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YIL: 3 Sah.ib n B&fJDuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Al.KAN A i SA F A iVtıllm TTI 
---- -

Almanların Yeni Bir Sü prizi mi eniyor'? 
----------------• DD 

l 

Baskınlar TURK ORDUSU u 
D 

lf Q va dan ve Karadan 
~linde Taarruzlar Hazırlanıyor 
~alkanlar ve.. 1 ta 1 ya Yeniden Bazı IS I DOSTLARIMIZ: 

Almanya ihtiyat Sınıfları Topluyor 
...... 
8 ~ = -
ıt uıgatisıan eğer hıki- Makedonya Komitacılarını 
•ten Makedonya ko - : 

Yine~ 
Sahneye mi Çıkaracaklarmış ? llıitecilerinin y f' n i de n 

f11111iyete g~mesine gözl 
:l'lltnar ve Balkaularm 
ltlll'ışmasıaa fırsat ve-l 
titse bunun doğurabi_I 
1eceği a ~ibetlerden en) 
llıiiclliminı de muhak -
~kki kendisi çekecektir 

Londra (BWiWiİ)- Berlin, Balkan
larda S"lttUu:e iere~üm eden var.lyet
ten endişe duymaktadır. Alman harl
<'İYetti vaziyeti dikkatle tetkJk Vf' takip 
ediyor. N~zi şeflerinin. Balkanlarda ve 
sarki Ak.denizde İtalyan ve So\•yet. mc
nafUni telif etmek suretile Türk -
Fran!l-11: - inl'lllı paktının hitkümbiız 
bırakılma'!lı cihetini temin t~in çalı~-

nın faall~·etinr mukabil, Berlin, Sof-
yaya Dobrlcryl ve Akdenl:ıde bir mah
re~ teminini videtmektedir. 

Fakat, Bulgarların daha zlyadr alıh 
. elimlf' harekf't ed('rek bu ''ıide kan-
mıyacakllilrı ağle-bl 1htimal addf'dil 

mektedlr. 

\' 
~: ETEM tzzET BENİCK 

tıkJarını, Röyter ajan~ı istihbaratına 

atfen kaydetmektedir. 
Almanya bu dü_şünce!;ini fiil !i;aha- • 

TüRKLER 
1 

~~olu AJansırun Parlsten nakl/t- sına çıkaramaz. Fakat bununla ben.-
4' )t h~J>er, Almanların Balkarlar- ber, ümidini k~mlyf'rek fah-;;,mJ\'a de-

ALMANYA NE YAPACAK? 
Londra (Hususi) - Amerikanın 

silah amhargosunu kaldırması ha
diısesı, Alman hariciye nezaretin • 
de ehemmiyetle etki,ke değer hir 
mevzu olarak te:ak.ki edilmekte -
dir. Müt!efikler, biran evvel silah
larını Almanyamn birkaç mısline 
çıkarmağa uiiraışıyorlar. Bu tak -
dirde garp CE'jlhesindeki sükütun 
manası daha iyi anlaşılmaktadır. 
Almanların şu yakın günlerde İn
giltere ve Fransaya büyük ve ani 
bir taarruz yapmalan beklen - J 
mekledir. 

~on ıelen Frarunz mt"cmualarında çıkan bu re imde ~·erltri t.itrf'len ka.hr aman Türk ~fhmf"t('ik1rrlnin <"t'lik aaı mıarıa yıirü_J u. U KurülU}·or. 

~~ Yenı faalfyetltr sarf ettiklerini vanı edeceğe benziyor. 
"-tecıu k~dir. Bu habere na:raran, Yine Rô!·terln ifadesine ıörc!. ttBal-

•tle,lk.tıt C&yre&ln şekli şudur: kanlara .SO\'yet nüfuzunun &'lrmC~tn -
~larda Almanya karışıklıklar den ku!ikulanan İtalyan vaziyeti, ,\l • 
~f' t\ıretile Rusyaya yardım ede- manyayı cok endl,eye düşürmektrdir. 
'Ya' ~il maksatla l\Iake - Almanya prk.i Akdtnizde e~ki İıal-
~ete ilıtiJ.Aı komitası ıc!1eri 
' alınmıştır Blt hareket 
)'ı!ııo Sotyarun m mehası •• -
~t ~Urüyebıleceiı için A1rnanya 
İ;q. '!' etı, Dobricenln ve Selôn.ğe ka
~'lt "'•Yanın Bulgarutana ilhakı YA
l<~ltabn Makedonyalıla..-ın Bul 
~·)e avdeti müsaadesinı elde et-
tı,,!lllışmııktadır, 
~ 4.if .\na.dolu Ajansının naklettiii 
\tbl~t:" lıaberde de Almanların Bal
~ild • laktp •tllkl•n politika u 

t ~ tas\·ir \'e ıartf olunmaktadır: 
~· ])· ., ....,ll.rrı ıger taraftan Balkanlarda te-
'-~ı.,ı."<leıı vaziyetten de endişe edil
~.lı. ır. Alman diploma•M çok çetin 
._~rrJlı:oy-uımuş gözüküyor. Biri Bal
~" lttq; a \°(' Şarki AkdenirdP. Italyan 
~ rner,faatinı 1eli" etmek şuretile 
'li~ Fransız - ingiliz paktını hü
~ı. bırakmak ve diğeıi de Uzak 

'"alt JaPonya ile Rusyunın arasını 
lJı.~. &ırbargonun k~ldı ılması te 
~~' azaıtınaktır. Bı ık hedef elde 

ll11 lıı 0lınaktan hen uz <:ok uuıktır > 
,..,. \llhfl'rlf'rln Df' df're<'f'Yf' kadar 
'-'ti . t Vikıa1ara mu-;tenit oJdukuno 
lit, .\llab"tıi bir !ilOrtttt' ta ·in t>df'me
'il't:ta}\, Bıalkauların ve B· lkanlar 
4ıtttttdittir'I '>on 1:amanlarda vine birinci 
'>t ' diplomatik mrseleJer arasın-
1~ıı" 'l.htu:-. a. ba ladıiı muht.tlir .. ıyasi 

·•ıı. d t ltıl' ı., r tn anlıışılmaktadır. 
'tııı~ taftan Balkanlarda Turk -
1'tc'iı .. l'ı-anc.;ıı paktının \'Ücudr •e
'lı11rı ~3Hın ve emniyttli vaıi r.t ve 
~'\lı.~ bii. Caafyetlerl vardor. Dlter 
ql 'bı ' llalyanlar da. Balkanlarda 
l''1ı~ 11 t ~litika takip rtmtktrdirler vr 

~flı.ı- ltatyın munawbahndaki son 
ltıelır 1

k bunun bari1 dtlllterir.den "11, · Atnıanıarın da htr nf' ~kildt 
1' oı,u 
ıı_ li t•lc.. h kendl1erlnt ırOrr bir poli-

lıulfı::. etrneıeri vt Balkan İ!Slrrlne 
' itte ları dahülndt is.Ukamtt ver
~ bı bttltri tabiidir vt yadır,.aua 
,.*t&>t~f dtf1Jd1r. Anı•ak, butun bu 
>-.,."'1 t:r Ve ka.,.ıhkh Polttik.a rere
~\: , l('ind~ b_irinti dtrrt:tdr ''aziytt 

... ,"it: htr hirlö nuruı. miı('adelesi 
da. BaUtanla.rın tmniytt ve 

(Devamı 3 ün<'U ahirrde) 

-

yaıı - Türk rekabetlnl t~tlsmara. t:ah
~o·or Vf' İtalya~·a idare f'dttei'i bir 
Balkan blokunun tt-c;;kili teklif edil 

mekledlr.• 
A.lmanyanın, bu pJinın tahallkuku 

i(in 8ovyetleri ilzama davel e-dtteli 
qnılmaktadır. Fakat, İtalya, A1manya-
nın Balkanlu me-:-.ele-sinde mu\'a.ffak 
o1abiltceilnr illUmal vermemektedir. 
Çlinkü, Berlinln sözünun Moskovada 
pt>k de fazla grçn1f'diil ~on Finlandiya 
mf'~eleslndr gOrülmuştllr. 

Berlinln bir ümidi dr Sof ya.dadır. 
E.<o'ki :\lakedonya komltarılarını faali-
yete •eçlrmek, Balkanları kan1ıırmak 
maksadilt bunlara faaliyet !!.aha~ı bul
mak ümidi olduiu Röylerln Mlhba-
ratından anlaşılmaktadır. 

Rivayete corf', Bulrar komita~ıları ... 

IRA DYO HABERLERİ' 
Litvanyadaki Sovyt>tlf'r 
Parıs 6 (Radyo) - So,·yet hükı'.ı

müı,, Lit\·anyada buTunan Alman 
ekalliyetı g;bı RusJar•n da ana va
tana dönmeleri hakkında bıı pro
je ha~ırlamakladır Bunların sayısı 1 

160,000 dt•n fazladır. 

Lıtvanva hı.ikumeı bu proıeyı 
t.ısvıp et;;.,emektedıl'. Zı-a bu mem
lekette iktısadl bır buhran husule 
getırecekti •. 

Vı! ndan gıdeı, Ruslar, ellerine 
geçer kıymeti ve k ymctsiz şey
le!" alıp gö ürmüşkrdir. Şimdiye 
kadar 50.000 Alman gitm~tir 

Hul!(arislandaki faa iyet 

Pari• 6 (Radyo) - Sofyada dip-1 
kırııasi faaliyeti d~'a.m etmekte -
dir. Almanyaya buyuk miktarda 
tütün go'"ndcrilecektir. Bu husustaki 

• 1 
mukaYC'le, Sofyada bu"luna, Alman 
iktısat heveti tarafından imza - j 
lanmıştır. Sovyetlerlı.-, denız va 
hava üslcrı tesisi için müzakerp -
ler yapılıyor. 

(Diit'r ttıll'rallar 3 uncu $1llılfede) 
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c Sükut, korkunç mudur ? 
'<lty~ ~ePhesınue suküret devam 
~ı. b •Vvclcc tahmın ettiğımiz 
~~•rııı <.li.iıgunluk, biıyük taar -
~''nak~ ıfesindeki haz·rlığ, an
~•~ lı adı•. Baz te ,graflar, Al
t'a,a:lıdtına yen topçu takvıye 

t. g!'ldiğ nt bıtc!Jl'mekıte -

ı., l>uıı lı 
' ba~ ava ve derıız mu"arcbe -
~it ;nı 1nd an r be!en canlı geç
''<le ı tere ,.e Fr.m.a üze -

düdükler haıber veı;m,şlerdır. Fa
kat, Londra frzermdc, düşmaıı tay
yaresi gôriılmemiştır. Fakat şi -
maJi Fransada bir ha\·a taarruzu 

1 kaydedilmİŞtır 
Yeniden deniz faaliyetı olarak ta 

kaydedilen 'hadi6cler şunlardır: 
Bir Yunan, bir Danimarka ~ 

nı.iı;i lbatırılrıııştır. 

~le.\'• h .. ucıır 1 olduğunu ' 

Fakat, den-iz muılıarebele-ri ve 
baskınla"l, hartıin ilk gün:f>rindekll 

(l>el'illlll 3 uncti sahifede) 

Berlinde gittikçe artan bir siyasiı 
kararsızlık vardır An.kara mua - 1 

hedesi ve Amerika,nın tarzı hare
keti, Berlinde, Londranın iki mü
him muvaffakyieti olarak telakki 
edilıyor. Berlin, müttefiklerin bu 
iki mii'him muvaffakiyetlerine na
sıl mukaiıele edeeek'ir?. Her ta - j 
rafta merakla belclenon şey bu -
dur. Mukabil siyasi sürprizler veya 
denhal büyük •bir askeri hareket 
ve taarruz mu? .. 
Mıthakkak olan cihet, Berlinin 

bugünlerde mühim kararlar \'er
mek üzere olduğudur. 

(Devamı 3 üncli n.hift>de) 

1 KISACA 1 
Yanlış kitap ! 

Roman. şiir. hikayt, uesir gibi t'debi 
nevilerin kjllite bakımından çok du -
luğlİJ)U \:e baı_a«lla<ttıtmı itiraf rtmi
Yttek kimse yoktur, sanırım! BeJe
larih romanlarına girt'n )'alan ve yan ... 
hşın haddi hf'ı;abı yoktur. 

An<'ak, rdebi:vat kitaplarının yanllŞ 

yazıldıiının farkında dt>i'ildlk. İsmail 

Jlablb. aJmı.ı;; kalf'ml ellnt' ·imdi bir 
edebi~·at kitabındaki .vanlı)ları fi.aya 
U.ya bltlrtmiyor 

l'anlılf h~p Batdattan donf'r .. dtr
lf'r amma. yanlış kiiap nereden Vf' na
"'" don<'r1. Bunu da yeni Otrentteil& 
anlaşılan! •• 

Mareşal Fevzi Türk Dilinde 
Çakmak Geldi Bugünkus posta ile gelen Pariste 

Büyük Erkanıha~iyeı Umumi- çıkan Vu mecmuası, Türkiyenin 
ye Reisimiz Mareşal Fevzi Çak- beynelmilel s&hada ihraz etmiş ol
mak lbu s~bahki ekspresle Anka- duğu mevkide sırhifeler tahsis et-
radan ş<>hrimi:ıe geım;~tir. miştir. 

Mareşal, Haydarpaşa istasyo - Bütün Fransız mecmuaları ve 
nunda lbaışta Vali ve Belediye re- gazeteleri, Türk ordusunun kah
isi Lı'.ıtii Kırdar olmak üzere vila- ram&nılığını, cesaretini, Türk mil
yet erkanı ve kolordu, merkez ko- }etinin asaletini ehemmiyetle te
mutanları tarafından karşılanmış- barüz ettiriyorlar. Milli Şef İsmet 
tır. Erkan:tıariıLyei Umumiye Re- İnönüne, Fransanın şükran ,.e min
isimiz Haydarpasadan İstaııbula 

netatrlıklarını sunuyorlar. 
ge.;miştir. 

