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c--_ LMAN TAARRUZU ANBEAN -KLENiYOR 
Cenubu Şarki 

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

sulhun un 
~elkemiüi 

Hitler Majino Hattını Yarmak için insanca 
Vukubulacak Telefata Ehemmiyet Vermiyecek 

l'iirlı:iye gerçekten Sov
Yetlerle ~giliz ve Fran
eı.ı de L---· · 

ilk hücuma kalkacak 900.000 kişi Alman kıt'aları ' • ıno...,...,11 erı ara-
'llıda ve Cennbu Şarki 
lqlJı 
ifa Unun muhafızlığını 
v huausunda bir temel 
~a bağdır. 

l . 
~ i'l'&&ı İZZET BENİCS 

1( lltrı.ı,. v k 
l.o "*ko~l<la • ili !itlkrü Saraootlunma 
ı..~ılra, ... :: llltizakerelerl elrafmda ......... ••I Is ve_ llloskova kaynakla

.... •lııı"' haberler munkerenlıı 
lltı1••1ar •it~ bulunduiunu tebarüs 

bıtllfi lllllltakerenln henüz lama
~ Ve katı neticenin almdıiı 

r 
0 
lllalinıaı olmamaltla beraber 

ı. '1ııııııııı, l'aaındakl lcnwılarm pyanı 
•l4"ilı et bir .. kilde inkişaf 

0

dmek
lıı oı.,, bve Deliceye yaltJqiıfl lah
şlllttu a ll!r. 

• •tııı k81Uacotıunun Moakonda 
~~tin de te bulunduiu mü.ukerenin 
lını•-•layfan Ue birlik• bllliin ioln 

..... ;ıldü 
lllıJt Ve r, Fakat, nihayet hads, 

• ltıotak 11"1lıakeme öıoıilerl lolnde 
.. il..... er.,.ln)[a •n -ıtaııı,.., ra ve •ark Akdenlzi 
~ dntıa,, • 8°'VYel ltusyanın raro 
1 

liitı bu ::"'lyettne ve Tlirklyenln 
Ufıııı tt..ı va içindeki rolüne temas 
t lnUhak.~~-tk ıııümkündür. Ve

ba kadar ki, llloskova lemasla
ltıılJ olçü.s .. ll&aınasuıa da menuv.n 
. .\ııı 11 ve •üınuıü imli olmak-

1 . ' "'1lı1or ki, Türkiye her vakii 
İltdii(İllla,l'da iddia eltJjJmla ve Ucrl7e 

lye 'ı noktal nazarı eltin wnu ... 
•\tt tında teyit tden bir batlı 
.,1 ~clndedlr. Yani, farp demok

t nı.' Soıryeı Ru.ya arasında ve 
.~.de ~~ Akdeniz, Balkanlar böl
-~. C u DıUbafazaya mutavassıt 

t ''•t ıı. Utnburıyel Türklyesl hem 
' 1nııı.:'1"'uı en Uk dostudur: hem 

da d •• ve Fransanuı. Ayni za-
' ıı..ı\,:ı ku<tretı ve siyasi prestiji 
1 '>tııı v ar U.erlnde de dostane le

~bıı,0 ~ı.Uoıa kabiliyetini muhafasa 

lngilizler cepheye 32 fırka 
daha gonderiyorlar 

·----- --

• 
" 

Paris 17 (A.A.> - Cephede Al
man 'bataryaları, gı1ya nerelerde 
bulunduğunu !belli etmek istemek
ten korkar gLbi görünmek ve l:ı.u 
suretle Fransı:ı: bataryalarının ta
arruza geçmelerine sebebiyet ver
mek için sükut etmektedir. Motör
lerin mütemadi bombardımanları 

--~·-· -~-·---·------· -· 
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Garıı cepheı;inde Fransız neferleri bekli 7or 

Almanların · taarruza geçmek için 
tanklarını toplamakta oldulklan 
zannını tevlit etmektedir. 

Moselle ile Haardt ormanı ara
sında 65 ili 75 mil uzunluğundaki 
bir hat üzerinde icalbeden başlıca 
ihzarat yaptlmıştır. 

