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ı.tultaJ N~e Ne. N En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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ı 
ı 

2 inci TEŞR.l '..ı 1939 1 

Sabib Ye Bapnuharriri: 
ETEM İZZET BENİCB YIL: 3 

liitler DUn Gece MUnih'te Bir · Birahanede 
~ılan Suikasttan Mucize Kabilinden Kurtuldu 
Çember/ayn bugün taVas- Büyük Suikast Taf silcitı 
8ut teklif ine cevap verecek ..:.~~~~ İnfiliıık neticesinde bircİhane 
------ı ;=:ı.:ı~ö=ı::==~ilr~... yıkıldı, 4 ü kadın olmak üzere 
Hitler niçin Almanlar, tavassuttan §.§f.'~E 6 kişi öldü 60 kişi yar~landı 

SUih istiyor ? bir şey çıkacağını hiç ;:: :~~::1:::1~!?: -
Almanlar bu suikasttan dolayı 
İngiltereyi ittiham ediyorlar 

Alman devlet şerinin 
diin geceki nutku 800 
&ulh tekliflerinden 80n• 
l'ıl bilhassa dikkate şa• 

• 1 rafında oldun rtııı ıelırlmlzdelıJ 

Zannetmiyor ar 
lekmll HaOıevlerlııde, mektepler· 

:~..:k~=~Ye;ı~'::n::e~-=v:~~-

)'andır. 

.!.lZlıı: ETEM İZZET BENİCB 

~~1tlka ve Dolanda hükümdarlarının 
...::• lelen Alman ordularının l>lr 
'ı.,, da hasıl ellikler! hava ile ~•P· 
4a ,__ ZUUı lekllfl dün de bu ıülunlar-
U. "Ml'el ellJilmlıı clbl mliabel bir ne-

•Je b .\ıı •ilauablle•eie beıısemlyor. 
ltı "-lı., lıu lelı:llll mülealı:lp Alman dev
tı,,. \ti\ Blller'lıı dün ıeee Mönlh'le 
'aı. OQbı loln bir llnluk söyleme& dlk· 

.,. tarandll'. 
•dile 

»n1ıtı" bu nuUamtta, harp pılı:alıbod 

Londra 1 (Hususi)- İngiliz hükd -
meti Belçika Kralı Leopold ve Dolanda 
KrallçeıJ Vlabelmlne tarafından ıön

derilen sulh mesajını tetkik etmiş ve 
hu hususla Parie hükumeti De fikir 
leallslnde bulıınmmıtur. 

İnclliz Başvekili Çemberlayn buriin 
16yllyece~ bir nulukla, bu mesaj hak· 
kında İncllbı hökfimelln"1 neler dü· 
tündötönü blldlrecekllr. Çemberlay • 
nln bu nutkuna büYiik ehemmlyel ve
rllmekledlr. Başvekilin bir kere daha 
ing-lllerenln niçin harbeltıi!.1 anlal
mıuı kuvveUe muhtemeldir. Bu nutuk 
ayni samanda WUer.fıl dü.n ak.tam Mü
ıılhle İncillereye karııı söyledltl aen 
nıılka da bir eevap letldl edecekllr. 

ALMANLAR DA BiR NETİCE 
ÜMİT EOOYORLAR 

Brüksel 9 (Hususi)- Belplka ve Ho-

zurunda bütün 7arddaşlar eiile .. 
•ekllr. 

* Yann gazetemiz Atatürkün ö-
lüm yıldönümU münasebetile bu 
matem gününe hasredilmiş olarak 
8 sahlfe çıkacaktır. 

Karadeniz ve 
İngiltere 

f ngiliz Hariciye 
müsteşarının beyanatı 

Hitler'in muavini Hes de ölenler arasında 
iMünih 9 (A.A.) - Nazi hareke.- Ü.Zere Münih'e gelm~i. Nazi mu- şiiphe edilen bazı kim~eler tevlut 

tinin beşiği olmuş olan Münih'in hariplerinin taplan<bsında Hes nu- ı:dlimişlerdir. 
tarihi biraıhaneııinde dün akşanı bir tuk söyiiyecektL Onun yerine ken- Son gelen malfunata göre, suikast 
suikast yapılmıştır. Bir nutuk söy- disi söz alarak bilihassa İngiltere- netiesinde Hitler'in muavini Ro • 
!emiş <Jlan Hitler'in azimetinden 1 ye karşı şiddetli bir nutuk söyle- dol( Hes de ölmüştür. Suika:ıdın 
biraz sonra bir cehe-n.nem makinesi miş ve taıhmin edildiğinden evvel Hitler'e karşı yapıldığına şüphe e
infirak ederek eski muınafü: kıtaa- toplantı )'€rinden çıkmıştır, Hitler dilmemektedir. 
tından altı Nazinin ölümüne ve 60 çıktıktan az oonTa lxımba ])atla - SUİKAST ETRAFINDA 
Nazinin de yaralanmasına bais ol mıştır. Hitler mucize kabilinden TAFSİLAT 
muştur. Bunun üzeriıııe zabıta kurtulmuş addedilebilir. Nevyork 9 (A.A.) - Reuter a -
kuvvetleri, demal civardaki yolla- Alman istilııbarat ajansının teb- jansından 
n kesmiş, <Jtıomobilleri, arabaları liğine göre, suikast netiresinde 6 Radyo haberlerine göre Münih 

Londra g (J. D.) - Hariciye ve yolculan kısa bir k<Jllltrola tabi kişi ölmüştür. 60 kişi de yaralan· infilakı , ;birahanenin yukansında-
mfurteşarı 8'Vam ·kamarasında be- tutmuştur. mıştır. Suikasdın kimin tarafından ki ufak ibir odaya konulmuş olan 

IU.ırı ZUUı laarnızlanna mesnel >lan 
U'"• ere ve lqebböslere bir yenUlk 
•e -:_ı.n•m!fllr. Aneak, daha vazlh 
lt1ın~1r -imi blr endlte nulka hi-
lllJh •o 'b,. hakbnlır•L ......_ ........................ ı 
lf~ kaıanmarı istihdaf elmekledir. 

ltıdJ 1 ler, •için bu derece sulhtan hah· 
~Yor ve .. onu istiyor?. Harbe bilfiil 

. Bu sahaJı şehir, normal manzara- yapı1dığı malıi mdeğildir. Bu işin ayarlı .bir •bombanın patlaması ne-
~"!'!!°'!'-!".!!-~~teşebbüsüne Alnıan- yamtta bulunru-ak, Inıgil1erenin sını arzetmekte idi. Ölenlerin kim- failini bulacak olana yarım milyon tiresinde-vukua gelmişir. İnfilak, 

ee~;:;:d~=-:.~:!::.da lavassul le· tBuciinl"-:::rı:v:ı~ec::k::a:.ı..:· ~~~a:~!: ::n7~r:~~-~-~j ~:.~~a.ıi-5.~~:a~~;;;;;~~- U'" cl'ç'-..J.ıtk" R'a~nilv;J"'rien.r!Pnnoıaiiuö saud. 
lıyan ve Polonyayı Ç'arçabuk oria
~ ilaldırıveren bir devle& reisi ıotn 
q l>tar ı;erçet\en merak ve dikkate 
~,""dır. Onıın içindir ki, bu sorunun 

0;ııunıyett vardır. Muhakbk ki ve 
• defa daha anlaşılıyor ki, Almanya 
b • •nun devlet şefi Polonya ile harbe 
•ıladıtı gün İnglllerenln bu harbi 

~1llı.ab11 bir harple karşılıyacağma 
~· YÜZ emin deilldl. O, Sovyel • 
oı "1ı ııaktınm uyandırdıiı ilk ve 
) ctısu, derecesi fÜpbell hesaplar& da
l al\'11 bir hava iclnde hemencecik Po
~~hyı lembıllyeceğl ve İngil\erenln 
'e lldahaleslne vakit bırakılmadan me
b 1•nlıı emrivaki ballnde ve bir ledip 
.:;•keti şeklinde bltlrilecetı kanaalln· 
lô dl, A!'nı zamanda, İnclllerenln hal· 

harbe l'lrmesl takdirinde de kendi· 
~in blrç..k komblnezonlarla mütle
llı.ler bnlablleeeilnden ve bu möl\e
t·_l•rı İııgUlere aleyhine saldırlarak 
d \inyiilh hercümerce venbileceiln
n'.n "'"lmabıdl. Fakal, Polonyaya barp 
b.,. •Ulilnın dıı.ıı.. ü9üncli gününden 
d "4l!l'aru blilün hesaplan alllisl oı
l il. İltıncı hafla lQlnde SovYetler Po
•nhyı ıuaı ve flUen taksini ellller. 
~ll\aoyaıun cenup yollarını kestiler. 

fillere <ve Franeanm Alman lahmi
tlin.e asta sığmıyan bir mnkavemeUe 
~bh.,ıerde yeralda.klannı &'Ördüler. İ
~1'1a.tıln bltarafhğı tercih ettiğini ve 
tib,ll\atı.sız, hesapsız bir harp için ye-

den kıpırdamıyacağını anladılar. 
'l'Urk - İngiliz - Fransız karşı ldtlı "' .. tida.faa ve sulh paktı ile Balkanlar 
~ Akdeniz vaziyetinin tamamUe de .. 
b litbu öğrendiler. Sovyel Rusyadan 

!(ebbüsiinü lasv1p •lmekle beraber, ~· 1Sa4veklll ÇemberlaJ'D bulunduğunu söy !emiştir. dedılmirtır. D 4 

Al~~};;"bir ingiliztahtelbahirini ~r:;Sh:, endişe arttı 
k 

• b ld muhariolerinin top1an1ısında soy- Al t h 'd t t hl'k 1·1 b'ır şekil aldı fırkalar 

b d l 53 • .., U U !ediği .ı,utku bitirerek,>toplantı ye- man a ŞI a 1 e 1 e , 
atır l ar, iŞi og rinden hareket ettikten az ~ın:a Holande ..hududuna yaklaştılar on iki Alman 

bir bomba patlamış ve müıhım • 

l r k tahribat yapm~ır. .. kaim ı. tayyaresi yenidenBe!çika üzerinde uçtular 
Almanlar her hafta 2 tahtelbahir !apıyor , ar' Ta atl-;;:;H;;;;:iııe;;;;:r;;;;:kıs;;;;:a: ;;;;:bır;;;;:m;;;;:ud:;;;det;;::;· ~· ~a1_1 , 1 

haftada 2 veya 4 tahtelbahirı de batırılıvor !RADYO HABERLERtl 

Londra 8 (Hususi) - Bahriye na
ımı vın..ton Çörçil, son deniz hareki
tı hakkında Avam kaı:ruı.rasmda be
yanatta bulunm~ur. Nazır halıha
zırda bUyilk mikyasta harbin deniz
lerde cereyan etmekte olduğunu söy

lenllştir. 
Çörçil şunları söylem~tir: 
- Bizim gördüğümüz zaylat derhal 

ilan edilmektedir. Yalnız kazaen bir 
mayine çarpan Oksley tahtelbahlri 
hakkmda tahkikatın neticesine inti
zar ettik. Evet İngiliz bahriyesinin 
insanca zayiatı, müttefiklerin kara ve 
hava kuvvetlerine nazaran daha a
ğırdır. Fakat Alınan propaganda,;ının 
ortalığa yaydığı zayiata hayret et
memek kabil değildir. Batırıldığı işae 
edilen Ark Ruayal bugünlerde bir 
Alman vaptt1'UilU musaderc etmiştir. 
Biı. sadece Almanların batırdıklannı 
iddia ettikleri gıemileı-imizleJ bütün 
Alman bahriyesine koyacak vazlyet
teyiz. 

(Devamı 3 tıncü sahifede) 

-· 

' r l 

Harp ihtiraları 
Paris 9 (Radyo) - AlmanlarID 

,birçok sürprizler hazırladığından 
bahseden iaşe nazırı, Fransızların 
da .bunlara mukabele edreek vaııi
yeıte olduğunu söylemiştir. H~ 
ha!l'ta saııa.hiyetar ııetzarete yenı 
iılıtiralar teklii edihneJı.ıledir. 

Varşovada sefalet 
Paris 9 (Radyo) - Pat telgraf 

ajansı bildiriyor: • v.arı;ıwa. halkı 
şimdi tarif edilm.e-ı: .hı: ye~ ~~ınde 
bulunmaktadır. 1-şsızlık yuımnden 
Pl:ıkınya merkezinde korkunç -~~ 1 

sefalet hüküm sürmektedır. Butun 
sanayi müesseseleri ve fabrikala:r 
Alman tayyareleri ve topçusu ta
~afından tahrip edilmişir. Alman -
lar idari makamları Pol'Onyahlan 
bi;er birer azletmekedirler. 

Alman - Sovyet hattı fasılı sım
srkı kıtpalıdu. 

Hava akınları tr .ne Pahasına olursa. olsun medet 
:::-bıanm lnılti.nsızhirnı kavradılar ve \ 
Ilı 11ıktakJ vazlyellere, ambargonıın kal· İ--------------
ııı'1""°8uıa ıa.Jıll oldnlar. Ve .. netice 
lıı lıarııe Almanya yapayalnızlıtmı an
lıı «ı. Şimdi, Hlller'ln lstlkameı verdiil 
1'l ltıilyon Alman Avrupanm ortasmda 
~ tbır Yandan dışarıya İlt'la.ma.sına lm-

Loıııdra 9 (Radyo) - Alman tay
yareleri Fransız •hatlan üzerinde 
uıçmuşlar ve m~mlek~~ da.J.ıiline ka..1 
dar .girnıişlerdır. Muttdıkler de ı 
Alınan topraklarına birkaç keşif 
tayyaresi göndermlı;lerdir. 

Londra 9 (Husu~i)- Bolıındadan 

selen haberler hio de memnuniyet ve
rk>I detUdlr. Evvel .. mevcal AlmaD 

Jnıvvellerlnl la1"1Je ı,ın Jeııl kuvvel
ler daha setırUmlştir. Bn kuvvetler, 
Dolanda hududuna da.ha. ;yakın mevzi
lere g-eürllmişlerdlr. 

ve kamyonlara. vaz'ı:yet edilmiştir. Ye
niden bau mıntakalar su aıtma ahn

mqtır. 

