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ETEM iZZET BENICS 

Belçika ve Hollanda'da Huzursuzluk Ar tı 
Sovyetlerin karar Amerikada da harp 

ve gidişleri hazırlığı başladı 
Alman tayyarelerinin Belçika üzerinde 
sık sık uçuş yapmaları protesto edildi 

Dost -..e kOJDfU hfikıi
ıttet Batvekili Sovyet 
Rusya'dan fili yardım 
Ve müdahale bekleme
nin imkıinsızlığım göz 
Önüne koymuş bulunu
yor. 

Cumhur Reisi, harp zamanında 
lazım olacak maddelerin imalini 
ve arttırılmasını tetkik ediyor 

Belcika rnehaf ili endişede! 
' 

Yazan: ETDI İZZET BICNİCB 

_,:•'VJ'el Başvekili l\lololof, son hafla-
tn cok konupn dJplomat.ı oldu. 

lo ICollıfu ve d .. ı m~kelln BaıvekUi 
.:;- 1&ni dünkti nutku ilt Sovyctlt!'in 
k •e istikbaldeki hattı harekttlerlnl bır 
ao"e daha izah etmf'klf' zihinlerdeki 
at.~ iat.ınıamları da aydıntatmr, ol -
-klac1tr. 

•l~l:&beUn wıuı~1 sa.:rahatlne raiıntn. 
li. bazı &.ereddutıer vardı; 
"- So"·>'e~ &usya harbe cirecek mi? 

) a_ Sov)·eUer Almanlara ""k~ri 
"°dını Yapacaklar mi?. 

ı .... ~Gtzli bir faşist Yt k ... mwıist an
--.otaaı nr mıt. 
lloıoıot•un natlı.o i,te bu üe mıite

tectdtt noktanıa da topU.Jla birden ce .. 
=-D ~ı etmekle n hele ond<uı her
bolllıcı bir filli 7ardmı n müdahale 
t ı.ı...,eniıı lmlıimııdıimı &'0.önüae 
0rtnakladır, 

• So"7el Başvekili, timdlki Avrupa 
b~"'1a ve harbi k&J'iWllda apaykırı 
~ dil ~e ıörilşle kOBUflDaklacbr. Bu 

1 
• labU komiıDW rejimin dili ve dun 

11':.,
1 bakJ$1akl aykmlıtın tabii ifade-•. 

111 AtoJoıoı, harbin bir korunma ... de
..;:,ho..171 aıyud harbi oldutuna lna.n
't o.r. Harbin meanedlni kapitalist 

e ._JlıelTaıı.t bırslaıd.a aru· or. • Ve .. 
~...ın kapllalioı lalıakköıınınu dün-
11h 7ayuaimdaa endi~ ediyor. Bu 
' 0"w de, 7ine komüni•I rojlmln labli 
' 0>itil .. e lfadulcllr. 

8- IUbarla naınn ..,..., rllhwıu 
~·- .. 1 

llllllealllk uıa nııfı le'barwı et-
irdıııtea ııoııra •İİll7• ııadloeleri kar
~ 80,.7d RU7111Wl ı.aldekl ve 
llkbaıdeııı halb lıanSellni leb&ni• 

ti"-· ""'• km-n:na s~ıııun.. 
llatt n ko- meald:dla llaf ... klll 

~Q~da blllla- dOrt aokta71 &Ö'J.
•ı'I'· 

Ult, ko""or. 

't ı- Sovyet Rm7a, ilendi ken.diıine 
.. e lr:eııdi difünee •e kararlanna N.i
••dır. 

ı_ S.vyet Ka 7a bitaraftır ve harbe 
ttrbll1ecektir. 

ti 3- Sovyet llupa harbin dalu. ı.i.ra 

1 • illloi bulaoaiuıa bU&"unkü ,artlar 
cu..ı. kanidir. 
t- Sovyet RasJ"a dahilde lıu,.-vf'tıi

~: l\füdafaa tedbirlerini de arllır -
~ta.dır, 

lhJ lıu dôrt eı;a~ m\Jblea _ vt tahJU edi-
<'e Rusyanın bQlJnku Yr yarmlıi 

'taıt1etı tamamlle aydınlanıyor. Eıai"· daha Avrupa harbi bqlarken de 
tl'~Yetlerln bu yolu tutacafı vr dun-

~lılı.n karmakarı,,ıkhiı kar,ısında bl
ru, Jr.,ndi menfaaUeri.ae- •bip, dal

:ıa ku\'\·etll kalmayı Urlihdaf t'den bir 
•ttı harektt takip f'dıece-kl,ri tahmin •• toütalealarımııın esaqnı k1kll t't-

ltıb,ti. '.\lolotof'un nutku bu ıahmln ve .... 
b '-ialeaıarı ~yll ediyor, ayni umanda 
lJ tı nokta üt,rinde ha"ıl olmwı bulu 

Haydpark 1 (A.A.)- Razvelt, dün 
bir müddet «harp vesait ve meııa.bll 
meclisi» nln raporunu tetkik Ue met
cu.J olmuştur. Bu raporun milli vaziye
tin ve.ham.et k6betmesi takdirinde sf
liblann ve harp samanında li.zım olan 
sair maddf"ltrln Jmallnf tanzim etme
ie ve lmalit mUıtarmı art&ırmata mö.~ 
ıealUk bazı vesayayı ihtiva etmelı:;&e 

olduil\ söylenmektedir. 
Reisicumhur, beynelmilel vaziyet 

hak.kında mütalea ıerdetmekte.n i(:tinap 

elmiı ve bilhasııa Alınan hiikümetl ta
rafındu yapılan proteatolan Norveo
in rf'ddf'tm~i meselesi bakkınlla hlç
blJ' ''Y ~ylemem1'tJr. 

AMERİKALI VATANDAŞLAJl İCİN 
YENİ KA 'l'ITLAR 

\'aşinC"ton 7 (A.A.)- lla.rlcbe neza
reti, bitarafhk kararnamesi ahkamma 
ievfikan. 
1- 1'.uharip memleketlerin sivil a
balı.ine ~anlım maksadlle yapılacak 

mali ktviklere müteallik nlza.mııame
Jer. 

2- Amerika remlleriniu ıemı de
rununda lnd.bab. muhafaza lçtn zaruri 
olan miktardan fazla ollih laşımalarmı 
meneden nizamnameler. 

3- Amerikan lebaa.•ırun Allas Ok
yanoaunda 36 derece arzı •lmallde ve 

MemleJı:etlnln de harhe ııiirüklenme<n 

lhtbnallertnl ıözden seçlren 
Rf'ls RuneU 

66 derece tuhigarbide muharip ıemi
lerde seyahat etmelıerint meneden ni
zamnameler neşre&mı.,tir. 

Belçika 
Kralı 

Holandada 
Loııdra 7 (Hususi) - Belçika 

ıKraıh ilçüncü Leopold, yanında 

Hariciye Nazırı Spaak olduğu hal
de birdenbire Llhay'e gelmiş ve 
Jfolaııda Kraliçesi Vilhelmina ile 
uzun müdıdet devam eden bir gö
~ede bulunmuştur. Bu müla -
katta, beynelmilel vaziyette her 
li.ki memleketin aldığı tedbirlerin 
görüşüJ.düğü zannedilmektedir. 
MüJ.iikat f(ece yarısından sonraya 
kadar devam etmiştir. Siyasi me
ha.:fil, iki hükümdar araslil1da ce
reyan eden bu mülakaıta bilhası;a 
Eiıemmiyet vermektedirler. Henüz 
ıresmi ,bir tebliğ neşredilmenıiştir. 

Kral ve Hariciye Nazın bugün 
iekra.r Brüksele dönmüşlerdir. 

'' Göring'in namağlup hava 
kuvvetleri hani nerde ? ,, 

Dünkü hava muharebesinde düşürülen dokuz Alman tayyaresinden başka 
tayyarelerin de düşmüş olması muhtemeldir. Ormanlar aranıyor 

Londra 7 (A.A.) - Dünkü haıva 
ıııuharıibe6inden bahooden Deyıli 
Mali soruyor 

•Göring'ilı namağl\Jp h8'Vll kuv
vetleri, ıhani DA!rede?. 

Bu gazete, il&ve ediyor: 
•Ne İngiliz ~areleri, n.e Fraır 

= tayyareleri bu naınaglp hıwa 
kuvvetlerine tesadüf etmiş değil
dir !er. Bu harbin en büyük hava 
çall'ışması olan dünkü hava mu
ha.rebe.; ı, müttıefik tayyanı ve \"&y
yareciJerinin faikiyetiJıi aı;ik:Ar bir 
sureUe isbat etmektedir• 

Paris 7 (A.A.) - Havacılık me
hafili, dünkü rurva muharııbesinin 
müttefik tayyarelerin manevra ka
iıili:yetlerinin yeni bir delili ve faik 
düşman kuvvelerine hücum etmek
ten korkmıyan Fransız tayyareci
lerinin c:ür'et ve cesaretlerini.n be
liğ bir n~nesi olduğunu beyan ..t
mektedirltr 

Her ik, tarafta da yalnız avcı 
~ayyareıcri ,·ardı V<' bunlara hiç • 
bir ıstik;<af tayvarl':iı refakat et
miyordu 

Ayni mehafil. yülc,;ek kuman -
darılığının sadece Almanların •mu
hakkak olan zayiatlarını b;Jdir -
miş okluğunu ehemmiyeti<' ~ -
detmektedirler Nfaamafi'h düşmüş 
başka Alman tavyaresi bulunup 
bulunmadığını anlamak için üze--

~·· 
' .-

-.---~ 

Fra"""' tiztıfiltie •DTıııii •ava muharebelerinde dUşiinılen Dom.iye 
Alınan &ay:rarelerloden btri 

llpind•kl 

rinde hava muharebesinin vukua 
gelmiı; okluğu ormanda araştır -
malar yapılmaktıadır. 
Yarı resmi 'bir teblig, dünkü mu,.1 

.lıarebeyi cmühim ve çok manidar 1 
bir zafer• diye tavsif etmektedir. 
Bu tebliğ ilave ediyur: 

Bu muharebe. Fra115z pilotları
nın yüksek meziyetlerinin yeni bir 
delili olup Fransız tayyareciliği ı 
malzemetiinin kıymetini göster -
meketdiL hattımüstakim üzerinde! 
Messerschnidts'ler, biraz daha seri 
harekrt ooEibilirlerse de akrobasi 
mevzuu bahsolduğu zaman, Fran
sız tayyarelerinin faikiyetinden 
ıştibaha mahal yoktur. 

Parir; 7 (Husuı;i) - Askeri ıne-

hafil, cephede yapılmakta olan ha
rekata Alınan tanklarının niçin 
iştirak etmooiğine hayret göster
mektedir. Almnayamn Versay mu
ahedesiııdeıııberi vaktini kay,bet -
~~"<ligi neticesine varılmaktadır. , 
Ispanyada tecrübe edilen Alınan 
tankları hep hafif tanklardı. Ni -
tekim Polonya muharebelerinde 
de Almanlar hep hafif tank kul -
!anmışlardır. Bin.aenaleyh Fran -
sız hücum tanklarının faikiyetini ı· 
kabul etmek lazım gelmektedir. 
Bu noktanın Hitler'i tereddü~ sev-1 
keliği temin olunmaktadır. Nite
kim Hitler ıbugünleııde asker! isti
şarelerine nihayet vermiştir. 

ingiltere 
ablukayı 

Almanyaya karşı 
şiddetlendirecek 

Fransız Generali 
müttefiklerin 

Goro beyanatta bulunarak, Ankara paktının imzasile 
1914 deki eksikliklerini tamamladıklarını söyledi 

Briaksel 1 (A.A.)- Başvelı.JI, dun 
öğleden sonra Hariciye Nuırı ile Milli 
l\füdafu Na:ı.ın General Denlsl kabul 
ederek kendlleriJf" &OrlitmWJtÜJ'. 

Müteakiben naıırlar mecllsJ toplau
mlljtır. 

İyi :malüına.1. almakt.a olan mthafil, 
ba içtiı;rJaın Alma.n iayyuelerl ta.ra
fından Belçika.nın bitara.flıimın müte
madiyen ihloil edllmesi hu.su.s11nun 
Brüksel büJıii.meU ta.r&fıodan Berl.JA 
hi.ıkfametl net.dinde protesta edilmesi
ni mili.eakip aktedllmlş oldufuna işaret 
etmektedirler. 

Siyasi mehalll~ bu hidbele.r karşı

sında endişelerini cl:ılememektedlı'ler~ 

E\•vel<"e mevcuı ola11 nikbinlik ye
rine ıtimdi biraz huzursuzluk kalın ol
ma olduğu söylenilebilir. 

Ayni mehafH. İDKllterenin Alman .. 
yaya kal"fı ittihaz edllm1' olan abluka 
tedblrlerini tef;dit etmeie niyet. etmesi 
ÜEerlne Almanyanın bitaraf memle -
keUertn mukavemet kablliyetlerinl yok
lamak üsere bu memleketleri korkul
ma yolundaki faaliyeUnl arthnnak ta
nvvurunda bulunması muhtemeldir. 

Bel('illa mthafill. lJ&ve edbor; 
Belclka hükii:metloln lııattı hartkdi 

hlc şüphe•U. Aiman)'anın halta hare 
ketlnl tayin etmesinde başlıca imli o
lacak ve Almanların yakında ittihaz 
edecekleri k.ararlarm ıu veya bu iti· 
kilde lecem .ım .. ı üulnde mühim bir 
rol oynQacaktll'. 

fyi malfimal almakla olan mehafll 
netlce olarak, şöyle demektedir: 

«Herhalde Belclka hükümeti, yenl 
bir lalum askeri ledblrlu almak la -
sa"VV1U'11Dda deiUdlr. Çünkü evvelce 
alınmış olan tedbirler ber lhllmale 
ll:arş1 koymata killdJr.> 

(Deva.mı $ tıneii sahifede) 

Alman sefiri 
geldi 

Bir müddet evvel Alman devlet 
reisi Hiı.ler tarafından Berline ça
ğınlmı · olan Almanyanın Ankara 
büyük elçisi Von Papen bugün 
saat yarımda gelen ek.spresle şeh
rimrle dönmüş, isasyonda Alman 
konsolosu ve koru;oloshane erkfuıı 
tarafından karşılanmıştır. 

