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BTEM İZZET BENİCE : ' 

Miittefikler Tavassutu Kabul Edecekler ·mi? 
I::::::._-~~~~~--~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~-

Ankara ~~laşma~! ~u~n Millet İngiliz mehafili verilecek cevabın 
Meclısınde goruşuluyor coktan verilmiş olduğu kanaalinde 

ye O İ SU 1 h /Hariciye Vekilinin beyanatından _, ____ _ 

tek 11. f 1. sonra Paktın bugün tasdik j lh . I Al manya'dan işgal ettjği memle· 

Holaoda ve Belçikaoın 
•ulh teklifi iD.81lDlığıo 
yeni bir ifade bieııi 
olmakla beraber ne 
yazık ki akamete uğ
rıunağa mabkiimdur. 

Yazan: ETEM tzzn Bıı:Ntcıı; 

Lahey görüşme<iinden sonra, or
t11ya yeni bir sulh teklı.fi çıktL 
ioılanda ve Belçika hükümdar -
ların.n bu m~terek tcşebbilsleri 
hıç şüphe yuk ki, insanlığın sulh 
v~ huzur yoluıııdll'kı duygusuna ye-
11.i bir tercümanlık ıfadesi taşıma-k
tadır. 
. ~mi te:bliğde de zıkredıl.diği 

Killi, Avrupa ve beşeriyet hakika
~n korkunç ve akrbeU çok kııran
lrJ.; ve vahim bir tehlike glttlaC>ı -
llın ltıyı.sına gelm.i§ bulunmakta -
dır. Bütun vehamdi ile bir kere 
~hya.cak olan kanlı boguşmanın 
•ııın.yanı:n neresine kadar gideceği 

1
.(1 ~kilde ve nasıl duracağt meç
•uıldur. Bu iıtilıarla, henüz bu 
ıı.,kılenen boğuşma başlamadan ön
Ce l'llı.ıharip!.er aı.-asında- yenıi bir 
~ .tek1ifinde bulunmaruıı b 
ele Vledani yüksek ·bir kıymeti var-

ı.r. Ancak, harp nasıl bir çıkma.: 
~nde ve Alrn&nyanın atılganlığı 
ı.., baŞlamııısa sulh maatteesı;üt 
'lanı bir c;ıkmaz !çıne girmiş bu -
luıınıaktadır. 
he liarbi vücude getiren sebepıerin 

1 nüz hiç birisi ortadan kalkma -
·~~ır ki sulhu kurtarmak miimıron 
013un. Ortaya süriüen ve üzer le -
l'iııde kırrşılılalı ısra-r muhafaza E'
d.~en Şll'rtların hemen hepsi kabili 
~ olmıyacak bi.r mahiyette ve 
""'ui!en gibi duruyo11l<K". Bu ~ 
'ar ve başlanılanı b111landığı da.va. 
u~ behemehal tahakkuk et
:~k pre115ipi muha'kkll'k ki, bu 
.-~bbiisü de akamete mahkQm 
hıiakacak ve iki hükümdtt sadece 
;ııııanıık vaziielerini yapmış oılmak
a seeJcrini tarihe ınaletmiş bu • 
~Un-ıııcakla.rdır. Nazi Almanya ile 
t'!nokrat İn,gjhere ve Fransa a

rilt>ında- ihtilaf o kadar derm uçu
l'UınJar ifadesi içinde bulunmak -
1a<Iır ki, sulh masası b~ında bu 
~u.rumları konuşarak telif etmek j 
~le d Ul'SUıllo, yalnız İngilt!'re ve 
qıınsanm ihyasında ısrar ettikleri 1 

~kınya ve Çekoslovakyayı yeni
....,. kurmak hususunda mutabık 
~~lnıak bile yemlıncz bir ml.İljkül-

Bu itıiıaıı!a nuıattccssüf ,.ulh ta
llııınıl;Je ı.aierin aTkasuıa saklan -
Irııçtır. Kim, za.feri avucunun içine 
:ırsa sul.h de ona avdet edecektir. 

unun haricinde, sulıh teklif ve 1 
~büslerinin muvaıfıfak olması 

l:ıı tek şart vardır; o da şımdiye 
~ar olımJarın ve söyienen l<"rin 

~inden ibir sünger geçirmek ve 
l'enıden yeniye hiçbir .şey olmamış 
~bı ınasa başına g~ktir. Her 
.. el.adar politika bir cilve silsilesi 
b~iıı?e te18kki edilirse de böyde 

r cı! venin bugiinkii vaziyet w 
~lar içinde ver bulunmadı~ı ıhı 
llıuha:kkaktır 
ta Sulhoo iadE<>i içiıı Atmany • .nın 
ın nı fe:raıgati ise hentiz beklene -d.:· Amanya. akLbeti nevmidane 
llh 1 o.sa hiç ıı.lma,ısa Pokınyanm 
1.h?k.ı kabul edilmedikçe haııp ta
ba ın.ı denemeyi tereih edecek ve 1 
le lkı de bu denemeyi şamil bir ha-

NSOk:rnakta fayda buUıcaktır 
lek ~t7kim, ·bugün sulh tavassut ve 
I> 1 li!ıni yapan lıilkümdanlann ka
v~ nr:ncıa Alman orıb!aı:ı bekliyor 
b' aJans}a, bu kuvvetlerin her gün 
tı~f' daha. •üpheli bir lııı:lde art _ 
ti . arı }~ "' uıda tnze 'ıaberl<'r ge -
1/

1Yonlar. İhlim:ı'. Hollanda ve 
d t>lçikay, sulh yolun<ll yeni bir 
• enc'l\eye sev"ıeedE. a...,,illerin ba
~?kla v~'uız beşeri ve insani his- 1 
,..~ın ga~eyanı değ;', bö' le bir ta2- 1 

1 in de lesin Yardır. 

edilmesi çok muhtemeldir tıya~ ar ketlerde yapllan zararların 
terhıs tamiri de istenecek 

"~~~~ır.~:,..k Hifler teklifi tetkik ediyor -lnoiliz Başvekili yarın bir 
!~!:ı~C: i~~~~~e~:~ nutuk söyliyerek tavassut teklifine de temas ede~ek 
layısile silah altına 
almış olduğu ihtiyat 
sınıflarını terhise 
karar verdiği haber 
alınmıştır. Hüku -
metin bu kararı 
memleketimizin her 

BUl<ün Mttllsle paki etrafında beyanalı beklenen Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Sa raeollu 

zamar.kinden ziya· 
de emniyet içinde ı 
bulunduğuna büyük 
bir delildir. 

Ankara 8 (Hususi)- Büyük )llDel 
Mecliai baPD oaal 14 buoukla lop· 
)anmaktadır. Bu. Jçtima.da müzakere e
dllecek başlıca li71ha; IOD Ankara an
i- • ·u balıluıılLılıJ kanun
dur. 

J..i,ylhanın &Oni.tiıl.aıesi müna.sebc
tile bau baUplerJ.m.bln Hecllate *iÖ:ıı a
larak İnr;illere - Fransa ve Türkiye 
anııwıdakl ba üo taraflı yarclım p..ıt

tının clhıınşilmul kıymet ve ehemml
yeılııl lebarii• eillrcuklerl anla~ılmak
tadır. 

Hariciye VeklllmJz Şuluü 8aracoilu
D1lD da JılccU.te bu bususlalü btyanalı 
amlenece-kUr .. 

M .. Jı.tr lıi.ylhıı.yı müaalı.ere eden 
muhtf>JU. f.D.Ci.mell muahede metni ve 
merbulları I\• birlikle müllelUıan tas
vip ve kabul ederek dün Mecliıl Yök • 
sek ıtei.sliflııe •ermlfllr. 

jRADYO BA BERLERİI 
logilterenin Polonya muha

cirlerine yardımı 
Londra 8 (Radyo) - Haıicıye 

nazın Lord Halifaks Avımı kama.-

Bu ll<aaımuu lalbUılııe İua Velı.lllerl 
he7eU memur bulunacak ve nepi: ta .. 
rlblııd•D lllbaren mer'i olaeakllr. 

PAll}:İ GRUPUNUN DÜ~'KV VE 
Bl'GÜ!'o'KÜ İÇTİMAI 

C. H. ParU. i Meclis ırupu ela baciiıı 
fçtlmoL eimekted1r. Bu topJantuJa dün 
aeellea. fakat vaktin uza.ma!\mda.n ıa.s

nU Delleesl blldirDeml)-en 7 lllf!D: 
chaJ"Bi1'et divanı• aralan anJ~an.11-
lır. 

Dlier taraftaıı Parti rrupan11D dıin
ll<ü lçllmınd& Harlclır• VekUlmb Şiill
rii Saraeofla bizi &lllı:aclar eclm 80n 
ditny& hiıltselerl Te va1:l7eti llı•••mda 
lulıal nrmı.tlr. 

Bıı m•J'&Dcla bazı hatiplerin sualle
rine de cevaplarda bulunr.n lbricb'e 
Vetnimblıı lubab CTIIP umumi he
:rellnce tamamen lasvlp olunmll!ilıır. 

Oç Taraflı 
Pakt mı? 

PaYis 8 (J. D.) - Rmnadan ge
Jıe.n ma!Uınata göre, Roma, A<tina 
ve Ankara llI'86ında üç tarafh bir 
paktın akdi için müzakerelere baş
Ianmıştıc. Maılfundur ki, Mwıolini
Din eısaısh mesa!&i mulıasama:yı 

mevzil bırakmak ve bunu alevlen
dirmekten içtinap etmektir. 

Garp cephesinde 
yeniden tahşidat 

rasında. Roma'll·Ya ve Macaristaııda k 
buJunan Polonya mıtlıacirleriııe Hitler dün ordu büyük uman-
vardım için 100 bin İngiliz lirası 

~·erHect>ğini söyllemişiir. danları0le tekrar go··ru001ştu·· AmerikadııL.i Polonyıılılar 

Faris 8 (Radyo) - Nevyorkta Pari. a (Hususi}- Beı(ika ve Ho-
çıkan Leh gazeteleri. Amerikada- . landa budullarma küili,-elli lntaal 
ki Polonyalılar arasında Polonya lalışil edilmiştir .. l'tluhtelif tank ve bü
muhacirler.ine )·ardım için geniş cum arabaları fırkalarından mi.ırekkep 
bir iane açıldtğıııı yazmaktadır olan bu kuvvellere Polonyaya kal'1• 
Birçok' Amerikan şhiıılerinde, Po- Jıarelı.alı idare etmiş olan General 
lonyalılar tarafından Almanya a- Blaslı.ovi• (?} in tayin tdildlii sö:vlen

tına yerleştirmek imkin!itzlıiından do-
1ayı buralara Jrf'tirdlklt"rlnl söylemf'k-
tPdirter. 

leyhine nümavişler yapılınıo;tır. m•kleillr. 

Amstcrdamdan etlen haberltrf' •ö
tt. örfi \darr şimali Holanda1a da t.e!l
mll edilmiş, banıdaki bütün stratejik 
me\•Jı:iler •!l:ktri makamlann tline ve
rilmi•llr. 

Amerikada döııt mitlyon Polnnyalı Ahnanlu bu kuvvellerl Si«frld bal- (Devamı 3 üoc\l Ahifed.e) 
vardır. YaJnı.z Neovyorktaki nüma- ---
yhşe 150.000 Polonyah islirak el -
~tir 

Ambargonun kaldın lmaıu 

\t> Almanya 
Parıs 8 (Ra~o) - Alman hü

kÜmeti, Amerikanı.n amba.rguyu 
kaldırması hakknıdaki noktai na
zarım bu yakmldarda bildirecek -
tir . 
Bo8oa Hf'rsekte muhtariyet 

Brüksel 8 (J. D.) - Belgraıttan 
b>!dirıldiğine göre, ayni zamanda 
Bosna mü.slüman cemaati reisi olan 
Ticaret Nazırı (?) Sırplar, Hı1"0at-' 
!ar ve Slove1>lerden mütC§ekkii 
olan Yu.goslavyada muhtar bir 
Bosna - Hersek idara;inin de te
ş<:,kkül edeceğini beyan etmiştir. 

Amerikada ca•mılarla 
mücadele 

Brük.el 8 (Radyo) - Nevyork
lan öğrenildiğine göre, ismini h,il
dirmiyen bir zat casusları~ mu -
cadele jçiıı 250 bin dolar venn.iıştir. 
Bir casusun yakaJanması için ya:r
dırnı geçenlere 500 dolar \'erile -
cMrtir. 

Makineye
1 

Verirken: ............................. 

Şimal denizinde yeni 
hava muharebesi oldu 

Londra 8 (A.A.) - Hava neza- !ar arasında kaybolmuşlardır. Bu 
reti bildiriyor: tayyarelerin üslerine dönmeğe 

Dün Şimal denizinde bazı hava muvaffak olup olmadılolan malum 
hareketJeri olmuştur. Shetland a- değildir. İııgiliı tayyareleri hiQbir 
dalarına yakl!l'lan bir Alman tay- hasara uğramamışlardır 
yaresi topçu ateşile geri pskürtül- Shehland adalarına yak!R§Rn Al-
müş ve Lngiliz tayyareleri tarafın-
dan Jrova-lanınıştı:r. Birkaç Alman man tayyarl'Sinin 4 k~iden il>aret 
tayyaresi daha görünmüştür. İngi- olan mürettebatı lJe saate 424 ki -
!iz tayyareleri Şİ!na1 deıılıinde bu lometre sür'atle uçan cHenkeh 
tayyarelel'lıe muharebeye tutuş - markalı bir tayyare olduğu tasrih 
muş ve düşman tayyareleri bulut- edilmektedir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Londra 8 (llu.susi)- Kral Corc. llo
landa Kraliresi Vlllıelmlna ve U.lçika 
Kralı LeoPold tarafından vaki olan ta
vas~ut teklifini iyiee trtklk ettikten 
sonra. b~ mrı.ıajı hükiimete veret'tktir. 
S~asi mehafilde mUUefikJerin .. ulh 

şarııarmm İngiltere için Çemberlay -
nin aizmda.a, Fransa için Daladlyenln 
aj'ı:ından evvelce tasci.lı t-dil~f.1 ol
duğu beyan f'dilmektt"dlr. 

