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BTEM İZZET BENİCB YILı S 

A 

1 Musolini yeni tari 
Molotof'un nutku beynelmilel vaziyeti değiştirmiyor -

Molotof'un Finlandiyaya ihtar bü-
• 

yük bir heyecan ve endişe uyandırdı 
Finlandiya noktai nazarında ısrar ederse, sulhu tehlikeye koyacaktır. 

Helsinki'de kabine toplandı ve bir tebliğ neşretti 

ltalyadaki 
Yeni hareketler. 

l'aşist İtalyanın Alman 
ııiyasetini ve ittifakını 
terketmeııi pek de müs• 
teb'at bir ihtimal 
sayılmaz •. 

Yazan: ETEM İZZET BKNICll 

llumadaıı &'elen haberler, İtalyan ik
lldar mevkilnln yeni değişiklikler kay
deıtıtını blldlrmekledlrler. N•~rolunan 
'""'1i tebli.i bu deiiıılkU(I icap ettiren 
"I>eııJerl meakü& recmekle beraber 

t
Ptliste-kl tt-fslrler, bu hareketleri ile 
laıyanın Alman ılyasetinde.n ve ittl

t.&kmdan ~zalr.l~ma71 istihdaf eden bir 
tl:ııana çerçevesi lclnde müli.haz.a olu
~•bilect-iinl ftaret f'tmekkdirler 
ltaJyanw, Alman şlye-set ve ittifakın
dan ur.aklaşması ve batta aradaki akdi 
1 .. heylemesi dahi miislob'al, aklın ka
buı etmlyecefl bir ihtimal halinde zik
tednemeı. BIJ&kit, bu ihtimali kuv -
\>etıendirecek dellller ileriye sürmek 
daha kolay ve mantıkidir. 

itaJya, Polonya - Almanya bubi 
başladığı gündenberl bllaraftır. Fil -
bakJka, bu bllaraflılın Alman - İlal
)1,n askeri tttlfakınuı mevcudiyeti 
'•11ı.sındald manası Romada remıen 
ltab edllmemlt olmakJa beraber Bitler 
h11 bltarafhfı İialyanın yardımına lh

~•o hasıl olmadıtı ••kllnde mülalea 
ttlemiş ve bll&harc reı.mi Alman kay
llakla.rı da İtalyan - Alman aü:eri lt
tltakının bütün canhhiı Ue devam 
t)ledfilnl ve Alman erkinıharblpsl
lltıı lüzum ıösterrcett l'ilne kadar Ro
IJaanııı bltarafhğmı muhafaza edece
lbıı söylemişlerdir. Roma. bütün bu 
letsır, Jı.ah ve temlnler karşısında ıa
deee ve hatta. Mlllno ve on yedinci 
>ıı şen11k1erl nutuklarında bizzat 1\-Iu
lolinl'nln dili ile: 

- İtalya bitaraftır. Kendi mitli 
ııı.nraallerlnln icap eıtlrdlil ••kilde 
hareket edecektlr. 

Demekle iktifa etti. tlarbln baş'adıfı 
ti.inden bucüne kadar da Roma.da 
bunun aksi herhanıl kuvv tJJ blr :ı 
"tkeı veya İt.:ılyan .. Alınan 1ttt ı 
tizcrı ldc şamU mana bir tez hur 
"'••keli rörlilm•dl. B kb, İtalyanm 
her devletle do!lt Kf"Çlıımcyl bit bdaf 
tden bir hattı harek<"t iltizam ettigl 
törüldü. Bu1"iın için İtalya idet.a Av-
1'\ıpa harbine karşı bl&ioe ve o harp 
l:ttıhtakasından cok uzakta bir devlet
~ioe bltarallıfını muhafu.a eylemek
te ve lktısadt, mali kalkınmasına en 
••bit ölcüde hlunel eylemek 70Junıı 
lııımwı bulunmakladır. Ancak, bu 
"°aıJyeUn sonuna kadar devam ettlri· 
1thllmeslnln ne dereceye kadu mum .. 
~lin oldutu üzerinde kat'i bir hüküm 
"erilemez. İtalyanın muhtelit dünya 
hidıselerJ kar"$1Smda btrıat noktaı na· 
tarını ve menfaatini ltadrye mecbur 
ıııabtıeceii vikıalar zuhur edeblleceti 
tlbı bltararlık idame 1 arzusuna rağ
~en cünun birinde bu bitaratlıtın 
tndJ let.ine tadili hususunda Alman

>aıun da aradaki ittifak nıuahedesine 
iııhıadf"n bir teşebbil!Jil varit olabilir 
\.~ . .. . 
1 

• 'ltha'.l·tt hadlscltr lt:ılyayı bitaraf-
~ktan ayırm:ı~·a mecbur edebilir. fı;te, 

tı dönlim nokta.ıı.;ında İtalyanın takip 
~te~,fl veya etmek btiyecefl hattı 
l '1ftkettir ki, buk'ıindrn italyadakl her 
lirıu hareket kanı,.ında dünya efkin 
~ıunlyesinln alaka muhafa~ etme-

fll C't"lbr4mekttdir .. 

_.. ~olonya harbi ve onu takip eden .... .,. . 
'-:ı Pa harbi ıtalyaıun Almanya Ue 
tnfaatıcrinl tt-şrik f'ttli yıllara ve 

(Devamı 3 iıncü sahifede) 

MolotofJun nutkunda Hitler'in 
hoşuna gidecek bir şey yoktur 

Londra 1 (Busu.si)- Sovyet Baş -
vekili Moloiof'un dün Sovyei: 
yüksek divanı buzurw,da vuku bulan 
beyanah Berlinln tahmin ettlli S"ibi, 
heyecanlı hl~blr if1'aatı lhtlva etme
mektedir. 

:\lolot.of, Polonyanın dirilmeıslnin ar
tık me\."'"ZUU bahsolamıyacağını söyle -
dlkt..n ~onra. bu memleketin yıkllışı-

. nın Rusya.nın f'mnlyetini tehlikeye koy
du.tunu izah etmbııtlr. (Londra rad -
yosu :\lolotofun bu !i!O.ılf'rle Ahnan kı~ 
taatının Folonyadaki ileri llareka.tını 

11.a,detmiş oldutunu U:ive etmtkiedlr.) 
!lfolotof Finlandiya lr.lkkında da. 

,unları sOylemlştir. Sovyetıer bazı 

hudut t.a!';hihatı ile yloe bazı FinJan
d.ı..r.ı ad:ıLlruan nur:' aya klra1a ~Prfl

mrstni istemişUr. Eter t lnlandi,ya nok
tal na;ıarında ısrar f'drrst', Rulhu tf'h

Jtkeye koya<"akhr. 
)-lolot.of nihayet !iovyetlerin harbi 

r•n~letmek defli, blliikl. durdurmak 
arzu:.unda oldutunu \'r buna da mu
vaffak oJa.cağını ümit ettlilni söyle
mi.ıı-tlr. Bununla beraber 1\ılolotot har
bin henuz ilk safhalarında olduğunu 

ve ıentşlemek i~tldadında bulundulu
nu da saklamamıştır. 

NUTUK FİNLANDİY ADA 
ŞİDDETLİ TESİR YAPTI 

Londra 1- Helsinklden buraya relen 

Vapurla iskele 
arasında ölüm 

Mektepli bir kız Fener iskele-
8İnde feci bir kazaya 

kurban git i 
Dün akşam üzeri Fener vapur 

iskelesinde feci bir kaza olmuş, 
genç bir mektepli kız iskele ile 
vapur :rrasır.da ka!arak ezilmiş ve 
ölmüştür. Facia ş<iyle olmuştur· 

Eyüpte Değirmen sokağında 8 
nı.;maralı evde oturan ve Fener 

(Vc\·anu 3 üncu sahıfedo) 

Finlandiya ordusu Başkumandanı 
Baron l\tanerha.ym 

• 

malümaıa tört>, ~tolotofun nutkwıun 

Finlandiyaya taallô.k eden kısımları 

mü!ıkül bir \1azlytt doğurmuştur. Fin· l 

landiya hü.kfımeU nutkun metni üze
rinde C'e<'e mıiıaktrf"Jerde bulunarak 
bir loblll neşretınV,tlı·. Bu loblllde, 

Flnlandiyaoın SovyeUerle cebri olaıı

yan bir sureti hal bulmata c:ahştıiı ve 
Sovyet Ru~yanın 1922 ademi teeavilz 
paktı mucibince }1nlandlyanın istik -

liiline ve hudutlarına riayet rdecC"ğl

nfn ümit olundufn bt'yan edilmekte
dir. 

;"<lutkun }""lnlandiyadaki akisleri cok j 
'jtddetli olmuştur. tiatt:f. !\loskova:ra glt
ınektr olaı Flnl ... ndiya murahhasları· 

nın Kl:'ri çafırılma ı dtişü.nülmuşs«' de, 1 
sonradan bundan ,·aıgccllml tir. 

:\Ioskovaya giden heyet Finlandiya. I 
nın muvafakat eitebile('ell en son t~k

ra Jl" ı t:.L 

INGİLTERE VF F1RANSA 
SİYASETi:-<i DECİŞTİRMiYECEK 

Paris 1 (Radyo) - Molotofun 
yüksek Sovyet meclisindeki nutku 
hakkında mütaleaılarda bulunan 
siyasi mehafil bu nutkun beyncl
mi'.el vaziyetle bir değişiklik yap
madığı mütaleasındadır Binaen
aleyh İngiltere ve Fransanır. siya
setinde de hiçbir tahavvül olmı
yacaktır. 

(Devamı 3 ürcü sahifede) 

• • • • • 
Sovyet Rusya ve 
italyanın bitaraflığı 

Nevyork 1 (A.A.)- «Nevyork Ti- ı 
mes• yazıyor: 

kendi vaziyetini kuvvetlendlrmek ve 
beynelmilel ntiluı:unu l'tnişletmek için 
hallbazırdaki ihttla.ttan istifade etmek-italyan kabinesinde vukua gelen de- 1 

ğişikllkler Ue Molotofun nutku timdi- ten ibaret olduğunu ıösterlyor. 

ki harp l~ln bUyük blr ehemmiyeti ha-

izdir. AJmanyanın eski ve yeni arka
daşları bitaraf kaldıkLırını ilan etmek 

için Uk fırsattan Llliitlfade etmişlerdir. 

J\lolotofun nutkunda Bitler l~in hoşa 

g-Jdec·ek hi('blr fif)' yok1ur. Bu nutuk 
So\'vetlf'r Blrliit'inin ytı5.ne menfaati 

İtalyanın ve Sovyetlcr blrllğlnln ha.~ 
kiki maksatları Dltlerln başka taraf
larda meşgul bulunmasından lstttade 
edf'rf'k işlerini yürütmekten ibarettir. 

TCRKİYE n: sovn;TLER 

l\lolot.ofun nutkunda. SovYet - Tür· 
(D •~mı 3 uncı. sahifede) 

ı IHAD\ o HAllEHLEHtl 

so,·yetlcr ln eçl<'ll murahhas 

Fırtına ne zaman patlıyacak? 
istediler mi '! j 

Londra 1 (Radyo) - •Deyli He-. 
rakı. gazetesinin İstokholmden is
tihbanna göre, Sovyeilerin İstıok
holm elçisi İsveç hükfunetinden 
Moskovaya bir ıınurahhas heyeti 
göndermeıini istem~tir. Halbuki 
sa.lilıiyettar İsveç mehafili böyle 
bir davetten haberdar olmadığını 
beyan ediyorlar. 

Genç İne-iliz denizcl1erl torpito atış derslerinde 

Alınanların garp cephesinde, es- ı 
ki Oldenburg dokslıgı dahı ınde 
Bre>n'de kuvvetler tah~it et kleri 

teeyyüt ediyor. Bu kuvvetler. Ho-
1 landa hududundan Ems nehrir.ı, 1 

geçtiği dar bir vadi. ayırmakta -
dır. Yaln.z bu kısım trenlerin bile 
işlemcdiğ: bataklık arazidir. 

Faka• Brem'don yıiz kilometre 
(Devamı 3 üncu sahı1ccie) 

Y ıı~oslav-Romaaya ticareti 
Bükreş 1 (Radyo) - Yugoslav

ya milli bankası müdürü ve tica
ret san yi ıoezareıı mumcssılın
den müı-ı>kkep bir iklısat heyeti 
bugu:- Bükreşe muvasaı:at etmış -
tir. 
Almanyada sausiir daha 

şiddet'endirildi 

Londra 1 (Radyo) - cTaymis• 
gazetesi, Berlindeki ecnebi mu -
habirlerin vazifelerinin son dereceı· 
güçleş'iğini yazmaktad:r. Sanısür 
şiddetılendirilmiştir Gazetecilere 
ma 'iımat verın<'k üzere evvelce 
Başvekalet daim;; de her gün 
aktedilen !ki korı!erans lfrnrcdil -
miştır. 

(l>ii:er teJzraflar 3 üncü sahifede) 

bildirecek 
italya'daki kabine değişikliği 

nasıl tefsir ediliyor ? 
HITLER CEPHEYE HAREKETİNİ TEHiR ETTi 

• 
ita/yan -Yunan dostluk müzakerelerinin ımilsai~ 

bir saf hada ilerlediği, mucıhedenin yakında 
edileceği bildiriliyor • 

ımza 

Londra 1 (Hususi)- Siyasi meha
filde, İtalyan kabinesinde yeni yapı
lan son deiişik:Uk Almanların iddia et
tlii gibi, ta.ıslnn rrJimlnde ötedenberl 
cari olan bir usule tevfikan yapılauş 

bir cnöbet deli~tlrnıeıt malılyeılnden 

çok. ileri cörü.lmekte.dir. 
Kabbıede yapılan tadllıi.t Hariciye 

Nazırından maada, diier on nazırın 
çekilmesini icap etmb;tlr. Bu nazırJar 
şimdiye kadar mihver politikasında. • 
hizmetleri ıeçmlf ve hatti bazıları Al
manlara kal"!}ı mülrli sempatileri ile 
tanınmış insanlardır. Onun için bu de .. 
jlşikJik, şahı.&Jar üzerinde yapılmış te· 
beddtillerin çok fevkinde l'Örülmekte
dlr. Bu dtii!Jlkllğln ifade ettlji mana, 
İtalyanın ı\lmany;ıdan blraı: daha u
zaklaşmış olma~ı ~ayılabilir. 

• -

Hltlcr, dlin Berline c,eleıa Almanyanm 
Ronıa. sefiri llakenıeni df'rhaJ kabul 
etmi!)tir. )Ii.iLtkatt:ı. llariei:ve Nazırı 

Fon Ribbentrop da Jıaıır bulunmuş Vf' 
sefirin İtalyan politllı.a. ındakl .vtnl ec-

1
1\1.ihver po!ltlkasının en kU\'\•etli :ıama nlarında llitler ve ~lusollni 'nin bir 

re,.·anl~r hakkuıda "·<"rıU,tl iıah:ıt din.. ı 

Ienmistir. Bugünlrrdr <"t'Pht'YC gitme
ie karar vermiş: olan Jlitlf'r, hidi~e-Ie
rin yt' i inki alı dolıayı ile bu karoırını 
tfohlr tmlştfr. 

DfÇL'iİ.. BİR Nl TKl l 

UEKLE!\İl'OR 
Pari~ l (Hu_ U!o>İ) Gazt"teler, itaı-

yad.akl kabine tebeddulü ha kında u· 
zun uzadıya mütalealar ~trdetmekte
dlrlt>r. Fransız l'azetelerinin neşrlya -
tına göre, ?\Iusolini daha :ılyade bita
raf kalmak ve Berllne o kadar ~ıkı 

surette tibl olmadan kararlar vermek 

Milli Şefin 
büyük bir 

nutku ile ... 
----0---

Millet Meclisinin mu
tat çalışma devresi 

bugün açılıyor 

arad:ı alın.mı~ rrslmlerl 

emelindedir. DUçenin 28 t rlnl!i!anlde 
soyleme5J bl'klenen nutkunu t..hlr et
m .. ı, 1'ugünkü deflşikllklo alikadar 
sayılabiUr. lt.alyan ILl Vt"killnln bu 
nutkunu buıünle.rde SÖ)ltmhi, miJ -
Jetine yeni tarihi kararlar bildirmesi 
beklen•bllir. 

Yl'. "AN - İTAl.YAN DOSTLL'K 
.'\IÜZAKERELI:Rİ 

Londra 1 (1. D.)- İlalyadakl kabine 
değişikllğlni.n, İtalyanlann Balkanlar
daki siyaseti üzerinde daha ılyade mü
essir ola~afma ıüphe edllmemektedlr. 

