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Sahilı 'e Başmuharriri: 
YIL: ETEM tzz ET BENİCE 

Devıetşetıerinin Harp bir enb·re pati verme üzere! 

• 

' 
• 
3 

mes'uliyeti -- - -- -
~--ı1~ı:--.....nr;:0""""""":;~._.....ş:~:ua.........,-;:. 1Almanlar Polonyadan yirmi·fırkayı garp cephesine 
=:m:~im~!1;~!~;;:~~; getirdiler, ihtilafın sulh yolu ile halli e irnkô.n yok 
altiist etti. 

!azan: ETEM İZZET BENİCE 

td Devlet &efierinin, mllletleri idare 
1' en falıatyet ve Jıükümetlerin tarih 
h~t blen.sup oldukları cemiyet ve mu
kU kar ısındaki mes'ullyetleri bul'ün
b.t kadar hlcbir zaman ağır olmanıış
leti Oııların bir kararı bütün bir mil
hıa: hayatına, saadet veya leliketine 
11:1 olabiU~, Yanlış bir adım bütün bil' 
b;~IYI, Yut.ek bir tarihi, ,.erer dolu 
tin vartıtı ya kendlllğ-lnden. ya bari
li tesırııe mab,v.eflöıya sevkedebilir. 
te~~n fcin her türlü kal"ı!rı alır ve 
u.rı re ba.tvururlarke~kali.de şu
ded~ ve temklnıt oır&ıt.· lnf"<'buriyetin-

Molotof va Kont Ciyano Berlin'e geliyorlar -Sovyetlerin Alman hududunu takvi)e için gönderdiği kuvvetler 
Berlin'de alaka uyandırdı -Paris ve Londra Hitler'in vereceği kararı sükan ve metanetle bekliyor 

Garp cephesi artık aşılmaz bir 
hale getirilmiş bulunmaktadır 

ırler. \ Londra 15 (A.A.)- Röyter ajansı-

, .. Şimdi dünya .. ve hem~ıt'fieinen bü- nm askeri muhabiri, garp cephesinde 
tuı nıtıı dhtlyatıt harbinin Alman generalleri-

?Q'· etler yenJ Avrupa bkrbinJn 
d llsd la.kbel lnkişaflarına muntazır bal nin mütt.-fiklerln müdafaa hatları kar-

e lrltr il şıı;ında muazzam kuV\.·eUcr tahşit et-
kaı · u harp, Polonyayı ortadan 

1 
dırnuştır. Şark Avrup~sınm hartta- mekte olmalarına binaen, pek yakında 

•nı d i. · harekıit ve manevralar harbine ta -
l'e c ıştirmişUr. IncUtere, ~ havvül edebiltteğinl bildirmektedir. 
b.t Al~ı k&rfı ·k;ı11ıya ve · ll~ş 

tın 15'--._ .L.'!i<.. ?.- Ne zaman? :Serede? Sual1€'rlnln orta-
ka• a Jelirm"!"lı': _FaK&I, davanın bu 
b •arıa bittff. ve başka mllletlerfn ya attıfı meselenin halli, Almanlann 

r~hdan urar ıörmedliine ve daha. da hatla.nnın ıerisinde müttefiklerin mu-
0rını· ka,,emctt ufa ,,x.rar u•ramaz müda-Y«eklerJne ihtimal verl1ebtllr ""'5 "' 

llıl?, balede bulunat'ak motörlü kuvvetler 
J\.tuhakk 1ahşit etmelerine binaen, fok .. l'litlet-

d •k ki, Almanya ve onun 
L evıeı ••il Hıtıor harp atmakla yalnız ıııb;lir. ' 
11endlsin· ( ~ • Yağmur ve sis doJa.yısne cepl~t1le 
llıtıd k l a ı&. sürmedi, uzak ve yakı- harekit yaıulmamaktadır. Almanlar da 
.ıı a 1 ptUJeUerla !1trızur • ve menfa-

et1nl de it • İngiliz beyet.i seferlyesinln kuvvetint har d a üst etti. 'ffemen hemen 
P ı ırıd • ve erkinıharbiye~ · pJiLnmı ı .. kan -

leUerJn - a v.s,, bitaraf bulunan dev- dil etmek için • arını artırmış oı -
·- lb.!'<'iu b~ •4•ta harbe ılr-r " ~ dukları k .... ır kollarının faallyettni ten-

ı.ıu; • • r '11\!e ıo.lınf$)erdlr. ki• .Mıı,.-- -amafl)l Almanlar 
h•ı .&alleti A./a.I ı.ı.J. TabrlkaJ~e .. 
~ • f ı i kendllerlııdt-n maliımai almak Limi -I.~ • r n yarı yanya indlrmlflerdir. t-
.. ı t dinde bulundukları esirleri alamamış-il. a ve ihracat lşlerl durmuş gibidir. 

ıı.~e ve ticaret müvaıenelerJ bozul- lardır. 
-tıştur. fmar, ihya, kalkınma prog- Röyter muhabiri diyor ki: 
~ları bir tarafa bırakılmış: devletin İyi bir menbadan öğrendim. Alman-
..,. ••dunun masrafları iki hatıl üç lar, Polonyada harp etmiş olan fırka-
1' ısu arttırJlmıştı.r. Umumi harp yara- Jardan en azı 20 fırkayı ıarp ceplıesi-
•- tını henüz saramıyan ve kendi yat- ne KCtirmişlerdir. Almanların faal or-
""'t'lle k dusu yüzde yüz nazı gençlerinden mü-b avrutup rlden memleketlerde 
d •b buhranın tesiri hlc 'J.iıphe yok ll:l rekkt:!P \."e garp cephesinde bulunmak-
a. a barizdir. tadır. Bu ordu, birinci sınıf bir ordu-

\ Ustu.ne üstelik harekat sahasına ya- dur. Fakat Kayserin 1914. senesindeki 
h~d otan ve filen muharip devletlerle ordusunda. görülmem!!J olan bir takım 

' • b ı naki.seler vardır. Çünkü fırkaların a-tu· u onan devleUerde ayrıca. Is-
\ "Ya uğramak veya isUliya karşı dedJ dört senelik bir müddet esnasın-
.:l'lllak endlşe!I vardır. Bitaraf kal- da 70 den 90 a çıkarllmıqhr. Ve tec-
lb l)a ÇahştJklan halde harbediyor _ rübe11 zabitleri azdır. llalbuki mütte-
lall4caaına tedblrU olmıya mecbur ka- fikler. bu noktal nazardan evvelce ol-
~ d J duklarından daha •enfindirl .. r. d ev etıer için bu sarsıntı az şey " .. 
<lildfr. Loıı.dra 15 (Hususi> - Çember-

.,!'"rıcıye rerek muharip devletlerden layn'in nutkundan sonra, Hitler'in 
tar~. rereı. dlter harp dışı veya blta- vereceği karar burada ve Pariste 1 
ı. bulunan devletlerin va:ılyellnden süklınla J:ıeldenmektedir. Berlinden/ 
ı:""'1ıe ve apayrı şartlar ıoinde bu- gelen haberler endişe verici ma-

•n bir memlelıet olmasına ratmen hiyeti mı.ihafaza etmektedir. 
.....____(Devamı 3 üncü sahifede):._ ___ (Devamı 3 iincü sahifede) 

Alınanlar taarruza geçecekler mi? 

1 

. "" ~ . ... ,. i ....... ... · .. ""'-.;., 
nırU~zl.rrin ·~arp '('f'Jlhl"sine Yıi dıkları büyük kaHbrede mermtler 

Cla · · 
ll'ıanırp cephesin(!e .ıie oluyor? Al-
<luğ arın .kıırşıl:lnı:tcta n, bulu, -
diy,,unu il enmek .i(;in_ müteına-
Ba 'F'n nab ı yo'kiıy)caklar? Yok-

ra'ls 1 .ı J!\llı - el bir ta-
-~~ .... ..... /" .. 

arruzundan mı korkuyorlar? Yok
sa hakikaten kendileri taarruza 
geçmek niyetınde mi<liı'ler? 

Almanların, eğer taarruza geç -
(Devamı 3 üncü sahifede) 
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İngilizlerin ıarp cephesine ti.biye '3ttikleri uzun menzUli toplar 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLERi 
Belgrad fuarı açıldı 

Belgrad 15 (Radyo)- Dün sabah 
beynelmilel sonbahar fuarı mutantan 
merasimle açılmıştır. Bu münasebetle 
birçok nutuklar Irat edilmiş ve bun· 
larda birçok m~mlt"ketlerin işlirak et~ 
miş olduiu bu ik&ısadi tezahürun e
hemmiyeti tebarüz ettiı•tlmlştlr. 

Açış merasiminde Kralın milnıessl-

11, kordiplomatik, birçok,na:ıırlar, milli 
ikhsad ilemine mensup zevat ilih ... 
hazır bulunmuşlardır. 

Dün aabah Alman pavyonu da açıl
mıştır. 

Belgrat fuarı, bu sent", dün açılmış 

olan Türk pavyonu ile zen«inleRmşltlr • 

Ruzveltin üçiincü 
cumhurreisliği 

Nevyork 15 (Radyo) - Nevyork 
sunday l'azetesJ, Ruzveltın üçüncü de
fa olarak Cumhurrelslllflne namze&
Jiğlni koymaktan vazl'C('mı, olduğunu 

yazmakta.dır. 

Amerikanın ihracatı 
Ne\•york 15 (Radyo)- Amerikanın 

eyliH ayındakl ihracatı 285 milyon do
lara baJJf olmuştur. 

Finlandiya hey' eti ile 
müzakere kesilmedi 

Hey' et tekrar Moskovaya dönecek • 18 inden 
60 şına kadar kadın erkek herkes mecburi as-

ker - İskand~na v devletleri Sovyetlere 
karşı cephe alıyorlar 

; l'in1andiyanııı me\·kiini ı-österir 
harita 

Almanlardan üç 
misli fazla 

tayyare 
• aris 15 (AA.) - İstihbarat rıe

zareti yan resmi bir tebliği. de 
şöyle demektedir: 

Nikbinlikte ifrat& w.rmad·n de
nilebilir ki, sanayi sahasındakı se
fe11berliğ;miz ikmal edi'lir c-lilmE"Z, 
sulh zamanındıı;ki miktarın beş 
misli tayyare inşa edl'<:eğiz ve 
Fransa ile İng,acrc. yr.lnız baş -
larına, beraberce, A'mwyan;n ya
pacağı tayyarelerin üç mislini ya
pacaklan:lır. HaHa Alma.,ya, fab -
rikalarını azami randıman vermeğe 
idbar etse dahi. 
Fransız tayyare sana.yiı, yakın

da 300,000 den fazla amc'lc is'ıh -
dam deccktir. j 

Harp cephesiı\Scki faaliycH.cn 
'L>hot<."n arı resmi bliğ, şöyle 
demekfedır: 

Ne Frar.sız ne de Alma tayya
releri taı-afındanıcephc ti.zerine hiç 
bir bomba atılmış değildir. 

Vekili Ziraat 
Moskovaya 
hareket etti 

~loskovada açılan ziraat boerl'lsini 
ziyaret etmek üzere Ziraat Vekili l\luh
Us Erkmeuin reisliğinde Sovyet Rus
yaya gidf"cek olan heyetimiz bugün 
saat 12 de Sovyet bandıralı Şlvvıetyo 
vapurUe hareket etmlştlr. 

Ziraat Vekllimh ve heyete dabll 
bulunan zevat rıhhmda Sovyet kon -
solosu ve konsolosluk erkinı Ue VaU 
ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar ve di
ğer zevat tarafından uğurlan1nışJardır. 

•ır.oıaaki eye 
er·rken: -• 

Batırılan lngiliz zırhlı-
sından 378 kişi kurtul-

830 işi boğu du 
Amirallik dalrc!ıii, daha birkaç bAh

r.iyelinin kurtanlmı~ olma. ı mohte ... 
mf'I bulunduğunu ilil•e t"tmektedfr. 

Yakında kısa bir ltste daha neşre-

Londra 15 (A.A.)- Amirallik dal- ı 
resi. şimdb·e kad.ır aRoya.1 Oa.k» ın 

mürettebatından 378 ki~Jnln kurtarıl

mış olduıtunu beyan t"i.mekte ve bun
ların isjmlerJnl bildirmtktf"dlr. ' dlleceklir. ( Devamı 3 üncüde) 

• • • • • 18 yaşını geçmiş olup talim gör-
miyen Almanlar çağırılıyor 

Berlin 15 (A.A.) - Nazır H , ] 
bütün kumaııdanlıklar nezdınde 
18 yaşını geçıriş olup askeri talim 1 
gônnem~ olan vatandaşların talim 
ı;örıme<:crnc ai! bir tedlbir ittihaz 
etmi~tir. Yalnız fırkada ve teşki -
lıit:arında daimi hi.mnet göre- ve 
yı. 'ıut silah fabrikalarında çalışan 

vatandaşlar ıstisna odı!.'lli t.:r 
Ayni zamanda memleket ıçin 

'hayati bir menfaat arzedcn çift -
lilderde çalışan veyahut tayyare
lere karşı müdafaa işlerinde istih
dam olunan gençler de müstesna 
tutulmuştur. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Ben Casus muyum? 
Şu Cevap Geldi: "Türk Artisti 
SafiyeAylanın Vizesini Yapmayın,, 

1 Ya,,.,an: SAFİYE AYLA 1 
(Dünkü sayıdan devam) 

Ben san'atkrın1 veya ~arkıcıyım ... 
Bunlar da Fransız diline1 ya chante -
use, yahut ta, artiste kelimelerinden 
birisile tercüme edilebilir .. Nitekim o 
mcrrıur da bunu yapmı~tı. Eter bugün, [ 
bu sıCatlar, benim san'atımdan bam
ba.,ırn 11er gören kadınlara mal ol -

mu~sa, bundan o memura ne? 
Fakat kendi hesabıma ne yaz.ık ki 

bugün, başka milletler, kendi evl:it
lanna, bizi acı acı, ve öksüz öksüz im
rendirecek birçok kolJylıklar gösteri
yorlar ... 

Meseıa, bugiın, İstanbul barlarında 
(Denmı 3 üncii sahifede) 

Moda açığında 
bir kadın cesedi 

bulundu 
Bu sabah Kadıköyde Moda a~ıkla- !ÇERÇEVE 

• 

rında orta ya,ıı oldukça iyi ciyinmiş 1 Dava budur , 
:~rıl~:r:::::nı:ö::'~::;:li ::~: :~-- l Alnıanyayla İnciliere aranııdalıİ ko.ııh hıcakh rekabet, 18~0 den sonra baş 
retle denize düştüğü henüz an1aı;ıla- !ar; ve ham madde serveUerl mukabilln de, dunyadaki biıtuo iptidai mllletteriıı 
mamıştır. mamul eşya ibUyacını gidermek üzere kurulan Alınan endili.trlya~ındtan duiilr. 

Zabıta ehmımlyetıe tahkikata de _ Cünkü bu endü.striyanın iddiası, iktısadi plinda dünya imı>aratorluiunu ele l'e
iJfrmek, yanJ İ.n«iltereyl devirmektir. 1914 dünya harbi bu yüzden koptu. vam ellnektedlr. 

1 KISACA 1 __ _, 

Nassrettin hocanın meş
hur bir fıkrası 

Nasrettin Hocaya sormuşlar: 
- Eski ayları ne yaparlar?. 
Cevap vermiş: 

- Kırparlar, kırparlar, yıldız yapar
lar. 

Sayın Başnıulıarrir Asım Us - par
don, Hasan Kumrayı - da, Bitlerin 
soıı nutkundan bahsederken, bu fık

rayı batırh)·or. 

Galiba, dıyor, yeni kurulacak Po
lonya devleti de böyle kırı>ı.la kırpı1a 

kü~ücük bln,ey kalacak! 

Görüyorsunuz ki, son &iyasi hi.di-
1 seter ve onların tefslrlerl hep böyle 

mizahi bir vadiye döküldü. 1939 nesil-
Jeri hep böyle işin alay tarafında ise, 
neş'e~i yerinde, binaenaleyh çok yaşı
yacak, demektir. • • 

Bitler Al.manyası, menba ve munsabını kaybeden bu azametlJ endüstriyanm 
temsil ettiil ıztıra.bı slstemleıtırmek loln kuruldu. Karınları ao ejderhalar &'lbl 
tepinen aiu endüstriya cihazlarını, ya plvl cıvı sökmek, yahut büsbutün harp 
vasıtaları işçiliğine tahsis ederek bir baskına. haZll'lamak tizundı. İkinl'lsl ya
pıJdı ve 1914 dekinden çok daha büyük bir ihtiyaçla hayat hakkı aranan en
düstrlya midelerine l'•da tedariki tein, İnl'iltereye ratmen safa sola tecavüa 
başladı. 