)IESAJ RO~lADA SEMPATİ İLE 
KARŞILASDI 

Pıula 8 (Radyo}- Dolanda Itraliçesl 
ile Belçika ltralmın sulh lehlndekl le· 
tebbüsleri, Roına<b büyük bir <emııatl 
ile k.artılanmı!?lır. Roma ~i)·asi mehaflli 
l'arı> cepheslndkel tarafeyn kuvvetleri 
henüz harekete ı~mediklri itin SUih 
kapıJarınıo tamamlle kananmıJ olma• 
dıiı kanaatindedir. 

MESAJ ~'E"llEDİLDİ 
Londra 8 (llııs ")- Dolanda ltra

li('t!iıl Vi1hetmlna. ile Belı;:lka Kralı Le
opoldtin incuı.s Kralı Core, Fransı& 

Cmıılıurreı.ı Löbrün ve Bitlere falı -
şen l"finderdikleri sulh &avauutu tek
lifleri, Holan.da HarkfJ'e Nezareti lara
fmdan a-a .. telerde döri lisan üzerlııe 

neşretmiştir. 

CEVAP Ml! 
Londra 8 (Hususi)- Bııriebe Na

un Lonl Hallfakmı dılD ak'l&lll 1'&41· 
yoda ııöyledlil natuk millleftlılerlıı da
vamı• JıureclUmltllr. Nıınr, barblD P· 
yel•rlııl larlf ederll<ea, bllll- f1llllan 
söylem~lr: 

fOe'r&Dll s WMıli ahlfed•) 

ı...;a vere<?elüerl cevaba lııf.la&r edllea lld • ..._.. inlet ~ 
MaJeste ıtnJ. Corc ve il. Albn U-

ltalyanın gayesi Avrupanın 
cenubunda sulhun muhafazasıdır 
Musolininin gazetesinde V irginya Gayda İtalyanın bütün kuvvetile akdeniz· 

de ve Balkanlarda sulhun devam ını temine çalışacağını söylüyor 
Paris 8 (Radyo)- Virjlnya Ga~·da, 

«Jurna)e Ditaıya> da n~rettlii bir 
makaledr diyor ki: .Almanya ile Sov-

1 KISACA 1 
Hayret ettikleri şey ! 
Belı;llı:a Krah ve Dolanda Kraliçesi 

müşterek su1b !eltllflne vasıl olmak 
üzere ıeceteri!ı )onuşmuşlar. Anıma, 

ajanslar bunu haber verirken hayret 
~inde bir ifade muhafaza tdiyorlar, 

- Sabaha kadar ... 
Diyorlar. Sabaha. kadar dedikleri de 

gecenin ikisine :taclarmış. Ben de, ma
küs bayretJmi bilim mahut arkadap 
anlatıyordum da: 

- Bak sızsın!. 
Dedi ve .• Uive et&i: 
- Bizim çoiumuz t~in rerenln ikili 

vtZl'tlfyor amma, bu insan saihim• 
verdtiimJz kıymetin aılıiındandu. Sa
at onda en nihayeı uyumıya al14mış 

ŞimalUler ve nihayet iabli sıhhat tart
lanna düşkün lns&nlar için elbette 1ü 
ikiye kadar konu.pnanın büyiık ehem• 
mtyeti vardır. İkiye kadar konuştu .. 
ıarsa ancak dörtle de uyu.muşlardır! 

- Tevekkeli, biz nihayet 55 - 65, 
oular da 85 - 105 yaııı araı;ında OJü .. 
yorlar!. 

Dedim ve Hive ettim: 
- Yahut da umumı telikki itibarile 

bir rtte rahat ve huzurlarından ieda· 
kli.r1ık etmtyl bile insan1ığm umumi 
huzur ve sükü.nunu kuanmak l~ln 
dahi olsa büyük ledakii.rhk ve leraıal 
sayıyorlar. Vay. bizlerln beyhudeye 
gr('tn sayı~ız rtreterimlae? •• 

yet Rusya arasında tam bir anlaşma 
yoktur. Rusya, halthuırdakl lhtilifa 
silihla h;tirak etmtk niyetinde detll
dlr. 

«.İtalyaya ıelince~ İtalyanın ıayesi 
Avrnpanın cenup taraflarında sükU -
neHn muhafazasıdır. İtalya. bütün kuv
vetUe Akdenlzdr ve Balkanlarda sul
hun devamını temine çalışacaktır. Bü
tün mesaisini buna. hasredecekUr.• 

ROMANYA SEFİRİ BfKREŞE 
GİTIİ 

Romanya sefiri M. Stolko, hüküme
Unin davet.i Uzerin.e tekrar Bükreşe ılt
mişllr. Sefir düıı ıtoınanya vapurllt 
Kösienceye sJdece.ktl, vapur l'eclkUji 
için M. Stoiko dün ak~amki trenle ba
rel<el elmlş!lr. 

Sirkeci btasyonunda Romanya kon-

solosu ve kon.soluluk erkanı tarafın

dan te~yl edUmifllr. Sefir h•r lörlü 
beyanatta bulunmaktan içtinap ctmif, 
sadece hiikiiınetinin daveU o.zerine 
Bükreşe cUmeklt' olduğunu ·ö'.\·lc-mi1• 
tir. 

FO .. PAPE .. AJIOKARAY. GİITİ 

Alman ~iri Fon Papen dr dun ak 
şam A.nkaraya harektt etmi tir. Fe• 
Papen dün öileden !'\Onra Romanya M

firi ile de &örüsmü,tür. 
. . -Bffi ALMA,>; - BALKAN iKTiSAT 

ItONFF.llANSJ ~O? 
Pari> 8 (J. D.)- Berllndeıı r;cltn ha· 

ber1ere vöre. Alman İktısat Nazın Dr. 
Funk. Almanyanın yakında lllh.sadl 
bir konferuw letim.aa catıracaj:mı. 

Romanya, Yacoslavya ve Bulnrbta
nm da clavel edleceilııi ııöylemlşlir. 

Cephede hareketsizlik zahiridir 
Hep biııbirine benziyen günler .. ı 

Y atııız evvelki günkü tayyare mu
harebesi cep~ bir canllk gös
terdi. Bu muharebenin neticesi bak-. 
kında Fransızların mütalealarını 
dün haıber kısımlarımızda ya.z -
mıştık. Şimdi Fransızlar hem her 
tip tayyarelerinin, hem de tank -
larının ayni neviden düşman siliıh
Jarına faik olduğu kanaatindedir -

ler. 1 
Gec;eıılerde de Alman'lar Alsas 

şehirleri üzerinde epeyce derinlik-

lere kadar uçmuşla-r, hatta FransJ6. 
laır ta Saon mmtakasında alarm 
i~arti vermişlerdi. O zaıman bu tay
yarelerden bir tanesi geri dönmedi.. 

Almanlar şimdiki halde topçu 
dispozİ!İflcrini takviye eder .görü
nüyorlar. Hareketsi2ılik zahiridir. 
Ordular kış içinde ayni hayatiyeti 
gösteremezler. Fakat bunu ölpı<·lı 
le müşküldür. Her ordunun ateş 
kudreti, manevra kaıbiliyetı, milt
taı:ı, manffiya:tı değişebilir. Bugün. 

(Dnamı 3 unl"Ü ahllrft) 
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IEGER, BizİM MESLEK 

POLiS 
ve 

.MAHKEMELER 

NEYl\ıiŞ, YAHUT. 

Bütün l'&ZetecJ arkadqlar, havalar 
sofudufu halde, bili, apartunanJarda 
blorlferlerln 7anmadıimda.n •ik&yet 
ediyorlar. Meier, bizim meslektaşlar 

ara..~ında, ne çok da kodaman varmllJ'?. 
Çünkü, kaloriferli aparhmanların içilt
de. en ucu.z ve en küçük olanının kJ. 
rası 50 liradan b&!fhyor. ::\leier, bl:ı;im 
meslek neymiş de, blı. farkında dejilb. 

Gİ1TİN ::11i, KACffiDIN lifi?. 

BELI.İ DEGİL HENUZ-

Kime rasta m, fOyle soruyor: 
- Allahın cennetine rııtın mi?. 
Birden intikal ed"miyorum, l'ülü -

J'Orum: 

- Henüz dunyada yaşamak nb'e&ln-
de1lm.. 

- Yahu, hani, tu film!. 
- Ha .. Gidemedim, dofru.su .• 
- KacırdınT. 

- Neyi?. 
- FilmlT. 

- Ben, ceo.neU za.ıuıe'Um de .. 
'oora şöyle cevap veriyorlar: 

- Klmin cennet.I kaçırdıfı, kimin 
7akaladıiı belli olmaz, 
B~n . u cevabı veri7orum: 
- Hr,pıslnden vaQ"e-çtlm, ben şu dün

Jada, u ıünlerde aklımı kaeırm.ıya .. 
Jım da, baı;ka blrşeJ' istemem.. 

Evf't, şimdi, en buyl.l.k marifet, diın· 
7a fllmJnl seyrederken, aklı kaçırma· 
nıaktır. ----

l:ıa>AM: 

iikni Ahmet Balkanlann istikbalin
den bahseden bqmakalesinde Balkan
larda sulhu ve tatükoyu muhafaza e
debilmek lıerşeyio başında bizzat Bal
k&n devlttlerinin. yani Türkiye, Ro
manya, Y1111anlstan. Yuaroslavya ve 
Bu.lıartstarun ellode oldufunu soylü-
7or. Bulpristanın da dahJJ olacağı bi
taraf ve 11ulhu tutar blr birliiin Bal
kanlara &"etirtcej"i nlmtUn hesabı yok
,ur. 
CUMBUl.İn'rı 

Yunus Nadi Balkanlarda Türkiyenin 
yaziyetlnden bahsederek diyor kl: 
&Balkanlardaki vaziyeti fili bir halı.Ilı.al 
olan TUrkb'enin daha kuvvetli bir 
vaziyetle Balkanlarda daba tesirli bir 

mevki oahlbl olacatını kim inkar ede
bilir? \'e eier bu hal netice itibarile 
Balkanlarda hayırlı ve faydalı ise, bu 
böJJ"enln emniyet ve seü.metı ile ali.ta .. 
ı haol'l devlet bu vaziyeti lsabeUi ve 

mentaatJI bulmaz. 

Bu bakl.Dlda.o İtal7ada husule &"elen 
lkri lahavvullerl dikkate pek !~yık 

görmek&e oldutumuzu son l'ÜDlerde 
'Laydede reliyoruz~ Yunanistan İnlilb 

ıaranti.!line madıar bir devlet olduiu 
halde İtalya bu devleile normalden ileri 
dostane müna~beller tesis ve takvi-
1eslne Dttlmam ediyor. Demek ki son 
a7larda Balkanlar emniyetinin muha

fazay itaı.,a h~ID de ehemmi.yetil bir 
mevzu kşkil etmei'e başlamıştır. Bal
kanları ('iplyerek Akdenlzi kanştıra
eak bazı nerl hareketlerin İtalyan men
faaUerlle U-zat halinde bulundufuna ve 
lıulunacatına, Politik hbsl kuvveıu o
lan Komada _pek.ili dikkat olurunu.ştur. 
BO'lulan muvar.enenln dür.eU.Umesine 
ealı!flldıtı meydandadır. 
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.8enim de kızun var, Salih! 
Benim de kızun güzeldir. Fakat, 
şundiye kadar köyün delikanlıla -
rından hiç biri ona yan gözle ıbak
mam ·tır. Erkekleri çileden çıka
ran kadınlardır. Dedim ya, aşii'te
li.k yapmasaydı, Hüseyin de onun 
peşıne takılmaı.dı. 

- Fakat onu ıbiz küçüktenberi 
tan:rız, Ali amca! Ayşe, köyümü
zün en cesur ve namuslu kız.arın
dan biridir. 

- Ben onun için korkaktır, na -
mussuzdur demedim ya. Cesur -
dur .. Bunu ben de gözümle .gör
düm. Hem de bir kere değil.. Bir 
kaç kere. Fakat, benim rahmetli 
tııibam.n bir sözü vardır: Kadın
lar, saçı uzun, aklı kısadır• derdi. 
Çok duğru bU" söz. 

- Ben lbu sozün dol;ru olduğuna 
inan nladan değılim. B€nim ö'.en 
ka •mın da saçı uzundu amma, aklı 
saçından kısa değildi. Birçok iş
lerde lıana akıl verirdi.. Her miiş
külümü ona danışarak halleder -
dim. Rahmetli çok akıllı 'bir ha -
tundu. Bunu söylemekle, demek 
ıst,y0rum ki, beş parmak bir de -
ğüdir, Ali Amca! Hele bak şu eli
me .. Biri öbürüne benziyor mu? 

Bu kot il ma daha fazla oürmedl 
Akşamdan ba:; ıyan hafü yağ -

mur, ş !Ilr!i bır sağnak halinde kah
ve ocağının kapıs.ru zorluyordu. 
Damın üstünden sel gfui yağmur 
suı:u• akimağa ba.'jlamı.ştı. 

MAHALLELERDE TULUMBA 

YARIŞI BAŞLIYACAlt 

l\ılabaUelere tulumba aluıacaiını 1'1'
zetelerd.e olr.udu.jum vat.U., ~ki zaman· 
ları hatırladım. Yaşlılar, bilirler, ev• 
velce. BabıiU kitiplcrtnden tutun da. 
beylere, paşalara kadar herke! tulum· 
bacılık edermiş? Bu bir nevi SPor, bir 
nevi :z.evk. bir nevi eflence imiş! 

Fakat, bu muhakkak ki, yanll.JlJ sön .. 
diırnıeie yanyan bir itfaiye leııkllalı 

deillmiş. Çıi.nkü, tarlh ve hadiseler 
&Osteri:ror ki, İstanbulda, hiçbir yan· 
ı-ın, bu tulumbacılar tarafından sön
dilrülmemlştlr. 

Yeni mahalle tulumbalarını kullan
mak üzere, bakalım, eski babayiiit 
tu.lu.mbacdardan kaç k1-i ~ka .. eıecek 
ve paçalan sıva71p koşcak! 

VERİLMİŞ SÔZLEll. 