İtalya ile Yunanistan arasında cere
yan etmekte olan dostluk ve ademi te
cavüz pa'ktı müzakerelerlnln müsait bir 
hava içinde eereyan ettltt bUdJrllmek
t.e ve batta muabedenin yakında imza 
edileeeil dahi söylenmekiedir. 

İnı-iltere hllk.Umf'ti ınuzakf'relerin 
cereyanından habf'rdar ed rn klcdir 

'l\(AR 'U:HUiLİ MLT 1 A 
BEYA ' ET:llİYOR 

Budapeşte 1- 1Jacar siyasi mebaliU 
İtalyan kabinC"ilndckt dcğ~ıkl,~e bu
yük ehcmmlyrt vrrmf'kt.edir. Anc:":ık bn 
hususta herhangi bir mutal<':ı b•ya -
nından içtinap edilmektedir. Bu mcba
filde yeni nazırların mütt>h:ı. sıo;;lardan 

mürekkep olduğu sôylenmt"klf" iktifa 
olunmaktadır. 

İT . .U.YAN IL\RİCİ SİYA~ETİ 
DEGİŞMİYECEK 

Roouı: radyosu burünkü ne .. rlıahn
da İtalyan kabinesindeki deft ... iklf!hı 
Romanın harici siyasetinde bir trl 
dül husule retırmlyoedlnl bildir • ,.. 
tir. 

Makineye 
Verirke • 

m 
.. 
1 

.. re 
•• u 

Ankara ı (Telefonla)- Büyük 
Millet l\ferlisinin bul'iln normal 
('ahşnıa devrtsl a~ıhyor. Bugünkü 
a('ıhş erise mdc (~umhur Rrislmlz 
l\.Jllli Şt>f İsmet inonu dahb ve 
harlrı s!yaset!mız hakkında mu -
him beyanatta bulunaeaklanndan, 
1\.fillrt J\lc·chsi tarihi günl rlnden 
birini daha yaşamaktadır. 

1 1 • 
1 

Bu mUna~eb<'tle l\lecll~k lazım 
gelen hazırhklar JOapılmı~hr. Din
leyiciler lc:in dundcn yerler tefrik 
ec11lm4tir. Şehrimizdeki bütün ae
flrler ve sefaretler )'Ükaek erkim 
ntllku dlnlemefe reJecelderdlr. 

Milli Şefin nutkunu müloaklp 
reis, reis vekllllklert ve divanı ri
yaset intihabı yapıl&eak, encü -
menlerin secimi yarına bırakıla

caktır. 

Sadık? ''Katip,, 
Çiçekpazannda cam tüccarı Al

bertw kiıtıbi hya ad:nda bırı za
bıtaya müracaatla !>ıerkez Ban - ı 
kasına teslim edi.mek üzere Albertl 
tarafıııdQ.11 kendisine verilen 2500 
liradan 300 lirasının meçhul bir 
yankesici taraimdan cebinin ke -
şilmek suretile çahndığını iddia 
etmiştir. Zabıta ilyanın vaziyeti
ni şüpheli görmüş ve yapılan tah
kikat netice;inde paranın çalın -
madığ•.n_ cepk~inin kendisi tara
fından kes.ldiğıni ve 300 Iiray• da 
evinde saklamış olduğunu tes~ 
et"'1işlerc' .r. Suçunu itiraf eden 

i!ya ad.ıyeyc veriln~it.r. 

- Roma 1 (Radyo)- Alman ordulan 1 kuvı,.etlt olduiunu ve harekete ıcçınek 
Başkumandanı GeneraJ Pr~kit, Alman ic:in si!_aı;ıi müıakerelerln neLcesini 
ordularının 1914 dekine nısbeteu ç0k bekledıglni beyan etmiştir. 

1-larp uzun sürecek diyorlar 
Parls ı (A.A.)- Fransız milııeYTer

leri ıuır.-ııda bir nutıılı. oö1ll7en Ma
ll:re Nıpırı R.eynaud, harbin herhalde 
pek uzun sürecefln1 ve milletin hali· 

hamdalı.I hiil'ülı. lhtlyacJan karfıla • 
malı. tein bllb,... mali &abada da :rul 
fedakl.'ftklara lı.allıuıması icap ettltlnl 
lı.aydetmlşlir. 

Tehlike vuku unda Stokholm 
boşanacak 

Stokholm 1 (A.A.)- llükiımelre ha
zırlanan bir :sual varakasına cevap ve
ren Slokbolm ahalisinden 130,000 ki 1 

tehlike zuhurunda kendiliklerlııden 

Stokholmo terkttmefe hazır bulunduk
larını blldirmişlerdlr. 

Alman amelesi polis nezaretinde 
Parls 1 (A.A.) Parls - Soir ~aze-

tesinin bildlrdlğlne l'Öre Alman harp 
fabrikalarında (!ahşan ltçilcr Gestapo 
Polis teşkilatı memurlatının nezareti 

altında bulunmaktadırlar. 

Bunun sebebi. son haftalar .zarfında 
bu fabrikalarda lmaJiLtın mahsiis dere..
eede azalmış olmasıdır. 

Alman Sovyet ticari mübadelesi 
Brüksel 1 (A.A.)- •Vlnırtleme Sl

ecle» gazetesi yu.ıyor: .,\.Jman - Sov· 
yet ticari mübadelelerinln bundan son-

ra Utv:ınyadan transit ıurttile yapı .. 
lac.ağını emin bir menbadan oğ'rcnmlf 
buJunuyoru7. 



SİLİ, DiR ŞAPKA ---
vı: GA7. MASKESİ 

İn:Ukrede sllindlr l!'IPlnı arlık raf· 
btttrn düşi.ı1ormut! Ilalbuki. Lord
zadcleorln devam t-tliklerl bazı yüksek 
melı:teplertn talt'bcsl bile. • cim si· 
liudir şapka ctyerlerdl. Ro yeni tabav
viıle R~P g'a:ı maskeleri._ Maskeler, 
alllndil' 1apk1 ile berabf'r başa l'e<t • 
mlyor. ~luhafaı.ilkir o!.:ın Lırlllzler, 
bu yt-nl dfeı lkllkWn dolayı p,. k miı

tessir imişlt-r- Şu pz m:ukesl, hı -
ıs:ınlan ne :ıcaip teklllere &o!..tu. 

.Bir trenin yoldan çıkhiını okudu -
nm mu?. Tramvay yoldan çıkar. Çok 
rormü ii:adur, duymuşuzdur. Fakat, t 

tren, df'7fnce. insanın muhayyelesln
de daha aiırbaşh. daha kelllfclli bir 
va ıtal n:ıkli.rr brliriJ"or. 

Bazan insanlar da 1otdan ç1kar. Kom
tunun ku:ı ;yoldan cıkmq, diye duya· 
nz. Yahut da. fil.Anın o~lu yoldan çık
mı,. dl7e du7arı.ı. Buli.sa.l velkelim. 
7oldan fJkma1ı: fena bif'1e1dir! Gören
lere h~yeC"an, üzüntü verir. 

Fak:ıt... esasen. yolu olmı;ra.n nakil 
n.&Jblan !tin 7oldan çıkma diye bir ... 
ıte7 yoktur! 'lescli: Otobüsler ctbl.... 
Olobusler dalma 1olsıwlnr! 

KADDILARIN BEGENDİGi:Nt -ÖGREN)Tf.K İSTİYORL"J.I 

Balk Opereti. 1\Jahmoi Y"8.rlnln 
<Kadınların befendii :. isimli bir pl
:re•lnl oya117or. İsmini çok cazip bul
duğum bu opf'rctl, şu cüne kadar nu.
ale::et cldlp cörmck kısmet olmadı. 

Do1. henü~ ,ehir tt1atro'.mll& da slfıa
lumız 7ok!. Beni, aahne aan'atma j 
karşı 1'0.Sterdi,iim bu alikasuhktan 

do1ayı ayıplamayllll%. Bendeki atika
aızhk defli. vakllsizllk.. Temsillerin 
ba.şladıtı saatte, bendeniz, henü~ lşlml 
J'enl bitirmiş oluyorum. Ne zama.n ye
mek ylyece:ım. ne uma.ı:ı Uyatro1a 
&ldeceflm .. 

rakat, bl%im idare kelebeslnden bir 
Kizım Efendi var. Allah rau olsun. 
o. blı.im namımıza, topt.au ridiyor. Bip 
bir tiyatroyu kaçırmaz. 

& ıl mev:ı.uum «.Kadınların beie.n
d:ii• ismi üıerinde ldl Laf litı a('tı. 

EvcL ne dl7ordum'?. Bu eperettn ismi 
bana şunun için cazip celdi: Eier, mu· 
harrlr, bu plyecıtnde, kadınlann be

fl"ndiil şeyi ke fedebllmlş Lo;;e, bü•ün 
dünya büyük bir saadete kavu~acalı· 
tır. Çünkü. hfplmlz, artık, evd ... kl tıa

yanın ne lstedii'inl oirtneeeC-i:ı, neden 
wemnnn kala<'aiını bllttetiz. Erkek· 
ler itin, bo, u DU babU1arlıktır?. 

fçGtlVEYisi_ 
RO~IAN OLUR MU~. 

Bir refllılmiz, yeni blr trfr;kaya 
ba,Jıyor. İsmi· İcıiiv~ylsid!r. Blı:ce. bu 
romanın SM:V7UU belki iyi seçUmiııı:tlr; 

fakat, ismi asla!. Çünkü, hemen h~

men bütün iç Pveyltcri, hallerinden 
!}lki7etçıdirJer. Blnblr üzüntü ve dert
leri vardır. tlsteJilı, bir de, bo zehir· 
Eenbertk hayatı bir roman halinde o
kumak, bUmlyonu. hoıı& slden bir- il 
ıey mldlr?. 

İÇ&"üve7lsl mlstnlz! Üstelik bir de 1 
h:ı7atınudan memnun ve rahat mısı ... 
n12?. O halde, benim ha ıa!ırlarımı o· 
kW'ken, e~yce kı:ıacaksınız.. Hele, bir 
de, muhterem k.aJna.D&llll da, bu 

.)"azımı eörürst-
icC"üveylsl me~o.. bizce, btr roman 

ml"nDU dettı. bir trajedi mevzudur. 
Muharrir yanılmış olmasın?. 

AHMED RAUF -----
~ ~ h5 s.t:ı;,ıı.' l<.A.Q.S 1 l'ii' 
~"=iBZB ;ıB 

fKDAM: 

Selimi İne! Sedes maarif lşler!.m1%1 
tahlil ediyor. llcrhancl bakımdan ba· 
kılına bakdsın, memleketimizde ders· 
lerln sek.izde başlaması ve ötleden son
ra çocuklanmıza muu.kere saatleri 
&ah. Is edilmlt olması Hasan ili Yiıcelln 
maariflıniza kaundırdıfı çok verimli 
bir ılıılcmdlr, dl7or. 

Cl'MBU&İYET: 

kolayhkla bitaraf kalabiHr. ("linkü ee· 
rek kendıle:rlntn, cerek Balkanlarla a
likada.r dcvleUerin menfatlcrl Bal -
kanların bll&r&f kal.maouu lcaJ> eder. 

v Alt.ITı 

POLİS 
VE 

lUAHKEl'tIELER 

İnatci Bir 
' 

Eski Koca 
llleşbut ımçlanı bakan Snltanahmel 

üçünr-U suJh <'eza mahkemesi dün blr
blrindc.n ayrılmış blr karı koca ara -
aındakJ hakaret davasını cOrmiıştür; 

Davacı. Şerif lsmlnde 45 ya~lannda 

iri yapı!ı bır adam_ Karısı Mecbure de 
kendis:Je ya.şıl. 

İkisi de bir yıl evvel aynlm1Şlır, fa ... 
kat KUç-Utpı.:ı:ırda ayni 5emtıe oturu
yorlar!. 

J\fecbureı:tn bu müddet urf'ında 

yapu.ğı bartlma teşebbüslerine loikayt 
kalan Şerif evvtlki akşam Kiıçiıkpa
ı.ardac ceçtrk~n l\Jecbure ile arkaJ..-.şı 

Bay.:ın Sehere ra~larnış.. Seher. Şerafe 
&şinalık etmiş, söı arasında da: 

- Canım, barı,ın, birlf"Jin artık!. 

Demi11. fakat Şerif de yine bu k"kllfl 
reddclmit! 
Yanında 7apılan bu muh3vere ve 

7Ü%üne kan;ı r~ddrdJle.u teklif karşı

sında asabiyete kaptlaıı '!\.lecbure SO· 

kak ortasında aöitrıe!e baş!amış .. 

Nfiıa1eS: l"•liı; kufürlerle yapılan 

söime biidlseslııe o sıralarda yanla -
nndan cecmelıte bulunan komiser Ze· 
ki müdahaJe ~·derek şahitlerle birlikte 

4hva.cı Şerifi ve l\lecbnreyl meşhtıt 

cürümler mahkemesine cöndermişU.r. 

llilıim bu davasında ısrar eden Şe· 
rlfln lddlasmı dinledikten ve tahltler:.O. 

de lfadele.rlni ı:apta l'l'eirdlkten ~nra 
kararını fU suretle tebl .f etmiştir: 

«Mecbnrenln su~u Türk ceza .:tanu
nonun 482 L..cl maddesine uydotu ci

b~tle liç cön baır.te ve bir Ura ds aiır 
para cezasına mahküm olunmuştur. Fa.

kat ubıkası bu1unmadıt-ı için bu ka
rar tecil olunacaktır.• 

Bu kar· r:!an Şerif ç0k: memnun ol
muş ve onun coh ol.sun!.• diyeıa müs· 

tth:tl na:ıarlan ara.~ında Mecbure yal
nıa 101 kuru.oluk mahkeme harcını ö

diyrrck sinlrU slııirll adliyeden anıJ

DUJ!ır. 
----or•r----

Üuiverııite kimya laburatuvar-ı 

l ihtikar 
ihbarları 

Emniyet kaçakçılık bü
rosu da seferber edi!di 

Şehriımizde ihtikar şikayet ve 
ihbarları, men'i ih:ikar komisyu
nunun devamlı çalı.şmaları saye -
sınd.e son günlerde çok aza:mış -
t.r Bunda; alınan ceza kararları
nın sıir'atle tatbık olunup dükkan
ların hemen kapatılmasının bü -
yük amil olduğu anlaşı'.mıştır. 
Diğer taraftan emniyet mü.dür

Jüğü kaçakçılık biırosu memur -
!arı da bu işte seferber edilmiş -
lerdır Men'i lhlikar komisyonu -
nun iç~malarına iştirak etmekte 1 
olan mezkür büro şefi B. Haydar 1 

St>ber şımdi muhta if oemtlerdPki 
perakendeci dükkanları s kı ve da
mıi bir şekilde kon:rol ettirmek - ı 
tedir. 
Dığcr taraftan her semtteki 

halktan gerek kaçakçılık bürosu
n.a ve .gerek en yak.:ııindek.i zabıta 
memur!ar•na yapılacak en küçük 
bir ihtikar ihbcrının bile büyük 
bir dikka"le takip olunacağı em -
niyet müdür:üğü taraf!ndan bü
tün merkezlere ehemmiyetle bil
dirilmiştir. 

----Oı<>----

I~ 
Meydan 

temsilleri 
Bütün Halkevlerine 

-

j~)~i1:Z•1!i•t~ 
Avrupa harbi ve 
Amerikalılar 

teşmil edilecek ,,. 
Cumhuriyet bayramında, bir gün. Amerikahların Avrupa harbi k• e' 

Yazan: Ali Kemal SV.~J\.( BiR GÖZ YAŞI 

ziyaretine g-Utıfim bir ailenin, henüz Eminönü Halkevi tarafından amda nlh-ıyet ne vaziyet alacaıc:ıa.rı ~ 
7 • 8 Y~larmdakl çoeuta, oturduw- memlek.etimizde ilk defa olarak merak •dilen bir meseledir. F•,. 
muz salonwı bll' koşeslnde, boynunu Cumhuriyet bayra.mırun birinci ve hlc acele7e liizu.m cOru1muyor • .A111 ı 
bükmüş, arkasuıı bize dônmüş, sesslı ikinci gecelerinde Aya:rofya ve adımJarın satlam olmas.1 Jein ,~çect 
sessiz duruyordu. Beyaz:t meydanlarında verilen vakt.e acınmad.ıiı besbelhdir. Avrt~ 

Bir dakika, beş dakika.. Nlhayel, he- cmeydan temsilleri. büyük bir işlerine hlo karcımamak likrbıl dl' 
phntı merak etnuştik. Ev sahibi olan rağbet gömnlışLur Ezcümle hava- umumi harptenberl dalma müdataa ~ 
arkad~c::un ıeslendi·. l l ğ b declen Amerika flyanından n.oratl ~ nın fırtına ı o masına ra men u eti' 

- A;on... temsilleri seyretmek için yalnız onun fikrinde olanlar yeniden ,\ıO ,ıt' 
d kanın ikin('İ bir Avrupa harbint .. 