1939 harbi de bu yüzden patladı ve bu yüzden, her an biraz daha tiddetlene· 
rek sonuna kadar devam edecek. 

Vaktile İnl'iltere Krah '1 inci Edvard, İngiliz - Alman rt>kabett hakkında , 11 

sözü nakarat haline l'etlrmlştl: 
- (There must be put o stop to lt!) ba işi muhakkak durdurmak JoLzım! 

O zamanki Alman1arla İnı'Ulzler, pnün birinde iki mille-t arasında, iki tı
raftau biri ölünclye kadar sürecek bir çıngar kopacafını iyiden iyiye ka\•ra~ 
bllŞlardı. O zamanki Alman büyükleri, ııünya patronluğu mesete~lnde iu.,nı7 -
lerle anlaşmaktan başka care olmadıimı iddia etmişll"rdl. CBisrnarck) dt."miz..U ki: 

- İnctlizterl sevmek icin hf'rşeyi yapryorum amma, onlar bizim kendilerini 
sevmemize müsaade etmiyor. 

('\'on Bülo\v), Londralı sevgilisine az mı fiçek taşıdı? Fakat hayır, hayır? 

Alman siyasilerinin kanaatince, lntacı sevl'lllyi tathhkla yola ~etlrmcnin çaresi 
yoktu. 

iı,te Fransızların (Gllzel Adllph) diye isimlendirdiği Uitler, dll-;ük pf'rC'."rm
lerinin ve dörtkö~e bıyıklarının dayanılmaz cazibesine raimen, işi pa71,ına da
yanıp haUetmeğe bakıyor. 

Ya RiUer, haşmetlü mihrace kılıima rirn1eie hak kazana<'ak, ~·ahui Almaa
yada tek fabrika çivisi bile bırakmıyacaklar. 

Dan budur! NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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POLİS 
YE 

i\IAHKEl\I ELER 

50 Kl'RIJIŞA t'ç AY 

OTF.LDE YAŞAl\UŞ? 

Bir adamın, tehrln buyUk bir otelin
de, 50 kuruş mukabilinde Uç ay yatıp 
kalkhfını, ylyip lçt.lilnl, l'azetelt>rde 
oknyun<"a, hayatın pahah oldutunu 
lddl~ tdenltre ka?'!fı, :i.deta kızdun. En 
itik~ bir otelde, üc ay yaşamayı 50 ku

nışa temin eden insana bakarak deni 
lbrtt almamız li:ı:ım relmez mi?. 

Rlva:retlne l'Öre, m ele ılmdl mah
keme7e inUkal etmiş! Blı:ce: bu zatı 

da\'a etmek deill, mü.k.i.fatlandırmak 

13zımdır. O. hayatın bu kadar ucus ol
duiunu bbat eden J'tl'ine ln!.an deill 
mi!, 

ESKİ VE BIJGÜNKÜ 

RA, IAZAN HATIRALARI 

.:\lübarek rama~anın içlndtylz. Fa • 
kat, itiraf edelim ki, lclnde miyiz, dı

şında mıyı:ı. Pek farkedemedlk. İnsan, 
daima ('Oeu.kluk hatıralarını bütün ta
ı:eliii ile saklar. Es.kiden, ramazandan 
bir hafta, on ..-Un evvel hazırlıklar ya
pıhrdı. Evin içinde, bir telıiştır, 1"1-
d rdi. Reçeller, l"ıilli('lar, peynirler, 
hu."IDalar ve saire hazırlanır, yemek 
tabaklan temb:lendirilir, bakır kaplar, 
kalaycıya l"ÖnderUirdi. 

Bu ~ene razam:ana, Bitlerin, Çembt>r
JaynJn, Daladyenln nutukları, hal'D 
.-uru.huleri tle l"irdik. Bakalım. bay 
rama nasıl 1"lrecetiz?. 

İSPAS\'ADA YAcn:As 

80 BİX A.'WA 

Dunyada Amaların rn ziyade bulun
duğu memleket i'panya imi,! Bu dl
ya !"da. 80 bin ima varmış! J\lüthiş ra
kam.. f'akat, bb:im blldijlmize S"Öre, 
Ama, diye, anadan dojma köre dentr. 
Acaba, İspan7adakllt-r de böyle mi?. 
'l'ok.!a, son f anya harbinden sonra 
mı bu Amalar pf"yda oldu. 

80 bln ima, seferi kadrolu 5 fırka 
asker der: 

İKDAM: 

Cbüı:ıJyuade Velid e:Öz tiırkçeye 
hasret• lslmli bUl'linkü. başmakalesin
dt, Türk llııanının dtleşmeı;lndekl 

zarureti anlatıyor. Diyor ki: e:Öz türk
çeye mütehaS! ır olduklarını Hin eden- ! 
ler blle o:ı turkeedrn maksattan ne 
olduiunu bizzat kendileri de tayin e
dememlflt-rdir, Bunlar bütün lşlrrlnde 
ve söı.lerindl! dal.mi tenakuzlar& düşü
yorlar. Bu hal de .-ayrlerinln tahakku
kuna mini lqkll tdi;ror. Halbuki li
san kendlliilnden sadellte dofrıı ~idi
yor.» 
CUMHURİYET: 

Nadir Nadi, dlkka&li ıiyasetimtz . a
.Yeslnde Avrupanın büyük bir kıs· 

mında bacalan sarmı, olan ateşten 

memleketlml:cin ma u.n kal~ınm çok 

kuvvetle muhtemel olduj:unu yazıyor. 
!Jevrot prUar alhnda milli menfaat
lerimfı:e en uyıun yolda yürüyoruz. 

Buna herkes blldiil halde. halta 
ın:ı.haUe kahvelrrlne kadar l'lrtnlş bir 
bozı-uncu. ruh mevcuttur. Ba7ın pro· 

EL~lAS )l.WEl\İ.WE 

BİR İNFiı,AK OLDU 

Cenubi ,\merlkada, bir elma made
ninde lnlllik olmuı, bet on kl11 ölmüt! 
Kömür madeninde lnlllak, çok duyul. 
mut hldlselerdendlr. Fakat, elmas ma
deninde infilak, biç duymamıştık. Ma
lüm ya, ,u l"Ünlerde, memleketlerin 
harbe mukavemet ölçüsü, alhn lle he
saplanıyor. Kıymetli maden, dünyada 
herşey!. Yoku, elmaslar sıranın ken
dUerlne l'tldJfinl l'örerell:, harbe alet 
olmamak için, lhtlli.I mi çıkardılar?. 

BİR YEŞİL SAHA 

MÜTEHA. SiSi LAzr.llSA ... 

Şehirde vı.icude l'etirlle<"ek 1·e-ıil sa
halar için de blr mı.iteha ·ıs davet e
dUecekm ; yahut da, <:aiırdmı!j, işe 

başlamı ·!. Yetil aha mi.iteba!'l'.sısından 

biz, fa'Jlla birşey anhyamadık, doinısu! 
Bilmiyoruz. lüzum var mıydı?. 

Mutlaka ehlrde yeşil sahalar vü -
cude 1"etfrUecek ldlyae, bu işi, yıllar

dır Yedlkulede marul ve Yr"!ıillik yetiş
tiren bahtıvanlar yapamazlar mıydı?. 

Dem de, o uman, baharda marul 
yemek için Yedlkuleye kadar rltmeie 
lUıum. kalmaz, meseli, Sulta.nahme~ 

meydanından l'eçerken. tramvaydan 
atlar, yeşil sahadan göbf'kll bir marul 
alır, kabuklanuı te.mbler. ısıra v.ıra, 

Divanyolundan yukan aheste revan 
çıkardık!. 

GARA: 'TİSİ AZ SLRES 

EŞYA VE MALLAR 

Esldden, aldıiınız, yaphrdıiınız, 

bir mahn, bir rıtyanın karantlsi uzun 
olurdu. Meseli, blr saat alırdınız, to
rununuza intikal ederdi. llir palto yap
tırırdınız, on sene clyebiıtrdlnlz. Taş 

ırlbl şe~·lerdl. Şimdi, hiçbir 'eyde ga

ranti yok! Galiba. şimdiki 1anın, 

mallann carantl muddett de, siyasi 
caranUltr l'lbl. kı!la ılirüyor!. 

Alll\IFD AUF 

mışbr. Bu takdirde caTJ> cephe!oinde 
ve dt-nizlrrde aman. ız bir harbr doi
ru cldlyoruz demektir. 
VAKİT: 

Asım ı·s Yahudilerle ,\.lm.ın azlık

Ja.rınıo mübadelesini Avrupada ikinci 
bir FUlstfn olarak ıörüyor. IA"hisbnda 
ve Almanyadakl milyonlarca Yahudiyi 
yerlerindf"n kaldınp mU3fJ'CD bir mın
takaya toplamak. sonra hari(t.e bulu· 
n:ın blltWı Alman azlıkJJ.rını yerlfrln
den atıp Ahna.nyaya l"Ôlurmek yirminci 
asırda bir nevi umumi muhaceret dev· 
ri a('acaktır. 
YL'li SABAH: 

Eğlen iye 
tövbe ... 

Beyoj'lunda oturan Necmiye ismin
de bir kadının açtıiı meraklı btr ha
karet da\•:ısı ıörülmüljtur: 

Haddlza.hnd;ı basit olan dava, mev
zu itibarile enteresandır. 

Bayan Necmiye bundan bir müddet 
evvel; kendi evinde bir akşam 7emeil 
şek.linde bir aile etlenttsl hazırlamı!J, 

buna tanıdıklarından birçoklarını da 
davet etmiş. bu meyanda Bayan Leman 
ile bJr kısım arkad-.ıarıuı da ('ağır -
mışlır. 

Bayan Leman o gece dlfer bir da .. 
vete gittiği r-lhrtle !'Jf'cmiyenin dave
tine icabet edememiş, &irka(' ıün sonra 
da bir ak!iam zh1 areti lçlu e ki arkadaşı 
Necmiyeye misafir 1"itmlşUr. 

Evvelki davetine relmediit için Le· 
mana muibt>r olan Necnılye misafirine 
cali ta\•trlarla hürme lı.lik cöster -
mlı, bu halden alınan Bayan Leman 
da: 

- Yanlıt 1"clm~lı: .. Burada blr eski 
arkada.1ımız vardı. Şimdi onu kaybet
m~lz!. 

Diyerek oturmadan ceri dönmek ts
teml!J, bu '"·azlyet karoı ında sinirle
nen Secmiye tıe Lem3n a.rasıuda mü
tekabil hakaret hidls olmru;tur. 

Ayni zamanda zabıtaya. müracaat e
den her iki bayanın da poll. ('e ifade
leri tesblt edilıe-r k m~hut su,..tar mah
kemesine verllml-;lerdir. 

Cereyan edt-n muhakemede her iki 
havan da kendJJerinin tahkir edildlk
Jerlnl iltri sürerek, ayrı ayrı: 

- llavacıyız! 

Diye ı rar etmlşltrdlr. 
B.ıiklmin; 

- Sh:l barı hrahm! 
Ttkllfine bln zorlukla raıı olan iki 

e ki arkadaş, bakimin önünde barış· 

tıktan onra kolkola mahkemeden ay
rJlınışlar, Bayo.n Necmiyr~ 

- r: ha mı ahbap davrtl!. Tov-
beler tö11b~ I! .. 

SozlerHe artık böylr z.yafl"t cibl 
toplantıları bir dıha. yapmıyacafını 

söylemlştir!, 

1 KÜ<:_:ÜK HABERLERi 

* l ıli\·ersitede yc.k.ndil akşaın.1ar1 

saat 18,15 te her yıl olduğu gibi ser
best ko 'er r5lar 'er lmegc başlana

°'1kt * Onuncu Balkan oyunlarına isll· 
rak etmek uzcre At n:ayo giden atlet· 
lcrımız donmO lC'ri r * Ayn 23 unde Aakarada toplana
cak olan ticaret odaları kongresi. sa
nayi odaları teşk,lt projesi ikınnl olun
madıgından tehir edilmiştir. * Yarın YeşUköydcki tohum ıslah 

istasyonunda Trakya zıraat müdürle
rinin i~Urakıle T• akya ziroatinin kal
kınırası hu usunda bir toplantı yapı
lacaktır. Umumi )lüfctttş General 
K~zır. Dirik -:.1~ lçtımaa iştiro,!< edecek
tir * t nı\·c ıtede k:ıy-t lı_.idcti ay 
sonı li r u :ahi tır Bu yıl tc-
hncıım fa dır 180 ılebe m ırlnat 
etn: ştır 

f 7onrl prop anda<"ıJ;ıra alet olan btı 
'bo:quneu r ahla da mücadele etmelL 
TA.': 

* Son ki gund beı , Karademzdcn 
ıKadıköy muhtelit ilk mektebi Boğaza palamut Dkını devam etmek-

1 
tcdi.:. B:ı.1 ' n fazla olmB na ragmen 

lliı:~yin Cahlt Yal(!ın, AJmanyaoın 

İtalyayı Jı:ırbe sokup !rolamıyaca(ını 
tetkik ediyor. Alman m:ıtbuat tefi 
Dltrlb, İtalyanın harbe ıtrmek lcln Al
man erkinıharblyesinln işaretini brk
ledlflni söyledi. Şu halde İl:ıiya. Al
man erklınıharbiye inin bOvlı.·!iil da· 

ha Ltlnc &"f'ldii'l için harbe- 1' tirak tt
miyor deomı·ktir. Bundan ('ıtarıla(' k 

netJcrlcr üzrrindr du ü.nmek dP İtal
yanların kendilerine ait bir ittir. 

M .. Zekeriya ertf'I • luthlş blr har
be dofru e-id.i,yoruıa diyor. JUUerin 
girdili eıkmazdan kurtulma ı tçlıı. sulh
tan ba;ka "701 kalmamqtı. Fakat llit· ·ı 
lerin umdufu cibi Polonya emrivakii 
kabul t>dilmeylnce, bu yol da kapan-

!\'o. 15 --
- Kadınlar kahraman erkekler

den lhoşlarurlar, Nuh dayı! kor -
kak, pısırık erkei(i hiçbir kadın 
sevıncz. 

- Billı sa senin Ayşeciğin. .. Ce
sw- erkeklerden çok :hoşlanır. Bir 
gürı ıbizim !bağın kenarından ana
s le tıirlıkte geçiyordu. Birdt!'llbire 
karşılarına biz m bağın azılı kö
peklerinden biri çıkıvermışti. Çit
i rin dıbinde müthiş bır çı~lık 
kıptu. İmdatlarına yetişmt>Sey -
c m, lbızim köpek AyŞen n 'baldı
rını kop:ıım ştı. 

- Onu bu !eliıkettm kurtardı
ı ":iincc k. ) ir nckadar se

~ m lır. 

St'vı ek te af mı• Ellerime 
ı · • All '1 r zı olsun enden. 

~ i <ln vol-

d "' 

ıs r~'. 

z yü
' y-

ce ~ p!;ğ. 

söv -
biç 1 -

~ 'l iç n 

Kadıkov orta mek'ebı b "ııs na fı , düşmcmlşt •. c~:ık alıcı çoktur. 
vine ayrı mıntakadJk· muhte'it * Bu seneki ackcr rekolıcnl!zlrı yüz 
ilk mektebin taşınma.;ı kararlaş · bın ton ol:ıcağı anlns• :naktacır. 
tırılm ,t,r. Talebe mevcudu ,ıı-,a- !=============== 
rilc orta mektepten çok fazla bir 
~·ekı'.ıne ;ahıp olan muhte it ilk , 

mektep ııaklodilince orta mektep 
te onun bınasına geç<'Cktir. 

1-M~hmetçik Geçiyor 1 
• 

Yazan: t~kender F. SERTELLİ 

yaradı.mış olgun ıbir meyvadır. , 
Hemen raıbbim harpte lbızi muzaf
fer etsin de, köyümüze sağ olarak 
d!inc1im. Ayşeciğinc kavuş .. Dil -
ğününü yap. Biz de zerde piliıv yi
:vip eğ'lenelım. 

• 
ŞAFAK SÖKERKEX. 