BELÇİKA ÜZERİNDE ALMAN 
TAYYAlIBLERİ 

ilıı olııııyan bir kütle halinde kalıver· 
:••ttr, Bu. vaziyet hiçbir Dleddü cezire 
~ • llı1isaıı değUdlr; her lki yolu da 
a~, ölüm. ve tehlJke beklemektedir. 
1kbsa.di ve mali bakımdan esasen 

~ikilYetçı olan Alman mllletinln ise 
V at:bı istediğine asla kanaat edilemez. 

c esasen, RiUer'in Almanya.da istinat 
•tıı;:ı lQ Prestiş ve sevginin en kuvvetli 
d .~sn.etlerinden biri de kendisinin kan
lc.;lcn:ııeden Alman yaya siyasi muvaffa- · 
idl'ttler 'Ve arul gentşllğl kazandarması· 
b 

1
• ~~rya, Çekoslovakya, Memel 

1 "'ıdoııdii:röııii ve misli nadir ırörölebt· · 
;n harika halindeki muvaffakiyeUer
oı'· lll:nhakkak ki, Alman ınillell Dan· 
-. r '7e Koridorun da. bu şekilde mn
.:~·~Yetıı bir neticeye bailanabile-

111 sanı1ordu. Halbuki, bu tahmin 

On sene sonra 
tenkid 

Dört edebiyat muallimi 
Ankaraya çağrıldı 
Bundan 10 yıl evvel edebjya.t mu

aUimi Mustafa. Nihat ta.rafından hazır
lanarak UseJerde hli.Jen de okutulmakta 
olan edebiyat tarihi kltıtıbı muallim 
İsmail Habib tarafından birkaç rin 
evvel ıeniş mikyasta tenkit olunmuş

tur. 
Maarif Veületi böyle bir eserin 10-

sene sonra·bir edip tarafından okunup. 
tenklt olunmasını ha.yretle karşılamış 
ve meseleyi tetkik etmek üzere edebl
yaı moalllmlerinl Ankara.ya çağırmış· 
lır. Bu münasebelle dün akşam müte
addit edebiyat muallimleri şehrimiz .. 

hareket etmişlerdir. 

:S..lırılan İncllk Okıı ley denizaltı cemhl 

Makineye 1 Ki SACA ı 
Verirken : LK-ı-va_m_ı_nı_b_u_lu-nc-ıy-a~ 

(Dlier haberler a üncü sablfeae) 

------------------------İttifak muahedesinin tastiki 
Pariste memnuniyetle karşılandı 
Patis 9 (Hususi) - Üç taraflı 

Ankara paktının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından ittifakla 
ta,,dihl Paris siyasi mehafi · 
linde >büyük bir memnuniyet uyan. 

dırmıştır. Türkiye Hariciye Veki
linin sözleri üç millet arasındaki 
dostluğun yeni •bir tezahürü adde
dılmektedir. 

(Dlier telgraflar 3 üncü sahifede> 

kadar 
Gazetedeki sulevba.yı oku7u.nmı: 
_ Üniversllede ders slslemleri de• 

ğlştirlliyor!. 
Bizim mabut arkadaş, g-özkararile 

neyi okuduğumu kestirmiş olacak ki, 
_ Bir türlü bili kıvamını bulamadı! 
Dedi ve .• ili.ve etti: 
- Yoksa Üniversitemiz dünya ile 

ya.rışta mı dersin?. T:ıpkı onun gibi 
boyuna dönüyor ve dtilşlyor! * * 

Holandada beş hin kişi daha sllli.lı 
altına alınmıştır. Bütün otomobillere 

Londra. 9 (Hususi)- On iki kadar 
Alman tanaresi yenhlm Be.IPka top... 
rakları üzerinde n(:'muşlardır. Tayya

'Devamı 3 üncü sahifede) 

.~cioz••• ç~~P.--~.~~,~~~:.~r 
- ' 

Alman topçusunun iki hedefi 
Garp rephesinde dün de n'Oı:mal 

keşi.f faaliyetlerinden ıbaşka bı.r ~a
ber gelmedi. AlmanJar evv~lkı gun 
de sebebi anlaşıl'ınıyan ıki topçu 
ateşi yaptılar. Biri Forbaılı istika~ 

1 
metinde daha doğrusu ateşten bır 
çember lçine alış 1ecrübesi g\bi biı· 
şey! 105 kaliıl>relik 150 mermi at -

ınışlar. Yine Argemin'in ~ark ta -
rafında Bli mıntakasına bir o ka
dar menni savurmuşlar. Fraru;ızl 
soruyorlar: Bir müddetten.beri 
man topçusıı hep bu iki hedefi 
kolluyor. Acaba neden? Alman • 
ı- Fol'bah ile Bli'yi şimdi ned 

(Devamı 3 üncü sahifede) 



-SON TELGRAF-

' 

Son . Telgr~f. , 
~ <t • -

t.OOOSA TUTULMUŞ 

ARKADAŞIN SÖZLERİ 

Lodo.!I tırtınasındat bir Ada se:rahatl 
ppan arka.dq, yanayıkıla, başında. 

cecenlerf anlata7ordu: 
- Dal&alar şö1le indi, boyle kalkla, 

yolcular. kadmlar ıö:rle telişlandL va ... 
pur, ..Srl• ç:ılı;lı, böyle riılı.seldl.. 

Bahire anlalıyordıı. Nihayet dlnll· 
l'tD &J'kadaşalrdan biri dedi ki: 

- Bütün bunlara Jnanmıyorn. 
- Neden?. 
- Sen, o uman, klmbillr ne halde 

id.lnT. Etralmı ıöruyor mudun kiT • 

YUTKUNAN M~ 

°in:LEJt SÖYLtJYORT 

burada vakllle, çok telilşlı bir Hasan
feodJ otururmq! nasanefendt ıözle;imin ön\ine ce11.Jor! Meseli, yine böy

le bir ramau.n ıünil, Hasanefendl, 
ıemslyesl koltutunun altında. soluk 
solufa eTde, iftara 7etftmek ilsree ke
ıuror. Tam kapının eşitini aşacatı &a• 

man. top Beyazıt meydarundaaı: 
- Güm, ed.J7or! 
Pürtelaş Basa.nerendlııin alnın.dan 

,ıpır şıpll' terler damluor. " 

Hasanefendlnln ba •alini rören bil· 
lün mahalle ko-lan, kafes ark&slll• 
dan ona bakıp bakıp pı ü7orlar. 

BOY ASIZ KADINLARDAN 

ARTIK KORKUYORl'M 

POLİS 
YE 

MAHKEMELER 

Karışık bir 
dava 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza mala· 
kemeslnde dün l'irilt ve prip bir 
hakarel da,..... intaç cdllmltlir. 

Davanın mevzuu ıudur: 

Cerrahpaşada oturan Emine ismin
de bir l'enç kadının kocası kendisini 
bırakarak ayni st:ınt&e oturan Macıde 
isminde bir kadınla yaşamaca bafla· 
mış:tır. 

l\facidenin de Tali.t lsmlnde bir ko .. 
c:ası bulun!Jlakta, l'enç kadın bu adam.
da.n ayn yaşamaktdır. 

emuriar 
ve daktilo 
Her memura makine 

ile yazı öğretecek 
kurslar açılıyor 

Muhtelif devlet dairelerinde ç_a
bşan katip ve menıul'ların tekmil 
medeni memleketlerde olduğu gi
bi daktilo bilmeleri arzu olunroak
adır. Bu faydalı maksadı temi -
nen henüz daktilo ile yazı yazma
sını Obilmiyen genç ve yaşlı memur
lar için kurslar açılması karar~ 1 
tı:rılmJ.1iır. 

Yanlış kitap 
İsmail Habib, llselerlmizde okululaa 

edebiyal derslerine aU. bir kitabın Y&D
lı.tla.rmı birer birer bulup orlaya ko7 ... 
diılı.ça, herkesin rözü fallaşı &lbl &11-
Iuor: 

- Ya.. Demek, neler okutul117or, ae 
kitapları çocukların ellerine veriyor
muşuz •• 

İsmaıt Habibin söylediklerine ve 
iddialarına lna.mnam.ak için, hiç bir 
sebep roktur. Doinıdur, illi mektep 
kitabının haladan salim olmayqı, hü
zün verici bir hadisedir. Bu hal, ıanu 
l'ÖSterJr: 

Kadastro 
işleri 

Adaların kadastrosu 
bitti, şimdi Kadıköyde 

ça'.ı şılıyor 
İstaobulun tekmil semtlerinin 

kadastrosunun biran evvel yapılıp 
bitiril.meıi için kadastro postala -
rmın çoğal1ılına& kararlaııtınl 
ıruştır. 

Diğer taraıftan Büyükada, Hey
beli ve Bungazdan sonra Kınah A
danın da kadastrosu ikmal olun -
muştur. Bu suretle tekmil adaların 
kadastrosu bi1ıirilıni:ş bulunmak -
tadır. Şimtli Kadıköy kazasında 
kadastro faaliyeti yapılmaktadır. 

Buradaki kadastro postaları Yelde
ğirmeninde Uzunhafl'Z mahalle -

• 
Yau.n.: Ahmed Şükr\I böy 

~ Cllr Of Fllnl aW.ını ~,y.. Şııt 
Aemlraka &emlslnln bır ,wııaD ıı \uı, 
ıremlsl tarafından müsaderes~tl" ~ 
raf lan Amerllta Ue Norveç, ııı< fıaı 
raftan w. Almanya Ue SovY• \(~ 
aında ehcmmlyelU bir lhtUôlJll iki 
rliz etmesine vesUe teşkil etııı ıe li!ı, 

cıır Of Fllnı meselesi, b<>1 " ~ 
içinde bua.n, küoü.k hidlselerd~ 'Ur 
fük neticeler doiablleeet!nl Rıtı 
misallerden biridir. Büyüt b:;:,, "1., 
Liisllanya vapurunun batır ~ d~ 
ayni neııceJ'i doturmWJtu. G~ ttıu 
manlu. büyük harpten d~rs;.. tin: 
defa yeni bir Llizllanya ha.d di 
maktan çekindiler. Alehnıa # it 
batırılması böyle bir hadise 1 ıJll ~ 
bUlrdl. Fakal vasiyeti anladıl< ~ 
derhal reminin kendUerl , le 

Bir muharrir de, bir pze&ede: 
cYut.kunmadan yürilnemb'en tebi:n 

oerlevhall bir raıı yazmış. Ar•P deitl 
p, bu fehirde, neden yutkunulmad•n 

Tilrii.nemediftnJ &nJqamadıL Çok 
1likür, bls, hiçbir .. ,e, hiçbir ıam.an 
:ru lkunmadık. 

Yenl Avrupa harbi. kaduılan da • i ... 
midlmizln htıiluıa. .. oldukça deil•tir .. 
dl. Meseli. Parls, Londra gazetelerinin 
,.azdıj:uıa JÖre, artık , kadınlar, es1dsl 
•ibi, öyle pek fula boya ku.IJanm17or .. 
lar, makJ'&J 7apm11orlarmış! 

Ben, pbWl, bora tamları detUlm... 

Emine, nfalıi:a meseJesl için eski ko .. 
casını ararken onun semt defiştinne
ie hazırJandıjmı ötrenmlş, eşyalar ta
şındıiı gün arabanın peşine takılar.ak 

Macldrnln yeni evine kadar &"elml1:tir. 

Orada karşıJa.şan iki kadın kavl'a oı

kararak blrbirlerlnl mütek.abllen &alı

kir etmişlerdir. 

Bu kararın ta+;bikine evvela ~a
arif Yek.ileti ıbaşlaın!§ ve tekmil 
me-murlarının makine ile yazı ya
zaıbilmelerini temin için bir kurs 
açmJ.1itır. Bu kursa Veka!et me -
murları münavebe ile devam et • 
mektedir. 

Ayni suretle peyderpey diğer 
VekaleJ er için de kurslar açıla • 
caktır. 

Demek ki. bu k.itap muharriri ve7a 
müellifi tarafından yazıldı yazılalı, hlo 
bir anlıyan adam tarafından alıcı gö
zile okunmamış, teıktlc edilınemtştlr. 

Eier, aksi va.rlt olsaydı, burüne ka
dar, işaret olunan yanlışlar ıneydaııa 

eıkar ve kitap, ya resmi lisıeden çı

karılır. yahut da, tashih edilerek, yeni 
tabıları neşrolunurdu. 

sinde çalışmıya baş'amııılardır. 1 
Postalara tekmil ev sahipleri 

müracaat ederek beyannameler al
maktadırlar. Bu beyannameler a
zami 1 ay içinde doldurularak pos
talara verilecektir. Bilahare de 
ev sahiplerine yeni kadastrolara 
göre doldurulmuş tapu senetleri 
tevzi olunacaktır. 

balırıld.ıfını inkar ettUer. Be._~ l 
nlultı ,femlsinfn kumandanı. tf) t1i 
ne verilen talimatı tecaviis ede ~ · 
benla'rı batırmıştı. Çünkü ı.,u 
l'Cmilerlnln hareketlerini ~ 

Bu mllharrtr, pllba, uzun aman, 
Mrçok teJlere lıaıırel blmlf vo nl• 
larca 7utkunmut olacak! 

Bili mı TGıkuna:ronun be birader!. 
Yelltlr ar1ı1ı;: Ne lsleraeıı hepııl •ar, 
ftle! Heryere lı;anıştucı 

isTANBULDA GARİP 

MAHALLE isiMLDIJ 

Fakat, kadınlar, 1"ö:ıü.muzü, l'ÖDlümü· 
aü bo) a7a, mak:raJa o kadar ahştırds· 
lar ki, sade. boyum bir kadın ıııwl· 
dır!' Aşafı 11111.an bllmiyoru.z. 