B. Hitler'in insanca vuku lbula-

cak telefatı kat'iyyen nazarı iti
bare alınıyarak Maginot hattını 
yarmak için Almanyanın sarfede
bileceği ıbütün gayreti bu noktada 
göstermeği düşünmek! olduğu in
tıbaı mıwcuttur. 
Almanların 'bu tabiyelerine gö

(Devamı 3 üncü sahifede) ı. biit" varıııa ııablptlr. Bıı ıtı
lıaııı...,, llıı bu manzume arasmda 
,•ı Od.: ve fııaJ&ne bir mevkU en l.Yl 
.,,_ Vaıl1ettedlr ... 'iıııdı . 

'lı rıı.., Cuınııurlyet Türkly .. i bir 
1 ~•ti leshıın de tebanıs ettlrdlil • 

ı.ııı da bir •r.ıe _rarp demokrasileri a
•lı. • ltoprti lesbl rolünü ifa ey-

• • • • • 
lskoçyaya yapılan Alman 

~de :
1 
bu köıırünün belkemlklltlnl hava hücumu nasıl oldu? 

de bu llılş bulunmaktadır. Hakl
lıııı da tıı11ı4"' ve .ı\ vrupanm bu kıs
ı..,, "'dau llıı lllllhafaıasını temin ba

t du.tıı ı.~•klyen1n ifa etmekte bu
-~~ıı,_01:;-ı ve ılyasi !!Ol pek btiyük. 

1 '. tt•r Ilı .. melnlnl calip bir hal
• lıllijrı' Tiirkl;renin dürüst, her 

Bir İngiliz zabiti ile 13 bahriyelinin öldüğü, 12 kişi
nin ağır surette yaralandığı resmen bildiriliyor 

~11~ı\ l>ıı:ılaıı lıtade, samimi ve suı- Londra 17 (Hususi) - İskoçya 
• )''hı tlkası olmayıp da bu po- üzerine yapılan Alman tayyare lıii-

''"'ı.. de bannıı maküs entrltan cumu İnıgiliz gazetelerini ehemmi-
• llt .ı:ı.,,ı bir siya et hakim bıı- yeti mşgul etmektedir. Amirallı -

• 'l'oı.,, 141 hlc 'liiPheslz Alman- ğın re<mıi tebliğine göre, Sut Huv-
(1} 

1
• blrblnln bqladıtı ıün- tıon gemisi Eldinburg torpidosu ve 

eıııuru 3 ürcü sahifede) diğer muhrip Alman bombalarının 
--------

~arp cephesindeki çarpışmalar 

8· Gup <'<'phesinde İn•iltz neferlerine yemek verUlyor J 

•ı.ıı ~ra.z da 
~~ıtler;n garp cepı esınaekı mu- ı muhabiri Sarluide gördüklerini an-. 
"!ıh ~nlattı;;;uşahedeıe;ıne istina- !atıyor. Almanlar bir gün evvel birı· 

~İri(]e •ba7nı dıniıyclım. g~rpj çiftlik ile bir ahın işgal etmişler, 
u unan Taymıs• ın., • (Devamı 3 üncü sahifede) 

isabetile hasara uğramışlardır. Bu 
gemilerde elliye yakın mürette -
bat yaralanmııtır. 

Hücum eden on dört Alman tay
yaresinden dördü düşürülmekle be
raber, bazı gare'eler heyecanla - ı 
rını saklamamaktadırlar. Resmi 

mehaiil, heyecana mahal olmarl,ı
dı, harp haılinin icabettin:liği bü -
tün tedıbirler alınmış olduğu ci -
betle, herkesin iş ve gücile me:j
gul olmasını bildirmektedir. 

Lorulra 17 (A.A.) - Fortlı kör
(Devaını 3 üncü sahifede) 

--------~ 

f RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER f 
İtalyan - Yugoslav ticareti 

Belırat 17 (Rad)'o)- Bura10 bir 
İtalyan heyeti &'elmlşllr. Bu heyet mü
badele ve döviz nezareti ticari mua
hedeler .ıa1r .. ı müdiirü Maslnln rlya
&etindedir. BeJ'et, ticari müukerelere 
başl•DUtlır . 

Amerikada mütareke günü 
Vaşlnflon 11 (Radyo)- ltu•vell 11 

lldnci teşrin sününü:n Amertkada her 
sene oldoiu gibi mütareke eünü ola
rak tesit edlleeefinl lliin etml9tlr. 