BİLE UNUTULUYOR. 

Şu sünlerde, l'&:z.etelerimize bir hal 
i.rız oldu. Bakıyorum, hepsi birden, is
tanbulun seyrusefer ifine çatıyorlar. 

Efendim, hldlse t• lmlş: 

1\IeR1i, tramva7Jar yürürken binip 
inmek :rasak, deiU mi?. Bu karar an .. 
calr., üç l'ÜD tatbik edilir, sonra, unu
tulurmuş! 

Bbim arlı.adaşlar, bu unutkanlıklr.n 
şlkiyet ediyorlar. 

Halbuki, ulz, hl(' tatmıyoruı. Veri .. 
leıı söılerln unululdııiu bu devirde, 
tramvaya alt bir nizam unutulmu, çok 
mu?. 

AHMED RAUF 

1 
TA.'11: 

M. Zekeriya Strtel, harbin başlama
sına kadar orta Avrupa ile yaptığlDl.ll 

r 

anormal ticaret eklini normale irca 
etmek liizımgeldiiinl ve hükUmetin de 
bu kararla hareket etmekte olduiunu 
söylU:yor. Yalnız bir memleketln harici 
ticaretini yeni kanallara ~evketmek ba-
sit bir iş deiildir. Buna rağmen yeni 
mahreçlere sevklyat başlamu,tır. Bu 
yeni hareket cünden cüne inkişaf ede
cektir. 

Asını Us Amerikada sili.h ambargosu 
kalktıktan sonra, bunun neticelerini 
tahlil ediyor. Bitaraflık kanunu tadil 
edUlr edilmez ilk hamle olarak İnci~ 
Uzler Amcrtkaya 350 milyon sterlinlik 
harp silahı sipariş etmişlerdir. Falı.al, 

bu bir bqlancı('tır. Yakm zam:ında 

İn&"lltere ve Fransa denizlere oldufn 
&"ibl lıaval&ra da hiklm olacaklardır. 

Son l'iinlerde AJmanyada ıörülen dur
ıunluk. Amerikanın silah dePolarını 

inıllir. ve Fransızların emlrlerine aç -
mq olmasının verdlfl bir sarsıntı ne
Ucesi ol.sa rerektir. 

nNt 8AllAB: 

Büse7ln CahU Yalçın Yunan - İtal
yan dostıutundan bahsediyor. İtalya
nın soo zamanlarda prka taallillr.: eden 

polltlksında sulh ve istikrar lstlkame· 
tini &öı.;teren bir def'41klik var. Buna 
memnun olmalı: liıımdır. Son İtalyan
Yunan anla.limaw da böyledir. Bu iki 
memleket arasında derln dostluk ra

bıtaJaruıın tees-;ü..~ünden mem.nunb'etle 
bahsederken, Türk - İngiliz - Fransu 
lttuakının bayırlı ve mes'ut bir seme
resi karşısında bulundutumuzu hall.l'
latmak bir vazlte teşkil eder. 

Bir inat 
yarışı! .. 

İki taraf da ayol zamanda davacı ve 
mütekabllen su~lu ldller. İncir çeklr
deil doldurmıyan bir me~eleyj inada 
bindirm~ler, ucunda da kavı-a ederek 
birbirlerinden ayni z:.manda şikiyet 
ediyorlardı. 

Davanın mahiyeti şuydu: 
B•Y :\Iehmelle Bay ~luslafa Çapada 

ayal evin iki katlnda eh. kiracı bulu
nuyorlar. Bay :\lthmet alt katta. Mus
tafa da ü•I katta .. 

Bay Mehmed bir ay evvel bir radyo 
almı.ş .. Bunu l'ece dt'miyor, C'Undüs de
miyor varhızUe çeşitli merke~lerin nef
rlyatını alıyormuş .. 

Bay l\tustafa bundan rahatsıı ol -
muş, bir defa ev komşusuna ~imiş: 

- Birader!. demi$: bunu çalacaksan 
hafif çal, rahaı&ız oluyoruz? 

Öteki cevap nnıılş: 
- Evim detil mi? Rahatsu oluyor

aaı:ı başka yere çık! 
Bu cevap karşısında fena halde lr.ı· 

tan l\'Iostafa: 
- Peki d.-mı.: alacajm olsun! 
Ertesi rünll bir hamal, Muslafanuı 

evine bir radyo l'ellrm1'. Acele kur • 
muşlar.. O l'ece mahallede bir rad,To 

yarışıdı~ başlallllf .. İki kiracı da ma
kinelerini verya.nsın etmişler •• Niha-
7et o cece mabaUell de uykusuz kal
mış .. 

1'1ebmet, bu yarışta calip &"elmeyl 
kurmuş olacak; ert.e..~ı ,rünü eve dönen 
Bay Mustafa daha sokaiın başında bir 
zurna sesi duymuş, bir de eve gelsin 
ki Bay ~lehmet mükellef bir ~ofra. I 
kurmuş .. Bir taraftan atıştll'ıyor, bir 
taraftan da zurna ile dumbt'lek kulak- ı 
tırmalıyan ahencile kıyamet koparıyor. ı 

İşte bu var.lyet kar!Jı. ında sabrı tüke 
nen l\Iustafa ile kom!fU"U birbirlerine 
clriyorlar. 

İkJ taraf da birbirindt-n dayak yedl
iinde mustr. Bikiın reretlni d~ündü; 
kararını vermeden evvel h&kim teklif 
elli: 

- İki e:;kl kom!;usunuz .. Bwıu unu .. 
tun da banşın .. 

Davacılar birbirlerine bakışhlar ... 
Dikim na.ve etU: 

- llaylll. slıt bekliyorum. 
Mustafa söz· aldı: 
- Bay hıi.ktm.. Ben barışırım, fa

kat o radyo evden &ilmek 4arttle. 
l\lehmet boynunu büktü: 
- Peki amma .. O da radyosunu kal

d1..raeak-
İki kom,u barıştılar .. Kapıdan çıkar

ken l\lehmet söyleniyordu: 
- Dava bizim yorcana maloldu. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 
* Türk - Rumen ticaret müzakere

lerinin bu hafta içinde neticelendiril
mesine çalışılmaktadır. * Yarın Bakırköyle Kazltçe:;me ara
sındaki sahilde denize doğıu topçu a
t~lauı yapılacağından nıerakip bu 
mıntaka haricinden aeçeceklerdir. * Koska ile Beyazıt arasındaki cad
denin genişletilJnesnie başlanmıştır. 14 
evin tstinılik muomelesl yapılınlıjtır. * Belediye kooperatifinin Eyüpte 
kurduğu yağ fabrikası faaliyete gec
miştir. Fabrikada 3400 kilo yağ imal 
edilmektedir. * Belediye iktısat müdürlüğü bira
ların 30 ve 20 santilitrelik bardaklar 
itinde satılması için nümunelik bar -
dak:lar yaptırmıştır. Biraların bu bar
daklarda satıln1ası i!';in şişe fabrikası 
ile bir anlaşma ypılmıstır. 

,===========================, 
Mehmetçik Geçiyor 

'9===[ Yazan: iskeoder F. SERTELLt ]ı===I 
Köy muhtarı aya~a kalktı: 
- Gidelim artı.le evleıimize. 
- Fena olmaz her tarafı su ba-

sıyor... IS:anaağız. 
Sokağa çıktıılar .. 
Ve kıopının önünde ayrıldılar. 
Biri sağa saptı. Oleki sola .. 
Sola sapan Sa!ih köy camiine 

kadar yürüdü 
Yağmur çok şiddetli yağıyordu. 
Salihi bir düşünce aldı: 

- Ayşenın evi çok eskidir. Bar 
bası bu yıl damı aktarmadı. Şöyle 
bir gidip bakayım .. Çatı yıkılın~
sa, belki yardımım dokunur. 

Sulara bata ç.ka yürüda. 
.Salihin tahmininde isabet vardı. 

Bahçenin önüne ge:d'i!i zaman ev
de bır telaş gördü. 
Ayşenin babası: 

- Merak etmeyin şımdi akıntı 
kesilir. . 

Diye söyleniyordu. Ibrahim Ağa 
damın üstüne çıkm>ı;tı. Ana kız da
ırun altında sırsıklam olmuşlardı. 

Salih 'bt.hçeye girdi: 
- Kolay gelsın tbrahim ağa.. 
Ayşenın babası damdan cevap 

verdi: 
- Ko!aysa başına gelsin. Bu ha

vada sokakta ne dolaşıyorsun, ya
hu 

- Kalbveden. dönüyordum da. 

Caminin önünü su basmı.ştı. Bu -
radan gecyim ddiın. Seni damda 
görünce seslenmefı'e medbur ol -
dwn. 
İbrahim boğuk boğuk öksürdü: 
- $eni Tanrı mı gönderdi? He-' 

le sokul biraz şuraya. Damın pa
yanga direği çökmek üzere 'bu di
rek çökeııse, evimiz yıkılacak. A
man, kuzum Salih, bana biraz yar
dan et! 

Salih direğin d.bıne yaklaş nış-
tı . 

- Ne yapmamı istiyorsun, Ib
rallwn ağa? Sana yardıma hazırım. 

- Şu direı'ti tut diyorum. 'Y:ıkı
lacağız şimdi. 

- Korkma canım- Evdekileri de 
boş yere tel~a düjürüyorsun! 

- Boş yere mi dedin? Bundan 
başka sığınacak bir yerimiz yok 
be yahu! Dam çökerse. sokakta 
kalım:. 

- Pekiıl.a. Dıreğl tutuyorum. Bir 
kaç çivi !bulalım da mıhhyalım. 

- Çivi bulmağa imkAn yok. Al
şu ipi.. 

- Ne olacak ıbu ip• 
- Lafı bırak a gözüm. Madem.ki, 

yardıma geldin .. Hemen bağla şu 1 

11_ayangayı duvara. • j 
Ayşenin annesi yagmur altında 

Atatürk 
pulları 

fsviçreye ısmarlanan ı 
pullar bugün bekleniyor 

Ebedi Şefimiz Ata:türkün ölüm
lerinin yıl dönümü münasebetile 
İsvicreye ısınaıılanmış olan posta 
pullarının bt>gün şe'hrimize gel -
mesi bekleııımektedir. Pullar he -
men satışa çı'karılacaktır. 

200 ıbin tane tabettirilm~ obıın 
bu pullar 2,5, 3, 5, 6, 7,5, B, 12,5 ve 
17,5 kuruşluk olmak üzere B kıy
met üzerinedir. Ye sırasile her bi
rinin Üzerlerinde şu resimler bu
lunmaktadır: 

Atatürkün Scliınikte ~oğduğu 
w, Ebedi Şefin bir resmi, Büyük 
Atanın fesli, kalpaklı resimleri, 
Baskumaından Mustafa Kemal Ko
ca.tepede, M~ir elbisesile Musta- ı 

fa Kemal, sivil ve son resimleri. 1 
NAMIK KEMAL PULLARI 
Büyük vatan şairi Namık Kemal 

için de İsviçrcye 4 kıymette pırl
lar ısmarlanmı.ştır. Bu pullar ay 
sonundan itibaren şehrimizde ve 
diğer şehirlerde satışa çıkarıla -
aktır. 

Yoksul çocuklara yardım 
birliği 

Şehrimiz ilk mekıteplerinde oku
yan yoksul çocuklara yadım ma!t
sadile kurulmuş olan cemiyetin, 
bu kere yeni ccmiyet!er kanunu
na göre vaziyetini uydurarak bir 
cbirlik. haline sokulması karar -
laştırılmışır. Birliğin merkezi Halkı 
partisi İstanbul valüıyet merkezino
de tahsis olun.an dairedir. Ayda 
5 ~ vermek şarti!e, 18 yaşını 
.geçm~ her vatandaıı birliğe aza 
olabile..""eklir. 

.Birliğin her kazada şubeleri bu
lunacaktır. Bu sureble tekmil ilk 
mekteplerdeki yoksul ve kimsesiz 
yavrulara daha geniş mikyasta 
yardıma imkan bulunacakıtır. 

--o-

İki i!oiversite profe~()rüniio 
eseri 

Ünıversite hukuk ve iktısat fa
kültelerine gelen mukaveleli pro
fesörlerden tatbiki iktısat kürsüsü 
profesörü Dclbresl:ıeııg iıle iŞletme 
iktı.sat kürsüsü profesörü M. Al -
fred derslerine ait iki mühim eser 
hazırlamı.\jlardır. Tercümesine baş., 
!anan bu eserler yakında tale'belere 
dağ".tılacaktır. 
Diğer tara1!tnn profeeör B Ya

vuz tarafından da •fikri ha!Gar• 
isimli lbir eserin hazırlanmasına 
baş: anmıştır. 

Alaturkalık iflas 
etmiştir 

Kim ne derse desin, artık eski zevk
lerimJıl, bir Voronof aştsl g-lbi, sinir
lerimize, kalbimize, ruhumuza. zerke
demeyiz. Çünkü, hayat tarzımız de
iişmlı;, yaşayll)ımız deilşmlş, telakki 
ve heyecanlarunıı değlşmJşUr. Yeni 
yetişen nesillerimiz, bizim l'ibl, yüzde 
on şarkh da deiildlr. Yeni hayatın 

~cuklarıdtr. İşte, sinema misali!. Hal
kın •en çok se\'difi, tuttufu artistlere 
çevirttiğlniz filmlere blle, ha1k dudak 
bükerek, yangözle bakıyor. Bu filmle
ri, sıt bir tecessüs, bir merak saika
sile &"ldlp cörüyor. Çünkü, alaturka 
müzik, alaturka tsprl, alaturka man
zara, artık bizi tatmin etmemektedir. 

Halk, dilini blle anlamadığı bir ya. 
hancı filmi, müzifi cüztl, manzarası 

&üzel, mevzuu cüzel, çekilişi «Üzelse. 
yerli filine bin defa tercih ediyor. 

Bu satırları, beledlyt'mizin, bir kü
çük «opera trupu» vücude ıretirmek 

tasavvurunu öirendltim için yazmak 
ihtiyacını duydum. 

Bir.im için, bU1.ün güzel san'atlarda 
olduğu &lbi müzikte de, istikbal, garp 
tekniiinde, &"arp müziğinde, Karp zev
kindedir. 