Paul Richard isimli tanınmış 

Meclis Bugün 
Toplanıyor 

•\.nktlra 6 ( Husu!Ji 'luhablri 
mi~de-n)- BüyU.k lfitlet Meclisi 
bu&'ün toplanmaktadır. Bugünkü 
içtiru~da. bir iki &'Ün f"v\.·eı bükü
met tarafuıdan !'\'lf'<"lise oııevke:dt-

len Ankara muaht>df'n&me~lnln 

muzakt>resinf' baıJlanacakhr. 

Rugunkii içtimada Harit'ilf' \'f' 

.\tllli )tudafaa En<'Ümt>nlrri ını.ı-

habı apılarak "' enl·ıimf'nltr ilk 
iş olarak İngiliz '\'f' J•ran. 12larla 
yaptıi,nnıL .'Uıkara muahfdl'"ıint 

tetkik rdt-<·<·kJerdir. 

\arın Parti ırupunun içtimaı 

W.klenmektc>dir. Bu toplantıda da 
llarıc:ye Vekili l$ükrü Saracoilu
nuu !-;On siyasi \.'azlytL hakkınd~ 
iıahat vrrmesi muhtt'mt'ldir. 

'\ukara muahf'dtsi Buyük .:\tU
let Mec-lbi.ndf' ıı.ur'atlt.> tasdik f'di
lel'f'ktir. 
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OIP\115 1937 
NOUV!llE DIUCTIOlt OLITIOUI 

Makineye 
Verirken : -

Den iz H arbin i n 
Korkunç Tafsilatı 
Londra ti (A.A.)- Baldaya giderllen 

AUantik drııizinde top aleşlle bahrı 

lan c('lement• vapurwıun kaptanı 

llarrls, dün Loııdraya döndüiü uman 
vapura taarruz f'den harp ctmislnin 
11Amiral ~er• i!;mindekl Alman rep 
f'lrhlısı oldutunu sö~lt>mi!'ijtir. 

k~pl.ıtn df'ınistir ki: 

- 30 f':Vhıldf' İn•illı olduıunu ır.an
nettlfinı bil' harp l'f'misl cordum. Bize 
yakla~tı Vf' ıemidrn u(•an bir deniz 
tayyart!<.i ttr;ı1.fımızda dönmeie başladı. 
Gemi hiç'biı ihtarda bulunmadan va
purwnuzun l'UYert.t-sini mitra lyöı ate:
ılle- delik dM,lk etti. O Lamau bunun 

bir Almaıı korsan &'tın isi olduiunu an. 

ladın,. AM·ş t-derken ıiç kere yerini de
,(irjlirdi. Ötünıden nasıl kurtulduiumu 

bilmiJoorum. İlk olarak birinci ı.abiti
miı. rllndrn haflf('e yaralandı. Top 
ate!'oıi ollhııa ahnara~ım1:11 tahmin et.

ti~imılen :)o ki~idtn ibaret olan \'.tJ>Ur 

nıur<'Utb.ıhna ~andallara bint'r~k de
niı-.f' inıntlf'rini cmrtttiın. ,\imanlar bizi 

o ı:aınan t>:-.ir etlllt"r ,.e •Cltment» a 
birka(' bomba koydulotr isr dp bom 

balar inCllik etmedi. KoNan l'emi.51, 
bunun U7.rrlne vapuru attı.tı obü!'.>leıle 
b;thrdı. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ihanet Kelimesi Yoktur 
J.o"rans\z muharrir~ Vı.. rnecınuas ""
da yazrlığı makalede, <lıyor kı: 

Birinci Fransuvadan Daladiyt~·e, Ka
nuni ~Uıe,.·mandan i~rt inonüne ka- 1 
dar ~t'('en zamanda Tü.rki:t"f' Fran. a
nın dostlutuna ha.iri celmtml11Ur. 

Türkiye ile İngiltere ve Fransa 
arasında aktolunan muahede, za
banımızla teceddüt devri ara -
sındaki benı.e-yi~i bır daha tebarüz 
ettırmiştır. Ak.denıo: ve Çanakka
le Boj!azının muvazenesi meselesi
nin 400 senelik •bir hayatı vardır 

t 

Dört yüz sene evvelkı tehlike ayni 
milletleri .karşı karşıya getırmıye 
s hep olm~tur 

1539 3E.:ESİNDE: 
Bifyük Türk '.i zc.sı Bar->aros 

Hayrettin, .Prevezc• de, Andre 
Dor.a kumanda~ında buluna Al
man İmparatoru Şarlkenhı donan· 
masını mahvotmiş!L 

Bu suretle mukaddes Alman İm
paratorluğunun Ak.deniz hakim, -
yctı'lc ni'hayet vcl""'liştı O deı;ırde 

(Devamı 3. uncu sahifede) 
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KOVAOILAll CADDE İNDE 

KOVA YOK MU1'1\ICŞT. 

Beyautta, Kovacılar caddesinde Ba-
7an Aslyenln evinin bacası tutuşmuş ... 
Yangın ortahlı bUyUk bir telişa ver -
mlş! 

Halbuki hayret defli mi?. İnsan Ko
vacılar caddesinde oturur da ateşin iı
Zf'rine dokulecek beş on kova su bula
maz mı?. İtfaiyeye ne luzum var?. 
Kovacılar caddesinde de, kova sıkın

tısı çekiliyor a, )'azık, doğrusu.. 

YAZI YAZARKEN 

OKUlTCULARJ HATIRLARIM 

Bir okuyucumdan bir mektup aldım. 
Bana şunu soruyor: 

- l"azılarıruzı yazarken, karilerini& 
cozunüzun oııune gelir mi!. 

Garip sual değil mi?. Öyle tahmin 
ediyorum, bu okuyucum benimle biraz. 
.itile etmek i temlş! :Meçhul okuyu -
cularıma karşı, hepsine gıyabi hürmet 
ve muhabbet beslerim .• Fakat, onlar. 

ben yazı yazarken, nasıl gôzıimün ö
nune gnl in? Çünkü. hiçbirini tanımı
yorum kt. Onları hatırladığım, hem de 
daima hatırJadıfım muhakkaktır. On
ları, imtihan arıfcslndeki cece, miı -

meyylzlerl hatırlayan bir mektep ço
cufunun korkunç niyasındakf Klbi 
hatırlarım.. İyi toparlıyaınadığım bir 
cumleyl yazıp boı.arken, okuyuculanm 
batınına gelir.. Bazan, ya&ımı yazıp 

matbaadan çıktıktan sonra, yolda, ev
de mutemadiyen, onlan diişıinüriim: 

- l"ann, yazım çıkınca, o meçhul 
okuyucularım, kfmblllr, ne dlyecelı.ler, 
derim .• 

Görüyor unuz. ki aziz kariler, sbi ne 

1 SOBA BORL'SU 

Üz.ERİ 'DE İHTİKAR 
>= 

Ticaret nclasında mı, ner~e. pek 
btlmiyorum, bir lhtlkir komisyona var. 
Buraya her rUn bir madde üzerinde 
muhtekirlerin faaliyetine dair, bir şi
kayet yapılır. Tetkikler, tabldkler, in
celtmeler ... 

Fakat netice ne olur? l\lalüm defli .. 
Bu sefer de, oba boruları üzerinde lh
Ukir yapıldıfına dair ihbar ve şikayet 
vaki olmuş.. Komisyon. acaba ne ka
nr verecek?. Bilmiyorum .. l·alnız, so
ba borularının lhtlkin. bence tetkike 
değer bir mevzu delildir. Çunkü, her 
yıl bu mev imde, soba borularının fiatı 
yiık elir •• 

Haılranda, temmuzda boru ihtikarı 
yapacak kadar, bu adamlar budala mıT 

PATLAYICI MADDE 

KEŞFEDILECF.KMİŞ 

Amerikalılar, dinamitten bir milyon 
defa daha kuvvetli bir lnrıtak maddesi 
bulmak için çalışıyorlarmış! Bu mad
de de bulunur, kullanılmağa başla • 
nırsa, o zaman, seyredin siz, dıinyanuı 

halini ... 
Acaba, bu yeni madde ne olablllr!. 

Dinamitten daha ç.ok guriıltulu, pa
tırtılı ban insanlar vardır. ÇabuC11k 
parlarlar. Bu glbllere: 

- Barut gibi adam, derler. Yeni 
keşfedilecek madde ortaya çıktıktan 

sonra, barut gibi adamlar da isimle
rini değl.ştlrecekler.. Yeni maddenin 
ismini alacaklar •• Bakınız. bir yeni ke
ııt. lisanı dahi altiıst edecek .. 

Bu yeni madde harplerde nasıl bir 
rol oynıyacak, neler yapacak?. Ora
ımı artık, siz. düşunun .. 

AHMED ltAUF 

Meşhut suçlara bakan Sultanah
met üçüncü sulh mahkemesinde bir 
dayak ve tahkir davası ıröriılmüştür, 

Dava şudur: 

Edirnekapıda, Çıkmazcaoıl sokaiın

da 12 numarada oturan Cemile, altı 

senedir beraber ya adağı ve 16 gün 
c,•,,·cl yanından aynldıiı hamal Rece
bin kf'ndi ini bıraktıktan sonra Sü -

leymanlyede oturan 18 ya,ında Vizeli 
Ay e isminde bir kadınla oturduğunu 
öfrenmlş ııe geçen akşam eski sevg-lli-

sinln evine rlderek birlikte oturan Re
ceple yeni sevglll J Ay enin üzerine 
mangalı fırlatmış, uluorta küfürleıe 

g-lrlşmlştlr. 

Bu vaziyet karşı ında Recep kadını 
evden çıkarmak istemi$, kuc:ıklıya -
rak evin önünde sokağa bırakmıştır. 

Rakibesinin bu haline kızan Ayşe ise 
elindeki bastonla Cemileyi döimii3 ve 
başından da hafifce yaralamıştır. 

Hakim davayı tetkik etti \'e şahitleri 
d/ dl. ŞahUler Osman Serdar ile Te
kirdailı Ali \•ak'ayı aynen anlattılar. 

NeticedP. Recebin dayak atmaclıiı 1-

~ln 55 inci madde mucibince beraaUne, 
rakibesini bastonla dolen Ayşenln de 
ceza kanununun 456 ıncı maddesine 
göre 25 lira alır para cezasına çarp-

tırılmasına karar verildi. Ancak ya
şının kiıçük oluşu ve Cemilenin de eve 
ırlrerek mancal fırlatmak suretile Ba
'yan Ayşeyi tahrik edt,inl; cezayı ha-

kadar çok dkşiınüyorunı. __________ ...,:_ ___________ ~------- flflctlcl sebep olarak kabul edlldliin
de.n cezasının 3 te 2 si ludlrllip 5 lira 
para cezası ve 2 Ura da muhal.eme 
maı;rafı ödemde malıkflm olundu. 

iKDAM: 

Uucunku başyazıyı yann Selimi ia
z.et Scdes: cl\luvaflaklyeı sırlarUIUD 

isimli makalesinde Türk Cumhuriye -
tinin bugüne kadar başardıfı muaz • 
7.am lnkılaplarm bir hulasasını kay • 
dctmekte ve nasıl bir hareket tarzı 

takip eUltlmlzl soyllyerek, demektedir 
ki: a:Nef ine itimadı olan bir millet ül
ki&ııune erişir; prensiplerinden şaşmı
yarak, sozunU deflştlrmlyerek Uerll
ycn bir milletin elbette sırtı yere ge
tirilemez.» 
CUMHU.BİYET: 

Yunus Nadi: eri tal) a ve B:ılkanlan 
lslmll makalesinde, bir muddettenberl 
B:ılkanlard:lkl İtalyan faaliyetinden 
1 ahsetmckte ve dunyanın bu karma
karışık hali karşısında ita!) anın bir 
tıkım sulh hareketıerin_!!.e bıılunmasını 
takdir etmektedir. 

l\lulıarrlr l azısında bilhassa şu nok
t yı tebaruz ettirerek diyor ki: 

«Balkanlarda istikrarlı bir \•aziyet 
teminine çalı an devlet, hangi devlet 
olursa olsun, bizim muhabbetimize, 
batta efer lazımsa, müzaberetlmize hak 
kazaııır.» 

Yunus Nadi, makalesinde, italyanın 
bu harekeUerlnin neden takdire layık 
oldufunu sebeplerıle izaha çalı.şmakta
dır. 

TAN: 

S.adrl Ertem: cSovyet Rusya • Al
manya işbirliği sebepleri» lsmlle yaı
dıiı makalede, Sovyet Rusya ile Al • 
manya ar.ilsında 24 aiustostanberl baş
layan slyuı lşblrJlğlnin bir tarihçesini 
yapmakta, bu munasebetlerln dünyada 
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Neden cevap vermedin, an
ne? 

- Kızun, hele gel biraz.. Çar -
dagın a.tında ıbak kim var! 

Sclih dayı da laf attı: 
- Gul yti'ZUnıi göstermek iste -

mıyor musun, guzehm? Yüriısene 
şörle ) ancagız;.ma dogru .. 
Ayşe buz g:ıbı o.dugu ~erde do

nakalm tı. Ayakta bır mi.ıddat ha
reKo..sız dur.du. Komşu kız.lan pen-ı 
cerctlen bakıyor ardı. Ayşe arka
da lan yarımda mahcup olmamak 
v dde duşmcmek ı,çin kendini gtiç 
tutuyor, kxmışulara rezil olmaktan 
korKUj-OrdU 
Bır ıki adım yunidu .. 
Çara n yanına ) aklaştı. 
=Ne s ıyorsun, Sal!.h da.yı? Es

k n e\: ınuz u ramazdın.. Ba -
bamla k nu mazdın. ş·mdi neden 
sık ~ k ~ ıywsun? 