Size, mahrem bir blsıllmden bahse .. 
derim: BD ru, sılı. sılı. &ördutüın, ak· 
ça, pak(!& bir bayan vardı. Nerede tse, 
•önlüme 7uya yapacakb.. 

Fakat, bir ~. ba bayanı, köt!'ılniiD 
bahçesinde sabah ba.Ule boyasu: "Ye 
makya,Jsıa sirm.l7e71m mi?. Birden ta-

istanbulda. ne prtp mahalle isim· •·- Mu" lh'· bir sukutu baraıe 
lr myamau..ı...uı. ... k 

teri vtrdtl': Meseli: bunlardan b i ,u: ufradım!. O .-ündenberl, boyasu a-
Plirtetı. Ba-.nefendi mahallesi?. dm l'irmekten korkllyorum. 
Bu malıallenln neden bu adı aldı- AHMED 11'.AUF 

fuq törle bir dü;Wıdllm. Herha~l~d~•_:_ ______________ -=-_ 

Nihayet iş mahkemeye lntl.k.al etmlt 
ve bunun durQ.fması yapılarak kartı
lıklı hakaret 7üsil.nden dava ıukut et
m)1tlr. 

Blrlncl da vaııın sukutundan sonra 
tfr l'ÜD l\olaclde Em.inen.ili evinin önün
ıl.;:n C'eçerken icerfde kendi k.ocas~ 
tömıtiş ve kapıyı çalarak yummuş l'O· 
ıünü, açbUŞ atz-ını ve raldbeslne söy ... 
lemediğl sözü bırakmam"!. 

Halbuki Talil, Macide aleyhinde ıt
na davası açmak üzere Emineyi şahit 
l'Östermek için konuşmala g-elmt., oı ... 
dutundan Emine bu 1enı tahkir hadi· 

.sesi üzerine derhal muhakemeye mü
racaat ederek ~Iacldeyl dava etmittlr. 

Şehrimizde de ticaret lisesin~.e 
memur için b ir daktilıcı kursu ku
şat olunacaktır. Bu ku:s.!ara m.': -
murlar mesai saati harıcınde mu
naıvebe ile devam edebüecekler -
dir. 

----00----

11,5 luk çanta paketler 

kaldırılıyor 

11 5 luk sigaralann çanta pa -
ketl~r içinde satılması yüzünden 
örselendiği ve g~iği hı<kkında 
inhisarlar idaresine yapılan şıka
ye ler nazarı dikkate a .:nınıştır. 

İdare İstanbulun tekmil semt -
lerinde ve diğer şehir;erde çanta 

Mevzuu bahis k!tabuı müeUifl için, 
hatalan bilerek .işlemJ.1tir. deneme&. 
Demek, ı:avanı farkmda detllmlş. 

Fakat, bu eserin mektep kitabı ola
rak kabul edilişi sırasında, ali.kadar 
mütehassıslar, tetkik vazifesini, acaba 
neden lyJ yapmamış?. Yoksa eseri teı.

k.ik eden mütebassaslar da, tıpkı mü
ell.ıl gibi, hataların farkına varmatn11-
lar mı?. İşte bir sual .ki, cevabını naşıJ 
verirseniz, veriD.iz, içinden sıyrılıp çı .. 
kama ısınız. 

Hayır, farkında idlle.r, deseniz, bir 
'ü..rlü; hayır, farkında dtitllerdi, dese-
niz, yine, bir başka türlü.. • 
Şu meşhur fıkraya bemyior: Aşa~ 

sakal, yukarısı bıyık .• , 

paketleri kaldırmağa karar .vf!r - 1 ----------·-:----:---ı 
miştir. Bu suretle 11,5 luk sıgara· ingi.teceye ısmarlanacak 

REŞAD FEYZİ 

---o-:r----

Muhafaza 
işle·ri 

Memurlar terfik edile
cek, va bütün ücretler 
maaşa çevrilecek 

etmenin baııan ıor olduiııntı ,, 
harp &öslermişllr. 1916 senesi il tıl 
rmda da Suscks ırıtmlslnln b• il"! 

rüzünden Amerika ile A!ııa-;;ı ~ij 
sında bir lhtilif c;ııknu.ştı. AlJlC ll!' 

rafından yapılan şlddelll ıazr!J )1l 
ıısıncla Almanya, haber ve leı 

... : folcu Iemllerlnl ı,atı 
, , vaaeuuı.,tl. Halbuki 24 ~ 
tarlhiııde Suseks l'emlsl ba.tırı ...... 
merlka protesto edince, A.ln1ı.JI 

1 
fi 

meU, tıpkı Atbenfa Ieml•d nıes; 
oldueu ,,bı, &eminin bir Alın• p 1( 
altı l'tmlsl tao.rından batll'ıldl 
Jr.ir etti. Halbuki Tlrı>lb: harvte;ııı 
neşrettltJ hatualarında bu geffl 
tırııması haklı:.oıda şunları yllz 

dır. 1 "~iBZBfilar 
KD Allı 

Şukrll Ahmet AlmanJa, italra n 
SoV1'eUerln kartıhkh va:d1etlerlnl &ah· 
111 ediyor. ilalya berşerln b&.fında fa· 
'1ım prenslplue udıkbr. Alman7a lle 
8o9)'et.lerln birden burinkü bale •e
len vazlJ'eUerl de nıalümdur. BUJ'ada 
:itabamn 7eal amumi $17asetl nazan 
•ikkaU callpttr. İtal7a içinde bulun

tlutıı reni •lrul farllarla Balkanlar ~· 
Tana sulllunu &"Ozet.mekt.edlr. Bu de .. 
aüm ve •uret lıaklkaten Ak.den.la ve 
Bal.kanlar sulh11 balumından alalüko· 
7u &Jlltll muhafaza prtıaa mü.sten.it 
eldula takdirde mes'ul bir hi.dlsedir. 
Muharrir Jnrnale Dllalyada Sinyor 

istemeksizin harbe sürüklenmişlerdir. 

Bıiyıik lmparatorluldar arasındaki 

menfaat tez.atlan baki kaldıkça. :rer
Tliriinde dün7ayı pa:r1ıf111ak ihUyacm· 
da olan d ... lel!er bıılundukça harbbı 
önüne seçmek mllmltün deJUdlr. 

Dün yapılan duruşmada h3.kim, mu
hakemenin nlhaye& bulduğunu teblll 

ederek karannı iki brafa blJdirmtştfr. 
Bu karara C'Öre Macldenin Emine7J 

tahkir ellltl sabll &örülmli!jtür. Bina· 

enaleyh kendisi 3 l'ÜD hapse, 1 11.r& a
tır para ce~ası ile nıuhakeme masn
fma ödemefe mahkiım olunmuştur. 

lar da 12,5 luk.lar g !Jiınukavva ku- vapurlar 
tular içinde satılacaktrr. l 

Yeni kararın tatbikine evvel! İngilrereye ısmarlanacak o .an 
İsanhul semtinde bir iki günden- gemılerimiz için mulneıif İngilız 

tırına-arı tarafından tek.liflıer ya -bed başlanınış'.ır. 
ı:ıı,maktad•r. 

İstanbulda ve tekmil ~ehirle -
rimizde kaçakçılığın azalmasında 
gümrük muhafaza teşktlla '.ının bü
yük yardımı oduğu görülmekte -

c24 mart 1916 da. Susek-.: f'r1'ıı 
poru torı>lllendl. Birlik Am~ri:;,r 
burtyellnln sualine karşı, aü~ dı' 
ıılzaltı C'emtstnln rapom l'eınır: 
n1z erkinıhıt.rbl1esl. 10 nisandl_. 
bükümeUnln Suseks vaDunıJI 

.,ı..ıı rtblnfn Alman denizana .-em l 
cumundan baş:ka sebepten tı~ 
oldutunu kabul etmek mecbur• 
bulundutunu bildirdi. Fakat..:
ıapor &"elince; Swıek.s'ln den 
mllerlır.lzln biri lanl'tndan 

Dolmabahçe stadyomu 
Ezcümle yapılan tetk..k.lere gC>

re bu sene kaçakıçılık vak'alan ge
çen yıla nazaran % 60 nisbetinde 
azalmıştır. 

Onun için ba~lln sulh 1aımıaia im· 
kin yoktur. Ylrmlnel asu Ayrupumm. 
biinyeslnde bqlı7aa ba bib'iik amell• 
J'&l mutlaka :rapllaeakbr. 
VAJd:T: 
Asım Ua Holanda Ye Belçlka11111 aalh 

&avassutlarınd&D. bah3ederek diyor ki: 
cBu leşebbüsüıı ehemmlreıı faydalı bir 
neCJce verip vermb'ecefi meselesinde 
delildir. Çüıılı.ü iki tarafın sulh prl· 
.A..Uu.ıu.ı .. , ou »ULD tava.ssuıunda Al 
manya tarafından &'elen l'lzli bir ıeı
.klnln tesiri de vardır. Almanlar yann 
bu iki memleketi çline7Jp l'eçeceklerl 
ni düşünerek etkin umumtyeye kartı 
kendilerini nwııır röslennek l•lemlt de 
olabUlrler. 

1 KfJÇÜK HABERLERi 

* Bütün vatandaşlara okuyup 1az
ma öjrebnek maksadile her Halk.evinde 
bu kış okuma yazma kursları açıla -
cald1r. 

Dolınabahçede yapılacak olan 
stadyo ın :~ın .s .ımliıi< ediımesi icap 
eden yerler hakkındaki muame -
leler bit irilmiş'. ir 

Dahiliye Vekaleti de bu yerlerin 
istimlaki için menafii um~miye il 
kararı verihnesi hakkmdakı Be
lediyenin müracaatini kaıbul etmiş 
ve bunu dün vilayete bildirmiştir. · 

Bunlardan başka, maruf İngiliz 
gem: inşaat müesseselerini? daha, 
vapurlarımızın inşa"Sma talıp ola
cakları anlaşı.l.mııştır. Bu sebeple 
münaka"Sa müddetinin yeniden u
zatı,ması kararlaş'J.Cılmıştır. Ev -
ve.ce 'bu ayın 15 ine kadar tem -
dit edilmiş olan münakasanın bit
me tarihi bu yeni kararla 15 gün 
Cl'"4la )'ani ayın ao una kadar uza
tılmıştır. 

Diğer taraJitan gümrük muha -
faza genel komutaıwğı teşkiliı.tı 
mens1.Dplarmın da teıfihleri kal'ar
laştınlmııı~ır. 

d.Jf'I anlqddı.• 
(Tlrplb'ln halıralan: Trreüıl" 

llall Talil. Sahife 338). 

Herhalde Almanlar bu barP; 
rika efk.innı tehyto etmemek 1 
orla, ticaret ve 1olc11 ıremtsl b• 

laıı çelı:lnmlşlerdlr. Fakat 
mukadderatını idare edenler, 
efltirını harp uldelerlne arsG" 
7an başka hadbelerln de tebftf 
bllece:fhıj anlamaktan iclzdlrfl~f· 

h&ktı:a Amertkada.n l'eleD b 
Clty Of Fllnl hadisesi dolay15D~;.. 
rfkanın, ansınn, Ltlzitanya ~. 

tılı l'tinlerdeld atmosfer içine 
fını bUdlrmektedlr. ETVeli 

UJ'l'Ub hareket ettiği halde rl 
tehdit etıttı cihetle Amerlkalıl,ı' 
manyaya hiddellcnmlşlerdlr. ' 
lam bitaraf harekcl elmedtkltrl 
belle Sovyel İlllhad•na karşı ,_ 
olmuşlardrr. 

* Hava korunması için mahallelere 
el tuıumbalan alınmaktadır. Bu tu -

Binaenaleyh Belediye reisliği 
hemen insaat.ı münak.asava c>ka-

-0--

Hııkuk fakültesinde d o ktora 

Öğrendiğunize göre bu teşki -
.ıatt.a çal!şan tekmil ücretli memur
ların ;;yiıklan maaşa çevrilecek -
ti~. Bu suretle ücretli memurlar 

.... J ·- ..... 
. . . . . . . .. . ~ ~-- ... * Dahl1i1e Vekili Faile Öztrak EJA. 
zı.ğa &itmiş, merasi.ınle karşılanmıştır. 

.. ............ ~ ........ •y ... ~ J ........ " J "'i' ı.ı.ctu.ı.e:~ı..t uc:: L&yın orun .... 
CVMHU&hTrı Şeh.ri.ıniz ümversiesl ·hukuk fa

kültesinde dok1ıora imtihanlanna 
ayın 23 ünd~ başlanacaktır . 

maktadır. Ezciim!e muhafaza me
mudarı ı12ami 50, kısını i.mirJeri 
55 ve mmtaka amirleri de 60 yar 
şında bulu.-ıabileceklerdir. 

Nadir Nadi cPakbn lasdllrl• lslmll 
ba&Wıkü bafmakaleslnde düıı Bilrük 
Millet Meellslnde kabul ve ludllt olu
nan Türk - Fransu: .. İnı'llb anlasma.
sınm bü7ük .kı7met ve ehemmi.retlıı
C:f'n bahsederek ezcümle dl1or ki: 

cPaktm nttekJm miisbet semerele
rinin meydana çıkması için 1.asd.ıt Jı:e7-
flrellnl beklemete bile lıuum kalmadı. 
Balkan ve Akdeniz milletleri arasında 
•imdiden •ö.zJe rorülur, eUe tuıa.ıu.r 
bır deilşme vardır. Dün, blrblrlerlne 
fÜPhe ve l!lmatsulılı.la bakan muhtelif 
•ıikOmetler bU&UD karşllılı.lı •ulaşma
lar 7apı7or, araJanncbld sisli ve bu
landı h&va71 &emizJemJ7e çalışı7orlar.» 
'rAN: 

l'El'iİ SAllAJI: 

Hüseyin Cabll Yalçın .Türk • Fran
au: - İn&illı ınaahedena.mes.i.» lslm:U bu· 
rünkiı bqmakales.J.ude Ankara pak .. 

hodan bahsed.17or ve ezcümle şunJan 
söylüyor: «TtirkiyenJn hiçbir l'Ürültü ... 
7e papuç bırakm.ıyacaiuıı, her adımını 
hem kendi menfaatlerini düşün.met, 
hem medenl7et1n ve beteriyeiln e.n 
yUbet prensiplerlle bu meııfaatlerl 

telll eylemek suretUe atms.k&a.n serf 
kalmıyacaflm fiiliyat isbat etmiştir. 
Diın Bıiyük Millet ıtleclislnde muahe ... 
de.namenin ltutakla ve alkışlarla kabul 
ed.Umeslnin m.a.nas1 budur. Muahede -
ııame son umanların en muanam ve 
haTırlı bir siyasi ak tld.lr .» 