Yeni olan her fey aşalı yukarı l"Ü

zeldlr. Bir kere b:ı.şhyalım. l\tuhakkak 
muvaffak olacaftz. Belki, Uk günler
de bir takım aksaklıklar olacaktır. Bu, 
bJr zarurettir. Hüsnüniyetle (alışacak 

mütehassıs idareciler ve elemanlar, bu 
eksiklikleri az zamanda giderecek -
terdir. 

Müziğin bir m('vslm kadar ömrü o
lan bir rüzel gül c1emeti zannetmek 
büyük hata. ve gaflettir. 

Koyu alaturkacılar, «Sarı kordelb 
şarkısını, Üf;Üncü sene artık zevkslr. din· 
li~'orlar. Fakat, Straus'un müzlğ'iııJ, 

yüz sene 50nra da Büylik Vals filmin
de ayni tar.elik, taravrt ve hey.-canla. 
dinliyoruz. 

1.F.ŞAD FEYZİ 

l'eribotları biz yapamaz mıyız? 

Sirke.::i ile Haydarpaşa arasinda 
yaplacak fedhot tesisatı hakkında 
Münakalat Vekaleti esa9lı surettej 
hazııılanmaktadır. Vekalet şimdi; 
feribotlarıırı sür'atle ve Haliçteki 
kendi fabrikalarımızda inşa olu -
nup olunamıyacağının tetkik olun
masını şehrimizdeki alakadarlara 
bildirmiştir. Bu kalbi! olduğu tak
dirde foribobla.rımız yerli malzeme 
ve işçilerle imal olunacaktır. 

Mektep 
ve tahsil 
Maarif müdürünün 

gazetemize beyanatı 
Yeni ders yılı mün.asebetile, ge

çen hafta İstanbul kazalarında tet-ı 
kik ve teftişlerde bulunan maarif 
müdürü Tevfik Kut, bilhassa bu 
yıl tat'bika konulan yeni ders sis
teminin iyi neticeler verdiğini dün, 
lbir mı.lharririmize söyliyerek tef
tişleri hakkında şu izaıha1ı ver -
miştir: 

•- Şehrimizdeki mektep ve ted-! 
ris vaziyeti bu yıl diğer senelere 
nisbtle çok daha geniş bir okutma ı 
ve faaliyet sahası bulmuştur. Bil
hassa yarım günlük mütalea za -
marn, ev vaziyetleri okumıya mani 
ıbulunan bütün talebelere bol lbir 
ça.lışma müddeti vermiştir. Bu sa
yede talebelerin gı>rek kavray~ta, 
gerekse imtihan mahiyetindeki 
denemelerde çok muvaffak olaca<k
ları apaçık görülmektedir. 
Diğer tara·ftan şe{hrim>zde ya -

pılması kararlaslırılan ve müte -
ahhit çıkmaması yüzünden bu yıll 
inşaatına başlamlamıyan mektep
lere mukabil çifte tedrisat usulü- 1 
nün kısmen devamı suretile tedbir 
alınd:ğını da söyliyen maarif mü-
dürümüz demiştir ki: 1 

•- Köylerdeki mekteplerin. ta
mamlanması faaliyetine devam 
olunmaktadır. Bu yıl 45 bin liralık 
maarif bütçesindeki y.ardım ka -
zaların mektep ihtiyacın.a ve in
şaatına karşılık olarak verilmiş bu
iunmaktad ır. • 

- ---00----

Esnaf cemiyetleri idare 
hey'eti intihabı 

Şehrimizdeki esnaf cemyietleri
nin yeni idare heveti inıtihap!arı
na önümüzdeki ay başlanacaktır. 

Bu münasebetle tekmil cemiyet
ler yeni yıl bü tçeferini hazırla -
maga başlamışlardır. Garsonlar, 
·lokantacılar, berberler gibi bazı 
cemiyetlerin bütçı>lcrini yükselt -
mcleri ve muhtaç azalara daha 
fazla yardım yapLlması müteaddit 
azalar tarafından temenni olun-
muştur. 

--o---

Çocuk ahırda oynarken 

Kısıklıda oturan arabacı .Ehsamn
1 

iki yaşındaki çocuğu Yüksel ahırda 
oynamakta iken bey.girin atığı çif
te ile ya.ralanmış, hastaneye kal
dırılarak tedavi a.1tına ıılmınıştır. 

j AVRUPA HARBiNiN YENi fV.ESELELERı 1 

~!i{f i!Hj ~!~n~~~~.::~ s~~"..:;.~.~~~~.'.;~~~~i 
müzakerelerinde Almanyanm Rusya- nüfur.u altına girmiş olmasından Al-

Gramer ve imla 
l\laarlf Vekillii"lnin, mekteplerde o

kutulan C"ramer ve ımıa. dersleri için 
bazı yeni tedbirler almak üz.ere bu
lundııtunu öireolyoruz. Bu mesele 
hakkında, cazetemlzde, evvelce, mü
teaddit defalar neşriyat yapılmıştı. Ma
arif Veklllltlnln bu mühim noktayı ele 
alarak bir esas t.esblt etmek üzere bu
lunması, bW ancak memnun eder. 

Gramer ve imli tedrisatı hakkında 
bir fzahname vücude retirlldijlnden 
bahSedflmektedJr. Dileriz kl, bu izah .. 

name faydah ol!un! 
llUBRAN CEVAD 

konuşan Salihin sesini duymuştu. 
Kızına: 

_ Görüyor musun? dıyordu~. Ne 
hakikatli adam, kasırgayı ı;ıorun

ce bize yardıma kosmu.ş. 
Ayşe cevap vermedi. 
Biraz sonra 
- Tanrı bizi korur. 
Diye mırılıdanmaii;a başladı. 

Salih damın desteğini bağlamağa 1 

çalı.şıyordu. 
.Yağmurun şiddetinden topraklar 

o kadar gevşe mil; ti ki ... 
Nihayı>t bahçede bir çatırdı kop

tu. 
Destek direğı ortadan kırılarak 

suların içine düşmüştü. 
İşte hir felaket. 
tbrahim Ağa: 
- Çatı çöküyor. 
Diyerek - dama ağırlık verme

mek için - kendinı bahçeye atı -
vermişti. 

Gereçek çatının çökmesi uzun 
sürmooı. Bu küçük evin bahçe üs
tüne olan tarafı birdenbire çöktü. 
Ayşenin odası tama:mile yıkıl -

mış ve bütün eşyası yağmur ve 
enkaz altında kalmı.ştı. 

Ana kız bahçeye fırlamışlardı. 
tbrallıim ağa fenalıklar geçiriyor: 
- Mah'/olduk. Yuvamız yıkıldı .. 

sokakta lı.al·acağız .. 
Diyerek. yağmur altında döğü

'llÜyordu. 

* 
Baıh(,'C(le sığın:ıcak bir ver kal -

mıştı: 

Çardak a..ı t. 
(Devamı var) 

ya makine, elektrik clha'Zları ve göz
lük, dürbün clbl malzeme vermesi 
keyfiyeti mühim bir mevzu olmuştur. 
Bu itibarla Çeklerin Skoda fabrika-
larının da bahsi ır~çiyor. 
Almanyanın işi harbe kadar vardır

madan evvel orta Avrupada ete re -
çlrdlli yerlerden nasıl istifade ettiil 
meselesi bu sefer Lehlstaıun malii.m şe
kilde taksimi tir.erine aldıiı parçayı 

kendine maletmesl ü..ı.erlne yeniden ıa
ıelenm~ oluyor. Almanya t.am bir 
buçuk sncdlr silib patlatmadan ratu
hat yapmakta, memlckPUer zapiet -
mekt.e idi. 938 ,enesi marhnda Avus
turyanın ele reçlrllmesl Ue baştıyan 

bu gitgide centşleme hareketi 939 se· 
nesi eylülün bqında Danzirln alın

ması ve bunun üzerine de harbin g&k
ması ile yeni ve sonu meçbuJ bir saf
haya clrmiş: oJdu. Lebistanın mailiı

blyeti üzerine Rusya ile taksimi neti· 
cesindc de Almanya cltndeki yabancı 
ırkalra mensup nüfusu daha arttırdı. 

Şimdi ise artık harp başka sahaya, 
garp eepht!ıil tarafına. intikal etmiş de
mektir. Fakat mevzu dlfer bir mese
ledir. Almanyanıo ele l'eclrmhı oldutu 
yerlerden ıktısadi bakımdan ettiii is· 
tlfadenln derecesini anlamak lizım 

&eliyor. Cekoslovakyarun reçen sene 
bu ınevsimde ele rçirilmesi llt Alman
ya bu de,·letln ne kadar sllihı, topu, 
tülei'l varsa hepsini almış olduktan 
sonra Skoda fabrikalarına da sahip 
oluyordu. 

Brono muesseselerJ de öylece Al • 
mantarın eline ıeçml!ş oluyordu. Ham 
demir J~tlhsalatında Çeklerin Bohemya 
ve I\toravya memleketlerinden elde e
dUecek miktar 1 milyon lt'! bin tona 
çıkmı~tır. Çelik de 1 milyon 550 bin, 
kömür de 5 mJlyon 560 bin tondur. 

Sonra bUl'unkü harplerde elzem o
la.o kimya sanayii de bu sahada &"it
C"lde inkişaf etmiştir. Cekoslovakya 
mevaddı iptidaiye itibarile büyük ts
tlhsalıih olan bir memleket deiildl. Kö
miirden başka kereste, kiğ'ıt ve bira 
lçlo arpa ihraç ediyordu. Yiyecek 
maddesi olarak mühim bir kısun me
vaddı lptidalyeyJ hariçten l'Ctlrtiyor
du. Hariçten gelecek iptidai maddelere 
olan ihtiyacı bliyük olma~ına mukabil 
c-~koslovakya fabrik&ları ticaret mü
vazenesinl muhafaza tein harice pek 
çok eşya yapıp yollamıya mecburdu. 

Hula.sa bu sanayi memleketi bir se
nedenberi Almanyanın eline ı(eçmiş 

bul onuyor. 
Bundan çıkarılan netice ~udur: Ce-

manyanuı e ttiğl ve edeceil istifade 
mevaddı iptidaiyece ~efil, sanayi nok
tastııdan büyük olmaktadır. 

Memel arazisinin Lltvanyadan aJın .. 
ması ile Almanyanın yedi sekiz aydan
beri ikhsadi sahada buradan ne kir 1 
temin ettijl bahsine &"elince; buranın 

irili ufaklı 200 kadar fabrikası vardır. 
Bunların başlıcaları kiiıt fabrikalan 
lle deniz tez&"ıiblarıdır. Bunlar ılmdi 
hep Alman)'a hesabına çahşmaktadır. 
Fakat Memelln zJraat itibarile ehem
mıyetl v:ırdJr. Çiinkü burası mahsa
litlle zenl"1n bir yerdir. Onun için ken
dl sarfettitlnden başka Al:manyaya 1.e· 
rcyaf, peynir, domuz eti vermektedir. 
Menlelln a)'l'tca kerestesi de Alman
yanın işine yaramaktadır. 

Avusturyanm, 111onra Südet Alman
ların bulunduğu yerlerin, ondan sonra 
da Bohemya lle Moravyanın, l\lemelln 
ele l'CÇirilmesl ile tabii servet menba
ları olarak orm&D ve maden de l'etlr
dlfi şıipbesl~dir. Bir de eski Avusturya 
imparatorlufunu.n bütun sanayi mer
kezleri Bohemya ile l\Ioravyada bu
htnuyçdu. Bunun mühlm bir kısmı 
Sıidet arar.isinde idi. Demek ki bqün
kü. Almanya. eski A\•usturya impara
torluiunuıı sanayi merkezlerini elinde 
bulunuyor. Fakat yukarıda dendiil &l
bi AJmanyanın mevaddı iptidaiye fh .. 
tlyacından buraları kifi &"ehnekten u
zaktır. Sanayi merkezlerini yaşatmak, 
bilhassa burün oraları bütün harp 
için işletmek hariçten mevaddı iptl
daiyeye ihtbao göstermektedir. 

Şlmdt Rusya Ue Almanya arasmdakl 
ktısadi ve ticari müzakerelerin esasını 
Rwıyanm Almanyaya mevadd& iptida
Jyece edeccii yardım keyfiyeti teşkil . 
ettli'lnl söylemeie hacet yoktur. Al
manyanın mvaddı JptJdalyeye ihtiyacı 
vardır. Rusya lc;in de makine ve saire
ye lüzum &örülmektedir. Fakat iki ta
raf aras&ndakl mUr.akereter dolayıslle 

ortaya çıkan rivayetler muhtelli ol -
duiu &"ibt yürütulen tahminler de baş
ka başka'1ır. Sırası l'eldikçe bu mesele 
etra.fında Avrupa matbuatında neler 
görüldüjUnden bu sütunlarda bahse· 
dlliyordu. O ne'irlyah hahrlalmak li
zım rellrse •unu demek icap edecek: 

Ne kada.r devanı edereli kestirile
mlyen bir harbe l'irmlf olan Almanya. 
nın makine ve saire yaparak barice 
cöndermcsi uzun zaman devam ede· 
bilir mi?. Yoksa yaptıklarını yalnız 

kendi thtlyıcı için mi yapraeak?. 

ALİ KEMAL SUNMAM 

i;l~-t:X•l!iit~ 
Rusya - Finlandiya 

Yatan: AU Kemal SUNJ\ıl lS' 

Bul'ünlerde politika aleminin SOJ"UŞ· 
turduiu birinci derecedeki suallerdd 
blrl de budur: 

Avrupa harbi şimale de sirayet ede· 
cek mi?. Ortada dönen belli başlı ha .. 
berter Avrupanın o taraflarında std'" 

hun emin olduğuna dalr hiç de kal'I 
bir itminan verir rlbl değildir; bilikli 
endişeyi rttırır mahiyetkdlr. Ancık 

Rus - Finlandiya müzakerelerinin ui .. 
radıtı müı,külıita raimen iki taraf 
dJplomatlan Jçln anlaşmak imkıinları· 
nın büsbütün kapandıtı iddia edile " 
maz. Bu noktayı unutmamak l:izım. 