Çocukla hlo ses 7oktıı. Cevap çık- bır gecede Ayasofya mty anma mesi ue kadar I. tenmlyrcek b"'eY,.. 
madığuu gOrünce, titiz baba, yerinden 8.000 ve Beyazıt meydanına da 10 dufunu tekrar edip duruyorlar. 
kaJkh. Çocuğun yanına doiru 7Üril- .bin kici toplanmıştır. Halkımız:n F·'· 

1 
~ti' 

... ;u;at 111ğcr muhakkak olan b r 
dü. Fakat. küçük AJon, bir a7ak sesi- meydan ve açık hava temsillerine flyeı var ki Avrupa l>lrrlnln Anı<ri,r 
nin yaklaşmakı.a oldutunu duyunı.·a, gös'erdiği rağbet derhal Parti ge- J da ehemmiyetle takip edıld:ğ:dir· 
kenanna uı.ııtı kanepenin üstüne ftr· nei sekretcrli~inin nazarı dikka • · •·r? 

ı:. Bir :ıamandanbert lngilizler ve 6 

ladı. Yuztikoyun yaltı. Oiduiu yerde tini cel~tmiştir. sızlar Vaşlngtonda müzakerelere ıl'~, 
büzülmi.tt. kalmıştı. Öi?r-endiğimiZC' ,gö!"e genel sek - m~ bulunuyor)ar. Vaşlngtond3kl f'rl 

Fakat. o anda, kul1.klanmu:da, fnce reterlik bu temsilleri bütü.n. Tur - su heyeti Z.'1.50 tayyarenin temini iC'lf 

bir çocuk sesinin kesık kesik bı('kı - kive Halkevlerine ve köy.ere teş- Amer.ikahlarla konuşmaktadır. uaırı • 
rıklarını duyuyorduk. Salonda, aankl miı etmeği kararla.ştırmış ve dün dan ba..<?ka İngqJı:lerln Anıerika kı1; 
kimse nefes almıyordu. Eminöııü .Ha.:kevi reisliğine gön- sındakl K!lnada doıninyonund.a bLl1 

Baba, oflunun yanına sllml~tl. Onu derdiği bu kararından bahis b:r hazırlıklara clrbıllmlş. 3,000 ıa11•~ 
omu2larmdan tuttu. FakaL. A.ion. sar· rr:ek'upla meydan temsili-eri hak- 7eti.ş1irUmek için çalı~ıhyor. HarP b'1 
sıla sırsıla, hıçkırarak a,flıyordu. kında teknik izahat islem:ştir. lamadan evvel İn,riltere ile .ı\.ınerıı' 

Ne olmu.~tu?. Hepimiz teli ıanmt.ş, 1'1ezkiır Ev temsil ko'u ba~karıı arasında 1,300 tayyarl" lçln an!a~ıl ,: 
7erimJzd~n kalkmı1~1k .. Ağlıyan ço • dok'or Ce~aı Tahsin bu hususta bir :rıuştı. Fakat bunların yrı"iı kadııt1 ut 
C .. ~. do~ru 1u··..;;..,orduk. h l • b 1 t R ~rlkadsn çıkmamıştır. Çünkiı oP "' ... • · ~ rapor azır amaga a1 amış :r. a- • 

çıkm:ubn evvel AVl'upad:ı harP ~· llaba. çoeııfunu, yaıtıtı kanepeden por bugür.lerde Parti genel sekre- J< 

l si 
1 

st dyo 
!Hemen yıkılarak civ:ı
rında muazzam bir te.ıis 

kaldırdı. Koc:o~ma aldı. YavrDDun gVz- ı terrğ:ne gönderilecektir. mış, bitanf Ameri~alıtar da tay1•rrrf" 
ıerJ ağlamakt.an kızarmış ve ş:ŞmlşU. D . . d"ğ ı·l vermemişlerdi. Ingllterenin AIX't tt, 

:ğer taraftan ı;-ehrımizın ı er kadan tayyare alışverl~I için 70 oı, 
Yalnız, ellerinin arasında, &UWiıkı. bir muhtelif se-t·er,'ndekı" me>~an _ · iJ" 

1 ıı 700 İnı'ilt:ı lirası -;arfedecetlnl ini ıey tutuyordu. ı · d .. · ·· d t' 
arda a rnusaıt gun ve 1!. e matbuatı J'az-ıyordu. Bütün bu aJı.'" 1• Ilep bl.rdf"n, ürkerek, mera!..la &or· meyıdan temsilleri 1ertip oıunarak rlşler •Parayı say, matı rütür!.> k• 

muştuk: oyun~ar hoparlörler~ civar~ara deslncc yapılacak. 
1 - l\'e var Ajon, ne oldu?. nakled.lecekLr. Şimali Amerika da biıyle. Koca 1~ 

O, gözy~larını za.ptedemk.,,ordu. E- ------<'o----- dünyanın cenubundakt J;ilin ('u.ınhU'' 
llndckt ı..artı daha sımsıkı ıt.ıtsüne II . . \' k • , . mrmur yelleri dahuındf' acaba n" du~urıü~~; 

a:-ır ye e a.etı ,,. d.'.>fru bastırıyordu. yor?. Suali Amf'rika ve Amerlkab ,,r 
\ Caba, AJonun elindekl kartı aldı. alıyor 1 mevzuiı bah_ olunca bJc hatırdan çı• 
, 1It'~imi7:. o!duiumoz yerde donakal- I-faric:ye Vek3.let'.ne müsabaka gibi df"ğlJdir. Bir kerr "orası anlu~ı~ 

T<....Yim st2dyomunun tam.amile mışhk. Oda.nın tcı.ni derin bir ses:->!z- ile .cmur alınacaktır. Baremirı yor kJ cenuptaki Amf'rikahlann yr ti 
Yık-'m~0 ·~· bunu'·nlerde ba•la ,.. kanlam1.1lı. 1 Avrupa harbi ka,..Nndakl dn•üncrl< 

u .. - ·- ,., • na - ~ • 11 ine! dereces:ne gör.c muş veri- ~ ııJf' 
caktır. Bu suret.e 2~dacak boş - Ajoı:un, daklkatardanberl, ı-ö3"süne lcc ... k o.an bu memuriye~<'r ':.Çln bundan yirmi hrş sene e\'Vel çıkan ,,ı 
luğu daha mü~emmel bir şckLde bashr!l.rak. üzerine cüzyaşı djktüğJ. aym 27 sir.dc yüksek mc-ktcp i':'.ı."- bin zuhuru He düşlındi.klrrlnin ~ .\' 
dolduTmak için haz•.rlanan pro - 1 kart, Atacürklin resmi idi. zunlan arasında bir imt.ıhar, ) aı-ıı· d•iiildlr. 914 • 9ı8 harbinde conub•~;, 
gr"1tl ve planın tatbJtine de h€men meri~a Cumlıurlyellerlnin her biri , Çocıık. ilk defa bu b:ıyr:ım: lacaktır ,,,. 
gAl•ilEccktir. 1 · di fstediğ'J, muvafık cördi.ikü vazl! --.. - Y~a. ı\tatürk, diye, bai'ıram:ı- --<>QO-- sel' 

Bu plan mucibince Taksim s'.ad- 1""J:ı. alabllmltlL Fakal son yirmi b•s · 
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yomu yerine Dol.ıııabahÇ'€de inşa 1 m:şAD FEYZİ Eyüp - Rami yolu 1 zarfında Amerika blrllil fikri r;ıtrl ~ 
edılecek o an büyu· k staddan başka' ~-....... .....,.,...,..,,.... .... .,....~-~-.-...... --.~ inkişaf etmiş. hele tu bir iki sen~ 1 

- • • ... • • •""'"" Eyiip ile Rami aı osındaki yolun toplanan koncreıer bu farkı çol< il aynca mezkür ısta.dın civarır.da ı 
1 

klübü yapı'.a :ak 

basketbol, voleybol, pingpong idn Bir mo:ltl s:ılonu açılacak biran evvel yer.ı t:ıstan :;:aplır•l· cöstermı,ıır. ··•· 
Ü ..... masının Belediyece ka,..arla~tır 1- Şimdi eörüJen vaziyet ,udur: c~· İstanbul niversitesi kimya fa- üç büyıik soha vücude getirilmesi • h · :! od • l'k h k " 

l Şe rim:ıı e m e ci ı are e • ı ması üzerine Be!ediye müheond's· bi Aınerlka Cunıhurlyetı•ri tam 
kiittesi..,e ait liıboratuar:ar.n iı - • . .de kararlaştır.lmıştır. tini hızlard·.rrnak için Türkkuşu ı ]~;·; birkaç gündc•,' .O?ri bu yolı;n mü•t.,ek bir bitaraflık muhafaza el' 

Ynnus Nadi Balkan ııtaliilı;051Dta 

f.&hili ettlj1 makalesinde diyor ki: 
.Baıkulana •lddetll butik bir dunya 
harbini •W.lemete elbeUe Pololl)'adan 
ye hatıl Alman - Framı.ı prp cephe· 
.tnd:n dalla ku...-etll blr ihtimalle &e· 

bep teşkil etmek lslldadııu bu~ her 
zamancl&n fazla olarak k•zanmı' bu· 
la.nuyor. 

Amn Us Bü:rtık l\lecl!.tn loplantı-

11.Ddan baru;ederken bU' benzetiş yapı· 
7or. Salıtn denlzlcrde bir k::ıptan flli;l 
saatte nerede buJunacafını evvelden 
peki.li bUlr, Fakal lırtuıab denizlerde 
vaziyet öyle delildir. Baıan ya e.n.-ine 
acılır. 7a bir ku,.tu limana iltica eder. 
Buı-ünkü Avrupa lurbl karşısında bl· 
zlm de vazlntlmla b01ledir. Buyük 
l\IUJet Mecllslnln ve hükümetlnüı en 
büyük hedtfl memltkeUn va.rlıiım ye 
bUkıaıını korumakt.a.r. 

nümüzdeki ytldan itibaren geniş- Bundan başka yine o sahada bil- .tarafından tertip edild.ğıni yaz- ı Jca;.Z:ni yapmağa l 2şlömışlardır. 
1 

meAmk lserll
1

.•koar
11

1

1

a•rr. Avrupa harbini k"""' 
letilmcs;a krar:aştırılmıştu. yük bir ten's kulübü inşası da mu- dığım!Z büyük •model müsabaka- Gen;i Belediyede bıı vol hakkın- r<' 

l -- vafık görü!müş'ür. Bu tenis ku- s • ndan maada ayrıca b'r de •mo- da Muhit' in Üstünda.~ z"rnanınua 1 zavırcırrlnden l•udlklrrl rlbl rii 
1
. 

Jub;.J, savunma yerleri, duşlar ve d-' ~al n ç J kar rJ l l bilırler. Fa.kal Avrunalılar da AU1cr 

1 1 
, "' ~ o U• a ı ması a aş ırı - yap>'mış bir keşif vnrakası ır.ev- • .. ı· K U .. ı.·v- K IJABEl{LEJ' ııerv',; kısımları. kortlan da ı·hıı·~ ~ı•' • j kalılann nr haldr bulundoklarmı ~ 

Bu nrlyelte ital7anm Balkanlar !
cin kendi hesabına laklp edebtleeefl en 
makul siyaset. ,.arım.ada s.tatu.koso -
nun mahfu.zl7eUne mUuhrrt-tten iba
ret olabUJr. Türklytfi Balkanlardan 
ayn veya ayrllm111 ıtbl ıöste:rmefe ça
lışmakla blebir lsabtl bolonmadıiuu 
&07ltmeje hacet 1oktur.• 

'l:AS: -
.1. Z krrl:ra Sortrl Ballı;anlarm blta

nf bhp k:J :unıyacaiını soruyor. Sov· 
7eUcrln BJ.lkanıar;ı inmesinden ve 
Tu.rk ... İn.rilb - Fran u: anlaşmasm -
dan sonra ortaya fıkan bu mesele yal
nız Balkan dtvletlerinl deiil, Balkan
larla. alakadar meml~kcUer ricalini de 
meıı:uı edlJ'or. Balk:.nlar bu harple 

YENİ SAllAU: 

Hlhe7ln Cabll Yalçm Papanm tami
minden bahsedl7or. Papa harbin se
beblnl müfrit ırkçıhkt~ ve nasyona ... 
llzmde arıyor. Irkçılıfın lfrata var
dınlmq: ttk11. insanlarla hayvanlar a
rasında bütün ahi.iki. fikri ve manevi 
farkı kaldıra.rak, tam.amlJe tabii ve cl

haft4iimuJ bir ha7at miibarezt~lniD za ... 
ruri bütun icaplarını lıabuJ etmektir. 
Teşkil ~ttlkleri büyük kütlenin kun..,,~
Une l"Ö•enerek kufüklerJ tehdit edip 
bOburlenenltre karşı, bütün kcvv"t· 
terin en kuvvet!iilzl olan, fakal tekmil 
ot.orltesint ruhlar üzerinden alan Pı1ı~ 

palık m:ıkamınıu beşrrtyetı irşat hu.
s.u.sunda l'O!lterdiğl cesaret manevi t1fr 
7üksekJikUr. 

~ • '" ' · · cırt · " d~ lıu keşifle 4-0 bin hralık ııl 
va edecek ve Türkiyenin en bü- . Bu saloıı<l<ı çocuk'armııza, genç- maısrafa ih:1yaç gösterilrr.'~t'r. lı;Lk etmekten geri ltalmı1orlar. C••• 

1 

* Devlet resim ve ~eykel &ergisi yük teı:.:s kU:übü olacaktır. leMmize istediklerı ma:funa• ve- 1 Amerw hukümellerl arasında arU 
B~.e<l ive rersJiği bu parayı fazla loprak 1<>;·ra" 7oktur. Onun için bııı'' Maaril Vekilınin bir nutkı.e dün An· rilecek, ·model yapılması kulay - ·· d ·· • ·· d ·md·'~ k f l'" <' 

gor ugun en ş; ı"" eş e uzum !ardan biri kendi mrnf. aatl için fi 
1
, karada a"•lnuıur. Sergide 210 kadar !· 1···a o··;-;.retı"'cce,,.tir ı ·· ·· ·· B k f b·t b t ~ ·l\. · ,., .... • • gormuş ur. u eş: ı e!' ı mez rupah bir devlcUn mU.zaherettnı tcJ11 

tablo vardır. .~yn<=a model malzemesi de ma- hrı,,en yol münakasaya çıkarıla - ne çalışmak thtl,.acını duymuyor. so0~ 
* Tanzimabn ,Uzilncü yıldönümü IJiir.!!;S;~:;~~~~~S~~ 1 _1i_y_e_t_f_._a_tı_r_ıa_u_c_u_z_a_sa1 __ 1:::_c_a_k_:_ı_r. ____ c_2_k_ı_ı_r.____________ ra daha mıihlm olan keyfiyet dr yll'' 

cuma günü kutlanacaktır. Bu müna ... bunlardan hariçten celecek bir ta~~ 
sebetle Üniver•iıede merasinı yapıla- 1 A ! 1 AVRUPA HARBiN:N YEN! rv ESELELERı 1 nıza karşı yalnız ba,ına mukav•'"' 
caktır. f htAı <"Is l u•• t ~deCl"k kadar kuvvetli dtfildfr. 0f1~ * Üniversite Rekıörlüğil Atatürkiln """ a 1 rme azın. 1 • irin birbirlerinden aTrtlmamap tı;arr 
~~:~:;,,~~,~~~v~:~ k~::;rc;;,. :_ ~lr ~e· sa··~tkiirmın. bir •in•= Balkanl) !'da Italyanın Düşünceleri vermişlerdir. ı 