Sıperoe buyük b r laalıyel vardı. 
Mıtralyözlcr ateşe başlamıstı Si
pu g n 'nde b'r alay t tik duru
yord .• Kar ıkı yan,açlardJ h re-
k • ız du, n b r sıi ,, rolg i 
gr-• ıyor-tu. 

Y ~ b. ı Kaz.m B , b'ılugı e 
lı ~lik e "ıcu~a bz rl·nm •ı. Tü-
fek! süngü. r tok mış'ı. 
Kazım Bey uzaktaki gii!gelerin 

, \ tlz nu c nccden ke f tmiştı. Ge
mle beklıyen alay kuma"danı,a l 
kıs.u: 1'aberi göndcrr.i 

O r fün.:ıı. g Jcr-J r d anın 

bizi p.ldatmak için ceeeflen hazır~ayıp 

bıraktıtı can ız m:ınkenl<'rden b:ışka 

birfe7 dellldlr. llitcum iç'.n emir brk· 
llyoruz.• 

Al v kum.ındanı J. ır • c~rini 

\ ı>nnekte gecikmedi 
Kazım &>y bölüğünün b~ına 

geçti: 
- Hayd anlan!M m .• İlerive .. 
fongalar sıralandı'ar. Hücum 

b şla lı. 

1 

Nuh onbaşı, Mehmetle yanyana 
koşuyordu. 

Şafak sökmeğc, ortalık ağarma -
ğa, daha doğrusu gözgözü gönne
[!e başlJmıştı. 

Me:hmct yamaçları tırmanırken, 
Nuh onba~ıya sordu: 

- Dil man ned •n meydaora 
yok? 

B~nu bi -niyecek , e va o
ğul' Kqfir€ikler bızi aWatmak 
cm u ca oyu c klan kar 

tar 
b 1 ' 

pi uh f ' s• 
rıı 

.... n aJn 
du ın gemi! rı u ırtlara v ğ-
rr. gibı l(iil'ı> v <Td•!"nlıştı .. Se . 
be'bi va n • 

- Bu"U ben Ç'>Ktan keşfet L~ 
arnma, kıms e b~ ev si>yl ve - ı 
r--~ı-. 

İ mrrcı, z o r•ı t t,r .. k 
du<ma ~cm'll'f bizı cin: ez mı? 

Or vı t t•uk• rı sor a korku 
yokt..:r. on: Ti" k'l'Z 1 l ~ı..-crlere 
gir;> sa 1< " ınz. 

- Bu ıa bir ·kı •. B bunı;. 
şünemc t m. 
-H 1< ıı.v 

şüne b 
r 1'l.. lu!... 
Ben ) rm: :ı 

r 1 n •. d dil-
l"C 1 kJ , d ha 
c nı hır u 1·,.rsin ! I 
\' ,lJ !ıu QC ğın 

Yeniden 
itirazlar 

Fırıncılar belediyeniı:ı 
yeni ekmek çeşnisini 

beğenmediler 
Şhrimizde bulunan bazı fırın -

cılar Belediyenin yeni ekmek ~
nisine göre kanştınlacak buğday 
nevilerini beğeıunemişlerdir. Bu 
fırıncılar buğıdayJardan çıkacak 
kepeklerin ihraç edilebilmek im,.. 
kanı temin edildiği takdirde, ek -
mek fiatlarının istikrar bulacağını 
söylemekte, aksi takdirde fiatların 
yükselıınek ihtimali bulunduğunu 
tahmin. etmektedirler. 
Diğe rtarattan birçok maddeler 

yanında kepek >hracatı da menedil-
1 diğinden şehrimizde biriken ke -

pekler çürümek tehlikesine maruz 
kalmakta imiş ... Vekıiletin bÜ mal
ların ·biran evvel ihracı için bu -
günlerde bir karar vermesi lbek
lenınektedir. 

Ticaret vekaleti yeni 
alıyor 

memur 

Ticaret Vekaleti konjoktur ve 
neşriyat müdürlüğü kadrosunda ı 
mürrhal •bulunan 200 ve 150 lira 
ücretli \'C 20 lira maaşlı muhtelif 
memudyetlere imtihanla memur- ı 
lar alınacaktır. Bu maaşlı memu
riyetler için lise mezunu, ücret -
liller için de yüksek tahbil gönnüş 1 

olmak lazımdır. İmtihan ayın 22 in
ci günü yap:1acaklır. Talıplerin 
ayın 18 ınci gününe katlar Veka
lette konjoktür servisine müra -
caat. , ,azım gelmektedir. 

-·<>--

Barıı::kçılarırı mürac·untı 

İs.tnbul barsa'· ı.;ccarları ile 
Beı d.) e aras. akı .htiliıf İktı -
sa~. Sıiıh t ve İçtimai MJavenet 
Vek~ ;:,I erince b kere hal olun
muşt.ır. İkı Vekili t barı: kç- !arın 
mürac· .ıı:- tetkik eı m ve ne
ti<:edc bu mü selerın a-ı ·ak i
"1r sı.. fa it a olu eceğinı 
Belediyeye tebliğ etmişlerdir. 

Bu suretle, J:ıarsakçılar,ıı en·el• 
ce bi. neı • nıfa ithal edilinele -
riııden zarar gördükleri iddiası da 
bertaraf olunmuştur. 

Mektep levazımatı 
pahalı 

İhtlkirın, beni en çok iızen kısmı, 
defter, kiiftt, kalem stbl, mektep le
vazımatı üzerinde yapılanıdır. 

Bizde, talebe, unıumtyetle fakirdir. 
Bfrç0k mektep yavrularının, öile ye
metinde, lüzumu kadar kiJt l'ıda ala
madıklarını hep bllirlz. ırat böyle iken 
mekteplerin yeni &ç:lldıfı, ve çocukla
rm birçok malzeme ve vasıtaya muh
taç oldukları fU 1"ünlerde, avuç dolu_,u 
para vererek, kitap, defter, kalem ve 
saire ahrken, bir de üstelik, muhte -
kirin canbazhfına kurban l"itmelerl, 
en kah yürekJerl dahi muzlarlp eder. 

Bizde, fena hazırlanmıt ve bugüne 
kadar üzerinde durulmamış bir mesele 
de mektep Ievazmudır. 1\lesehi., ki
tapları ele alahm: Bunlar iki kısımdır. 
Ya, çok kötü kıi.iıtlı ve kötü barskı

lıdır. Yahut da, lüks kfıtıar ve ciltler 
lelndedir, Binnetice, bu cibllrrln fiah 
da çok yüksektir. 

Derterler ise, bir ıllemdir. Talebenin 
kulla.nac3;1'ı ınuayyen bir deftt>r ve 
kitiıt tipi yoktur. 

Umumiyetle piyasadaki defterlerin 
kii1dı, üzerine mürekkeple ya7:ıldıiı 

zaman. dağılan, bozulan elnstendlr ve 
banlar da müthiş pahalıdır. Mrseli bu 
kötü k.ttıtlı defterlerin 80 yaprakhla
rını eoeuklar on kuru,a alıyorlar. Bu 
para ('oktur. 

Bir orta mektep talebe!\i, senebaşnıda 
en :lı: on drfter alsa, bir Ura yalnız 

defterler l('in ödlyeet'k, demektir. 
Derhal Wyllyt'llm ki, orta mektep

lere «elen çocuklarımız içinde, l'Ün -
deliği bir lira olan veJJye m;ıllk olan
lar, kendilerini olduk('a rahat ve mes
ut sayarlar. 

Bhce, kitap ı,ıni, l\-laarlf \"ekletl, 
nasıl bir ticaret va~ıta!>ı olmaktan eı

karmıya ealL$ıyorsa, drfk-r. kiiiıt, ka
lem gibi malzemryl df', pek.il , ayni 
makti!:atla ele alabllir. 

O zaman, bu malıcmt. hem kalite, 
hem fiat b:Lkımından, talebenin lehine 
olarak bir hale ) ol.ı cırmı, bulunur. 

•rürk ya\·rula.ruun, tahsllltrlnl mti.m
kün olduiıı kad:ı.r kola) 1 tırmak, hr
plmizin borcudur. 

REŞAD FEYZİ 

Kadıköyiinıla yeni l.ir kız 
san'at mt'l .. tcbi 

Modada bulunan Kad;köy Ak- [ 
am kız san'a• okulunun 5emtin ih-1 tiyacma kifayet etmediği; talebe 

ıc.: ~-umu karşısında bazı müra - ' 
caatların is'af olunamadığı nazarı 1 
rtiobare alınarak Kadıkö.vünde ikin
ci bir a~am kız saıı'at mektebi 

istanbul 
köyler i 

Ziraat Vekili dün lstan
bulun ziraat işlerile 

meşgul oldu 
Dün Ankaradan şehrimize g.,len 

Ziraat Vekilimzi Muhlis Erkmen 
ziraat müdür'lüğündeki tetkikleri 
sırasında İstanbuluno zirai vazi -
yeti ile yakından meşgul olmuş -
tur. 

Neticede; toprak mahsullerini 
arttırmak, geniş ziraat yapmak, 
'bu suretle kövJümüzün iktısadi 
kalkınmasını te~in etmek bugün 
için hükümetin ve Ziraat Vekale
tinin üzerinde ehemmiyetle dur
duğu lıir mvzu olduğundan bu işin 
İstan'lıul köy ve kazalarında da 
bir program ve plaıı altında tan -
zim edilerek sür'atle ·ürütülmü<ıi 
karadaştırılm:ştır. 

Ziraat müdürlüğü bu hususta 
kaza ka)ıınakamları ile hemen te
masa geçecektir. Ayrıca köylüle -
rimiz beyannamcılcr ve broşür!erle 1 

de tenvir olunacaktır. 

Posta 

----·oo----
idare•i yeni 

alıyor 

memur 

_Şehrimizde ve diğer şehirlerle 
kasaıbalardaki posta merkezlerin- 1 

de çalıştırılarak üzere posta, tel - 1 

graf ve U,lcfon. umum müdürlüğü 
yeniden mC'mur alacaktır. Bu me
murlar lise ve orta mcklerı me - 1 

zunhrı arasından scçile~ektir Lise 
mezunlaı,-ı.ı asli 20 lira, orf.l mek
tebi bitireııle-e asli 10 lira ıııaaş 

venlu~.k•ır. M r~cdtçı bu a· 
y.n 21 mE k el r •" ·ta merkez -
Jerire b v n: lece k \ nr.li
ha ıa~ ay n 23 ,de ) ap lacakt,r. 
Ayrıca ilk mektep mzun u!l -

dar muv-a:i al nııcak•ır. ll• ;ı -

tara da ııs:i 10 - 7 lira arasında 
m ~ ve- lec 1<tır 

Liman 

-o---

umum miidiirlüğü 
kadro~ıı 

Limanlar umum müdurlıığtinün 
son barem kanu~u hükumlerine gö
re haz;r!anon kııd oları bazı tadi -
lat lüzumu üzenl'e Vek" •t tara . 
fın<lan tasdik cdilmcm.,ti~ Kadro 
yeniden tadil eJi' ocekt!r. 

Limanlar umum müdliru Raufi 
Manyasın tekrar Ankara ·a git -
ıl!esi muhtemeldr. 

--o--

! ı~1~1:Z•l!ütD 
Müttefiklerin harp 

gayeleri 
Yazan. ALİ KE~IAL SIJ:-0~, 

Geçenlerde e böyle olnıuıııtu: J\ll" 
met Şükrü Esmer seyahate çıkmı'), bi 
sütun<la onun yazılarını merakla ti' 

kip edenler başkasının dediklerini di.r 
lemefe kaUanmışlardı. Bu sefer yiıl' 
öyle olacak. Ahmet ŞUkrü Esmer ,e-
yahat.e çıktı. Fakat bereket vel'~in ıl 
bu l"&ybubet .-eçcnkl kadar ~urrnf1t• 

Ct"lc:. Şununla müteselli olabiliriz.) 
İn&lllz llaıjveklllnln söylediil son n•1' 

ku yenJ harbin pye:lerl mcvzuunu dil! 
şündürmektedir. Onun ltln bul"ün bi" 

raz da harp cayelerJndr-n bahı.t"tDl~ 
lizım 1"eliyor. Geçeu umumj bari'• 
İngiliz devlet adamları İ.nzlltere: \., 
mütterlklerinin harp ı-ayelerlnden ~ 
sık bah.,etmek fırsatını bulurlardı. ı;f 
cün bu menuda vaki olan heyan•1 

başlangıçtanbert daha kısa olmakU. 
fakat o nisbette de kat'iyet gö. lf'rnıc~: 
ledlr. 

İngiltere ve Fransa harp rayesl O' 

larak Almanyada Hitlerrl ruhu k:ll' 
dırmayı, her altı ayda blr AvTupand 
muhtelif memlt·ketltrlni sr-ftrberlll 
uıaşına düı;;üren, bti)'Ük küci.ık snıl· 
Jetleri heleeana ürükllyrn bu ıstU~ 
ruhunun flllyat sahacı.ında her ttlrl 
trzahürlerlne artık bir dab.a a,·del tt' 
memek üıere mini olma,·ı kcndllcriO' 
gaye bıtdlklrrini !tÖylüyor!a.r. Bu ıt.i· 
barla l'erek İnı-illz ve ı-rrek Froınd 
Ba..,vekllJerinin :ı;lmdiye kadar :öylt" 
dikleri tamamile: sarihtir: 

1 
Alman nıiJlrtl ile kav&"a. ~·ok. }'ak' 

onu harbe sü.rtikıtvrnlrrlf' souuna ı.s· 
dar mür-adele edllrr-rk. 

llarp cayelerinl ta!orlh etmek ist..t' 

ken İnriliz ve Fransız devlet a.daJ11 • 
larının ilıUyar etUklrri tarzı beğrnrııt' 
mek kabil d i1dlr. l\lr\•zuun nf":ıaktl= 
itibarile söv- net"ek söz ona gOrl" ın&i' 
hap edilmr-ktedir. 1\lrvzu )jundan d0 ' 

layı naziktir: E\'\'ela Alman ınUtttl 
He harp olmadıfı rs.'l ı müdafaa ed1' 
lince bu milletin h!l.letı rulıiyeslnl P1 

oniinde bulundurarak ona gt"çen st• 
terki maflüblyeU üzerlnt' Avrup:ıd' 
kurulmuş ne l-'3rs.ı. hiçbirini batarJJi' 
m.; ma.k itap ediyor. 

Kayser ,\Jmanya.ısınuı ma.llubb t 
Alman milletine a<"ı relmiştlr. llu rrıst 
lühiyet üzf'rine AvrupaJa verilen yed 

I· 
ş kilde de mesr1l hir !\llllt"tl<'r C' 
yeti bulunul"ordu. \'crıu:ı.y nıuahtdt 
slJlin ba..•;tarafında ıne,·kl alan 1'Illletlı' 
Cemiyeti mlı;;akı Alınanla.rca \'e~ 
muahedesi kadar t>e'\'hnslx aiirtilın~· 
tür. Ilalbukl l\tftlt-Uer C'emi~·ctinl ~ur• 
mak gayesi geçen ha.rhin miittt'fiklJ 
ve mü.şartklerl yani Fransa, in .. ııitr' 
ile VU~on Atıırrika<ıt.ının blrln«'I hedt" 
flnl teıJkil rdlyordu. 

Bekleyen göçmenler 
tcsısı karar~tır. 1 

Bu sent' tütiin ekilecek yı·rler Polis l..ursları 

IilleUrr Cemiyeti gaye"'loin Jı;ıdd1' 
zatında ne kadar yük. ek oldutuou ırt 
rara ha.cet var mı?. Bayır. Lakin fl1 

mantar f('in '!\TllJe~lrr Crmtyr-tl fikr~ 
Versay muahede inden ayırmak k:J Birkaç 1"Ün rvvelkl cazetrlrrde, Sir

keci rıhhmtnda, yalm'Jr altında bek
Uyen gö('mt"n karde ·lrrlntlzln mart"ra
sını okumu'jtuk. 

Bilmiyoruz, bu l'O('menler, hali ora
da, br-kllyorlar mı?. Bunu zannetmek 
bile, insana üzi.ıntü veriyor. Fakat, mu
hakkak ki. ali kadar makamlar. lm
diyr karl:ır lr-ap tdt'n trdblrleri al -
mı lardı. 

~·~ olur a olsun. 1'0n1umuz, birkaç 
l'Ün dahi o' a uzun bir ha"lrrt d~vriu
dtn sonra anayurda kavu: 11 ırkda?fla

rJmı.ıın rıhtım Ü:terlerinde bekle~ınr

lerine raı:ı olamıyor. 