"> h b yı:k arını bukerek gü -
lum edı. 

- Bundan sonr her gun ge e-
~ rn kw ~!Art~ mk~~ 
dı. B nım n şar.l1ı111 o dun. 

A budenbıre salatlı: 

- Ne dıyorsun .. Saz mti kesildi? 
- Ö Jp ya. Ökuz öh.ince ortak-

lık k ln az derler. Mademki Meh
met ş .t odu Artık onunla bır 
nlak n k lmadı' 

A b r anda yıldırımla vurul-
muş g bı sarsJdı: 

- A.nne ... Neler soyluyor ıbu a
dam? 

uğradığı td lrlerl kaydederek, bu bir
lifln iki sebebi oldufunu, bu sebeple
rin ise, hali mevkilerini muhafaza et
mekte bulunduklannı yazmaktadır. 

Muharrir, yazısının sonunda bu siyasi 
birleşmenin Kari ~larks nazariyesinin 
gayelerinden biri olduiunu söylemek
tedir. 
VAJUTı 

.Asım Us: cYanlış tefsirlf'rin önüne 
geçmek için• isimli makalesinde, Sov
yet icra komitesi reisi Molotof'un son 
söyledlii nutukta, Türkiyeye temas 
eden ciımlelerl uzerinde durmakta ve 
Sovyetıcrle Tur kiye ara. ında lhtiliflı 

hiçbir nokta bulunmadığını ka) det -
mekte ve ancak, İngiliz \•e Fran ızlarla 
yaptığımız son anla m:ıııın l\lo kovada 
yanlış ter lrlere uğradıfını oylemek -
tedir. 
Asım Us, makalesinde, bu anlaşma

nın dost So,ryetlere izahının bir va
zife olduğunu kaydederek, Turklyenln 
açık ve duriıst politikasının ana hat
larını izah etmektedir. 
YENİ IAJLAB: 

llliseyln Cahlt 'l'ıalçın: cideoloJI har
bi» isimli yazı ında, Molotofuo soıı 

soyledlfl nutku mevzuu bahsederek, 
dünya siyasetinde son zamanlarda kul
lanılan bir takım dıistur ve tabirlerin 
artık deflşmlş olduiu hakkındaki Sov
yet devlet adamının iddiasını tetkik 
ve tahlll etmektedir. 

Hıi eyin Cahlt yuasının sonunda, 
Molotofun bu fikrine iştirak edlleml-
7eceilnl ima etmekte, yapılacak şeyin, 
ancak, hadiseleri be.klf'.mek olduiunu 
söylemektedir. 

Bayan Cemile 6 sene beraber yaşa
dıcı adamın cenç bir rakibe uiruna 
kendisini ff'da cttlilnl, mulıake.meden 
sonra yanayakıla koridorda hali an-

latı) or ve aradabir fersiz gozlerlni A7-
ecnin müstehzi yiJzune çevirerek nef
ret karışık bir kin ile: 

- Evimi yıktın: dilerim Allahtan 
senin de evin yıkılsın hain!. 

Diye söyleniyordu. 

1 KÜÇÜK HABERLER f 
* Dahiliye Vcldli Fıük Öztrak Siva

sa vasıl olmuştur. Vekil Anadoluda 

tetkik seyahatine devam etmektedir. * Eski İstanbul hapu;hancsl binası 
yıkılırken bazı kısımlarında Bizans ki-

tabeleri bulurunustur. * Norveçın yem Ankara clçisi Ra
eder memleketımıze gelınıştir. 

* Bazı fırıncıların eksik un kullan
dıkları anlaşılmıştır. * Edebiyat fakultesl doçentlerinden 
Cafer oğlu Ahmet profesörlüğe terfi 
etmıştır. * Şeker bayramı pazartesi gününe 
tesadüf etmektedir. Mektepler ve dai-

reler pazartesi sabahından itıbaren üç 
gün tatildir. 

* İstanbul limanının temizlenme -
sıne b~lanmıştır. Sirkeci rıhtınu ö -

nunden sonra, Tophane onü temizle 
necektı.r. * Almanyarun Ankara elçisi Fon 

Papen Bclgrada vasıl olmuştur. Yarın 

memleketimize gelmesi muhtemeldir. 

* İstanbul köylerinde inşasına ka

rar venlen 90 mektepten 30 u tamam
lanmıştır. 

, -- -- ' ı 
Mehmetçik Geçiyor \1 

' [ Yazan: Jskender F. SEHTELLI ] '1 

Ayşcnin ann<.'Si yalandan ağlar ı 
gibi gözlerini sildi: 
- Doğru söyliıYQr, yavrum! Meh,. 
mctcık Çanakkaleıde şehit olmuş. 
Allah sana uzun ömürler versin. 
Ne yapalım? Muıkadderat böyle 
imiş. 

Biraz önce gülen Topal Salih te 
şiımdı mutcessır görünuyor ve ba
şu11 sallıyarak: 

- Askerlik bu, di) ordu, vatan 
ugrurda oı.mek bır şereftir. Ne 
mut u ona. 

Ve ayağa kalkarak ıUıve etti: 
~ Z v Ilı Mehmetçik ... Çok iyi 

ıbir çocuktu. Kara talih ona yar ol
madı. K a koşa gıtaniştı. Haııbe. 
Meğer ölum çekmiş onu. 

Ay e kulak.Larına ınanamıyordu. 

- Mektup mu geldı, anne? Bu 
kara ha;ben nereden duydunuz? 
Dıyerck bır ağaç kulı.igünün ~e

nanrıa oturdu. Dızlerınin üstünde 
duranuyacak kadar sarsılmıştı. 
Ayşenin annesi yerınden kalktı •. 

Kızının yanına gitti: 
- Ağlı:mıa yavrum! Ölü~erin arı

knsından gözyaşı dökmek günah
tır. İnsan, gun geçtikçe her acıyı 
unutur. Bızim de anamız, babamız 
vardı. He~ini kayibettik. 

Salih, oynadığı oyunun bekledi-

ğinden fazıa tesir yap!ığmı görün
ce sevindi: 

- Ne ) apalım, yavrum! Başın 
sag o!sun. Oziılme.. Aınasyanın 
bardağı, birı olmazsa biri daha.. ı 
del"'ler. Mehmet öldüyse, ben va
nm. /n'tık ba'ban da iıhtiya11ladı. 
Ç,alışamaz bir hale geldi. Yuvanıza! 
yeniden üç can geliyor. Rızkınız 
genişliyecck .. Eliniz geniş~iyecek.. 
EVıniz genişliyecek.. Daha ne is
tiyorsun? 
Ayşe şaşkın şaşkın Saılihin yü

züne bakıyordu. Rengi sapsarı ol
muş, çeneleri tutulmuştu: 

- Hangi üç candan bırhsediyor-
sun? 

Diyetbiklı. 
Salih: 
- Bır ben .. İki de öküz .. Üç can 

ıı,ırden geleccğız cvmızel 
Dıye mırıldandı. 
Ayşe cevaıp v~nnedi" 
Yür.eği dnraltiı. 

- Beni odama götiır, anne! Fe
na!ık geldi üzerime. 
Ayşcnin annesi bahsi daha fazla 

uzatıma:k:tan çekinerek, kızının ko-

1 luna girdi. 
- Hıeydi yavrum, ibiraz elini yü~ 

zünü yıka.. Açılırsın! Uzülınekte ! 
hakkın var .. Çocukluğunuz, genç
liğiniz bir arada, bir maha.licde 

Bayram 
hazırı ı·ğı 

Bazı fırsat düşkünleri 
hakkında takibat 

yapılıyor 
Önümü1.deki :pB.'Zartesi günü !bay-

1 ramın !birinci günüdür. Bayramın 
ibu kadar yaklaşması münasebetile 
çarşı ve pazarlarda alış veriş faa
liyeti çok artmıştır. Bu b~ram 
lbilhassa Anadoludan şehrimiz.deki 
icarethane!ere pek fazla sipariş 
(Yapılınıştır. Trikotaj ve tuhafiye 

1 

irnalU~haneleri, şekerciler, çikola-
ta fabrikaları bu siparişleri yetiş
tirmek için günde 24 saat çalışma 
müsaadesi atmışlardır. 1 
Dığer taraftan bayram vesilesin-ı 

den istifade ederek fiatlan yük -
seltmek istiyen birkaç müessese 
hakkında alakadarlara evvelki gün 
ih.lbarlar yapılmıştır. 

Bu hususta 'hemen ta!hkikata ge
ıçilıniştir. 

----ooı---

l\'lütekaidini askeriye cemi• 
yetin yarc..lım ı 

Umum mütekaidini askeriye ce
miyeti her sene olduğu gibi ıbu 
yıl da şeker bayramı münasebetile 
cemiyete kayıtlı aske.ri eytam, e
r~ile ve muavenete muhtaç eski 
tekaütlere parasız erzak dağıtmağı· 
kararla§hrmı.ştır. Tevziata ;vann
dan itibaren başlanacaktır. Ilk gün 
400 .kişiye erzak verilecektir. Daı
ğıtma işi anüteakıp günlerde de 
devam edecektir. 

--o-

Emlak Ye Eytam bankası 
memurları jçin 

Emlak ve Eytam ıbankası An -
kara, istanbul ve İzmir şu!beleri 
için yüksek mektep ve lise mezun.. 
lanna 60 - 70, yüksek mektep me
·zunlarma da 80 - 100 lira aylık ve- 1 
ri!ecektir. İmtihnn ayın 16 sından 
sonra yapılacaiktır. 

-0--

Kapatılan umumhaneler 
Beyoğlu ve Galatadaki umumi 

evlerden (bazılarında henüz tescil 
edilerek v.Csika almamış ,genç ka
dınların da çalıştırı dığı anlaşıla
rak sıkı •bir kontrol yapılml§tır. 

Neticede Galatada iki, Beyoğlun
da bir umumi evde ihem vesika
sız ve ihem de 18 yaşından aşağı 
ıgenç kadınlar ~ulunduğundan bu 
üç ev kapatılmış, kapılan mühür
le~tir. 

Çocukların temizliği 
lUektep talebesinin daha temiz ve 

Slhhatll olması için, alınan t.edblrlerin 
ve kontrollann daha ciddi bir ş~kllde 
devamını, Maarif VekllllfJ, bir ta -
mimle alakadarlardan istiyor. Maarif 

Veklll, Aıadoluda son yaptıfı bir 
seyahatte, bir kısım talebenin anu e
dlldlil veçhUe temlzllie riayet eUl
rilmedlfinl ıörmıiştur. 

Çocuklarımızın sıhhati ve temlzllfl, 
yalnız onlan alakadar eden bir dava 

df'fll, daha ıenlf bir memleket mese
lesidir. Bu 1f üzerinde Vekaletin ıös
terdiil hasııa1lyetl U.kdlr ederiz. 

BURHAN CEVAD 

geçmişti. Meh.me1ciğin ölüm habe
rini anası duyarsa kim bilir neka- 1 
dar ağlıyacak. 

Ve gözünün ucile Salih dayı.ya 
~itmesini işaret ederek içeriy,e 
girdi. 

Salih dayı: 
- Allaha ısmarladık. 
Diyerek ball(;eden çıkıp git -

mişti. 

Mehmedın ölüm haberini sak -
lamağa karar verrnişlenü ~aliıh 
sevinçle ev~ dönerken: 

- Her şey yıo1unıda ... 
Diye söyleniyordu. 

* KARA HABER. 

Mehmed:in ölüm ha'berı.iıni anası-
na duyurana.mağa çalışıYQrlcırdı. 

Aradan birkaç gün geçmişti. 
Ayşe komşu kıZlanna: 
- Mehrnetcik Çaırakkalede şe

lhit olmuş. 
Diyerek mütıemadiyen ağlıyor • 

du. 
Bu kara haıber dilden dille ya

yılarak niıha.)et Melımedin anası
nın kulağına ko:dar erişmlştl. 

Saliih daıyı düğün hazırhğı yap1>
yordu. 
Ay~cye iki olcüz hediye etm€ğe 

karar v-eıım~i. 
Salihin anarlan ıbaıbadan ıkailma 

bir evi vardı. O, Ayşeyi evine a
lacak, ycnideıı:ı bir aile yuvası ku
rac.akıtı. 

(Devamı w:rJ 

Mes'ulü Kim ?. 
Şu me bur Etrüsk vapurunun aracl& 

sırada yine ismini g-azetelerde okuyo
rm. Bizim anladıiımız, vaıı:lyct şu

dur: 

Bu vapur, hiçbir işe yaramamakta, 
Binaenaleyh kullanılmamaktadır. Sür· 
ati, rnüthi df'reccde diışmüştür. Ka -
zanları bozuktur. Miı\'azenesi yerinde 
değildir. Yahut da arızi tedbirlerle 
ıı:orJa yerinde tutulmaktadır. 

Bu saydıklarımızın hepsinin yalan 
olmasını çok temenni ederdik. Fakat. 
maalesef dcğrudur. Dofru olmas:ıydı, 
bugun Etrüsk dcnr.n o talisiz \•apurun 
da, diğer ~apurlar gibi işlemesi, harıl 
harıl seferler yapması lizıın gelirdi. 
Halbuki, bu çurük tekne, günlerini, ta
mir ha\•uzlarında geçiriyor. 

Etrüsk, J.orkunc bir zihniyetin ya
dlgiindır. nır an düşününüz: Bu vapur 
yıllarca kullanıldı da, ondan sonra mı 
bıı hale geldi?. 