* Bazı beledl1e memurlarının vazJ. 
fe1erlııe devamsızlık ettikleri görül .. 
düjünden bunun sür'aile önlenme.si 
ıubelere bildirilmiştir. 

* Beşiktaş - Taksim hattında işle
yen tramvay otobüslerinde bilet ile .. 
retleri bugünlerde ucuzlatılacaktır. 

ff W.& 
550 rram elma 

İne&'ölde.n C'etirllen bir cins elmanm. 
bir t.aııeslnln 5~0 &l'&m &'eldllmi l"Ö· 

zümüzle cördü.k. Adeta, bu, bir elma 
defU, küçük bir çocuk bqı ita.dar bir
şeydi. Güzel, mis gibi kokusu, sarı. 
tatlı bir renl'i vardı. Bu elmaları bb:e 
gösteren nt, yurdun bu köşeslndek.J 

taze- ve yaş meyva bollufunu anlata 
anlata bitiremiyordu. Ayni cins elma
nın, İnegölde, kllosunun 1,5 kuruşa ol
duiunu söyledL 

Talip:,,r şimdiden müracaat et
lheğe başlamJ.1ilardır. Bunların a
rasında •hukuk doktoru. olmak 
.tsıtiyen üç bayan da bulunmak -
tadır. 

Hayvan kullanan mıı:hafaza me
mudarına badema maaşlarından 
başka ayda 14 lira da i!Ave para 
verilecektir. 

* İhracat memnuiyetlnin kaldırıl -
rnası piyasada mahsus bir canlılık hu ... 
sule getirmiştir. İki aydanberi harice 
sevkolunmıyan birçak maddelerin fi
atian Jiikselmeğe başlaffi1$tır. 

j AVRUPA HARBiNiN YEN/ rv'.ESELELER/ j 

* Yüksek mühendis mektebinde bir 
aero dinamik şubesi açılarak talebe -
lere havacılık dersleri verilecektir. Bu
raya Amerikalı bir profesör getirile -
cek.tir. 

Altı ayda harp bitecek mi? 

M. Zekeri,ra Sertel sulh olabUlr mJT 
ili7e SOl'UJ'Or. Harp, tarihi seyrin bir 
•r•reU. olarak doimllftur. BiıTük dev
leUer, ba &a.rib1 11e7rln icabına \U'arak 

* Birkaç gündür devam eden !ırtına 
-:,üziı.nden gemiler teahhurla İstanbula 
gelebilmektedirler. 

D-Iemlek:ef. tabli zenl'inJikle:rle dolu
dur. Kıymetini iri bUellm. Hani, ne
rede J'af merva lşlerlle airaşan teşkJ
lilT. 

Fransanın müstemleke imparatorlu
fu ceçen umumi harbin devam ettlft 
dört sene zarfmda Alman tahteJba .. 
hlrlerinlıı faaliyetine raimen Fransız 
&oprafına 2 buçuk mtıyon tondan faz .. 
la nıaı ı-önderebUmişlerdJ. Hem de bu 
hesaptan fJm.ali Atrikada Fran.suların 
elinde bulwıan Tunus# Fas, Cezalr ha ... 
rlçllr. 

Bt!RHAN CEVAD 

~~ , - ' 
·:~~~~:\;E;~:dl Mehmetçik Geçiyor il 
mı.yordu. '\ı [ Yazan: İskender F. SERTELLi J 1 j 
Ayşe: ı 
- Ne yapalım ·baıba? diyordu. yarın öbür gün Ayşe nasrl olsa muhtarmdan sonra parmakla g&i-

may;n. Burada soyunun. Ne bu -
lursanrz sırtınıza alırsınız. Biz de 
İbrahim ağa ile çarçabuk ocağı 
tutlL1;tururuz. I.s1arunış eJbiselerı -
nizi ateşte kurulursunuz .. Haydi, 
sıkımayın! Hrkesin ibaşmdan ge
çer bunlar. 
Ayşe anas.nın yüzüne bakarak 

odaya da..dı. Ana kız konuşmağa 
baş.adılar: Mukadderat böyle imiş. He.e yağ- oraya gelın g.decek değil mi? terilebilecek evlerden biri de onun 

mur oıns.,, baıcaıım. Yann efüette Ayşe bu sözleri işitmemiş gibi eviydi. 
tamir ederiz _yuvamızı. 1 davrandı: Salih önden yürüdü kapıyı açtı. 

lıı.ra:ıuın aga evın yıkılınasıından; _ İru;allah bu yağmur dinmez Taşlıkta duran !Amıbayı yaktı. 
çoı< muteessırdi. . _ .. de sellerin a'.tında boğulup gide~,, Ül'.alık ayduiandı. 

- Bır kumet; bile bır gunde ta- Ayşenin annesi: - Buyurun İbrahim ağa. Allah 
mir eai.lmez .Para. ister .. Çok ke-

1 
_ Neler söylüyorsun kızım! de- aşkına çekirunyin. Köyümüze bir 

reGte ıs,er ıbu f.amıre. . . di. Deli mi oldun sen? Ayağımıza felaket geldi. İnsa·n böyie zam.anda 
Dıye soylenıyo.rd U. Salih, :fu-1 gelmiş saadeti tepecek miyiz? buradan daıha emin bir sığınak bu- ' 

rahim ağanın kolundan tuttu: Bahçeden bin mü.şkülatla sokağa l.aıJıaz. 
- Haydi ıb;ze gıdelım, ağam! çıkaıbildiler. Ayşe, içeriye girerken, annesi-

Yagmurun dıneceği yok. Her şeyi Yollar dizkapağına kadar su ve nin kulağına fısıldıyordu: ol<tuğu gibi ·bırakalım. Yann ge- . 
lir ıcabına bakar.m. çamurla, kapanmıştı. Etekleriıu - A.fah vere de yajimurdan ka-

.r .. şeıı.ın anne.si sev!nçle ba _ top; ıyarak • göl iç.nde yüzer gibi· çarken, doluya tutulmasak .. 
"il seleri aşıp gidfyor;ardı. Canırn dişlerine taka.rak yürü-i(ırdı; 

_ A.1lah razı okun senden, tam Ay~enin babası yolda giderken: yen ihtiyar kadıncağız birdenbire 
vaktinde yetiştin imdadımıza. - Ben elli yılıi.r bu kadar şid- silldndi .. Taşlıkta geniş bir nefes 
AyŞe hırçın bir sesle atıJ.dı; 1 detli yağmur görmedim. aldı: 
- Ben komşuda kalayım, anne! ı Diye söyleıı.iyordu. Köyde yalnız - Canımı sıkına, Ayşe! Buna 

Bu yağmurda sokağa çıkarsam, sıd- onların evi değil, birçok evlerin nankörlük derler. Salih imdadımı-
sıklaın ıslanınm. damları çökmüştü. za yet i.şmeseydi sokakta kalm"i -

- Islan.aağ.mız kacıaı- ..s landı k, Nıhay<'t biraz sonra Salı.ıı.n e • tık . 
kızım. Anca beraber, kanca bera- ı vine vardılar. Ayşenın babası, ana kız arasın-
ber. Bu tufanda ana evlattan ay- 3 aLh bu evi birkaç Yıl önce yap- da geçen bu konuşmayı duyma -
rılamaz. Haydi yürü bakalım. tırmıştı. Evin zemin katı bir met- ml§tı. Sırtındaki ıs:ak pal:osunu 

Saiih, İbrahim ağan n kolundan 

1 

re yüksekliğinde taşla örülmüş, çıkardı: 
çekerek: duvarlan sağlam, çatısı yeni ve _ Amma da ıslanmıııız ha .. 

- Benim evim de sizin eviniz muhafa:zalıyd.ı. Üç odası vardi. Salih derhal bir odanın kapısını 
demek tir, ağam! dedi. Neden çeki- Topal Salih zevk sahibi bir a-

1 
açarak oradaki Jfunıbayı da yaktı. 

niyorsunuz? damdı da. Balıkesire indikçe ev , Ve İbrahimin karısına hitaben: 
İbrahim da: gın ve heyecanlıydı:j eşyası almış, ,.,u .un odaları adam f - .3.:Z, ana kız buraya girin he-
- Övle ya - dive cevap wrdi • akıllı döşemişti. Denilebilir ki.. köy le bakalım, dedi, yabancı gibi dul'-' 

' 

- Gördün mü şu vicdanlı ada
mı? 

- Kimseyi metetmeğe vaktim 
yok, anne! · Paçalarımdan sular a
kıyor. Sırtım ıslandL. İçim ii§ü
yor H<"lnen soyun.aJun. 
Ayşenin anası kaıo;yı kapama -

saydı, a-ralarında geı;en kon~ma
lan uzaktan dinlemek hiç de fena 
olmıyacaktı. 

* Ocağı çabuk yaktılar. 
Ateş başında e.bisa.erini kuru-

tuyorlar. 
İbrahim soruyor: 
- Bu koca evde yalnız mısın 
- Hayır. iılıtiyar bir halam var. 

Onunla birlikte oturuc,uz. 
- Şimdi burada m1? 
- İki gün önce Balık esire git -

m i0ti. Orada bir gelini var da. Bir 
kaç gün onlarda kaldıktan sonra 
yine buraya dönecek. Bütün evi 
çeviren o kadındır. İhtiyardır am
ma, öyce çevik, ÖY'le beceriklidir ki. 
oıı~alığı süpürür, yemek pişirir, 1 
bahçeye bakar, ta'VUklara yem ve
rir, çama.şınmızı da o yıkar. 

- Ne mutlu sana. Öyle becerikli/ 
bir halan va.ı:. 

{Dl'!tıamı 11tıT) 

İki aydanbert devam eden ye.nf 
harpte de ınüs&.emıeke bnpantorıu .. 
,fuoun Fransaya temin ettlil menafi
den memnun olmamak için hiçbir se ... 
bep rörülmüyor. o kadar çok istüısa
liil lemin ediUyor ki aşatı yulum bir 
hesapla bu lsllhsalil reçen 914 • 918 
harbi esnasındaklne nlsbetle 5 misU 
tutuyor. Bununla beraber Fransızlar 
fçlıı müstemleke lmparatorlufunda 
ne varsa bemen hepsini alarak men
balan kurutmamak üıere neler yap
mak lizım l'eleceilnl erbabı düşünü11 
söylemektedir. 

Tabii servet itibarile aenı1n. olan 
müstemleke1enlen h&FVanat, maden 
kömürü bol bol alınabilm.ektedJr. Ge
een harbin &onunda Alttıan7ada.n • .. 
hnmış olan müstemlekeJerin Fransız
lara dÜlfCD lr:1Smında da yfrmJ seneden· 
beri elde edilen neUcelerl söylemek:Je 
bitiremiyorlar. Hulisa 2aten zengin o .. 
lan Fransa için bJt denizaşırı lmpa
r::ı.torluğun temin eUfiJ menafi böyle 
harp cönlerlnde sayılmakla tükenm.J
yor. 

Ortaya kona.n birçok rakam var. 
Bugünkü Avrupa harbini anlamak ı .. 
cin de vakit vakit bu rakamlara mü ... 
racaat etmek, dOiiişenlerln kavgaya 
devam için ellerinde .ne l'ibl lm.kinlar 
bulunduiunu ,{Özden reçlrmek Ji.zım 
ı-eliyor. 

l\Iüstemlekelerlnln eUnden ı;ıkmq 

olmasını Almanya unutamamıştır. Öy
le ki eğer Danzlı- meselesi diye blrşeJ' 
tutturup nihayet Leblstana taarruz su
reUle harp çıkmamı!JI olsaydı boıünkü 
Almanya e~ki müstemlekelerlnJ uıe .. 
meklen ırerı kala.ak defUdl. Şimdi 

karşısındaki Fransa ve ~Ulere &lbl 
büriik ırarp devletlerinin denlufın 

;rerlerden temin et:mek&e olda..kları me• 
ııarıı dlişliıımekle, kendl&lnln de lı111111 

mu.kabıl elinde ne varsa. ono idare et
mek vaziyetinde kaldıfmı gö:tönüne 
ı-etirmektedlr. 

Bitler idaresi iktidar mevkllne l'el
difl 933 senesinde Alma.o sanayii lpin 
memlekette 20 milyar marklık me -
vaddı lplld~lye blrlkllrUmlş bulunu -
7ordu, Alman.ranın ihracatını 7apa -
bilmesi, dünya Ue alışveriflnl }'O]u.nd.a 

devam ettirebilmesi tein bu milı:tar oolr. 
yerinde l'Orüliiyormuş:. Fakat 937 se
nesi nihayetinde Almıuı;ramn ,11 haJe 
reldlfl söylend•: 

Varidat azaldı, masrat çofald.ı. Mey. 
cut mevaddı iptidaiye tükeniyor. Eler 
ılındlre kadar tululan yol delişllrll· 
meue iş cittlkçe leııaJaşacaktır. 

Bunu böylece liz.ım ıeıenlere met ... 
bur Şahi söylemişti. Bunun mııııası 20 
milyar marklık birlkllrllııılt mevadd.ı 
lplidalyentn arlık ıükeıunlş olmasıdır. 

Petrole ı-ellnce: petrol bul'ünkü hal'Jl
ıe elzem blr madde ki motörlü vesai
tin, t&htelbahlrlerln, t.&77arelerin lt
leWmesl ondan bekleniyor. 