"'-"i san atk;ırı otabılcceı!lnf z3n ve kabul Geçen ha.-pte pek de böyle deti1d 
lonunda yapılacak ihtı!al için bır prog- , k b •• k Bu•ün bu d~ büyük bir fark sayıh1of• 

e.n • u tau.~a r. ı t-vvcı .. ! . .irmeı- Yeni ı:elt-n J\vrn~a Clz .. tel\•ri İ!al- m.ı · .., bPrab<'r İLa:yan1n \~az•ycli ne "' D raın h&ı~ ıarnakt.adU'. ı ı·ı ti Ge('l"n umumı harptcnberl dü:nyarJI s ·t ı a r. Sorn d~. !ı :n z:?vkjne y::.r.ırı :.::.ı.nlard..ı al:lf'!l.ğı vaziy e .. kat:.;ır n.ıı;ik b>Jlunduju kendillflnden ~ * Azapkapı ve Unka '.1.lnd.::ı.ki yol- k.ırı k ' ı ı.. C ·· , ti.na ma ve ah.,•erlş va4:ıtaları arttık - ı ::ıyı, ıı ı ır or .. :nuş.ur ki, t;ok m zu1 olar:ık stitunl .. nna ı u anla ı'n:.:ıkuu!ır. r ırt 
ların parkı.! döşenmesi b'ltikten nra bu zat sine~da as!a ı:ı:a.v ... !f•> ola- artmı,. kıl'ala.r arasındıkl me~ t _, 

...... me,ıua dtlir t'.Ji.Yli yer a:rırmı, bu.u- İta!ya Ulıbaharda Arııavutlutu m;1.. oıv 
kc>prü nakil va ıtalarına da ac;tlacaklır mıyor ve halta, halkın r:aı.nnda lıayli nu\. orlar. Tıirkiyr, rransa. ve i ... -ilkre azaldıkra aıal~~tır. Onun itin etn _.d 

...,... lüm ş .. k.!ı.le aldı. Sonbaharda da Av~ il il Fra salP'" * Okuyup yazma b!lm yen aparb- carıp bir hale dil iıyor. Amerika c ınc ~re ve n. 
ara ı tl ki mua.lırclenln aktı G:.ı:cr:ne rupa harbi çıkınca. buna karl$Mıyarak 

1 
••. d ı ı b ..,,, ' man kapıcııan kur tara devam ~ 'l o- Bi.naenal~yh. o.rtı~ slnl'mam 121 d'.l, İtai. .,. .. n matbuatı lhtlya~k.\r bl!" v3 ziv. f't • ışver~ı t :şu son Y rm et 

., B3J!o:.-.:ılarda dosl!uk rabıt.aJarını kuv- ı k f b ı .ıof• kuı-up yazmtıyı Oğrenmezlerse bu ış~en bir t~crübr t.al1 l.a ı baıMdt-n ,.;;.!ı;&!'Dtak, · denbtri biiyilk bir n işa umu._. 
menedJ·ı-kıc~· ' ~ atarak f.k~r ve miıta.leaJarını sOyleme- veUer.dırmefe eahştı. l\ltlnasebetleriııi Fr:ınuuın. incllterenln Cf'nubi A'fl.lr 

"'...... ı·u bifl:'İYe, Uıtls:ıoııa, yer vermek 1.izımd::. m~lerdi. Fakat r;l~tide Roma 1:1aibaaM • 
rr 1 b il k 1 1 .. Ueri c~ltürdü. Şimdi de duşilndükü Bal· rlkada bir davaları olmı;vabiltr, di'.fot

11 
1 * l>ördı.lncü umumi rrOfetfş Gc.'1e

ral Abclttllah Alpdoğan ~ehı im.ize gcl
mistir. 

erşcy ~ ve o ay C' bi l:'Onnl· tının Dalkanlarl:ı. m-{ul olarak İ!al· 
~"f kanl::rda bir harp olmam:ısıdır. Çünkii tar. Fakat Alman tarafnHn bir tı:t.1 

1anın sQıii dinlenmeden B:ı.1k:ınlarda eter Ba!kaı1l.-.rda bir ha.rı, çıkar .. a bu iddiası olabUlr. Almanya k~ndine -.:b'" 
hi("bir ~<'Y yarıtamlya~ağını !liöylemrğe kta b' h d k ı /1. d •. 6' 

şar ır arp emf' t r, k enu. mu- yat saha<tı> ı .. Uyebilir. jı.,tcd:il me'W'll 

ycl.m. 

IU'R !.\S CEVAD 

I\"o. 32 ,================, 
r -Benim Mehmclter. ek~;k ne- Mehmetçik Geçiyor 

cakıl!yarak dağdan yola indirdi.. 
Bir yolcu çevirdi, beni eşeğine 
yükleyip ev.me kadar g~tirdi. O 1 
bur.ları yapma;ayd, ben yo.'.arda 1 
çok kan zayi edecek ve sürüne -
cektim. Dunları unutmuyoru!n, 
anne! Unu uroam nankörlük et -
m:ş olurum! Faka'., S3lih çok iyi 
brlirdi ki, ben Mehmetle nişan • 
lanm·ş"•m. Or.un:a ni•anımı bozup 
ta ben: ama{(a kalkıı;ması onun 1 

için hem ıryıp, hem de küçüklük 
sayılırdı. O, bunu yapmama! ydı. 

lüzum cörme,I arlık Avrupanın siyasi b b · d 1r lht' W 
arc e.o;ı emektir. Böyle b ımat dı lptidalyeyJ cenubi Amer:kadan 

7""*'h~r11 , .... m'\tbuahnın nazarı dikka- ita d t • t' 
lya71 alma dü,ündürmck '!'dır. Çün. mln etmek J('ln yavaş yavaş oraya yt 

Uui celbetm,kten «eri katmıyor. Ber- k"" i _,.. 

~ yim var? Tarlamda br çJ'! ökü- _ 

züın çalışıyor. Beıı.:ır.:e e~Jcı::r - lıL ı --. ---1------.~---.---ı .11 
sen, Bunlardan birini S&rıa hediye .. --- '\'azan: skend~r F. s~rlTF.LLı _ı-=====v 
ederim. Bağım, bahç~m var. Erzak 
ambarım her zaman dolu. Mchme
din anasının açlıktan nefesi ko - 1 
kuyor. Üstelik harpten dönüp dön·ı 
ıruyeceği de bel:i değil 

- Ne olursa olsun. Ben bir kere 
onunla nişanlandım. Gönül bu ya.1 

Hüseyin senden daha genç bi~ er· 
kek olduğu halde onu bile seve
medim. Mahmetciğimi, savaştan 
dönünciye kadar beldyeceğim. 

- Be'l. sevmyiorsun. demek, 
Ayşe?! 

_ Hayır. Ne seni, ne Hüseyin!, ı 
ne de başkasını. •• Yalnız onu se
viyorum. 

- Fakat, gürrün birinde pişman 
olacaksın! Ben iki yıldır bekiır ya· 
şıyorum. Karım çok iyi bir ka • 
dındL Onun arktsından çok ağla
dnn. Lakin göz yaşı bir <iiüyü di
rl:.t neğe yetmiyro. Bekarlıktan 
usanci.m. Sen, köyümüzün en şen, 
en şakrak, en becerikli bir kız•sın. 
Seninle ev cnme~e karar verdim. 1 
Haydi gel, bu kararımı bozma be
~m! 

Bıi'ün bu konu~malan odanın 1 

arluısındaki sofadan dil"' !eyen Ay- 1 
şenın annesi, kızını müşkül vazı
yetten kurtarmak !çın, arkadan 
s lcndı: 

- Ay e .• Hala uyllilladın mı sen?, 

Kendi kendine neler konuşuyorsun 
orada? 
Ayşe ayağa kalktı.. 
sa:ın baş•nı çekli_ 
- Ben gidiyorum, Ayı;e! Bana 

ka1'l bir söz verebilmek için sana : 
iki gün mühlet veriyorum. Ondan 
sonra işi annene açmağa mecbur 
olacağım. Allaha ısmarladık. 
Ayşe pen<:ereyi kapadı.. 
Yatağına girdi. 
·salih balx;ooen .atlıyarak uzak

laşmıı;tı. 

Ayşenin annesi tela{ıla i.çeriye 
girdi. 

- Bu herifin her gün burava 
uıtramas: meğer boşuna değilmiş, 
yavrum! Sana göz koymuş .• 
Ayşe: 

- Gözü eıksın .. 
Diye bağırarak ağlamağa beş -

ladı: 

- Ben ne talihsiz bir kızmı:şım. 
Sı;-vdiğ'm erkek asker oldu, harbe 
gıtti. Hoş'.anma<lığım herifler et
raf;mda dolaşıyorlar. Zavallı Meh
medim .. Bunlar.n hiç birinden ha
beri yok .. Çanakkalede düşmana 1 
goğsünü siper etmiş .. Çarpışıp du
ruyor 

- Dmıck Salih sana iki gün 
müh.let vereli Bu müddet bıtmce 

benimle anlaşmağa ge'.ecek. Şaşa
nın o koca bud3'anm aklına. , 

- Anne! Sakın beni o s"rseme 
vermeğe kalkıı;ma! Öküzün adı bü
yük:ür .. Belki gözünü ·kamaştırır .• 1 
Aldanırs!n! 

- Merak etme y.avrum. Benim 
ııözümü ne onun öküzleri boyar. 
Ne de ta~:alan .. Ben kız,-mı sokak-
ta bumad•m. 
Ayşenin göz yaşlarını sldi: 
- Haydı, sen yat.. Uyu! 
Ayşe annesine yalvardı: 
- Sak:n babam duyma'lın bu 

herii'n yaptığını. Kanlı b:çaklı o
}u~lar sonra. 3en babırm n M(;h
medi nekadar çok sevdii(r.i bilir
sin. Bu miskin topala babam beni 

- Merak etme dedim ya. Key- ı 
fine bak sen. He'e şu yaran iy'.-ce 
kaparuıon .. Adamakıllı dolaşmağa 
b3şla. Ondan sonra ben konuşa -
cağ m onun1a. 
Ayşe gözünün ucile annesine 

baktı: 

- Başka lronu•u!aeak ne var ki?. 
- Ne mi var?! Bu yaranın he-

sabını soracaihm ondan. D'vorlar 
ki. da~da seni Hüseyin değil, o 
vurmuş. 

- Ya'an anne! Yalan sövlüvnr
lar. B~nı Hüseyin yaraladı. Sa'.i
hln iyıliğiııi unutamaıiı.. Beni ku-

Ayşenin annesi kö~larını çatarak 
düşünmcğ"e başladı: 1 

- Seni Hüseyinin vurduğundan 
em.n rr.ü:dn? 

- F:vc'. Göz1erim'c !!Ördüm, an
ne' B:r kavan 1 n üs'ünden b~na 
Sf'S-?e:-di.. Yan!na pttmC'mi söyledi.. 
G~'emrm dcd·m. Or.un üzel'ine l 
bano İıl•an adı.. Vuruldunı. , 

- ş;rr:di i;:anryorum sözlPrine. 
Z1'en ben de duvdui1um laflara 
pek inanmak istcmemist;m. Sallh 
S!!"ni nıçın vuracak divnrdu.'11. 
O hll'lde boş yere kalbini kırdın a
dartıcaii zın .. 

- P-,c: vere Il"İ ci'Pdin. anne? 
- Övle va .. l\fademk; sana bu 

hd1r ;vm~· d-rıkundu. Günün bi
rinde biz• 'azım olab'irdi. 
Av~e başını yastıi!a davaınıştı_ 
Ya'''""a nnnMin~ dör.dü: 
- Giln'in birinde Salih bize ne 

1 

yapab!lir? 
- 3~n daha tecrübes;z. dünv•

dan ha.h""i olrn•van bir kızsın. vav
rum! Mehmedin. Ü7.i:m dı11-'-e:rrek 1 
Ü7A~ h•i!a gitmediğini biliyorsun, 
değil mi? 1 

(Devamı var) 

u o zaman talyanın imparatorluğu t.-neyl düşUneblllr. i!Jte Li.tln '-'.....--. Jiu • Roma ınllıverl İtal7a71 orta Av- · v...... ,~ 
l('in türlü lbUmaller de hatıra ccl - buriyetlrrini aon sent!erde m~ıııl 

1 rupa polliikat;ından uuklaşbrmq, Av· '"-'-dl F k ı ı"taı · · ·" 
meal<' r. a a ya buc-iınkti Av- den düşünceler. Ct'nobi Amerikalı>"'. 

rupanıo bu kı ~nunda hep Alma-oyanın b bini h rı · d k ı t • 
rupa ar n a cın e :ı muş ır. Bu arasında burünkü Alman7ayı beie ..... 

dedlil olmuştur. Son lkl ~enedenberl harbe karışacaiını gö,teren bir lşa"et .,• 
vaziyet bö>·le devam etmtşt;r. Fakat n.enler çoktur. Fakat eier Alman7•~J 

dr görülmemektedir. Böyle olunca ken- k k saJP'"" 
j;:a.Jo.anın Balka.nlara daha ziyade ali- harpten p.Up ola.ra fi arsa o , 

, dlsl için endl,. edceek bir sebep de ., b' A er,-• 
kaSlcı ı:österml!J bulunuyordu. Batta cha7at abası> nı - ce:nn • m ~ 
Berlin ... Roma mihverinin müstakbel JOk drueJı:ttr. ::ra kadar ı-enlfletettil endişesi dd 

iıaı,.an halkı bqtin harbe tarı1ma- yulmaktadır .--"' 
faaliyet sahası oJarak orta Avrupa mak surrtlle İtalyanın ettlft maddi • rn 
Almauyaya, Ba-Jkanlar da İtalyaya ay

lstifadt":fl cöı:ünlinıJe tutuyor. Harbe 
rılıru!J oldu.tundan bile bahıı:olonuyor- karışmamakla İtalyanın ticareti lnkl· 8 • • • • o d' 
du. Bnciin artık Berlfn • R.oma mfh- 1r1m1z1 n er 1 ,af etmlş, ccmllcrl her tarafa cldip vcrlnden baMedildlfl işitilmiyor. Fa-
kat İtalyanın Balkanlarda. olup bltec~k :elmPktl" devam etmı,, Avrupa Uc A· Hep ı' mı' z ı' n 03 rd ı' merlka arasındaki münakatlt&an aza ... 
,eyler,. karşı likayt kalamıyacaftnı mi k:l.n temin etnılt. hula.s& kazandık-
söylt-mtk lçln htçblr vesile elden bı-
rkılmıyor. 

ca kazanmıştır. 
Ö,-le ki cenubi Amerlkada yakm za-

Rom~da b~hman Avropah muha • mana kadar Alman ılcaretfnfn kazan-
bf'!'lrrln wa:rdlldarından İlalyuı me· ... 

.J mış oldutu mevkU bundan sonra 1.bt .. 
h,.fiUrln 1enldcn ne dii"ündükJerj an· :ı. 

yanların cır 1«lrece5tnden Almanya ... 
1ı:ı:~tiıyor: Balkanlar İtalya için 7alnll da nasıl endişe edıldlfl daha C't''-ıler-
ytyecek ve mev~ddı lptld~Jye menbaı de bu sülunlarda. Avrupa matbuatın ... 
alışvc!'f.t yeri dtiildir. Balkanlar a7nl dan nakledilerek izah ed1lmişt1. 
nmancl:\ Adrl:vattt denizinin atisi için 
dalma İtalyanın naı:an dJkkaUnl cel- italyada herkesin ltanaaU ,u mer-
betmektf- olan mÜblm bir sahadır. ita1- kezdedtr: Sln7or Musollnl vutyetl 
J'a Ot'ta Avrupa işlerinden eeklldlkten takdir eder. l\lusollnl memleketi J'en.i 
son'!'a BJ.lkanlarta daha zt,ade me.~rul bJr harbe sötürmlyecet&lr. 

olma,-ı kendi menfu.tlerlne U7cun Ancak bunu böyle cörüp de flatya-
bulmu,tur. 

Frans:ı Ue İnrllterc orta Avrupada 
Almmyanın &aktp edeceldill taarruz 
politlka~ına moıkavemet cöstererek nl
ha:vet kuvvete karın kuvyetJe muka ... 
bele etmrk mecburlyettnl g-ördükten 
ve A.vrupada. yenl bir harp baş;1:ıdık

tanber1 ISf' fta.l!a kendini Balkanlar· 
dan C'C"lectk hrrhanri bir teblllıeye 

lıaMıı lhUyath bulundurmuştur. 
İtalya Ue Almanya miltt!-flk bnJu. 

nll)'orlar. Bu IUbarla harbe kanoma• 

nm ne olursa olsan muUaka harbe 

sirml7ecetı manası eıkutla.m11acatını 

yine cTaymls» mul1abiri il.i.ve ediyor. 

Olablllr ki İtalya bir ~ lüznm gö
rürse müttefiki Almanya ile beraber 
olarak harbe karışır. Olabilir ki itaı ... 
7a müttefikini büc;bütün bırakarak 

Fran~u: - İngllh: cephro.;ine (t"çer. İtal
yanın sonunda a111ratı vaı:lyett k:estl
r!p ·07leme.k llılklllaten bir kehanet 

ı _;ıclir. ..... 

Şehir İçinde Bitaraf 
Mıntaka! 