Fon Papen dün saıbah trenin 
Bulgaristandaki tevakkufu esna -
sında Sofyada Bul.gar Ba$Vekili 
Köseivanofla görüşmüştür. 

Mülakat 1,5 sa.at sürmüştür. 
Sofya mehalili; Be.\grat ziyareti a.
kahinde yapılan bu göıüşmiye bü-· 
yitk bir ehemmiyet vermektedir. 

1 KISACA 1 , __ _, 

Lilıeye &lderek Dolanda Kralleesl Vllhelmhııa ile ali.bim aonifmelerde 
buluna.o Belçika ıtrah tleüncü Leopold, Ord.a Kam&J1da.n1 sıfaUJt 

hudulla bir letllt esna mda -------

Makineye 
Verirken: -Moskova müzakereleri durdu 

· Pa.ris 7 (Hususi) - Paris ga- l !inde büyük bir memnuniyetsizlik 
U'teleri, Sovyel - Finlandiya mü- hı.ıısule getirmiştir. Siyasi mehafil, 
zakere.leme meşıgul oluyorlar. Fa-
kat Helsinki ve Moslr.ovadan gele- Finlandiıya ve Sovyet hükumeti a-
cek resmi karar tebliğlerine inti _ rası.nda çıkacak bir harbin ~al 
zaren, faaJa müalea serdedilme _ devletlerini de carekeote .getirecıe -
mektedir. Aıııeak dünakşaına kadar ği ve Fınlaııdiyanm yardımına ko-
m.atıbuat nild:ıin bulunuyordu. şacağı kanaatindedir. Almanya bu 

Paris 7 (Rıadyo) - Sovyet Ha- vaıı:~te karşı liikayd kalamıy a -
ric>ye komiseri Molotofun nutku caktır. Sovyetlerin Baltıklarda 
ve Sovvet Rusyanm v&iyeti Ber- ku\'Vetknmesi, şimal devletleri ü-

[ Devamı ve diğer telgraflar En Son 
Dakika sütunumuzdadır. ] 

j ::,- As.k~~i_'::Ş~~·~~.? ce..P~•'•~i J . 
.ı:--.s,._, · - •">~·.-;. '\ .-ll[\. • v,..ıı• 'ı.JW':.'_.;J.,..,•~ -•"'"'-" • ·•·-·~-~·-J- ·-~•+z; 

Holandanın aldığı yeni tedbirler 

lQ hlltUn tereddutleri de daiıtıyor. 
) bu. qaretle Almanların ~v7et B.ut

~~n filli ve askeri yardım ıOrmf'leri 
Ut ld:t de ayrıca ve tama111en kale edi-
4. iten Al.manya. için Sovyet Rusya 
._ 
01tltıjunu aradablr, •~Ufak. sllihı l'ibi 

fl~IJ•nnıak ııollllkaııı da bllba .. ve 
b ltn kınlmış o1Ul10r, ki, nutkun tn 

t..~liı Ve poletllt ehemmiyeti balı: nok
" lrından biri de hic şiaphrsiz haiz 
ti' rnuht.e\•i oldoku bu maJUda man

...... 'twıtt' bulunmaktadır. 

B. Recep Zühtü / 
hakkında 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER] 
lüm vak'aları çoğalmıştır. Halbuki 1 

•bunların yüuk seksenin• kurtar - 1 

mak mümkündü. 

Konuşmadan konuşmıya 

fark! 

\tali muavini iş başında 
!;e-hriıni:ı Vali muavinlitine tayin 

"dUt ._.. tek rtf'brimtte crldliinl yazdıiı-
MI •ı i\ııkara bf'ltdiyt' rris muavtnlerln
"'"ll 8 bu · haluk '.\''eni \·aziff'!i.ine başlamış 

lunıhaktadır. 
t\'\' 1 

lllt· " <'f' Bf'lrdh·r yazı qıeri mUdur-
buıUhde ve FaUh kaymsk•mlıtmda 
dı-tt~urn.u'! olan_ Bay Haliık vaalfttln
IJ,. 1 durll'i'l.IUtti , faaliyrti ye nt-zakeSli 
•d krndlsin; srvdirmbr. ctrterli idare ..... ti· arıauzdandır. Xeadldıll ifbatın-

• P•k . I İ llıtlük ıy tanı'.\'an stanbullular, B&7 
~ Un Yeni "aıife'-inr ba~laınQ ol 

uu ıevinrıe kal"fılam111Jardır-

verilen rapor 
Profesör Fahreddin Ke

rim beş sene evvelki 
raporu hakkında 

izahat veriyor 
Muharrır Pe~·amı Safanın bır 

yazısında •rapor mül<!hassısı• cüm
lesinin kullanıJması yüzünden pro
fesör doktor Falırettin Kerim 
Gökay ile arasında açılan müna
kaşa devam etmektedi.r. 

(Devamı 3 untü sahi.lede) 

1 

Brük!!f"I bel •diye reisi öldü 
Brüksel 7 (Radyo) - Belediye 

reısi Adolf Mak.s Kraliçe Eliza -
betin huzurunda kaip sektesinden 
vefat etmiştir. Kendisi umumi 
harpteki kllhııamanlıkları ile ta -
nınrru.ştı. Vasiyetnamesinde mera
simsiz, nutuksuz ve alaysız defne
dilmesini istemiııtir. Bununla be
'raber naı;ı, halkın ziyareti için 
ayın dokuzuna kadar Belediye da
iresinde bırakılacaktır. 

Alman tahşit kampları 

Londııa 7 (Radyo) - Buraya ge-
len bir Alman dokoru Alman lah
it merkezleri hakknda yeni ma-
1iımat VPrmektedir. Bura1arda ö -

Litvanyanıo bir teklifi 
Londra 7 (Radyo) - Lıtvanya 

hiıkümeti, So\'yet Rusyaya müte -
kabil ırki nüfusların mübadelesini 
tekJif etmi~tir. 

Naziler arHında bir tasfiye 

Pariı; 7 (Radyo) - Almanyada.n 
gelen haberlere göre, Nlllli mah -
kemeleri, Sovyetlerle mukare.ıet 
pol:itikası aleyhtarları hakkındaki 
davaJa~la bunalmış llıaldedir. Bun
lar hakkında çok şiddeti! cezalar 
verilmektedir. 

Gazetelerimiz harıl harıl haber \·e
riyorlar: 

- Fon Paptn Bull'ar BaıtveklH Ue 
bir buçuk saat konuştu .. 

Bununla öCrentyoruz ki, Fon Papen 
Btll'radda bir l'i.İnhık mlsafiretten son
ra, Bulgaristana da uframış ,.,. KOse
ivanof'Ja mühim sayılan bir müJ&Jr:atta 
bulunmu . Bi.Ji, şah.san havadtsi.n bu 
kadarı tatmin f'diyor. Fakat, bizlm ma
hut arllad&4 oralarda detti. Diyor ki: 

- Gazete f(!ln m••affakl;ret notu 
Fon Pa~n'le Köseiva.nof'a.n blJ' ltı t·ak 
saal mülAkatla buJanduiunu •etıı. ne 
konuıtutunu haber Yermekıectlr. 

Gazetelerimiz ve &'azete muhabl:tle 
rlmlı lcln fona bir mti •baka deilJI. 

• • 

1 

1 
M'ettf't•lerin ablukaın llırrinr :yukarı ken boyunda 

na.kıt,. .. dubaları 

Garp cepheDindeki Alınan te - 1 
cemmüleri hakkında yen. n• ılü - l 
mat yok. Bu lecemmülerin t ıarru-

zi mahiyetini anlamak ta ~.üşkül
dür. Daha doğrusu Almanıar, ne-

(Dfoı·amı 3 Ün('ü {;ahlfede) 
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. HADiSELER KARŞISINDA 
. ' · Sön · TelgrC"f. 

YİNE TAŞINJ\UY A 

BAŞLADI, NE ÇABUK?. 

Parfste kurulmq olan 1'tttJ Polonya 
bükümet merkeıl, 7erlnl detlfllrlyor· 
mıq! 4n1'ere isimli lılr ııehr• nakledl· 
U7onr1>Ş! Yine mi tqınmata bllf)aılıf. 
Se çabuk yahu?. 

lla~·dl, ba7ırlı11! 

ÇİÇEKLER İÇİN DE 

BİR :lfASKE LAZIM! 

inrllterede, çiçek bahçelerb ~ sebze 
d.fklll) ormq.. Bütün bunla yeni 
harp tedbirleri.. Çek ükür halim.ize, 

bi.:ı:icı tasamız yok.. Zavallı çiçekler, 
demek ki, blrt-r birer köklerinden !Ö· 

tütecek, 7erlerine pırasa , ilhana. ba

yırturpu dikilecek- Şu Avrupa harbi, 
kim~f!'Te rahat vermedi. ŞJmdf de ol· 
oek.Iere mu.aallat oldu. 

Çiçek deyince hatırıma caz maı .. 
.;eJeri celdJ. Acaba, herşey için maske 

ap11orlır da, çiçekler için blr maske 
•I edememlJler mi?. 

aiR FİLMİN İSMİ 

1"E BİR Y ANLIŞLJK 

Gazetelerde bir filim itml rö•ume 
lllşll: ÇlJrm bakire ..• 

Pek anhyamadım .• Hem ~ılcın, hem 
bakire .. Bu nasıl it? Bana k&hrsa, b11 
isim, akıllı uslu bakire, yahul da ted
birli, ~ttyatlı bakire, yahut da, kur

a&? bakire olmalı idi, Bir lns&nm, bil· 
hassa bir kadının çll&'lD oldutunu ka

.bul edince. diter san•atınm ne hale 
nleceilnl lnsau derin derin dii.fünü-
70r, 

Sb ne dt.n:inlı:? 

ukrü Ahmet Sovyetlerle Almnalar 
anuındakl miına!rebatı tahlll ediyor. 
Diyor ki: •Siyasi muharebe henü.ı bit
memlştir. Ancak bu muharebenin ne 
seyrl lelnde, ne de bitmesi sırasında 
SoVYet Rus-yanın AJmanl&rla birlikte 
harbe l'lrmCSI ve mnharebe7i blr dü.n .. 
7a harbin• çevirmesi ihtimali .. ıa la· 
hakkul< etmiJecek!lr.» 

KADINLAR KIŞIN DA 

ÇORAPSIZ !ID GEZECEK! 

Bir l'•zetenia yazdıtwa göre, llr.f a7 
sonra. İatanbulda lta.dın eorabı kalmı
yacakmc_.. Fena. havadis! Bayanlrı .. 
mıı, ne gl1ecekler'!. Şöyle bir hesap 
elllm, kllap elllm: 

İki a7 sonra. yine lı:UJ .. .Efer, iki ay 
sonra, ya~a r~lamış olsaydı, muhte

rem bayanlarımu, oonpsız da. ıese

bllirJerdl. Zaten .yazın öyle defli mi?. 
Batti yaz l'el ·e de, çorap!uı: l'euek 
diye , içlerinde can alanlar var ... 

Fakal. klf için de bir çorapsulık 

mocla.aı çıkarmak acaba mümkün de
ill midir?. YaJ,ıuz fazla soiuklarda, bit· 
mem tahammül edileblllr mi?. Yalnrz, 
$imdikl kadın çoraplarının da bacak
ları soluklan sak117abildlfi pek iddia 
olunamaz ya ... 

DİL BİLEN SATICI 

ARANIYOR!UUŞ! 

Bir küçük Uin röıüme ilişti: Ya • 
bancı dil blle.n bir sabcı aranıyor .. 
mt11! Demek, bundan sonra, seyyar sa
tm olmak için de, birkaç dit bitmek 
liz.ım l'elecek- İşler bİJJ'Üyor. Artık, 
ekmek_ arslanın afzında.. Apartıman 

kapıcısı olmak ieln ft.e kurstan mezun 
olmak lizım!. 

Ne kurstan tehadelnamtmh: var, ne 
de birkaç dil biliyoruz. Bu &'idlşlo, ol
sak, olsak, apartunan Ahlbl olurus, 
diyecektim .• 

Çünkü, ne kurstan •ehadelııame li· 
ıım, ne de dil bilmek.. Fa.kat, bu cJ ... 

dltle, hlo cüzüm kemıl>· or. Cün.kil • 
aparlunan sahibi olmıtJ< kin ~e. blr 
ıey bilmek limlı: KW>ıllil! 

AlL'1ED RAUF 

kat bu s!Jihın en ziyade Jaıllanddıfı 
saha diplomasi saha.sadır. Der tarafta 
hava zehirli raz1e deill. proparanda 
ile zt-hirJenmektedir. Bu yalan dolu 
zebtrll hava içinde ha'klkati l'Örmek 
mümkün deilldlr. Onun için kim.-se ve
rilen haberlere itimat etmiyor. Bu ba
kımdan propa,.anda silihı da kOrJen
mlş addedlleblllr 

POLiS 
YE 

MAHKEMELER 

Yıkılan 
apartıman 

Geçen yıl Beyoflwıda Yenişehir ci
vannda vukua •elen feci bir apaıtıman 
inhidamı hidiseslnin muhakemesine 
dün blmci Atırcezada başlanmıştır. 

8 vatanda,ımızın öliitnü ve 10 kı.t .. 
nln de afır yaralanması ile neticelenen 
bu müessif hid.Jsede müddelumumlllk 
apartıma.n sahiplerini suçlu l'Örmüş ve 
)lakarnacı Yani, Dimltrl kızı Evr&rnya 
ismindeki hlssedarlan «tedbirsizlik ve 
dlkkatsizllkle blnayı tamir etmfyerek 
ölüme · sebep olmak• cürmlle cezalan .. 
dırılmalarını Aiırceza muhakeme ·tn ... 
den istemiştir. 