Ondan sonra meseltyi daha dC".rilı • 
den tetkik etmek kabildir: Rusya Bal· 
tık sahasındaki niifuzunu ytnlden teı .. 
sis için şu aylarda hep müzakere yol .. 
larile maksadına varmak lstemişUr· 

Estonya, Letonya ve nllıayet LltvanY• 
Ue müzakereler olurken Rusya .. Fin" 
landlya konu!jmalarına başlanınııtı• 

Çünkü Baltık sahasında Rus nüfuzu • 
nun tamamile tesis ve Jadesi dı.itünÜ"' 
türken FinlandJyanuı anlaşma bari " 
cinde kalması caiz ,rörülmemiştir. Bu 
da olduktan sonra Avrupanın o taraf" 
ları Rusyanın tesiri altına girm~ ola .. 
caktı; Almanyanın çekilmesine muka .. 
bil Rusyanın deniz ve hava kuvvetleri 
Estooyada, Letonyada üssübahrilere, 
kararrihlara yerleştikten sonra mak· 
sadın büyük bir kısmı elde edllmiştJt. 
Fakat Fln1andlyanın vaılyeU Ballık 
devletlerinlnklnden ayn bir husustycl 
arzediyordu. Flnlandiyanın cenubıın .. 
daki komşular Ue Rusya arasındaki 
mür.akerelcr malôm şeklide netlcele .. 
nerek ihtilii.f uzamamış olabilirdi Hal
buki FinlandJyanın tavrı başlancıçtart 

beri başka türhidur. Cenuptaki komşu· 
ların mesaha ve nüfu!o; itibarile dahi 
ufak ve daha azlık olma.~ına mukabil 
Finler hem daha kalabalık, hem de el· 
lerindekl memleket daha gentştlr. Coi" 
rafi vaziyetin Finlandiyaya \·erdi,tJ bit 
takım hususiyetler ve temin ettiği fı11 .. 
dalar vardır. Estonya, Letonya ve Llt
vanya bunlara malik delildir. Finlan .. 
dlya ayni zamanda İsvec:ln de kom!;US'1 
bulunuyor. Hatta coirafyayı iyi btten" 
terce Finlandiyayı Skandlnav memle" 
kellerinden saymak en dotru oıurı 

Baltık zümresi arasında deill. Bllhaç;s• 
son senelerde Finler ile İsveçliler ara· 
smdaki rabıtalar daha kuvvetlenmiş· 
tir. Arada siyasi. ikhsadi ve fikri bit 
çok a.l<'lkalar peyda oldu. 
FJnJ3ndlyauın devlet adamları şial .. 

diye kadar şu ikl noktada çok ısrar et
mlt oldular: Memleketin pek cok fe .. 
dakirlJkl:ırla nihayet ele ge("lrdiil IS• 

tlklillne halel cetlrecek herhanl'I bir 
teklifi kabul etmemek. Ftnlandlyanııı 
bUl'ünkü Avrupa harbi karı;ısında sıaı .. 
sıkı muhafaza etm.-k istedill bltaraflıit 
bozacak, hiçbir vaıiyete rtrmemek· 
Flnlandiyı:ı. şimal devletleri bita.rJ 
zümresine dabUdh. Onun içln ihtilaf .. • 
tarın haricinde kalmaktan, mümkün ol• 
dutu kadar da diier memleketlerle 
olan alışveri,lni devam ettlrmekteB 
başka blrşey istemiyor. 

Fin1andiya murahhasları kaç harta 

evvel Moskovaya giderken iki tarafın 
anlaşması bir iki &"Ünde kabil olaca(• 
ümidile yola çıkmıtlardı. Fakat o za .. 
mandanberl mesele birkaç safhaya l'ir .. 
di. İhtilitın dostça balll lotn Amerilt• 
devlet reisi tarafından Rusya ne7din .. 
de dostane bir tavassutta bulunulduill 
da malômdur. Coğrafi vaziyet l'Ör.önil" 
ne &"etlrllince Finlandiya körfer.lndeı 
merkezi bir hal arzeden adaları ele ge" 

çiren kim otursa olsun Rusyanın L•" 
ninrradına hiklm bir mevki temlıı el" 
mit olacaktır. Finler de bu adaların 
kendi po&ytahUarı olan Helslnkiyl şark .. 
ten müdafaa lçlo elzem oldufunu söY"' 

lüyorlar. Yoksa Rusy& aleyhine bu ... 
daları kullanmak fikrinde olmadıkta· 
rını temin edJyorlar. Buna bakılırsa 

Moskova ile Uelslnkl arasında bir &il" 

Iaşma zemini bulunması neden lmki.D .. 
sız olsun?. diye düşünülebllir. Şlm~i .. 
ye kadar "U ümitler besleniyordu: ııı:l 
taraf karşılıklı teminat ile blrblrlerio• 
yaklaşacaklar, dava halledilecek. Li .. 
kin ihtllif devam ediyor. 
Buıünkii lmkin ile Rusya Baltlk~ 

hiklm olmuştur. 1\fe.sele sllihlı bir ka't' .. 
l'aya kadar varacak mı?. Flnlandl7a" 
lılar her lhtlmall roze alark ha-ıırlart•" 
yorlar. Fakat müakere yolları biıS .. 
bütün kapanmıt deilldh. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Sarıgüzelde küpek 

sürüleri 
19 uncu okul öğretmeni Nazil 

Oktay yazıyor: 
.:Sabahları saat 7 - 7,5 da mek· 

tepteki vaıifeme clderken San· 
güzel civarında köpek süri.ılerl 
l'Örmekte ve korkudan ekı;erlJ• 
elime bir sopa alarak okula. ıtt .. 
mei'e mor.tar kalıyorum. 

Halbuki 7 - iZ Yatında bulU • 
nan çocuklar da benim rJhi ıa.ynl 
saatle gitmekledlr. J\faı&•allah bir 
gün elim bir wk'ıya tahl1 nlnl.ak 
ihtlmal1 her zam;tn mf'V{'utlur. BU 
tehllkryl önlemt'k için m.a1ı.aroı 
aidlnln nar.an dikkatini t~t·ltırtnıe .. 

niı.i dilerim.• 

ıı 

.. 
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Yeni 
\t 

ıgınaklar 
lier kazada yeni 

Garp 
Cephesinde 
Tahşidat 

Müttefikler Tavasşutu 
Kpbul Edecekler mi? 

EN SON DAKika 
Macaristan - Yugoslavya 

münasebetleri 
Yazan: 

Seliimi İzzet 
ı · 
gınaklar yapılıyor 

Şeı,ttın· "'alar izdeki pasif korunma ça-
a 1 ılerlemektedir. Muhtelif 

~u~a Yeni sığınaklar tesbit o
l~ıl ur. Bunların mevki ve ma-ı 
. Di·Şllrıd>lık gizli tutulmakta.
!asııı~er lara:ftıın istanbulun her 
'alt a modern ve büyük birer 1 
. ~mahallinin de sür'atle in
~ ~~l rılmıştır. Büyük ka-
. Unlar üçer tane olacak-

a~n .. 
· ~ ıçın Belediye baış mıi -
~ faaliyete geçmiş bu yeni 
· . ~ yerleri ile inşa ke -
~ azırlamışlardır. Bu m.,... 

~e Yoğlunda da üç yerde ye
atıııf>°dern sığınak yapılacaktır. 
~~- da •biri şimdiki Taksim 

·~ ~e 
1
1

0
n arkasında inşa oluna-
00 kişilik olacaktır. 

~~ -OQ<>--

bh•pishane ar~asında 
:\Qıı ulunan t:Serler 
~ ~e sarayı yapılmak üzere 
' e balan hapishane arsası da

azı mühim eski eserler 
asına devam olunmakta -

~ . -ıaııı:: bu kere de, Ibrahim pa-
. nda yapıldığı tahmiın· o

!i lıllıina~ merdivenleri ve re
ıir mahzen meydana çıka -

lt· r. 
'~eler .d 
ı ~ . ı aresı mütehassıs ze -
· it~ ederek eserlere vaz'ıyed 
!ere· Urada daha bazı mühim 