Hayır.. llenuz yeul yaptınlaıı blr 
vapur .. 

O halde soruyoruz: 
Bu vapuru kim ıs:nıarlamı hr, kim 

teslim almıştır?. Bu vapurun bu şe

kilde ziyan oluşunda hiç kimsenin 
mes'ul!) eti yok mudur?. Bu Etrlısk 

işinde, kimin ihmali, lakaydlsi nrdır!. 
Bu adamlar neden mahkt'meyc \'eril
mlyor?. Kimse mes'ul değ-il e, tali, ka
der, kısmet denen hurafeye mi inan
mamız lazım geliyor. 

Ben, bu suallerin cevapl:ırıııı, dal
mn düşlmiırüm. Ve kat'ly) en hallet
miş değilim. 

F.fer, Etrüskü bu çürük ve berbat 
halllr. teslim almamızda bir başka za
rurr.t \'ar ldlyse, bunun açıkça lzahıııı 
beklemek vatandaşlık lıak1ı:ımız defli 
midir?. 

Za\'allı Etrusk!. 
r.EŞAD FEYz:' 

NOT: 
Ne mülga Denizbankla, ne de şim

diki Dcnızyoll, rı tşletmcsılc hıçbir 

maddi all'ıkamız, husu i şckıldc bir 
do tluğumuz veya duşmanlığımız yok
tur. Ne dn, v1ıktile, Denizbanktan ış 

i tıycnler lı te ındç adımıza asla te
snduf edilemez. Bu noktaları tavzih 
etmeği lüzumlu görürüz. R. F. 

Kadir gecesi v~ hayranı 
İstanlbul müftülüğünden: 
İkincı'eşrının sekizıne müsa -

dif çarşar:ba gıinü Ramazanı şe
rifin yirmi altısı oiımakla akşamı 
(perşembe ~ecesi) Leylei Kadir, 
on üçüncü pazartesi günü de bay
ram olduğu ilan olunur. 

İstanbul Müftüsü 
F. Ülgener 

SADAKAİ FITIR 

Buğ'daydan: 
Arpadan 
Üzümden : 
Hurma:dan: 

En iyi İyı Son 
K. P. K. P. K. P. 

12.20 10.00 9.10 
16.30 15.00 0.00 
83.20 66.30 50.00 
00.00 133.20 00.00 

Bahçeli 
apartman· 

Caddelerin güzelliğ~ içini 
yeni bir şekil tatbik 

ediliyor 
Nişantaşında Vali ikonağı caddesi 

civarında bulunan Emlak caddesi
nin asfalta çevrilmesi kararlaştı
rılmıŞtır. Birkaç sene içinde apar
t1manlarla dolan bu caddenin iki 
yanındaki tekmil apart.ıımanlara 
1yı0ldan üçer metre verilerek bu 
suretle !bütün apartnnanlann ö -
nünde yeknasa.'k b®çeler vücude 
getirilecektir. Apartıman sahipleri 
lbu bahçeleri sür'atle ağaçlıyacak- 1 
lardır. 1 

Piyade kaldırımları için de üçer
ıden altı metre ayr-.Iacak, araba ve 
otomobillere ()rtırdan 8 metrelik bir 
cadde !kalacaktır. 

Bu hususta oradaki 'bina sa:hip-
1erinc tebligat yapılmıştır. Yolun 
lbir kısım yapılma parası <la bina 
sa'hiplerinden istenecektir. 

Belediye reisliği önü bahçeli a
partmanları çoğaltmak istediğin~ 

den Emlak caddesinde tatfuik edi
lece'k olan bu yeni şekil peyderpey 
diğer semtlerin hemen bütün mü
sait caddelerine teşmil edilecektir. 

----o.:ı---

İthaliit tarifesinin tatbikatında 
kolaylıklar 

Hariç aneml~etlerdcn memle -
ketim.ize getirilecek 'herhangi eş
yanına gümrük ithalat tarlfesin -
deki tatbik yerini anlamak mak
sadi!e gumrü.klcr umum müdür -
lüğüne fazla müracaatlar yapı~ -
makta umum müdürlük bu hususta 
son sistem bir formül taıbederek 
tekmil başmüdürlüklere ve İstan
ıbul !komisyoncular !birliğine 'b~ 
lardan göndermiştir. 

Badema tekmil madde ve ~ya
larla gi.ımrük resmini filıtiva eden 
lbu fonnüI:er kullanılacak, !başka 
suretle yapılacak müracaatlar ka'
lbul olunmıyacaktır. 

---0--

lınftn tatili 'f' Jun ramlar 
Hafta tatili kanunile milli illay

ramlar ve umumi tatilJer kanun
ları hükümleri arasmda 'bir a'henk' 
temin etmek ve bu lui:kümlerin 1 
günün iş hayatma daha uygun 'bir 
şekle konulması için iş dairesi ge-1 
nel reisli~inde bir komisyon ku
rulmuştur. 'Komisyon ibu hususta 
yeni 'bir nizamname hazırlıyacak
tır. 

-o--
Pozu yerleri çoğaltılacak 
Her hafta şehr.i.mizin mu'ht€lif 

yerlerinde kurulmakta o!an pa -
zar1ann c;oğaltılması kaymakam -
hklara bildırilmiştir. Pazarlar en 
aşağı haf~ada üç gün kuru!acaktır. 
ıBu meyanda Taksimde de her haf
ta iki gün yeniden pazar kurula • 
ıcaktır. 

f AVRUPA HARBiNİN YENi MESELELERı 1 

İki tarafın birbirine yardımı 
Almanyamn Rusyadan ne yardım 

g-ôrdüiü meselesi hal'.P çıktı çıkalı ıd
hinlerl kurcalıyan birinci ~ereeedekl 

meselelerdendir. Yardım ancak l.ktı

sadi mahiyettedir. Almanyanın muht.9 
olduiu mevaddı lptldalyenln Rusya -
elan tedariki meselesi. Rusyaııın istih
sal eUiil bu maddelere karşı ihtiyacı 
arttlfı, sanayi llerledl.kee birook me
vaddı iptidai.Yenin de barice sevke -
dllmektense dahilde kullan ılması, is
tihlak edılmesl mevıı:uıı bahsolmakta
dır. İnırlllz ve Fransız mütehassaslan
nın Ruııyaya dair yürüttiıklerl hesap
larcl& ileri sürdükleri rakamlarda bıı 

cihetin bilhassa kaydedildifi &'Örül -
mektedir. 

Rusya ile Almanya arasında yeal 
bir ticaret anlaıpnası için slr.Ltllen mti
ukerelerln Jlerledlilne dair yeni ma
lümat alınmaktadır. B.usyanın Alman
yaya neler ve ne kadar vereblleceit 
bu ma}ümattan anlaşılmakta.dır. Har
bin en mühim cephesi l.ktısadlyat olu
yor. Eier Almanya daha ziyade harbe 
dayanablle<'ekse bu lmkam bulabilmek 
için nç suretle kendini besllycblleccii 
suali daima d.~in ucuııa ıellyor. Deniz
aşırı yerlerden ylyeceilnl, ılycceflnJ 

ve yakacağını - Baltık df'nlzl müs -
tema - artık tedarik edcmlyen Al -
manya bu ablukanın içinde gözlerini 
Rusyaya çevirmiş bulunuyor. 

Onun için RuS)a dostu Almanyaya 
ne Yermeyi taahhüt ediyor?. Yeni an
laşmaya dair ı-elen mallimata bakarak 
bunu kayaetmck lilzım: 

Rusya lkl ay zarfında Almanyaya 
bufday, arpa ve yulaf olmak üzere 1 
milyon ton hububat verecektir. Bun -
dan sonra Rusyanın 1 milyon ton hıı
bubat daha vereceil tahmin edilmek
tedir. Rusya ıcçen 1931 senesinde ıa 

milyon ton kadar hububat lhrao ede
bilmiştir. Bunu en ziyade İnılltere De 
Belçlkaya yollamıttı. eimdl öyle ıörü
nüyor ki artık başka yere yollamıya. 
cak. ~ahsuliin ihraç edilebilecek kıs
mını Almanyaya g-önden:cektır. 

Fakat Almanlar demir de lstemlf • 
lerdir. Söylendliine göre Ural mmta
~asındakl madenlerin lstlhsalitından 

verilecekmiş. Bunun ikl tirlU ekaik
llfl oldufuna 8iy1iJorlar. o mmaka-

nan istilısalitı azmış. Sonra oralardan 
Almanyaya kadar demir ~vketmek 
bele yolun uzunlufu dola)'JSile maara
fa ve zamana muhtaçmq. 

Sonra Almanların muhtaç oldafa 
maddelerden biri de mancanesdlr. Çe
lik işlerinde bu madene şiddetle lhU
yao vardır. Rıısyada man&"•nez boldur. 
Bunu harice satabllect'k hAldcdlr. Hat 
ta geçen &"ün. Amerlkaya miihlm mik
tarda mang-aneıı satılacaiı Avrupa p
aetelerinde yazılarak bıınun Al~
-71 memnun ~er bir haber olmadalı 

eöyleniyorda. Ctinkü Almanya man
l'anezln kendbine verilmeslnJ istiyor. 
Fakat Rıısyada 937 deki llUlısalita nla
betle bu&iinkü arasında :rarı 7arıya 

fark oldufu, yani lstlhsalituı 7ti.zcle 51 
diiştüfü kaydedilmektedir. Evvelce çe,k 
çıkarıldıfi için maden glt&ide tü.kenl-
7ormuş. 

Rusyanın Alman;raya edeceft yar • 
dıma makabli Alnıanyadan da makine, 
elektrik cihazı ve saire alacafı anla
şılıyor. Fakat Almanyanın da bu ka
bil 'birçok vesaite ihtiyacı vardır. 

Rus - Alman ticaret anlaşması kar
şısında bir de ıu sual vardır: Ve iki 
taraf kendi ihtiyaçlarını bir tarafa bı
rakanı;- birbirlerine yardımı ne de
receye kadar ıötüreblleecklerdir?. 

Ru lann Maggvltcgrosk mıntakasm
da istihsal ettikleri demirin mlktan 
937 senesindekine nlsbctle yiızde H 
den yukan çıkmamış. :lstıhsalitın azal
ması madenden evvelce colı: lstlhsalit 
yapılmış olmasıdır. 

Rusyanm kendine elzem olan demiri 
bol bol çıkarmaktadır. Yalnız mesele 
.Almanyanın lhtiyaçlanna karşılık ola
cak demiri temin edeblJlp edemlyece
l'lndedlr. 

Almanyanın mali vaziyetine dair de 
yeni haberler vardır. Almanyada ılmdJ 
tam 500 milyon marklık bir istikra• 
akdi cihetine rldlllyor. Almanyanın ma
li ve lktısadi pzeteleri bundan uzun 
uıı:adıya bahsederken tabii faydalanru 
ileri sürüyorlar. İstikrazı Alman mllll 
bankaaı yapı1or. Gazeteler milli ban
kanın hwrusf blr müessese olmayıp 

devlet mlieuesesl oldııiunu hatarlata-
7orlaL ALİ UllılAL SUNMAN 

• 
ltalya -

Yazan: Ahmed Şıikrii t: 

İtalya ile Yunanistan arasııı .. 
edilen mektuplar, ırıttlkçe 
mektc olan iki de\•let karşıiakb 
nasebetlerinde yeni \'e sulh 
nıemnuniyctle telakki cdllecell 
bir mrhaledir. Bu münasebetıerbl 
ve mesalemet için büyiık bir 
manzarası arıettiğl zaman çoll 
değildir. Acaba hu manzara al 
mıydı? Yoksa hakiki bir tehlike1' 
ret ediyor da ondan sonra eıı 

yonal vaziyetteki yeni istihale 
sında mı bugiinku cereyanı aıclıf 
gün artık buralarını araştı~ 
liızum yoktur. Ancak şunu ha 
lizımdır ki İtalyan gazeteleri. 
\'Utluğun i<:gallnden sonra ciddi 11 

tevlit edecek yazılar yazmışi.r* 
talyanın, Arnavutluğu bir sıçraııı' 
ta.sı olarak kullanacaiı hsJtll 
neşriyat, hadisclerln bugün ıalllP 
meğe başladığı mes'ut ccrey,,ııi' 
tezat teşkil etmektedir. YuııaıılS 
talyaya göre arhk cesedi yere se 
bir duşıııan dili, eli sıkılacak bit 
tur. Filhakika iki dc,•let, teati e 
mektuplarla münasebetlerini. ı,tl 
nesi eylülunde imzalanan dostl~ 
kavelesinln çerçe\·esi içinde 
etmeie karar w~•miş buıunll1 

Bwıun şiımul ve manasım an 
çin 1928 eylul mukavelesini b• 
mak kafidir: Venlzclosla MUSoilJl1 

sında imzalanan bu mukaveıeııj1' 
dört maddeslle Yunanb1an ve 
st::ı uko.) u muhafaza rtmeyl, fçl 
den biri üçuncü bir devletin 

na uiradıfı takdlıde dliı-rt bitaraf 
maya ve her ikisini de alakadır 
meselelerde birlbirllc istişare t 

karsılıklı olarak taahhtit edlY0 

Beşinci maddeden on dokuzunc:0 

d r ı. ı< rnlcr, arııl 
fıkacak olan ilıtllaflarııı tıaktpll 
\•alc.ı;ı hakkında tdı. Hundan 
beş madde lıak<'mle hallcdllf'mı>ell 
tllaf!aruı hallini temin içindi. 
sonraki uç madde de muka" 
Milletler { cmiycti umuma kat1P1 

ce tescil edileceği, terslrde aııl 
lık çıktığı takdirde l..ahcy ıuaJı11 

sine gidileceii \'C nihayet ıuu1'• 
nin eu kı .. a bir zamanda tf'sdi1' 
ceği hakkıııda idi. 