Aynca; yıkılan aparhmanın enkazı 
altında kalan ıenç karısı Sultan Ut 
kızı İlhanın ölümlerinden dolayı da 
Yorcancı Yusuf isminde ldr bedbaht; 
aile relsl tl:f.rafından hakkı şahsi tale
binde bulunulmuı; dün muhakemeye 
verilen bfr istida ile bayan Sultan ve 
İlhanın ölümlerine lı:al"fıhk suçlulardım 
10 bin llr:ı lamılnal lstendlti bltdlrll
mLfllr. 

Suclulardan Yani dünkü celseye ıel
mediğlnden kendisi dinlenememiştir. 

llJssedarJardan Evrenya ise tedblr
alzllk ve dlkkat.sb:Uk lddlasını reddet
miştir. 

BU;ihare dinlenen şahitler ise saçla 
bayanın bu iddtasmı red ve cerhede
cek şehadette bulunmu.ş1ardır. 
E~cümle bunlardan AneRtl isminde 

biri demLtlir ki: 
•- Bu apartımanm yıkılması neti

cesinde anneciilml kaybettim. Zavallı 
kadınca,iu ile beraber Ol'ün 3 üncü 
katta oturan ahbabımız P&vllye misa
tirliie l'lt~ti.k:. Birbirimlıle konuşup 
fen litifelcr ederken birden ani bir 
sarsıntı oldu. Bunu bir 11cırtı takip 
etti. Akabinde de tavan ve duvarlar 
yerlerinden oynamata, tavandaki 
putrel dönüp elrilmeft başladı. Ara
dan bir saniye l'eçmeden de bina ba
'ımıza. çöktü. Kendimi kaybettim. Gö
zümü açhiım vakit hastanedeydim. 
Enkaz altından bir murlzt kabilinden 
tlkanlıp kurtarı1dıfım.ı anladım. Za
vallı anne-ciitm ise kurtulamıyarak 

iqlar altında ezildi ve öldü.• 
Anestl bundan !'ilonra, bodrum dn

varlannın çatlamakta oldutunu cö
ren baıı kiracılar tarafından lıiidiseden 
1 hafta evvel ev sahiplerinin nazan 
dlkkaUerinin celbolundutunu . fakat 
suçluların bunu derin bir likaydi lle 
karş1ladıktannı söylemiştir. 

Neticede muhakeme ıtahlt celbi için 
başka bir ı-üne bırakılmıştır. 

Yunus Nadi 7lne dıt ticaretimizden 
bsf"..derken diyor ki: cDıinya buhranı 

muvacehesinde hükümetin mtmleket 
mUdafaaaı bakımından ittihazını vaai
fo bUdlil tf'dblrler icln denilecek tek 
;Ja bu tedbirlerin ihtiyacı kaqt111a -

c.ık tekil ve derecelerde olmasına iti
na edilme!llni temenniden ibaret ola
bilir. Bu lakdlrde llıra<• caiz ve kabil 
aıaboulierlmlzln pek büyük bir kısmı 
tam bir serbestlik.le, hatti kolaylık .. 
la rla çıkanlabUecefl l'lbl buna muka

bil llhalitmıu dahi keullk auml ko· 
laylıklarla yürutülebltecetlnden piya. 
ealarımızdakl muvakkat dll.rl'unluiun 
:rakın bir zamanda yerini biiYük bir 
faaliyete ~rkedecefine fÜpbe 7oktur. 

Asım Us ihracata ;.erilecf'k primd~n 
bahsediyor ve dl7or ki: «Devletce [h .. 

racata verilecek primlerin hedefi yal
nı.ı memleketten aerbeı1t döviz: reJJ -
mine tibl memleketlere fazla wı .. tarda 
ihracat yapmak deiUdlr. Ayni zaman
da ihracatı arihmıak :rollle milli lstth

saı derettSlnl de arthrmaktır. Bu mak
sadın temlnl ise ihracata verilecek 
primlerin bir &akım mub.vauıtlar e
tinde dağılınalm.m dofruıbn dofnı1a 
müslahaillere &'itmesi ile mümkiln 
olur.• 

! 1 KÜÇÜK HABERLERi 
1 

TANı 

M. Zekeriya Sertel propal'anda ha..r
blııln devam ettttlni söylü1or. Propa
pnda öyle bir sllihlır ki iyi kullanıl· 
dıiı uman muvaffalllJeller temin ede
bilir. Acemice idare edUlrııe, fayda 7e
rtne zarar verir. Bu defakJ harpte ilk 
propaganda taarnıı:unu İngilizler yap
talar. Bomba yerine kafıtlar atlılar. Fa-

Hüseyin Cahlt Yalçın Lord Hallfak· 
sın son nutkundan bahseclerefl bu nut
kun ferah verici bir tesir yaptıfun söy
lüyor ve diyor kl: «Dünyanın ea bü-
7ük emperyalist devtetlnln Harlı:IJ'e 

Naurı atımdan .müsavat esasına da
yanan» 7enJ ve daha lyt bir dün.1 
nlıamı hakkında bir arsu lıhar edil
mesi ve bu arzunun bu•ünkü harbe 
bir l'aye ilin olunması eski dünyada 

cok yeni bir safhanın, sün~ doima -
dan evvel .. aıe çarpan ilk aydınlık 

m11Jd<91 htıkmündedlr.• 

* Doimabahçe stadyomunun inşa -
sına ait şartname ve keşifnameler An
karadan fehrimize getirilmiştir. Yakın

da münakasa açılacaktır * Dolmıbahçe önünde demirli bu
lunan Sa~·arona yatı bugunlerde Kan
lıca koyuna giderek orada demirliye
cektir. * Devlet Denizyollan idaresi ~ilep
çilik işini esaslı bir surette ihya ederek 
İngiltereden bazı şilepler almayı ka
raralştırmıştır. * Galatadaki yeni yolcu salonunun 
inşaatı yılbaşına kadar bitirilecektir. * Ekmekçiler cemiyeti reisi bele
diye) c mü.racaat ederek değirmenci

lerin yeni çeşni ekmek unlarının çu
valını 600 kuruştan 615 kuruşa çıkar
dıklarını, bu fiat indirilmediği takdir
de ekmek fiatının gelecek hafta 10 para 
artacağını söylemiştir. 

No.38 , 

Salihin bu ışe kötü niyetle baş- 1 
lamadğı muıhakka.ktı. Ayşeyi eilde ı 
etmek için her türlü fedatkiırlığa 
katlanıyor, para sarfeıtmekten çe- j 
,Jciııım~"OrdU. 

- - ' 
ehmetçik Geçiyor 

Salıiıhin bir düşün<."<::;i vardı: 1 
Mdımıedın ÖJmediği anlaşılacak 

olursa r.e yapacaktı? 1 
Mclırnroin annesı bu kara ha

!>erı a;dığı guııderlberi sağa sola 
baş vuruyor, gözyaş• dökerek: 

- Mehmed1m şehit olımıı:; .• 
D eye aglı)-ordu. 
M<1lıımedtn şehadet haberi butün 

bir köy içinde sadece Topal '5a • 1 

l e rr.. geLmı.ş ti' ı 
Mdmto:iin ana.sına, köy'lulere 

ve . mayet köy muh ' arı A a Am • ı 
caya neden bir haber gelmemi:ji? 

Herkes Topal Sallhe ko~uyor 
Mchmedın şehadet habenni sa

na k im verdi? 
D 1ye sorU)rodu. 
M ı.metc. n a •. n~s . de boynu

n~ oukerek Sal ih dayıya koşmuş: 
- Am~n ogul bana Mehmroim· 

den ır habeı ve-: Nerde ölmüş .. 
Sruıl ı; müş? 

Dive ya v "'Ilaga başlruır..;t ı. 
Topal Salıh o gün Mehmedin a

nasını ıguç! üklc savm~. fakat bu 
aşın içınden k<ıl~ca sıyrılır.anın da 
çarelerini aramağa başlamıştı. 

- Hele lbir kere evkn,y ; ı:n .. Ay
şeyi nikiıhlayıp eve atayım .. On
dan sonra 'arsın dirilsin Mehmet. 

D 'yordu. Öyle ya. Salih nikahla 
Ayşey aktıktan sonra, onu ken - 1 

disinden kim ayırabilirdi? 

ı- 1 ! Yazan: iskendf'r F. SERTELLi _ ===' 
Baıhusus ki, Mehmet, Ayşenin 

nikiiıhlı kocası da değildi. Sadece, 
haı1bc gitmeden nişanlanmı~lardı. 
l:;te o kadar .. 

• •• 
DÜCÜN GÜNJ YAKLAŞIYOR. 

Köy katıve ocağının önünde ıb~
lbruıa verm~ iki gö ge vardt: Muh-
tar Ali amca ile t.o.pal SaliJı.. 

1 
Muhtar Ali amca soru)-or: 
- Mehmedın öliımünü kim yaz-, 

dt sana• 
- Çanakkale.de Balıkesirli ıbir 

trl'.oabL'Il vardı, Mehmedi tanırdı. 
O yaz1yor .. 

- Yanhs olmas1n sakın? Ana
sına bir haber gelmesi lazımdı. 

- Melımet ö:düyse, anasına bu
nu kim yazacak? Harp sonunda 
şubeye künıyesi geld iği zaman me-' 
sele anlaşılır. ı 

- Eğer bu işte bir yanlışlık var-, 
sa, kadıncağ ıza boş .;:ere gözyaşı 
dökturmüş olacaksın! 

- Kaba;hat 'bende mi. Ali amca? 
~ehmedi ben öltlürmedim ya?! ... j 

- Doğru amma, bu haıber senden 
çıktı. Sen bır .şey söylemeseydin 
ka.dının yüreğine bu acıyı sokma
mış olurdun! 

- Bir gevezeliktir ebtiın .. Ku • 
sura bakma. Bir daha ağzmıı açar
sam, düıııya !başıma yıkılsın, 

Mufıtar Ali amca kürklü gocu
ğunun yaka>"<Dı kaldırdı: 

- Hava çok soğuk .bu akşam .. 
- Kı.ş geldi. Mevsim kendini 

gösteriyor 
- Çanakkale-de harp durmuş di- I 

)"Orlar. • ı 

- Orada fazla kış olmaz ki .. Düş. 
man •bize göz açtırmamak iç1n kı· 
şın da döğü.şse gerek .. 

All amca çubui;~ru tüt ürdü: 
- Bıraz da köy ümüzden bah -

sedehm. Salih dayı! Ayşenin yarası 
iyice kapanmış mı• 

- Geçen gün uğradım Kapan
dığını söylüyor. 

- Zava l lı kızcağız, hiç yoktan 
dert sah bi oldu. • Anası kızımın 
bacağı sakat kalacak! • diye ağlı -
yormuş. 

- Ben gördüği.im zamar bah -
çede dolaşıyordu. Hiçbir ş ikayeti 
yaktu. I 

- Kurşun bacağında kalmış di
yorlar. Doğru mu? 

- Dogru olacak. Çünkü, ara sıra 
bacağına sancı giriyormuş. 

- Haniya demin ~ikayeti yok 
diyordun? 

- Ben de duyduklarnnı ,söylü -
yorum, Ali amca! Yaralanan ben 

1 
değilim, odur. 

- Hüsmen ağa ne divor lbu i.se ?. 

Belediye 
et satacak 

Belediye, kendi dükkan
lar açmağı kararlaştırdı 

cEt meselesi> !hakkında Belediye 
reisliği esaslı tetkiklere başlamı.ş
tır. Şeıhrin muhtelif semtlerinde 
et fiatlan arasında nisbetsizlik bu-1 
lunduğu sabit olmuştur. 

Şetızadebaşı, Beyazıt, Fatih ve 
Karagümrük mınt~kalannda kı -
vırcık 60, karaman 50, sığır 5() ku
ruşa satıldığı halde Asmaaltında 
ve pazar yerlerinde bu fiatın 35 -
46 kuruşa indiği görülmüştür. 
Kasırnpaşadaki kasapların ve di

ğer yenlerdoeki bazı kasapların da 
aralanııda anlaşara·k fiatlann yük
selmesine seıbep oldukları hakkın· 
da da Belediyeye müteaddit şika
yetler yaprlıtu§tır. 

Belediye Reisi Lutfi Kırdar et 
ucuzluğunda Belectty~nin nazım 
rolünü oynamasını kara.lruıtır -
mıştır. Bu maksatla muhtelif semt
lerde Bclediye dükkanlar açarak 
buralarda ucuz et satışı yapacak
tır. 

Bu dükkanlar hemen küşat o • 
lwıacaktır. 

----<>O---

Çırağa iyi muamele 
Şehrimiııde ve diğer şehirlerde 

bulunan küçük san'at erbabının 
miktar ve faaliyet cinsleri hakkın-' 
da tetkikler yapılmaktadır . .Bu tet-! 
kikler; Büyük Millet Medisine 
veriJm4 bulunan yeni küçiik ee
naflar kanunu ile alakadardır. Ye
ni kanun muclbiruıe tekmil çırak 
ve kalfalar 6 ay içinde bulunduk· 
lar• Belediyelere pulsuz birer be
yanname ile müracaat ederek ken
dilerini tescil etirecekler ve izin 
alacaklardır. 