Okuyucularımızdan 1:4ref ~
len yazıyor: 

«Bu yaz, E7ÜP bel9tytJıi.fDIP 
JaPLlrmut o1dutu üstün.körü bit 
Arnavut kaldınnu, A1tarçeşnıe "' 
drn başlayıp •eldl* Edlmcka.Pif" 
T•kın Ziıl:l.ti çeşmesinde lst.>p! de~ 
dl Öle laraftan Nafıa miidürlil• 
flinün yaptırdılı Edl.rnckapı .. ıt• .. 
mis tJOse!il de ayul yere sapınad.SJI 
reçU, dotruca Rami•• rıııı. şın>' 
dl ytiılerce lira aarflle 7apı1JP~ 
olan bu lfOSe arısında elli 111e~t 
lik kadar sayet bozuk. berbat 11 
yer kaldı ki 1ıtmurda bıırad~I 
geı:menln lmki.nı 7ok!ur. Ft • 

nr 
amma. bu 'kadar ma!»raft:ın so .. 
bu elli mrlrf'lik yl"rl ktnı 1•Pş 

40 
cat acaba? Burası 'ebrın tçlrt 

?.» .J ac:üp bir bitaraf mıntaka IJll ~ 
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ASKER GÖZiLE 
(1 inci sahifeden devam) l 

ltalya kabinesinde kadar cenupta vaziyet değişmek
ted.r. Burada kolayca aşılabilir bir 

değişiklik oldu çok tepeler ve Holandanın cenu- ı 
ba ve garba uzanan demir yol -

d ll.'ltna ile A'ina arasında bir a- !ar vard•r. Alman'.arm bu mınta- I 
r e~ı. tcc:avılz paktı için müzake- kaya göz koymuş olmaları muh-
de er_ın devam eltij!inden bahse - temold;r. Roıerdam'dan Flessıng'e 

1 
en In.giJiz gazeteleri, bu yenı an- kadar uzanan kanallar şirnacde J 

~ayı m~a!t surette karşılıyan Möz ile Ren nehirlerine, cenupta 
'""itıyatta bulunmaktadırlar. Eko nehrine mülaki o:ur. Alman- 1 

ılt 1 !ar bu mıntakada bir deniz üssü ve 
1 . alyan kabinesinde büyuk bir son derece mükemmel bir hava üs-
k•&.,ıklik olmuştur. Par!i umumi sü vi.icude getirebilirler. Alman 
l>atıbı ve altı nazır i5tifa etm şt r. tayyareleri artık bir saatten daha 1 

arı; umumi kiıtibi S.race ile .Ma- a• b!r zaman içinde bu üslerocn 

1

. 
:ıı Nazı.rı .. A1fiyeri'n~n .istıfalan tn,g;!iz sahil:erine ulaşabilirler. 
/\~alı gorulıiyor. Çıınku bunlar Fakat bunun için de Holandanın 

dilmiş o1ması da, Holanda ve Bel
çika için ıehhkelı göıii.lüyor. Çün
kü Godenberg, bugünkü cephede 
harekatı merkezi vaziyetten idare 
eLmek icabeıderse, çok şimalde 
kalmakt&chr. 

Bununla beraber, merkezde, Ma.
jino hattı karşısında son gün·lerde 1 

15 ıeşrinievve'lde olduğu gibi ıaar-1 ruz alame'leri sıklaşmıştır. Topçu 
s'stematik b!r suret'.c ateş etmekte 
ve birbiri arkas.na muhtelif hedef
ler kot;amaktadır. Almanların bu
raya yeni roplar getirm~ olma -
!arı ve atışı ıanll'1lı etmekle meş
gu 1 b,,: unmalan ili tim ali de yok 
değildir. 

Almanların çoktan taarruza ha 
zır bulundukları ma!ı'.ımdur Fa -
kat taarruza geçecekler mi? Geçe
cek.erse nereden? Fırtına ne za
man patlıyacak? 

~ . anlara karşı olan büyük sem- bitaraf! ğmı çiğneyip geçmek icap 
hr~aes·ke tanır.mış:ar~dır. bA\m

1 
an

1
- l edeC"ektir. 1 

d ' feşrıkı mesaı e u unu - Alman crkanıharbivesinin Ren 1 ı ~ıı zaman, iş başında tutulan mıntakasında Godesberg'e nakle - ERKANIHARB 
y •t m ı c kı m ; eni r. A JI', n- =====-=================::;_;,:,;,::;,::;~;,;,;,;:,, 
lt.ada buna faşizmin ik'.idar mev - H }} d k d. • 

' iJe diğı gündenberı laL~lk o an a en ını 
O:Lği "'b d ğ'" 
6, .. no el e ış~ ~rme. mana -
•l!a atfoımckledİl'H. müdafaaya 

r * SovytC':.Crle Fmlandıya mu -
d~lılıasıarı arasında müzakerelere hazır 
b llnderJberi Moskovada t0 krar 

• 
a,lanın:ştır. 

fa*, Alman tayyareleri dün Pk de
~arak Fransa üzerinde ı.:çmuş- I 
lr ır. Dün hava keşü faali~-ctleri 

1tn•ştır 
a * Alman ordusu kumandanlan 
llÔl'asır..cta değişiklikler yap!!acağı 
~~niyor. A'mım orduları kara 
lif llıandanı General Branhis'in is
... ~ e'.tiğine dair bır şayia dola -
"10t, 

Otobüs işleri 
(ıı~ lediye reisliği; evvel~ bu yıl 
1 

.anmağı knrar aştırd ğı ctobüs 
~ııı·.y~zı Jıakk•nı bir sene müd -
~:le tehir etmcği kararlaştırmış-

d1ı~uııa sebep; son harp vaziyeti 
!· ayıs!lt> Avrupadan otobus ge
ı:ırne imkansızlığının kat'i suret-

anıaş.Jı:rış olmasıdır. 

4113~ sebep'.e İstanbu:da orobüs 
d erı şimdiki vaziyetinde bir sene 

a:!1a d~am edecektri. Yalnız bu ı 
4. meveut o'obil&lerin kontrolu 
Ve ne daha büyük bir ehemmiyet 1 
ba tileceği gibi yeni arabalann mü-

Yaa şartl'arı da hatırlatılacaktır. 
~e~ii!er taraftan bu imtiyaz; ge'e- 1 

lan sene de doğrudan doğruya kul-

t 
ılmıyacaktır. Belediye rt'isliği 1 

O Ob" 
trı ~s imtiyazını tramvay ve elek-

lıt idaroısi vas;!asile istimal ede-
~ek, otobüs'.eri de bu idare geti -
~ektir. 

.... 
llayaıılara yeni tenzilat 

devam e .iyor. 

Ferah Sinemada 
8 ~ Tel 21359 
u Run..ıe~ iliLareo 3 T r.<çe fı'.m 

1 · K[Şİf ALAYI [Türkçe) 
ı · ll[HİZ Al Tl D-1 [Turkç1) 

Brüks"l 1 (Husu.si) - Belga a
jar.sın:n L:iheyden öğrendi.~ine r,ö
rc, Hari<:iye nezaretinin yü.ksck 
memurlar ndan bir za~. Ho);an -
danın istik.lali hakkında ~u bey~-
na' ta bu.unmuştur: · 

•-Her ne ct'.ursa olsun, clmiz
dcki mevcut vesaitle memleketin 
istik.lalini müdafaa edeceğiz. Ho~
lan.dan ın her tarafında şimdô nc
lür;er~n suları kabarnuş bir h~l _ 
dedir. Orıa!?ğı suya vermek ~.u -
su.sundaki aldığımız tedbir:er sa
yesinde her taraf su için.de b!ra -
k lacaktır. Hol.anıda ordusu daima 
stratejık mevkderı tutmuş btı -
!Jr.ırnaktadır. Hollanda h!çlı;~ za
man gaf:! avlanmıyacaktır. 

RADYO HA5ERLERİ 
Londrada bir Alman 

mültecisi 

Londra 1 (Radyo) - Bir Alman 
mül:ecisi Londra belediye reis:ne 1 

on şilin ile nişan yüzüğünü gön -
dererek, bunları kızı.haça verme
sini bildirmiştir. Mektubunda Na
zilerin ii:zeriııde bu kadarcık bir 
şey .gıraktı.klarını yazmakla, k<n
disi ve af.esi namına İngilterede 
gördüğü hüsnü kabulden dolayı le-. 
şekkür e'.mektedir. ı 

Kral Jorj Roma sefirini 
kabul etti 

Roma 1 (Radyo)- Londradan btl
dlli7or: Majeste Kral Jorj dün İngil

tere.nin Roma sefirini kabul etmiştir. 

Bitler cepheye gitmiyor 
Paris 1 (Radyo) - Bitaraf mem

leketlerden gelen haberlere göre, 
Hıtler garp ceplıe<;ine harEkNcni 
tehir etmiştir. 

Alman ret1mi tehl'ği 
Roma 1 (Rad7o)- Alman büyük ka

rargihınm t~bliği: l\luzel - Palatina a-3 - Sinemamız hesabına 
l'ılarmnra Stüdyo~unda 

çevirttiğimiz 

ra!oında k~if hart-kıi.tı ve topçu faali· 
i 7eU devam etmektedir. Dun dört dli1-

Cumhuriyet Bayramı 
~esmi geçidi Türkçe 

man ta7yaresi dlıştinilmw;tUr. Tayya
relerimlı. Fransu halları ı-eri:;indekl 

köyler üzerinde ile.şif uçuşları 7ap .. 
mış:.ardır. 

~\ı;,;; ,.:::,ı~ fiı.- ..... r~~r~, 
l f'f ~---=-it AP 1' Jt fiti 
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bananma Ertesi .:iünü Erkenden Huruca 
Başlamak Üzere Aleste Bir Vaziyete Geçti 

"'tletııuerde suba7 kamaralarında, su ... 
tl dairelerinde, batlii. manı-ada ef

.. t 
•l ""asında konuşulan tek mena b• 

ll)ord-. 
il b . lflıı.cı huruçtan lam bir ay ıre<:llil 

d ~ide h.Ua, niçuı denize açılnımadığı, 
•. U)tnanıa kal'1'ılalılmadıfı büyte demlr 
'C}:l'fl- . 

"'de bekı•ndtcl dedikodu odlllr-

:'3.iııe nıünakaşalnra sebep olu7or, .aJ
~l'et kumanda heyeti korkakhllla it

nı Olunu7ordu. 

te Osll\antı denluilerlnl 7etişUrmek ü-
te h.ırpteu evvel İstanbutda 7erlet-

lııt oı . . 
.ıı an lngiliz talim beyell de iki 
'lltlfla, 
ı._ nınanın ka1'i ueticell bir deni~ .... , •. 
lt ı.ne tulw,ması içlu 7i.ikse:k m:ıkam-

lt ta Yaptıkla.rı ielklnlerle bu lşl kiırük· 
l ip duruyorlardı. 

b llahriye NezareUle umumi kararri
ın k 

bir• 4 1lunus.a.nioin ilk cunlerlnde blr-
tttı; •rkıunna vetdikh·ri telcraflat' A
lı aı ltaıniı.in vahi itirazla kaçındığı 

uru(' 
tın yapılma.sına karar verdirdi. 

i k 
il) anunu~v-vcl ı-ecesl ak131mda.n baş· \.\:n ha:ıırlıklarla donanma erte i bC1 

lıur llrtu.~ni pazartesi cünü erkenden 

li uca ba•lamak üz re alestc bir \'a
lt~ COÇIL Yine ayııt &CCO lllallad;uı 

verlluı fil mealdeki bir ıe~ar: 

Malta 4 ki.nunusanı 328 

Nirida. Osmanlı Donauma 
Kumandanlıima 

Ayerof Mondros&.& ve tamirde._ 
Bava karanlık. ve buluUU-Dıiş.man 

u,-kuda-. Japonlar clbl bıicum ve mu
nlfaklJoel. 

Yüzba.tı Jan 

Artık RamJz Beyin harekete cee -
me:J. lçio tam fırsahn cclıp çattıfını 

lelkln mahl7etinde görii:Jdü.. 

Telgraftaki 1'ÜZbaşı Jan Donanın• 
Kuma~clanhğınca malüm blr p.ıısıye& 

defileli Sonradan anlaşıldıima &öre 
iki Balkan devleti arasındaki denis 

muharebesini al.:i.ka He bekliyen, hatti 
netice üzerinde bah!!ie tutuşan :\talla· 

dakl inıııtz babrly•lfteri taralınd>D 
190S Ru.s - Japon harbinde Japon do

nanmasıııın Porartörc yaptığı hücumu 
trlmih ve O manh donanmasını l\lond

rosa. hücuma _,cvkeden ba &elrralın 7a.
zıldıiı öğreııJlmişU. 

• ~iraı Ramiz huructan bir l'CCe rv
•e1 b'! telgraf me.,eJui üzerinde do-

l\;1olotof'un 
Nutkunun 
Akisleri 
(I inci sarııjedcn devam) 

orta okıLu talebelerinden Kosti 
k!zı 15 ya.şiarında Ano:stasya her 
vakitki .gibi dün sabah okuıa git.
mıı;tır. Anas:asya saal 16 rıııa.<le e
ri.nde okuldan çıkmış ve vapurla ' 
.EyiıOe gitmek uzere ı.skeleye doğ- 1 

ru yürurken, 6 numaralı Hal.ç J 
vapurunun ıskeleye yanaşmak ü- ı 

2ere o:duğunu görmuş.ür. An~s - ) 
t;ı;ya vapuru k~.rmak korkusile 
koşmuş ve her.üz ı.skeleyc yan .. ş- 1 
makta o an vapura a· Jamak csler
ken ayağı kayarak vapurla iske • 
le arasına düşmüş ve fe~i sur<'lte 
ezilere;; kaburga kemikleri k:rıl
mıştır. Genç derha:i Balalta Mu -
SC\'i hastane.;ır.e kaldırılmış ıse de 
birkaç dakika sonra ölm~.ür. 1 

POLONYADAN ALISAN GASAİ)I 
Roma 1 (Radyo)- M. l\.lolotof, dün- 1 

kü nutkunda, Soyyet Rusyanın Po -
lonya harekihnda 780 aı.;ker öldüğıinü 
ve 13.000 asktrin 7aral:ındıjını söyle
dikten sonra Sov7etlerln Beyaz RtLJy:ı 
ile Ukranyayı tam:ımile fual ett:ğinJ, 

900 top, 300 ta7yare ve 'tir çak tank 
ve mühimmat ifU.n.am e7led:tinJ Ulve 
e1mtşUr. 

Sovyet Rusya Ve 
İi:alyc.nıu Bilaraf:ı9ı 

~ 

(1 inci sa'iı.fedcn devam) 

kiye mibıasl"bahn:ı alt kısmı. Anadolu 
ajansı gaıctrmb; çıkıncıya kadar tebl.i 
etmemişti. Bununla ber;ıber, nutkun 1 
blıe ali pasajı şöyle hulasa edilmek- \ 
ledlr: 

1

. 
Sovyeller Bfrllff Türkl7e ile de Ka

radt!nize ai1 meselelerde bir müteka- l 
bil yardım paktı yapmak Jııtmiş ve bu 
suretle hiçbir düşmanın Karadenize 
cirmesine imkin vermt-k lst,.memiştir. 
Fakat Türk:yc buna razı ormadı ve 
buna mukabil İnı-Utere ve Fransa ile 
ı>akl imzaJadı. 

M. l\fo1!)tofttn beyanatı bfr buçuk 
saat sürmü'itilr. 

Dr. f-Iafız Cem1! 
(T 01\~L\:'i J!l'Kbl) 

DAII!l.i yı.; ~! İ. 'TEHASS!St 
nivnnyolu JO.l 

l\Iua'."ene s:ıatlerl: Paz:ır hario her 
l"İJn 2-.S - 6. ,._ah, Cumartrst 12 2,5 

ftltar3ya. 'l'el: !'?2398 

ıuınna crkaıoıbarlılye reisi Vasıf k:ıp
t&nla göril~müo:tü. 

Kendisi bu tclçafa çok ehemmiyet 
vcrl:ror. kiiıdı elinde .sallıy.:ır:ılr. Va

sıf kaptanla 'üJIC konuşu7ordu: 
- Vasıl Be7! 

- Buyurun be7im! 
- Bu telCTara ne der.ıinlz'!' 
- !\-Ialbda.ki İngiJ,_a do.sUan.muın btr 

liutcsl? 

- Ben öyle tahmin elmlyoram. 
- Evet!? 

- İncili% C'cmicUerile olan sıkı a11-
kamn malüm. Onlar lb bizim p.Jebe 
mi.zl lstl7orlar. l\IüsaU fırsatı bulun
ca da dosUukJarını büyJc cümlelerle 
izhara çalışıyorlar • 

- Zannetmlyorwn beyefendl 
- Ben bu telgTa.fa smk güvenlyo ... 

nım. 