laı•eın tesadüf olunması çok 
~l görü!düğünden yapı -
~ iŞierde daha çok dikkatli 
~~~kadarlara tebliğ o-

(l inci sahifeden don m) 

BJlENNERDE TABŞİDAT YOK 
Bröl<sol 8 (Buıusl)- İtalyanın Bron

ner hududunda tahfldat yapıldıiı &r .. 
llnden lekdp ediliyor. 

BELÇİKA tJZERİNDE ALJllAN 
TAYYARELERİ 

Londra 8 (Hususi)- Brükselden ce
len haberlere cöre. hava difl ba.tarya
ları Llyej, Malln ve Luven şehirleri Ü• 

zerinde ucan Alman tayyarelerine kar
$1 ateş açmı~lardır. Bel('ikalıların pro· 
testosu bu uçuşlara ,amildir. 

HİTLER İSTİŞARELERİNE 
DEV A~I EDİYOR 

Bruksel 8 (Hususi)- Berlinden bil
dirlldi.ilne cöre, Bitler General Kaytel 
ve Branhiş ile yeni istlşart"lerde bu· 
lunm~tur. 

İNGiLİZ ORDUSUNDA 
GÖh"'"ÜLLtl'LER 

Londra 8 (A.A.) - Avam k.ama
rasında beyanatta bulunan Hoore 
Belisha, haı1lıin bidayetindentberi 
İngiliz ordusuna gönüllü yazılan
ların miktarı 70, 80,000 raddesinde 
oldui{uıntu söylemiştir. 

--o-

inhisar satı~ depoları 
çoğaltılacak 

İnhisal'lar umum müdürlüğü İs
tanbulun ana caddelerinde faa -
Jiyette bulunan. satı~ depolarını 
QOğaltacaktır. 

Bu meyanda Üsküdar ve Ka -
dıköy cihetlerindec yeni birer ş;ı
be daha inşa olunacaktJT 
Diğer taraftan umum müdürlük 

bira gibi diğer inhisar maddele -
rinın de kamyon ve otomobillerle; 
perakende satıciliırın dükkanla -
rıoo kadar nakli imkanlarını da 
aramakıtadır 

(1 inci sahifeden devam) 
- İstikbalde Almanyanın son blrkatı 

senedir tekerrür eden tecavüzlerine 
mini olmır.kla Ilı.itfa elmlyecetlz. AJ'lll 
zamanda Almanyanm kendlslnden za.
vıf komşularına yaptıiı zararlarm la· 
mirini de istlyecetlz. 

Biz hürriyet ve emniyeti mlidllfaa l· 
çln mücadele ediyoruz. Kuv\•et, hak • 
kın yerine kaim olmamahchr. Alman· 
yaya boyun efmek artık büyük bir şe
refsizlik olur. Bucün bu şerefsizlik 
kendi imhalarına. doiru siden d\i4 • 
manlanmıza aittir. 

Bir zafer elde edildlkten sonra ne 
olacağı sualine verilecek. cevap şudur: 
İngiltere bir intikam sulhu istemiyor. 
İngllterenin arazi ihtirasları yoktur. 
Yeni sulh muahedesi müzakereler ve 
anlaşmalarla yapılmaz"'la, yine kıymeti 
kalmaz. 

AMERİKADA İNTiBA 

Londra 8 (Hususi)- v_,lnglondan 
gelen haberlere nazaran, Holanda Ue 
Beltlkanın tavassutu Amerika mehafl· 
!inde hayretle karşılanmıştır. Çünkü 
böyle bir tavass'lltta butunulacatma ev· 
velce ilıtimal verilmiyordu. Bununla 
beraber Amerikan mehafllt miitatea 
dermeya.nından çekinmekte, sadece 
yeni §ulh teşebbiliıüniln de evv~lkller 
den farklı bir netice vermiyece,tl ka
naatini iz.har etmektedir. 

ÇEJllBERLAYN YARIN BiR :"IUTl"K 
SÖYLİYECEK 

Londra 8- Başvekil Çemberlayn ya
rın Kidholde y('nf Londra. belediye re
lslntn vereceği ziyafette bir nutuk lrai 
edecek ve bwıda Belçika ve llollanda. 
bükümdarlannın !iUUı teşrbbüslerlne 
de temas edecektir. l\otaıımafih İnr:lllz 
Ba.şvcklll, bugün avam kamarasında 

muhalefet liderleri tarafından sorula- \ 
c--.k suallerde Hollanda Kraı,ıç~-slle 

Be1('ika. Kralının ~ul h t~bbW.lerin<- ı 
cevap vermesi ku,·velle mnhlf'meldir. 

l ! 

(Rdbin dcs Rois) 
S~ ERF.O!. FLYNN - OLİVİA DE HAVİLLAND 

liF:LER1N . .. ASIRLARIN ... EŞİNİ YARATAMAYACAC'.;r HAŞMET VE AZAMET KALESİ 

eu AKŞAM' dan itibaren LALE sinemasında 
Sinema alemimizin en büyük şeref GALASI olarak 

l,ı Şımdiye kadaT yapılmamış ve görülmemiş tarzda KABARTMA RENKLİ 
0~ hıı film için müstesna olorak BU AK~AM (~:ar ıımba) ira~sine bıı'jlıınaı-aktır. 

lıa BU A.KŞ.UIKİ t;ALA BİLETLERi HUSUSİ GİŞEMiZDE SATILMAh.TADlH. 
ve~: METRO JURNAL'da Şükrü Saracoğlu - Rusya müzakere:eri ve 'Ankaraya avde!.i ve •bütün 

ceplıe!erde en mufassal harp vaziyeti T<!lefon: 43595 • 

1 

Musiki ve 'arkılaı MUHLlS SABAHADDİN ·-

HİTLE& TEKLİFİ TETKİJ[ 
EDİYOR 

Amslerdam 1 (A.A.)- Royler: 
Berllnden alınan haberlere &'Ore 

Bitler, Lahey sulh me!lajınl tetkik et· 
mekledlr. Bu teklif hakkında göriif -
mek üzere Von Rlbbentropu davet et· 
m!ııllr . 

Belçika ve Holanda hükümdarları .. 
nın bu jesti, Dolanda ve Belçikada pek 
müsait bir şekilde karşılanmıştır. Bel· 
(!lkalJlar ,..., Holandahlar meınleketle
rinin emniyet ve bitaraflıtının daima 
tehlikede bulunduğunu bllmektedlrlrr. 
Bu iki memleket te esasen seferberlik 
ilin edtlmlştir. Holanda hükümeti 
memleketin bazı kısunlarını su altında 
bırakmış ve baı.ı mıntakalarda da ôrfi 
idare il;in etıulıtir. 
Yabancı tayyarelerin kendi topraklan 

üzerinden uçması Bel('ikayı tel;işa dü
şürmektedir. Bu suıetle cerek Bolan
dada, gerekse Belçlkada halk hüküm· 
darları tarafından yapılan bu t.f'şebbü
süu muvaffak olmasını tenıenni etmek

lecllrlcr. 
TAVASSUT TEKLİFİNİ:"! ~IETNİ 
Jlolanda. ve Belçika hükümdarlarının 

üç muharip devlet reisine &'önderdik· 
Jeri telgraf ve tavassut teklifinin metni 
şudur: 

Roma 8 (A.A.)- Belgraddan blldl
rUlyor: 

Macar .. Yul'oslav mönasebcUerlnfn 

tanzlml ba1nmlndan bu ziyarete bususl 

bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Macar ekalUyetleri meselesinde lh· 

l\lacar köylü partisi reisi meb'us Eo

karl, dün Belgrada relmlftlr. Mumai
leyh Bqvekll muavini Maçek ile bir 1 
mülik.a.t yapmıştır, Eckart, bul'iln na. tisuı olan Kont Haller mumalle-ybe re-
ricfye Nazırı l\Iarkovlo ile rörüşecekdr. fakat etmektedir. 

Tavassut teklifine rağmen, Holan
da müdafaa tedbirlerini bırakmıyor 

Amslerdam 8 (A.A.)- Bava...: 
Emin bir membadan öirenildtilne 

röre Holanda - Belçika sulh teşebbü
süne rağmen Dolanda askeri makam· 
ları yepiden bazı mıntakaları su alhn
da bırakmaktadırlar. 

Su altında kalan bu mıntakaların 
şarktan r:elecek bir taarruza karşı mü
kemmel bir müdafaa hattı tt,kil ettik
leri malilmdur. 

İyi haber alan mahfellerde söylen
dlilne cöre nazı matbuatının ifade 
taızı bütün bu korkuları haklı ıöc;ter
mekledir. 

Alın:ıın gazeteleri filhakika Belçika 
ile Holandanm Fransa ve İn«llterenln 
nüfuzu altında bulunduklarını iddia 
etmekte ve Avrupanın bu k ısmında. 
.muhafaza tedbirleri» alınması li.zım 

celdli'int il:ive eylemektedirler. 

Göring Almanyanın bu harpten 
muzaffer çıkacağına kani 

tur. Yapılması da uıuo zamana milte· 

Uzun kumral saçlarını omuzlarındu 
aptı atarak dedi ki: 

- Ba?ıt l'Önlürnün sarmaşıkları! 

• •• Ehi ı-özlerinin büyüo;üne inanmt.Ş -
tun: bakışlarının car.lbeblnden hic bir 
&'ÖDÜi kurtulamazdı; buna emlndln. 
Fakat neden bu sözü söyltdin~ Gön -
lüm sanki ezeJdenberi qarlarının sar
maşıfına dolanmıştı. Eı.elde-n diyorum. 
seni cörmede.n evvel yaşamıyordum ki .. 
Ömrümün başlan&'ıeı ,.P sonu sensin. 
Bwtu biliyor. un. buna emin ln. Buna 
kani olduğun halde, eevap vermedi 
ilmi l'Ördüfün halde nedC'n ilive ettin, 
neden? 

- Cevap vermiyorsun, yoksa rön
lü.n öldü: mü?. Dedin. 

• o 
Gönli.im dilsiz bir bülbüldü. 
Bir gün şafak vakti blllbühim sar . 

maşıfa kondu. Bu sarmaşıtın yaprak· 
tarı arasına saklanan bir l'Ül gördü. O 
1'11D bülbüJIJmllD dUI a~ıldı. Ölmlyen 
bülbiılüm artık r:eceleri bile susmu -
yordu. 

Kumral saçlannı omuz.lafından aşalı 
akıtan kadın, gönliımiın Yrmatıklan 

Butüu dünya içln ai'ır akıbetler ha
zırhyan şu anlarda. ve rarbi Avrup:ıd.ı 
muharebe bütün şiddetllc henüz ba~
lamamışkt"n $eslmlzl bir kere daha yük
~eıtmeyj bir vazife telikkl t"diyoruz. 

Roma 8 (Radyo)- Berlindc.-n bildi
rildiğine göre l\otare~at Görinl'. Ameri
kanın İngiltere ve Fransaya 6,000 tay
yare verebilmesine- lmk:ln olmadılını 

söylemi~tlr. Mart"~alin rtkrlne cOre A

merikada bu kadar hazır ta."ı·yare yok-

'·kkıfhr. diye ~açlarını ıösteren sevıllL O l'fil 
::\lareşal Oöriııg, Almanyanın bu harp-, senlıı kalbindl ve cônlUm kalblnln 

ten muzaffe-r olarak çık:ıcatına kani ka~ı!ifında vecde ıeldl, coştu, öttü. 

Bir müddet evvel. muharipler, adill
ne bir sulh h:Ln emin \:e makul esc!S -
Jarı tetkik etmekten imtina eylemlye
ceklerlnt beyan etmişlerdi. İnhbaım1z 
şudur ki, bug-ünkü şartlar lcindP sarih 
şekilde fiklrlerlnlzt izah etmeleri ve 
bu fikir1eri birbirine yakınlaışhrmaları 
doğrudan doi'.:;ru.Ya kt-ndleri tçln mu?t-

küldür. 
TAVAS>'l"T TEKLİFİ 

Binaenaleyh, bühi.n komşutarile i~· i 

ıniinasebetle.r id.ımt" eden iki blt.ar;.1.f 
memleketin hükumdarları sıfatile ta-
vassutumuzu t.E'klif ediyoruz ve hu 

tavassutumuz iltifal cördüğu takdirde. 
blr anla-ımayı kolaylaştırmak \'t" bun' 
hi.dim olmak için elimizde-ki bütün va
sıtaları ve biz7ai kendilerinin dostant 
bir anlayıi zihnlyelilc bize ''crece-kleTİ 
vasıtaları kullanmıya hazırız. 

Bizt'e, bu kt'ndi millellt'rimb:ln iyiliği 
ve bıi'~n dunyaıun menf:ıati iktizası 

olarak yapnn:va meC'bur olduiumuz bir 
vazifedir. Ö!o·le ümit. ·edf'rb: ki. hu tek
lifln1İ7 kabul C>dllee<'k ve bu suretle de 
devamlı bir sulh tesi.,.l yolunda ilk a
dım ahlmı: olacaktır. 

İranın 

Tılht-lmine. Leopold 

büyük 
değişti 

elçisi 

iranın .. \nkara büyük elcU;i Bay Fa~ 
htmi dej'~mlş, yerine eıı:K.i hariciye 
nazırlarından Bay KazlmJ tayin olun-
mu!Ştur. 

-o-

Bir piyes menedildi 
Şehir ti:yalrosu komedi kısmında 

cHaydutlar arasında» isimli kon1edlrdn 
temsili menedilm~tlr. Yerine «Bir mu
hasip aranıyor• terru,U ~dileeektır. 

---o--

Limanın temizlenmesine 
başlandı 

Sirkeci rıhtımında batmu; hu -
lunan zincir ve demir kütlelerin.in 
çıkarılaraklı limanın temiz:enmesi 
işine dünden itibaren başlanmış -
tır. 

oldutunu il:lve etmi~tlr . 

Çemberlayn'in kamarada tekzibi 
Londra 8 (A. A.) - Dün a\·am dıhnciye kadar milli müdafaa na

kamarasında beyanatta bulunan zırlarından gizli tutulduğuna dair 
Çemberlayn, kendisinin, Lord Ha- bir gazete taraiından ileri sürülen 
lliaks'in, Simon'un ve Hoore'un iddianın tamamıle asılsız olduğu
i.ştirakile bir nevi mahdut azalt na-
zı~lar meclisi le-Jiekkül ettiğine nu söylemiştir. 
ve bu mecli.s tarafından it'ihaz e- Çemberlayn, harp zamanında 
dilen kararların tavs;ye şekl nde bedhahane maksıı.tlarla yapılan bu 
harp kab:nesinin tetkikine arze - t:e\•i neşriyatı tenkit etmiştir. 

Romanyada mühim bir tevkif 
Biikr~ 8 (A-"l.l- Romrn rıatl:r"' vı· 

endüstrisinin tanınmı~ şima tarından 

Maks Ausghnitt, dün akı;;ıun t•'\'kif c~ 
dilm~tir. ft.f!o;ltz:a fabrikalarında mu~ 

him bir bissesi ol:ın Ausghnltt, Roman
yanıo en nıühiın çelik fabrlkalarmdan 

biri olan «Titan Sadrag» ı tla müra

kabe etmekle idi. 
Bir müddt"ttenbcri Ronıen adtlyr ma

kamları tendlstnt di)vlz kacakcılıtı 

yapmak, kaçak suretile mal ~atmak ve 

' -

sahl4" f'\·r.ak kullanmak suretlle Romen 
tabiiyetine ı-e('meklt" itham etmekte 

idller. 

Son zamanlarda polis Ausghnlltln 

memleket bariclnr çıkmasına mini ol· 
muşto. 

Ausrhnlttin RomanfanUl son Yahu

di ma·,.-e-<·I ve sanayici!d olma~• dola~ 

yısUe tf'vkifi Bükreşte büyuk bir tesir 

husule gettrmJ~tir. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Münrıkal~t Vekfı.lctince yapılan ilfı.nla 15 teşrinievvel 939 ve bilfı.hare idaremiz
ce yapılan il3nla da 31 teşrinievvel 939t..ı.rihine kadar kabul edileceii bildirilmiş 
olan ingiltereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki teklitlerin kabul müddetinin 
30 teşrinisani 939 tarihine kadn.r temdit edildiği nan olunur. c9262• 

- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık, ve bütün 
İcabında günde 3 

ağrılarınızı derhal keser. 
ka~e alınılbilir. Temiz!emc faaliyetinin biran 

evvel !bitirilmesi için gece ve gün