Estonyadaki Almanların 
nakline haşlanıyor 

Paris 17 (Radyo) - Estoeyadaki 
Almanların Almanyaya nakli için 
yapılan anlaşma beş maddeliktir. 
Almanlar ev eşyaları ile birlikte 
50 &tıonya kuronunu •beralber götü
receklerdir. Elstonyadaki Alman -
lann bırakacakları diğer mallar bir 
Alman hcvetı tarafından satılarak, 
parası bankada hesaba kaydedile
cektir. 

Booarabya ve Bokovinada bulu-

nan 150 bin Almarun da bugünlel'
de nakline b~anacaktır. 

Bir Alman tahtelhahiri 
daha batırıldı 

Lorulra 17 (Radyo.) - Son gün,. 
len:le üç vapuru ibatırdığı zanne -
dilen bir A)ınan tahtelbahri Fran
sız muhripleri tarafından batırıl
mıştır. Batırılan Alman tahtelba
hirlerinin miktarı yirmi ikiyi 'lml
muştur. 

Bitlerin Staline mektubu 
Londra 17 (Radyo) - Hitler'in 

Stalin'e ıbir mektup gönderdiği ve 
alarağı nev.ıba göre garp cephe -
sinde harekata karar vereceği söy
lenmektedir. Söylendiğine göre, 
Sovyetler, Almanyaya askeri yar
dıın teklifini kabul etmeıni§len:lir. 
Paristeki orta mektepler 
Paris 17 (Radyo) - Orta mek

teplerin açılmasına karar veril -
miştir. Yalnı:ı: ,bu mSkteµlerde ta
lebe miktarı azalmıştır. Geçen se
ne 50,000 taleıbe vardı, şimdi 12 
bindir. 

Bir Alman 
Zırhlısı 
Batırıldı 

Oslo 11 (A.A.) - Reuter ajan -
sından: Babkçılar, weçen eu -
ma.rtesi &'Ünü üç İn11Jlz ve bir Al
man harp gemlsi arasında vuku.a re
len bir muharebeye 4ahtt olmut ol
duklarını ve bir Alman harp cemlst
nln Norveçln •arp sahilinde bitaraf su
larda batmış oldufunu söylemektedir
ler. 

Muharebenin vukua 1"eldiil mahal
de bir İngiliz ıayyaresl de bulunuyor

du. İki taraf arasında lop aleti teati 
edflmjşUr. Denizden bir duman sütunu 
yükselmiş ve İngiliz gemileri muha -
rebe mevkilnden uzaklaşıp ıltmlşlerdlr • 

Maslakta bir 
otomobil bir 
kıptiyi ezdi 

• 
Iskandinav devletleri 

tavassut etmiyor · 
Yarın toplanacak olan konferansın 
ruznamesinde böyle bir madde yok 

• 

Şoför Burhanın ldarHılndekJ 1670 ı 
numaralı otomobil 1'-laslak yolunda Ta-

l bir adında birine ra.roaraıı adamcafızı 
muhtelif yerlerinden tehJikell suretle 

yaralamıştır. 

Tahir Şişli ııoouk hastanesine kal
dırılarak tedavi altına a.lınmq, şoför 
Burhan jandarmalar tarafından yaka
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

Benzin Sarfiyatı 
Hükfunet yeni bir kanunla 

takyit ediyor 
Ankaradan verUen malümata ai>re, 

hökiiıııel benzin lstlhli.k nlsbetlnl tah
dide karar vermek tasavvuru.ndadır. 

Bu hususta tetkJkatta bulunan kombı-
7on rapc>runa. •öre bJr lr:&D\111 liylbası 

ha:ıırlanacaktır. 

Basusi otomobillere benzin veril .. 
mem'esi, tren lşllyen banliyölere oto
büs seferleri yaptll'llmaması, tramvay 
bulunan şehirlerde ot.obüs seferlerlnln 
lll'as• ve demlryoluna müvazi hatlar 

arasında otobüs ve kamyon seferleri
nin men'i yeni Jii.ylhanın esasları me
yanındadır. 