- Nedeıı ve nasıl? 
- Averotun Mondrosta oldu.fu artlk 

muhakkaklır. 

- Onu keşfelllrlrlz. 

- Bayır, şlmdt sırası defli .• l\Iadem-
kl 7ar1n sabah huruca karar verdik • 
Averotu Mondros llmanuıa varacak 
donanmamız b..z:u.& llma.nm içinde kıs
&trualr. Jml\a etlii"I aman tel&Tatm ne 
derece CÜVenmeğe deler olduğunu Si· 

-.:e lsbat cdeceflm.. 
- İnşallah Amiral!. 

5 lr.inunosanl 3U pmrtesi sabahı, 
,arakla beraber NUadan demlr alan 
O~m:ınh donanması başlaruıd:ı Ami
ri gemisi Barbaros bulunduğu ha.ide 
Turg-ut •e Me3'udiyeden mUrekıı.t"p 

~rhh fırka ile komodor Rifa1 Beyin 
k umandasrnd.akJ destroyer fllotilllsuu 
peşine takarak harekete rcçmb;U . 

Mecldi.Je donanmanın bir mil ileri-

3 - 8 O N T Z L G B A P, • l İKİNCİTEŞRİN l93t 

ltalyadaki Yeni Saadet ve felaket <L:.lDflılUEt) 

~!!~~~!~~m•m' g~ti~e~ şeyle~ 1C::: .. K~:~~::~I ::':::-.:.-;~-;,:~:·:.:::,.=,•:::\Garp alemındekı hurafelere ınan-
ıonyanın lakstml, Türk - İngllb - k ı" ı • 1 b k ı 7 
Fran" muahedesi; Sov7el orduları- ma azım ge ırse, ne ere a ma l o 
nın Romanya ve 1'facar hudutlarına 
dayanmac::ı, Balhktakl vaziyetler İtal
yan ı>ollttkasını ve hedetıerinl tamamile 
dt"iişllrmcyl ''e Almanyadan uzaklaş
tırmayı icap ettirecek ku:vveUI sebepler 
arasında bilhassa yer aldığı cJbt Av
rupa t-.i.diselerlnin son lkl ayhk tcttlll 
ve te7ahür ş.eklJ de bu aylara müt.e
kaddfm İtalyan Amallnf dt" "adece bir 
hatıra mertrbeslne sokmustur. Bugün
kü vaziyet müvacehesfnde İtalya ke-n
dlslne yeni bir oolltıka yolu ('izmlye 
ve rnı.imkün olduğu kad:ır bltarafhğını 
muharaza eylt."mlye ve bu mümkün 
olmadıiı takdirde veçhe"llnl bugündf'n 
tasrlh ve tayine medar olaea k bir yol 
totmı~·a .:l.deta mecbur kalmıştır, adde-
4;1f'bilir. Bu itibarla, hiç şüphe"li7 ki 
İtalyadakl yf'nl harr-kttlrr «bir nöl>ct 
deif!ftirme• ter:ahüründen d:tha manah ' 
barek~tler olmak va~ını taşımak ta-
dırJar. 

ETE!l-1 İZZET BE:-.l'İCE 

Ask e_r_li k_l..!..şl_e_ri _
1
j 

Fatih askerlik şubesindC'n: 

Madde 1- Kısa hizmet şera:itinJ ha 
iz yük!'t':t chliyetnamelilerin ikinci teş
rinin birinci günü yedek subny okulu
na gönderilme!cri mukarrerdir. 

Madde 2- Son yoklamaoııını yaptır

mış bu şeraiti haiz mükelleflerin h~ 
mf:'n revkedilmeleri için önümti2dcki 
ikinci teşrinin birinci Çarşamba gü.nü 
saal (9) dn şubeye müracaat eyleme
leri il~n olunur. 

Yurdumuzun hava müdaraa -ı esba. 
hını tem-:~ 'ıusu"tında pek kıyrnetli 

n1c ·ai i rlSrC.'r.ıcktc o!an ve a'dığı Le· 
bcrrflatı Kızı 1ay ve Çocuk 1arı E".r"e· 

Garp aleminde de hurafele'!'e ·i
nananlar çoktur. İşte s;ze bunlar
dan birkaç misal! 

Asağıdak: scylcr saadet ge'iren 
vaziyetler diye telakki ediliyor. 

Dort yapraklı bır yonca çiçeği, 
bir kayış parçası, bir çakı veya de
Lk b:r para bul'11ak, 

Beyaz renklı l:ıll' bnrdak k:rma!<. 
Cebirde, asılmış bir ariarrın i- 1 

pinden bir parça bulundurmak, 
Bir piyano telınin koplu~onu ı

şHmek. çan ça:ındığını !<;tmek, 
bir fakire eıkmek v'f'rmtok. •"'vv-:'lrc 

uçtuğunu görmek, at nalı bulmak, 
sağ ayag;..ıı n üze"ıne ba.saraK ,.t.;.z.,IC
mak. 

Sofrıtda yedi, dokuz, on, veya 
y'rmi bir kişi bulunrrak; 

Bir kibrit kutusunu dü~ürmck. 
sofrada su kadeh.ni devir"1ck, so
kaktJ bir karrburla, .ıı·'hc b'r k.ı
dmla, b:r rahibe ile k~ıla~mak, 
kapıdan ç kark~n ilk evvel sağ a
dım·nı atmnk, evve·a sa.ii ayağının 
çorabını giymek, yumur1a knbuk
•"""' }···~ak. Sl'frada piiverc'n -
lerd~n bahsetmek, sokağa cıkmca 
bir keçi .?örmek, ay n on dördüncü 
17ee~si evden t?Ve '.aşınmak, yolda 
ıı>"·fr~~ naslı b'r c'vi hu'mak ... 
FF'Lİİ.KF'T' r.FTİ?l"'T ~·'"VT.VR 

Ayna. renkli bardak, tabak veya 
şi~,,. k 1rmek. 

Bir çiçek vazosu, bir tablo, bır 
keman, bir kutu kestane şckerii, bir 
demet gül, karanfi!, hır nar, hır 
şişe Jevım:a ... 

.Bunlarda felaket getiriyor· 
İndi. firuzeli veya zümrütlü 

altın bir halka, taneleri çift inci 
gerdanlık, şapka veya saç iğr..esi, 
resimsiz madalvon, tahta kutu, 
rner.:lil, portre. ·bir ç;f: iskarp'n, 
makas, tırnak hilalı, kemer, fular, 
şemsiye, ay:ıa. perd~. yol sandığ•, 1 
takma sa<;, kurşun kalem ve muh
tıra def eri, yazı kalemi ve hokka,I 
bıça-k. kuru incir, nrmut. m:sk ve
ya bergamut kokulu levantalar ... 

KADINLARIN HEDİYELERİ 

Ya kad n:ar tarafından erkek -
!er .. ver le,. hediyeler? Onlann da 
saıdet ve fe'akıet fel're~ ı~n var. , 
Asağrlak'ler saadet ge'iriyor: 

Cep saati, al'. n ve) a gümüş kös
tek, bir Jı•vke:cik (fildısı wva 1 
bror.7\, dd:ven, tütün, kahve veya 
çav fincanı, yaz1 masası, 1,ablo, ar- 1 
mut. elma, sd'ali, mar.dalina veya 
portakal, ı;.riil (herhang; reıı-k olur
sa o'sun), k2'1Y>elva. mene~, bil
hassa hercai men.ekşe ... 

Bun1ar cb felaket getirivor: 
Bwunbolh iğneli (İncil\, kol 

düğmr•i, sigara lrutusu. kart veva 
J'.'ar1 cüzdanı. haston, gravat veva 
sanka, vazı t~kt'TI', mendil vt>va 
boyun ::alı, cı vi1 veya mu mu1a. 

Bir'nin avai!ına basmak. kedi -
n·n kuvrurru berinde yürfö,,~k, / 
cuı·ra ,yünü pülmek ve şıtrk• söv- ---------------
lem~k. bulunan at na'ın1 b3c:kac: 1 na 1 
v·;~·J<. s0 1 .,.." ih0~.·~~ h····.,.k \Hasekideki Tedavi Kl-
ka.kmak. sofrada 13 kışı bulun - 'I " 8 .. A !d 
l""•k. tuzlu<iıı w•v• h l>~r ;ı~i d• - nı < ı rgun r çı 1 
'''..""'""· ~·r?"l l-edehini üzrrine ün vrrsi'e tıp fakült"'5i taraf n-
c'ok.,..ek. vol.da 'ek av•klı b r •d•.,,_ dan H >ek hastanesinde yen; vap-
1 ... yav'l b;: D~""--r. m 7'":J"""' 1 '" ,..ı,.ı tırılan tedavi k•:nik'i bu.f;fU:n ö-'r1e
~r~·1i, • .(>., }'t"..- ra1i...l ""' rvıi""""lrknn b·r 

yin merrsimlc a.çılmıştır. l\Iera -
JT!1Jnla k"""'='J.,~m::"lı-. ~arı•dan c-1Jn:ır-

sirnd~ Rektör Cemil bilse! hır nu-
ke~ evv~1A sol avağ·nı ntmak. b'r tuk &Ciy!emiştor. 
y:\. ... :t•,.rı f!r- s ·"'"'r~ "'eva üc p-ı•1T'rl. -o-
v2t,... ......... k. n~7"'r veva C"um·ı ffih .. ü 
1·,..,..ık ı ... .e-t""'r'f"'P'\c-', b:,.. k~d'"'n eöla _ 

(f•iT•n1 ı,,."_"'Tot'•'\ı::. J.-"'·1 k..,..,.kttrı !IP"'d~J -
\'ilrn tamamHc işr:al erli! 1i 

Kauna• 1 (A.A.)- Vllnanın Lltvan-

• ıP Kurumu gıbi hayır'ı tr kk 11E'r ile l 
paylnş~n Türk Hava Kunı ıu a h"r 
\'CÇ'hilf' yar-dımda bulunmak mühim 
bir vazi!<'d; .. _ Binac~~lcyh bu bapt:ı 

Diyanet İş'c.ri Reisliği t::ıraf1ndan ve
rilmiş ola:'l Fetva mu'"ibinc-c Sadakai 
Fıtır ve Zcktıt ile mükcl1ct olanların 
JT'ezklır Türk lfava Kurumuna yar -
dımda ve bu ve.!:ile iJe de memleketi
mize hizmette bulurımalan lüzumu 
Sadakai Fıtnn nev'i. ve miktarile be-

' ,~~vı dcıvi"'me~. dn\r~"!'a c!~va .... m·c;; 
r.;r ""o.-t;v ...., ~lt· ... .;a,, fT·...,.nı.c1k, ev
d.fl'.., d·c-.,rı r-·}rn-ı~-1.,,., c-.r...,..,o::;vn ?Ç -

rrı~"<'. b1ı- mn,.,..11n c.uc:tii~~nü rnr -
1""''" vazı ~"azarken hokkayı de -

ra.bcr ilfln olunur. 
İstanb,ıl )lüflü;;il 

F. CLGL:..'\"ER 

,.-a kıt'aları &&rafından tamamJle işg-~J 

tdild'; r men blldirllmektedir. 

Fransız t~b~i;i 

Bı.ı!daydJ.n 

Arpadan 
Üzümdc.'1 

12 20 
16 30 
83 20 

1 1 

K p 

10 o 
15 o 
66 30 

So• 
ı: p 
9 10 
o oo'J 

50 00 
Hurmada:> 00 00 133 20 oo 00 l 

Eski AJ:pa~a semt ocağ:?Od~n: l 
Ekser:yct olmadı§ nda . "!ürü 

v::ayet ida:c hcyct'.ncz yer.ilen -
rne;>.r.e kE.r.ır veri:ıd:ği .. ıalı.vcd~n 
leb:iğ etli1en ccağ:n1~z·r. yJ: 1

{ kon 
ı::rcsi l/II/r33 tarih'.r.d~ ,.c saa~ 
20,3J da n::.hi..-e: me!kez'.r.de akte -
di.<'CE , mukayyet uzaya b:ldi -
r:J 1r 

v'n,.ek ... 

H'"nfVFT .T<'R DF. S 1\ A DFT VE 
FFL;._KET GE'TİRİYORMP~ 

Parts 1 (A.A.)- Umumi kanr~ilb 

teblii ediyor: 
Gece b:ıfU bir f&all7el ka7dedJlm;ş. 

tir. 

Bir de erkekler taraf"ll<lan kadm- -----
lar~ ver len hediye'.'.ô'rin saadet ve 
feliiJ.-rı .ııet:renk~i de vlrmış. A- ı 
şağ dakıler saa<le'. getiriyor: 

Alt·n ''eva güır.ü• haka (ta•sız). 
Al'm kol saa· i, inci gerdanl•k (ta
ne'cri fek o1mak sart'.le), diilirn~, 
2 1 ~·n veva gü,.,...üc;; zi.,...oeir bi!ez:k, 
kii .... ~. re(;'.:m a1t-furü. ,....Üet:>\'hf'r ku
tusu, bnvun salı. k·«tal su takıTl'ı, 
d~t~i~ YÜk~ütrii. kürklü '"'va ii){'kli 
b;"" bClVU'1 rt 1 

... 1s1, b~r <"~f~ rrüdt'""i 
r 1d ve". b'r ki'ao, bir elaktrik liim
ba~ı (2bajür'ü), b'r ırl'ın · madal-

ılım!: ;'\tıj"ltllil~ Ş E H 1 R 
\'\\' '

1 

\:.' \11 Ti YA TR OSU 
\1\ 1\\1.,,, Ilı " 
1 \ \ıının! ıııl Tepebaşında 

dram kısm nda 
Bu akşam saa, 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

tsTiKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KIS:\U 

Bu akşam saa'. 20,30 da 
HİNDİ.3TAN CEVİZİ Türk v""~;;,.n~aş., 1'ü:k parr.uk - von .•. 