1928 eylül muka\•elesl, itaıyaıı • 
nan münasebetlerinde mes'ut bit 
vir açtı ,.e bu muka,•eleyl Tiirlt11' 
İtalya arasında aktedllen bir fi' 
vele takip etti. 1928 senesinin ,o' 
dofru hariciye müsteşarı araJI 
Ankaraya yaptığı ziyaret, Tıirk • 
yan münasebetlerinin tak,•iyeıdııe 
ziyade yardunı olan dostluk t~ 
ne vesile teşkil ctU. Bundan 
ki Türk - Yunan mıinasebeUerl 
dl ve Balkanl:ırda sulhun tcJJleil 
1930 Tıirk - Yunan anlaşmasıJlıJI 
pılmasına çığır açılmış oldu. 
antantı bile ba temel üzerine 1' 
muştur. 

:f."ğer İtalya ile Yunanistan 
c!akl mtinasebetler bundan soıırl 
jcncrc olmuşsa, bunun mes' 
sulh ve süktin içinde çahı;mııktal' • 
ka hiçbir emeli olmayan YunaJl 
ıunıuza alt deflldir. İtalyanın bit 
ve mesalemet ce.mlyt'U olan 
ınlsalı:ına kal'JI aldığı muha."ıOI 
7et, Balkanlarda çevrilmesine 
lan entrikalar, Masolininln eski 
lmparatorlufunu ihya için ılr 
teşebbüsler hakkında lkldeblf 
ıriirdüiü tehditler. Balkanların 

manya ile İtal7a arasında nüfu• 
takalarına takııiml hakkındkl rl 
ler, YmıDls&anda ve yalnız ı·ııD 
tanda deffl, bütün Balkanlar~ 

encUte uyandırdı. O derece ıd 
mart ve nisan aylarında bütuıı 
prlı: memleketleri bir harbin arif 
de r lbl ıörünib'ordu. AlmanyaııaJI 
lonyaya kartı rirfltlll tecavür.le 
llkte italyanm da şarkta ı:e111' 
tetebbüsüne ıtrlıeceil yakın bit 
mal gibi ırörünüyordu. Fakat 1'f 
bir defa daha büyük bir devlet il' 
oldufunu lsbat etti: AlmaııY• 
birllif yapmaktan kaçınarak ti 
sahasını darl•,tırdı. Bundan ,oll J 
Yunanlstana itimat telkin ecıeee 
.ıuı olmak !:zere Yuu!tıı h ıcıo•1~ 
İtalyan askerlerini g-erl çekti. 
de 19:?8 senesindeki dostıui"U11 

için teşebbüs yapmış bulunu1°'' 
nanl.,tanla İtalya arasındaki ııı 1 

""tüıı IJI betlerin samlmlleşmesl, bu 1 yanmadasında bir rahatlık tıls5~ı• 
tacaktır. Yunanlstana en ıııkı d 11111 
ballı olan biz Türklerin bunu ~11 
memnuniyetle karşıladığımızı 
meğe lilzum bile yoktur. ,_/ 

Kız talebe yurdu , 
Üniverstte veya yüksek ~~ııı 

lerde okuyan taşralı klzla et 
ucuz ~·atacak ve yiyce<'k. ~ ı J 
min etmek üzere Cumnurı)'~ 
parisi İstanbul merkezi tar ı.ııt 
açılması kararlaştırılan Y~~ 
tün ihıınırlıklan hitiriJarlŞ·til>' 
Ayın 15 inci gününden 1 aıı 

Nuruosmaniyede tesis ohıl'I 
yort faaliyete geçecektir . ..J 
•·•·•···•·•···· ·· ·· ~ 

Gökten relect'k ttıeJlkef"" 
iyi hazırlanmak, :ınuıeli~ 
ferııerlnl ayn ayrı diişilı'd it ti 
devadır. Bu mevzua tııcb 
vatanda.ta kayıt.sil kal~ ................... 
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. Son· 24 ı Saatte 
. Neİer.,Oldu ? · · 

Gizli siyasi faaliyet 
artıyor 

tiusolmi, yeniden mühim askeri 
tedbirler almıştır. Ordu başku -
ınandanı Mareşal Badoğliyo ile u
zun hır mülakat yapmıştır. Bu a
rada, ordu erkanıha11biyesi biz -
ıneuerinde bazı değ~iklikler yap
ınıştır. * Birleşik Amerika devletleri 
ınuthış surette siliılılarunağa lbaş
lanıışlardır. Yeniden 726 ıparça 
h_arp gemiısi yaptırm~fa karar ve
r~nıiş•ir, Bu suretle yakında Ame
rt~n doranma.sına ;ı tıı.yyare gt· 
lllisi, :)'.) denizaltı, 8 k: uvazör, 52 
destroyer. iltihak ede•:cklir. * lr.:gı.tere ve Fransa Ameıika
dan müılüm miktarda silAh satın 
alınağa başlamışlaroır. Bililıassa, ı 
lıuniar arasında demzaltı gemıleri
~i avlamağa maıhsus bu gemilerin ' 
0n tarafları tuslura şe.klınde yapıl
'.'11ş oıup, düşman denizaltı gemi• 
lerin.i ikiye b~erek parçalamı>k
tadır. 

* Finlandiya - Sovyet müza -
~eroJeri henüz ıbitmemişir. Fin 
{'yeli Moııkıovada yenı talimat 

hek1emeketdir. Finlandıya Hari -
cıye nezareti neşrettiiH bir resmi 
lebliğde, müzakerelerin dostane 
bir hava içinde cereyan ettiğini 
bıldirmektedir. 

l.ıos!oovada çıkan Prıwada ga
zetesi lbir makale neşrederek: cBi-
2." meydan okuyacakların vay ha -
lı.ııe!, demektedir. . * Almanyanın diplomasi faa -
~Ye'i artmı>ktadır. Musolininin de 
k aı!lıe iştirak ettirilmeı;i ve Bal -

anlarda karışıklık çıkarılması, 
Sovyetlerin Balkanlarda daha faz
la nüfuz saıhibi olması istenmek -
te.dir. 

--...~ ....... ~~------~~~~~~-~-
Hatay meb'usları 

seçildi 
Ankara 5 (A.A.) - 5/11/1939 

~azar günü yapılan Hatay m"b'us 
!Jıtihabt neticelendi. Cumhuriyet 
llalk partisince namzet gösterilen 
12 zattan Mehmet Tecirl~ Bekir 
Sıtkı Kunt, Abdülgani Türkmen, 
Abdul!aıh Mursal ve Hamdi '3el -
Çl.lk ekseriyet kazanarak meib'us -
luğa seçilmişlerdir. 

( 1 inci salıltffen denm) 

Türkiyenın 2,600,000 kilometre 
murabbaı araziBi vardı. Asyanın, 
Afrikanın, şarki .Aıvrııpanm bir 90k 
yerlerine sahipti. Ordulan Viyana 
önüne dayanmış, Almanyarun Av
rupa hegemonyası hulyasına ni 
hayet vermşiti. Fraınsa her taraf
tan istilaya uğramıştı. Kanuninin 
Fransanın kurtulmasına çok yar
dımı olmuştur. Almanya, Türki -
yeyi İngiliz - Fransız blokundan 
ayırmak lçi.n çıılı.:;tı. Fakat, Tür
kiyede her zaman söz ,birdir. Türk
çede •ihanet. kelimesi yoktur. Bu-1 
nu kullanmak istedikleri zaman 
yabancı bir dilden istiane eder -
ler. 

1939 SENESİNDE 

Türkiye - Fran>a - İngiltere a
rasında bir muahede yapıldı, ve 
Türkiye Almanyaya Karadeniz ve 
Akdeniz kapllannı, hayali istila 
yollarını ebcdiıyen .kapattı. 

TECEDDÜT DEVRİ VE BİZ: 

Akdenizın tarihi şarkın ve gar -
bın ve Türkiyenin tarihidir. &ın 4 
yüz yılın medeniyet, harp, idealoji 
tarihi hep Bogazlann etrafında 
dönmüştür. 

Türk!",- Boğazları muhafaza için 
kun·etli ordular vücud~ getirdi -
!er, donanmalar yaptılar. Bu, diğer 
Avrupa devleotleri tar3fın'.!an tak
lit olundu. Asya mecenı~·•tınin 
Avrupaya yayılmasına sebep ol
dular. Bu sırada, prenslerinin ek
serisi cahil bulunan Avrupa he
nüz orta çağdan çıkıyordu. Türk
ler mü! tehi<l ve yenilmez bir kuv
vet olarak göründü. Türklerin 
1453 te İstanıbulu zaptetmeleri be
şeriye• tarihinde yeni bir devir aç
mıştır. 

Türkler, siyaseti zeka ve diraye
tin bir şaheseri leliikki olunan şef-: 
!erin idaresi alt.nda bulunuyorou. 
Askeri, bahri ve idari 1eşkilat çok ı 
muntazamdı. 

16 ıncı yüz yılda dünyaya ha
kim olmak istiyen cŞarlken• ovdu
larının karşısına bir kuV\·et di -
kildi: Türkler ... 

BÜYÜK BİR MİLLET ÖLMEZ: 

Türkiyenin vaktile 1,200,000 ki
lometre muralbbaı arazisi, 34 mil
yondan fazla nüfusu vardı. Son 

yiU :yıldaki muharebelerde lbun -
!ardan çoğunu kaıybettL 

Fakat ıstiklalini mUhafaza etti. 
.ı\,teıtürk Türkiyeyi yeniden can
landırdı. 

Atatürk öldü. Bütün ıbir milleti 
matem içine garkettL Fakat Mil.li 
Şef İsmet İnönü gibi "Yfilısek l:ıır 
halef bıraktı. .. 

,~~E--N~s--o""N~D,__A ____ K__..i k_,_a"""'l Balkanlar Ve .. 
1 Almanya 

Danimarkada Alman 
propagandası 

Kopenhag 6 (A.A.) - Reuter: [ gazetelerine ilan vereceği söylen -
Klıpeııhagda Alman hükUıneti- mektedir. 

nin himayesi altında hususi 'bir Bununla 'beraıber bu büronun 
neşriyat büros:ı faaliye1e başla - planlarını tatbik edebileceği zan-
mıştır. Söylendiğine göre büro - nedilmomektedir. Çünkü Dani -
nun iki milyon kron sermayesi var- marka neşriyat firmaları bütün a
dır. Büro, bir Alman zabitinin ida- lakadarlara obir tamim göndererek 1 
resine verilmiştir. bunları yeni büronun ilanlarını ka-

Asker Gözile 
Cepheler l Büronun yalnız Almanya lehin- bul etmemeğe da\·ete karar ver -

(1 lnt'l sahlfe.den devam) 

istikrannı muhafaza etmek yine blızat 
Balkanlılara düşmektedlr. Balkan dev
letlerinin bir arada, tam bir vlfak ve 
te~anütle tek veche ilzf'rlnde hareket 
etmelerindeki lüzum ve fayda bu ve
sile ile bir kere daha en büyük ve bir 
an evve-1 lfası zaruri bir ülkü halinde 
kendisini ortaya koymaktadır. )Juhak
kak ki, her t.ürlü harici t.eslrln ve re
kabet müeadf'ltlerlnjn önüne ancak 
bttarafi.tı ve 6tatilkoyu muhafazayı 
şiar edbımi') bir ~/k,an blrllll ceı:e

bUir. Türkiye - l.'unani.,lan - Yuı-os

lavya ve Romanyanın birlbirlerinden 
istedikleri hiçbir )C)' yoktur ve '·azl
vet1eri ta. av\·ur ettiilmi:ı bloku vli
;ude ı-etirmiyt" mini delildir. Bu arada 
yine bu hayırlı ve ukurlu te~ckküle 
karşı tek ~iyasi püri.lı- ıaliba Bulıa

ristanın muhafaza rttlil vaziyet olmak
ta devam etmektedir. Eler, Anadolu 
Ajansının yultarıya naklettlğimlı. ha· 
berindeki Buhtaristana alt faaliyet 
mevzuları doğru ise dostumuz ve kom
şumuz Bulgaristan kendi hal ve islik· 
ball namına ile be~ kanş toprak uğ
runda pt>k tthllkell hlr oyun oynuyor, 
demf:'ktlr. Bulgarf. .. tan hakikatt-n :Ma
kedonya komitacılarının yrniden faa,, 
liyeW g-t>t;me-slne &Or. yumuyor ve Bal
kanların karı~masın:ı lesamuh göste
riyorsa bunun doturabUeeril ;ikıbet

lcrden en ınüelllmini ylnr bizzat ken· 

de tl'lgrailar neşreden Danimarka mişlerdir. 
( ı incl sahifeden df'V&m) \ -

şiddetini kaybetmiştir. Buna se- Norveç Alman protestosunu 
bep, Iıı,gilterenin dımızlerde esaslı • 
tedbirler alması, Alman denizaltı reddettı 
gomilerinin faaliyetine set çek -
mesi<lir 

Son gelen telgraflar, şimali AJ... 
manya sa!hillerinde mühim tah~i -
dalan bahsetmektedir. Bu tdgraf-

1 
!ara .göre, bu ta.hşidatın gayesı, 

İngfüereye mUlıim ıbir hava taar
ruzuna hazırlık!lır. Her halde Av
rwpa harlbi geniş ·bir hazırlık dev
resi safhası içinde bulunuyor, de
nebilir. 

Alman topçııları, Fransız mev
zilerinin bazı noktalarını fasılalı 
surette ·bombardıman et meğe de
vam ediyorlar. Bunlar, keşli ve ta
rassut atıı;larıdır. 