Bu sabahki trenlerle 
gelenler 

Bu sabahki konvan.siyonel 11e 
ekspres trenleri üçer saatlik rö -
tarla gelmişlerdir. Bu sabahki eks
presle transit olarak Halebe git
melı:te olan maruf Fransız profe
sörlerinden A. Lui Marin ve İnglli
terede tahsilde bulunan talelbele -
rimizden 7 kişilik bir grup gel -
mişlerdiı". 

Memleketlerini 
terkeden Alman 

mültecileri 
Dantzjg 17 (A.A.) - Baltık mem

leketlerini terkeden Alman mül
tecileri, muvakkaten Dant.zig'de 
ve Gotenhafen'de kalacaklardır. 
Takriıben 40,000 Almanın gelmesi 
beklenilınektedfr. 

Mültecileri getirrmekte olan ilk 
altı gemi, dün akşam Litvanyadan 
buraıya gelmi§tir. İlk olarak !!elen 
349 mülteii iburarla karaya çıkmış
lar ve hükı1met memurlarile liman 
tcşkilutına mensup memurlar ta
rafından karşılanmışlardır. 

Yarın Stokbolmde toplan:ı.cak olan konferansa iştirak edecek devlet reisltrl 

Stokbolm 11 (Hususi)- Skandlnav 
devJeUerl konferansı yarın topla.ıuyor. 
Norveç ve Danimarka Kralları dün 

Makineye 
Verirken: -

Hariciye Nazırlarile blrlikte buraya 
&"elmişJerdir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bir İngiliz, bir Fransız 
tayyaresi düşürüldü 
Berlin 17 (A.A.) - Mayence ile Alman tayyare dafıi bataryaları, 

Frankfort arasında tayyare dafii dün de Gemrsheım yaki ndc 
bataryalar, bir İngiliz bombardı- Fransızların ıbir istikşaf tayyarc-
maı~ tayyaresini düşürmüşlerdir. sini dürürmüşlcrdir MüN:'tuba -
Tayyarenın :r.üretteobat.rdan üçü j tından birisi telef olmuş, ınccruh 
esil· ~dilmi~. biri telef olmuştur. olan ikisi de esir edilmiştir 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Komedyadan drama 
Kıvra, Taksim stadyomunds. ve profesyonel sü.reşcJJer arasında se.rrtttiil· 

mis dan1şl.klı döfüşüklü mac ıeciyeslnl üstünden atnuya ve haysiyet llade etml'fe 
başladı. 

Bir ıün Takılm stadyomunda bir ,-üret seyrederken yanımda.ki arkada.ta, 
üfürükle 1ı1lrllmlş yalancı ııehllvanlan l'ÖS!ererelr. demlşllm ki: 

- Bunlar a.ı:W.m, herhalde harlkulide adamlar! Harikulide alı.relf<'i df'tllse. 
ltarlkuli.de aktör! Hl~ insan1 koca bir halk yılını karşısında yalanını bu kadar 
ustaca l'izllyebilir mi ve onu her defa tekrar edebilir mi? 

Batta profesyonel cüreşçUer, bir gün aralanndakl yalandan kavi'& dolabına 
&Ktllsleri de sokmuşlar, hilk\ımet kuvvetıc:.rinl de sahneye çıkarm.ışlardı. Doğru~a 
(Shakespeare) vari kabiliyet! 

İşte Polooyanın, hindi l'lbl boynu kesilip teltel yolunma.ı;ına ve karnına 
Jıstıkh, üzümlü, pUi.vlı blr n~e doldu ru.lup ~aia sürülmesine mukabJJ bu 
işe olur diyenlerle olmaz dJyenler ar~mdakt kapışma, herhangi bir (:\ollilı'iylnı ... 
Kastafarl) maçmdan fark..oııtz gidiyordu. 

Vıikıa işten anhyanlar, dış tezahür Plinında.ki akamet ve ı-arabet tecelliler) 
altında. ne korkunç bir taela taha.mmiir etlilni görüyorduJar amma, ne de olsa 
hidiselerin slnsiliii karşısında ı:örü,!erlnden şüphe edecek hale &eliyorlardı. 

NJbayet, (sulh taarruzu) diye lslmlendirdlkleri gülün(' sulh teşebbilsleriniQ 
JUY• düşme&lnden sonra, i!t çerçevesindeki teşebbüsler birdenbire elddil(' ti \:'I 
birer kudreill hamle mahiyetini almıya başladı. 

