz: ı - Rakım - l:ş

şak şarkı: (Bana hiç yak•<;.:mıyor). 2 
- Arif Bey - İsfahan sarkı: (Diişnıe 
ey işrk hayale). 3 - llalk tur).ıu:,Ü. 

(Bucün ayın on dUrdu). 20.10 Tem-

O gü gittigi yerleri dilijündü. 
oturup kalktığı yerleri gözlerinin 
iınüne getirdi. Hayır, oralarda dü- ı 
şümıcmişti. Eğer düşürmüş veya 
unutmuş olsaydı her halde şimdı- 1 
ye kadar kendisine gönderirlerdi. 
Çantayı ya sokakta düşiimıüş ve 

yahut ta ça:dırmıştı. 

Düşıirdüyse elbette biri bu'a -
cak, mektuplan okuyacaktı. 

Çalan da ayni · yi yapacaktL 
Birden gözlerinin önüne Şakire! 

geldı. O kadından hiç le hoşlan -
mıyordu. Eğer çantada mektup ol
<iıığunu farkettiyse, muhakkak o 
mektupları alıp Aliye vermek için 
,antayı çalmış olabilirdi. Şahin - 1 
!deye öyle düşman gözlerile bakı
y9rdu ki ... Çünkü onun da GaJip
t.e gözü vardı. Fakat Galip Şahin
deyı seviyordu. 

İşte Şakire ıntıkam almak için 
mektuplan Aliye verecekti. 
Şahınde aklından bu korkulu 

şeyleri geçirirken kapı vuruldu. 
- Giriniz! 
İ\'eriye kapıcının genç yamağı 

girdi: 

- Kayıp neniz var? dedi. 
Şahindenin yüreği hop ettı: 

- Çantam kayıp. 
- Tamam, amma ben namuslu 

bir adam m. Çantanın sizin oldu
ğuna ıyıce aklım kesmelı. Ne bi-
~im çanta idi? 

- Altındı. 

- Tamam. Şımdi söyleyın 
kayım içinde ne vardı? 
Kapıcım gerç yamağı Şa. 

ba-

n -

Adam evvel:ii afalladı, sonra l<E'n
di-ıı toparladı. Şah:nde onu öpü
yor, bir yandan da elini ceketinin 
cebınc sokmuş, çantayı almıya ça
]L-ıyordu. 

- Dur h<'le telaşın ne• .. 
Kapıcının genç yamağı da Şa

hındeyc sanld., onu şapur şupur 
öptü, sonra çır-tayı verdı. 

Şahinde çantayı alır a~maz du
daklarını pis bir şey degmiş gıbi 
sıldi, tıksinerek kapıct yamağına 

baktı, sonra çan'adan mektup -
lan çıkardı, üç tane saydı, denn 
bir nefes a:dı Ye kapıcı yamağma 
döndü 

- Her halde ;c·n bana böyle 1 
mektuplar yazamazsın! dedi. 
Kapıcının gen\' yamağı sırıttı: 

- Nereden yaz•cağım bayan, 
benun ne yazmam var ne de oku
mam! .. 

••••••••••••••••••••••••••• 

l\'\1111111\\i\\llll~lı\ Ş E H 1 R 
11\\\\\ \\rı1\\\i\ TiYATROSU llıı~:~ı\i\1\ı Tepebaşında 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 
ŞERMİ N 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20.30 da 
BİR )ffllA!'İP ARA. 'l\'OR 

• 
HALK OPERETi 
E.'Kİ TAS ESKİ llA)IA)I 

'\·aı.an: l\f. İbrahim 
Pasar: 'laline 16 d• 

IND ' 

l\o. 145 Yazan: M. SAMİ KARA:ııu. 

Yaralı asker yerinden sı çrayarak in1paratoru 
belinden yakaladı, aşağıya aldı 

lmparator, İtalyan. Rus ve ~ır ecnebi 
~u\·alyelerınin kaçışlarına kapılmadı. 