ERANIHARP 

RADYO HABERLERi 
Yine sular bastı 

Paris 6 (Radyo) - Fransız er
kan haııbiyesinin tebliği: Cephe • 
!erde sükünet vardır. Yalnız Fro
bah'ta A1man topçuları faaliyete 
devam etm~lcrdir. . Mozel hattı, j 
Ren nehrinin taşmasıle su altında 
kalmı~iır. 

Do~t geçinmek için 

Parıs 6 (Radyo) - Siyasi me
hafil İta.;yanın; Yunanıı;ton ile bir 
da.;tluk ve ademi tecavüz paktı 
akdctmekle Akdeniız muvaı:encsi
nin büzulmamasına taraftar ve 
Türkiye ile d06t geçinmek iste -
diğini i.sbata çalı~makta olduğu 
kanaatindedir. 

Oslo 6 (A.A.) - Norveç hükü
meti, Alman maslahatgüzarına tev-1 
di ettiği notada City of Filint'in 
seııbest bırakılması ve içindeki Al
man mıiretk>batımn tevkifi üze -
rine Mmanya hükümeti taraf;n· 
dan gönderilen protestoyu reddey
lemektedir. 

Bu halber, akşam geç vakit Nor
veç haricıye nezaretince neşredi
len -bir tebliğden alnmıştır. Te'o -

liğte şunlar ilave edilmektedir 
cAlmanya tevdi ettiği protesto 

notasmda vapunııı iki hükümet a
rru;ında müzakere cereyan ettiği 

müddetçe alıkonulması lazımgel -
diğini iddia etmek 1edir. Norveç bu 
tarzda hareket için hiçbir se'bep 
görmemiştır Hükümet, hukuku 
düvel kaidelerine uygun bir şekil-
de hareket etmiştır 

Yeni Bir Plan Hazırlandı 
Londra 6 (A.A.) - Daily Express 

ve Daily Sk<."tch gazetelerinin bil
dirdiğine göre Pariste ikameti es-j 
nasında Fransz deniz makamlarile 

müttefik filolara Atlantik deni -
zindeki Alman korsan gemllerini 
imha etmek imkanını \"erecek bir 
pliın hazırlıyacaktır 

Bohemyada sıkıntı artıyor 

ı dlsinin ,eekeeeii muhak\aktır. Bu tak
dirde Butraristan ah·şle oynu)·or, de
mektir. Cenuhi Oobriceyi Bulgartstana 
ilhak elmtk ve Akdenizdf' mabrec e
dinmek belki blr milli Buls-ar ülküsü
dür. Fakat. yinf' muhakkak ki, bunun 
tedbiri l\takf'do~ıya komltaeıtarınLD 

Balkanları karı~tumac;ı ve Balkanlara 

Paris 6 (A.A.) - Havas ajansı- ' 
nın bir telgrafında Bohemyada ia
şe ve ticaret vaziyetinin sür'atle 
vahimlcştigi bildirilmoktedir Ek
mek, şeker ve kömür eksikliği ken-

d.ni gittikçe hu.-settirmektedir. Al
mı>nyaya nak'ed kn rehinelerin 
miktarı fena bir vaziyete bulun
duklarını bi.klinnektedirler. 

Rusyaya iltica eden Yahudiler 
Vi!no 6 (A.A.) - Son zaman -

!arda Yahudiler aleyh>nde .bazı 
hadiselerin cereyan etıncsı ürerine 

bırkaç bin Yahudi 3oıryetler Bır
liğine iltica etm~tir. 

Almanların bir arzusu 
Oslo'ddkı Alman ma.>lahatgüza

rı •tayfalardan birının hastalan -

karısıkhk, hatıl, bir bakıma göre harp 
retlrmelt"ri delildir~ :\ihayeıt, Bulı;-ar 

1 dO Uarıınızın bu kad.ırrık basit bir 
hakikatten tegaruı f'df'bllereklerine 
a!5la kani olmadı'"ımır iein Ajan'>m 
naklettiği bu habere inanmak lsif'mi
yoruz. Bulg:ırların i tikball , .. t" ,menraaU 
ancak Balkanların sulh. hürriyet ve 
i.::;tikloilini muhafaza etmf'k hu.-.;usun· 
dakl mt"saidr mi.ındemlç olabilir. 

Aksi halde, Balkanların (t('irecf'ii 
herhangi bir buhranın Bulgarlc;;tanı da 
ayni tesirin şiddeti ile sarsacağını zan
netmemek hataların en bul1 üiü olur. 
Ve .. mrşhur Türk meselidir: 

- Öğüt ,.t"rt>n cok olur. ekmek ve
ren az bulunur! 

c ması dolayısile vapurun sefere de-
Bunun içindir ki. Bulı:-ar kom!o;iula

rımızın bir takım ,·ait veya hayallt>re 
kapılarak Balkanların sulh, nizam ve 
istikrarının boıulma ına fırsat vere-

Senenin ikinci büyük TÜRK filmi 

Berlin 6 (A.A.) - ·Basler NaC'h
rich:en:t gazeiesin~n B~rlin muha
biri, Alman Hariciye Nezaretinin 
City of Flintteki Alman mürette -
batının esir edilm"5i üzerine ha -
rekete geçerek serbest bırakılma- j 
sını talep ettiğin.. yazmaktadır. 

vam edecek vaziyet'.e bulunmadı- 1 
ğı. kaıbul edilemiyeceğine dair 
Norveç tarafından ileri sürülen 
hu.kuki idd!ayı protesto etm:ştır. 

bileceklerini biz hila ümit etmek is-
t~miyoruz, 

~ 

~-
bir 

- No. 35 - Yazan: RAll\Iİ \AGlZ 

Verdiğiniz iki deniz muharebesinden birinde 
fırsat varken m•:ihim bir galebeyi kaçırdınız 

it.aut kaptan, misafir İngiliz süva -
t'l\lnln sözlerini alil.ka ile dlııliyordu. 
Şira bombardımanının Jlamldlre mü
r,ttehatının daha ilk adımda u.faeık 
bir hareket saydığı tu muvaffakiyetln 
böı·ı, •ıimullu bir korku meydana C'f'

tlrdilinl duyan Türk kaptanının &'ÖZ

l~rlnde hayret ifade.! bf'llrmbftl. \V. 
1 . 
leııdrnon de\•am tUl: 
- Bu, nihayet fU akwın i.!tihdaf et~ 

ti;ı l'U t.abii neth•f'dir. Fakat daha"ı 
da \'ar. 

- . ·e rthl binba ım! 
- İlk hombardımanın12: tekmil düş-

illan lliahil şehlrlt'rinde drhşetli bir de 
l>anık tneydana grUrdJ. 

- 'Sa ıl panik? 
- nu panik o kadar derin ve köklü 

ki .•• Plredt" vr !'\.tlnada iidcta ufak mik
:ta!>ta ayakıanm:ılara kadar uzadı. 

- E:vett 

- llalk hukQmcU acizle itham ede-
t"k nürnaylşl r yaptı. 

- l;fbtp? 

kiyetlertnüı ne kadar şüuıulhı ve dallı 
budaklı h:i.disl"lere yol açtıtını bir ec
nebi denizl'lnln aizından dinlemekle 
derin bir haz duyu)·ordu. Binbaşı \V. 
llendrt. on: 

- Sebrbl bar.;jt do!;ttım .. Balkan df'v
letlerile tutu,tuğunuı muharebenin ilk 
safhası maliım ... Dünyanın her tara -
tındaki tahminlerin hilifuıa müttefik 
ku\'\'etler Osn1anh ordularını yani kuv
vetlerintd hütun cephelerde devamh 
mağlU.blyf'tlerr ui:ratarak seri bir za
fere yıldırım hıztle iJrrledller. Bu ara
da verdlilnt:ı iki deınlz mnharebesln
den birlndr fırsat. varken mühim bir 
ralebeyi ka(,·ırdunı. İklnclsinde ise, 
son senelerde görülmiyen bir ma.ilü
blyete uirıyarak dü!o;man donanmasının 

önıinden perL~an bir rlc'atJe yakanııı 
kurtarablldlniz!. 

- İkinci bir df'nhı muharebe~• oldu 
mu bin baı:-ım? 

- Evttt Haberiniz yok mu' 
- Hayır!. 

Norveçe karşı infial! 
Kopedhağ 6 (A.A.) - Ci'.y of Flint 

, mes«ksinde Norveçin tarzı hare
keti hakkında tef;ir;erdc bulunan 
cTidande• gazetesınin muhabiri 
şoyle yazıyor: 

,Almanl:ır münkesir ve ihiddet-
1 

Jid,rler. Norveçe karşı büyük bir 
ınfial duymaktadırlar. Borlin hü
kUıneti cvapuru serbest b:rakmak 
hakkına malik olmadığı iç;P• ag -
lebi ihtimal Norveç'.en zarar ve 
ziyan talep edecektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Tebrik telgrafları 

Ku.,.tarılan denizciler 

Cumhunyetımiz,n 16 ıncı yıldö
nümü münas betile Reisicumhur 
İnönü ile birçok dünya devle~Jeri 
rei.>leri arasında samimi telgraflar 
teati {'>dilmiştir. Devlet reisleri.nJn 
tebrik yazılarına milll Şefimiz te
şekkürİe mukaıbele etmi~tir. -· -

Londra 6 (AA.) - Geçen cu - ı 
martcsı günü •bir ınfiliık netice -
sınde ıbatan 11,000 tonluk ·Cana- ı 
da• ismindekı Danimarka vapuru
nun üç +alılisiye sandaılından biri 

dün gece bir balıkçı gemisi tara

fıınıdan kurtarılmıştır. Birkaç ba· 

lıkçı gemisi •Canada. n.n diğer 
sandallarını aramaktadır. 

' ~.. ..,....._. . ' . - . - ~ 

bebeklerlndf' dolaşhrarak devam etti: 
- Tamam, hakkınız var dostum ... 

Bu lkinrl deniz harbi yapıhrktn sls 
buralarda bulunuyordunuz. 

- Ne zaman oldu bu muharebe bin· 
başım! 

- 5 kıi.nunusani pazart~I rtınü ... 
1\londros limanı önunde tam o;aat 11 de 
cere)·an etmiş!. 

- Evet? Danrl taraf galip 1"elmiş? 
- 1\faalesrf Elen donanması!. 
- Nao;;ıl? Elen donanması mı? Bun-

da bir yanlı8hk ola.<'ak! 
- ::\-Jaales:('f doğrudur. 

- Peki. nasıl olmuş? 

- Öğr~ndliimize göre Elen donan-
ması ".\Iondros lln1anında.n ba~ta Averof 
oldutu Jıalde 4 parçadan mürrkkep bir 
filo hallndf' çıkmı,, limanın methatin
dcn bir mil a(·ıkta 0!-iman1ı donanma· 
sııe karşılvtmı .. ller iki filo da h:ı.rp 

nizamında bulunuyorm01 .. İlk salvoyu 
Osmanh Anıtral semi!;i yapmı!Ş .. İsabet. 
elde t•dememı1 .. Bunu müteakip düs -
man Anıiral gemisi şOyle bir solvo ite 
kar"iıhk verml!f.. Düşman g-emisinln 
tekmil topları mermllerlnl Osmanh A

miral gemlsinln üzerinde teksif etmiş· 1 
ıer. 10 dakika süren bu karşlla.şmada 1 

Amiral geminiz 20 drn fazla isabet. at
mış, mevk!lnl ikinci bir zırhlı geminize 
terkedcrek bin mü~küliUa ve aman
sız bir a.teıJ takibi altında Boğaza ka
palt atmış-

k•''i bir ıafer elde et-

Do uma 
•• 

sanayıı 
Yeni nizama uymıyan 
tezgahlar kapatılacak 

Dokuma san~yiunızin inki.:jafı i
çin yeni ve eoaslı edbirler alın -
maktadır. Bu ışe evvela el dokuma 
tezgahlarından b~lanmıştır. 
Şehrimiz tıcaret odası heyeti 

tarafından pamuklu dokumalar 
llıakkında bir nizamname hazırla -
narak tasdik edilmek üzere oda 
mec:isine \'erilmiŞ'tir. 

Yeni nizamnameyl göre doku -
malar ·badema yalnız muı>yyen ev
saf üzerine yapılabilecektir. 

Şchrimiı.de ve diğer •E'•ıirkrde
ıki 10 ·binlerce el dokuma tezgAhı 
ıbu n zamname hükümlerine uy -
mazlarsa kapatılacaklard:r. 

Yeni nizamname bugünlerde o
da meclisimiz tarafından tasdik 
olunacakır. Tasdikten bir ay son
ra da ta~bikata geçilecektir. 

Balkanlarda 
Siyasi 

Faaliyet Arttı 
( l inci sahifeden devam) 

Roma 6 (Radyo) - İtalya son 
günleroe ruJ<.eri hazırlıklarını art
tınnaktadır. Musolini dün Prens 
P vemont'u kaıbuJ emiştir. Bili -
hare General Sado'ya ordu kad -
rolarınn ikmali emrini vermiştir. 

Musolini Mareşal Padoğliyo'yu 
da k<"bul etmiş ve bu mülakat iki 
saat sürmüştür. P<>doğliyo erkanı
harbiye riyasetinde kalacaktır. · 

Duçe, Haıbeş ve İspanya harp -
!erinde hizmet eden ve tecrübe gÖ
ren 2,500 küçük ihtioyat zabiti ile 
2,500 mülazimin siliıh altına davet ı 
edilmesi emrini imzalamı.,tır. 