İngiliz deniz harp blrllğlnin batmlma~ı i!iile, İskoçyanm havadan bombar· 
dıman edilmesi hareketini, komedyadan drama doinı birer ge('lt numaraa • sayabiliriz. 

Düşük çenesile kuklaları seyreden blı çocuk a-ibL Auailc bile küeıik dJlbal 
f~Uuraeak sahnel~r hazırlanıyor. Haydi hayırlısı! 

NECİB FAZIL KISAKÖREK 
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TALJ:BELERİN AGIZLAJUNIN 

SUYU AIMIŞTIR 

Avrupa .llarbl. 11.e C"arlp vaziyetler 
ilıda> etil. Londra boşaldı. Çoeuklar 
uzaklara ıönfjerlldL Londra mektep
leri de bu arada kapalı. Meki.eplerde 
sür'atle sıjuuklar yapılıyor. İngllb 
J'azt>telerinin yazdıfına Köre, İncllte
renia bilmem bnl'l nahiye mukedn
de, teolrlsat şöyle yapılı7ormıış: 

Ço<-ttklar, hafta.la iki ırün :mektebe 
mirur•larm.ıt? Ve her Utl cinde de. 
ancak ikişer dakika duruyorlarmış. Ev
de yaptıkları vazifeleri mektebin hlr 
odasında h:..zırlanmış sepete bı .. akı)·or
lar. bir başka sepetten kendilerine ve
rilen yeni vaaifeleri alıyorlar ve sür'aUe 
e"lerlne d.Ölllyerlarmqf 

Bu yazımı okuyan talebelerin atız
larının .,.-o akmıştır! 

RA.)IAZAN VE KARAGÖZ - -------· 
OYIJ:-O'LARIXA DAİlt .. 

Ramazan reldt. diye, bazı cazeleler .. 
de , Kararöz, Hacivat sütu.nları başla
dı. Bilmiyorum, eskisi g-lbj, şehirde 

Karagöz oynatan yerler açıldı mı!. 

Biz('e, cazetelerde, aynca bir Kata
cOz Hacivat köşesi açmıya lüzum yok .. 
Cünlr.ü, dİİDya siyasi biıdiselerlni oku-
7an okw.ylacular, IaracM Jlacindı 

dinlemiş ribl cilenmlş o1m117orlar mı? 
Şimdi, bir tek. veya blrka(' beyaz prr
de 'lizerbıd.e tielU. billün dW>yacla Ka • 
ragöz oyauyor! 

HARP DOLAYISİLE 

ÖLDÜRÜLEN JtÖPEKLER_ 

A\'rupa harbinin zararlarını rôren
ler arasın.da kopekler de var.. İn.ril -
tPrede 2 m0J&b, btr ri.YA;Jete cöre de 
200 bin ki,i.p~k Oldürü.lmiq! Bunun se
bebi, boş.alan 1ehirlerde köpeklerin ao 
kalmasıdır. Ao kalmalı.lansa, ölmek da
ha ı,ı tabti? Bwadan başka, köpel<ler, 
hava taarruzlarında havladıkları i~m. 
gürülLü çıkanyorlar ve dü./Ol&D& he
den.eri brlli ediyorlarmış! Batıbof ıao

kak köpeklerinin ortadan lemlzlcnmeşl 
ltiôarlle, bu hareket iyi blrşr-7! 

iıı:DAM: 

Ebuulyazade Velld Adliye VekW 
Fethi Ol<J'arm, İslıuıbııhm imarında 

• Vail Liiıtl Kırdarm lcllen islab ve 

imar edUecek yerler Tarken. bu.nlarm 
llmıal edilm .. lnl bir taraflan llakb ırö· 
rÖJ'or. Halasatan diyor ki: cAdllJ'ede 

j Fakat. köpeklere karşı yapılm.1.1 bil' 

ı 
insafsızlık deiU mlf Çünkü, bu haJ'· 
Yaaları ekseriya, sadık olurlar. dJye, 
evlerimizde besleriz ve havlamakt~, 

bize 7abancılarm uklaşt.ık.lıırını ha • 
ber verirler. Demek ki, yaptıkları •ü 
rülW. ıaaıan, işim.be reliyor, baun 
.l'elmiyor~ 

HARBE GİDEN 

SİNEMA YILDIZLARI 

Par.iste, sinema art\~tlerlllJen blr • 
,olu as'k~re glttlfl lçln, çevr 1lmekte o
lan filimlerin ekserUıi yarıd.& kalmıt! 