Çırak ve kalfaların say ısı şim -
dıden tesbit o1unmaktadır. 
Diğer taraftan çırak ve kalfa • 

lann karşılıklı faaliyetleri hak • 
kında da yeni kanunda mühim 
hükümler bulunduğu anla•ılmak- 1 
tadır. Bu meyanda cırağına karşı 
ağır muamelede bulı>nan ustalar, 
çrak kullanmak hakkından müeb
beden mahrum olunacaklardır 

--o-

İık konferans bugün 
Üniversitede hazı.rlanan seııbest 

konferanslardan birincisi bugün 
saat 18,10 da veri.lecektir. · 

Doktor Neı;'et Ömer İrde1p tara
fından verilecek olan konferansın 
ismi •mektep hıfzıssı:lıhasu dır. 
Konferanslara lise ve yüksek mele- : 
tep talebeleri gibi serbestçe ha1k ta , 
iştirak edecektir. 

fğrendi~im insanlar 
Geçen cün bir dostum 

dedi: 
bana f(;yle 

- Yazdıiın her tenkit ftkrasının al
tına, bir de tavzih Ui.ve ediyorsun, 
nedenf. 

Bu dostuma, cevabı, alenen ve bu 
sütunlarda vermeyi faydalı buluyo

rum: 

Geçen etin, blr müessese hakkında, 
küçük bir tenkit 7azısı yamıqbm. l\.lü
essesenin müdürü tcerlemlş. !\tatbaaya 
kadar l'eldl .ilk sözü: 

- Bu tenkit doiru defildlr, yalan
dır, şahsi menfaate day&nıyor. Samimi 
deflldlr, dedi. 

Bu şeklldtki hitaptan son derece 
müteessir olmuştum. Cünkü yauyı 
kendim Y&Zm1$tım ve hlçbir şahsi men
faat meselesi mevzuu bahis dei'Udt. Bu 
sayın direktöre vaziyeti izah ettim. 
Yazımın doiruluiunu lsbat ettim. l\.Ia.h
cup oldu, cıktı, l'lttl. 

Birçoklarımızda l'arip bir zihniyet 
türemiştir: Her tenkit yaztSı, bir şahsi 
menfaat mahsulüdür. 

Bu vazfy~tte, akan sular durur; o 
zaman, dünyada hiçbir ş-eyln samimi 
olduğu.na inanmamak liizl.Dldır. Bu 
şekUde düşünenler, bizzat kendileri 
dalma cayrlsamlmi düşünüyorlar, cay
rlsamlml lş yapıyorlar ki, mubttlerlnde 
başka hiçbir hareketin ve hidisenln 
samimi oldufuna 
mektlr. 

inanmıyorlar, de-

Halbuki, ga.zetecinin vazifesi yalnu 
Jyi şeyleri cörüp dalkavukluk yapmak 
deill, iyi :riırümiyen işleri de ı-örüp 

tenkit ehn..ek:tlr. Bence, yalnız iyi lş

lerl &"Örüp pOhpöhliyen l'azeteci, sade
ce dalkavukluk yapmakJa kalmıyor, 

üstelik, mes1<'ki vazifesini de lfa etmi-
7or, yani iki ınühlm içtimai sucla ma
lül bulunuyor, deme-k&ir, 

Böyel insanlardan iğreniyorum. 

llEŞAD FEYZİ 

Muzır duman çıkarıyorlar 
Beled;ye reısliğı şehir içindeki 

muzır düman nesreden fa!brika 
ve imalathane leri kapamakta de • 
vam etmektedir. 

Bu etim.eden olmak üzere Ünir 
versitenin ve halkın şikayeti üze -
rine dvardaki 37 dökümhane hepsi 
birden kapatılmıştır. 

Üniversiteliler Bc!Wiyeye teşek
kür etmişler, fakat yine o civarda j 
Mimar Sinan caddesinde .bulunan 
bir kurşun fabrikasının da muzır 
dümarular nqrett iğıni bildirmiş • 
!erdir. Bu fabrika hakkında da Be
lediyece tahkikata geçilmiş t ir. 

Dii'!er taraftan dükkiınıları kapır 
tılan dökümcüler Belediyeden, 
kendileri.ne sür'atle b ir yer gös -
!erilmesini rica etmi.slerdir. 

Esnaf için 
1 

i?l~-t:ı IgTuit. ·~ 
Y U ft Ambargonun ilgası 

Tophanede sür'atle 
inşaata başlanacak 
İsarubulda gezici bir ıhalde ça -

lışan ve miktarı birkaç bini bu -
lan seyyar esnafın vaziyetleri; es
esnaf <ıemiyetleri müşterek yardım 
bürosu• tarafından ehemmiyetle 
ve yeniden tetkik olunmaktadır. 

Heyet; her şeyden evvel bunla
rın hayatlarını tanzim edecek ve 
truıralı, fakir olanlarını bir araya 
toplıyarak, derli toplu bir halde 
barındıracaktır. 

Bu maksatla evvelce de açılma· j 
sı düşünülen ıbarındorma yurdunun 
biran evvel tesis olunması karar
lruıtırılmı.şt ır. Projesi de hazırlan
maktadır. Yurt şimdilik 500 kişi
liğe çıkarılacaktır. 

Burada yatıp kaJkacak olan sey· 
yar esnafa yatacak yer gösterile -
cek ve hergün 2 defa sıcak yemek 
verilecektir. 

Tophanede inşası mutasavver 
yurdda yemek ve yatı ücreti olarak 
her seyyar esnaf ancak 5 • 6 lira 
bir para verecektir 

----,o----
Parti kongr. leri 

Şehrimizin muhtelif semtlerin • 
de C. H. Partisi nahiye kongre -
leri devam etmektedir. Bu kongre
ler ay nihayetine kadar sürecek; 
1 incikanunun iti< haftasından iti
baren de kaza kongrelerı başlıya
caktır. 

Alemdar nahiyesinin kongresi de 
evvelki a~am yapılmıştır. Bu top· 
!anlıy ı nahiye reisi Ismail Safa 
açmış ve yoklamadan sonra mü
zaKerata geçilmiş~ ir. 

İsmail Safa lbir yıllık faaliyet 
rapo unu okumuştur. Rapor kabul 
edLerek idare heyetınin kıymetli 
çalı~mal arı takdir olunmuştur. 

Bundan sonra yeni idare heyeti ' 
seç>lmiş~ ir. 

Fakir esnafa yardım 
Şehrimizdeki esnaf cemıyetle -

rindeıı hepsinin birer kooperatifi 
bulunması için faaliyete geçilmiş· 
tir. 

Küçük sanayi eı•babının ıstifa· 
lerinı arttıran ve bilhassa fakir es- , 
nafa çok faydalı olan mevcut koo
peratifler de bu ara takviye olu
nacaklardır. Bu suretle fakir es· 
naf ve san'atk5.rlara yardım ve 
kredı açmak işi de kıolaylıkla h~ 
led i lmiş olacaktır. 

•••••••••••• 1 ••••••• 1 ••••• 

l...,kte kuvvetli olmıyan mllle&
lerin yaşıyabllmelf"rl rüçle,mlt 

oldutunu bugün daha iyi anlamış 
bulwıuyoruz. Milli havacılıtımıza 
kuvvet ve hız vermek z11rundayız. 

Yazan: Ahmed Şükrü Jı.S~tı:fl 

Demokrat devletlerin Amerikadan 
silih ve harp malzemesi satın almala
rına mıi.nt olan cbl&arafhk kanunu• m .. 
hayel ladll edilmiştir. 

Fakat Amerllr.a kanunun tadili ile 
bitaraflık.tan aynlmak şöyle dursun. 
devletler hukukunun tanıdığı bltara(
hia daha ziyade yakla.!;mış oluyor. Fa

kat bili Amerıka tebaasının bu nok 
tadaki hakları tamamüe tanınınuı de
fildir. Çünkü yeni kanun ttCasJı and 

Carrya e"asUlı kabul "tmlştir. Bunun 
manası tudur ki muharip devletler A
merlkadan satJn alacakları sllihlarJJI 
parasını tediye ederek mala sahip ola
caklar ve bu nevi malları kendi vası
talarilt ta11yaC'aklardır. Bu şarta ria
yet etmek !fartUe kanun, her iki tara
fın da Amerikadan slli.h salın almak 
hakkını tanunakla beraber, hakikatte 
bundan istifade edecek olan demokrat 
devletlerdir. Çünkü Almanyanın Amc 
rlkadan sllö.h almak için parası olma· 
dıfı gibi, satın alacalı silihı ta~ımak 

için vasıtası da yoktur. Esa!löien kanun. 
demokrat devletlere yardım etmek için 
Amerikahlar tarafından tadil edllmi~ 

Ur. Almanyanın bu tadilden dolayı 

mutber olacatı beklenh ordu. F'akat 
demokrat devletler hakkında Anıerl

kanın açık sempatisini ifade eden bu 
hareketi, Berltnln nasıl izah edeceği 

malüm defildi. '\'ihayet Berlln radyosu 
bunu .harpten JsUfade edE":n Yahudi
lerin çevirdifl bir entrika• di)·erek ke
sip atmıştır. Alman huküme-linin işine 
elvermiyeu her hareket bu yolda izah 
edilmektedir. Hakikat ~udur ki kanu
nwı tadili. demokrat devletlerin dava
·sını taı;;vip manas lna delilet eder. E
fer Berlinln iddla!'iıı doğru olsa~:dı «bu 
entrika• J-labcş ve i1;panya harpleri 
zamanında da çevrilirdi. Amerika, ke-n
dlnt, devletler hukukunun tanıdıtı bi
tarafh.k hakları t'e saEıhiyetlerilr mu 
kayyet a ddetmiyerek, kanunlaruıı an· 
cak haklı olan davalara :1·ardım l'de
cek şeklld~ tanzim etmektedir. flabf'<j 
dava<.,ında deniı:l~re hilkim otan iı.,JJ .l 
istifade e-tfl)e~ln diye ambarı-oyu va
"ZelmlşU. İspanya mest•lesinde t'ranko
yu sllilh almaktan me-ne.tmek için ka
nunun hiıkümltrlnl dahili harplere teş
mil etti. Bugün de Amerika tabii kay
naklarını ve !'iana:vilni demokrat deV' .. 
Ietlerin istifade. ine- açmak icindir kl 
kanun tadil edilmektedir. 

Amerika ambargonun 
sonra tedricen demokr~-.t 

ilcasın<bn 

devletler 

Yalnız iki dükkan mı ? 
1 AVRUPA HARBİNiN YENi fVESELELERı 1 

doğru tfomayül edere' nihayet onların 
cephesinde harbe iştirak edecek mit 
Bu suale bul'ündt'"n ce,•ap \'ermek nıı ...... 
kün delildir . .Bitaraflık kanunlarııaıJ 

tadlll etr:ıfmdakl müzakereler A~j. 
rlkalıların herhalde şimdilik bit.rrat· 
kalmak· hususundaki kararlarını da an• 
!atmış ~Juyor. Esasen buıün ıotn A• 
merikanın filli surette ba.r!>e Jtıılnk.lu• 
lüzum da yoktur. Görülüyor kJ bu .. 
&'llnkü harp bir le<hlzal muharebesi 
olacaktır. lfzlW zaman haıırlanl.t.fı ve 
parasını ctereyatına detU, topu ver• 
diji için Almanya teehlzat noktar dl• 

dan İnglltereye ve Fransaya faikti. y,._. 
kat bu faik .yet tedricen k:lrşı tarafa 
l'eçmektedlr. Amerikanın ambarıoya 

kaldırması, muvazl!lleyl şüphesiz bilil
bütü.n demokrat devletlerin lehine o .. 
larak dettşUrecek.tlr. Amerikanın flW' 
surette harbe iştiraki kadar ehemmi
yetli olan bu yeni va'Ziyet karşısında 
Almanya için bütün ümit kapıları ka 
panmıştır. 

Halkın lhllkirdan ,ıüyell, lhtiklr 
komh:yonunun oldutundan 
daha ,.eni,tlr. Az çok hel"fey, fiatını 

biraz arttırmıştır. Gazete-terde okuduk 
ki, iki dükkin, lhttkir yaptıkları lçln, 
birer haf&a müddetle kapatılmıştır. Bu 
cezri tedbiri muvalık buluyoruz. An
cak, acaba, koca İstanbulda, lbtlkir 
yapan yalnız bu iki dukkin mıdır!. 
Muhakkak ki detll .. O halde, ihliki.r 
mevzuUe daha yakından ve esash su
rette meşg'ol olunmalıdır, diyoruz. 

llUJIBAN CEVAD 

- Ne diyecek? Uzaktan seyirci 
gibi ıbaluyor. 

- Bu ~e onun yakından meş
gul olması ica.betmez miydi? Bu 
kaza onun elinden ç1kmadı mı? 

- Elvet.. Onun elinden çık• ı am· 
ma .. O da ne yapsın? Bir kazadır 
olmuş. KaJbahat onda değil, Ay -
şede. Ne diye geceyaru;ı ıbaltasıru 
alarak dağa çıkını~?! .. 

- Hüseyiıİi vurmak içın diyor
lar. Doğru mı; acaJba? 

- Doğru olsa gerek. Çünkü, Ay
şe, Hüseyinden hiç hoşlanmaz. 

- Neden ho.şlaıumyordu? .. E
ğer Mehmet öldüyse, Hüseyin, A!y. 
şe için ıbiçilmiş kaftandı. Öyle de
ğil mi? 

Salih dayı :birdenbire kaşlarını 
çattı; sesi değiştıi · 

- Hüseyin. Ayşe için biçilmiş 
kaftan mı dedin, Ali amca? 

- Öyle ya. Onu bu hale koyan 
Ayşe değil midir? Çocuğu çıldırttı .. 1 

Dağlara düşürdü. Ona kuyruk sal
lamasaydı, HÜS!!yin, Ayşenin pe
şinden ıbu kadar koşar mıydı? 

- Ayşeyi oynak bir kız mı sa
nıyorsun, Ali amca? 

- Oynaklığını bilmem. Fakat, 
Hüseyin in başını yakan odur. Kim 
ne derse desin, kabaıhat Av1iede -
dir. 

- Hüseyin çıım sakızı gibi Ay -
şenin yakasına yapışır ve ıpeşini 
bırakmazsa ... <rl!nç bir kız, 'böyle 
yap•skan ·bir herife karşı ne yapa.. 
bilir? 