Arzumuz rtudur ki, hadem:ı, gQç -

menler gelru den l'\'Vel, misafir edlle
cekltri mahaller, ha.:nrlannıah, ana • 
)'urda ka\·wµn bu karde terimiz d<'r
hal yerleiUrilmelidir. 

lll:RHAN CEVAD 

içindeyim. Üç kn · harbe girip çık
tım. Balkan h ... , 1·3lvaıı harbi.. 
Bulgar hanbi .. Bu: l;,.Jan başka 
Şam civarında ikı yıl Dürzü!crle 
de döğüşlük. Düşrna.nın nerden ve 
nasıl geleceğini bildiğiın, gibi, n~
reye \'C neden kaçtığın• <la çabuk 
keşfederim. Keramet değil, tecrü
be işi bunlar. 

- Karşıki siperleri tutarsak düş
manla çarp~mıyacak mı) ız? 

- Bu belli olmaz. Belki de bir 
oyundur. Bizi oraya çekllktcn son
ra üzerimize çullanırlar. Fakat, ne 
olursa olsun, korkuırı vok on -
!ardan. Arkamızda bır alay ihti
yat asker var. Biz yenilirsek, on
lar c hı.cak yerim.zi tutar ve düş
man g >z aç•ırrazlar. 

'\ rJt. s,· C' sine y~ı elli rne~re 
k -. y~rüdıi~r. niçb t.ıraftan 
hı ek kur , atı mıyorlu 

M met cıüşmanla gogüs gö~e 
gelmek için can atıyor: 

- Han:ya, şu kMircik,er nere
de? Neden meyoa"a çıkmıyorlar? 

D v" söyleniyordu. 
• ' ' davın n bai!ısett.g, karşı si· 

perlcre epeyce yalda m·şlardı. Yüz 
metre k dar kavahk bir ol kal
mı ı a·~rl Bur-ayı da ortalık bü<
bülün ayrlınlanl!'adan geçecek o
lur'arı: , diı.,<:nal'ın terke•t~i siper
lere \'a.acaklard, Ondan sonra 
düşmt'l g !eri tbp yn 1muruna 
na ' 1 r c· a korku vokh: A~ka -
da" yet ~ek ol·n bır a1ay ihtiyat 
k vv •i nas 1 olsa bu tc])('yi elde 
edeckt:. 

Y~ıJb ı Kazım B.ı. 
(Deı·amı t•ar) 

İnhisarlar idaresınden gönderi
len memurlar; alakadar ziraat mu-: 
allim ve memurlarının iştirakile 
muhte:if mıntakalarda tetkikat 
yapara'ı< bu sene tüttln· ekilecek 
sahaları t""bi! etmişlerdir. 

Bu yıl yalnız tesbit olunan yer
leroe ve tarlalarda tütün ziraatine 
ıııüsaade olunacak; başka hiçbir 
tarlaua ttit~n e ·ı!miyeccktır. 

O:"'C'r t r f•a, bu sene tüt n 
ztrıya. ' i'-·; ':3tı vaziy i; g '-
çen v•Wan yüzde 10 nisbet• nok-
san göriUmu-ltur 

Emniyet müdürlüğü kendı me -
murlarının mesleki bilıgilerini art
tınnak gayesile şehrim zde iki 
kurs açmşıtır. Birisi BL'yoğlu par
ti binasında diğeri A:lay köşkünde 
açılan kurslara yüz el'!.y•r mııınur 
devam edecektir Kurs müddet 9 

ay olar.< tesıbi, edilm t.r Emni
yet <iörttircu şube müdüıı.i Tacet
ır rr \' rıi j'- ııvı..t tı ordu -

d.ın bırk. z 1iı var r:dan ıı Da -

ren bu kü tlN f'3 , rr '" 
baş' yacaklardır. 

AVRUPA HARBİNİN YENi rv ESELELERİ 

Rusya, Litvanya ve Almanya 

ol~amı.ştır. ı 
hte böyle bir haleti rt"hiye ylrıl' 

flencdir her v~llr ile kt>ndini rtı"tt~ 
mL~ttr. Daha HIUer JWll'ydan<la. dt ti 
iken, bir zamanlar Almanya 1\.lllletl -
CrmiyetinP istlrak etmı., fakat ~urı' 
büyük bir istekle :vapmamı ... tır. çuı11' 
)lilletıer Ctmi'.\·r-tlnl Ve ay muahrd" 
$lnln mah'JUIÜ bilrılştir. 

'filletlr-r Cemiyeti fikri nf' klld" 
vülc:~ek olursa olsun onu hir kf're ı-t 
bık rtlirt'nler AJmanyavı mal:lıip ,.t1e" 
Ter dektl mlflir'!. i le bunu diı Uni.irtl 
Almanya :\lillrtler Ct"mi:yetinl .ı;ıi~ 
kC'ndi a.lf':rhint' kurulmu blr ter 
olarak ıürınÜ!1tiİr. ~ 

Baltık memleketlerinde Rusyanuı 

tekrar nüfuzunu tamamile iade ve 
tesis etmekte olma ı bul"ün dünya PO· 
Utika illeminln birinci derecf'drki hi-

eskldı:n Kovno derlr-rdl. Şimdi Kaunas 
diye gazeıeı .. rdt' bahst>dtlmt'k.trdlr. Nu
fusu kesif delildir. Kilom tro murab
baına 40 kişi dü...,mektedir. l.'Lİ.zde 20 
ekalliyet vardır. Bunu da sırasile Ya
hudi, Alman ve Lf'hll ııülu~ trşkil e· 
diyor .. llalkın yüzde 80 miktarı kato
liktlr. Sonra :\lusevller selmektedir .. 
Daha ~onra da ortodoko;tar '"·ardır. 

Onun l(ln •imdi do mutteflk\f'f 
harp e-a:rr 1 olarak madde tanlh rıf~ 
lirkl"n yalnız llitlercilliin ortadan k' 
dırılma.til:ı fikri va71h bir . surette ı~~ 
terllmesine çal ~ıın·or. Ctinkıi AlrJV ·r 1 mllletlnin şuna bllha sa kanaat ırt~~ 
mtsi istenmektedir: Onunla kavra 

dlselerinden oldu. Onun l('ln dünya 
matbuatı bununla rnet-rul olduiu ka
dar meselenin etrafında. bu matbuat
ta cörülf'n şayanı dikkat yazıları da 

cöı:den kaçırmamak ıazım crliyor: 
Avrupa vukuatını seyretmek için 

İtaly.an paytahh şu son zamanlarda 
mühim bir merkez olmuştur. Artık 

Bertin - Roma mihverinin 13.kırdısı e
dilmez olup da onun ytrlne şimdi 

l\.loskova - Berlln mihverinden bah
sedilirken İtalyan dlploına.tlarının ye
ni hidlseler karşısında yürüttükleri 
mütalealara bir hususiyet atfediliyor. 

İt.a.lyanlarm bu va7.lyet karşısında 

çıkardıkları netlr-e şudur: 

Ru,.yanın böyle carba dotru iler
lemesi kaqısında Almanya t>eyircl ka
l;ıcak dt'ğlldlr. Onun İ('in l\ofo kova ile 
Bt'rlin ar.l! ında bir &iin bir lhtllaf çık
ma ... ı yakındır. •~akat Almanya buKün 
sarbın ilti büyük de\·lttl ne, inrlltf're 
ve Fransa ile harp halindrdlr. Onun 
için RusyaJa kar~ı koyo.bllrc('k halde 
deilldir. A1manyanın şaTk hudutları
na kom u olan J.ltvonyanın \•aılyeti 

ise Berlin tçln bilhassa pek mühimdir. 
Almanya Lltvanyadan Memet ara

zisini aldıktan sonra Lltvanyanın de
nizr- en ınühlm rnahrcrl t·ldt>n gitml1 

olul·ordu. Şlmdl ise Baltık s:ıtı:ısuıda. 
büyük bir taaliyrte crçen Rusyanm 
bunu düşünerf'k Llıvanyanın lktısadi 

inkl arı lc;ln :U mel mahrecinden isti
fade etm("'!;fnl ileri sı'ireceflnden bah

sedilmektedir. 
Lltvanya 55,658 kllemetro marab

baında ve ı mllron %55 bin klşillk bir 
m~mleket olarak umumi harpten t;On· 
ra.ki kit:ıplara recm~tlr. Payt.abtına 

Halk çiftçidir. Fakat memleketin e
kilip blcilecek arazisi ancak yarısı de
recesindedir. Dört~ biri ormanhk, 
dörtte biri de mer'alardan ibarettir. En 
ziyade hububat ekilip blcllmekte, &on
ra patates, pancar zlraatine ehemmi
yet verilmektedir. Sanayi ileri gitme
miştir. J\l:ıd('n itibarile de JAtvanya 
1:enrln değlldir. Fakat zirai rnahsulle
rlni harice göndermektedir: Yal, ke
ten, hububat, kereste, yumurta gibi ... 
Bu ibra<"at bilhassa lemeldtn oıtı -
yordu. 

Berlin ile )lo~kova ara.,,ında. ~imdi 

bu ~ahaya dair nasıl bir anla1nıa var? 
Estonya, Letonya ve Litvan1.-adan 

ya1nıı Lıtva.nya hudut itlbarilr Alm:ın
yaya .. arki Pru yadan biti ik kom u
dur. Bundan ·oııra. ::\f("meJJn vazh·etl 
nazikle ·iyor. 

Sonra diğtr bir ihtimalden daha bah.
sedilmr-kt('dir: :lloskovanın A1manları 1 

büsbütün ku ku1andırmamak için Llt
vanyada deniz ve hava merkrılerl r-1- ı 
de l"tmrk l~temlyer-ell gibi. 

Eski Ç3rhk z:ımanında Ru farın Ral
tıktakl ü.te tibahrllt"ri Llban, Rrval - ki 
şimdi Talllndlr - ve llıılli>kl idi. 

İşi• bıı lhtlıruıll.rden de bahsedili
yor. Fak3t ue olur a olsun Baltık .sa
hasında Rns:t·anın ııüfuzunu istediği 
l"ibt , ·rrıe,tırm(ı oldu ~u arhk brsbclll 

ı. 
,.örülmektrdlr. Şek1in çöyle veya böy
le olm.saı o kadar ehtmml.>·etıı detll. 

•• 

İşte İnıtlliz vr Fran ll de\·let ad<.\r' 
tarının sö7.lcri uzun olmaması, me''1ır 
un bu kadar etraflı bir sureltr aıı1' 
tılmasını daha iyi temin ediyor. I 

Büyük bir tehlikeye hiç cirnı('Jc , 
zin Lebl,tanı bir hafta f('Jnde bao;ts~ 
ba.cı;a istila ettıktf'n sonra Fransa , 
.· k'ıt 01' InKilte:re ile barı'im& mum wı _. 
bileceii ilk. günlerde zannf'dlltyord. 
Fakat haftalar l'e('tlkçe bu zandiJ ~, 
bet l"dilmt'dltl rörülmü tül'. l\tütH' 1 . l'' flklerce bundan sonrası ltln dr , ... .,. 
edilmek isteniyor ki tmrlvakilrrln 1" ı 
bulü ile sulhun devamı bir araya ~;; 
mıyor. O halde A\·rupanın mü~t.ll~",ı 
sulhunu de\.·amh bir rmnlyete ı ... t ıs: 
ettirmek lizun g-elmektt'dlr. :\tüıtrf "~ 
Jerre varJlmak lsttnen bu ra:ı:rYt" ~f 
kf'rr. va,.ı olduktan sonra lsr ~'\ 1171, o• millrU ilt harp etmenin h~~b~r n1:l- (I 

kalmıyaca~ının muhteHf u~lupta. atı 
kat az 5-0.,1,., vaı:ih urette tekrar t 

mesindekl hlkmet anla~ıhyor. ....,.,' 

• • • • • • • 1 1 ••••••• 1 ••• 

Ayasofya ve ch·aruıın 
müQtnklwl şekli 

.:; 

Şehircilik mütehass.sı Prosı·; 
ravburnu parkıdan itibaren şr • 
lojik mahal olan Gü1lı•rıe hBS

1 
. Af <;ıı nesi ve ctvarıı. yaso ya \: '1 

tanahmedi ihtıv9 eden genış 
nı mü<takbel k1 ~i ~ös r r 
maket yapacak! r 

Avas<'fvr ile c:; •• ı ahmet 
arasından sahile i"e" ·'ılı 
lık ve ormanlık c'~ak i; er" 
ec!Hcee)ti, Kuırikap lan ı' rı 
da den;ze nazır hahr r 
kademe ka.drme bi 1 r 
nacağı a'.'llaşılrnakt 
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Son :24 Saatte· 
~. ·. N~~;: Öıdu i .· .. ·.·. i EN SON DAKiKA Ben Casus muyum? ;Devlet Şeflerinin 

1 Mes'uliyeti 
~ .. · . .. ~ . - -.;atırılan İngiliz zırhlısı 

1 ~1' 24 saatin en mühim hadise-
. erıııden biri İngiliilerin Royal Dak 
~mındeki saffı harp gemilerinin 
b imar> tahtelbahirleri tarafından 
b atırı:Jmı.ş olma.sıdır. 33,500 tonluk 
İ u gcını takriben iki buçuk milyon 

İngiliz tayyarelerinin Berlini bombardımanı 

gıl~z lirasına mafolmuştu. 
Bogular>ların sayısı 800 kişi !ah

ının edT 

Londra 14 (Hususi)- Berllnde dün 
l'eee lkf defa allnn ifareU verilerek, 
tayyare t.oplırının atet ettlfl ve pro
jektörlerin müteıııadiyen ha\•ayı ta -
radıfı ve radyoların saatlerce işleme 

tekzip ediliyor 
dlil hakkında BerUnden verilen ha -
herler burada hayret uyandırmıştır. 

Top se lerlnden Berlln halkı büyük 
bir heyecana dili;müştür. Alınan Pro
Pll'•nda Nezareti, düşman tay7arele-

rinln pek yülı:sekten uçmalarını muh

temel cöstermekledlr. Halbuki Berlln 

üzerine hiçbir İnaills tayyaresi l'Önde· 

rllmemlştlr. 
t ı ıyor. Şimdiye kadar ba -
~r·ı~~n Alman denizaltı gemilerinin 

1 arı da 18 i bulmuştur. 
k * Cephelerde yeni hiç bir hare
Bet 1olmamış'ır. Yalnız düngece 
t er ının garbinddki tayyare defi 
POPiarı iki defa ateş açmışlar ve 
;~ektörler her defasında müte -
Şl' IY~n etrafı aramı§larsa da bir 
kuv ııorememlşlerdir. İr>giliz hava 

Meşhur kundura fabrikatörü Bata tevkif edildi 
Paris 15 (A.A.) - Nouvelıle teşkilatı Moravyada Zilin mevki- ı Bu te~kife sebet> olarak Ba.ta'~ın 

Tohecosla\•aque, gazetesinin ver - inde meşhur ayakkabı fabrikatörü ahiren lr>giliz tabiiyetine gırmış 
diği malümata göre Alınan polis Bata'yı tevkif etmiştir. \ olması ileri sürülmektedir. 

İtalyanın yeni İngiltere sefiri Londraya geldi 
vvetıerınin &nlin üzerinde u
~ Yapma;d,kları da Londradan 

l'len bild'rilmektodir. 