Bu azılı ve nıuhurip addedilen cesur şö
ve1Jyelcr silahlarını, h-.ıtt.8, ;zırhlarını 

bile o.gırlık vermeıun diye atmışlar 
öyle kaçzyorlardı. 

rtalyan ve Rus şOvalyeleri Halice 
do&ru kaçıyorlardı . .!\tak.satları Co.lata 

öni.Jnde bulunan gemilerine can atmak 
v~ bu suretle zinciri aı;ıp Marmara ta

rikile yelken açarak memleketlerine 
kavuşmaktı. 

Kurnaz Jilstinyani. bu ışi daha ev
velden akıl etmiş ve yapmıştı. Tath 
c01nmı kurtarmıştı. 

Imparator yalnız başına kalınca çok 
geçmeden etrafuu bjr Türk mtifreze -
sinin ArdJgmı gördü. 

Koca kavuklu Tiı.tklcr, palalarHe 
imparatorun üzerine hilcum ettiler. 
İmpa.-ator KostanLn de k.end.J1i mü
dafaaya koyuldu. 

Turk askeı ?eri, fmp~aton. tan•mı

yorlardı. Alelade bır k Jmandan zı.n11et
mişlerdi. 

Çiın tf. ı re gır T rk a kf.r eri 
karşılarına tıki.ln Şot.alye erı hep &:ıltı~ 

nıahmuz. '• a ltı.n ınrıa elbhielı, silslü 
plislu lD!iilnlar gö.rnıüşlerdı. 

Bu ı;ebeple; Türk a~kerleri impara
tor Kostantin de bu şö,·alye1erden ad
detmJ~t• İmparator, yemınine sadık 
kaldı. Tek başına çarpıştı ve bir azap 
neferi tarafından kellesi ucuruldu. 

Esasen: İmparator nereye kaçabi
lirdi? Nasıl olsa öleceğim diye çar
pışıyordu. 

Fakat~ eğer impaJ·ator ıııaktul düş
memiş olsa}·dı, hclkı Hazreti Fatih 
bu şah~dycte bir Ş<'ycikler yapmaz: 
dı. 

TüJ k 3$keri, şehre dahil olduğu 
zaman düşman a~ke:-ini: 

A~ah, Alıah~. 

Sada! e takip ediyordu. Davullar 
trampetelcr durmadan hlicum havıı: 
Sl vuruyorlardı. 

Şehrin ahalisi, dehşete düşmüş e
vini barkını terkederek Ayasofya' ki
lisesine kaçıyordu. 

Aha'", orada. bı meleğın zuhur e
dıp bir anda TC klerı lT'ahvedcceği
ne ve~ tek ar mukaddes şehrin ha
las hulac.,ğına kanı idi. 

Aha1" arasında i~'ı.şaT'eclen bu mu
cizeye inanmıy~n ka!mamıştı. Herkes, 

Hal 109 No. da Na-s~ özmanav 
H31 110 No. da Sumhj Ercan 
Hal 126 Na. da Akı! Ercan 
H5~ 143 No. da Hü ·f'yin Yılmaz 
Ytıkanda isım ve No. ları yazılı kavun - Karpuz tıcaretile ı,.:ti~al ecleıı tüc

carlar bur~.daki faaliyetlerini tatil ettiklerinden Hlarem.1z.dekı bulunan teminat
tan iade c'<iılerek alakaları kesilecektir. Me'L.k.Uı· tuccar1ardan .ılacaklı mustahsıl 

varsa e\rakı müsbitelerıle nih,ıyet 17/12/939 t<irihıne kadar irlarerelze müracaat-
ları li.ıı.uıPu il:ın olunur (9471) 

A S K ER E_D_A_V_E_'r_j 
Fatih 4skerlik daireı;ind<'n: 

1- 316 - 134 (dahil) dot11mlularla 
bunlarla muamelryr U.bi cezalı. reı::ı.· 

sız. tebdilihava ı hitam bulan. hiç ac.;. 
krrlik rtmemi~ bir buç-uk . Pne hiımt!'te 

1 

D. Teş./939 ('uma cuntidur. :Me:rkin· 
ıundr muracaat etmiyenler hakkında 
kanuni muamtle tatbik olunacaktır. 

3-- Bu <'tlpk hicbir suretle beıJrJ 
kabul t'dilmiyeeektir. 