İnrilizlerin hesabwa göre buı-ünkü 
harpte da7anabllmek için denb:, hava 
ve kara kuvvetlerinin petrolün arkası 
,felecek mi, ..-eimiyecek mi?. diye dü
ıünmekslzin ba maddeyi sarfedebiJ -
melerl lmkiru daima ellerinde bulun
mak li.zımdır. Harp daha (akmadan 
evvel Almauyada yapılan tahminlere 
ı-öre Almanyanın sulh 2amanındaki 
DJ'flyatına kiti ceJecek ancak 5 aylık 
petrolü bulunduiu cOzöniine retlr:Ui ... 
yordu. Sonra harp çıktı. Bueün tevka
lide bir hal karşısında ihtiyaçlar b&.f 
&öslemılş demekllr. 

Şimdi ~eçen ırün Lold Corcun yaa. 
d.ıtı &ibl Avrupanın bürlik üç milleti 
harbe tutu.şm111 bulunuyor .. Blrblrle -
ı1.ııt J'akıp yıkmak için e.n son vası
talara malik olan bu muharipler ara
sındaki döfüşıne ne vakte kadar de
vam edecek?. Buna da diier bir in ... 
&ills muharriri şöyle bir kehanetle ce
vap vermek istiyor: 

İn&iltere nıullü suretle havalara 
bitim olur olmaz baklkl IU1h kendini 
ırösterecek, diinranın 8 ay içinde kur· 
1ıı1ıııası lmUıu rördleeekllr. 

WUMALs~ 

Amerlkanm vazlyetlnl yakJ!ldl' 
tenler, bu büyük devletin flli 
harbe lşh.raki için Almaniarw, 
harpteki l'lbl, Amerikan etkin 
yeslnl tehyiç edecek blrkao vI 
maları ki.fi o1dufunu söyleuıc~ 
ter. 

Alhenla bu &aflardan biri idL.ı' 
Ot Fllnl de lltlnclsldlr. Alman1 
dare Menler Amerikayı anlaDI 
ısrar ettikçe bu ıraflann tekertiil' 
mesJ beklenlr. 

Yunanistanda bloke kal,.O 

paralar 

Şehrimizden ve d:ğer şeJıiı!I 
den Yunanistana mal gönderıP 
paralarını alamıyan tüccar.ar~. 
ziyeti ile hükümet yakından 
kadar olmağa başlamıştır. i 

Dün Ankaradan Cumhurı1 , 
Merkez Bankasına verilen b~ rJ 
mirle bu kaıbil bütün tüccar', 
bayrama kadar bankaya ıı_ıiir1. 
caatlarının temini bildirilml§tı 

Tüocarlar Yunanistanda ne ~ 
tar bloke paraları bulunduğU~0ır 
bunların hanıgi oıürnsesede o~ı 
ğunu 4 gün içinde bankaya h 
vereceklerdir, 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dardi 

Şehitlikteki 

~·· Edlrnekapıda oturan bir o 

yacumuz yazıyor: 

' bO" cŞehlllllt mezarlıtında cıını 

riyet bayrammda yapllan JJJerJ" 

simde bir noksanlık nazarı di)" 

bUmJ celbelll. Burada hakil<•ıet' 

eüzel bir çeşme yapılmıştır. Fi .. 

kal lizerlnde larlb yoklur. " .. ..

bu ıçeşme;re tarih konmama§! ,U 
unuıı. .. .nlık eseri midir!» 



Asker Gözile 
Cepheler 

L 
1 

U inci ııahlfeden denm) 
""Ye ü tlbe!• m temadiyen yokladıklan 
Şııııd;h oonradan anlaşılacaktır. 
\ıııd· &el>ebini kestirmek m~ 

\'ur. 
ıialia~ınurıu havalar da tayyare 
~uıi .durdurmuş gi.bidir. 
iki tar ih tnusa.it havalarda her 
tilııı.e:ça da hemen faaliyete ge-

l(· edır. 
•ııre~•tlelerin bir.birlerile müthiş 
gıııuı:e Çllrpşa<:aklannı zannetti -
1'1-di bu tı:ıuhareıbe, yavaş yavaş 
di~· IDeharetlerin tecrübe edil -
-..ı aca · 

lııurıu tıYrp ıbir muharebe old11. U-
liıııdi 8.lıpte alıştığımız kaideleri 
dj b· 90k değ;şmiş görüyoruz. Şim
ııy~ tayyare bulutlann arasından, 
"Ye P ııu.,..riyor, or'.ahğı velve
!'-iı;· Verdikten sonra kuvalanarak 1 
leıb~~· Denizlerde dinamitle tah-
t ır avına çıkılıyor. 

l!iı~ız gazeteleri, cephedeki fa-
b113ıısı en bahısecı..rken, Almanlann 
!er İat' sureıte yetiış'irilıniş köpek
~ı. Alihda:rn ettiklerini de yaz1yor
l1~1kl ınan müfrezeleri .bir ~fe 
lori • an zaman, ilkönce köpek -
d~ııe saldırıyorlar. Köpekler bir 
lııı.:8 an mevcudiyetini haber a - • 
l'nııa hl'Vlıya havlıya geriye Jwşu-1 
~· Alman.lar bu harp köpek-
~ çak istifade ediyorlarmış. 

Ya, acayip bir muharebe! 
'-., ERANIHARP 

RAnvo HABERLERi 
~'l'eete ye mukabil kauçuk 

Hitler' e Dün Gece 
Yapılan Suikast 

(1 lnot oülfeden lenm) ı yatına karşı ıbir ıru.ikast olmasi muh-
merasim hitam bulup ta halk b>- temle göriılen bu infıli.Jun neıice-
rahaneyi terketmeğe başladığı za- sinde halkın Hitler'in etra!ında 
man vukua ,gelmiştir. daha sıkı ıbir surette toplan.ınak gi.-

GESTAPODAN DA ŞtlPHE VAJl bı bir netice vereceğini söylemek-
Parls - Diln &kfamkl ııılkasl1a tedirler. 

41kkale ,.7aa noklaiar vardır. Errel- Diğer bir takım müşahitler de bu 
ee Hess'ln diln akşam detu bu~ ak- infilak neticesinde Yahudilu aley-
- mert nahık oö7liJ'ecelt ilin edil· hinde çok daha şiddetli tedbirler 
mlfll. '1•1buld loplanlı dün ak..,m 7a. aLnmaısı muhtemel bulunduğu 
Pılnuf ve Hess 7erlne muer natuk sö7- mütaleasınt serdetme~edirler. 
lemlfllr. Der ııeııe 7apılan ba toplanll ALMANLAR İNGİLTEREYİ 
hususi mah17elle olurdu. Bu sene mı- İTI'İHAM EDİYORLAR 
!erin nulka rr.d7o ile nqredllmlfllr. Londra 9 (A.A.) - İngiltere, 

Bütiın ba veka7I 11llkaslın Gestapo Hitlt!r'e karşı yapılmış olan sui - ı 
laraftndan tertip eclllmlf olması lhll· ·kasdda suç ortaklığı ile ittiham e-
mallerlnl kuvvellendlri7or. Gestapo dilmektedir. 
Bolşevllderle anlatlnlJ'a taraflar ol.mı- cl2 Uhrbalth diyıor ki: 
7anlan 7akalamal< için bıl7ul< bir ler· Bu suikasdda İıı.giliz gizli servi-
tip 7apmıştır. sinin eli olduğu muhakkaktır. 

Birahane binası yıkıılrnış isıe de Yarı resmi Deutscher dıenst di-
ışıklar sönmemiş ve bu sayede za- yor ki: 
bıta, ölüleri ve yaralıları çarçabuk •Bu eşebbüsün müşwvikleri, 
kaldınnağa muvaffak olmuşlar. gizli bir servisin ajanlarıdır ve on-

Zabıta, fe'8.ket kunbanlannın i- lann arkasında muharipler bulun-
simlerini bildirmekten imtina ey- maktad:r.• 
lemektedir. Bizzat Alman radyosu şöyle di-

Yaralılar arası.ııd.a 4 yadın var- yor: • 
dır. cBu eşebbüsün müşevvikleri 

Felaket esnasında Nazi şeflerin.- ğu memleket - İngiltere - -bu sefer 
den Goebbels, Hess ve Streither devletin düşmanlarına karşı çok 
bulunmaka idi. şiddetli tedbirler alacağımızdan e-
Bazı müşahedeler, Füıhrer'in ha-- min ola<bilir .• 

EN SON DAKika 
ve kalay 

~~dra 9 <Radyo> - Şimdiye l
0

spanyanınAlmant ht Ih h" 1 • ~Ut İngfüz Jımanlarına sekiz va- a e a ır erıne 
bij !\~el\!ste gelmiş:ir. Buna muka- I} • • •• •• ·ı k 
del"i Usy~ya kauçuk ve kaiay gön-

1 
evazım vermesının onune geçı ece 

laJısllııştır. Bu ticarete 29 vapur • . . 1 
!.> edimiştir. Tanca 9 (A.A.) - Frans.adan Bu tedıbırın İspanyanın Alman 

ı\lınan . • Fransa Fas:na ve Fransız mustem- tahteLbalıırlerine lE"Vazım vemıe-
ı.., CRsuMllll'mın faalıyetı lekelerine ithal edilmiş olan mal- sini menetmeğe matuf olduğu be-

dıııı:dra 9 (Radyo) - Amster - !arın ekrar ihracı menedilntiştir. yan edilmektedir 
b,İ\'<l an bildirildiğine göre. polis 8. Al t . d h 
lır. l'l~revle~e iaharriyat yapmış- ır man ayyaresı a a 
hıe b garaıda esrarengiz bir tay- d •• •• •• }d •• 
tınd '!;lunmuştur. Hudu civa - UŞUrU U 
lir. a dort Alman te<Vki! edilmiş -

Q· Londra 9 (A.A. )- fümter a -
it-' Alınan vapuru yakalandı jansının Fransada bulunmakta o- ! 

..., lan muhabiri, İıı,giliz tayyarel.,rir.ln 
tııte lldrıı 9 (Radyo) - İngiliz ge- Fraıısadaki bir muvaffakiyetler.<tl 
•ahi!~ ~tlantikte, Afrikanm garp bildirmektedir. Almanlann bir 
~n~rınde 7600 tnnluk Urnfelıs bombardıman tayyaresi, çetin bir 
~al e ·bir Alınan vapurunu ya- muharebeden sonra Majiruı hattı-

......._ atnıştaıııır n:n gerisinde düşürülmfuıtür. Bom-

bardıman tayyaresi, büyük bir gü
riıltü ile bir kasabanın orta yerine 
düşmüş'.ür. Mürettebatı olan 3 kişi 
telef olmuştur. 

Fran.sada m11vs.ffakiyet kazan -
m~ ilk İngiliz tayyarecisi olan bah
tiyar tayyareci, 21 yaşlarında Ye
ni Zelandalı bir delikanlıdır. 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

REZA'.NİN: Nermi.a ellerilc 

ABD Ü L V .t HA B'a 
Takdim ettiği 

BEYAZ GÜL 
Scvi~meğe karar vert:n iki gencin a' u Mmbolü 

kalplt:ri sevda ateşile yanan iki sevdaze .. enin 
hasret nişauesidır. 

EYAZ GÜL 
r:~•n yegane 

.:.S KRALI ABDÜL VEHAB'ın Has~as ve ince ruhundan 
kopan bir meloı.li 

romanıtJır. Seven ve 

TÜRKÇE 
SC\ işenlerin ll§k "VC ıztırap 

SÖZLÜ ve ARAPÇA 
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ltıcriJ' b t • • • d•w • }A co ız gam o u suvarısının ver ıgı ma umat 
hakikaten çok kıymetli idi 

"8_;; ~evaını. bir muyaffakl;retl, mu
~1tıt1J bir akını '11 kruvazörle 
"'•it •it detil, akına bnnunla başla
lla1t· bile batlı b"'1Jla bir cesaret. fe· 
-.11::::· tam manaslle hlr fevlı.ali-

\:;1tll~ rambotanon sü.variıııi ıuı -
~tı: l"trni.stne avdet etti. k,., •llrlııı uturladıklıuı ııottra kendi 

ta~,n~a.ı •na. dönen Jtau.f kaptanın ka- 1 

"'~tt. a blr l<tlfhamuı bursusu bellr-

t\~al:bbot llivarlainin verdJll ma.1i1 -

""'" toı. lu:rmelll idi. Osm.ınlı donan-
-•Lnın 

-~li l'•Phiı lldnci bir huruç Te 
illa cede Barbaro!JUJJ tahribi ve donan-

>.::"' Dlaflilbiyell ile biten bir harp 
tt 1 :lftı. lşlfo bu:nu llamidlye süva
ttaı,~ ı.ı.verı llllarında blr inıUlz bin
'etı ~ndan ötrenm.if bulunuyor, esa
tı.t, t lı8ır Yunan konsolosunun yap .. 
t tf•bbüsttr de bu haberi 1#111 e-
ee•lt "'uo, tnabiyette bulunu1ordu. :\laa-

'"'1~k herşeye_ raimen akına dtvam 
~tıu' _belki Omıanh donanma ının 
r11,b bı.retUe neticelendi.ti haber ve .. 
ao11_ ikinci dtnlz muharebt"slndtn 

·~ vaz· \11ıu ı1et1 en feel safhaya ,-lrmJt 

dun etmek zarureti merduıa çıkm.ıf 

bulunuyordu. 
R.aul kaptan bu düşUnoelerJe baş .. 

başa flkrloJ J'Or&rkea kamaranın ka
pısı vuruldu: 

- Buyurun! 
Açılan kapıdan içeriye sefine lklnclsl 

AdlJ Bey clrdl. Süvariyi askerte se • 
li.mladı, haber verdJ: 

- Zanbuklarla kömür '"Jdl ffea
dlm. Po"taJ'a başhJ'OrD%. 

- Tabii ... ve sür'atle! 
- Fakat Süve:rş sularmı terketme· 

miz hakkında'kl maballl nota ne ola· 
cak? 

- Ona da uymak meebarl:reUnde-
7iz!. 

- Kömür IHmlamuı 8 saat kad&r d· 
rer. 

- Hemen postaya başJa:rın? 
- Ba~üstüne efendim!. 