{Devamı var) 

Alman Ve 
Prens~er 

Eski Avusturya imparatorluk hane
danı olan Habsburcların mJrasçısı Ar
tidük Ottonun bugünlerde keza Is -
mlnden basedUdlfl yazılml!Jtı. Zama-
nın ne kadar carlp halleri vardır!. 

Geçen umumi harpten sonra Avus
turya impara.torluju parçalandı. O -
nun yerine küçük bir Avustueya kat .. 
dı. Bu da nihayet malU.m şekilde AJ

man1a. tarafındıuı alındı. Eski Avus
turyaıun takslml üzerine vücudc ~f"l

miş olan Çekoslovakya bir •iln olaıt 

da llabsburgların tekrar Avusturya. 
tahtını ele geçirmelprine, yahut Ma
carl•dana bunlardan bi:-lnln kral ol
masına biç razı olmuyordu. Bundan 

başka Romanya da, Yugoslavya da 
böyle blr ihtimali düşünmek btle lste-
miyorlardı. Ba.hsin bu tarafını uzat
mala lüzum yok. Bugtm taltin ctlve-
lerinden olarak sayılacak yeni bir 
vak'ayı İnglllz ra"Zeteleri haber veri
yorlar. Çekoslovakyanın sabık Cum
hurreisl doktor Beneş şimdi Londrada 
bulunuyor. Geçen cün doktor Beneş 

ite Rabsburg' hanedanından bir Prenı;; 

rörüşmiiş. Bu prens Habsburc; tahb 
üzerindeki iddialarından vazge-çmiyen 
Arşidük 011<> delildir. Fakal kim olur
sa olsun doktor Bene' artık orta Av
rupada bir l"Ün ı-ellp te Uabsburl'ların 
tekrar saltanat kurabilmeleri imkin 
ve lhttmallerlnl düşünüyor demektir. 
llabsburr hanedanı crki.nile temasa 
geçmiş olmak bu yolda bir takım tah
minlere yol aeıyor. 

İnclliz gazett-leri son zamanlarda 
«erek eski Avusturya imparatorluk 
hanedanı olan Babsburl'ların, 

eski Alnıan imparatorluk hant'danı o
lan Jlohenzolrn süliilcst erkanının mü
him bir faaliyf'te glrlşttklerini ha.her 
veriyorlar. llabsburg hanedanının er
kıinı çoktanberi Avu.c;turya haricinde 
bulunuyorlar. Bunların faaliyeti daha 
açık surette JÖ'Ze çarpıyormuş. Ho .. 
benzolrn hanedanı mensup1arından bir 
(!ofunun ise bu«ün Atmanyada bulun· 
malan do1ayıslle vaziyetleri naziktir. 
Bu hanedandan hariçte bulunanlann 
faa1iyeti rlı.11 kalacak diyorlar . 

Çünkü eter bunların harlete siyasi 
faallyelle bulundukları Hllier Alman· 

Avusturyalı 
Faaliyette 

yası tarafından h.ıber alınırsa Alman
yada kalmış; olan Prenslerin, Prenses
lerin halJ zorlaşacaktır. Cü.nkü bun
dan llitler idaresi ku.şkulaoıyor. 

Gerek Habıtburgla.rın, l'erek llo • 
henzolrn Prenslerinin eter bütün bu 
rivayetler tama.mile doi"ru ise niçin 
çalışhklarını tahmin etmek kolaydır: 

Orta Avrupada Almanya maflü.p o
lacak. Avustuya tekrar dirilecek. Bun~ 
da İtalyanın da menfaati vardır. Ciın· 
kü Almanya Ue İtalya arasında müs&.a. 
kil bir Avusturya devleU en iyi bir 
duvar olacaktır. Sonra Avusturyanın 

yeniden dünyaya Kelmesi Fransa ve 
incııterf' l'ibi garp devletlerinin harbi 
kazanmalarUe olacağı l'lhetıe Avustur
yanm Fransa ve İnl'ilterenin slyaseı
Ieri altyhine hf"rhangi bir vaziyet al
masına lmkin kalmıyacaktır. Ceklcr 
de böyle. Lehler de bOyle. Demek ki 
müttefiklerin harbi kazanmaları üze
rine orta Avrupa yeniden tanzim cdı
Jecek. Boyunduruk altına dü t'"D mil
letlerin hürriyeti ve l.stlklili tekrar 
kendilerine iade ve temin olwıacaktır. 
Almanyaya rellnce; yeni sulh muahe
desi Almanyanın tekrar btr sercüzefte 
atılması iht!mallerinin önüne ceçecek 
:surette yapılacaktır. 

İşte bütün bunları dfu;unerek l'erek 
Habsbur,.ıarın, cerek llohenzolrn ha
ne-d.aııının isltkbal için yeniden ümit
lere düştükleri anlasllıyor. 

Huldsa Avrupa politika ilemlııin 

yeni dedlkodulan arasına ~imdi bir 
de Habsb1ırı- ve Hohenzolrn hanedan
lannın adları karıştırılmış oluyor. Şim
diki haldf' dedikodu hududunu aşacak 
d€'reccdc ka.t'i sa.yılacak blrşey rörüJ
mıiyor. Acaba. 918 mailôbiyetf üzerine 
Almanyayı bırakarak ı·eıemenk hu. .. 
dudunu :ışan ve o .. zamandanberl de 
orada yaşamakta olan sabık Kayzer 
bu Jedlkoduları duyduiu zaman ne 
diyor? 

Ta.ilin l'arip cilveleri sabık Kayıer 

Almanyanın bir kere daha İn&'iltere 
ve Fransa ile harbettlflnl, fakat bu 
sefer uzaktan «Örü:ror. 

Doktor Bcneş de Habsburrların bir 
Prensi ile cörüşü.yor. 

ALİ 1U:M41r SUNMAN 

u••••••••••••••••• • • ••• 
Kırtasiye anbarı 

Dolmabalııçede yapılacak olan 
yeni şehir stadyomu için halen 
Maliye Vekaleti kırt asiye deposu 
vazifesini görmekte olan esk • ;
tabii amire• binası da yık•:a c· ;.ır. 

Tekmil Türkiye maliycı;ın :n K r
tasiyesi .şehrimizden gönderi ld .g n~ 
den bunun yerine Beşiktaşta Ha~· 
red.din iskelesinde deni.z kenarında 
yenJ ve modern ,bir kırtasiye binası 
yapılması kararlaştırılmıştır İn -
şaata hemen başlanacaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oardi 
Camları kırık bir 

dershane 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

«Benim oilu.m Aksaray Pertev
nlyal lisesi dördüncü sınıfına de
vam ediyor. Bu &Lnıfın bir bU:vUk 
derdi var, <.:amJart kırık. {;ç bü
yük yekpare cam kırıktır. Oğluıu 
rahatsızhktan ve nezleden kurtu

lamıyor. Tabii dlier yavrular da 
öyledir. Sonbahar Jıavalarınm so
luk ve yatmurlu giınlerlndeyiz. 

Camlar hi.l:i 3·apılmamı,hr. ~imdi 
talebeden onar kuruş toplanıp bu 

camlar yaptırJlarak. Veren de o
luyor, vermlyen de oluyor. cam
ları dı!}:ırıdan ufak. yaramaz ('O· 

cuklar kırı:ronnuı,. Buna mini ol

mak için hademeler dikkat etnıe• 
ınl?. Maarif l\.lüdürlüfüniın dik
kat na.,,arını celbetmenlzl rica e
derim.• 



a. Recep Zühtü 

Hakkında 
Yerilen Rapor S 

EN SON DAKika 
(1 inal •ahlfed•n d•vam) ovyetlerinFinlandiyayakarşı vazi-

~r~ıtısör dün gazetelere göndeJyetinden Almanya memnun değil 
~ ~~·~ektupla; açıkça ifadesi.I»-

1 
ıiiıeıı· . lni.hnış olan bir rapor ha
!Jj) Z aydı.nıatmak istemekte ve 
~~ d an ahlfilandan ,bir dakika 
ıııe.,lti~ı çıkmadığı .bu vak'adal<i 
~~ ının ko~sültasyona dav~ e
~~lti lbır mulıı!has.sısın ilmı ve 
~llhıı ka~aatıni Uıhardan ibaret 
"rı ila u SOyliyerek ezcüml<! şun-

ll ve etmektedir: 

Slokholm 7 (A.A.)- Havas: Svens
ka Da.-bladet l'•:Utetılnin Berlfıı mu
hablrlne röre Alman mehaftU, S1Jv7e& 
ltusyanın :nnıandba meselesindeki 
hath hareketinden dolayı memnuoi 
yel.sizlik rö•lermekledlrler. 

Ayni muhabir, Ui.ve ediyor: 
Sovyet Rusya FinlandiJ'a müw.ke

relerinln başlan•ıcında Almanvanın 

gös\ermi, oldufu alikaıuzhtın sebebi, 
o esnada Rusyanın taleplerinde daho. 
.mutedil davranm.aıu idi ve Alman me-

hafill, meselenin buhranau halledlle • 
ceil ümidini besliyordu. Şimdiki • lı· 
val ve şerait dahilinde .Alman mehafl ... 
il, Sovyetlerln beslemekte olduklar\ tb
tlrasların Flnlandlyadan sonra isveo 
ve Norv~e sirayet etmetl takdirinde 
Almanyanın lakayt kalamıyacağına be
yan etmektedlrler. 

J\[uhabir netice olank, Ahnanyanm 
da harekete ıeçmesi muhtemel olup 
olmadJ,fının henüz meçhul bulunduiu
nu beyan etmtktedlr. :ı.İl' llııu Yaparlren ne hır saniye 

~ ~tında kaldım ve ne de bir 
'Uğradnn. Mü~eaddit resmi ih
"1ıı llıalr.amıarının süııgecinden 
~'llı lf olan bu istişarenin ne ka-

Alman muhacirlerini hamil bir 
vapur karaya oturdu 

\lıııı~e lle de meslek ahlakı cihe- Riga 7 (AA.) - Memleketle - üzerine Riga limanı önünde karaya 
ı ~ hıçbir zayıf tarafı olmadığı-) rine dönen 3,000 Alınanı hamil ol- oturmw;tur 
ıtJıı. Vııitıt ve her vesile ile söyle- duğu halde ~ta1hafen'e mütevec.. Vapurun yüzdürülmesi teşebbü-ı 

cihen ha"eket etmiş olan '.Stenhen SÜ muvaffakiyetle neticelenmediği 1 
"aıt· takdiooe yolcular, başka bir vapu-

iltt d ilıı.n akalbinde beni iıiti§a- vapw-u, su seviyesinin alç•,Jması ra aktarma. edileceklerdir 

~:::~~ :a::;::~~ :; Sovyet - Bulgar teşriki mesaisi 

'1ı\ıı ~~i (sabık Cemııbpaşa Sofya 7 (A.A.) - Rw;yanın yeni kültürel münasebetleri inkişafa 
~~kara Nümune hastanesi 1 Sofya sefiri B. Lavrentiew, Kral mazhar etmek için Bulgaristan i!el 
~ i) başuıda bulunmakta- Boris'e itimatnamesmi takıdim et- teşriki mesai etmek ve bu suretle 
h{"'e . 1 mesi münaseb tile bir hitaılıe irat Avrupanın umumi sulh davasına 

~it ed leyı adliye kanalından tel-' ederek Soyet Rusyanın iki ınem - hadim olmak azminde olduğunu 
llıı)~k karar veren sala'ıiyetli, leket ara.;ındaki, siyasi iktısadl ve söylemiştir. 

rekkep olan bu tren, bir kayanın yı .. 
kı1ması üzerine yoldan çıkmıştır. 9 ö-
lü ve 12 yarah vardır. Bunlardan 5 1 

~illilşa ıs heyebler de (Tabibi ad- Almanya üzerinde yeni uçuşlar 
lıllı) h hedehane ve meclisi tıbbı Londra 7 (A.A.) - İngiliz tay- ı çok kıymetli futogra.flar alınış -
'lı.ıırıa ayaıta ve vazifeleri başııı- yareleri, garbi Almanya üzerinde !ardır. Bu tavyarelerden biri, üssül.-1 

b r.. 1 ,, 
o~ ı 4 tsti~af uçwıu yapmışlar ve bir harekesi'.!M! dönın~r. 
· ~alık;. refıklerrmızden bi- ı B h d f k 

~~Y~ettiğine göre profesörün 0 em ya a eCİ tren azaSJ 
~ a., i€ı bu rapor; mumaileyh in Bern 7 (A.A.)- D. N. B. Bohemya-
~ il ne ~l o vakitki Sınop say-, d.a Erer - PUs.n haltı ilıerind• feci 

~1~ ~eıp Zühtü hakkında ver- bir tren kazası vukua relmlş oldutu-
l.Q.Uğu rapordur 1 nu blldirmf'ktedlr. 9 v;ıgnndan mü ~ atır surette yaralıdır. 

--00'----

&::ktın tastiki Moskova Müzakereleri Durdu 
Londra '1 (Hususi) - )to~kovaılı. ~t~ :\tıHet ~Iecli!il dun toplanarak 

. "ııı'ncüınenler intihabı yaınlmlf· 
'I ı,, llare Hariciye Vekillmi1. uk· -. .. ' tıll>. o~ıu söz alarak cAnkara pak .. 
~ illllb !iiur-'atıe tasdikini istemiş ve 
"<ıı~llt ı.ııı enrumen !etkilini lekllf 

(1 inci sahtCeden devam) 1 

zerinde nüfuzunu arttınnası Ber
linde hoş görülmemektedir 

Finlandiya murahhasları ile yapılmıık
ta olan müzakereler talik edilmiştir. 