Simdi, b11 flllmler ne olacak'?. Allah 
bllir! 

Askere ehlen sinema artistleri, bil
ha~a, har]l fllimleri içln, daha çok 
tecrübe ve staj cör.nıü.ş olarak avdet 
rdeeeklerdir. 
Bakalım, harpten dönen yıldı:dann 

mujfeUerl nasıl elacak?. Stüdyodaki 
tayyare hücumu ile, cephedeki hücum 

arasındaki farkı, timdi anhyacaklar ... 

KATİP OMIAK 

HEVESİNE DÜSTÜM 

Guetelerln küçük ll.inlar sütununu 
arasll'a okW"mn. Dün, bir l'&zelede sö
siam.e il.itti. Bir ki.tip aranıyormuş! 

Vallahl, lclmdea, hemen t.a.ılp olasım 

ıreldl .• 
Ömrümde hiç kitipltk. yapmadım, 

bilmlyor•m. maharrtrllkle 11.ıi.tiplik a
ruanda çok fark var au?. Katiplik, 
daha ç0k kolay rtbl &e1iyor. bana ... 

Cünkü, o uman yazacaiın yauda, 
7alnız bay milıaeyh.I memnan etmeie 
çal~caU.ın.. Halbuki, bizim iş öyle 
mlf. Şu sabrlan kaç kl>lnlıı okudu· 
ğunu nereden bileyim!. Bunlann hu

yu, suyu, karakteri, ta.biati, bo.Jlan -
dıfı, bo lanmadıfı ıeyler nelerdir?. 
Neredrn lıile-yim?. O mechul, blnlerce 
okuyucu ı.~pslnl birden memnun ede-

cekstn..~ 

Kitlpliil, nasıl 

sh sö7le7in?. 

cönlüm çekmesin. 

AHl\IED JlAUF 

l'Ul olamaz. mu er cl~ainü;ror, 

kü çıbnaun ı,tndeclir. 
ÇDD• 

VA:ıtİT:" 

miinferlt hiklm asuıü lhllal olunn. • ı 
,..r. istaub111Wl bnar edilecek bir çok 

yerleri varken, Ta.blmde hat.ti. lünm

- -- bir pıılno :rsııW: r. BöJ· 
ıe olmakla beraber 1şbaşındakilerin 
memlekele lllmıel PJ'retüe çalışt.ık.lıı· 

rına 'ü.Phe >·oktur. Fakat, bu acele ve 
hesapsız yiirüyüş usulü memlekette 
maaıı.. ... öf bir ııı,at halini aldı. He

men her tıılmisde 1ı .. umıuc1an z11ade 
ı-osteri"liyi, faydalıdan ziyade süsluyiı 
terl'ih etmek 7olunu tuttuk.• 

Asmı Us timdi Jıerk .. ln prp cep
healncle bir taarnuı JıarekeU bekledl
l;lnl sii7lı17or. FU.rerln ı!mdl biilüıı 
diitünreslnl ı-arp cepbesincle blr taar
rıua hasreltiil tilPh .. lzdlr. Zira ciddi 
surette bir sulh kararını verebilmek 
için. kq ıDev&lml cırmexden evvel bö· 
Jiil< bir taarrus hareketini mııUaka ıec· 

rube edecektir. 

TAN: -
:\J. Zekeriya Sertel, dü ·ünme :sıra

sının Bitlere &eldii"inl söylüyor. JJltler 

bir haftadır dü~ünüyor. Sulhu na\11 
tt"min edecek?. Edem~zse ne yapacakT 

Göze (arpan birçok sebeplerden do
.Layı HJUer ann harbi .l'ÖZe aJ.a.m..u'or, 
dUfiinUJ.·or. Alman ır..:.:.ıetıne bir zal•T 

hediytJ:ii olarak aldıiı yerleri geri ve
remez. İnı:ilterenlıı dikte ellltl aülha 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahil YaJ('ın bugiınku mü
cadeleye hikbn olan davayı .01le hu
JiA edt7or: «Djiı:ya ya naü istilİ.51Da 
ye Alman )'1IJIU'1lf1ana boy- eieeektir. 
Ya ondan kurtulmak i('in ~atPl"i:l<'ak

tır.• 

<-Vırun'Jl İYET: 

l"anus Nadi .Askf'r millet» kimli 
bugünkü başmakale~nde bugünku ,·a
dyet ~de Türk mll1eiini ve ordusa
nu aıılatryar ve diyor kl: .Türk mil
lPtl oldumola.sıya asker bir millettir. 
Diın ba unızda Atatürk '\'ardı: ,-\.skeri 
ve siJ'asi bir dehfl.. Bugi.ın başımtı:da 