!usu; Ti..:.: yu!'!Usü, TJrk ipckıı- ------------------------------ ~ 
~~~~~~ yabrncı mal sırtımıza di-ı Kadıköy İkinci Sulh Huku:c na;cimliğ:nden : , 

ULJ'.3AL EKONOMİ 938/16 1 

\'e 1 Ölen ve terekesine h3.kım1.ğimizC'e el konmu~ olan Ümmfl::illsllme alt n'bn 
ARTTIRl\L.>,, KURın1U ve ziynet nllıllları perakende h'linde 2/ 11/939 Pe!'Şerı'be günü saat 14 de Sandal 

~ ..... -.------------ Dcd~tanında satılacağı i!iin o·unur. (9043) 

1
ft "" F•-:ıni gören ve izdi hamdan göııemiyen ""lllm:•ııaııııııaı._ 

10 binlerce müşterimiz'n A R Z U ve İSRART üzerine senenin 

6Uld ... k~ıc memur cdiunif~L Kard~i 
akında oulunan 1'-Iecidl7e evvel.\ Bo· 
faz ::.tzındakl dÜ$man tarJ.S_:jOt destro· 
7erlcriai ateşte kaçırtacak, sonra me· 
&afe!inl muhafaza. ederek donanmar.ın 
önü~ıra Mondros lstiluımctı.nde Uerll- 1 

yecektt. 
Ş:ıfak.la. birlikte Nlrld:1.n harekete 

ır«en donanma botaı::ı dofm ilerler
ken Barbaro.sun kumanda köprüsiJu
de kapuilllrına bürü.nmtiş dur:ın, ufku 
dürbünle rözden ceçirmefe başlıyan 

Amı.ral Ramiz; 7anınd:ıkl erk:i.nıharbl
yc relsl Vasıl. ll3rbaros süvarisi Rem
zi Beyle düşman vazlyell hakkında 

münakaşalar yapıyor, Avrrofu Mond· 
rosta Jnstıracaklannı, B:ırbarosun müt-

en nefis ve en hissi Frans!Z filini 

s 
Corınne Luchaıre - Annı 

z 
K= 

Duc:ıux'un Şaheseri 

MELEK Sinemasında 
hiş toplarile ona 1i71k olduğu dersi Daha birkaç gün temdit edilmiştir. 
vereceklerini söylüyor, Osmnh donan- ' Dik't.at: Suareler için numaralı biletlerini daima evvelden aldın-

mas~::::::::~d•:: I · ruz. Te:efonla kapatılan yerler on geç saat 8,45 e kadar a.ldmlmalıdır 

lllecidi7e Boğa.dan çıkar !)lkmH I YAR 1 N A K Ş A M 
düşmanın botu dışında devamlı ra- Birinci Vizyon Fi1imler serisine başlıyan 

saı vazifesııe buiondur.ıutu Lbon .,_ SAKARYA Sı"neması nıfı A.rak.s ve Falasa dcstroyerlerile ı 
karşılaştı. Süvari Muzaffer kaptan her 

lkl destroyerin üz~.a;ne çevlrdlil top- 1 

lannı ateşledi.. l\tecidiyenin 10..S lib
relik mermılerl destro7erıerin etrafın

da su süt.:anJarı 7ükseltmeic başladı -

ıar. Kendi toplarile bu ateşe C'f'VllD j 
vermenin gülünçlü:iünü ı,estlren düş

man destroyerleri sür'atle açılarak cöz-1 
den kayboldular. 

İlk Fiilin olarak: Sinemanın bir incisi olan ve 

H A R R Y B A U R'un 
PRENSES NATHALIE PALEY 

ve 9 Büyük Yılrlı.zla beraber yarattıkları 

AŞK ve ŞÖHRET 
Büyük ve muhteşem rHmine başlıyor. 

Mevzuu mükemmel, sahneleri ve tabloları pek müessir olan bu ~tecidJye bu harekeli kısaca Amira
le rapor ettikten sonra Mondros lsU
kamctinde ileri 7urü1tişJe va'llf~inl 

tamamlama'a koyuldu. 

(Devamı var} 

1 fi: m, SAKARYA sine~as·nı~ yellıİ ve bi_rınci Vizyun fılımler seri-

------- BileLler evvelden saWmak.tadıı:. •-=•••• ! 
sinın başlangıcı olmağa layık bır •aheserdır. 

Geçen yaztlı. S•cak bir ağustos 
günü. Öğle güneşi etrafı cayır ça
yır yakıyor. But un haik, irı. ufak
lı, kadınlı, erkekli plaj .ara, deniz 
kıy.larına yayılmış.ar. 
Bostancı ile Maltepe ara ,ında 

kuçük bir kumluk. Dört beş !:adın 
kıyıda o:urmuşlar. Bir ikisi ucn.ze 
g.rmiş. B.r k~ı kayalarda doıa -
şıyor!a~ 
Sahıle yakın bir yerde der.iz 

kurtcarından balık İl-san b2~daş 
kurmuş ağlar•nı ta-m.r ediyor. 

Hava s cak amma c.urgun. Denb 
çarşaf gibi. .. 

Etrafta derin bir sess;zı'k var. 
Rrdenbire bir kndın çığlığı du

ywdu: 
- O kadar a<;ıl~a knrkuyo -

rum .. 
B:r kad•n ta i!erlerde yuı.,yor, 

açılıyor .. .Sahildeki kad.n haykı-
rıyor: 

- G'.tme o kadar Jiyorunı, git
me .. 

Yüzen diırlemiyor... Fakat bir 
aralık kuvvet.n:n kes:ld'ği anla -
şıldı. Ba:tı, sonı:a çıktı ve o sırada 
geçen bir vapurun d1'gasına yaka· 
land!. 

Sahl'.deki kadının çığl>ğ• tek -
rar duvu'du: 

- Yetişiniz, imdat! .. Kızım bo
ğuluvor! .. 

Balık İhsan doğru!du, baktı bir 
şeyler göreır.edi. 

Kad•n tekrar haykırd . 
- İırda 1. K:z·m boITTıJuyor! .. 

Kur~arana yüz lil"a \·erir'•:ı!.. 
- Vav can ra!. 
Ba' k İhsan rı;ı nı I; nk •. sa

h.le koş'.u, gam'eğ:ni pantolonunu 
sıvır..p n~tı, s va rıt ~" , sekiz rın 

L12çta yüu'l~ yak' •tı, be:.."c;en 
tuttu ve s2hile se~le"d': 

- Korkma bay n, sus artık, kur
tu'du. 

Evet k .. ın ku 'u'ınus!u. Balk 
İhsan kazaya uğr y m 'kucağına 
a·II'·< l'r'·yo·~ıı .. 

S~hi!de baj!•ran kP lın se SUS· 

muş'u. Ar'ık l"e kur'uhrla, ne de 
k,.!4.,.,anl:ı rreo:~ul değfıdi K!ZI 
sah'lde kumlarla O\'l"UVNdu 

Balık İhsan kurtard,,i!· kad•"ı 
sahile Yatırd', sun'i teneffils yap
ı rl•. K•dın kend "" ı:eldL 

Halbuki para vad -den h!ç oraiı 
o~muYordu. 

Usul usul yakl~tı· , 
- BaYan ded' 1'anı b'zım yüz 

llr2' 
Kadın kekeledi, ezi µ bıizü ldü, 

yutkur.tlu. 
- Sev, dedi ku.;;u:·, l:akm~ . 
- Neden? 
- Boğulmakla olanı k·zım san 

dımdı. 

- K•zm değil mi imiş' .. 
- Hayır. 
- Ya kimmiş' 
- Kavnanam! .. 
P. 0'ık İh<;an el'ses'I' kuı; d•, son-

ra el"ni cüzdt!'lt"· c:ıt 4 
• 

- Bu da be~im talihs,z.ıp~ ! 
dl'd!. Söyle hırka m, ş-..!dı üste 
kaç para verevi""'?. 

IVJ Ü J 
Son Paris M~d~ 'Hİ 

KALI l , -
ve her cir:s Fr:.ntaı:i 
ML<şambalarırrız 

ge~diğ.nı sayın 
müştrrılcm:ze 

memnuniyetlo? bildiririz. 

EKSEL 
Büyük Eloise ~, rğaz ısı 
Galata - Karaköy 
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Alominyo un 
Sanayiinde 

harp 
• 

yerı 

Her sene çıkarılan 500.000 ton 
alominyomdan beşte dördü 

tayyarelerin imalinde kullanılır 
1839 da. ı-en~· bir Danimarkalı t.aiil nu.KldeUnl ı(eçiunek için Franısawn 

Provenııı eraletlue- .-Jknifti. .\1 ehtapll bir &ece, sevdJ.il bir .kızla kırlar-
da dolqırken 7ent blr (UDi.üş mMlt"ni b uJdu.tu •annına dti.$tü, -.ev indi. Fakat. bu 

Genç allm bu madene iki l:t.lm verm itti: O l"ffe beraber bulundufu kızın ba-

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve bütiin 

icabında günde 3 
a7•rılarıoızı derhal kest'r. 
" kaşe alınabilir. 

• Her yerde pullu kutuları ısrarla istf'}İniz. B 

Taksimde : nımrummııuıımııııııııuuıııııııumııııııııııı .. ,in<I çok örmedi. Bukla.tu maden cömtiş dettı. aliımlnyom idi. ,P.IWnllll 
hra~ını lhY• ıotn c.innU», beraber dolattıkları ;rerln l"Üzelllllnden kinaye ol&- ı - K R -s T A L if§ 
r;.ak da cBo<Jlb. Fakat bu.nan l"iimİlt ol madıfını anla,-ınca hayal lntlarına dtq- ı ~ J = 
tu. Araştırmalanna de•a.mdan vuaeçU. ~ c:: 

Bllabart, Seni klor Döv!l adlı bir Pran ·ız illmi araflırmalara deııam Ue bu § :; 
madenden ahi.mlnyomu oıkarmıya. mu vaffalıı oldu, yaphfı bir ~atal ve kaşıfı ES ==: 

ucun(•u NapoJyooa, Ka.Dfde Danimarka. Kralına verdt. ~ S 1 d H k ;;;::; 
Docun her •eae çıila<ılan 50il,000 ton alumlnyomun bttte dordıi la>yarele-= l"~'i! a onun a : er a şam ;,,,I 

rin imallude kullar\llmaktadır. 9. 

- Eğer kimya pı-ofesörlügü dip-! 
1,,masını alımıya muvaffak olur -
san senı tatil mü<ldetini geçiıımek 
ic;ın Fransa:y a gönder€'Ceği.nı .. 

keı.zmye çıkınca iböytle yalnız taş- ~ Bayan SA Fi• YE ~I 
!ardan mı bahsederler?.. 1 ~ı 

Dedi. Hakkı vardı. Özür dile - ·~ 

dim: 1 ve arkadaşları •ean•larına devam ediyorlar iJ 
Elektromagnetizıni keşfeden Da

nımarkalı büyük il.Hm O. Oersted, 
Seeland'daki mütevazi !Mıoratu -
varında oğluna bu sözieıi söylü -
vordu. 

W. Oersted henüz genç bir ta -
.tıbe olımalcla beraıber kimya dok
torasını vermek için hazırladığı 

•"211erle dikkat nazarı çE!k.ınişti. 
Raıbasın•n vadine QO'k sevindi. 

Fraıısaya '!!İtmek, asrın en büyük 
Mimlerin diyarını zivaret etmek 
er> hüyük eme-li idi. 

Koı>t"nhag fen akademisinde 
parlak bir imtihan verdi diploma
sını aldı. On beş gün ıııonn Paıiseı 
gll!ımiye hazıralndı. Balbası: 

- Fraıısanın cenup ta.rafına git. 
iki Oç ay kal. Fakat, sakın ,bir şey
e meşgul olayım, tete'b'lıüde bu
lunay <nı deme. Hattıa ebne bir ki
tap obrl'e alma. Yaln12 istirahat et ... 
Dön~e Parise uğrar, Sol'bonu, 
ı 'Tlleıini vereceğim büyük alim
len ziyaret edersin, anladın mı? .. 

Dt'di. W. Oersted on beş gün son
ra • Liyon. a gitti, ve Andre Mari 
Anıper'in kurslarına devama baş-' 
!adı. 

Danimarkalı genç iH:m babası
r>ın tavsiyesi hilfıfına har<ket et

mi.ş oJsaydı bugün Alüm;r.yom 
~.!derinde~ •stiiade ıkaiıil o1mı -
yacakt. 

W Ocrsted'in mil;li efüisesile 
kı..rsa devam;, d 'lnr talebelerôn 1 
dıkk•t nazarını çeki. Şerefine biri 
zıvafct tertip ettiler. Bu ziyafette,: 
un 0rsitcl' güze! b • kızla ta -
mştı. 

1839 sene.si yazın, mehtaplı bir 
gc~. To1onlu bir gemi mücehhi -
zinin kızı ile kırlara g=neğe çık
mıştı. Genç alim bu gezintiden 
bahsederken şöyle diyor: ı 

.Kolkola gıdiyorduk. Birdenbire 
gözlerim, yolun lkenanndaki beyaız 
bır taşa Hişti. Hemen eğildim, a;J,. 
dını, ve heyecanla refikama sor -
dtım: 

- Bu taşın ismi nedir biliyor 
rr: .;.sun.u? .. 

- Hayır, tı: 1 ı ,·orum. Her yerde 
ııorülen lbir ~· .. 

• Faıkaıt, bana pek garip göıiin
du . Her hakle bunu tahlil edece
j("m 1erk!batını anlaımıya çalışa -
rağ•m. 

Genç refikaanın canı sıkılmıştı, 
bana 

- Danômarkada genç kızlarla 

J\o. 132 

- Affden;ıniz, yaıl.nız müsaade &i 

ediniz, şu taşı beraber alayım... ~ MACAR KADIN ORKESTRASI ~ı - Hay hay! Bir hatıra o1ur!. 1 Ayrıca = 
Hakikaten bu taş parçası o meh-~ 

taplı gecenin hatırası olarak bu E3 --) 

taş parçası kaldı. 3evdiğim kızı = Varyete, Balet Numaraları §[ bir daha göremedim. ~ ~ 
W Oersted, ertesi gün ayni yere, = -

fakat bu sefer bir amele ile bera
ber gidiyor ,yeıi kazdırıyor. Gelip 
geçen köylüler soruyOl"lar: Eın11111mnınıııı m11RUDnııunı111mıınııınnuıııııın Dlff ffillUllllllllllllllllilllllUlllllllllllllllllllllIB 

- Ne arıyorsunuz burada?. 1 
b;;;:z ~1~!!a~et~iy~ru~~:: Devlet Demlryolları ve Limanları 
mı?.. ltletme u. id•resl llinları 

- Hayır! Fakat ne yapacaksınız! -
burıdarı?... Muhammen bedeli 10500 lira olan 30000 kilo kalafat işleri içın % 97 safiyetle 

- Tahlıl edeceğim... külçe lrurıun 9/11/1939 Perıembe günıl aaat (15) on bette Haydarp;ı$Qda Gar 
- Tahlil edip te ne bulaca'ksı- tbinası dahilindekJ komiı;yon. tarafınd.an kapah zarf usullle satın ahnat"aktır 

nız? •• Deli misiniz si:z?.. J Bu işe girmek istiyenlenn 787 lira 50 kuruşluk muvakkat ~emrr: t ve k<ınu-
H 1 D l" d ... ·ı· Ko.ll k nun tayin ettili vesikalarla teklillerini muhtevi zarflarını ayrıı gun sa;..,~ (14) 

. - ayırakJ e 
1 eg~ ~-· ] rd e - on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri 117.tt'Jldlr 

sıyon mer ısıyım?. u aş a an ı Bu işe ait şartnameler komisyondan para..;ız olarak dağltılnıaktadır (8829) 
çok var mı ıburada ... -- YaJn12 •burada değil, her yer- -------------------------
de var. Biru yeri ka7Xlınız mı is- İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
tediğiniz kadar çıkar ... 

Penç &!im, cenup sahiline git- İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
mekten vaz geçti, memleketine 
döndü. Beraıberinde birçok taş g~I 1- Muhammen bedeU (8010.72) lira tutar. 93 adet dış ve 92 ndot i(- otomo
tiııımişti. Bun~arı babasına göster- )bil IAstiği pazarlık suretile satın alinacakLr. 
di ve: 2- .l\.'.luvakkat teminat (600,81) liradır. 

- Zannederlm yeni bir gümilij 3- Pa<:arlık 14/11 /939 Salı günli saa• 15 de Metro Han binasının 5 ;nci ka-
madeni bulduırn... tında loplarıacak olun arttırma. \le eksiltme komi<;yonunda yapılacaktır. 

Dedi. Lalboratuarına .lcapandı, 4-- Bu i.Ze ait muka\ele projesi idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız 
byaz taşı tahlile başladı. Neticede tedarik edHebilir. 
gtimiiş gJbi parlak bir mzden çı- I 5- isteklıl<'rin kanuni vesikaları ve nn ... vakkat teminatları ile ıl!\n edilen gün 
kardı. Fakat ıbu çıok hafif idi. Gü- ve saatte komL7onda hazır bulunmaları. (8939) 
müş evsafını haiz bulunmuyordu. 

Genç hayal lnkisarına uğradı. Ça- f b l G.. .. k• . B .. d .. l .. ~ .. d 
Iı.şmasına n·haye< verdi. stan u umru erı aşnıu ur ugun en: 

Aradan uzun seneler geçti. Sent . . .. .. . 
Kler Dövil adlı genç bir Fransız , Aşağıdaki mefruşat ışı 2/11/939 Per~cmbe gunu saat 10 da pazarlıkla ıhale 

alimi, W. Oersted'jn hatırasını ele'edılecekUr. 
geçirdi. Tetkikata baŞLarlı. Fakat ı 1- c;:ızreye teslim edilmek üzere b!!li par~a mefruşat ihale bedeh 198 liradır. 
bir laboratuar kuracak parası yok- 2-- Isteklilerin belli günde Ba$mildı.irlükteki komisyona gelmeleri i15n 
tu. Fransa İmparatoru üçüncü Na-,oıunur. (9016) 