Adil Be7 kapıdan çıkarkeıa ııtınrı 

tekrar se-tlendl: 
Adli Be7l 

- Efendim ... 
- Vardiya bquıda bulunanlardan 

ŞARKILI 
-==--"'-===== 

alarak buraya celin. Yeni ve mühim 
haberler var. 

- Peki efendim. 
- Adil kaptan süvari kamarasından 

fırladı. Hızla adımlarla l'ilverteJ'l l'eçU. 
Borazanlann tabur borusu Mısır sa ... 
larında akisler bırakarak unun se.b; ... 

lltlni 7ırtlı. Hamldl7enln cesur mü -
rettebalı taburda loplandılar. Adil 
kaptanın 7aphf'ı t:ıkslmaUa seri blr 
kömür Postası teşkll etliler. Bam.ldJ ... 
;,eye aborda eden kömür zanbukJan 
J'ÜkJcrlnl boşaltmaf.a koyuldular. 

Bu faaliyet devam ederken AdU 
kaptanla birlikte çarkçı 1\-lustafa ve 
seyir zabt'• Fahri Beyler de Raul kap ... 
tanın yanına gelmiş, Hamldi:renln ıü
varl kamarasında toplanarak konuş ... 
maia başl amı.şlardı. 

Rauf kaptan düşünceli bakışlarını 

arkada.tlannın üzerinde rezdlre ce:1· 
dire söze nereden ve nasıl başhyaca
tuu kesUnneie çalışarak attı.atlı: 

- İnl'lliz cambotunun süvarisinden 
bir kara haber aldık. Mahiyetini he • 
nüz kaı'i tekilde bilmiyoruz. Fakat ne 
de olsa hoşa l'ltmiyecek blrşey! 

Rauf kaptan durdu. Arkadaşlarmın 
sual dolu gözlrrinde bakqJ.arını dolaş
tıra dolaştıra nefes aldı, devam etti: 

- Donanmamız ikinci blr hurug 
7apmıt? 

- Ne z.aman'f 
- 6 kinunu._anlde! 
- Yani hareketlmtzln b~inel &'Ünü! 
- Evet! \'e maalesef bu seferki ne-

tlce; İmrnz muharebe.ı.;fnin tamamen 
aksine olarak donanmamızuı maflil 
blyellle l#celli etmilj! 

- imk:lnı 1olt! 
Hamldlyenln üç Yllll mba71 bir 

afndan haykırmışlardı: 

Hitler Niçin 
Su 1 h 1 s ti y o r? 

(1 inal sahifeden dev-> 

n llmlt bota çıbnıe; eler 'ferileu l&a· 
berlere lllmal calsM Alman halkı har· 
blıl memlellele sellnlıtı bahran 'fe 
mu'!ayakanm şiddetine daha ,lmdlden 
....,... bahıımıı7a bqlamışlır. Bu ara-
0.1., hemen hemen Almaııyaıwıı büUla 
Ucaretl de durnnq, puarlan b7bol ... 
mut. sellrl l<esllmlfUr. io puarlant1 
AJman sana7llııl. Uca.re& Ye halkuu 
beslemesine ise lmkla tuavvar edile
mez. lşLe, butun bu lbUmallerln ta ... 
hakkuku k&l'fLSmdadır ki, Diller sulh 
istiyor ve en batta l'olouya harbi oı
lwıc17a kadar tarihe maletlltl: cDava
lıın kansıa halledebilen tek ada.nu şöh
reUni tekrar iade ye muhafau ebnek 
lsll7or. Alman dn•lel teflnln ba dda
kl nulku bir tehdit sö7levl olmaktan 
ziyade mümkün mertebe mutedil ve 
.:zararın neresinden dönülürse kin 
prensfpint müdrik bir nutuktur. Ancak, 
Bitler her türlü denemeden IOnr& da.hl 
mutlaka harbe devam icap ediyorsa 
bu lakdlrde de Alman7anın bq 7ıllılı; 

blr harbe dayanabilmek için hazırlık. ... 
larıru l'Ördülünö ifade edi:ror ki, bu 
da nipr bir nsl:Jet ka'1wnda ve 
netice ne o1ursa olsun herhalde 80 mu ... 
7onluk loplu bir külle loln lmlr.i.nsııı 

bir hareke! sa7ılmı1ablllr. Fakat, mu
kavemetin asla ufer olmadıtmı bilen 
mtıer'ln nutkunda ve sulh anusu ,. .... 
nında bu satha daba sl7ade ikinci 
pli.nd.a bir yer maha.fan eylemektedir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Çemberlayn 
Bugün 

Cevap Verecek 
(1 inci sahifeden devam) 

şlmdWk bunun bir n&Uce vereecilnl 
linıJt etmedlllnl bildirecektir. 

Papalık mebaflll de bu leşebbüsiln 

netice verecefinj ü.mlt etmemektedir. 
Amerika mehalill, Bitlerin dün ak .. 
pmkl nutkundan sonra, teşebbüsün 

biliibü1ün aklın kalacatı mül1hazasm ... 
dadır • 

ROMA DA BİB l\ltlTALEA 
SERDETl\IİYOR 

Roma 9 (A.A.)- Gazeteler, Belglka 
Te Bolandanın taYUlllt tqebbüsıeri:ne 
fevkali.de a.~. röstermc~tedlrlcr. Ga· 
.. ıeıer, bu meseleden ilk sahifelerinde 
b:thsetmckte ve Kraliçe VUhelmJne lle 
Kral Leopoldilıı foloirr.fUerlnl neşre7-
lc1uckLed..rıer. 

Fakat ı-aze~ler, bu -bapta doirud.an 
dotnıya mlllalea -dinden içtinap et
mekle beraber bil:J'ülı: maııteUer aJ ... 
tında Dolanda .. e Belçika hükümdar
larının bu tetebbilslerlnln Fransu; ve 
İncllbı pzelelerlndelı;I c • .terinin ha 
teşebbüsiln meııti bir oevap ile k.,..ı. 
la.ııac.atmı iljrr.p elmekle oldııiuıua 1u
maktadırlar. 

SKA'IDİNAVYA KRALLARI 
llIÜZAHEll.ET EDECEKLER 

Londra 9 (Hıısusl)- Danimarka, 
İsveo ve Norveç K.rallan Dolanda Jtra ... 
ilçesi ile Bel('lka Kralına tcll'r&flar çe
kerek, tavassut teklUIDde bulunduk· 
tarından dolayı memnunb'etJerinJ be· 
yan etmişler ve sulh lebtne daima mu ... 
:ıaherette bulunacaklarını te.m.Jn eTle
mişleTdir. 

Bununla beraber, Ur.J. hU:künıdanD 

teşebbüslerinin maT&ffakt:rcUe nt'tlce
lenmesl hakkmdakJ nikbinlik Holan
dada gittikçe zail olmaktadır. 

İki yeni meb'usun 
tahlifleri yapıldı 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
içtimaında bu kere meb'usluğa in
tihap olunan Amiral Rauf Orbay 
ile Razi Soyerin tah.lifleri icra o
lunmuştur. Ölen Muğla meb'usu 
doktor Hüseyin in hatırasına hür
meten de bir dakika sükut edildi. 

Eyüp Sulh Ahümı Şalıslye Hikim
llllndt11: 

Bir İngiliz Denizaltı 
Gemisi Batırıldı , .. 

(1 inal ııahlfedeıa de,...) 

Çllrçll bundan 80lln lıarbin son 
lldnci ayındaki İngiliz deniz zayia
tının 72,000 ton olduğunu, bu mlkta
nn ise harbin birinci ayındaki zayl
atm yansı bulundul;unu söylem~. 
İngiltere bu kayıblara mukabil d~ 
mandan 52 bin ton muaadere e~ 
tir. 

Tahtelbahlrlere lca,.. açılan mü
cadeledeı bah.9'!den Ç<lrçil, Alman
lann haftada iki. dört tahtelbahir 
kaybettiklerini i!Ave etmiştir. 

Çörçil o kadar nikbinlik gösterme
mek lôzım geldJğlnl söylemekle be
raber sözlerini şöyı.. bltlmılştir: 

- Bu muharebenin hiç bir sofha
sıııda denizlerde tam bir emnly..t 
beklemek caiz de~ildlr. Fakat bu da 
mUti<!fiklerin denlilerde istedikleri 
gibi nakliyatta bulunmalarına bir en
gel teşkil etmiyecektir. 
ALMANLAR YF.Nf TAHTELJ!A

HİRLER YAPTIRIYORLAR 
Londra 9 (Hususi) - Almanlann 

yen; denb:altı gemilerinin in~smı 

tesri etmek için So~tl~rin Baltık
takl tersa~lerin<!Pn de istifadeye ka
rar verdikl•ri bildirilmektedir. Al
man Amiralliği bu işi tesri etmeite 
çalısmakla<lır. 

BATAN İ"fGfr,t:ı: TAHTELBAHİ
RİNDE BOCULANLAR 

Londra 9 (Hususi) - İngiliz Bah
riye nazın Cörçil tarafından bir ma
y!ne çarnarak battıiiı biid'·i1•n İnvi-

liz Oksley tahtelbahir! 1926 sene.sin· 
de Avustunılya heS<1bma İDo;a edil
miş 1300 tonluk bir ıremi idi. Bu t.ab
telbahircl<! 53 kişi boğulmu<tur. 

ALMA N'l.AR Jil'R HA 'F'T A İKİ 
TAHTELBAHİR YAPIYOR 

ı:..,.....;.-a 9 (A. A.) - B. Çörçil, dün
kü nutkunda şöyle demiştir: 

•Harbin ilk 90kiz hafta<! içinde 
fngiltereye 10 milyon tondan fazla 
mal ithal edilmiştir. Zay:at. bir mil
yon tonun dörtte birine bile baliğ ol-, 
mamıştır. 

Di~er taraftan Almanyaya gönde
rilmekte olan 400.000 tondan fazla 
mal mu~adere edilmiştir. 

K~şifler, si!liteminin tesisi, seyrüse
ferde teehhlirlere gebebiyet vermek
tedir, fakat pratikle ve •.amanla bu 
tıe<ohhürler asp.r! hadde indirilecektir. 

Harbin ilk iki ayı zarfında birkaç 
yilz ticaret geml!\ini seyrü~fer i~le
rln~n a1arak on1an müdaFaa sllBh
lan ile t•<hiz etme~e basladık. Di~r 
ııemi~r hakkında bu suretle harek..t 
ed•~iz. 

B. Çörçil, Alman tahtelbahirlerine 
kaNn taarruz me90lesl l;akkında şöy
le demiştir: 

cDüşmanın uğramUj olduğu zayi
atın miktarı hakkında doi?ru bir ra
kam vermeğe lmkıin yoktur, Zi~ 
bir <;ok tahtelhııhir~r hiçbir iz bırak
makc;ızın denizin derinliklerine da
lıp kayboluyorlar. Bununla berabe!r 
Almanların haftada 2 ili 4 tehı.lba
hir kavbetmlş olduklarım söylemek 
mübalağa olmaz. 
Maamarıh her hafta y"111 iki teh

telbahir inşa edildiğini ve bunlann 
düşman kuvvetlerine iltihak ettikle
rini bir ihtimal olarak nazan itiba
tt almak mecburiyetindeyiz. Bu su
l'etle altı hafta d<'vam eden harb es
nasında 2() tahtelbahirin hazırlanmış 
olması muhtemeldir. 

Horhalde hatta 100 tahtelbahirden 
mürekkep bir filo ile karşılaşmak ü
zere hazırlıklarda bulunmaktayız. 

Zira önümüzdeki ikincikfınun avı i
C'inde Almanyanın bu miktar tahte)
bahire malik olması ihtimal dahilin
dedir. Ancak bu esnada zayiata uğ-

raması hah müstemadır. Bu ı.o, pek 
o kadar muhtemel değildir. 
Şu halde önümüzdeki aylar zarfın

da çetin muharebeler vuku.o gelmesi 
mümkündür, yalnız biz, kat'lyyen 
vakit kaybetmeluizln bu muharebe
lere hazırlanıyoruz. Daha şimdiden 
tahtelbahirlerl kovalamak üzere faa
livete geçmiş olan kuvvetler, harbin 

. ilk günlerindeki miktarın üç misline 
halli olmuştur. Birçok gemileri bu 
maksadın istihsali için işe yarayacak 
ııekle soktuk ve elimlzdelcl m.al:ııeme
ye bakarak bir hüküm vermek l.l
zımırelirse istikbali itim.ad ile derpiş 
edebillri.z. Denizde hakikaten menfur 
diyebileceğimiz bir taamız laırşısın
da bulunuyoruz, fakat buna karşı 
kovmak icin çalışıyoruz ve muvaf
fak ta olacağız. 

Maamaflh mUtema<liven zayiata 
uW.yacaihının ~öıönünd• bulundur
mak mf'Cburivetınde olduğumuzu söy
Jem<.kli!!im lazımdır. 

Hiçbir zaman tam masuniyet elde 
edilemez. Tahtelbahirl•rin taarruz
lanndan ba<ka deniz üstü ııemileri -
nin de taarruzuna karşı kovmamız 

Uzımdır. Deut•chland sisteminde bir 
ve hatt1 iki Alman Ceh kruvazöril
nün At1a-s okyanuStında ticaret gemi
leri tarafından takib edilm<!kt .. ol•n 
yol üzerinde bulunduitu muhakkak
tır. Maamafih bu kuvvetl•rl gemile
rin Okvanusları j!'ecen ka(llel~re kar
şı dikkate '!&Yan hleblr ""Y yanama
m1, o1duklannı sö,-lf'mek lcaWft'. 
Acaba bu işi yanams~ılar mı? Yok
sa <e'l&ret mi .,<Jemediler? 

Bütün JreTniler, ancak iki vapur 
batırmı,1a~1r. Bu vanurlann to,...ajı 

v••iinu 10 000 dir, halbuki tahtelba
hirler, 212.000 ·ton hacme "~ran za
viata !ltıfl'beh!yet wnnittlerrlir. Bunun
la beraber d<"TIIU..rde b'Jlunmalan 
bir tehlike te•kil etmektedir. 