düz iki ekiple çalışılmakta, gece - • Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz .• -
d ah~ den iz atına m uh telif dalgıç - =j~~;.a,j;iiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİ-m 
lar indirilmektedir. Batmış demir • 

yığJılan pek büyük o>duğundan 1 ÇENBERLıTAŞ bunların çıkarı!.ması ancak dina - 1 Sineması 
mit kullanmakla kabil olabilmek-
tedir. 

Gönlüm. artık &ece rundüz, su..,.mada.a. 
öten bülbtildtir. 

• •• Bir ıun. bütün bir &'ÜJl, bülbülüm 
sarmaşığın yapraklJ.rma sokuldu, rüle 
yaklaşmağa çaltırarak öttü. 

Geceye kadar ve geceden şafak sö
kıinciye kadar öttü. 

Kıih rülen ''e k:lh hıckıran natme .. 
lerlP l'Ökyüztinu çınlattı, inletll. 

Güne-ş doğacağ-ına )·akın yorgun, fa
kat mes'ul, kücilcuk ba ını cülün bai
nna ırasladı. l'Öt.lerlnl kapadı. 

• •• 
Bülbülıim gözlerini achiı zaman ril· 

neş doimu.<t, sabah olmuştu. 
Gecenin ne~'esile kanatlıınnı çırp -

mak istedi, muvaffak olamadı, kımıl· 
danamadı, '>arma.şıkların filizleri bü .. 
tün vücudllDe sarılmıştı. 

Uülbialüm orac!a feryat ederek l'ÜD· 

terce çırpındı, nlhıt.YtL ~ttap düştü, röz
ıe-rlni bir daha açmamz.k uzere kapıya
rak cülün bairına yaslandı. 

Gönlüm öldü. 

Asker Gözile 
Cepheler 

(1 inci sahifeden dev&m) 

kü umumi hareketsiıı:tlı. içinde 
mütemadi bir faaliyet göze çarp
mıyor değldir. 

Alman Generali Branhiş son 
beyanatlarından birinde, Polonya 
muharebeleri devam ettiği sırada 
Sigfrid ha!tınon mukavemeti sa
yesinde muharebenin nihayet bul
duğunu söyfomi.şti. Halbuki Sig -
frid hattına Fransızlar tarafından 
bir taarruz yap.J.marlığı için, bu hal 
mukavemet bahsinde henüz imti
han vermemiş'.ir. Şimdi cephe si
yasi inkişafları bekliyor demek -
tir. Faka ortaya çıkan bütün me<
seleler zahiren yeni g>bi, görünü
yorlarsa da hakikatte birçok asır
danberi halı!edileınemi.ş meseleler
dir. Bugünkü muharebeye de mu
hanbe değil, tarihi büyük muha -
keme demek lazım. 

ERANIHARP 

Be)azıt kütüphanesi 
müdürlüğü 

Bu filim ayni zamanda İZMİR'de - ELHA!l-lRA ;inmasında d3 gösteril€Cek7°ir ----- -o- Türkiyenin en muhteşem sın emesı 

Maarif Vekaletine ,bağlı Beyazıt 
umum kütüpha!l'Cslnin yıllardan -
beri müdürli.iğünü yapan Hoca 
lfubile maruf İsmail yaşı dola -
yısile tkaüde sevkedilmiı;tir. Mu
maileyhe uzun zamaa>danberi d.,... 
vam eden mESaisi yüzünden ay -
rıca ikramiye verilmesi de karar
la,,tırılm!Şır. Kütüphane müdür
lüğüne şimdilik vekaleten Alınan
yada tahsil görmfuı olan Necati is
minde genç bir mütehassıs mua·b 
Hm tayin olunm~tur. 

İ L L i ve LEMD R 
ı., "IUd· Sinemaları Müdıriyetinden: 
~!Qı:ı::Yetlerimiz istanbulun civar ve uzak semtlerinde oturan 

• mektupla ve bizzat vuku bulan müracaatları üzerine 
sayın halkım;zın da görebilmeleri için 

MA i ANT.UANETTE 
Zengin ve muhteşem filmınin bir kaç gün daha temdit <>dildiğini ilan edeı{er 

tı:li~ (İkı devre tek.mili birden: Türkçe sözlü) 
A.ı~llıd mata.eler· 12 - 14.5 - 17 gece 20.15 

arda matineler: 1 - 15.5 - 18 gece 21 de 

Karaya oturan Alman 
mnhacır vapuru 

Riga 8 (A.A.)-1\l emleketlerine iade 
edilmekte olan 3,000 Almanı himil o-
lan Steuben vapuru yiazdia.riaJdüktne 
sonra Gotenhatene hareket elmlııtlr. 

-0--

M ısır orta elçiliği 
Roma 8 (Radyo)- l\tısır hukUnıetJ 

Ankara orta elçillj'inin büytik elçltike 
tah\'ilinf' kurar ver.ni~ttr 

•••• ••••••••••••••• •• •• 
"FIR JINA l'-APT AN,, 

Te!rlkaıııtzı yaz1l0&rım1.ıın çokluğun

dan der<'edemf'dik. Öziir dı1eriz. 

IPek Yakı 

Sulh Uşak 
mesinden: 

da Aci lı or 

Hukuk Mahke-

6/0/939 tarihinde "'efat eden Uşağın Hacım köyünden Ahmet Hacımın tere
kesi tahrir ve tcsbit edilmiş oldugundan Ahmet Hacımda alacağı ve kendisine 
borcu olanlar varsa ilıin tarihinden itibaren bir ay içinde sulh hAkimliQ:i tereke 1 
vec:.ayet dairesine n1üracaaUa alacaklarını kaydettirmeleri ve varsa ve.tikalarını 
ibraz etn1eleri bu müddet içinde ıtlacagını kaydetti.rmiyen alacaklı mirasçıyı ne 
:;:ah~en ve ne de terekeye izafetle takip edcmiyecekleri ilftn olunur. c9264ı 

l'aksim 
Sinemasında 

l] s T • on .1 eşrın 

• • • • • • • • • • • 

Şarkın Yegiine Ses Kralı 
Aşkın göz yaşları ve yaşasın aşk 

Şaheserinin Kahramanı ABDÜL 

EY AZ 
VEHAP 

ın Gaşyeuici bir 
Müzik Mes~ edic.~ bülb~I 

na«melerıle suslenmış 
" 

UL 
• ı 
• • • • • • • • 

Taksim 
Sinemasında 

11 Son Teşrin 
Cı.ıtna t · ·· .. \t . r esı gunu 
•tıııelerden itibıtrtın 

Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 
kadar görülen bütün Tür '<~çe filnı lerın 

Aşk ve ihtiras Fi lmi 
muvaffakıyetini ~ö!~e«le bırukucaktır 

Cumartesi 
Matinelerden 

. o ....... " . , ,: 

.. 
gunu 

İstanbul 4 üncü icra memurlu -
ğundan: 

Pa~aya çevrilmesine karar '"'ri
len hane eşyasının birinci açık art
tırması 9 teşrinisani 939 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 
14 te B"yoğhı Mehmet Avni ma
hallesinde Yağ odaları sokağında 
10 No. da yapı~acak ve kıymetle
rinin % 75 ini bulmadığı surette 
ikinci açık arttırması 11 tcşr:nisani 
939 cumar~esi günü sa:at 11 de ayni 
mahal ve saatte yapılacoğı ilan 
olunur. 939/2979 

Sadakai fıtır 

Suğaaydan 

Arpa;Jon 
Üzümden 
Hurmadan 

En iyi 
K p 

12 20 
16 30 
83 20 
00 00 

Jyi 
K p 

10 o 
18 o 
66 30 

133 20 

Son 
K P 

9U 
o 00 

50 00 
00 00 
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ikisi de Birbirine Hayran 
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EKıiltme Ciasi Miıttan 

Fıçı mantarı 

Kamyon 
Zımpara tıoıı 

112.006 adet 
1 • 

Mubammoa 
bedeli 

Lira Kr. 

4664 -
3150 -

% 7,S 
leminab 
Lira Kr. 

349.80 
236.25 

tekli nali 

Açık Ek. 

• 
14,30 
1D 

80 S/m 250 > 3?80 - 282~ Pazarlık 10,30 
1- Şartnameleri, mevcut fıçı mantan nümunesi mucibince yukarıda m.iktan 

yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen uaullerle salın alınacaktır. 

II- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saaUerl hizalarında 
,.azılıdır. 

ID- Ekailtme 10/Xl/939 Cuma günü Kabataş!& Levazım ve Mübayaat Şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü ıeçen ıubeden parasız alınabileceği ıı!bi 

tıçı mantarı nümunesi de görülebilir. 
V- İsteklılerin elr.siltme için tayin edilen gün ve aaailerde 

paralarlle birlikte mezldlr komisyona ıeJmelerl llln olunur. 
% 7,5 güvenme 

c8859> 

Ginsl * * muhammen Be. 
Miktarı Lira kuruş 

YangJn söndürme 350 adet 4582 50 
alalı ecı.ası ile beraber 

X 7,5 teminat eksiltme 
Lira kuruş şekli saab 
342 18 Açılı: ek. 14 

):H.il•l 
ANKARA RADYOSU 

Her ıün yalnız kısa dalga 31,7 m~ 
9465 lr.c/s postamızla nt!fl"edilmekte o
lan yabancı dillerde haberler saaUeri 
aııatıda gösterllmiftir. 

İranca saat 13,00 ve 18,ts de 
Arapça > 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca > 13,45 ve 20,15 de 

Saat 18,00 Prornm." Bul 
18,05 Memlelr.el oaal a7an, 

Bayramda Yalnız 

Kızılay Gazetesi 
ç~kacaktı.r 

lltnlarınızı vermekle hem kendinize ve h• 
de KIZILA YA yardım etmit olacaksınıı· 

MÜRACAAT YERLER 1: 
İslanbulda, Postane kartıStDda ·Ku.ılay satış Bürosıı Telefon: 22ııJ! 
İstaabulda, Postane ArkasmdAkl sokak (Ankara Caddesi Köşesi) 

bincılık KoUelıllf Şirketi. Tddon: 20094 - 95 

Defterdarlığından : 
Türk parası kıymetini koroma hakkındaki 12 ouJll 

kararnameye ek karar . ti' 

GüzellikleJ"iııin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı besledik- Demir sehpa 600 > 1680 - ne 00 • • 15 

Ajans ve meteoroloji haberleri. Bul 
18.25 Türk mliır.lfL Çalanlar: Falılre 

Fenan, ll.dlk Penan,, Cevdet: Kozu, 
Bqal Erer. ı - Oku7an: Melek Tok
göz. ı - Şelaraban _..vt Z - Fal -
•e - Şelaraban prlu: (Badel vuslat 
l~Usba). 3 - Sadellla K.ayıu.Jı; - Şela

raban p.rlu: (6-mis kaplr.an.) 4 -
Dede - Şelarahuı tarlu: (Gözümden 
•ön1ümden). 5 - . • • - Şet.araban 

ıarkı: (Bahwerde qlama). z - O
kuyan: Semahat Özdenses. 1 - Rqat 
Erer: Keman ta.Uimi. Z - Lemi - Uş

ıaı. prkı: (Günler Geçl7or). 3 - Ar
lakl - Uşşak şarkı: (Sevdama yaluıı 
gel). 4 - Klarnet Şükrü - Utşak ııar

kı: (Guer dollLIJJ'IID). 5 - Uııııak 

Su semal&I. 3 - Oku7aıı: Sadi Do.
ses. 1 - Salihatlln °Pıoar - Kareıfar 
şarkı: (Sana sönlil verdim). ı . . . 
Kıcıiar şarkı: (Bllı...U b~e7im). 

3 - . . . - Blca• liirkiı: (Dağlar 

milar viran dAilar). Saat 19.%5 Ko
na,ma (Dı$ politika hidlselerl). Sa.at 
19.40 Tiirk mllZlil (Fasıl heyeU). Sa
at 20.20 Temsil: cBir ad ko1amadım:.. 
(Yazan: Rllat Nerln). Saat 20.50 Ko
nuşma (Haftalık Posla Kutusu). Sa
at 21.10 Müzik (Rlyasellcumhur Ban
dosu - Şef: İhsan Klinçer). l - Theo . 
Ruppredıl: lllarş. 2 - P. Lacome: La 
Ferla (i.panyol Sulll). Los Toros, La

reJa, La Zanuela, 3 - J. J. 1\-fayan.; 
Denizde Gece. 4 - B. lllalnıt: Anamlı 
la.r dan•L Saat 22.00 Memlel.;el saat 
ayarı. ajan! haberleri. ziraat, esham 
- tahvUit. kambiyo - nukut b'Jrsası 
(nail Saat 22.to S.rbeııl nal. Saat 
2!.30 Mü.7.lk (Opera aryaları - PJ.) 
Saat 22.55 JllW:llt (Cazband - Pi.) 
Saat 23.25 - 23.30 Yarınki proırram 
ve kapanı . 

Madde: ı - Sikke ve külçe halinde olduilu Cibi kQ'melli madenJerJll rrtP 
da ve masnu halde de memleket dışına çıkarılması memnudur, (Jtı1 
madenlerden maksat: Patın, altın ve gümilş!Ur.) . ,r 

leri oev&iyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini I- Şartnameleri ve mevcut krokisi mucibince yukarıda 
kalem e~a açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

miktan yat.ılı «2> 
Madde: 2 - Yolcular.ırı ııaJısl zinet olarak daima tafldıklım lr.ıymetll .; 

denlerden mamul eşya da bu hükme dahildir. Yalruz alyans ve ııaat b'l 

kümdım müstesnadır. ' · iP Sabah, öğle ve a~şa:n her yemekten sonra günde 
3 defa muntazaman kullandıkları 

RADYOLiN 
Yarattı. Çünkü RADYOLİN sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş 

cUerinl ve dişleri kuvvetlendi.rir, ağıza giren mikropları öldürür, 
ooyleee bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

Kara gümrük 

Alınacak malıa 

Cinsi 

Ders!uınc aınw 

Ö&retmen kilıı!ilsQ 

YEKUN 

Mlkdarı 

adet 

100 
t 

Ortaokul 
Direktörlüğünden : 

Muhammen 
Fi at 
lira 

14 
1' 

Tutarı 

Ura 

1400) 
126) -1526) 

Muvakkat Te. 

Lire K. 

114 50 

Hazırlanan resim ve prtnamesine ıöre okulumuz. lcin yukanda cins. miktar 
ve muhammen bedeli yazılı iki kale-m eşya açık eksiltmeye konmuştur. Eksilt
me l5/XJ/1939 Ça,..,.mba günü aaat 16 da Liseler l>fuhasebeciliğlnde yapıla
caktır. 

İsteklilerin 1939 ytlına ait Ticaret Odası vesikalan ve en az bin liralılı: bu 

Il- Tahmin bedeJJerj, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiz.alarında 
gösterilmiştir. 

lil- Eksiltme 24/Xl/939 larihinde CUm• günü Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen ıubeden parasız alınabileceği gibi !!eh
panın krokisi de tetkik edilebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ~aatlerde ~ 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkör komisyona gelmeleri . (9286) 

Emlak ve Eytam 
Esaa 
No. 

Yeri 

İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar 
.Mah. Cwnhuriyet meydanı kar-
şısında İ. T. E. Ş. Hanında 
Na. ı, 2 

1'47/8 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar 
Mah. Cumhuriyet ·meydanı kar-
ıısında İ. T. E. Ş. Hanında 
No. 3 

1447/12 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar 
Mah. Cumhuriyet meydanı kar
ıwnda İ. T. E. Ş. Haıunda 
No. 7 

1447/13 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar 