1 Büyük lhtili.lln yıldOniimü münasebe 31LZAKERELERİN t:ZAMASI 

~ . 
'1. ....... ~ • 
.. ~·tıl.Q ıerıne General Cemal :\le.r-
~-li Vtırtlsıtitnde toplanan mllli mıi
·~ktre hariciye enriımenlert pattı 
~ lı,ııı.uı ve derbal ta.vip elmlşllr. 
lııı~I~ b .. encumeoln ha'Zırhyacatı 
"'ıı.. Ufiiıı, •lmaıiıtı takdirde yarın 
~t\.\i l'~rllecek ve yarın, yahut cu
~~ rtuıkü toplantıda müı;akere 

Londra 7 (Husu:;İ)- ~loskovadaki 

mü~akerelertn uıaması, bu mUukere
lerin netice l hakkında beslenen ü

mitleri gittikçe za:vıflatmaktadır. 

llOLANDANIN FİNLANDİYA 
SEFİRİ 

Paris 7 (Radyo Fransezl- Jlolan-
danın Finlandiya sefiri dün Lahırye 

celmlt ve Kraliçe Vllheltnlna tarafın
dan kabul edilmiştir. 

tile '.\foskovada ile gün şenlik yapıla-
eaktır. 

Dün ve bua-iın Jo'inlandlya murah-
hasları, yıldonü.miJ. ı;enliklt'rl münas~

bettle yapılan mera~lmde hazır bulun-
muşlardır. 

Londra 7 (llususi)- Finlandiya or-
dusunda ihtiyaUarın mezunJyeUeri kal-
dırılmı~tır. Son beıt C"Ü.n içinde biç ve

ni mezuniyet \.'ertlmlyecektir. Bu ted
bire hiçbir !'ılebep ıösıerilmemektedlr. 

1 
!ar. 

~t -<>-- Almanyaya gitme" ıstcıniyen' 
"cı serbest bırakılan Almımlar diıılıorini bile 

Bir ihtiyar kömür 
ambarına düştü 

~ nıaddeler 
~'"'ııa"' . Ilı..' lıtut. kt son harp vazlyell dola-
~ 1iı IUııelinılz lbllyali bir ledblr 
..... ~lıı .::· birçok loprak maruulle
' ı ıı., aeınt menelmlt ve bir lw
~ '''• lisana Usulüne libl lulmuşlu. 
~ ı.~._~erııen yeni bir kararla blr-

bı"fttıtnlllalısullerlmlzin Uıra<ı ser-
i a, "' "ıır. 

değiştiriyorlar 
Dün akşam üzeri Adal.ara git -

mek için Maltepe vapuruna binen 
65 yaşlarcnda Yusuf oğlu Abdullah 
ıadında bir ihtiyar dikkats~liği ne
ticesinde ağzı açık 'bulunan kö -
mür an'barına dü.şerek bacağından 
yaralanmıştır. 

))otörcle bir kaza 
Antalya nakliyat ambarına ait bir 

numaralı motörde ('alışan Ahmet otlu 
İsmail mot.örü işletmek itin uiraşır -
ken motörün ambaruıa düşerek muh-

Paris 7 (Radyo) - Belgrattan 
bildiriliyor: Cenubi Avrupada, 
Tirol ve Alplerde bulunan Alman 
ekalliyetleri büyük ,bir heyecan 
ve endişe içindedirc Bunlar, Hit -
ler'in ana vatana avdetleri hakkııı-, 
daki emrine a1dmş etmek i.Stemi
yorlar. Macaristanda bulun.an Al
manlar, hükumete müracaatla i -
simlerini macarlaştırmaktadırlar. 
Yugoslavyadaki Alm~nlardan bir 
çok!ıırı, yalnız iısimlerini değil, din
lerini de deg' iotirııy· ovlar, ortodoks 1 """" telif yerlerinden yaralanmı!'t, hasta -
oluyoıılar. Bu vazivıet karşısında I neye kaldırılmıştır. 
Almanyanın cenubi Avrupaıdaki -------------
Almanların Almanyaıya nakli pr<>
jesinıden vaz geçceği zannolunu -

* Erninönü meydanının muvakkat 
1·1nzimi i~lne bugünlerde başlanacak-

._t.. "ıtt:r•n.da bezelye, nohul, tasul-
1 ~ toıı "'•k, finr, burçak, dan, pa
~' ,.Y

11
""1u, kepek, pırnayafı, keol 

'I · btt nYaft, kenevir, keten lohu
~ ~tteı tte\rl konserve, kayın ve . tat
~ lıo lolerı, llfllk, baitrsak, kuoölı. 
'~ -,,)•an. derileri, ze:rtln tanesi, 
'-.. ltı 1t:bY• fasulyeol Ue yumurta ve 
'est ihraç olunacaktır. yor. ı tır. 

Ya:ı:an: RAH'.Uİ l AGIZ ~"~o. 36 -

lıtı~n Cevabını da İngiliz Binbaşısı Kendi 
Geınis:ne Döndükten Sonra Verecekti 

' "" lıtıı.. t ilr,nu'-nı Yok .. Duşman topeuları- mrsi gayf't tabii o1urdu. Şu halde, Ha-
t:tlltı.\, ~11iint İmroz deniz harbinde ı midiye son yaptığı plina ıore yeni -
q~ll bit ltecrube biliyorwı. Aradan den Akdenizr a('ılarak akına devam et-
L_ .. llQ.ı ':Yhk zamanda bunların us· mek, Adriyatike kadar inerek ıarp 
.... " 1• k d ....,t >"ltıt a. ela ıhtima.1 verlleme7.. Bu I ordw.una yardım etme . u.şmau sa-
~ ış Olaeak binbaşım! hillerini topa tutmak ıaye~inden u-

~~ a tıını blldiiJm bu dostum!. zaklaşmak meebuılyetindf' kalıyordu. 
" tı \• ı. ~ate-. e fı;-lake~ bildiren habf're t

,~ı ı,t 
«ı~-'1 tı 1 cnıf'diil halde Rauf kap· 
t .. •lını~ '' t-tj kamaranın bir tarafına 
.. .,, )'i• 

d~u... tlt Ttirk !'IÜ\'arfsi koyu ko· 
\ "tlıı•. 

L' \· .. t' ~e başlamışh. 
~t '-'un 
~ lıı"'lJ. ~•rıc becerik!'liz ı_op'"~t.ırı Bar-

~ bıt tn. Yerine dondurt:cf'k ·e~ 
'\\ •ı ...._Y•tı, Y•Pnıak. bo>·lo 18 - 20 
' d~te .. detlllt-k nelice ini alamıya4 

'lı· ·•de · 
' 1 tı.de b aceını idilt:r. Bu Jmroz 

~ 1'ı·1 
' idı. n 

1 1 l tesblt rdilmiş bir ne· 
~ltıc,k~u hıte bir yanh~lık \•ardı 
~. . .. 

r~ı ., 'i~r 
~ >" .. t '"ld • Avcro( böylf' bir muvaf .. 
''l"' "'-ti t ettı:rse Hamldiyenln mev
f~a ~~:~ JJltndi ('ok tehlikeli blr 
'•~ 11 d l1 huluııu~·ordu. Çunkti: 
it ~t''• ·ıı onarınıa.ı-ıını tahrip ederek 
\; 1ktb.k~tcek bir tamire muhtaç ha. .. 
'it 

1ttıe btrı Sonra Averofun diler ıe· 
ı.kı~ tllltıe Akdenlzde devamh 

\tt arama 

Süvarinin bu habere fena halde canı 
sıkılmı~tı. İnıriliz blnb~ı-;ının haber 
verdiği ... u muharebeyi Otrenmeden 
\.kdeni'Ze açılmak bir leli.kete dofru 
Hf'rh·mek olacaktı. Rauf kautan içten 
bir merakla ve hattı hareketini tayin 
etmek i«in Nilrıl.daki Donanma Ku -
mandanlığı "\-'eya Bahriye l\ezarctl ne 
muhabere etmrdl'n Sü\'e1·ı;ten Akde-
niı.e reçmemeyi kararlaştırdı. Şu hal .. 
de nt yapmalıydı? 

Bunun cevabını da İn.ciliz binbaşısı. 
kendi gemisine döndükten sonra ver-
mek uzere karar aldıktan sonra misa
flrile meşı-ul oldu. 

İki deniı;el karıtı kar~ıya bir'kao da .. 
kika sllk.Ut etmekle aralarında artık 

konusacak bfrley kalmadıiıru kesUr
mı.,ıer. bunu kendi kendilerine !ifrat 
elmlşlerdl W. Hendenon ;rerlnde.ıı 

kalklı. 

- Millaadenlzle doıluml 

Diyerek elini Rauf kaptana uzattı. 

Rauf kaptan da misafirile beraber a
yağa kalkmış, yürümeie ha'Zırlanmı.ş;tı, 
sordu: 

- Gidiyor musunuz binbaşun'! 
- llüsaadenl'l:le evet! 
- Gemimizi ı-ezmf'k isteınez misiniz? 
Bu ,öz ve sorru tam yerindeydi. 

Düşmıın donanmasının faikiyet ve 
kudr<"tine rafmen tekbaşına akma çı

kan, Akdenlze açılan bu Türk kruva· 
zörünü gezınek İngiliz binba!ftsının de
rin bir istekle bekledlii bir harekettL 
Süvarinin sualine: 

- Size zahmet olmaz mı? 

Şeklinde arzu ve tasvibi ifade eden 
bir cümle ile cevap verdikten sonra 
W. Hender~n bilikls bundan mem
nunlyst duyacafını bildiren Rauf kap
tanın ı>eşlne ta.kılmış. beraberce sü,·ari 
salonundan çıkarak üst güvf'rteye in
mişlerdi. 

KuJl!:ından V. Henderson Rauf kap
tanla :yanyana yürürken rözlerini dik
katle etrafta dolaştırıyor, llamidiye -

.t nln her tarafını iyiden iyiye gözden 
ceçiriyordu. 

İnclliz binbaşısının gözlerinde ııa

midlye mürettebatının fevkalade yi -
iltltllni takdir eden bir mana bulun
duiu halde Tilrk kruvazörünün ıil -
verte~i geçildi. Taretler dolaşıldı. !\olan
ca, makine dairesi ve her taraf geztldl. 
Yalnız kömür depolarlle eephanellk
Jere uiranılmadı. Yarım saat sonra 
tekrar lombar •Pm• reJmlş bul11Dan 
misafir süvari Rauf kaptana veda için 
elini uzatırken lakdlrlnl blldlrdl: 

- Sizi l•krar tekrar lebrll< ederim 
dostum! 

- l\lersl binbaşım! 
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Asker Gözile 

Cepheler 

(1 inci .. hileden devam) 
. .!den isterlerse, Holandadan, Bel.
çikadan, Lüksenbuııgdan, Fransa
dan, İsviçreden hücwna geçebile
cek surette teclıiz edilmektedirler. 
Fakat meçhul seI:ıeplerden dola~ 
Almanılar taarruza geçmemekte -
<lirler. Bu kararsız tehlike kacyı -
sın.da diğer memleketler gibi Ho
lanıda hükumetinin de ilhtiyat tıedr.
birleri aldığını yazmıştık. 

elçika ve Holandada CJmlınlul[} 
hazursuzJuk arttı Eve Hırsız Girdi •• 

1 Yazan: 1 

Pariste çıkan •Tan• gazetesinin 
askeri muharriri, Alınanlann m<>
törlü seri vasıtalardan istifade e
derek, ta şimalden Groning isti -
kametinde bir sÜl')lrizle harekete 
geçmeleri mümkün olduğunu yaz.. 
mıştı. Bu takdirde Almanlar ı 
hedef olaraK L.uyuerzcyı tutacak -
la.r ve bu küçük körfezi en dar 
mıntakasından dibi düz vapurlarla 
geçebilirler ve 1799 da cereyan e
den kliısik bir muharebe ile şöhret 
alınış Alkmaar mevkiine ,gelebi -
lirlerdi. 

Fakat Holandalılar, Almanların 
en sağ cenahtan böyle ılıir taarruz
larını artık gayri mümkün addet
me.kıtedirer. Çünkü memleketin 
'büyük bir kısmında ilan edilen 
ör.fi idare mıntakasına Friz mın-
takasını da ithal etmişlerdir. / 

HolarudaJlılar hücumun, Alman 
merkezinden şarktan garbe doğru 
açılacak diğer ıbir hücum.la lro. m - ı 
'bine edilmesini de gözönünde tu
tarak, örfi idareyi Geldr naııiye -
!erine de teşmil etmişlerdir. Yani 
cenuptan itibaren şimale kadar 
Alman taarruz kuvvetlerinin gc -
çeceği bütün ının!akalar örfi ida
reye otabi tutulmuştur. 

(1 inel sahifeden devam) 

SİGFRiT HATrlNDAN 

KAÇANLAR 

Londra 7 (Hu•u.i)- sırrru hallln
dan birçok Alman zabit ve neferleri 
nln Belçlkaya kaçmaları devam edJ
yor. Firarilerin lftaa.h Slıtrit hatlarının 
zayıfhfı hakkında bu«üne kadar du
yulmut olan haberleri teyit etmektedir. 

GENERAL GORONUN BEYANATI 

Londra 7 (Hususi)- General Goro 
bu&'iln )!ariste vaki olan be7anatında 
iki ayhk muharebeden sonra Fransız 
ordusunun şevk ve neş'eslnl muhafaza 
ettiiinl, bilhassa mükemmel teçhiza
tUe curur ve iftihar duydutunu söy
lemiştir. 

Son mulıa.rebeye iştirak etm~ olan. 
lar bilirler ki, . General Gamlen l\Iarn 
zaferine iştirak edenlerdendir. İngU 
tere, mMburi askerlifi kemali cesaretle J 
kabul etmiş bulunmaktadır. Fransız · 
müstemlekelerinde oldutu l'lbi, Avu.st
ralyada, cenubi AfrWada, Kan•dada 
herkes bUyük bir şevkle orduya ı-ir· 

m<kledlr. 
Bava muharebeleri ise, muttefikle • 

rln tefev\'ukunu lsbat etmiştir. t\1üt.te
fikler ayni zamanda denizlerin hiki
mlyetinl de ellerinde bulundurmak -
t:ıdırJar. Ankara paktının im'Za~ı ise, 
mültefiklerin 1914 deki eksikliğini ta
mamlayıcı blr vaziyet ihdas etmiştir. 