Londra 15 (A.A.) - İtalya se- Italyan sefiri, şimendiferle yap- Nazırı Lord Halifaks tarafından 
firi Bastianini, buraya !l"lıniş ve Jaeak seyahatin .bais olacağı teah
doğruca İtalyan sefaret.hanesine 
gitm~tir. hürlere mani olmak için Hariciye 

kendi emrine verilmiş olan oto -
mdbil Ue Londraya -gelmi§tir. 

d~"'! Romanya seyrisefain idaresi 
fe 1;4- Akden'zi ve !skenderiye se -

r etınl tatil etmL<tir. İngilizler Fransaya yeni hava kuvvetleri gönderiyor 
nı"/J Bulgaristanda 1907 - 1918 sı
et arıı~an şimdiye kadar askerlik 
s·ıf;rnış olan efrat 20 ilk'eşrtnde 
--altına nlınacaktır 

1. 1 1 11 11 • • 1. 11 

Asker Gözile 
Cepheler 

Londra 15 (A.A.) - •Röy'er. 
ajansının Fransadaki lngiıliz hava [ 
kuvvetleri nezdindekı hususi mu- ı 
habri, bir takım yeni Ingiliz tay
yarecılerinin ve bir miktar harp . , . 
tayyarccisinın Fraıısaıya gelmesinin 
beklenilmekte olduğunu ve bunun 
arkıırlaŞlannın kendilerine iltihak 
edeceğinden dolayı memnun olan, 
Fransadaki İrı.giliz tayyarecileri a-' 
rasında şetaret tevlit "'1mekte bu-
lunduğunu bilrlirmektcdir. 1 

Frar.~adaki bombardıman tay -
yarelerınin ve İngiliz tayyareeile -
rlnin ad{)di gün geçtikçe aı1makta- 1 

dır. Diger taraftan müttefik dev- ı 
Jet adamlarının son nutukları ü
zcrınc ekiplerin ta:limleri so de -
rece ileri götürülmüştür. 

lı:ıgiliz tayyarecilerinin Fran 
sız tayyarl'Cilerile yapmakta ol -
dukları mesai 'birliği fevkalade mü
kemmeldir ve ekseriya bera.berce j 
yapılan. harekat ile kendini göster
mektedir. 

Cephede fevkqlade ı.şler yapıl
m~k adır. Şimdi cephede bir takım 
mı aın tuzaklar kurulmu~ur. 
Bir tayyare j>u tuzağa inecek ve 

yahut bir kamyon lbir tank bu tu
zağa düşecek dlursa iş bitmiş de
mektir. Ne kadar çaıbalarsa çaba
lasın bir daha yer yüzüne çı'kma -
sıa ihtimal yoktur . 

FevkaU.de nıbaşka l:ıırşey d:ı:ha 
xar: Bu da İngilmerin malik ol
duklan makine aletleridir. 

Bu makleler, ~n harp1e dö
vü müş olan askerleri hayrette b:
rakacak lbir sıir'alle ~ıperleI" kaz
m.ıkiarlır. Hallbuki bu aske~er, sı
perlerini ka21111a ve kürekle ''ÜCU
de getirmişlerdi. 

(BiTmci sahıfeden devam) 

~e~ niyetinde iseler, o.yetini •beHi 
g ""c~ keşifler yapmaması lazım 
Ji'e~ığı mütaleası ileri sürulüyor. i 
, a at N manı:.arın bu keş;! taarruz-
• h 
\·a'· CUıcn bütün cephe boyur.ca J-IARP 
z..ı'' omakt <dır. Mesela dün Mo-
ce~n Yll.l<.inınde, yalbut ~arbrü:k'ün 

BİRDENBİRE PATLAK VERMEKÜZERE1 

taı .ı ıse, erte . gun Orhen.- (Birinci sahifeden dc,,am) 1 liyct içınJedırler. 
t~ rnıntakasında vakı oluyor. Bu- . . · SOVYETLER ALı\1AN HUDU -
b n bu küçük küçük hareketlerden Ne Amerikanın, ne de bıtaraf Dl:. U TAKVİYE EDİYORLAR 

'."'1ıce çıkarmak ır. mkün de _ 1 hukümetlerın ı.ıvassutu ıh imali 
g dır. Ancak Almaıı.ların bütün ka:.n·ıııyınca, Hıt.cr n yeni hır ha- Lc>ndra 15 (Hususi) - Sovyet-
O!!p ""- k •··' kk lenn &:Tia hudutlarını takviye ....., nabız yokladıklarına hük-' re ete geçmesi zarun "''a ı e-
llt~ilır. dilmeklcdır. Ancak bu hareketin e~.ıkleri hakkırda geıcn habuler 

El k · 'lı teeyyüt C'l:mktdır. fülha&;a Slovak 
1\ 1'.slişapel mmtnkasında buyük ne olaıbileceğı henüz cstın ınc • hududuna asker \'e harp maıze -
~man tah idetı görüldüğü de ha- mekle beraber, /Jınıanl~ı-.n bilhas- mcsi yıgılınaktııd.r. 
d r veriılmisti. Bu tah~itlat, eğer sa hava. ve dcnız harekatını .teksıf .::ıtan.isla\ of mıntakasıda son gün-1 

ofru ise Belçikayı istihdaf edi- etmelen, hatta Fransız ve Ingılız !er Zlrfında bir,.nk 3ovyet tank -
Yor demekt r şehirlerini bombardımana kalk - ' 

Alına l 1 
• • ması muhtemel görünmektedir. !arı ve alayları göru.nıüştür. Striji 

ku lb'n ann umumı harpte oldu- Bu takdirde harp tam manasile ve Lavoczne mıntakalarında da 
Fra g ı te.krar Belçika üzerinden şiddetlenecek demektir. tahşidat yapı1maktadır. 
rncı~8'.'Ya ınmek teşebbüsüne giriş- Faka• Alman liderlerinin hala Sovyet kıt'aları garp istikame -

umumi bır taarruz har 
çilincsi çok muhtemc. 
tecıır. 

ke• n ge
oru mek-

Sigfri 1 , alt.na )enı .• r Aman 
ko r l~u daha gel ril Bli 
!Ü.' C prede yapı. n. < olan Ke -
şif taarruziler s·k!.:>'.; ı t r Lük -
~er u: g - M'.lZE!ı ve Ren "'" - 'le
sir.dekı Aln'an ts". idatı~ n taa ru
za kıifı gclcceğı, fakat >bu eeph.de 
Fransız m<>vzilerinm de herhangi 
bir taarruzu püskürl<'Cek kudrette 
olduğu söylenmclctei:!ir. 
İTALYA:SLAR DA HUDl'Tl.·\RI. 'll.\N 

ENDİŞE F.DİYORJ,AR 
Pari!t 14 (F. İ.)- Bitlerin Fraa~ıı çikad~nnıünıkündür. Çünkü Bel - bitarafiların tavassutu iıle sullhe ka- tinde yürümektodirler. Bundan 

rıncte f g~ış, Alman kuvvetle - vw;mak ümidini terketmedikJ.eri başka Sovyeblerin ~imal<lc Alman- hududuna riayet edereğlne dair ver-
llııyan ~~ ı ellerintle mevcut ol- de anlaşılmaktadır. ya ıle müşterek hudufüırmı ta:.1< - dlii teminata rajmen Aı ... Lorende 
ııı l ır hareklit sahası bahşet- Alman maıbuat şefi Ditrih'in ec- viye ettikleri de ~öylcrıınektedır. 1 Almanıanın muzabrretile ealışan gl•ll 
\il" O a~a~~· Fakat bu avantaj, nebi gazetecilerine vuku bulan AL..'VIANLAR ~ı,AARRUZA bir infJkak cf'mlyt'tlnln mf"7dana çı -
7 1'11etlı lVIoz maniası lıle birlikte b t " " 1 · · t kil GEÇECEK Mİ? karılma.'!, İtalyada derin bir h•>«•D 
€~ ~00 ki1Uik Bclçika ordusunu e~;:~~~/;unun mese esını eş •

1 

Lorı.dra 15 (Hususi) - Alman u-, 
0~Usl~meğe değecek mid.r? Hiiler'in evvelki gece bii'ikuman- mumi karargahının Berlinden 

uyaudırmı!ozhr. 

Bitlerin, İtalyan hudutlarına da ri~ 

ayet edeceline dair mU.kerreren vakl 
olan teminata rafıntn, İtalyan - :\1 -

'll Selçika bitaraf olduğu için Al- ı dan ~neral Kaytel, ordu kuman- garp cephesi!'.e nakline karar \'C- 1 
da~llya ~ısmen iaşesi:ni de bu yol- danlarından General Halder \'e ı ril~esi, Alınanların !bu cephede 
Y": ~'.:"TI n etmektedir. O zaman bu diğer Al.man ricalinin .iş'irakile harekete geçmcğe karar verdik - J ınan hududunda da ayni lahrikiitın 
su.~ kapanm•ş olmıyacak mıdır? yaptığı ısl' ·arede verilmıs kat'i bir leri.n~ bir del.il telakki. edtrr:ek - mrvrul olup olmadığı endiş• lir so
k; ·Un fara;ziyek>r öyle çarpışıyor karar olup olmadığı henüz anla - ı tedır. Karargahın naklınden sonra rutmakladır. 
d '•i~;oodüt etmemek mü..,k'.in _şılmamıştır · 

ır. Nazi ricali, ayni zamanda Bal - f • J d• H ' t•J M •• k 1 
....__ ERANIHARP tık vaz.iyetini de ehaınmiyetle göz lil an ıya . ey e ] e UZa ere er 

önünde tutmaktadırlar. 1 • 
Bu sabahki trenler Diger ta'raftan Holanda gaze _ ı (l inci sahıfeden devam) 1 k?Smı da b,u mınt.ıka dahdındcoır. 

te•cri, Ilıtler'in hşrekete geçme - şekkül etmclenne sebebiyet vere-ı H~ ' kı e ve Da:ıımarhn .. ın 
~Su 8aılıahki Konvansıyonel ve den evvel. Alman _ İtalyan ve cegı anlaşıl::!a!ktadır. d.'.!: r ş h ~lcrınde su mnet_ >ıuküm 

teıı trcnlen ıKışcr buçuk sa- Alman - Sovvet paktları çerçe\'esı bvcç1c dün yen den on bin kışi surmektcdır. Herkes ,·atJ ı vazıfe-
1t"t "ı J b kıo b k )lılc l'QcarJa ge!.ıni erdir. LB.ldn K;,indc görüşmelerde bulunmak sılih a!tıc:ı alınmıştır Geçen harpte sının a ıı;a şmuş u unıına • -

~"r Uların arasında bir müdd t üzere, Sovyet Başvekil ve hari - F;ıılnndiyadnn yapılması mümkün ta lır. Harıcıye N~zır_ı,.. _ n .on beş 
ha ,Uı>aya g.tıruş ve Avrupanın ci ·e Nazırı Molotof ile İtaLya Ha- olan taarruzlara karşı L\'C'Ç! li - Y~ ·~a<, kı;ıı dahı gon~l'..u s fatıle 
"atfa şchirlcri11den buyük mu - riciye Nazın Kont Civano'vu Ber- dafaa e•ı ek tizerC' hususi surette ~sken karıtınlerd "'.l bınnde hz -
tl'I kiyC!'!er kazanmış olan balet !ine davet ettiği zanncdilm~ktcdir.l t~kun edi!CT> Bodem kalesi bu met. aJı1ı.şhr. . 
kaç :<enmizden Bayan Selma bir Bu görüsın ı r askeri ve siyasi ma-ı mmtaka dahilin le bulunmaktadı;. F:nl~nıJ.yada, ha ıha~pte mcc -
<lır. lriln ve Irak talebelen var - hiyelte olacaktır. Bodem garnizonu pek ku\'Vetlı-, bun hızınct kanunu ta bık me,• • 

Nazi liderleri hummalı bir faa- : dir ls\·eç maden erinin büyük bir kiine konmuştur. Bu kanun 18 il<' 
""""-~"'""'-=============================~============== 60 yaş aras.ndaki kadını ve erKeği 

geriye di;ndu. dlRer de troyerll'r de 
ı onu l3.kip eottiler. Averot lkl mrrmi 

me buri vı<tan ho:znıetilc mükellef 
tubmaktadır. 

(Birinci sahifeden devam) 
çalışan kadınlardan birçokları, Tür -
kiyeye, ellerinde sahte birer konserva
tuvar diplomaslle giriyorlar. Kendi hü
kQmetleri onlara, hem başka mem -
Jeketlerde para kazanabilmeleri, hem 
de belki de, memlekeUerine başka hiz
metlerde bulunabilmeleri için san'alkılr 
sıfatı veriyor. Zaten onlar, 2007 numa
ralı kanuna rağmen, Türkiyeye bu hi
le sayesinde girmiyorlar mı? 

Ve bir çok talihsiz Türk san'at -
kftrlan, kendilerjni himaye maksadile 
yapılmış _,Qlan o kanunun bu hileyle 
faydasız bırakılma!lı yüzünden işsiz 

kalmıyorlar mı? 

Halbuki, bizim en degerli ve hakiki 
San'atkirlarımız, İstanbul barlarını 
dolduran s2hlık kadınların ı-:ahip edil
dikleri haklardan bile mahrumdur -
lar. \"e bizim san'atk:Arlarıınız, başka 

memleketlere, çalışıruya değil, gez -
miye bile gidemezler 

Bu \1'.lziyette mcselA benim, bir Türk 
polisinden, pasporuma tan'ahmı yaz
ma""llasını ricR ecH~hn, yerine getirile
bilmesi n1üınkün, nıeşru ve ınasum bir 
istek degtl ıniydi? Suiisliınal edilmesi 
mümkiln olnuyan basit l>ir kolaylığı 

eslr~en1enıek ele bir uiisliınal ·ıyıla

mazdı ya? 
Bu kolaylıktan nahrurr- a dığım 

içindir ki, ben, pa :;>oru nn yazılan 

.. rtist sıfatını b('ynclmilel bir leke 
gibi Uışıdur. 

ole an ,de::" geri cv
rili;un, Fronsız konsoln mıcs :ıde 

e;üµhc. bır ins n muJmel ı goıu nn, 
\'e 11.hu~et belkı de Sur yro h d dun
da trenli , ile oplL b v ..1k g·· -lJğ 

ba. ına ftrlat·lışın, hep b yüz dir. 
Suriye hududundnıd Fı-:ın: ız !ı -

sL"'l:den, ve Arlanad:ıkı Fran ·- korso
losıuıdnn •"' ·t st> olrtuğun itın h ka
ret goı durn. İ t mel bir k~l<"mctt'! bu 
kadar h!i ·seyp sebeı ıyef verebı mck, 
bazı yarac1 ta in nlar ı ı ur dt 
yurab lir l<;.n e y cen1ıyt'tc, 

yürcgını ,. .ni m a~ g i sac:r _yı 

caı, lam.aktar başka h ('bl g n hı nl
mıyan ltirr. es bı cı 

hı.! t r f nrl:ın b 

mnk her v d 
s- +ır ırı ı 

ı-:-ran z konsofo nr n g 

!ar k sten ilen ( 400) il 
ı ) 

llc-
k t döntince geri ln ak ıız re y:ı

tı -dıktan sonrı:ı, bilctlc1 ıı l! m. Eş
yalarımı hazır m. Ve trene ,_ nd m. 

Tren hareket ett kten on,. , kın 

tutmıyan yürekimden h('r acı stlin -
mışt. Fakat ltlt ÇOCllk n 'c , Sur ye 
hududuna kadar sunh.. Onıdn 1-'nınsız 

polisi. beni bi..! sal.nkal gını t enden 
indirdi. Ben, dagbaıcıında, beni Adana
ya döndürecek olan tn nl beklerkrn, 
ayni mcnıur, bıyık buruyor. \'C bana. 
diğer trenle Sunyey~ gönderılmenln 

J>f>fil erır< ini ilT'tı etmiye ugr vordu. 
O böy e dil;ürmek.tc belk • haksız 

da değildi Zira, onun naza 1nda. ve 
pasporuına gör<\ bcr., bir Turk san'st-
karı değil, Suriye barlarınılan m rl 1 

aramıya giden işsiz bı bar kadırıy
dım! Fakat öyle sanıyordun1 kı, hu 
teşhisinde ne kadar yanıldığını ı1rıla

mıştır ve bir Türk kadınından .ıhlığı 
cevabı ya rıdıkça uınıtnmıyacaktır 

Yapılı"ın bı.: muameley A<lanadaki 
Fran•:ız konsolO::'UJla ei!.:fıy('l etn1ck 
bittabi hakkımdJ. Fnkat, kı nsolosun, 
gündliz saat ık de benı pijaınasile kar
şılamasından ı·a abıı olduğu belliydl. 
Onun derdın e a a gostermcy n i de 
rahat. ızhgına vt-:=m k n1ecbur yetınde 
kaldıın. Fak t göıd m mı..amelelrr 
ve yorgunluk, benim ainirıerın de hay
li yıpratmı.; olacak ki, onunla kon -
şurıten, le fi der ede aıdn da\""1lna
madım. H ttA, galıba. r.in r :te
slnı bıraz da cpeydır: şarkı söylc':l'le 
men~ biriktirdiği mesleki 1şlahla b raz 
fazla yc.=;seıtr. iş, \.'P ctız> deı konu1-
muş olac-agun ki, o bana ık ... :r.da bu
lunrrıak ırıecburiyct inde kaldı, ve· 

c- Bırm: nnz.ik olun. dedi Bi 
kon~olo~l;,ı, kontıştıyorsunuz!> 

Bittabi, kendisinden dC'rhal ur iste-
daha savıırduktan sonra makinesine 
lornlstanla yol vrrdl. cerl l'tri C"lderek 
al.e1 ede ede kendi destroyerltrlne 
doğru uzakla mıya ba tadı. 