tibi islıi.m pivade erlerilt, iki sene hl.ı- 4- Bundan rvvelki rrlplerde bedel 
mete tibi harp sanayi "Ve mızıka f'r· ı verip de C">t\:kleri nisan 940 eelbine tr. 
teri. hir rdilen isıam ve rayrU.·lim bedPh 

2- Geçen celpte Sf'\·k arhgı bırakı· nakdi erlrri de b u kere St\·kedilecek· 
ıan 316 - 334 (dahil) doğumlularla lf'rinden 28/n.Teş./939 g-unu şubl'le-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

blln larla. muamrll'ye tabt cezalı. l'f'z.ı.sıı rine mlirat:aillları ilin olunu r. 
v e &ebdlllhavaJı"ı hitam bulan h i(" a•- 1 _ Naim K an<'a. 2 - F . l\lendeo;sohn: R uy 

sil: l:ı.un .:\tr hmet - Yaıan 
İı:;tanbul Büyük Postahune binası ka.1.ör•!eri için 100 ton marin lave 

maden kömüri.ı a1ı1nı açık eksiltn)cye konulmuştur. kerlik et.me-miş ga~·riU.lıinı erler, 91mı111mım:11m•amıım•ımm- Blas tı\·trtürü. 3 - P. Tschaiko\•vsky: 
3-- St"\·kleri mayıs ayına bırakılan , ı Cei~ kıran suiti. 22.00 i\ll'mleket sa- Eksiltıne 29/11/939 Ça~amba, saat 16 da B. Postahane binası bi,.uıl 

P. T T. l\'lüdürlüğü odasındcı toplanacak alım sahm komhıyonunda yapıl 
Beher tonunun muhammen bedeli 12 Jira 62 kuruş hepsinin 1262 ~ 

vakkat temınat 94 lira 65 kuruştur. 

islirım ve •ayribhim bedel erleri bf!· ' Ya~~' yemek ve çalı~ma O- at ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, 
m en ao;kere celp ve e\·kedllereklerdir. 1 dalarue salon takımları velha- Esha m - Tahvili.t, Kambiyo - l"t u-

4- Bo celpte yukarıda yazda sevkt~ 1 kut borsa .. ı (fJyat). 22.29 Muzlk (0 -
ııl her nevi mobilyalar; BA- İsteklilerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminauaf 

tırmak üzere çalışma günlerinde mezkQ.r ıntidürlük idnrt kalem levazırn 
eksiltme gün ve saatinde de 939 senesi ic;in muteber Ticaret Odası vesi 

tabi e ratın nakdi bt-delleri ahnmıya -
eaktll'. 

; 
5-- i)ubede toplanma ıunu 24:/lt/ : 

939 cuma sa.at 9 dur, 
6- Tayin edilen l"Unde mükellertc- ı 

r in şubede ha:ur bulunmaları ıl .in u ~ 

lunur. ; 

pereUer - Pl. ) 22.4:5 M U.zlk (Ca ı.· 

KER (ESKi HAYDEN) mağa- / band • Pi,) 23.25/23.30 Yarınk i ~ro-

zalarında teşhir edilmekte ve j ~ve kapanış. 
her yerden ucuz fiat ve müsa'd 

13H Rumi 

vakkat temind.t makbu:ıile birlikte komi~yona ınüracaatıarı. 

-- - - -• •• 
Selimirf' Tumen A ktrlik 

şartlarla satılmaktadır. ı 

·~---.. : 1357 H icri 1 
ŞevvA.I 

5 
Daireıdn-

den: 

1- H izmeU askerlye-lerlni htnu;ı: 

yapmam1-; olan 316 : 334 (dahil) do .. 
iumlu bir bu('uk stnetlk hizmete tabi 
islim \.'t' ga~·riislam piyadelerle mızılıa 
ve harp ~anayii bu kere celp ve se,·k 
ed ileteklerindt'n hemen ,ubeJeriur. ı:ıu 
racaat etmeleri bu dotumlu erler k:ıll 

Ielmt-.ıse 335 doğumlulara da mürac· ı
at f:dilecektir. 

2- ':iubrlerde toplannı.a ıunü 24 ı 1 

Ay of_ya k. ttslııden çıkacak rıelc
ğ• hekliyoı du. 