Bu pakt, hadiselerin seyri üzerinde ıe. 
slr yapabUir. 

General Goro sözlerine nihayt"t ve 
rirken, medeni dünya btikbalinln batlı 
olduğu bu muharebeye Fransızlarla İn
,cilizlerln sükünetle girmiş bulunduk -
tarını söylemittir. 

MÜTTEFİKLERİN DENİZ ZAYİATI 

Londra 7 (Hususi)- İnı-iJizlerin mu· 

bahirleri tarafından batınla.n vapur ... 
ları.n tonajı şudu.r: 

İnrlltzler 238,793 lonlu.k 55 vapur, 
Fransızlar 47,935 tonluk 7 vapur, blta
rallar 93,147 tonluk 34 vapur kaybet
mlşlerdlr. 

İnclliz uyialt, Büyük Brit.anya ti· 
caret filosunun yü'Zde blrlnl le4kil et .. 
mektedlr. 

BALTlK METHALİ KAl'A.'IDI 
Slokholnr' 7 (A.A.)- Royler ajan • 

sından: 

Alman maynleri sahasının Falst.erbo 
a~ıklarma. kadar tevessü etmesi dola
yıslle Baltık denizinin methali bitkuv
ve kapanmlŞtır. 

Bu hal: İsveçli müeelıhlzleri yeise 
düşürmüştür. Bu mücehhiıler, malla 
rını İskandinavyanın garp sahili bo 
yunca ~imendUerle sevk~tmek mec 
burJyetinde kalacaklardır. 

İTALY.'\ ZA~lANI GELİ..'ICE 
IlAREKETE GECECEK 

Roma '7 (Husu i)- İtalyan ordusu~ 
nun harp zamanında olduiu gibl ha
zır bulunma.sına emir verllmi!jllr. Ro· 
ma mehaflllnde ~öylendlfine göre, İ
talya bitaraf kalmakla beraber, bir 
kenara çekilerek dünya vazt1·eti ile 
al;ika'iını kesmi~ detildlr. İtalya ıa
m.4nı gelince harekete geçecektir. 

AL'\l.\N ORDl'Sl"NDA BİR EMİR 
Londra 7 (Husu.sil- General Kay

tel neşrettlil yeni bir emirname ile 
ordunun maneviyatını boT.acak het 

türhi teşebbusün ölüm eezaslle teczl 
ye edileceğini bildirmiştir. 

Yani daha doğru bir ifade ile 
m~mleketin bütün stmtejik nok • 
talan askeri makamların el!eıine 
verilmiş bulunmaktadır. 

ERANIHARP 
ı harcbenin ilk haftasındaki deniz za-

Londra 7 (Hususi)- Alman bükii· 
meli, başka memleketlerdeki Polon~ıa
lıların Fransaya orduda hiı;mf'l~ ril
melerine müsaade f>dilmesini bit.ıraf

lığa muhalif addedecektir. Ilüklıını·dn 
bu noktai nazarı but.ün meml~keUtr•' 
blldirılmi~llr. ... 

Üniversiteliler i\•in Atatürk 
rozeti 

Ebedi Şefimiz Atatürkün ölümleri
nin ~-lldö~.ümü müna.sebE"tlle Ünlver~Hc ı 
Rektorlugu madeni ruıctler yaptır -
mıştır. Bunlar talebelere 15 kuruşa sa
tılmak tadır. 

Diğer taraftan cuma günü Üniversite 
fakültelerinde de yapılacnk ıneraslm 

münasebetilt> o gün ders l'Örülmiye
cektir 

Bir kulühı• yandı 
Diin cece saat 24 raddelerinde Kar

talda Yakacık yolunda l\lukaddes a
dında birine ait kulübeden yangın çık
mı,, kulübe ve kulübenin yanında bu 
lunan bostan dola.hı yandığı 11alde sOn
dürülmı.lı;tıir. 

iRTiHAL 
1\.lerhum Haeı İbrahim Efendi tale

belerinden Bebek Darüleytam müdürü 
t'Si(.i maarifçilerden (nlverstte l"e Dev· ı 
Jet matbaası muhasiptiğinde bulunmlll 
dördüncü fırka nıuba~ipliilnden mü
tekait Emlak Bankasında Bayan Feri· 
denin, muhafız alayında yedek subay 
Liıtfinin ve yüksek ticaret mektebi ta
ltbelerinden Hlbetullahın pederi Sü· 
leyman Niyazi Salcan 6/11/939 salı re
cesl saat 2,10 da rahmeti rahmana lla
vuşmuştur. Cenazesi 8/11/939 Çarşam~ 
ba günü öğle namazı Beyazıt carrılln 

de kılındıktan sonra Edimekapıdalr.1 

aile kabrine römülecekttr. 
Ailesine tazlyetlerimlzi beyan edf'rl:ı. 

ylatı. bülün Uraret yollarına Alman 
tahtelba.lıir!eri çıkanlmı ulduğu hal
de, 64 bin ton olmak üı.t!re 11 \'apur
dur. İkinci hafta zarfında 18 bin ton
luk 3 vapur batırllmışhr. 

Batan İngiliz vapurlarının mecmuu 
tonajı 240 bin tondan azdır. Bu boşluk 
Almanlardan alınan ve yeni in:-;a edi
len vapurlarla doldurulmuştur. 
Şimdiye kadar müttefiklrrlf' bitaraf 

memelketlere ait olup Alman taht.el 

Talebenin c, İ~'.lrdaki hayatı 

Talebelerın, mektep içinde ol -
duğu gibi mektep haricinde de ya
şay4,arı.ııı kontrol etmek üzere 
yapılan tetkikler ikmaı olunınu~
tur. 

Bu hususta bıihassa şehnmiz 
için a!ınan esaslı tedbirler bugün
lerde alakadarlara bildirilecektir. 

·ALLARIN CENNETİ. Fi~minın kazac.dığı muvaffakiyeti ve bu 
TÜRK FİL..'1.İNİ CÖSTEREN SİNEMALARI HATIRLAYIX 

iPE ve A y 
Sinemwlan SEKER BAY!lAMI MÜNASEBETİLE senenııı 
İKİNCİ BÜYÜK TÜRK F'1LMİNİ pek yakında SAYIN HALKIMIZA 
Tl\.KDİM EDECEKLERİN! MUJur.LEMEKLE İITİHAR Duyarlar. 

~ . ıı;:.;; :f'.:~'-~. "" . -1 • r .- i..! lf • ,:- ı , ,-~ 
k"l .... ' ,, ~,..,.. ..... 

Baş Rollerde, sevimli ve kıymetli San'atkarlanm1z 
HAZ J M- VASFİ-FERİHA TEVFİK - MARMUD -
HALİDE. NECLA - ŞEVKİYE-SUAVİ ve NATAŞA REvü'3tl' 
ARTİSTLERİ Musiki ve şark:lar : MUHLİS SABA.HADDİN 
DİKKAT: ALLARIN CENNl!.'ill Yalnız İPEK Siıı~asında 

Son üç gündan istifade ediniz. 

G Ö Z L E R ve K U L A K L A R İ Ç İ N H A K İ K İ B İ R ZİYAFET 
HER SENE BİR TEK BÜYÜX FİLM YAPAN İKİ BÜYÜ'K YILDIZ 

JEANETTE MACDONALD-NELSON EDDY 
1935 de MARYETI'A - 1936 da R03EMARİE - 1937 de LEYLAKLAR 

SENORİTA yı yarattılar 1939 da: 
AÇARKEN • 1938 de 

• MacDONALD * EDDY 
İkı büyük Yıldız'ın ilk renkli "" Büyük mizansenli şaheseridir. 

Şeker Bayr_aJUı M E L E K Sinemasında Yarın Akşam Başlıyor 
1\- ÜDasebetıle • 

DİKKAT: Numaralı !roltuklarınızı bugünden fübaren aldırabilirşiniz. Tel. 4-0868 

.---------------·---·-------------------~ ALI BABA Zengin olmak için artık 40 Hırsıza ihtiyacı yok 
O; Hayatının en neş'eli ve eğlenceli tarihçesini 

Filminde anlatmak için S A K A R Y A Sinemasını kiraladı 
Bu Perşembe akşamı S A K A R Y A Sinemasında 

Selimi İzzet 

Kapı açıldı, içenye yü:tleı-i ma. 
keli iki kişi girdi. 

On yedi yaşını henuı bitirmış o
lan Perihan, genç hizmetçi giren
leri gördü ve olduğu yerde dona 
kadı. Ne kımıldıya.'biliyor, ne de 
haykırabiliyordu. Gırtlağına bir 
şey tıkanmış, bütün vücudü relce 
uğramıştı. 

Maskeli iki ki ·i onu görmernı.ş
ler, ona dokunmamışlardı amma, 
muhakkak evin içine uyutucu bir 
gaz s:kmışlardı. h'e Perihan, bu 
uyutucu gazin tesırile uyw;muş 
kalmıştı. 
Uyuşmuıı kalmış'.ı amma beynı 

işliyor, gözleri görüyordu. Yalmz 
viicudü 'hareket edemiyordu. 

Maskeli iki haydut onun ödünü 
palatmıştı. Gözleri yerinden uğ . 
ramı~. e\·in nasıl soyulacağını sey
redecekti. Halbuki yerinden kalk,.. 
sa, mutfağın penceresme koşsa, 
oradan haykırsa ... 

• •• 
Efendileri yemekten sonra s<>-

kağa çıkmışlard •. Hanım ısıkı sıkı 
terubih etmişti: 

- Eti ocağa koy. sonra benim 
çoraplarımı tamir et. 

Perihan eti ocağa kıoymuıı, fa
kat çorapları tamir ooecek yerde 
eline geçırdiğ"i bir hırsız polis ro
manımı tat!. tatlı okumağa baı;!a -
mıştı. 

Et ocalota kaynıyor, Perihan oku
yordu. 
~te bu sırada sokak kapısı açıl· 

dı, içeriye iki maskeli adam girdi. 
Maskelilerden biri ince uzwı. 

boylu, mütenasip endamlı, zarif, 
güzel 'bir erkekli. Bır prens eda
sile odada dolaşıyor, ,·azolan, bib
loJarı muayene edıyortlu. 

Öteki muhakkak usağ ıdi. Hır-
sızların p ensin•~ u_.ag olduğu 
ka.ba saba halinden beli idi. 

Per11ıan gözlerıni h.r.sızlar pren
sınden ayıramıyordu: •Ben de gü
zel kızım ... • diye düşüniiyorou .. 

Prens mutfağa girecek olursa 
kcmd -ıni gürecı k Ye muhakkak 
beğenecekti... 

İrkildi. Neler du'u'. odu? Gıi
pe.giındüz c•vi soya~la-kcn böyle 
şeyler düşünır.cnın man , var 
mıydı ya• 

• •• 
Bir çat,rdı oldu. Haydut'ar 'ba-

yanın elmas çckmesinı kırıyor -
!ardı. Küpeler. yüzükler plaklar 
gidecekti. Gidiyordu. 

Evet amma, onun eli ayagı bağlı 
olmadığıru görenler, vücudünde 
hiç bir yara ibere izi görcmiyen -
!er ıbu hırsızların· ortağı olmadı
ğına inanacaklar mıydı? 

Buna imkan yoktu. Onu lttilham 
edecekler, onu tevkif edeceklerdi. 
Bunun için yerinden fırlaması, .pen-
cereye koşması, •imdat. •hırsız 
var!• diye 'haykırması şarttı. 

Fakat kalkamıyor, kımıldıya -
mıyordu. 

Hırsızlar, yükte hafif pahada a... 
ğır ne var ne yok toplayıp mut -
fağa göz bile atmadan çıkıp git
tiler ..• 

Oh!.. Perihan derin bir nefes 
aldı. Canını kurtaıımıştı. Ona do
kurnnamışlardı. 

Ve birden'bire c-vin ıçine bir ya
nık kokusu, b.ir düman yayıldı. 

Perihan işi anladı. Haydu1lar e
vi soyduktan sonra o~talığa ateş 
vermişler, ya.nıgın çıkarm.şlardı .. 
Ka.lıkıp kaçamıyordu ki.. Diri diri 
yanacak, kül olacaktı. 
Acı acı haykırdı. 

• •• 
Kulaklannın dibinde pek ıyi ta-

nıdığı ıbir .seo gürledi: 
- Sersem kız eti yaktın!. 
Et suyunu çekmiş, yanmıştı. Be.

yan hiddetlnden titriyerek hay -
kırıyordu: · 

- Ben sana ne tenbih ettim' 
Perihan hırsıoz polis romanı o

kurken uyuyakalm,.., r<iya !!Ör -
m~ıit · h 

····•••ı•ı•••••••ı•ı•ı••••• 

Malkara asliy ~ . kuk l1 .Jıkeme 
sinden 

939/149 

Malkaranın KaracahaJl köyun
ıden Osman karısı ve Hüseyin kızı 
Hatice taraiından o köyden kocası 
Osman oğlu Osman aJcy hıne açı
lan ihtar davasının yapılmakta o
lan m uhakemcsi sırasında 

Dava edılen Osman oğlu Osma
nın ıkame'giıhının meçhul olduğu 
da,·etiye zalırındaki mübaşir mcş
ruhatından anlaşılmış olduğundan 
hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 141 inci maddesine tevfikan 
ilanen tebligat icrasına ve muha
kemen.n de 5/12/939 tan1ııne te
sadüf eden salı günü saat 10 a 'bı
rakılmasına maJıketT'ece karar 
verilmiş olduğuııdaı:- dava edil-en 
Osman oğlu Osmanın yevmi mez
kurda bizzat veya ıbilvekıl.le hazır 
•bulunmadığı akdirde hakkında gı
yap kararı ittihaz olun.acağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere i!Aa 
olunur. c9255• 



iPEKLi ve KADİFELi 
Bayramda Yalnız 

KADIN Y AGMURLUKLARI Kızılay Gazetesi 
ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra günde 3 defa m unlazaman dişlerinizi fırçalayılll2. 