Haricıve Nazırı Errko bLıgun 
J dim, ve: 

radyo ile Amerikaya hita'ben .bir c- Mazul' görün ... dedim, kıyafeti· 
nutuk söyliyecek ve Cenevre is- nizden kon•ol•lS olctuğunuı:u anlıya -
tasyonu bu nutku nakledecektır. mamıştım! > 
Dıöer Baltık deVlctl1crine gelince, İstanbul:ı döner dönmrz, konsolos-

Lit~an\.'a parlamentosu dün to"-
Bu hareketi cUren Amiral df'llye 

Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Bana kalırsa, Suriyedekl yUksek 
Fransız komiseri, huduttaki polisle -
rine: 

c- Benim husust milsaademi haiz 
bulunmıyan herkesi trenden indirin!> 
demeden evvel, kendi konsoloshane -
lerine, kendisine sorulmadan hiç kim
seye vize verilmemesini emretmeli de
ğil miydi?> 

Böyle yapmı~ olsaydı. beniın pa~ po
rum vize edilmezdi. Ben de boşubo
zuna paspar masrafı, vize parası, bi
let parası, yataklı parnsı vermez, yarı 
yolda trenden ablmaz, µhmpt acı 

çekmez, ve hakaret görmezdim: Zira 
beni Suriye seyahatine sll ükiiyen, 
masum bir lstirahnt ve seyahat arzu
sundan başka, hiçbir mühi~ \'e hayaU 
zaruret yoktu?. 

Fransız konsoloshanesindekı vize 
memuru bana akıl verince, dilşilndilm 
ki, bütün reyahat masraflarımı ödemiş 
bulunmaktayım. Halbuki, Suriyeye gi- 1 
demediğim takdirde, bu mas:-:ıflar bo
şuboşuna y:-nacaktır. Binaeıınlcyh. söy- ~ 
lenilen telgraf masrafına da katlanmak 1 
ve bir kere almış bulun<luğum gidip 1 
gelme biletleri yan olmaktan kurtar
mak, en makul yoldur Ilem ne y:ı -
lan ~öy1iyeyim ki, bu sefer, Suriyeye 
gitmek mtisaadcsin almak ıstey11lmde 
hilet p arından :ziyade, izzetinefsimi 
kurtarmak .?ıtı) acının d3 tesiri \'ardı. 
t~ ımde &urıve hudı dund:a bfıo~ tren
den atrır: :r-a bir nisbet vcnTı.ı k e.rzusu 
da yok dC"ğil Bu (OCUk ve masum 
arzunun da tt"SVik Ue: 

c- Pckft1,, derhm, i t' hır telgr f 

çekin de b na ı ü: a de f tcy n'> 
Fakat ce\ plı telgraf masrafını da 

ödl'ylp Fr.zınsız kon.-wlooı:hnneoı:inden çı
kı~ımda uç gün ısonra, Suriye yüksek 
komiserinr"cn İstanbul!'l: gelen cevrıp 
ııynen eu idi. 

c Türk artisti Sa'iye Aylanın vııe 
t..'llcbıni reddcdiniz1> 

Su z yü.z n c bı :nar gı t-
i 

lıyan bu ce 1 ın ac ı h nu ... ıya-

ca ur:: Acaba, bl.. m r ca ı b lff- 1 
K yetı y paj dı.ı h ı:t r.ıe-

k 

1. & 
Komi~~. b rıım, bır yab rıcı n 11et 
casusu o. . cccğ me nasıl ıh lal ve4 

rebıln ti' 

Zir;ı onun, rerkesc vcı·ilı.;n müs:ıa

ücyi benden es rgemesinden ve seye
"' 

6 1-ni J•iç scbrpsız redd d.şlndcki 
kat iyetten de bellidi ki, hakkında bcs
led.iğ. ŞL;>heı n (•Y\.ı., benim ufacık ya
pundan ç k daha btiyukı.lı!. 

i"azdıkları a nihayc-t \:er ed '1 ev
vel, içı ,i sı n derı.lere tem~ s~ ht
!C' .. C'!'İnt açnak ~Otulkfırlığını goste·~n 

bu seı. imli, drğerh ve dürftst halk g -
t.atesine bCtlln sam iyet nle tı 

k r etmeyı de bır borç bilı ım. 
Bana gelinrc, bu cfcr, Surlycyc so

kulr.,,ayışımın sebebi, pa• porı..mdaki 
mnhut cartlst• 1 clitncsi değıl. ı-~akat 

her seyah tc çıkınıya nıyetlcnı.y.rnde 

ünüme diK ll'n cngt'llC'l'in bana en fazla 
isyan duy ;ını, bll. sıfntw- 1 

(1 inci sahıfeden devam) 
memleketimizde de Avrupa ha.rbinln 
ve umumi va•iJ"elln busult rrtirdlll 
ufak t.rfek t.r~irler \"'arıhr. Ru t<"S.r!C"r 
memleketin istihsal bunyeı ine, iç vl• 
yasalarına ve umumı ret pr ıoııııı.:.ı, 

çiftçi -,:•e köylünün \aıh·rtuıe mur- ·ir 
olmamakla. bt-raber bl,. kı,ım lil',ıret 

müesse~elerlmbio ve !tınai if'1l'bbü -

terin muharebeden ve dun~·a tit"aretl
nln durcunhıiundan az ('ok zarar ıör· 
duklerl bir hakikattir. Bir kf"rr dt- ı-e

nl:j m1kyasta ve umumı ~kilde muta
zarrır olan devlet ve mllletltrin ha.i
lerini cözönü.ne l"ttirir.sek Alman~ anın 
~ebebiyet 'erdifl harbin dün~·a iktıs.a

dlyatı üzerindeki öl('W.i.i:z tesirlf'rinl i
fade etmek için uzun boylu hrsaplar 
yapmıya, rakamlar ı.ikretmiyf' lüzum 
yoktur. llarbln mes·uıu burun fiilen 
ve hukukan Alm3nya oldufuna s-Ore 
bu vaziyette Alman de\'lt·t ~efınin dun
ya erk.irı umuml)·e~ı karşısondaki si
yasi mes·uliyetl muhakkak ki bir kal 
daha. nezaket k~~betmlıt bulunınak -
tadır. 

. manya harbe girrntk için di.lnya 
efk3.rı umumiye ini daima iki iddia 
Üz<'rinde kendi lehine çe:vlrml1e çalıştı: 

1- '\'ersay muahedt'sinln l:"elirdiil 
h3ksızlıkları rldermek btiyoruz. 

2- A('ız, eknıek '\:e iş; Jkh dı tn

li.I af, ticari imkln i ll:ıı·oruz! 

Dalbukl. AlmaD.1aıtın buıünkıi. hat
tı hare:ketl bu iki esasa t:ınıamlle z:ıt 

bir nıahiyei. ifade i lc:iue ı-trmlş, h«'de
fini fa ırmı · ,.e daha zh,ade emperya
list bir vaco1f ve mana almışbr. llede
llni şaşıran bir da,•anın muvatfaklyetl 
ne kadar tesa.düte baih kalırsa mem
leketin içine rrtireceil muhtemrl 
rar da o kadar tahripkir olur. Alr. 
ya ikh. adi bir kurtulu!J hamlt"Sl 
uak bterk<'n bU;ikls lktı adi bir a 
kanın ve buhranın h,;hıe diltmfiıtur. 

Harbin devamı takdirinde lse bu lk 
tısadi ve sınai buhrana bir de ak3(' 
kanın ve harap olacak memle.krt p 
çalarının basil blr kadrosu ll.&\'e 
Hnr Celi.ketin fUWUl ve f'hem 
bir andJ. ı6zonune ctllr. 

~\.lmany.ı için harp ''e lktıs:ıdi kaybın 
fcli'kctli f'halan ne olursa olsun her
halde bundan dlif'r mllletl"rln müte
f!S!ir olu u rla harbin sÜT"mesl mud
detincı- dl!!Vam edrceiine nazaran her 
mllletin g-ordüiü 2arar ni. betinde Al
man devlet şeflntn harbin mes'ulü . ı
falile alaeaiı not "-aıayC'tl de manen 
ve ınaddetPn ayn! Olçil le-inde o1a('ak-

. tır. \-'e •• kanllz ki. Almanya harb4!> b .... -
L:unak mllhitine \'e duııyı:ra muhtelif 
ölı;ı.ilerdr ıarar ,·ermrkle kendi h 
hına hiçbir bii)·ük mu\;ı((aki~et ı..a

zannumış. bilikls bu ·uk 2arır~tr ,.e 
tehllkelrrln ri,.tkl :ılhna &lrın , 191.& 
d nbrri bir türlü dtizcltmem \'f: nl

sımana kon&mamı1 olan dun~·a lktı • 
diyatını da büsbü:tun rs.'lr:ık b'r pe
r· nhj;u1 2.uhuruna fırsat '\erm· r. 
Ilerh:ılde ve muhakkak ki llitlr-r n 
mütl'madı ve mtitf"vali csulh t;ı..a .. nı 
2unda• az çok kal'anıhnı btr zaftri 
muhafaza tınıldl oldufu kadar. ınes·u
llyetin bu entllsr~lnl hlssf'lm<·rln ile 

1Mirl vardır. 

ETEl\l tz;'FT r , .. E Ne yalan söyl ycylm? O gtlnlerın hırsı 
it..·indc bu sıf<ıtın acı şen inden ..curh.1-
mak, Ye ızzet"ners "llt 1utemadiyen kı- : -~~~~~~~~~~--~~ 
rılmak;.an kllrtarmak iı;in aan'atır. a 
veda etmeyi bile düşün uır 

• Alnınalıır ) alındı al ) 1 h r-

Bilın n bunu y n .ıydım, ,ıaspoı u

ma t>-ır ha cartist> k liı e ı y::ız;

rr"Jyacak our. tecs Ur duy caklar 
mıydı?. 

F t, ıçimi sukonetle yoklay: nca, 
seyahat hev _ne vet!.a etmek bana, 
unneyc v~ etmeK'cn kol y geldi: 
Zira, tevecciıllkAr dinlevıc: c: imin be· 
~eri ve ruhl bı hazla gıllüm diklcrınl 
giırwek, bana, yeni ufuk'ar, yenı şe
hiı !er, yenı diyarlar görınekten \1.)k 

1.. ca- p gorilnCyor' S:ıflye Ayla 

Pa.~ 15 (Rad 
Yahud' d · ::ma!'! ıgı" Vl' ır 
esasını orta) n at n •t zer. 

rkrir. sat ı A 
ncdı ~ ır 

Fraıısaılııki l'o on or 

Par." !5 ıRad\ o ı F 
yem tcşk.l c len P lon~. 
sunun bir kısır gam ~ep 
yer d"l.J"Y :r 

8evdiğiııı lrndını ben öldürdüm 
l\içia mi ? 
Sı-bebiııi anlamak ıçın bugün 

r 

LALE SİNEMASINDA 

a 

n 

ll -

- No. 14 -

Averof iki mermi daha savurduktan sonra 
ınakinesine tornistan emrini verdi 

doom~tü: 
- Xe o1uyor1 :Stdir bu hareket! :Sf· 

<:ln fllotnıa hücuma devam etmiyor? 
Haydi, hü<.·um 1 aretinl trkrarla~'ın! 

r haneye uğradım, ve maruz kaldığım 

lanmış 3ovyetlerle yapılan karşı- muamelenin sobebinı oradan öğren - E;,'\IİL ZOLA'nın dehasuıın yq;~iiııe lt m•ili 
lıklı muahedeyi ittifakla tasdik et- mek isltdim: Meğer, benim pasponı- 1 ' 
m..ştır. Sovy~tlerin Litvanye: ın mun nizami §Ckilde vıe edilişinden (JEAN GABiN - s MONE Slı ıON) un 
istik:lfiline dokunmıyacağı ve da - sonra, konsoıo,haneye bir emir gelmiş: kudret•n nen büyuk şahcseıi: Tekm' d in•·anın en büyük 
hili işlerine kanşmıyacağı umul- Bu emir mucibince. Suriye yüks('k ko- Frans,l filuu 
maktadır. İlki meıın.leket hariciye mıserinin ı ususi müsaadesi olmadıkça, • 

nazırları arasında samimi telgraf- hiçbir yabancı Suriyrye giremezmiş. HAYVANLAŞAN JNSAN 
lar teati edilmiştir. Bnna bunn söyliyen memur u cilm-

Moolkova 15 (A./\.) - Fin1andiya leleri de iliıvo etti: Flimindc: Alkolik .balbaların günah.r; çeken evliıt1arın feci havatı-
mı.ırahhas heyetinin ııclecek hafta! •- Maanıafih, isler-eniz, bir tclgra! n ... Kıskançlıkların doğurduğu acı sahneleri ve hakiki f,3yatı tek-

0 1 çekip soralım: Size herhalde müsande mil c.ınlılığile seyredeceksiniz. 1.avct_en: En son .METRO JURNAL 
• verilecektir 7.irn, h :>'.len her lstiyone harp hnberleri renkli MİKİ VALT DlSNEY. Bugün sant 11ve1 O:· B t J J ·ı • T ' l.enziliıth halk' matineleri suare! r için 'biletlerinizi evve!den al.dı-

a ]f I a l') ngJ iZ l _,::·e~~;
1

n~'Y~:~~;~~b~u~v~n:zi~yc~t~l,~te~nk~ı=d;•~"'~ilıi=·~~·~·~n~ız~.~T~e~l~: ~4~35~9~5~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:!:' Z Jr lJSI tahak gönnemiye .mk~n vnr mı? 

İşarf'Çilt"r: 

narh - Deo.;troyer fllotillii.sı hücuma. de-
>'orı a.ro,.uu topları varhıılarile itli- . .\.verofa doiru ilf'rlf"n1e,te, torpito ti- vam! 
ftnd lr, tıl n ıncrmiler Averofun etnı· vUerinl Jıazırla.mıya koyuldular. İşaretini ('<'ktlltr. Bozcaada önünde 
'"""na denııı dovllyordu. Bu arada dt.ış- Amiral Kan1iı konu uyordu: bu1unaıı ve harekih dürbünle takip 
A.tk J\ıniraı &cmi..,ine bir babet oldu. - \'a"ıf Be7! eden dc~lı-oyer fllotlllıi!-iı komodoru 
llltı a •ndııı da ı\verofuu tekmil top- - Bu:ıı·urun! blnba,ı ll:ıkkı k:ıptan yanında bulu • 
l:ttd ~u.sf ,ı, cemlyl beyaz bir duman - Dil man ıend~i nic;-ht ate· kesti, nan filotil1.ı erk;inıh:ırbiyeo;ine men\ur 
"•~rı~ Va ıf kaptan se,·inçle )"erinden der. in? yti7.b:ı 1 Abdülhalim<' iıtaretl .röstrrdl: 

arak ha\. 'kırdı: y k ı 1 u •on •t · -.... 1) - au1rııı çı mı o nıa ı, on - • - \'aıiyftte bir tuhaflık \'ar .. u us-
1 d llfDıan &"eml inde yan&"ın çıktı. dllfmrkle me a:ulc1Lirler, galiba top - takil fiJotilli nl in ileri atıldı. neden 
loııu~ .\.rnital &IrıLsıdır, destroyer fi- tarda da atıı:a var. rota ını deifşUrdi. Ü!i-tümu7.t doğru \ 

_ ~na emir ''er, hucuma l'~in! - Xe Klbi? celiyor. ,'\n.!raı cendsl de l arf't verl-
~crora k:ı ı mı'l - Kamaları ıkı";-m~ olacak! yor, hücame C~t'('eğl2!. 

te - lvcı. evet, durmıyahm, zaman - O halde nt~in •eri.Ye kaçmıyor, ı b b 1 l ti rıroruı! .. • Abdülhal m l")' u ara p vız ye 
J\nı ı harekrtslz duru3"or~ bir iki isahf't da- k~ndl kendine tef lre ujra ırkt'n ee· 