Tacutte\ a ıh; İm;Ja. a ;cru (ı · .Jm.Jr
ni.ı şı ı surPtle .rınlatıvor· 

• lırparator. ~h c Türk ası<e ·
lerın.n g:ıdığıni goıiinc~ m~yet 'le 
beraber A;.,;asof)a kilise-sırıc doğru 
fiı-ar •Y_lem•ğc koyuldu. Yoldz gıde _ 1 
ken hır garlı askerinin sınesınde 
\"JrnimL.ş ölmek üzere bu!undugunu 1 

gôrdü. Bu, garb askerı şehre gı
ren ilk Türklerden idi. Göğstıncl J\ 
kan sızı_yordu. 

İm)kfrator, bir Türk aske~·ini şehir 
dahilinde ilk olarak görmüştü. Atını 
'·erde .}a1an bu. garb askerinin ü
~erine silrdü. Kılıçla kafasını biçme
ge tevessül eyledi. 

Fakat, yaralı garb neferi kılı~la 
üzerine hücum edildiğini görünce, 
can havlile olduğu yerden doğruldu. 

Birdenbire sıçrıyarak İmparatorun 
belinden yapışıp attan aşağı aldı ve, 
derhal palasiyle imparatorun kellesi
ni kesti. 

Yaralı garb neferiniP bu halini 
stören İmparatorun maiyeti firar ey
ledi.> 

Ahali, Ayasofya kilise ini doldur
muştu. Otuz binden fazla halk Aya
sofyayı doldurup demir kapılannı da 
kapamıı;lardı. İşin garibi. Ayuofyaya 
j:!elen papaslar arasında mevki kav
gaları oluyordu. Her p.,pas, rütbe ve 
derece itib.ırile birbirine tef~\.·vı.ık et
meğc çalışıyordu. 

Türk askerlen; padişahın emrile 
ü~ giın, fiç gect' şe , yağmaya me
mur idiler 

Sultan :'vlehmed, evvelce imparator 
Kostantin'c şehri kansız ve yağma
sız olarak teslim etmeği tz.'c!, ettiği 
halde red cewbı alnuşı. 
Bunwı Uzt'rine Haz et.. Fatih ele 

Konferaoıı 

Bu ak.,am ~aat 21 de Şişli Jlalkevin
dr rlraat mtitt"has .. 1-.1 ~luhll Lütfi 
Arif tarafından salon ('içrk leri hak -
kında bir konferans \.·l' rile<'ektir • 

ıı•ı• ••••••• • •ı• ••••• 
Sahibi ve neşriyatı idarp eden 

B~ mulı arriri 
ETi:M İZZET BENİCE 

Son TeJçaf ~latbaa.sı 

Umltmi hucum b;, .. J;ım.:ıda~ E'V\ el şeh
ri z.aptedecek 01.:-ır a kerlf"r ne ~nal 
ı:=aınu h~lal göımLşt " 

Şf'hre <luhıl <1lar. ·rurk a -keri het

şeyi y,lğma ediyordu. Blı yarıdan clcı 
kol kol şc·hre yayılıyordu. 

F..cnebı askerler, şımdı.it EınlnOnü
ne doğru kaçışıyorlardı. ).faksadları 
hu,. ~lı!·la civanndan sandallara at
lıyarak geldikleri genulenne geçınek 
ve bu suretle kaçarrtk c.:ınlarını kur
tarmaktı. 

ist~bul şehrinin bir ('ok Run1 eka
biri ve zenginleri de Eminönü cihe
tinden Galataya kaçmağa \'e, Vene
dik, Rus gemilerine binprek firar ct
meğe sa\·aşıyorlardı. 

Sirkeci ve Eminönü civarı on bin .. 
]erce asker \'e ahali ile dolu idi. Şe
hirde ne baş ve ne de ard ka1mıştı. 

Türk askeri yukarı mahallata ta
sallut ettikleri cihetle Eminönü ve 
Sirk~ci taraflarına doğru akınlarına 
başlamamışJa :·d~~ 

Akşam üzerine doğru, İstanbulun 
yukarı semtlerini ele geçiren Türkle
rin arda kalan bakiyesi de yavaş ya
va~ Eminönü, Sirkeciye doğru yayıl
mağa başlamışlardı. 