polyona müracaat etıti. iİnpara!or,,============================== 
istenilen yardımı yaptı. Senıt Kler,: 
az sonra alüminyomdan bir kaşık,. 
bir ça~ıan yaptı, bir teşeildkür mel<- ıl 
tubu ile lmparatora göndenli. 
İmparator ertesi gün genç kim

~agerin Jaboratuarına gitıti ve sor-
du: , 

- Bana gönderdiğiniz bu çatal 
ve ~ığı hangi madenden yap -
tınız? ... 

- Şimdiye kadar meçhul olan 
bir madenden haşmetımeap!.. İs
mi aliiııninyomdur, ve bütün ıına
denlerden dnha !hafiftir. İleride 

Y • ~: 31. 'sAMl KARA:l'.r.L 

çok faydası görüılecekıt.i;r. 
- Bunu sirı mi keşfettiniz? .. 
- Hayır, haşmetmeap!. .. Fran-

sa ya gelen Danimarkalı genç bir 
aı.:ro keşfetımi.ştjr. 

- Yakmda Danimarka Kralı 
Parise get!ece.k. K.eııdisine hediye 
etmek ıçin bu madenden bir kask 
yapallıilir m!ı;iniz? ... 

- Emredersiniz haşmelı)'leap!.. 
Biı1kaç hafta sonra Pa.rise gelen 

Danimarka Kralı, İmparatorun. he.I 
diye ettiği Alüminyom kaska hay-l 
ret ve takdirle bakıyordu. 

mü' emmelen de kaç bilirlerdi. 
Fnknt; kt>ndlsi ne yapaC'Oiktı? Nil:ıayct 

kadındı. Emirlerini bitirın Orbana 
sordu: 

- Arslanım ben, ne yapacağım? 
- Şimdilik s oldu~n yer -:le kal! 
- Nasıl c lu. 1 E."lir eder benj Türk-

ler • 

1886 senesine kadar aliiııninyoın 
JX'' okadar hO)i kullanı'Lmıyordu. 
Tukat bu çok sağ.lam ve o niıilıette 
hafif ımaden g>!ıgide rağbet gönlü. 
Son zamanlarda harn tayyarele -
rinde, obüs!ıerde, boıTI!balan!a, rad
yo makinelerinde kulllanılınıya 
başJandı. 

Fransada, İngiHerede, Norveçte, 
Amerikada çıkarılan alüminyom
ların beş'.e biri tayYarelerde lkul
lanıl:r. •İngilfa aıJüminyom kAm
panyası• nm seııma~esi 2 milyar 
franktır, 

Uıntini bu1du. İmparator yanında İtal
yan kumıındanı Jüo;tinyanı ve Notaras· 
olduıtu halde k.ırr.nlıkUıra göz atlt' .ş

iar §aşkın. şaşkın b::ık _şıyorlardı. 

İmp tor. şehzad~ Orharu maiye -
tile gch1 "tni görünce, hevec sor-
du: 

Şehzarfe'l"l, b\.. ne haldir! 

1 
1 

1 

Anna Orhan1n Verdiği Emre Hayret Etmişti. 
Pek Güzel Plandı Bu ... 

Bu sO.:I . ı.ı.zcrL1e Or !l s.ıstu. Ila
k 1'..aten Türkler Annayı bı hıri::ıtiyan 

gibJ e-sı eder er ve s::ıt:...-1 dL 

Ann:ı, l<>pıııj,y r, u!augu yerde sıç
rıyor ve hüngtlr hüngür ağlıyorJu. Ve 
baA:ırıyordu · 

Şehz:ı(jc ~ anlarr ı "Mu akkruc ya
rına hUcc 11 vnrdı. Hem d um ımi ve 
cepı...ed kal Jr bir hucurr 1 rkıer, 

Allahlnrı.na niyaz edıyor t.ckb1r ge
tiriyorlardı. 

Şehzade Orhan cevap verdi· 
- Muhakkak, hücunıu umumzye ge

c;e~ek!er 

- Türkler hücum yapacakları vakit 
böyle &enlik mi yaparlar?. 

- Evet güzelim-

Gece yar~ ından evvel, şehzade ve 
Anna yataklarına çekilmişlerdi. Gece 
yarı!lndan sonra, tekbir sedalarile u
yanan Anna, ıehzadenin boynuna sa
nlmqı ba4ınyordu; 

<ırba.'l \ nllah Ttirkler ~çeri gi~. 
H ıkaten. tek fr se1a1arı kapının 

o dQ oluyordu. Ort.lhk yerinden oy-
nl y rdu. 

Demek, şenliklerden sonra, gedik
lere bir gece baskını yapan Türkler 
eehre girmışti. 

Orhan derhal fır1adı. Giyinmeğe ba~
ladı, kıhç .kuşandı. Anna da &iyi.nmişti. 

Orhan, ağasını çağırdı ve ıu emri 
verdi; 

- Haydi derhaJ si13.hlanınız. 

Ağalar sH~hlandı. Kavukları başın
da, kılıçları bellerinde hazırdılar. 

Orhan ikincı bir emir verdi: 
Ağa.l&r Dinley nı.;; Türk ordu-

- Ölürum ~enden ayrılmam ... 
Orhan ttvap verdi: 
- Seni esir etmezler, burada Türk 

kızları da var ... Seni de Türk kw gi
bi alıp Azal ederler. 

- Olmaz, sen nereye ben de ora
ya. 
Şehzade Orhan, kaşlarını cattı ve 

sert bir tavırla: 

- Anna. çocukluğu bırak şımdı. 

Yoksa ikimiz de n1czt :-a gideriz. Sen, 
Türk kızlar e ber ~r k .. !. sana bir
eey yapmazJar. Onıar1 J be ırber ser
best ... 2..._ ın.,. Bı ak be:: Kurtulayım, 

soura sızi aldırır tn .• 

Orhan, imparatora cevap \·erdi: 
- Haşmetmeaı:ı, namaz kılıyorlar ve 

Allaha dua ediyorlar .. 

- Şehtadem ne bitmez dua ve ni
yaz bu?. 

- Bu eece Türklerin büyük bir din1 
geceleridir de ondan .• 

Dedi ve umumi hücum fikrini giz
ledi. 
İmparatorun bu yülcsek aza.melli 

mreasinı karşısında a5abı bozulmu~tu. 

- Şehzadem, 1'iırk1er milli ve dini 
gilnlcrinı l.ep boyle rn tes'it ederler. 

Evet luı~mctmebp! 

- Fııkaı; bu ~ok bi.ıyük külfet ol
maz mı? 

1 

1 

ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZUNLU(<U -
T.A.Q. 13,74 m. 15195 I<cs. 20 Kw.I 
T.A.P. 3l,79m. 946~ Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 K w. 

-
Hel" giın yalnız kısa dalga 31,7 nı. 

9465 kt·/ postanıızla ne~rediln1ekte o
lan yabaııt" dillerde hnberlet saatleri 
aşağıda gösterilmi;;tır . 

Iranca ~aat 13,00 ve 18,45 de 
Ara~a .> 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca , 13,45 \'e 20,15 de 

-o--
Saat : 

18.80 Pro.-ram. 
18.05 l\.lemleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk mU.zijl (}'asal heyeti). 

19.'!5 Konu~ma (Dı;: politika hidise
Jerl. 

19.40 Tiırk müziiJ. Calanlar; Veci
he, Fahire Fersaıı, Refik Fer
san, Cevdet Çafla. l - Oku -

yıuı: Melek Tokgöz. ı - Kiirdilihicaz

k3.r pe~revt. 2 - Cevdeı Caila -

Beşikten Mezara Kadar S ")~ 
ve Beyaz Kalan Dişler! ~ 
Diş macunu kulla· 
nanlar bir çok tec-
rübelerden sonra 

neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar? 

~ünkü RADYOliH: 
• Dişlerde ( Kii f eki - Tart re) 
husulüne in1klln bırakmaz. 

Mevcut olanları da eritir. 

8 Dişleri mine tabakasını 
çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

• Ağızdaki mikroplan % 100 
kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, diş eti 
hastalıklarına mini olur. 

Kürdilihicazkar şarkı: (0 yar Ağız koku~unu keser. 
btr ıece celdi). :~ - Bedriye -

KürdUlhka•kar şarkı: <lllıd - Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekte~ 
rıpta mı). 4 - Roğo!oo - Kurdili-

hlcazkar şarkı; (Gull•t açmL,). SOnra günde 3 defa 

=r~b:d:~=ı:~~:ı~:r; :.:;:~~ 'RA DYO L • ~Jdı), 2 - Okuyan: Mefharet ' 1 
1Sa.tnak: ı - Ali RJlat Bey -
Suzinak prkı (Kıiretmedt u.- · 1 

lim). 2 - Liıtr Afa - Hlcazkir 
,arkı: (Yoktur zeman rel). 3 -
Cevrlyr - Muhayyer şarkı: 

(Bnhar.t bak gönül ıetdt). 4 -

Ba..'k türkbsü: (Ay dotdo bat
madı mı). 

20.!0 Tem•ll. 
20.50 Kono.,ma (Haltah.k J>C»lt.a ku

tu.su). 
:?.l.10 Mtnfk (Rlyaselicumhur blıUl

dosu - Şef: İhsan Künçer). ı -
~rthovrn: A-larC'hl' Türk. 2 -
F.. Glll.t: Loin du Bal (Vals) . 
3 - P. Llszt: Ta~so, Lamento e 
Trlunto, Symphonl<i;<'he Dich

tung No. 2. ıt - H. Klose: Hele
na (Kla.rlnet i('in moJedi). 5 -
Cari GoJdmark: Aus der Oprr: 
Die Könlı:rin von Saba. 

22.00 l\.1emleket saat ayarı. ajans ha
berlt"ri. ziraat. <'Sham - tahvl
ıa.t, kambiyo - nukut borsası 
(flal). 

22.20 Serbest "aat. 
22.30 Müzik (Ravtl: Piyano için 

~ol-el kon~rrtosu - Pi.) 
22.50 lllüzik (Cazbant - Pi). 
23.25 - 23.30 Yannki prurram ve ka

panı., . 

1351 Hicri 

1 

135$ Rumi 

Ramazan l. ci T{'şf'in 

19 19 

1939, Ay 11, Gün 305, Hızır 180 
1 İklneııe,rln ÇARŞAMBA 

Vakitler vd!IC:lli Ez, ıı 
~a. da. 

s '· '·'· --Güneı 6 29 1 22 
Öğle 11 58 6 51 
İkindi 14 47 9 40 
•~kşam 17 06 12 00 
Yatsı 18 38 1 321 
tmsai: 4 51 11 44 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

•

1

---

1

-. Kullanınız ...-.--... ı 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beyazıtta Koska caddesinde 166 - 168 - 170 - 172 numaralı ev ve 

enkazının satışı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 13/11/939 Pazarıesi jlJ 
saat ı4 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 600 Ura ve 
minat 45 liradır Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüt\1 kaleminde ıö 
lir. Taliplerw ilk teıninat makbuz veya mektuplarl1e ihale günü muayYell 
Daimi EncUınende bulunmaları. (8920) 

ROMATİZMA, LUMBAGO, SiY ATIK, ARl<ft 
BEL, DİZ, KALÇA ağrılarını teskin ve izale ede 

10 Ton Göztaşı Satın Alınacaktır 

İstanbul Ziraat Müdürlüğündeıı: 
Asgari yüzde 98 sa!iyctli ve muntazam, sağlam anbalajlı olarak 10 ton 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel 1900 liradır. 171ıı 
Taliplerin yüzde 7 ,5 muvakkat tem inaUarlle lhale tarıbl olan 

111 
Cum<ı günı.i saat 14 de Vilayet binasında Ziraat Mübayaat Komisyonuna 
caatıarı. c9026> 

L.Ümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstal1 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•1 

1- Muhafaza memurları ihtiyacı için 422 çift çi.mıe aÇJ)ı: eksiltmeye 
muştur. 

2- Bunların muhammen ti.atı 3587 ve ilk teminatı da 270 liradır. 
3- Şartname ve nümuneleri komisyondadır. Görülebilir. 
4- istekhlerln 17/11/939 Cuma eQnü saat 11 de kanun! vesika ve rl• 

)arile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar hanındaki komisyona gelme!• 
(8984) 

Diye, b>r sandalye çekti: Bıraz otunnak iste-
di. Neyse k, beraberinde getirdiği hanım, 

Nedim Bey ... 

İçımizde ne rakının, ne şarap ve vef1ll· 
tu!m&dığı Nu.sretti! Bu akşam ne kadar içse 
geliyordu. Hatta bir aralık: 

Diye se.slendi de, hemen ,gitmeğe mecbur ol.. 
du. Fakat, hayret etmedm .. Dersem yll'lanl 

- Bu kadın kim ·ı .. 
Bunu merak ediyonlum. Sonra kendi bıı • 

dime: 

- Bütün bunlar paşanın paralan ile oluyor. 
Aptal paşa kim 'biliT bu adama neler kaptırıyor, 
neler?,. 

Diyordum. Bilmiyorum, bu his nereden >geli
yordu. Nedun Bey Nazmiyi kıskanmış mıydım? .. 
Yoksa oru antipat;k bulduğumdan mıydı nedendi? 

* Bır ikı saat sonra Mithat da, Ri!at Şükrü de 

- Nusret n.e bu halin? .. 

Dedim. 

- Şerbetlendlml.. . . of 

:::loedi. Onun şerbetinin ıııe oldu,ğunu bıli:Y ı-: 
dum: Kıskançhk."'Bu gece de beni fena hal'.!~ 
lı:an:yo.rdu. Fakat, ben üstüne düşmiyor. 

- İç .. • 

- Haydi bize benze! .. 

- Sarhoş o1mazsan tadı çıkmaz-.. ifO 
Diye. Boyuna kadehini kaldırıyor, <>_!la le 

için kendim de çok içiyordum! 

Y:ıtaklarından kcıL.an halk.1 bu tıc - ı 

fcı c:u ve ka e1c -e dog. u koşmu
yoı 1 bağırış..1raK kJ _.elere kaçışıyor -
lar:h. 

suna kanşacatız ve kendimizi onlarla 
berab eh. ı 1uhas3r ya gelrn san
cak asKerler g. i götterc""'cğiz Ve 
1ırs.:ıtnı bulup kaçacö .z anladın.z mı 
plfın nı?. 

Ağalar e:ehzode Or lanın pHinını 

derhal kavra~lardı. Ttlrk orduSl.& i
çine karışmak çok kolaydı. Sokağa çı
knr çıkmaz Tilrkle1 le bf'raber .hıristi

yanlara kılıç salhyacakla ve bu su
retle TU.rk ordusile olduklarını göste
cek er, kargaşalıktan i.stJfadt> ederek 
kaleden çıkacaklar ve bir biçimine ge
tirerek kaçacaklardı, Gehzadenin plaru 
yerinde fdf. 

Dedi ve adamlarının başına gcı;enk 
sokağa fırladı 

Şehz.:ıde surlara doğru gidiyoı du. 
Hırıstiyan halk da bağıra, çağıra ki

liselere kaçıyordu. 

Biz Ti.ırkler mıUi ve dini bcıy 

ramJnrımız. jçin yaptığınız hareket -
1ori hep cand,ın ve ka.pten yaptığımız 
cihetle kiil!f>t addetmeyiz. 

kErdô!erini iyice vermiyc başlad!lar. Mi'hatın sar
hoşluğu mükemmel. Takati kalmadı IDJ. 

* 
R::fat Şükrünün sarhoşluğu çok fena!. :ar 

sulanıyor, hem tecavüz ediyor. Bir iki defa )1 

çıkacaktı, yine ben önüne geçtim. .'d .. hakkak Türkler İstanbula gir -
ıı-:ışlerdi. Şehz.ıde Orhan yatağından 

doğruldu. Kulak ver<l .. Alışık kulak
ları tekbır l'edasmı alır. ştı 

- A, .ı ıüeKber. A.lh:ı.h Jekber .• 
Dıye ba .1lll dört yüz bin kişLk 

T k or<lusun un sedaları ... rtalığı çın
Jotıyordu. 

Orban da Turklcrin İ • ::bı...a. gı:dı
lm hükmetti ve akla vakJı bUıeydi. 

Anruı, Orhan.n ver~~ emre hay -
ret etını;tı. Peıı: ı:uzel bu: plJindı ve 

Şehzade \:e maiyeti sür"atle sokak
lan geçtiler ve Topkapı liurlannın ar
dına geldiler. 

Fakat • ..:.rtada ne Türk ôrdusu va'.!·dı, 
ne de bir Turk. Ya:.nız, ayyuko çı -
kan bir tekbir sedası vardı 

- Allahuekber, Al hüekber ... 
Surlara gelen, Orh:..n imparator Kos-

- Doğrusu büyük yorgunluk ~eh
z.:ıdern. 

- Zannetmem .•. 
- Yatsı ezanında mum ve meş'ale 

eğlencesine başladılar Oynadılar, gi.11-
dller, davul çaldılar, gece ya ·ısından 
soıın da, t!:ni Jl"'erasfme başladılar. 

- Adet bOylcdir haşmetme~p ... 

(Devamı var) 

- İşte benden bu kadar! .. 
Diyor, üstüste: 

- Ben sarhoş oldum!., 
- Ben sarhoşum! .. 
- Doktor ba:na bir çare? .. 
- Doktor bana bir -çare? .. 
Diye diye gözlerini kapatıyor ve, bana san

dalyen.in arkasını dayıyor. 

* 

Ben, kendisine: 
- İç ... 

Dedikçe, o da kadehini kaldırıyor: . / 
- İç be yavrum. Yetim malı değ;l.. :Nazıı 

rası .. 

Diyor, sonra Hayati Bey~ 
tı' taşlar atıyord · 

.. of} 
(Devamı• 