ıı irat Ramtı: ba, ,-rdabandıra ha alırsa ve destro)·erlerlmizin hü • zırhlı~ı mür<'ttebatından hayatta bu-
ehıuı · • "·ap \"("re!~ 

ese lendi : l'Umu mu,·affak olursa hali haraptır. _ i :ırf't blıe ohnasa ffl'tek. lunan 17 kislye alt yeni bir Hste ne!i 4 

~~~k- &akil filotiUaya lşar 1 ,·erin, - BiıiDl de b kledijimlı. bu!. _ Bize dt>iil ınidir? redilmlştlr. 
t\irtı uvvetUe düşman cemislne hü- R:ıut kaptanın mü takil fllotilliu _ Öyll" olmalı? Amirallik bir başka ILıstl'ııin daha 

1;
4 Cec~1n, torıılto hucumu ,·ap ın' bülıin hızilt' llerleyişlne devam ediyor, _ Klnıedlr öyl<'yse? nesrrdilcceilnl haber vermektC'dir. 

li 'lrbaro un lıtaret prova ınd~ &au; sahilde j'(tihkiınlarda biriken nizami- u n:üstakll Ulollllf\:ıı·a oıaeak. Ronıa 15 (A .. 1\.)- Almanlar tara -
•nta.n i 

1 
a h lap eden ı aretler b lirdi. ye neferleri boru scslerlle bu büeumu Deminki har~·kcti bir hüruma btnzi- fından topi!Ientn «Royal Oak» ın zl-

lrı• 
11 

Jerin tokasını ıutite.aklp batta fi- te!jfi ediyorlar, donanmada umumi bir yordu, ~onra buntlan 11arfı naur etti. yaını mcvı;uu bah!K'den Trtbuna p?.e-
lt a konıodorluk for una ta ıyan ve ht>vcean ver merakla bu mu\-a.f'fak:iyete _ Sebep? Sarfı uaur f('in sebep lesi. bunun İn:ili.-ler içln ciddi bir ka- ı 
t.z:ıuı k Planın nulundutu l'a.dlı-ln- doı.ru ilerliyen ıııırekl takip ediliyor- ynk. Bu ''aıireyl .ı remi ile o filotilli yıp olduğunu, fakat iu:iliı. donanma..ttı-
"c ctka onu laklbcıı l\luavl'netimllllye d nın baş.aramıyacafın kanaat rctlren nın Ustünlufilnc alır blr .ft"l.Ude tt-
tl:ıı;,, ; Slndaıı da LemH kaptanın ku- tu.stakU fllotUJi d' mana 600 met- Amiral ln\tll bi·zr 1 r"t veriyor. llü- sir etmedlifnl 1azm kta \'f' &)ni z:..-
~ ltıdakl Tt.ıoz ve Nezir kapta- rl e kadar yanatmıştı, bu sırada bir cum lcln! ma.nda ü~ Alman denizaltı l'tmlsinln 
.. "tt. •ü'V&ti buJundufu amsun hare- d nblre b3'ta koşan Rauf kaptanın _ Zannelnıt-m! tahrip edildiil Mkkıqdakl lıaberlerl )IKKAT: Seanslar tt • ı.30 - 4 - 6,30 ve 9 dadır. AurrOn her ı 1 cıfnc.;nada Yat 11 seac 1 

t • ~· 1 
r. 

~*Çtiler ı b h ı ki 1 • l"I B fil · Tü k E L H A M R A Stnenıaıınc\a da muvafi3kl"·ctlc teQ \·e b • ınu htlJ bir bızb atq ke- Vadiıhımlllet destroTeri 90 derece bir Komod3r emir·\.·erdl: de ayni l. .. rarla mcv2 uu a sc 111" e - ...... zmlf 1 8r8: u 8~;I'osu r çe göıterilmektcdlr " 

.Jlııııııı..... .,., dumanlar içinde kaıa_n __ ro_ıa __ te_b_d_ı_ıı_ıı_._u._ı_d_•_n_•_n_m_•_•_r_•_••_n_d_•~~~~~~~~~~-(D~e-v_a_n_ı_ı _~_a_r_J~~-d·rr·· ~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~----------~-----~----------~~~~~~~~~~~~~~~ 

• (1 ınci sahıfeaen devam) 

Londra 15 (A.A.)-

Türkce Söz!iı Nüsha•ı 
' 
DP~K 

Si nemaların ifa l~yık olduj)u muvaffaklyetl kazanmaktadır. 



Sultanahmet 3üncüsulh j 
Hukuk Hakimliğinden: 

Hazinei ır ..... ye namıno istaı;ıl.ıul 

maliye muhakemat müdürlüğü ıa
rafından Alemdar divanyolu 1521 
numarada Mehmet oğlu Raşit a- 1 

. ··~·?··'·:-. 

Glül-«n 'lkm'lqİ.Gevreqi~rhffeı)Makarnası. Sczhrİyqsİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
ŞEKERLILEAİM VE FAZLA $İŞ11AMLIK iSTİDADI OL.ANLARIN GIDASIDIA . 

leyhine açııan. 12 haziran 929 ta- i Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
rihli senet ile almış olduğu 90 liraj 
68. kuruşun tahsili davasının mü,d-

1 
Nevralji kırıklık, ağrılarınızı derhal kea~ 

~eıaleyhe ilanen yapılan tebligat - kaşe ahıı.ıbilir. • ~ 
TAHIMHI$ ECZAHAME ECZA DEPOLARI İLE BÜYÜK BAKkALİYELERDE SATILIR. uzerıne cari duru.~masında: Meb - 1 

liığı müddeııbi.h 90 lira 68 kuru.şun 
dava tarihinden bilitibar % 5 faiz 
ve j, 10 ücreti vekaletle ve icrada 
inkarına binaen % 10 tazminat ve 

UMUMi DEPO: INGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU - İSTANBUL Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

IZMIA Acentemiz Türk Ecza Oeposuour 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Reşit ve Refikanın 11498 hesap No. sile S•ndıgımızdan aldığı (1540) liraya 
ka111 birinci derecede ipotek edip vadesinde boreunu vermediğinden hakkın
da yapılan takip üzerine 3202 Ho. lı kanunun 46 cı maddesinin matutu 40 cı 
maddesine &öre satılması icap eden Bopziçlnde Büyük.derede İspanyol cadde
ainde eski 2 yeni 2, 4: numaralı dükkanı oln ahşap bir evin tama 11 ikrdz kay
dJna göre «depoyu mü~temll ve otel hı:Jlinde müstamel olup otel BJan namile 
maruttur> bir buçuk ay müddetle açık arltırrruıya konmuştur. 

Satııı lapu Sicil kaydına &öre yapılmaktadır. Arttırmaya ıirmek .iııtıyen {312) 
Ura pey akçesi verecektir. M1ill bankalanmızdan birinin teminat mektubu da 
kıbul olunur. Birikmiş bütün verıilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedel! ve dellAliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 31/10/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenle.re &ndık Hukuk İşleri Servisinde ac;ık 
bultmdurulacaktır. Tapu ıicil kaydı ve sair lW.um.Ju izahat da şartnamede ve 
takip doayasında vardır. Arttırmaya lirmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan &ayrimenkul hakkında hcrşeyi Oirenmiş ad ve ve itı.bar olunur. Birinci 
arttırma 30/11/939 tarihine mü.sadif Per1embe günü Cağaloğlunda kftin SandıAı
mızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabflmesl için 
tekli! edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrim~kul mükellefiyeU ile 

Sandık alacalın.ı taman1en geçmiş olması p.rttır. Aksi takdirde ıon arttıranın ta
AhtıüdU baki kalmak prtlle 15/12/939 tarihine mü"8dif Cuma günü ayni ma
haı.ldc ve ayni aatte 80n artırma.sı yapılacaktır. Bu artırmada ıayrimenkul en çok 
arttıranın ti8tüode bırakılacak.lir. Haklan tapu a;icillerile sabit olmıyan alflkadar
lar \'& irtifak hakkı sahiplerin.in bu haklarını ve hutiusl1e faiz ve masari!c dair 
iddialarını UAn tariJıjnden itibaren yirınf gün içinde evrakı nıilsbitelerile beraber 
daıremlze bildlrmeleri lizınıdır. Bu sııreUe haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ıa_n tapu siclllertle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından harlç kalır
lar. Daha .faz.la nıalônıat almak tstiyen1crin 938/1429 do11ya nurnarasile Sandığı

Üsküdar sulh 1 inci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Ankarada UIUB meydanında 
Fehmi Koç mağazasında mu

hasebeci !liecmi Vural 

BU CAZİP 
DEGİŞİKLİM 

Hazine vekilı tarafından aley -
hinize ikame oh.nan maaştan faz- 1 
la mehuzunuz olan 30 'liranın tah
s.iı davasından dolayı yapılan ila
nen teibligata nazaran muayyen 
günde mahkeın<'ye gelmemiş ol -
duğunuzdan gıyaben icra kılınan 
muhakemede: Hakkınızda gıyap 
kararı verilerek müddei vekjli ta
rafından ibraz edilen 714/937 ta
rlhli ve M. aleyh Necmi imzasını 
havi senedin altındaki imzanın ehli 
vııku_f ~arifetile 8/11/939 çarşam-ı' 
ba gunu saat 11 de istiktabının ic -
rasına karar verilmiş olduğundan O. 
tayin olunan gün ve saatte Üskü- iki fotografı 

YALNIZ 
7 GÜNDE 

OLDU 

dar sulh hukuk mahkemesine gel- / 
mediğiniz takdirde istiktaptan ka- --. -. -- ı. 'b\ M\İ101 
c_ınmış ve imrlanın size ait olacağın- Bu \na111\ma~aca11 uı ııv 
dan bahısle on beş gün müddetk? fakat 
ilanen g_ıyap ~a_:arı?ın tebliğine ka- \ l'l lt:"l\UBE iO\M\l 
rar venl:mesı uzenııe muhakeme B lf!l\~.!."!:ı:u:;;.;m.il•••~ 
8/11/939 çarşamRıa günü saat 11 e 

. f 1 ıcra masra ı olan 182 kuruşun maa 
masarifi muhakeme tahsiline 20/9/ 
939 tari.hinıde karar verilaniı; oldu
ğundan tarihi iliından itibaren 8 
gün zarfında temyizi dava edilme
diği takdirde hükmün kcibi kat'i
yet edeceği müddeialeyhe hüküm 
hulasası tebliği makamına kaim ol
mak üzere iliınen troliğ olunur. 

939/447 

ı İstanbul ashye mahkemesi birinci 
ticaret dail"E<iinden: 

Kumkapı Llnga Zindandelen sokağında 20 numara'ı hanede mu 

kim ve İstanbul kapalı çarşıda çuhacı hanı karşısındaki 13 NO· 
dükkanda saatçilikle icrayı ticaret etmekte iken 12/9/939 'arihin

de ölen ve bir taraftan çar ı cemiyetinin ihbarı ve d,ğer taraftst 

da mirasçılarından birisi tarafından vaki talep üzerine terckesıne 

mahkememizce el konmuş olan Mihran oğlu Kirkor Dakesyan 'T' '

rasçılarının işbu ilan tarihind .n itibaren üç ay ve alacakl• ve ve 

reccklilerinin ise bir ay zarfında İstarıbul Diva-:ıy~ :.uıdckı -~h · 

kcmemizc müracaat etmeleri li.izumu ilan olunur. 9~9/1~5 t~rel<' 
Ziraat Bankası İstanbul .7ubesi 

tarafından Beyoğlunda Tarlabaşı ,~~~~~~~~~~~~~~~~!=~~~~~~~~~~~ 
caddC'Sindc Yeniay apartımanında 1: 
5 No. lu dairede Osman D çer a- 1 Devlet Denizyolları İşletme Umum 
hra alacagın tahsi!i~e mii'edair Müdürlüğü ilanları kyhine 39/264 No. lu dooya ile 495 'ı·-----------~--------·---
açılan dava zımnında şimdiki ika
metg-.ihı meçhul olan M. aleyhe 
ilanen tebligat yapıldığı halde gol
mediğinden hakkında gıyap ka -
rarı ittihaz edilerek muhakeme 
29/111939 çarşamba günü saat 14 \ 
de bırakılm~ ve 1ebligi lazım ge
len gıyap kararı mahkeme divan-

Evvelce Münakalat 'tekAletu.ıce yapılan illnla, 15 Teşrinievvel 939 tartta· 
kadar kabul edilcccI:i bild:rilen, İngiltereye ısmarla~acak ~emiler hakkuı~ı 
teklifler 31 Tt-şrln,evvel 939 tarihine kadar kabul edılcccktır. (8.f

1 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

ıruz Huku.Jc İıleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu Uin olunur. talikine karar verilmiş olduğun - Ancak bır hafta zarfında, bin -
• • • dan müddeti mezkiır zarfında iti- !erce kadın ıburuşukluklarından 

j 
raz etmediğiniz surette bir daha kurtuldular ve bir kaç sene genç-

hane<;ıne aısılmıştır. Mumailcyhin 
o gün ve o s.1atte mahkemeye gel
mesi lüzumu tebliğ olunur (21122) 

Rabiattil Adevjye ve Ayıte Şükriye ve Kemalettlnin 20647 hesap Ne. ;ı 
Sandığımızdan ııld;ğı (200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vad ,J 
borcunu vermedlgın<len Juık:kında yapılan takip üzerine 3202 Ne. 1ı ka:Jl:,. 
46 cı maddesının n1ntu:fu 40 cı maddesine ıöre satılması jcap eden Kaba~ 
llace Fatm~ .a• '.&n mahallesınde Bağod aları sokağında eaki 21 )"eni 29 nunı 
ahşap bır evin taınamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur·~ 

D K K A T mahkemeye kabul olunınıyacalh _ 
E · t s d M M G s• leıştiler. Cild. ızi kerm. t.ılb'i ve 

rnruye an ıaı: Sandıktan alınan gayrimenkulü lpotek göstermek lstiyen- nız · . . kararı makamına 
!ere uhammlnl ımız· k k" l k ·· kıymetli aenç ık unsunı olan ·Bi-

' m er ın oymuıı oldulu kıymetin yüzde kırkını tecavüz etme-- ıa!'l o ma uzere ilanen tcblig" o- 1 " 
k 

"- ih 1 • l OCEL• cevhcrı <? ca· la dırır z. 
me .u.ere a • bedelinın yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık ıöster- unur. 939/104 
mektecili. (8460) ı--------------1 Cildiniz h~men taze!cşip gençle-

1 
- Dı\LGA UZUNLUÖU _ 

ı LAN şec k•ir: ·BIOCE,L~ Viyana üni- T.A.Q. n,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 

Satış to.ıpu cil kaydına gôre yapılmaktadır. Ar~~ya ıln_nek iatlyen ~ ~ 
lirn pey aktcsı \'f•rccektir l\tilıt bankalarımızdan btrının temınat mektub. ~ 
kabul olunur. Dırı mı.,; butUn vergilerle Bel~~ye resimleri ve vakıf .ıcaresı -"" 
t.ı ... ,z t,cdf"lı ,;(• dell iye nısumu borçluya aıttır. Arttırma p.rtnaınesı 31/10/~ 
tarıhindcn ·• arcı tetıcik eı.::ı.ek istiyenlere Sandık Hukuk. İtleri Servisinde 

11 

bulundurulacrıktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ıartnamede_ 1 
t,akip d JSY ında ,·ctrdır_ Arttırınaya &l.rmjş olanlar bunları tetkik ederek sa~~ 
çık r .:u"" g.:.-. ı:"T'lenkul hakk1nrla h:rşeyi ötrenm~~ ~d ve ve itibar olw_ıur. B~ 
art' ma 30/11/939 ıa föino ınUsadif Peraembe gunü Cal;alollunda kAın San;, 
ınızJa saat oncWn on ikıye kadar yapılacaktır. Muvakk~t ihale yap~abıın:es.ıti ı 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrunenlrul mükellefiye tı:· 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın J11I' 
nhhudii baki kalmak şartlle 15/12/939 ta~ihln• milaadif CUma ııtınO ayni ~ 
halde ve ayni Faatte son artırın.ası yapılacaktır. Bu artırmada ıa,.rimenkul en clJf' 