B. Cörçil, bundan sonra Fran~z 

donanmaqnm kıymetli yardımından 
hıı 'hc;ıPtmiştir. 

Belçika Ve 
1-lolanda'da 

Endişe 
(1 inci sahifeden devam) 

relerin folotraf almalt için k-.fe rık
ı.klan DDDedllmekledlr. 

lfÜ~KÜL SAATLER 
Londra 9 (.iluusl)- Belçllwlaıı se

len haberlere ıröre, sulh ıe.ebbılsll el

k.l.n maaml7edel<l endite7I teskin •· 
dememlşl.ir. Matbuat vaıl7ell vahim 
teliklı.I etmekle mütlefllltlr. 

Suar ca:ıetesl «Müş:küJ saatten ser ... 
leYhah batmakalesinde ezcüm.Je diyor 
ki: &Açık konıqalım, vul7el ıimlt.sla 

detll41r, fakat nblmdlr _. 
BükQmet tana~ hücumları takdl ... 

rinde halkın alacatı tedbirler lıa.kkııl
cla bir be1anname neşretmlştlr. 

TABŞİDAT RO!llADA BttYtiI 
TESİR BlllAXTI 

Roma 9 (Hususi}- Dolanda ve IJeJ ... 
ellta hudutlarında Alınan lah,ldalı ao
mada büyült bir tesir u1andırmışlır. 

itaınn pzelelerl Alım.nlann S•cfrld 
lıallmda yer bulamadıklan için lı.ıtaalı 

hura7a yıi;dıklan lıalılı.ındalıl tefsir· 
lerlnl tatmin edJel bulamamaktadırlar. 

Londra 9 (Rusv.si)- Bava NezareU
ttln blldlrdlflne cöre, İn&ifü ııahillerl 
J'•klnlnde h~ Alman tanareslle iki 
İQUlz ta77areai arasında blr Ç&rP1'"' 
ma olmuştur .. Almatı tayyarelerlnden 
biri dü.şürü'pıüş. biri den.ise l.Dmeie 
mecbur olmuş, dlierl de kaçmıttır. 

.-... SeWınli san'atkarlarımız: lııı 

1 HAZ™ - V A.3Fİ - FERİHA TEVFİK - MAHMUD - HALİDE 1111 
NECLA-ŞEVKİYE - SUAVİ v• TANASA REVÜSÜ' ARTİSTLER.il 

senenin ildnci .büyült Türlt FİLMİ 

Musiki ve şarkılar: MUHLİS SA.BAHAV!JIN 
BU CUMARTESİ MAT1NELERDEN 1TtBAREN: 

SARAYveiPEK 
Sinemalarında birden 

Bu filim ayni zamanda iZ~ iRDE ELHAM· 
RA sinemasında da gösterilecektir. 

İslanbulda Deflerdarda Cömlekçller 
Arkası sokafında 34 No. lı hanede ma~ 

kim Hacer tarafından kocası lllehmel 
oğlu 284 dotıımlu lllahmal Mazhara 
kendisinin vasi ta71n edllm••lni talep 
etmesi üzerine 7apılan duruşınada: 

l\lüstedinin, kocası mumaileyh l\olab

mut l\(azhara vasl olmaya ehil oldufıı 

dinlenen şahitlerin şchadctl ve Bakır· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\köy akıl hastanesinden ve zabıtada.o gelen • 

cevaplard!ln anJaşılmış oldutunda.n Ha· - - -
ecrin, 11.ocuı M&hmut Mu.hara kabtU 

itiraz ve itizar olmak üzıere vasJ tayl ... 
nine ve usulen llinat icrasına 27/10/ 

939 tarihinde karar verllditinl bildirir 
işbu illin sıekb l'ÜJl müddetle nan olu· 
nur. (939-%93) 

ZAYi İLANI 

istanbul lisesinden 1939 •eneslnde 
aldırım ta.•dlkuame7l ka7beltlm. Ye • 
nlslnl alacatundaa eııkblnln hükmli 
7oktar. 

--- ---

t: 11 :tr:.ıiJB 
SARI YILAN 

1 
Yazan: -ı 

Selimi izzet 

Kapı hafiJçe vuzuldu. Ycınıa 
devam ederek: 

- Giriniz! dedim. 
Odaya ıacrvert tayyörlü, kıııytı 

kırmızı şapkalı, 90k şık, çok güz .. 
bir kadın gi.rr:!i. Sordum; 

- Kimi aradllb.Z efendim? 
- alziıı.le görüşmek istiyorum. 
Kadınm yüzüne dikkalı.i bakt~ 

Tanımıyordum. Ani.adı: 
- Tammadmız değ.il mi? 
- Maalesef tanıyamadım. 
- Adım Pikkatin. .San yıılan• 

hikayenizin kahramıtnJyım. Gözle. 
rimi:n. rengine, sabahları yıkanır
ken ıslıkla opera hava.arı ~aldığı
ma varıncıya kadar bütün husu -
siye:.!erimi yazd.ğımz ha.ide beni 
naı;•J tanımadınız? 

Güzel kadını karş'l?ldaki lrol:uga 
otur'tum, yan gülerek. ne ya.an 
söyliyeyiın, yan kıorkarak. çr kı • 
nerek: 

- Sizi tarif etm~erdı, Hikı'ıye
mi tarif üzerine yazdım. Her halde 
b;ına danlrnadınız ya? 

- Bana san yılan derneğe di -
!iniz, k.alemiınJz nasıl vardı? AJ.. 
!ahtan korkmadın12 m.? 

- Eğ.r s ~.:-~arı yılan deme • 
seydim, sizı ıanunak şerefinden 

ve saadetinden mahrum kalacak
tını. 

- Rica ederim 15.tlfeyi bir yana 
bırakınız. İzzeti nefsi, insanlığı 
rencide edilmiş bir kadın sizden 
hesap soruyor. 

Tayyöri.e ayni renkte olan iri 
lacıvert gözleri y~lıydı. Biraz 
durala<Lm, düşündüm, sonra dt
dim ki: 

- Bana san yılanın ~vzuunu 
anlatanlar acaba ya.lan mı söy.e
dtler? .3izin birçok gençlerin kal.. 
bile oynadığınız doğru değil mi? 
Birçok gençleri evve.a ümit, sonn. 
ye'se sevkeden ·bir kadına san yı
lan demek haksızlık mıd.r? 

Pikkai asaılıi bir hareketle eldi
venlerini çıkardı, yanındaki s>gara 
iskemes.nin üs.üne atı, şöyle bır 
doğruldu: 

- Size hayatımı ben hu!a:.a ed&c 
yim. Orta halli bir ailenin kızıy -
dını. Babam bizi pek9.la idare edı>
bilirdi. Fakat böyle yapmadL Elin
dekin~ avucundakini kumarla., ka
cLnla, işret!e yiyip bitirdi. 
Öldüğü zaman on dört yaşın""' 

idim. Beni amcam yanllllıll aldı. 
Amcamın oğlu yaramaz, haşan 
bir .ger>çti. Bana raılıat vermiyor -
du. Hiç kllbanlllim olmadığı h.aJ.. 
de amcam beni suçlu çıkardı ve 
evinden koğdu. 

.Başk.a bir akrabamın yanına gİ'l
hnı. Orada da evin damadı musaıl
lat oldu. Bu yüzden orada da du
ramadım. E'.imden bir iş geise ça-
~acaktım. Ne yazık ki bana lrıç 

bir iş öğretmemişlerdi. 
Ne yapacağımı, nereye gidece -

ğimi düşünürken ka.rşuna güzel bir 
genç çıktL 

- Seni reviyorum! dedi. 
Beni ömrü oldukça himaye ede

cekti. İnandım. 
- Mademki kimsen yok seni 

annemin evine götürürüm, nika -
hımız oluncıya kadar orada otu~ 
sun! dedi. 

Bent fena bir eve götürdü. Fe
nalok hakkında hiçbir sarih fikri 
olınıyan masum bir kızdım. Gerçi 
nereye düştüğümü anlarnak!a ge
cikmedim, fakat i.ş i§ten geçmişti. 

Sene'.erce o mezbeleden kendimi 
kurtaramadım. Erkeklerin gönül 
eğlencesi olmuştum. Hırpalayan -
!ar vardı, alay edenler vardL Hi9 
biri benim de insan o'.dultumu dü-
.şünmüyordu. -

Baskınlara uğradım, merked~ 
d" sürün<lüm. hastanelerde yat -
tun. 

Nihayet ıalih güldü. Tecrübem 
de artmı.şı. İstanbu!un meşhur -
ları serası.na girdim. İşte ondan son. 
ra benden zarar görenler oldu. 
Çok mahrumiyet çek:nıiş'.im. Bu
nun için idare ned:r bilmiyor -
dum. Aşıkı.anının serveli elimde 
eriyordu. Klllbim de arttk ııasır 
bağlam:ıştı. Kimseye temiz ve ciddi 
his'erle kalbimi veremivordurn. 
Vefanın ne olduğunu görnoediğim 
için vefa nedir bilmiyordum, ve
fasızdım. 

Kabahat ıbcnim mı! Şimdı size 
soruyorum, .ben mi erkekler! ze
hirledim, yoksa onlar mı benı ze
hirl'ediler? Bundan sonra bana 
san y:la.n diyebi!ir misiniz! 

.. cevap veremedim. Lacivert gö> 
lu, kırmızı ~apkalı kadın eldiven
lerini giydi .ve artık kendisine san 
yılan diyemiyeceğime kani olarak, 
krsa bir baş sclam.ıe çıkıp gittL 

ll&Q iklncl orduya wı limdl 1•?• 

caJ'rlsinl kömür postaanıa memur e· 
din. :\lürettebal bununla m_.ıllt• 

ıııırkçıb"'ı ve ııe~lr ıablllnl de yanınıaa (Devamı var) • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma o9 r~ .. eL~ t:Ç,Q,~ 
Nevralji, kınklık, ve bütün ağrılannızı derhal keser. BQVA ı:lTQLYI;~' 

- • lcabıuda günde 3 kage alınabilir .• - BOM ONTl.ıı::ıR S0!<.:0.1".."iı 



Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün ilk İş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son
ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini
zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göre
ceksiniz . 

RADYOLİN'iıı bellibaşlı iki huswılyeti vardır: Evveli dişlerdeki kir 
taJ;.akasını söker, yem~.k, içki ve sigara dumanının husule ııetirdiği 

lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 
mikropları ytizde ıoo öldüriir. 

Sabah,öğle, ve akşam her yemekten 
GÜNDE ÜÇ DEFA 

RADYOLiN 
ile ditlermizi nıuuta7.aman tırçalayınız. 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1- Merltezlmlz için azamı 740 derecei kesafette (1000) teneke benzin ile 
azami 890 derece! teaa.tette (1000) teneke mazot alınacak!Jr. 

Benzinin beher tenekesinin tahmin bedeli 281 kuruştan ve mazotun beher 
lenekeal de 144 kurut 90 santimden muhammen tutan (4259) Jlradır. 

2- EIWlbne 18/11/939 Perşembe cOnil saat 14 de Galatada Karamustalapa-
18 sok.atında mezkilr merkez satınalmakomisyoounda yapılacaktır. 
~ Şartnameler merkezimiz levaıımdan parasız alınır. 
- EUllbne açık olacaktır. 
~ Muvakkat teminat parası 819 lira 43 kuruştur. 
11-- Ek.slltmeye clre<>eklerln 1939 yılı Ticaret Odası vesltalannı göstermeleri 

prttır. (8925) 

Bayramda Yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır 

IUlnlarenızı vermekle hem kendinize ve hem 
de KIZILA YA yardım etmlt olacaksınız. 
MÜRACAAT YERLERi: 

İatanbıılda, Postane h'119U1da ·Kızılay satııı Bürosu Telefon: 12653 
istanbalcla, Poetano ATlııw.ıulakl oobk (Ankara Caddesi ıı:cı.eaı) 

Diııcılılı Kollelıtlf Şlrlıell, Telefon: 20094 - 95 

Sahip •• uepfyatı idare eden Bqmuharrirt 

ETEM 1zzn BBNtca 

8-Jclıl' yerı SON TELGLU' Hatı.a-

l\o, 139 Yaran: M. SAMI KARArr.ı. 
~-

imparator şaşkın bir halde, kale burçlarına 
tırmar.arak havaya kılıç sallıyordu 

Yani Jilstinyani canını kurtarmıstı. 
Marnıara ~çıklauna açılını Jüstırt)~ani 

Xostantaniyeye son bir nazar :Cırl•r.Jtb. 
Canını kolaylılıla lıurtaran i.el,y&n 

lnmandanı derin bir nelee alm.ı.ş<ı. 

Türk hücum kolları durmadan Rum 
ateşine göğüs " germiş çalalulıç t.ıe 

bedenlerine tırmanıyorlardı. 
Gayri.muntazam Rumeli devıirme aa

kerleri hücuma kalkalı iki saat olduğu 
halde ileri atılıyorlardı. 

Surları müdafaa eden Bizans as ... 
kcrlcri Türk hücum kolJarı karşısın

da yorgun bitkin bir hale gelmişti. 

Yeniçeriler, surlann hendek yol .. 
larını kapamışlar, ellerinde kılıç dev
ıinne askerden ıaşkınhk gösterip ıeri 
dönenleri bir vuruşta ikiye biçıyorlar
dı. Bu sebeple, devşinne askerlerden 
'&ek bir ki~i bile geri dönmez olmuştu. 

Üç saat soru·a; Fatih şu emri ver .. 
mıştl: 

- Gayrımunt.azam Rumeh askeri 
ıerıye!. Anadolu askeri ileri!. 

Hendeklerin ardında me\'zi almış 

ihtiyatta duran elli bin Anadolu as
keri yerlerinden fırladılar.. Ve, bir 
hamlede moloz yılını ile doldurulan 

hendekleri aıtıJar. Kale bedenlerine 

dojru merdivenlerini dikerek savlete 
başladılar. 