Ç •kacaktı.r 

lıınıar1nızı vermekle hem kendinize ve hem 
de KIZILAYA yardım etm it olacaksın ız. 

nın en şık ve en zengin çeşitleri 

Gayet Ucuz Fiatlarla Yalnız Begoğlunda 

- -ııı----ŞEKERCI 
MÜRACAAT YER L ER 1: 

iata.ııbulda, P ostane karşı91Dda ·Kıulay satış Bürom Telefon: 22653 
İstıuıblllda, Po.tane Arkasındaki sokak (Anka r a Caddesi Köşesi ) 

İlin<ıhk Koll•kut Şirketi. Telefon: 2009' - 95 
KA RLMAN 
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H. MUSTAFAveMAHDUMU 
Bayram için neİl8 Şeker, Şekerleme ve Çikolatalarını 

Her gün taze çıkarmaktadır. 
fstanbul Bahçekapı No. 9 0 - 92 Tel: 21194 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

Cinai Mıktan °!o 7,5 

, 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 

te 111ina tı 
Lira Kr. 

Ek.,Jtme 
; ekli sa a lı 

Çelrtirmqe k ona·· 
naaılı: mot.ör 
Matkap teı.gl!ıı 
~ımpara ıa,ı 

ı adet 
1 > 

4200.-
480.-

11!1.-
36.-

Açık Elr. 
Paurlık 

H,30 
ili 

tezııAhı 1 • 130.- 1 75 > 15,30 
1- Sartnam..ı mucilıinee 2~/IX/1139 tarıhinde talibi bulunmıyan 1 adet mo

tör J'enİden eksiltmeye ve yine ,artname:Jeri mucibince yukarıda yazılı 2 A.alem 
rnaJzeme pazarlıkla satJn alınacaktır. 

n- Tahmin! bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saaUeri bizalanada 
7azılıdır. 

lll- Ekailtme 22/XI/930 Ça.rvamba gunfi Kabalafla Levazım ve Mubayaat 
tubesindeki alını komisyonunda 7apılacaktır. 

IV- Şartnameler her &ün sözü ıeç•n 1Ubeden parasıs alınabilir. 
V- İsteklilerin ekslltme icin tayin edJ!en gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

oaralarile birlikte rnezk:Or komi5yona &etmeleri nan olunur •9215• 

Sinir ağrıları, Baygınlık, Çarpıntı , Baş dön
mesi, Uykusuzluk ve sinirden ileri gelen 

bütün rahatsızlıkları dindirir. 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
l:vvelce adreal aşağıda filılı merhu n ıayrimenkuld• 23 No. rada oturmakta 

lken b11A.bare Ankarac:la 73 cü alayda vatifesi başında oldutu b~yan edilen ve 
orada da bulunmıyan Sandığımız memurlarJndan Bay Ömer Faruka ilin yolu ile 
IOD 1ıebl!i: 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

- -

PASAJINDA SATILMAKTADIR 

Bay Ömer Faruk 14952 h~p Na. sile Snndıgımızdan aldıgı 875 liraya karşı 
Veı::mecilerde Camcıall halen Ka1enderheıne mahallesinde Kemeraltı Veznciler 
hamamı caddesinde 178 kütilk, 102 palta G87 ada, 4 pa,,.el ve ı, 1 Mü ... ın 23. 25 
reni kapı numaralı bahçe vw dilkkinı o lan ahşap bir ev1 birinci derecede jpotek 
ıösternlll idi. 

T. iş ANKASI 
Vadesinde ödenmediğinden 27 /3/938 tarihinde faiz ve kınnlsyon ve diler 

masraflarla beraber borç ınildarı 1931 ll ra 78 kuru§& varm~. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
KÜÇÜK CARI HESAPLAR 

Bu sebeple ve 8202 No. h kanun mucibince yapılan tak.ip ve açık arttırma 
neUcesinde mezkQr ıı:oyrimenkul 2480 il ra bedelle talibine muvakkaten ihale 
eclllm~tir. 1940 !,bu ilan tarihinden itibaren bir ay !cinde 938/1489 No. re ile Sandıitımua 
bılmüracııa bon:u ildemt'dll!nlz takdirde 8202 No. lı kanun muctbincıı müteakip 
muameleler icra edilmek üzen! dooyanm icra aAkimliğine tevdi olunacatı son 
ihbarname makamına tamı obnalt üure i!An olunur (9258) 

Nevralji, kırıklık., ve bütün 
icabında günde 3 

ağrılarınızı derhal keeer. 
kate alınabilir. 

- B Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. İKRAMİYE PLANI 

JS5'J Blcııt Dünyanın Methur Şekercisi <ınınmmmil 
Ram•z•n 

1155 ilam! 

1. ci Tqrlıı 

25 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

ALİ MUHİDDiN HACI BEKİR1 
25 

llH , A:r il , Gtln Sil, Rlllll' JIC 

1 bJncileıırln SALI 

r- 1940 IKRA~IİYELERİ - .... 

1 Nev-York 1939 Cihan Sergiainde Şeker ve Lokumlanm Amerikalılara "':: 
Beğendirdlğini ilan ile Kesbi Şeref Eyler • ~ Güneı 

6 36 1 36 
~erke.zl: Ba.hçekapı 1 oıı· 11 ss 6ss 

Vakitler Vaall 1 Ezani 
Sa. Da. Sa. Da. 

ı adel HOO liralaloı - !000 llr& 

Sa Hff • -1 ... a' 
1• 500 a -SHOa 

n • 
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15 • 

210 • 

:uıo 
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50 
Z5 
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• - 4801 • 

• - S15t a 

• - 5ZH a 

ı !31 İkiııdl 14 41 9 41 
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darlık yapan sıkınt.yı dağıtmak lçın geni.ş nefes
ler ;lıyoniwn. O ıaman, Nusret ellerime yapıçtyor, 

- Yapma böyle Belkıs!. Beyhude ürilüyor -
aun .. Nihayet, böyle meolisleıt> bır dıdıa gitme -

yiverirııin olur .. Bit.-r!. 
Diyondu. Zannediyordum ki, butün Şişli, Be

yoğlu, !st~ul bu hlldiseyi ~endı ve .. Herkes. 
- B.-lktD Hanımefendiyi gördün mü başına ne

IPr ıı~i?. 
- Aan&11 oeymış o?. 

- Prerue; için herke.; birıbınne girmiş. To-
lı:atlıyaııda bir rezalettir kopmuş' 

Diye aralarında konll§ızyor!ıeır, bire beş, beş 

yüz .kataTak kulaktan kulağa götürüyorlar. Hatta, 
blr aralık gözüme masanın üstündeki gazeteler 
ilişti, onları bile ellıeınekten kO!'ktum, çekindim. 
Hemencecik, heyecan!: serleV!ıalarla kararan SÜ -

t unlar gözlerimin önüne geldi. 
Tolı.atlıyanda dün akşarnkı eğlence .. . 
Dilden dile dolSiJan bir ft'lıvet hikayesi! .. 

Masal&r dıt,vrikli, ~ba.klar 'başUırda parçaland! .. 
Öpülmek :enen bu kadın kimdi? .. 

H .. Beyle R ... Bey 
Niçjrı döğü~tüler? .. 

Gibi if:r~,1-Ja,arı okuyorum ai.bı ürktüın, çe -
klnoirıı . 

* 1'.·usret, 

- Ar~lı urı-0· 'B ğır. .. 
Ded.ğlm ııı-ınan, 

- Uyu .. HJ., diişimı:r.e. 

DeJı .. Vı. İili've ett>: 

- Paşanın koneğında ola&l)-d ını ne - u işi-er 

olurdu. ne de şmıd ~ lıöy.le üzülürdün .. Bu sö
zi.ımc ıster kıı, ıs'ı;r darıl amma, tıaklkat böyte. 

l''akat, ne yapayım kJ sözümü dinlelernedım. Kaç 
defa ben sana , haydi konağa dön, şu adamlarla 
k~·uışma. dl"ğmez .. Dedim akhnnadm!. 

* Yataikta saatlerce tbu ı;öcleri de düşüruhim. Ko-
nağa dönmek. Paşann karısı oıar.• kalmak, bu 
alamlarla konuşmamak! Belki, Nusret1n de hakkı 
var. Öyle ya, Nusret!<' yaşıyaıbllen biır kadm, ~ 
k'ları De nıçin yaş~·amaı;m? .. Onlara cesaret veor
mf'ğe benım ıbu vaiıyelim de yardım edıyor. 

R-ıfat Şükrü de, Hayati Bey de, Şeyh zade de 
böyle böyle düşiimekte kendilerıni pekala haklı 
görebiliPler. İhtiımal, gene bu düşünüşün sevkıle
d.r kı. Rifat Şükrü böY'le yapmakta kendini haklı 
gtirdü. Halbuki, ben konakta olsaydım. 

- Paşanın kartöı .. 
- Prell6e6 Hanmefendi! .. 
Diye daha ağır, daha derli toplu bu:lunmağa 

kendisini 1™!obur ederdi. Birisinde •eııbe6t olan 
b .r kadından pey ısternek var, öbüründe loocalı bır 
lı:.ı<lınırı husu.;ıyetıni kazanmak dikloati hak.im. 

Fakat, yine düşündüm ki, ne o, ne öle ki & n, 
bu ıkı kadında değilim. Ne pay çıkarılacak bir 
kahp~. ne dişil>ğl yüz kızartan ham bir zevce!. 

Ben. Bır bedbinim' 
lfavıiıyetini öldüren bir bedıbın!. 

Bu bedhınlik, gi.ızlerime bağ oidu ve .. &r.i 
ya~amanm kayıt6ııhğı iç.ine koyuveı'<iı. Ve. . Ben 

~mıdi, yalnız kendim için yaşıyorum... İ.&lediğim 
g1bl yaşıyonun!. 

Ya'13mak için yaşamanın, kıendisi ıçhı y&§a -
ma.n n sırrı bu değil ntl ?. Ben ,bunun için ya.~amı
yor mu idHn ?. 

Nitıekmı .. Saadetlerden sonra, bedbin hüviyeti 
tekrar kendini topladı, ayağa kalktı, bir cizvit pa
p~zı gibi karşıma geçti: 

- İmana gel! 
DE<li, beni inandığım preru;.ibe sadakate da -

vet e:ti ve bır defa daha öğretti ki, yll§amak için 
yaşamakta. kendisi için yaı;ama!kta lbir E"ama: Dü
§Ünmeden yaşamak, neticeleri mu'hakeme etme
d<"n ya'i3maktır. 

O zaman, rahatladım ve .. Uyudum'. 
• •• 

Ertesi gün ferahtım. Zaten geç kalklun. H er 
§eyi unutmuştum bıle. Günleri düşündüm. Aklıma 
geldi· 

- Bu ak!jam Unvanzade Recai Beylere daveı.. 
liy;z, 

K endi l<endiane: 

- Nusret gelsin .. Gideriz. 
Dedim, piyanoya oturdwn. lbç bir şey olma.

mış g>bi, iki ıgece evvel deohşeote düşen kadın ben 
değılrnişim gibi çalıp söylüyordum. 

HizmE"Çim: 

- Bir efendi, sizi görmek il>ti\'or 
Diye geldi. 
- Kim?. 
Dedi.nı. 

- Bilmıyurwn. L;mini rordum: Siz hatıer ve
rintz. Mutlaka kendilerini göreceğim .. Dedl. 

- Nasıl bir adam? .. 
- Uzunca ıooylu. İri yarı. Şişman yüzlü bir 

adam? .. 
F..zberden khn olduğunu kestiremedim: 

- GeJ:;in.. ı· 
Dedwı. İki dakika sonra, b ir de baktım ki, 

Nedım Bey N azmi. Tıibafuna gitti. 
- Buyurun Nedim Bey ... 
Dedim amma, kalbim saaıcılanarak!. . Zaten 

sc"vmediğim bir adam. Böyle ansızın da karşıımda 
görünce .bütün bütün buy landım. Halbuki, o gayet 
soğuk kanlı idi. Hatta lbiraz d a neş'eli, süzgün, 
müstehzi! 

Yergösltrdim, 
- Oturun ... 
Deıli.m. Geldi, elimi öptü, 

- Hanımefendi afiyetıtedirler ill§alla.h? .. 
Dedi. 'Sesinde sinsi bir tırmalayış vardı. 
- İyıyim Nedim Bey. Siz nasılsınıcz? .. 
Dedim. 

-Çok mersi!.. 

Tepebaşınd/ 
dram kısıll' 

Bu akşam saat 20,30 da 
ŞERMİ N 

lf 
Yalak, yemek ve çalışrıı8 

dalarile salon takımları veıJı' 
f),4 

ııl her nevi mobilyalar; f 
KER (ESKİ HAYDEN) rıı8 

•• 
zalarında teşhir edilmekte i 

··5:;1 
her yerden ucuz fiat ve IJl V 

şartlarla satılmaktadır. 

- Affinizi Tica ederim vakits iz geldim. ~ 

- Haber veremedim.. PETROL NiZ~ ~ 
- :Hılimal m""'auldünüz.. ba ıı···ıı f -...., saç kamı güze ıg• 
Filiın diye ibirçok şeyler söyledı, arkasından: 

birinci ~ıdır· - Paşa ha.n e tleri i~tical buyurdular da ondan . ...,...,_....,...., ___ .,. __ ,.."": 

Diyerek cebinden biT zan çıkardı, bana uzattı Sahibi ve neş,.;yatı idare ,Jt' 
Gösterdigım yere oturmaımt§&ı. B~ muharriri .. 

ETf.M İZZBT BENIL f: 
(Dnıamı ııcır) So• Telpal -lb .... 1 