1 
• ı • • • •• 1 ••••• , ••• ı • • • • • •• ı 

1 

Fitre, bizi yılda bir dt>fa, şah
sımızdan ba'}kalaı·ını dli!Ş.Ünmeie 

caiıran fırsattır. Bu davete samimi 

1 
bir nlika ı-östermell:rlı. ··· · · ·•···• ...•...•.•.•.. ' 

Sinema al:minin en parlak 
yıldızı, snı.ema dünyasının 

abroi ı;üneşi olan 

VATAN 
KURTARAN 
ARSLAN 

Filmi 
ERROL FLYNN - OLİVİA de 
HAVİLLAND 9 'kincit~rin 

çarşamba akşamı 

- Düşman 

m~ demek? 
- Evell ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 1 LALE' de 

C.luDI ~ 
ihtiyatlı • • • 

1 Nakleden: Selami İ:r,ıet J 
- Yahu neden srar ediyosru-.:ı an. 

lamyorum ki ... 
Kendisinı o ziyafete götüımek 

istedikleri için ı>deta kızıyon\u. 
Fakat arkadaşlar onu dirjPmi -

yorlardı: 
- Senin de aramızda olduğunu 

istiyoruz. 
- Ben davetli de,:tilim. 
- Zarar yok. Biz da••etliyiz. Giı-

deieğ.mız ev sahipleri, dostun dos
tunu d05t sayarlar. 

- Ben gelemem. 
İnat ediyordu. Bunda da hakkı 

yok değıldi. İçki lçm<"Zdı. Dans et
mezdi. !\1usiki sevmezdi. Uzun boy
lu konw;maktan hoşlanmazdı. 

- Canıım efendi, benim ne mi 
istiyorsunuz anlamadım kı. 

- Sen anlama, biz anlarız ya. 
i Lle g.,Icseksin. 

- Gelıniyeneğim. 

- Geleceksin diyoruz sana. Dans 
etme, içki içme. 

- Sizi ve musıki mı dinıliyeyım. 
- Hatır için. 
Bu kadar L>rara dayanmak ıın

kansızdı. Boynunu .büktü. 
- Peki, g.,;eyı:m dedı. 
Gittiler. Hıncahınç dolu bir o

da. Kadın erkek masa ba~ında. Rar 
kı, bira, şarap, \iskı, ne i.sterseniz 
mevcut.. 
Yenı gel<;nı takdim etWer. 
- R"S!iaım Ali Şerif. 
Ev sahipleri pek memııun oldu. 

Baş köşede yer gösteroiler. Rakı 
ikram eltiler: 

- Teşekkür ederim içme'll. 
- Bira. 
- Ağ'zuna .çki Jto)~am. 
- Nasıl olur HC'm ressam, mm 

iQki içmcrr d"mek ... Olur şey değil 
Res,,;am Ali Şe·ıf ayıklara me -

ram Jatama:mış, t.>rarlanna da-
yanamay •P buraya gelmişti. Bura
da sarhoşlar,n , rarına dl!\ a'labı
lir miydi? 

- Pekı bir kadeh .çeyim. 
- Bira mı? 
- Ne oiurdsa. 
Herkes atıldı. 
- İçeceksen rakı ıç, en guze1, en 

nefis içkidir. 
Ali Şerif ağz·nı vüzLnu buru~

turarak bir kadeh ıctı. 
Dostları el çırp'ı!ar 
- Ha yaşayası~ Alı Ş - f'. Hay

di, bir kadeh daha! 
Kiıfir rakı böyled:r. Ağız bır kere 

alışmağa göre. Ali Şerıf uç kad<. 1 

rak yı içti. 
Sarhoşluk hakk,n;;a hıç bir f 'krıi 

voktu. Her halde başı dö~d ı;üne 
ğöre sarhoş o'acaktı. 

Sofradaoıı kalktılar Sa"ona geç
tiler. Ev sahilbi: 

- .Size kızlarımı takdim ede -
yim !. deci ı. 

Biraz sonra odaya ayni eJıbıseler 
giymiş, >.i<ı su damlası kadar bir
birine ıbenziyen ikiz iki kız j\irdi. 

Ali Şerif şöyle ıbir irk.idi, lçın
den: 

- Eyvah dıye soylendi, çok sar
hoşum, biri, iki görüyorum. 

Sonra sarhoş olıduıtunu, biri ıld 
göroüğünü belli etmemek için: 

- Allah bsj;;;;lasın çok güzel 
kzınız var! .. dedi. 

SPOR 

Fenerbahçe Vefayı 
yendi 

Dün ilk maçlartnın altıneı haftası 

idi. Oldukca zenrln ve heyeca.nll bir 
spor ı-ü.niı yaşandı. En mühim karşı -
taşma . Takı;lm stadında Fenerbahçe Ue 
Vefa takımlan arasında oldu. Bu maçı 
Fenerliler O - 1 kazandılar. 

Dün, Galatasaray da To:>kapıyı 0-9 
yenmiştir. Beşlklat da Süleymanı'.'tYI 

0-3 mailüp tlml~llr. Hilal • Allınlui 

1-1 beraber kalmı'}lardır. Beykoz İs
tanbuJsporu 1-Z yenmL<iUr. 

İkinci küme takımlarından Beyler
beyi Kaleyi 1-'7 yenml.:jtir. 

Dün, ask.eri itseler a.Urttıim birinci· 
llklerine de devam rdilmiştir. 

Sarı ·er Sulh İcra .7\lemurluiondan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz \·e paraya 
çevrilmesine karar verılen Tarabyada 
ve caddesıode 134 No. h mevcut ev ve 
dükk~n eşyası 8/11, 939 Carıamba günü 
saat ıo • 12 arasında açık nrllırma ile 
satılac.:ı.ktır. Almak istiyenlerin mczkOr 
günde mahallindeki satış memuruna 
müraca;ıtları tJ n olunur. 

---~ ZAYİ ~ı---Geçenıerde Kuınkapı ve Yeni- 1 
kapı lsta.s:ronları ara"ında cüı.da

nunı düşiırdı.Jm. İı:lnde hükiı.met. 

İncilb: btnbaşısaoan lzahah çok •· 
Cıktı. Latin Rauf kap~n bf.lillfzam boy-, 
le tek, heceli ve deşl~t so~lerle ka?'lwn
~akl •d:ı1.mı daha faıla oyletmek 1.9-
110r. mublm medlkl•rl ilk muvaffa· 1 

Blnba.tı w. Henderaou ba.şmı l&Yana 

dogru kaldırdı. Bir noklarıı bakarak 
blrteyler heupladı, sonra tekrar ba· 
kıı,larmı Raul kaptanın ha7rette me ... 
rakın mü~terek lladeslle ırıı...,. ıö•-

Rauf kaptan omuılarını ıllkti, kaş
lannı yukarı kaldırdı, bu bab•re i
nanmak ı,temfJ'"en ve reddeden bir 
tavırla mukabele ettl: 

Her yemekten sonra günde 3 defam untazaman d~lerinizi fırçalayınız. - -

tarafından "ah ıma verilmi, çok 
kıymetll bir \•csika da bulunu -
yordu. Cü1dan mubttvlyah bula
na ait olmak iızere yalnıt veılka
:rı insaniyet namına Kumkaın ls
tsyonu kOmür bopltrna ldıa.r" me
muru cAiaMY• e te.llm eden a1-
nea da mf'.mnwı edllf'Cektlr. 

GösteMlece-ktır. Bu bıiyük Bay- :. 1 
rama şimdiden hazırlanınız. ... ,;,. ........................ ... 

< Devatm var) 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve blitün 

İcabıoda günde 3 
a,.,"1-ılarıoızı derhal keeer. 
k&§e alınabilir. 

• Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

T. iŞ BA KASI 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

1940 
iKRAMİYE PLANI 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 
Ağustos, 1 lkinciteşri '1 tarihle

rinde yapılacaktır 

r 1940 ikramiyeleri : 
1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
8 " 1000 ,. - 3000.- ,,• 
6 .. 

ıa .. 
40 .. 
75 .. 

210 .. 

500 " - 3000.- ., 
250 
100 

liO 
25 

" .. 
" .. 

- 3000.-
40JO.-
3750.-

.. .. .. 
52GO.- ,, 

ve kumbarasız hesaplarında 
en az elli lirası bulunanlar kuraya dahil 

edileceklerdir. 

Beyoğlu Kazasındaki 
ŞEMS Klübünün Alelade 

Umumi Toplantısı 
BeJ'Oi1u İ&tlkıaı (.'addMti Lukstmburr aparhman 108/5 . ·o. 

Şems Klubumüzun uyelerı gelecek J 2/ Te rınısan 1939 tarL inde ~aac 15 de 
daıresınde aJrledilK'f'k alrlfıde umum! toplan•ıda haz bulu. maları rıca olunur_ 

Hf'Yf'li İdare 
RUZ.'A?llE 

• Bınncikanun 1938 t•nblı alelAde umumi toplantının zabıtnar.ıe mın 

kıraatt 
2-- K10b0n umumi dururr.u hakkındakı r.por \(' 1938 1939 malı yıllık 

lıesab:ıtı. 

3- Hahhaıır mali yılı ha1'.kındaki Kontrol heyttınuı rapor 
4- Nizamnamenin 5 rAci maddesi .muc!bınce klup azalarının verec.:ekıeri 

senelik aidatının tııespiti. 

5- Muht•lif teklifler. 
6- Heyeti idareden (ekilen Bfıylar. A. Teffllarıdis . .S. Kalamarcıs, l\.t. No

m kos yerine yeni azanın 1ntihab1, 
'1- 1939 1940 mali yılı hM&batmınkontro} edılın i ıçin iki azalık heyetJn 

!ntilıalıı. 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: f I 
1- Şartname ve müfredat Uatfli mucibinre 21 kalem yangın 

vazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 
öndürme le- ı 

11- Pazarlık 17/XI/939 CUma tunu aot a S)e Kabala ta Levazm1 '° muba-
7aa\ şubesindeki alım komisyonunda 7apılacakbr. 

111- Şartnameler her tün sözü ıeçen eubeden parasız alınebilır. 
iV- İıteklJlerin pazarlık için tayin edilen tün ve saatW- o/,- 7,5 ıüveome 

paralarile birlikte mezkür komi~ona ıelmeleri llAn olunur. •9048• 

.No. 137 Yazan: M. SAMI KARAXu. 

imparator atına bindi, surları dolaşmıya başla
dı, kumandanları ve askeri teşci ediyordu 
Heyhat; sabahleyin tanyeU ağarır • 

k.en Türklerin kaleye hucuınlarmı görün 
ce iti farkebnlflerdi. SUiha sarılıp mQ
dafaqa koyulmuşlardı. Pa~ah, kılı
eu:u cekmil askerlerinin künde hU .. 
cwn odı,yordu. 

lmparat.or atına bindı. Surları dolaı;
map basladı. Kumandiilllarını ve aa
lr.erlerinl tewçl edl;rordu. 

1453 mılidl oenesinin ;rirminei ııalı 

sunu faf•k sökmet<ı bajlactıjı Mn&da 
umumi hücuma baılanmıttı. 

Türk ukerlerı: 
- Allah, Allah!. 
ile bil anda şebrın ikı tarafından, 

yanı ıerek kara ve gerek Haliç tara
fından bütan muhasara hattı boyun
C'R merdi ·enlerlf' hUcuma kalk ı. 

. ultan Mehmet, mudafiinı yormak 
if; 1 Uilltr..'lll hücum& ilk evveli earri
m tazam Rumeli de\'. sirmesinı ileri 
ıu du. 

Yenıc le ellerı.n c kı: t sur hen
d~ erjnh. köprü atızlannı kesmlfler 
bekliyorlardı. Bır yandan da bu dev

askerı kale 
n tt1CI edJ-

Jer derhal kılıçtan te\:üiyorlaı·dı. 

Çok zcıman &eçmeden yaralılar ile 
fedayican etmekte bulunan muharip
lerın ·edalar~ boru ve davul sesleri, 
flddetli top ~oları, tarafeynden ko
pMn nArl.lar, sayhalar ortctlılı karış -
tırmıştı. 

Bı.r taraftan çavutiiılr calmakta oJ .. 
dukları surlar (6kuz boynuzundan bir 
ne\ i borular), ellerinde bulunan de
mir asalar fle Türk a8kerinin a:ayret 
ve ~ecaatinı tahrik: ediyor ve dller ta
raftan biuat Hazretı Fatih elleı&nde 
ıeyet mükemmel ve müzehhep demir 
bir topuz bulundutu halde taraf, ta
raf hile m mıntakalarını, askeri k.ıt'a
Jarın me ·kilerini gezeı·ek zaferi ~a -
bukl~tırma•a çalı,ıyordu. 

r.fuhar~ ve hucumlar ikı sa;:ıtten

berı d~vam •ttij:i halde Türk a9ker
leri henüz bir mu\'affaklye-te nail ola
mamışlar<lı. 

Kale bedenJerı üzerinden Turk aı

kerlerine ta,) ve ok yalmuru yağıyor
du. Türk a ktrlerinin merdivenleri kı
nlm.ştı 

Run ate ı durmadan bır el &ibı Tü.rS: 

ğu~-=u1 3 üncü icra memurlu- 1 B 1 R p U D R A 
Tecrübesi Karşısında 
10.000 

KADININ 
.ı 

it Hayretı 1 
İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerinin her türlü 
füihırpl.arında, cera'lıatleruniş fis tüllerde, kanayan !basur memele -

rinin teda'Vİ6inde REKT A patı şifayı temin eder. ı 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
.__ ____ •~•-l•_t_m_ti __ U_._i_d_•_r_•_•,_l_ll_i_n_ı._r_• __ ~~ 

D-lubamrrıen bedeli 4100 lira olan 20000 adet bUyUk 10000 adet küçük hasır 
si..tpürge 17/11 / 1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpa.şada Gar binası 
dahilindeki komisyon taraiından pazarlıkla satın alınacaktlr. 

Bu iŞe girmek istiyenlerin 615 liralık kat'i teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesaik.le birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mürecaaUan JA.zımdır. 