nrt~ır.u. 111 u tünde bırakılacaktır. Hakları tapu aiclllerile aablt olmıyan alAk& d· 
Iar ve ırtl!ak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve huıuaU• faiz ve maaaıife 

stikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Onuncu ve. on birinci sınıllarda nehari talebe için yer 

yoktur. Dığer sınıflar için yatılı ve yatıs•z, kız ve erkek 

2 - İııtlyenlere luıyıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Mehmet SeyfuLah Sahm Marti- versıt~ı pro~esorn Dr .. STF~ - T.A.P. 31,79m. 9165 Kes. 20 Kw. 

nln Beyoğlunda Kurtulu ta Kur_ ~~~~:r:~~~r :~t~1r;~~~~~ 1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 
!uluş caddesinde 155 No. Ju Yener Tokak>n kreminin terkibin.de mev-
apaı1ımanının 3No.1u dairesinde Raal 18 program. 18,S'"Meml<ket saat 

k 
cuttur. Her akşam :-·atmazdan ev-mu im Mari Luiz Hol aleyhine ayan, aJa.ts, meteoroloji haborltrl. sa 

ar;tığı iht_~r davası üzerine berayı ve! tat.bik ediniz. Siz uyurken cil- 1 at 18.25 )lllzlk (Radyo oaz orkcstra-
teblığ gonderilen dava arzuhali dinızi ·besler ve gençleşt.rir. Gün- sı). Saat 19.00 Çocuk Saati Sa>t ı9.30 
mumaıleyhin ikaıne!.giı.hı meçhul düzler için de yağsız beyaz renk- Tıirk müılil. Çalanlar: Vetilıe, Reşal 
olm;.sı itibarile bilatcbliğ iad(' kı- teki Tokafon kremini kullanınız. / Erer. Ruşen Kam, Cevdrt Kozan. o -
lınmı.ş ve bittalep dava arzuhali de Birkaç güıı zarfın.da siyah benlerı kuyan: ermı Rıu Almkan .• 2 - o-

talebe luıydına devam olunır.aktadır. 1 
Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka'1, Telefon: 22534. 

l, __ ı_n_h_is_a __ rı_a_r_u_._M_ü_d_u_· r_l_ü..::ğ:....ü_n_d_e_n_:_J 

ilancn tebliğine karar verilerek i.liı- eritir ve açık me:sameleri sıklaş - kuyan: Semaha! Ö•dense.•. 3 - Oku-
nen yapılan tebliğ üzerine müddeti tınr. En ırert ve en esmer bir cildi yan: ~lefharet Satnak:. Saal 20.30 
zarfında cevap verilmeıniı; oldu _ yumuşat;p beyazlal'ırır. Konuşma. Sut 20.45 Türk müzlğl 
ğundan, davacı vekili avukat An- ı----------------1 Fasıl hcyell). Saat 21.30, ııizik (Dan• 
dre Pirimin taldlıile muhakeme Ş h • müziği - Pi.) Saat 22.00 :W•mleket sa-
günü olarak 10/11/939 saat 16 ta- e I r at ayarı ve aJanz haborıerl. Saal 22.15 

idd alarım i!An tarihinden itibaren yirmi ııtın içinde evrakı m0ab1telerlle ber::;, 
d3iTPmize bildirıneleri lAzın1dır. Bu suretle haklarını bildJrmemiı olanlar1a t:" 
tarı tapu sicillerile sabit olmıyanlar sabi bedelinin paylaşmasından hariç kS. ıl' 
!ıır Daha frzla malümat almak istiyeı\ıerin 37 /22~ dosya. numaraslle Sand 
mız Hukuk İ§1eri Servisine müracaat etmeleri lüzumu illlı olunur. 

Cinıi Mık tarı Mub. B. Yüzde 7,5 · Eksi.tıııe yin edilmiştir. Mezkur gün ve sa- T' AJans spor servisi. Saat 22.25 llfüzik 
teminatı Şekli Saati atte ıbizzat veya bilvekalc gelme _ ıyatrosu <Cazband - Pi.) Saat 23.25 . 23.30 

...... 
DİKKAT . . , 

Lira Kr. Lira Kr. diği takdirde gıyap karaı~ ittihaz TEPEBAŞI DRAM Yarınki pro&"rıım ve kapanı,. 
Elektrikll palanı• ı adet 800 - 60 - Pazarlık l~ edileceği ve davetiyenin bir nüs-

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenlrul11 !pot.ol< ıöstermelı: ıstlY t" 
tere muhamminlerimizin koym\13 o1duju kıymetin :JQ.ıde k>rkmı tecavüz e~m,, c 

mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek ıureUle kolaylılır &<>-·· 1500 Kır. !ık hasının da mahkeme divanhane _ KISMINDA 
Elektrikli palanıa ı • 450 - 33 76 • 15,30 sine talik edilmiş olduğu ilan olu- 15/10/939 Pazar gündüz mekledir. (8462) .....{. 

1357 Hicri 

1 
1355 Rumi 

Ran1azan ı. ci T~rin 
750 Kg. lık nur. 39/1001 saat 15,30 da 

1- Şartnamesi mucibince 11llı: kaidırma lı:ablli7etıeri yukarıda yazılı 2 a- ı------...:....--------- 1 Ü 2 2 
del elektrlkll palanııa satın alınacaktır. İstanbul 4 üncü icra dairesinden: R OM E O - J L YET 

il- Muhammen bedeli muvakkat teminaUan eksllbne aaatıeri hizalarında Bir borçtan dolayı paraya çevril - 15/10/939 Pazar günü akşamı 
1939, Ay 10, Gün %88, Hızır 163 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
göaterllrniıUr. mesinc karar verilen muhteW ve mti- Saat 20,30 da 15 Birlnclteşrln PAZAR 

Divanyolu 104 
111- Ekallbne 16/X/939 Pazartesi günü Kabatqta Levazım ve l\lübayaat teaddit palto ve pardesülerin 19/10/939 ROM E O - J Ü L y ET 

Şubeolndeki Alım komisyonunda 7'1pıl;cıııktır. • larihine müsadif Perı;embe günü saat Vakitler 
rv- Şartnameler her ıün 1iÖZÜ ıeçen iUbeden parasız alınabilir. 13,30 da İstanbul Sandal bedesteninde * 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edllen gün ve saatlerde 'k 7,5 güvenme açık arttırma ile satılacağından % 75 15/10/939 Pazar gündüz 

--Güneı 
paralarile blrllkle mezkür :komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7886) ni bulmadığı takdirde ikinci arttıtrna saat 15,30 da 

olan 23/10/939 · Pazartesi günü ayni t K İ K E R R E t K İ 

Öğle 
İkindi 

Sah.ip ff nqriyatı idare eden Bqmuharrlri 
ETEM İZZET BENICS 

Baılclıl' Y•• SON TELGB.A.F Matb-

IST ANBm~ K APfi.! 
BlZANS SARA 

No. 116 Yazan: M. SAMI KARJ\l'..l!.L 

Her kapıya serdar olarak tayin edilen ku
mandanlar cansiperane döğüştüler 

Hele bu kap> önünde Padiiahın da
madı İsfendiyar o&lW!Un kahramanca 
yaptığı muharebeler alkışlanmıya se
zadır. 

İleride göruleceil üzere Türkler İs
tnnbula bu kapı tarafından &irmij -
!erdir. 

Elrlkapı serdarı o1an Hersekollu 
Ahmet P"=3 bu kapıyı ılddetle topa 
tutmuş ve Haınltbay otlu dah.i bu ka
pıya memur olmakla bu cephede mer
dane muharebeler olmuştur. 

Hulba; her kapıya serdar olarak ta ... 
yın ol.mao kumandanlar mevcut mai
yetlerile Türk!Oi!e cidden liıyık bır su
rette muharebe ediyor ve yine b\.. ka
pılarc:1an hemen her birine gönderUen 
bir takım ulema da oralarda bulwı
makla asakirın kuvvei manevlyelerlnl 
fevkalade tezyit ve GCVk ve ıetaretle
rini ttrttmyorlardı. 

Bu Uemanın ek.ı;erlsi bu kapıJar 

öntınde şehit olmuşlardır. Türbe ve 
medfenlcri elyevm ziyaretg!hı avam
dır. 

Bu suretle kale yirmi gıin kadar 
muhasara olunduy;a da fetihten asJa 
eser &ôrülemedi ve bu müddet esna-

&1nda büyUk bir kuleın.izin müdaliler 
tarafından Rum ateşile yakılması, Ye
dikuleden tA Sarayburnuna kadar o
lan s:ıhiller surları denizle bir olmak
tan dolayı muha38ra altına alınama

ması, ve bu cihetten kaleye bir takını 
Jmdatlar gelmesi, liaHce gjrmek isti
yen Türk donanmasının zinciri kıra

mıyarak avdeti gibi haller Hazreti Fa
tihi ve Türk ordusunu düşünceye sevk 
etmlştı. 

l\'1ııhasaranm uzaınıya başlaması se
beblle etraftan Ttirk ordusuna müte
madiyen imdat \'e zahıre geliyordu. 

Fak t; Akdenzı ve Karadeniz bo
ğazları bır dereceye kadar Ttirk do
nanması .. re kaleleri tarafından kapalı 
buh.ınduga cihetle Rumlara bi.ıyiik im
datlar scrbest<:e gelemiyordu. 

MarnuuJ sahilinin bazı mahallerin
den gelen yelken gemflerfle, boğazlar
dan ancak kaçak suretile veya cebren 
geçebilen bazı &emiler Marmara sahil
lerinden kaleye imdat ve ı.ahire geti
rebiliyorlardı. 

l\lllharebcnln böyle kızgın 1.amanla
r..nda Karaman, Germıyan, Teke, Ay
dın, Saruhan ojulları bırcr miktar as
kerle imdadıı gelmiş ve bunlardan Ka-

saatte ve ayni 11nahalde satılacağından 
isteklilerin mahallinde hazır bulunan 15/10/939 Pazar günü ak•amı 1 

Akşam 

Yatsı 
memuruna müracautıan ilAn o1unur. Saat 20,30 da 

imsak 
28/2992 i K i K E R R E i K i -

ramnn oğlu Yedikule kapısına, Teke 
oğlu Sılivrikapısına, Aydın oğlu, Ye
nikapısma (1\fevlev1hane), Sanıh~n oğ
lu Topkapıya memur edilmiş \'C Saru
han oilu bır hUcumdil GChit düımekle 
yerine Menteşe oğlu tayın kılınınıştı. 

İşte kara tara!ıncbn olan Uk mu -
ha rn ameliyatıle ge<:elı gunduzliı ilk 
muharebeler bOylc devam edip git
mistı. 

Fakat; yırmJ günlük muhasara eı;rıa
sında liazret.ı Fatih hiç bir vakit fü
tur geurmeaı~. 

Bütün hücumların kırılması ve a
denu muvat!akiyct emareleri belirmesi 
gibi hall~r Padişahı azminden dön
dürmüyordu. 

Fatih, hücumların ademi muvaUa
kjyetle neticelenmesinin sebepler.ini 
taharriye koyuldu ve maiyetinde bu
lunan zevattan mürekkep bir meclis 
akdotıı. 

l\1ecliste, Sultan ?.Iebmedin babası
nın müşavir ve hocası Şeyh Emir Bu
hnri ve kendisinin müşa\.1rleri ve ho
caları ola:ı Monla Gilrani ve Akşem
settin gibi ulemalarla Padi~ahın tok 
se,·d. i ve itimat ettiği Zaınos Paşa 

ile Karaca Paşa ve saire vardı. 
Ve ... ::-iazam Halil Pasa, Padlşahm a

demi muvaf!akiyet i1e neUcelenen hü
cumlarından memnun o1muş gibi gö
rünUyordu. Çünkü, evvelce müteaddit 
kerelor Sultan l\lehmede söylemişti. 

HattA; İstanbulun fettıi kabil ola
mıyacağı üzerinde Edirnede ısrarlar

da bulunmuştu. Macarların ve Papa 
ile Venedik ve Ceneve, Rodos ve saire 
glbi hır stiyan hük:ümeUerinin Türk
ler lstanbul muhasarası ile mc;ııul iken 
geriden hücum edebileceklerini arzet
mlşti. 

(Devamı var) 

DOOi, Uiıve etti: 
- Sayılı zengin erden<iir. Müthiş iş adamı. 

Nafmııın olsun Jıa~biyenin büyük işlerini hiç ka
çırmaz. Birçok Avrupa, Amerika şirket ve kum -
panyalarının da :mümessili. 

Ve seslendi: 
- Şuayip Bey .. Şuayip Bey .. 

Şuayip Bey sınttı, kırıldı döküldü. 
- Efendimiz .. 
- Allah ömürler versin .. 
- İ'ltifat !buyurdunuz ıbeyeferııılimiz .. 
Diye, ellerini göbeği.$ üzerine kavuşturarak 

yanımıza geldj. Adamcağız milyoner, milyardeY 
değil ya ne olsa J'inc simsar ve madrabazlık ru -
hu yilzünıden akıyordu. Devlet adamlarına karşı 

bütün komisyon adamları ·böyl~iı1ler. Riyakar, yı
lışık, dalkavuk ve baş önde!. 

Hayati beytn de bütün gururu ve nazırlık kib
ri 'bu gece üstündeydi. Kibrin, nazırlık sandal -
yeslnın verdiği şımarıkhk ve hakimiyetle ı;esıne 

ayrı bır ton verdi ve .. Biraz onunıla konuştu: 
- Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, lbakalım Yahya 

Şt:ayip Bey? Bu günleı'tle hiç 'llezarette göründü
ğünliz yok! 

Komisyoncu. dcdet hazinesinden firenk sim
sarla birLk <'lup aş.rmasını bı!En her ış telJiıl., dik

kat fdiyorum, en küçük bir fırsatı bile kaçır -

1 Vasatı ~Zint 

'"· ,t •. ••·da. 
6 11 12 41 

12 00 6 39 
15 05 9 35 
17 30 12 00 
19 02 1 31 

4 33 11 02 1 

Muayene ııaatıert: Puar Jıarlo lıer 
ırün Z,5 - 8, Salı, CWnarlest 11 • 1.1 

fıkara:ra. Tel: 22891 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. MURAD RAMİ AYDIN 
Beyoğlu - Parımıkkapı, İmam S. 2 

Tel. 41553 

mıyor. 

Ayni sorgu bana ve benim gibvere olsaydı, hiç 

şüphe.sız cevabım: 

- Teşekkür çderim. İyiyim. Siz nasılsını?. 
Olacaktı. Fakat, bu öyle yapmadı. Hemence -

c•k, yine ellerini uğuştura uğuştura, kırıla döküle; 
- Pek yakında ziyaret ve istiılıramlarımız ola

cak efendimiz. 

Dedi ve .. Arkasından ~lave etti: 
- Bakır ve simli kurşun imtiyazları için ,beye

fendimize bir müracaatim olacak! 

Hayati Bey, Sfildü, uzun uzun güldü: 
- Burada da mı iş teklifleri.. A Şuayip Efen

di? .. 
Şüayip Bey, yine hiç istifini bozmadı, 
- Ne yaparsınız Beyefendi hazretlerı, der -

vişin fikri ne ise zikri de odur .. 

Diye sırıtmalarına devam etti Maaımafih, ne 
oiursa olsun sinirime dokunan bır adam. Neyse ki, 
o sırada Rifat Şükrü, Mitıhat, doktor, Celile, Nihal, 
Şu«.iıfe, Zerrin fHan yanımızda toplandılar da 

bırazg~_lüşmiye, şlay.a ,ba~ladık. Rifat Şükrü de i 
bır tuı lu Hayatı Bt•yı çekemıyor. Müth;ş kıskanç. ı 

Hem sinidi, ihtiraslı, çekemez bir adam, fırsat bu
lur b· lır.az çek ı• ·ve baş ıyor Bir aralik hir 
iki dakıka kend• kendimize konu, abikhk, hemen-
cecik: 'DPvamı va~) 

Londra ve Parisin en m!Şıuf 
fabrikalarından gelen Bayan• 
!ara mahsus mantoluk, rop ı;e 
kostiiım tayyörlük yükse1' 
fantazi rodieY, moreau, h~ 
ris tweed ve saire YÜNL 
KUMAŞLARIN emsakiz çe" 
şrt, cins ve renkler: Be yoğ • 
!undaki BAKER Mağazala· 
rında her yerdeıı. müsait şart· 

!ar ve ucuz fiatlarla 
sahlmaldadır 

AGARAN 
SAÇLAR 

saç bnyalan saçların tabıi rcıı)o " 
lerini iade eder Ter ve yıl<ııfl' f 

makla çıkmaz, daima sabit ııs· 
lır. Kumral ve siyah reni<lı 

sıhhi saç bcyalarıdır 

iNGİLİZ KANZUK ECZA:<$ 
BEYOOLU - İSTANBlJl, 