Mah. Cumhuriyet meydanı kar
fısında İ. T. E. Ş. Hanında 
No. 8 

1447/14 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar 
Mab. Cumhuriyet meydanı kar
&1S1nda İ. T. E. Ş. Hanında 
No. 9 

Bankasından 
Seaelik kira•ı 

T. L. Nev'i 

İki oda 840.-

420,-

Bir oda 300,-

Bir oda 300,-

Bir oda 300,-

Depozito 
T. L. 

83,-

45,-

Fakirleri koruma 
cemiyeti havriyesinin 

Madde: S - Hariçten Türkiye7~ ge~erı ecnebiler beraberlerinde g~ 
Türk gümrük kapısında alfü<adar gtiınrük memurlanna verecekleri ,il 
melere veya pasaporUarına kayıt ve işaret ettirdikleri kıymetli madenli 
mamul eşyayı avdetlerinde memleket dı.;llna çıkarabilirler. ti 

Bu kararın neşrinden evvel Türk.iyeye gelmiş bulunan ecnebiler t>er' rı/' 
)erinde getirmiş o1duk:1arı kıymetli madenlerden mamul ef78:71 kambiyo 

cilerinden müsaade almak prtile memleket dışına çıkarabilirler~ .. 1" 
Madde: 4 - 30/6/930 laribli ve 1715 sayılı kanun hükümlerıne ıore 

lacak muameleler bu kanun hükmünden müstesnadır. · 
"Madde: 5 - 14(1/1938 tarihli ve 2/8030 sayılı lr.ararname ile 17/5/lpJ'I. 

rihli ve 2/11008 sayllı kararname bGkOmleri mü.Jgadır. 
Madde· 6 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde: 7 - Bu kararın icrasına Mali.ye Vekili memurdur. 

ROMATİZMA, LUMBAGO, SiY ATIK, AK~ 
1 

BEL, DiZ, KALÇA ağrılarını teskin ve izale ede 

gibi ıı yapWtlanna ve iş 7apW<lan mOesseseyi memnun ettiklerine dair bon- 1447/15 

servis ve teminat mııkbuzlarile mezldlr gün ve saatte lr.omlsyona resim ve şart... 

İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar 
Mab. Cumhuriyet meydanı kar-

Bit' oda 300.- 45,-

tıameyi görmek lstlyenlerin de her &ün Okul İdaresine harvurmaJıın. (8894) 

Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Ons; Muhammen mikdarı 

OlobUale talebe 20 kişilik 
nakli 180 adirt 

:Muvakkat teminatı: 203 liradır. 

:ihale: 9/11/939 Pe1"14'J11be saat: 14 

Muhammen Ttutan 

lTOO lira 

1- Fakültemiz talebesinin haftada $lrkag defa lüzumunda lstanbula ve ci
varına otobilale &öUlrulüp tekrar FakUlteyo getirilmesi eUlltmeye çıkarılmqJtır. 

:ı.-- Elmiltme Beyol!u Maliye VekAletl Liseler l\lubasebeelliii dairesinde 
toplanacak olan Fakülte MObayaat Komisyonu huzurunda ;JUlıarıda 7azılı gün ve 
-tte 7apılacaktır. 

8- Eksiltmeye cırmeır. iatıyenlerin 2490 sayılı kanunda yazılı evaafları haiz 
olmalr.la beraber muvakkat leminabn 7alınld1tına dair makbuzla bu gibi naltll 
iflerlle alikadar oldulr.lanna dair v....ııı: ve yeni ıene Ticaret Odan v..,.a unvan 
ler.kttelerlnl lr.omlsyona ibru etmeleri m'1fl"\lttur. 

- eartnıune7i ıörmelc lstiyenler talil Kl!nleri hanç 
Orman Fakültesine müracaatıan. 

Buyükdere Bahçelr.37 
t8881> 

Sahip Y• nqriyatı idare eden Bapnuh&rrlrl 
ETEM iZZET BENİCS 

Balıldti' ytt:ı SON TELGRAF Matbaaı 

No. 138 Yazan: M. SAMI KARA:ıtra. 

Türk savleti karşısında artık yapılacak 
iş duaya kalmış gibiydi 

- Ji.iatınyiıllli. azi.z. tövalye ıeı, mev
ldini terkeyleme!. 

JU.Unyanl, tabanları ya~ ka
çıyordu. Çünkü, ölümün yaklaştığını 

ye Türklerin bu umuml hücumla şehre 
Cireceklerinl anlaırultı. Aylardanberi 
bir garp ııövalyeoi süane atıp tutan 
ilab'ıuı lıumandanı ve cenglveri bir 
10lulr.la, Galataya kaçtı, Türkler ııehr• 
pmede:n kim.bilir daha nerelere ka
dar kaçacalttı. 

JÜltlnyanınin harpten çekileı-ek kaç

ması müdafiler ve mah!urlar arasına 
dotışet düşOrdu. • 

Jüstinyııru, hakiltJten yaralanmıstı. 

Ve, bu ,.arası da o kad r agır değildi. 
Ve1evkl, aj;u- dahi olmuş olsaydı, terki 
mevki edip gıtme j nıuvatık degı..Jdi. 

Şehirde bulunan halk, Jüstinyanlıun 
kaçtığını haber alır alr.•az büsbütün 
paruğe uiramlflı. 

Halle ağlaııyor, ~Aelere topıanml.$ 

dua ed.1y rdu. im~ aratoı da Ayasofya 
kil ıs ınc toplanmış c lan ya paslar ve 
halk ile beraber Ayine ıotırak ediyor, 
Cenabı Haktan İstanbul &eh ının bali-
11nı niyaz eylıyordu. 
Artık, 1aıuıacar1. il d aya Aıllnl~ eıb.ı. 

idi. Yemekı:;ız, ıuau.z günlerce ~u; kalan 
halk kjliselere kapanmış çıkmıyordu. 
Bu şaşkına uğraınış ahali kapılarının 
önüne dayanmış olan Türklere karşı 
koyacaklarına kili:;elerden, papaslar
dan medet umuyordu. 

JW.thıyani kale bedenlerini bırap 

kaçar kaı;maz. maiyetinde bulunan Ve
ned.iklıler cl.e çözü1dü. Ont~r da mev
kilertnl terked.ip &idiyorlardı. 

İmparator, ne yapacaaını şaşırmıştı. 
Teı kı mevki eden İtalyunların arka
ı;ından bağırıyordu · 

- ~Y. dunyanın yuksek :sovalyeleri, 
hıristiyenlığı kimt eman'"t edip gidi
yorsunuz'? 

Şövalyeler ardlanna bile dOntip bak
mıyorlardı. 

Just..:nyan1 derhal şımdıkı Yenicaıni 
taraflarına dolr.ı ındi. Orada bulduğu 
bir kayığa atlıyaı-ak doğruca Ceneviz
lilerın elinde bulunan Galataya geçti. 

Cencvizli1er, JüsUnyarunin yaralı 

olarak kaçıp ıeldi.tlnl haber alınca, et
rafını sı Ia , ht!r biri, bı.r sual soru
yordu: 

Kurr•n'ôan, neden terki nıevk..i 
eyledın? 

şısında i. T. E. Ş. Hanında 
No. 10 

İzahatı yukarıda yazılı gayrlmenlr.u!Jer açık arttırma usuU!e kiraya verile
cektir. İhale 9/11/939 Perl)eınbe günli saat ondadır. İstekli olanlo'lrın bizalannda 
7azılı depozito akçesin! veznemize yatırarak bildirilen gün ve ı.;:;:ıtte Şubemiz 

Emllık Servisine müracaailan. • 800> •8956> 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltletme u. idaresi lllnl•rı 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı aşağıda yazılı l ve 2 No. lı 

listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlaı· ayrı ayrı ihale edilmek üzere 24/ 
11/1939 tarihinde Cuma günü "aat 15.30 da kapalı zarf usulü lle Ankarada İdare ,, 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelerin listeleri ~ında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettifı.i ve$lkalan ve teklifleıinJ ayni gün saat 14,SO a kadar komis
ron reisllJine vermeleri lc\7.1.Indır, 

Şartnameler Şii kuruşa Ankara, J:akifehir, İzmir ve Haydarpaııa veznelerin
de satılmaktadır. (9206) 

Liste Malıemeııin iımi 
No. 

l Çam tomruk 

Metre mik'abı Muvakkat temin \ 
muhammen bedeli 

Lira K. Lira K. 

1151 merl 
Ramuaıı 

26 1 
1355 Bumi 

1. ci Teşrin 

26 

1 iıwıcltevln QABŞAMBA 
1939, Ay 11, Giia 312, Kasım 1 

Vasati 
Sa. Da. Sa. Da. Vakitler 

Günq 6 37 1 38 
Öitl• 11 58 6 59 

ilAn olunur. 

Takriben 5071, 599 m3 muadili 
11700 adet • İkindi 1'4 41 9 42 DİKKAT ,P 

EmD.ıyet Sandıtı; Sandıktan alınan p.yrimenkulu ipotek göstermek 
2 Çam azmanı 

Takriben 2377 m3 muadili 5300 
adet 

- Türklerin hucumu ne dereceye 
kadar muvaffak olacak? 

- İmparator cephede ı:ni1 
- Gedik yE'?'leri kapalı mı" 
.Jil5tinyani bu, suallere §Öyle ceva"l 

\•eriyordu. 

- Giınnüyor musunuz yara.lıy.ın? 
- Bu halimle nasıl barbt.'ClcbiHrlm., 
- Türklere esir rol olayım? 
- Biı· şövalyeye e. ır olmak yakış-

maz! 

Jüstinyani, yalnız Galataya .kaçmakla 
canını kurtaramıyacğını anlamıı,tı. Hat
tA Türklerin bu hücumda şehri z.apte
de<:eklcrini de sezınişti. Bjr an evvel, 
yalnız İFtanbul sehrlnden değil, Cene
vizli Galatndan da kaçn1ak l<izundı. 

Jüstinyani plflnını çİ7.mişti. Bu pliı.nı 
kim!'ıeciklere sezdirmeıneğe çalışıyor

du. Mahremi esran olan adamlarından 
bir kun1anc!ana ~u emri verdi. 

- Bana bakL Derhal gemileriınize: 

ıit kaptanlara 6öyle hazırlansınlar .. 
- Ne yapn1ak niyetindeginiz ku -

mandanım? 

- Daha soruyorsun kaÇ"d.cagız·' 

- Zincirle gerili olan limandan na-
sıl cıkabiliriz" 

- Kolayı var .. Zinciri bır taraftan 
adamlarımız vasıtasile boşaltırız. 

- Ya, Türk donann1a1nnın tlindf>n 
nasıl kurtuluruz~ 

- Orası kolay , şimrl.i Ttirkler hür.unı 
He me:jguldürler. 

}Jaklkaten, çak geçmeden Jü~tinya
ninin gerrı1eri hazırlanmıştı . Ve. \.e
nedikll kur.ıandan da gen1iye naklet -
mlşti. 

JUstinyanı hücum gürl..ltülerındt·n 

istifade ederek limandan tıktı \'e p: ·f .. ı 
yelken" Mar".Tiartı:ya açıldı. 

ı Devamı var) 

35 00 10125 30 
l\.kıam 16 58 12 00 

I Yatsı 18 31 1 331 l1 .... 1.m.•.•k ....... 4ııiııııii5•8._ı.ı_.s9. 
!ere muhamminlerimlzin koymuş oldulu kıymetin yüzde 40 ru tecav11Z • ~ 
üıere ihalf> bedelinin yansın& kadar borç vermek sureti1e kolaylık göSter 

43 00 

Te-krar ett.lın 

- OtıınıanYla ... 

6380 55 

dudaklarını büktü, gözlerini eüıe süze göz -
]erimin içine !baktı: , 

- Çabuk dönme~ mecburum. Mektuhu okur-
sanız ilıemen müsaadenizi rica edeyim .. 

....., Nasıl iSterııeniz? .. 
Dedim. Zarfı yırttım. 

Bu. üç beş satuın içine sığaibilen bir a:rnlık 

kfgıaı idi. Nihayet ıbeklemediğim değil istediğim 

bir ~ey idi. Kendimi tutamadım: 
- Memnun oldum Nedim Bey Nazmi. Fakat 

bu mEktubu sizin elınizden almak istemezdim .. 
Dedim. Seı.un titriyordu. Nekadar soğuk kanlı 

olm~ğa aldırmamış görünmiye çalış;am yine kız
gınlığım belli oluyordu. 

-- N\çiı. lı.anunclendi? .. 
Dedi, giilümsiyen bir istihza yanaklarında ya

yıldı. 

Cevap vermedim. Yine onu, her vakitki müs
tahdemim gibi :· arşımda tuttum, ayakta beklettim: 

- Memnun olduğumu p~ya söyleyinız!. 
Dl'<lım. Başımı çevirdım. O da dıolıa ilenı;ıne 

gitmdeı: 

- A la.ha mnı lııdı:k. .. 
Dedi. Yine başımı çe'\-imıeden: 

dir. (9257) 

- Uğurlar olsun ... 
Cümlesini ağzıma alamamıştım. Bu adama ııııa-

'ıl alımyayım ki, gelişinde: 

- i:şte biz adama böyle yıa.parız!. 
Diyen bir is!iıhza; sözlerinde: 

- Nasıl sen beni reddeder misin. :rıen, iştıe 

boy le yaparım! 
Diyen bir tElhdit; duruşunda, bakışında, göz 

k>rpışında, gülüşünde: 

- Paşa artık bu ooıı re-ı.alete tahammül ed&
medi! Senin nasibin işte bu boş kağıdı .. 

Diye lbir istitıkar \'•ardı! 

* 
Pencerenin önüne oturmll>i aaılıgın d&Qaın dü -

~iiniiyordum. Birçok ııeyler. 
Nusret: 
- Ne o Belkis, yine d.a.lmşsı.n?. 

Diye beni ayı.ltmasa ihtimal daılııı bôyre birçok 
zaman kendi kendime kaılacak, dü.şünmiye devam 1 

,d~el<Hm K~ngınlığımı, üzüldüğümü çarçabuk 
sczm şti 

- Nert.>den böyle? 
Dedim. 
Nezaretten. Bu.gün biraz erken kurtuldum. 
TX-di, fakat, ne aö,yiliyect"ğimi beklemeden 

60rdıı; {Devamı var) 

ı.I' 
İstanbul Asliye Birinci Ticarrt 

kemesinden: _ ~ 
Doyçe Levant Lınıc·kumpo.ıı. 

mensup Andros vapurunun ıoı '
1 

ferile 4/7/939 taı·ihinde AJn18~ 
kain Rappolt ve Söhne Hamburg i/, 
rikasından namlarına gelen 'ile vf' 
bul ithalat gümrüğünce 5/7/9~" ı' 
hinde tescil edılen 8286 nuıı>B' ";ıc• 
yanname muhteviyatı BKDP nıP 

61
rt 

27191 - 93 numaralı üç sandıl< , 
471 vo safi 371 kilo sıkletinde fı ,, 
ipekli ve pamuklu muşambaya fi 1~ 
ki\r vapur acentnsından almJŞ ~ 
!arı ordino zayi olduğundan ~( 
iptaline karar verilmesi GaJataô' f) . ,. ,., 
raköyde k~ln Ekselsiyor Kostı ., ..... 
mitri Plakas taraflarından b••' d,J 
talep ve ordinonun h/imJll bul"~ı / 
hakkında vesika da ibraz edılıı1 fiil 
makla Ticaret kanununun 638 cı ,1 
desinin kıyasen tatbiki sureti1~ '1 
iddia olunan işbu ordinonun b~'°' 
rafından 45 gün içinde ına ,,ıoll 
ibraz olunması ve ibraz olCJ if'/ 
takdirde bu müddetin hitamınd• 
U11e karar v"ileceği i1An oulD\J~·,11 , 

(21• ' 

..ıs' 
Mantarlı muşambalar, st~' ıil 

perdeler ve sair hrr tUr 

r 'EFRIŞAT ti' 
Lc,~aıımah, B'"yoğlunda B~~t 
mağaulannda her yerden J11. tıl ~ 
§•rtlar ve ucuz tiatıarl• sS ,ı~' 
maktadır. Beyaz OJY9 dal'"~ıO 
haseler, yatak carşanarı ve ıcd1: 
yatnk örtQlerinin flailarl dUrllf 
kabul etm02 drree<!d• uı:U' 
ve rekabetten .Aridlrler. 