İpotek cihetinden paraya çev -
ril:mesine karar veril.en vıe tama
mına yemir>li efıli vuku! tarafından 
( 4400) liıra krymet takrliT olunan 
Beyoğlunda Panga:ltıda atik Çimen 
ve Elma dağ yeni Nalbant ve Ç>
rnen ve cima dağ sokaklarında kii.· ı 
in €6ki 1, l, 3, 70 yeni 7, 9, 90,35, 
11 numaralarla murakkarn bir bap 
dükkii.nı müştemil üç evin tamamı 1 
açık arttırmaya konmuş olup 6/ , 
12/939 arihine müsadif ça~amba · 
günü saat 14 ren 16 ya kadar da.
ireımizd<! birinci açık artırması icra 
ve arttırma bedeli taluhr olunan 
kıymein % 75 ini bulduğu surette 
mezkür gayri menkuiün alıcısı 
uhdeı;ine ihale olunacağı abi haLde 
arttırma 15 gün temdit o.lunarak 
21/12/939 tarihine müsadif per
şembe günü ayni saatte dairemiz
de ·apılacak ol.an ikil1C'I arttırma
sında dahı arttırma bedeli takdir 
edilen kıymetin % 75 ini bulmadığı 
takdirde satış 2280 No. lu kanun 
ahkiİ:mına troikan geri bırakda
caktır, Satış peşin para iledir. Art>-j 
tırmıya girmek istiyenJıer mukad
der kıymetin % 7,5 uğu niSbetiııde 
pey akçesi veya ulusal bir banka
nın teminat mektı:ıbunu veıımeleri 
lazmdır. Hakları tapu siciJloerile sa.
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
difıer aJa.kadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa daiır va
ki olacak iddiaların iliin taritıin -
den itibaren 20 gün zarfında ev -
rak• müııbitelerile •bil'likte daire
mize bEld•rme!eri iktiza eder. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9056) \------

Mezkür gayri menkulün nefsin
den doğan bi lcfun'.e vergi mükel
lefiyeti ile tellaliye resmi borç -
!uya ait olmak üzere satış bede
lin.den tenzil olunur. 20 senelik va
kıf taviz bedeli alıcıya aittır. 
Evsafı umumıyesi: 

90 No. lu dükkan önü caıı-.ekan 
olup ve demir parmak.lığı buluı::anl 
arkasında kagir bölm<'ili ma!ıal 
mevcut oıup tavanı voltOOur. Bir 
kısmının alında bodrum var -
d ır. 7 ~o. lu maha.I kısmen top
rak altında kalmış bodrum kapısı
dır. 9 No. Ju mahal met:hal~n gi -
rild ıkte remini çimento ocak ma
ha lı ve kuyuyu havi taş ve tahta 
döşeli bir koridor üzerinde 3 oda 
biT halii mevcuttur. Koridor orta
sından tahta bölme ile ikiye ay
rılmı.:, 'bir dolap vardır. Bu kısmın 
a:tmda koridor döşemesinden açı
lan kapakla kömürlük halindeJ<i 
bodruma inılir. Bu kısmın bodru" 
mu kagir ve iliitü ah aptır ve iki 
tarafında Ü>t kata çıkma vardır. 
11 No. lu mahal bu kısmın zeminô 
çımento iki kömürlük ve bir ocak 
mahallini havi taşlık \'e üst katta 
bir merdiven ve b!J' aralık üzeorine 

Şirketi Hayri yeden • 
• 

Dl)CKAT 
11.11.939 larlhlnde 100151 Mer'iyet mevkllne clre.el. olan ve % 25 

den başhyara.k 50 ye kadar te•kali.de ten.zlüth 1 ve 3 aylık. aboneman 
kart:larmın ,tmdlden köprü 1"işelerlle Şirket Kontrol Müdüriyetinde 

ikis ı ıç ıçe bınsi tahta bölmeli 4 •••••••••••••••••••••••ı••• 
oda ve zemin katında bir hala var
dır. Üst kat kaptlar adi yağlı bo
yalıdır. Bu kısmın arka sokağa 35 
No. lu kapısı vard•r. Umumi bina
nın bodrum katı kagir ve üst kat 
lan ah~ap olup ön cepheden üst 
katta kagir çıkma ve diğer taraf
larclan çıkma vardır. Dükkana ait 
kL~m n bir tarafı galvaniz kaplıdır. 
~reler h<;men demir parmak
lıklı ve dam alafranga kiremitli -
dir. Bu ma'halde ek>ktrik ve su var
dır. 

HUDUDU: 
Bir tal'afı N alban.t ve Çimen so

kakları ılc Elma dağ caddesi ve 
bir tarafı arsa ile mahduttur. Sa· 
hası umum 204 metre mural:Jbaı 
olup heyeti umumiyesini bina iş
gal etmektedir. Gayri menkul kerır 
diBirıe mal.e olunan kimse ken -

yordu ve ıu üzerinde her tarafa doğru 
yılankavi hareketler yapıyordu . Şehir 

kesif duman bul ıt1arı :ıc;ınde kc1ybo -
lup ı ıtmlştı . 

lmpara~r, kendi yanında Teofıl Pa
leolog \ c Dimıtrjyos bulu.ııdutu halde 
Turk aske-rleı1nıo hticwnlarını reci -
detmete ç;;lışıyordu ~Iudafim ümit-
vardı . 

Fakat. tan1 bu sırada Ju tınyanı ko
lundaq yaralandı . 

Jüstınyanı yarasının \. erd.igı elem 
ve ıztıraba tahanunül edemjyerek sar
dırmak ltin kendi ıemi.iine çekilmesi
ne musaade olunmasını. imparator 
Kostantinden talep eyledi. 

imparator, Jüstinyaniyi sahveı·me
mek için fa:rda. ız bir suret1e çalıştı. 

Fakat: İtalyan kumandanı surları terk 
JJe ıemisıne e:itmekte ısrar ediyordu. 
Halbuki, İtalyan kumandanının ceri
ha.'1 tehlike!; dei!ldl. İmparator'. 

- Llkin. cerihanıı tehlikeli degil
dir. Bundan başka ~hirden harice 
nasıl çıkacak!l:ınız" 

Dedi. 

İmparalor. JU.stınyanirun firar et
mek istedilini anlamıştı. Türkün daha 
ilk umumi hticumu ona zorlu aelmişii. 
Halbuki: bu ilk hücumu yapan as· 
kerler ıayrimuntazam Rumf'li devşir

meleori idi . 

Geride Anadolu ncak oı.skeri (~feh
metcikler) daha ~nra da kıtaatı mun
tazamadRn olan yeniçeriler vardı. 

Jüstinyani imparatora cevap verdi: 
- Cenabı AIJahın Türklere açmı$ ol

duğu tariki takip edeceğim'. 

Jü .. tJnyanı, kumandasını deruhde 
ettıl: reph'°yi terkedE'rek uzakla4tı. 

İmparator, Pet nden bagınyordu 

No. lu dosya ·ına mı.iracaatla icap 
eden malürna.t ve izahatı almı · vel 
öğrenmi<; olacakları ilan olu.ıur. 

S&hip n •1•iriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

(21664) . Buıldı.t' yer: SON TELGB.AF 1tlatbaa 

Benı tekrar Nusret uyandırdı: 
- Belki.>, da'lıa kal:kmıyacak mısın•. 

Gözlerimı açtı,ğım zaman, aptallar gibi onun 
yüzüne baktım. Uzun uzun, tek keliJ>o,, söyleme • 

den ba.kıyordum. 
.t';ğili:li, ynaldlarırndan öptü: 

- Nasılsın? 

- ...... 
Cevap vemıedim. Yilııe o sordu.: 
- Kırgınlığın filim bioc şeyin var mı? 

Ağzımı açıp ta kelıme söyliyecek halim yoktu 
Nusretten utancy"Ordurn. Hem ne sö~ebiJirdim, 
ne >Öy lemek düşerdi? 

Güldü, 
- Ben de çok sıkrldım a.mına, bu kadAr de

Ail canım .. 
Diye, kaııy()lanın kenarına otunlu. Ellerimi 

avuçlarının içine aldı, öpe öpe: 
- Kendini fazla üzme .. BöyJe 9.lemlerde çok 

rast gel.ioon ırefo!<' .. 
.:-looi. Söyl :mek iste<!~ şeyi hisııed;.yordum: 

- &n sana bu vaziıyeti daha l!'VVeklen anlak-
mağa çalı.ştım .. 

Dernek ~u. Fa.kat, o bunu ~edi, 
- Rifat Şilkri.intln firrethği.. 
Dive sözune devam etti \'e .. Anlattı; 

Zaten o, her vakit öy:ledir İki kade-lı rakı 

b'-~ ! na vurur! 
Ve .. Yın" Nllliret anlattı ki, bı.itün kabahat 

Rifat Şükrünündür. 
lfer şey olup bittikten sonra, kabahatı tak•im 

e1mf'k neve yarar değil mi? 

* Nllliret: 
- Bu geceyi burada geçiı~. Yo.rııwıııun! 

Diıye, çok ısrar etti. Fakat, 
Olamaz ... 

Dt:dim. Nasıl: 
- Olur .. 
Diyebiliııd.irn ki, Tokatliyanın adamlarının yü

züı•e değil, dtWa&arına bile bakmaktan ~İni -
yoıdum. V& .. Yine böyle çekine çekine otelden çık
tım, kendİ'rrıi otomobile güç attım! 

* Çok tatsl! bir akşam yemeği yedim. Üzün-
tüden boğuluyordwn. Nusreti de üzüyordum . 

- Canım, bu kadar üstüne vanlacak bir Ş<"}' 

değil. 

Diye saaUetoe beni avundurmağa çalıştı. Ha
yAtıında h&hangi bir hii.di6e bu kadar anına git
memJş. hiçbir vak'a beni bu derece düşünrlür -
mf'mlşti! Bazan ~WMleyor, göğsümde biriken \'e 

(Devamı tıarJ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERA' 

.Kurşun kalemler • hakkındaki i 

için alınmış Ôlan 21/1 / 930 tarih 
1003 nwnaralı ihtira beratının iht 
ettiği hukuk bu kerre bf!şkasına d< 
ve yahut icadı Türkiyede mevkii f 

koymak icin icara dahi verilebil 
tekill edilmekte olmrıkla bu hu 
malfunat edinmek i .... tiyenlerin Gal 
da1 Aslan Han 5 nci kat ı - 3 nu 
ralara müracaateyJenıeleri il.in ol 

AYLll<. M G \ZI .. 

ANKARA RADYOS 
- DALGA UZUNLlTGlı 

1 1648 m. 18% Kc/s. 1%0 
~· A. P. 31.'7 m. ll4,65 Kc/1'. '!ıı 

Her gw1 yalnız kısa dalga aı,i 

9465 kc/~ postamızıa neşredHmekt 
lan yabancı dillerde haberleı sıı;ı 

aşağıda gô;.terilmiştir 

İranca !'&at 13,00 ve 18.45 
Arapça 
Fran!'ızca 

• 
• 

J3,15 ve 19,45 
13.45 ve 20,J~ 

Saat 11.00 Prog-ram. Saa\ 1 
:Memleket saat ayan, aJa.n"' 
ve meteoroloji h.ıberJ("ri. ~ 

18.25 Mudk (Radyo caz orkesıra 
Saat 19.00 Ç0<uk saati. Saat 19 
Türk miizltl (Fuıl he ·eti). s 
20.30 Konuşma (Türk t.arlhl). S 
20.45 Türk müziil: Çalanlar: V« 
Reşat Erer, Ru"?en Kam. Cevdet 
ıan. 1 - Oku}·an: Sadi lfof1~t:s. 1 
Eviç peşrevi. 2 - Dt df" - Eviç şa 
(Bülbülü asa ru:ıl şeb). 3 - Sel. Pı 
E\'iç ·arkı: (Ciöt ya<tJarınıY). i - Z 

Rif - terahnak !farkı: (KüeUk 
•oncalar açmııs>. 5 - Halk turkii 
Alh;imiıı k ları kilra. Ko11kum '" 
2 - Oku)·an: ..., adettin Kaynak - ı 

('az a iraıı şarkı: (:'\("ıldı günl. 
Hamdi Tokay - Garip llicaz ı;ar 

(Şu dağlar ulu da.il01.r), 3 - . 
Suzinak şarkı: (Ben «liL1eni a~k111 
t - t : di Ahmte - Karrıiar şarkı: (. 
zirln yok senin). 3 - Okuyan 1\fu 
tara ('atlar. 1 - Drde • Ft>rahf 
,arkı: (El benlnı için seni sarmı 

2 - • • . - Ut!)ak şarkı: (Salip s 
dalara. :ıullü.n), 3 - . . • - tr~ 

türkü: (Sabah olsun ben bu yer 
cideyim). 3 - • • • - IJŞ&ak tli 
(Ali Daiı'dır datlarm hası). S 

21.30 llfüzik (Dans müziil - Pi.) 
at 22.00 memleke& saat ayarı, vt" 
jans haberlerL Saat 22.15 Ajans s 
servisi. Saat 22.25 Müzik (Cazb.>n 

Pi.) Saat 23.25 - %3.30 Yarınki pr 
ra mve kapanq, 

un Bkırl 
Ramazan 

24 1 
US5&1111li 

1. ci Tecırı 

24 

1939, Ay 11, Gün 310, Huır : 
6 İklncıte,rtn PAZARTl'Sİ 

Vakitler --Günee 
Ö~le 
l.ırindl 
Akşam 

V ııtatS FEaD 

1-oı.Ua.Ma.D 

6 35 
11 58 
14 42 
17 00 
18 33 

1 
6 s 
9 4 

12 

i Yataı 
İmsalı 11 . .-------..ı 
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