Gayrimuntazam Rumeli askeri bir 
çok yaralı ve ölü verdikten sonra ge
riye dönmU,tü. 

Şimdi, kale bedenlerine bir adım 

ıeri atmaz Mehmetcikler hücum edi
yordu. Bu sancak askerleri hakikaten 
babayiğit erlerdi. 

Artık sur hendeklerinin geçit yeı:

lerini bekliyen yeniçeriler kalmamıştı, 
Çünkü; Anadolu askerjnden şaşkınlık 
gösterip geriye kaçabilecek tek fert 
kalmamıştı. 

Anadoiu askeri, Topkapı de E,irika
pı arasında bulunan gediklere görül
memiş bir cesareUe saldırJyordu. 

Bir aralık, başlarında Kastamouulu 
Hüseyin namında bir cengaver olarak 
kale bedenlerine hUcum eden bir müf
reze Bizamhların dehşetli at~i karşı

sında ateş dalgalarını yararak kale be
denlerine yaklaştı. Merdivenini daya
dı. Gedik yerlerden istifade ederek ka

le duvarları üzerine çıktı. Elindeki bay
rağı kalenin burcw1a dikti. 

Rum ve ecnebi a.:kerleı· bu diliıveiin 

DONYAOAKI BOTON MiLLETLERiN !!ii§!i!!!l!!!!i!!!i§i!!EE. , ,_ ___ Ş E K E R C f --~ 
ış1IRAK E11ım vE vozMILYONLARCA ztvARETCININ GEZiP coRoo~o H. MUSTAFA ve MAHDUM_ 

1939 NEW. YORK CiHAN SERGiSiNDE Bayram için nefis Şeker, Şekerleme ve Çikolatal•tl 
Her gün taze çıkarmaktadır. 

İstanbul Bahçekapı No. 90 - 92 Tel: 21194 Ali MUHiDDiH nacı BEKiR 
ııınııuuııuı111111111111nııııııımııııııııı111111111111111111111mnııı ınıuuıwnıııııııııııııııııııımnııııııııuııı 

Şeker, Şekerleme, Lokum Ve Reçelleri Büyük Bir Rağbet Buldu. 
MERKEZi : Bahçekapı. ŞUBELERi : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. :T. C. Ziraat Bankası 
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TÜRK TİCARETBANKASIA.Ş· 
~ ' 
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KURULUŞ TARiHİ 1919 
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Tamamen yatırılmıs • 
sermayesı: T. L. 2.200.000 

!!!3 

== == 

= ................ 

Merkezi: ANKARA ~ Para biriktirenlere 28,800 lira 
1 g ikramiye verecek 
1 == ı' 
1 

Ziraat Bankasında kumbaraJı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en aJ . 
=lirası bolnnanlara senede 4 defa eekllecek kur'a ile a.şatıdaki pt;i.na I 

1 

~ikramiye datıtııacaktır: e 

- - 4 Adet 1,000 Lıralık 4,000 Lira 
ı= 
ı § 4 )) 500 )) 2,000 )) HER NEVi BANKA MUAMELELERİ 
1 4 )) 250 )) l,000 )) 
1 ea 40 » 100 » 4,000 >> 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardıt' 1§ 100 )) 50 )) 5,000 )) 
= 120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 )) 

Telgraf Adresi: DİKKAT: Hesaplarmaatl paralar bir sene içinde 500 liradan aşalı d~,,,ı· 
e::iyenlere ikramiye çık.tıtı takdirde o/o 20 fazlasile verilecektir. . 
~ Knr'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 itJrinei.kinun, 1 Mart ve 1 hazJrau U 

rihlerlnde çekllecektlr. = ==. ' 

Umum Müdürlük: ~ıımııııııımmıııııııııııııııııımımıımıııııınıınnwıııııııııımmıııııımımıııııımıııııııııııuı 1111111111:111111~ 

ı Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstaııbJ 
Levazım A.ınirliği Satınalma Komisyonunda.il, 

TÜRKBANE~ 1- Muhafaza memurları ihtiyacı için '22 çüt çizme açık eksiltmeye ~; 
mustur. 

2- Bunların muhammen fiatı 858'7 ve ilk teminatı da 270 liradır. 

S-- Şartname ve nümuneleri komis7ondadır. Görülebilir. rtJf" 
4-- İsteklilerin 17/11/939 Cuma ıünU saat il de kanunl vesika ve te 

Şube!er: rıc·ARET 
larile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar hanındaki komisyona gelıneleti· 

l_Halkevlerinde- 1 
Beyoğlu Ha.Jkevinden: 

1 
1 - 9/11/939 perşembe günü sa- ı 

ı<t 18,30 da Evimizin Tepebaşında
ki merkez binasında Doçen4 Bay 

Fakirleri koruma 
cemiyeti hayriyesinin 

P A'l"l K.ULLANINIZ 

Refü Şükrü 3uoyla tarafından 
cMillet iktısadı mı, ciılıan iktısa
dı mı?• mevzuunda mühim bir \ 
Joonferans verilecektir 1 

Fevkalade hey'eti umumiye top
lantısı 12/11/939 tarihli pazar gü
nü saat 10,30 da merkezi idaresi 
olan Beyoğlu Minare sokak 17 ıruı-f 
mara!lı mahalde yapılacağından 

Cemiyet azasının aşağıdaki me<va
dı müzakere etmek üzere tıoplan
tıya gelmeleri rica ol'llnur. 

Müza1<ere edirecek mevat: 
Her türlü yanıkları kan çıbanlarını, meme iltihap

larını ve çatlakları, koltuka"tı ç.ıbanlannı 1 dolama, 
akneler, ergenlikler, çoookların ve büyükl~rio her 
türlü deri iltihaplarını tedavi eder. 

2 - Herkes gelebil::;ir;.;.·----ı 

GÖZ HEKiMt 
Dr. Murad Rami Aydın 
Byotı11 - Panıulıkapı, İmam solıalı 

N. 2 Tel. U553 

1 - Geçen umumi toplantı zap
tının okunması 

2 - Hey'eti idarenin raporu 
3 - Yeni hey'eti idare ve ilri 

murakJ'b>n intihabı 

tiz.erine çullandılar, ka1c duvarları 
üzerinde ok ve kılıç muharebesi başladı. 

Kastamonulu Hüseyin, önüne geleni 
buduyor ve elinde bayrak duruyordu. 

Kanlı muharebe ('Ok sürmedi. Kas
tamonulu aldılı müteaddit yaralara 
mukavenıet edemiyerek olduğu yerden 
kale hendeğine yuvarlandı. 

Anadolu askeri, kale bedenlerinde 
Türk sancaltının dalgalandığını gör-
müşltl. 

Bu ha1, Türk askerini galeyana ge 
tirmiş, hep birden tekbir getirerek 
saldırıyordu~ 

- Allah, Allah!. 
İmparator ve kumandanları TürlQ 

savletini durdurmaja çah~ıyor, asker
lerini 'lefvlk için bir oraya bir buraya 
kOJUIUYOrdU. :IJ<i taraf da lu:zgm bir 
muharebeye tutuşmuştu. 

İmparator, hayret ve ~aşkm1ıkla1 
hazan kılıcı elinde kale burçlarına tır
manıyor, havaya kılıç sallıyordu. 

Anadolu askerinin hücumu ve ıe

caati Rum ve ecnebi askerlerini hay
rete düstirmü.ştü. Zaten, sabahtanberi 
Rumeli askeri önünde yorgun düşen 

bu asker, bu kırıcı hücum karsısında 
gevşemiş bulunuyordu. 

İmparator, yanında bulunan ku -
mandanlara hayretle şunları söylü -
yordu: 

- Bu askerler sabahkilere ben:ıe -
miyorlar ... Daha çok cesurane hareket 
ediyorıar ... Allah bizi saklasln!. 

Anadolu askerinin hücumu da jki 

saat kadar sürmüştü. Fakat, bu hü
cum kale bedenlerinde dehşetli yara
lar açmıştı. Gedikler büy(ımüştü. Sur· 
ları mtldafaa eden a~kerlerde mecal 
kaln-ıamışh. 

{Devam' ııcı~) 

- Asli .sende ıbir şeyler var. Yine ~ler dü -
şünüywsun! 

Omuzlarımı silktim: 
- Yo .. Bir şey filan düşündüğüm yok!. Kendi 

kendime ~yle bfraz dalımşım .. 
- İmkanı yok. Sesinden, bakışlanrıda.ıı, yü • 

zü"-<len belıJi? 

Yerimdoo lııalktım: 
- Nedim Bey Naınnfye kızdım!. 
Dedim. Nusret, 
- Ne müna6ibıt?. O da nereden a'k.bruı gelıdi? 
Dedi. 
- Aklıma gelımedi, kendisi geldi!. 
- Ne diye?. 
Ve. ilave etti: 
- Y~, o ak§amki meseleyi mi tatzelediT 
- Hayır. 

·-Ya, ne. 
- Paşadan mektup 
Nusret acele oordu: 

getirmiş. 

- Ne mektubu, nerede • 
- İşte orada, masanın üstfüıdel. 

Dedim ve .. İlave ettim: 
- Bo§aııma kağı.dını! 

'.\>Ianalı maıoolı gözlerimin içine bakılı, y!l:ıünü 
ekşıterek ma.>aya doğru söylenerek j:lerledi.; 

- Fena mı. İstediğin olmuş. 

• 

Bu çocuk da booirn paşadan ayrıl'mama düş-
ınan, ikide bir: 

- O milyonları yemesini ibilmedin!. 
Diyip bir daha demcyor. Onunla da 

madığımız rek nokta ·bu. Beın, 
- Y aşaıdıkıça herkesm parası belı.im 
Diyorum, o: 
- Hayır. K~m ayağı öyle de#il. 

anlaşa -

Demekte uırar ediyor. Yine bu yürii1ilşünde 
manal1, manalı gö:ıilerime balrujında, söylenişinde 

Jıep bu düşmanhk, tahammül edememezlik vardı. 
Fakat, daha mektubu okumasına vakit kai3nadMı 
hi:ı.metçim: 

- Hayati beyefendi gelıiyorlar. 
Diye ooluk soluğa koştu geldi. 
iNusret •buna da içerledi. 

* Naı.ır Bey sahiden ,baına ~- İçeri ~riıp te 
elılerimi dudaklarma göürürken tirtir titriyor, gö • 
zümUn içine ibakamıyordu. 

J!Elın beıll görmeğe, hem aıf dilemeğe, hem, 
- Rica ederim beni reddetmeyiniz . 
Derneğe gelmiş. Hele, belki ~ cie.lı>-· 
- Bn kabaJıatsizim. 
- Beni affedin!. 
~ EBerinizden öoerim! 

(Df!llamı wr J 

(8984) 

lit:!~ 
ANKARA RADYOS~ 

Saat 18,00 Program. sırı •• at 18,05 memleket saat ı1 ;. 
rı, ajans ve meteoroloji haberlt:. 
Saat 18.25 Müslk (Radyo caz or~'· 1 
lrası). Saat 19.00 Konuşma (si,.... 
aaall. Saal 0.30 Türlı müdi;L C• ; 
lanlu: Cevdet Çağla, Kemal NIY,ı 

/ 
Seyhun, Veci.he, Refik Fersan. 1 1 
Okuyan: Melek Tokl'Öz. ı - Nezırııı• 

o•'' - Hlcu tukı: (Mevsimi Bahar •d' 
dl). 2 • Sel. Pınar - Hicaz .şarkı: (l 4

1 
Hicaz türkü: (Şu köylünUn yoSll"' 
kızı). 4 - Dede - Şehnaz şar~ı: (Gi 
nül durmaz su &"lbl çatlar). 2 - o•• 
7an: Müzeyyen Senar. 1 • '19• ' 

ı•• sim. 2 - Rahmi Bey - Müstear ~ar 
(Gel ey saki ,arabı taıelendir). 3 

Akli Arif - 1\-laye şarkı: (AçıJdı b•tı 
eede Küller). 4. - SeJ. Pmar - 1::1uıt.Jıf 
~rkı: (Gecenin matt"mi). 5 - şükr'ı.ı 
Hüzzam şarkı: (Ay öperktn). 6 • ·, 

..;a,;l 
Bayati şarkı: (Ey_ serenler). ·...,rf. 
21.15 Muz.ile (Kiıeuk orkt!itra - · 
Necip Aşkın. ı - Ludvl& Slcde: j~k : 
bahar MelodJsi. 2 - Armandola ıs 1. ~· 
:panyol ~k ,ark1sı. 3 • l\fasc:ıg t 

Kavanerlya Ru~tlkaoa. 4 - La"rıt, 
Jtoma.ntlk Vals. 5 - Mou..seorf"k~' 

.:1 ırt· Bir cöz yaşı. 6 - Baydn~ l:'ara~ı 
'1 - Tschalkovsky: Eleji (lla2.in ,,:ır; 
ça). 8 - J. Slrauss: Büyıik Vab. ~··. 
!2.00 MeınJeket saat ayarı, ajan."' :;, .. 
'berlerl, slraal, esham - tahvlliil, • ı 

G:·ı> 
blyo - Nalnıl borsası (Flall. ·' , 
22.20 Müzik (Küçük orll•stra - >"",ı 

~· karıdaki procramm devamı). ,-t 
ız.~5 Milslk (Sollsl'ltr - Pi.) 5, Jl 
3.00 Mimlı (Cazband - Pl.l Sa.al 23 

Z3.30 Kapanış. 

1351 Hicri 

Ramazan 
27 1 

/ 

1355 RJJJlli 
ı. cı Teşrıf1 

27 ,/ 
~ 

1939, A• ıı, Gun 313, Kasını 
9 İkln<iteı.rin PF.RŞDIBE ./ 

Vasati f.ı'1' 1 
Vakitler Sa. Da. S•· .,.. 

Güneı 6 39 1 41 

öil• 11 ss 7 °' 
İkindi 14 40 9 42 

Akıam 16 57 17 oO 
1 t ~ 

1 
Yatsı 18 31 ı 

.. ~lm;;:;sak;.. ... :..;4~59;..;.-12"'"0 