Bir kısım ahali de rkserısi kadın
lardan \'(' kızlardan mürekkep olmak 
üzere Hali~ Fenere ve Unkapanına 
doğru kaçmışlardı. 

İşte~ ikindiye doğru, Eminönü ve 
Sirkecı 1araflarına doğru yayı1mağa 
başlıyaıı Tiırk •skeı i bu kalabalıkla 
karşılaşmış•,. 

Gemilc.'l'ine ve G<.1lala tarafına can 
atmağa v::ı ~n eC'nebi aı-kerlerle kar

§Jlışuı Tw·klcr, müşkül mevkic duş
rruı;lcrdi. 

(DPvamı var } 
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1 Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
oaıe 11 59 7 09 
İkindi 14 34 9 44 
İmsak 16 49 12 OJ 

1 
hltşam 18 25 1 35 1 
Yaw 507 12 17 , __ ......... __ 1 Ne" r alji, kırıklık , 

- icabında 

"·e bütün a~rılarınızı der hal k 

günde 3 kaşe alınabilir .• 

- N"ere) e tayin e'mişler?. 
- i~te onu ben de l>ğrenemedim. Mıiste~ar pek 

hatırında tutamamış! 

Dedi. Fakat, söylerken tereddütle söylüyor, 
kafasının içinde çarçabuk bir şeyleı hazırlıyarak 

on~arı bana söylediği anlaşılıyordu . 

- Hayır nereye tayin edildiğini söylemiyor
sun? .. 

Dedim. Tekrar zoradım .. 
- Her halde küçük bir değişiklik olsaydı bu 

kadar üzülmezdin. 

Nihayet hepsi memuriyet değil mi?. 
diriyette olmamış ta ötekinde olmuş. 

ne ç;kar?. Daha başka şey var?. 
- Hayır .. Hayır!. 

Şu mü
Bundan 

!:>edi, baştan savma bir cevap verdı. Biraz 
ağır söylenıiye başladım: 

- Öyle ise azletmişlerdir .. 
Buna da: 
- Hayır. Ne münasebet? 

olur mu? 
Diye bir cevap verdı. 

Öyle şey hiç 

- İnanmam. Başka h tçbir şey seni bu kadar 
üzemez. 

Dedim. Ve .. Bu nokta üzerinde ısrar ettim: 
- Bahane ne bulmuşlar. Devamsızlık füan mı? 
- Yoksa yolsuz bir iş mi yaptın? 

- Nazırı mı kıı.<lırdın? 

- İhtımal, mesainden memnun değiller! 
- .Belki daha muktedir farzettikleri tıı 

getıreceklerdir 

D;ye söylene söylene en son onu kızd 
- Hayu·. Bunların hiç birisi değil! BiıaJI~ 

fi eltim. Maaşımı. derecemi arttırarak görı!I 
yorlar. 

:Jedi. Son kelimeden yakaladım· 
- Nereye gönderiyorlar? 
Güldü: 
- Nereyt mı?. 

Ve .. İlave etti: 
- Bağdat valiliğine ... Dahiliye Nezare1l 

ru ır.ahalliyei vilayet müdiri umumi rnıı9 

Bağdat valisi oldu. Birinci sınıf vali. şiJ11o i 
laciın mı? 

Ve .. Adeta hınçla, istihza ile devam eııı 
- Terfi işte buna derler. Ayak kaydıf11' 

baş:ta bir türlüsü. Emrimizi nazır bey irnZ1 

ve tasdika göndermiş! 
Ve Ktifretmeğ(, başladı: 

- Sıkılmaz hel"flE!! İnsan hiç olmaZS• 
etmeden evvel bir kere Nusret buraya gc1" 
Bağdada vali yapıyoruz .. Ne dersin?. Di ·e 
Kcrataıa~ akıllarına gelen işı yapıyorlar. J3r~ 
Baıs!!at valiligi kim?. Buraya kayırılacak blf 
n.ı vnrdır, onun için. <Devamı(' 

1 