İsmf"t İnıöuü var: Askeri ve sb'ui bir 
fthi. Ve bu dehiların kaynatı olan 
Türk milleti o1anea bayatlveti ile or
tada ve ayaktadır.> 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Güzelliği 
giden kız! 

Bir ondüle makhıesinin yanhş ku1-
lanılmasl neticesinde saçları yanan ve 
bu SW'tUe güzelliğinin ebedlyyen bo
sulduğunu iddia eden Nad.Jre isminde 
l'e.DÇ bir kızm actıiı şayanı dikkat bir 
tamıinat davasına % inel hukuk mah
kemesinde başlaıımışbr. 
Kadıköyilnde Cevi:ıllkte oturan ve 

şehrimizdeki ticarethanelerden birinde 
daktiloluk eden 22 yaşlnda Bayan Na
dire bundan bir müddet- evvel muhJ
tlndekl &ençlerden blrlle tanışarak se
vl!jmiş ve neltcedc iki genç bu sevgiyi 
evveJ:i .nı ·anıt la, sonra da «.izdi\.·aç»l& 
bağlayıp mes'ut bir yuva kurmay1 ka
rarlaşhrmı,1ardır. 

Fakat Jslf> tam .ni'!&Jl cünu» saba
hında te~adüfün ve kaderin; zavallı 

g'ene kıza h~ ~klenmlycn bir orun 
oynaına~ı nip.nı bozmu..ıtur: 

l\ltraslmd<'n birkaç saat evvel Ba
yan "'Jadire tuvaletini yaptırmak ve 
saçlarını düzelttirmek üzere marul blr 
berbere gitmiş, fakat ondüteyl kulla
nan t:Lraim kücük bir ihma.Ule kızan 
makine uva1b kızcafızın saçlarını kö
kiinden yakıp ~fnu ~ascavJak bırak
m1.!Jhr. 

Bir yandan elektriğin başuıd:ı ha~ıl 
ettlfl tesir ve acı. dtier taraftan bir 
saniye içinde önünf' dôkülf'n can.sız saç 
yıfırunm manevi ızhrabJte kendinden 
t:"e('en talliiz kız hrml°n bir doktora gö
türülerek tedavi altma alınmış, nlşan 
ve düğün merasimi yüzüstü kalmış

tır. 

Eu ş:a:ya.aı dikkat muhaktnlefe Ba-
7an Nadiri'! gelmiyerek avukatı vasıta
slle davawaa blldirm.if ·ve keııdlainl 

daha genç kızlığında •takma . &<:>kol
lanmağa mecbur bırakan ih11talkir 
berberden clOOO. lira tamıinat taıe

blndeı buJundunıta dair bir istida ver
miştir. 

bir kere 
mahkemece dinlenmeı;J me..~rut oldu
fundan suçlunun . orgu-suna b"'lanmak 
üzere Bayan :iadirenin celbi Jcin mu
hakeme ba ,Juı. bir etine bırakılmışlır. * Yanık.l:lrayla;:da ŞC"fika cıninde 

sınema me~lısı bir kızın üçüncü ce
zada geçen ınuhakenıesini e\•velki gün 
yazmıştık. Hdise btt fleffitte cereyan et
miş olmakla beraber, orad:ı oturan ay
ni isimdeki bayanın bu hAdise ile a
liikası olmadığını tasrih ederiz. 

l KÜÇÜK HABERLEHl 

* Liınanuıuzdan AYloııyayu. h;reket 
etmekte olan Abazya vapuruna binen 
İtalyan tftbiiyetinılcki bir Arnavut ka
dınının vuziyetl şüpheli görülrnuş ve 
üzed aranarak on kalın altın \'e kı'S
ınen plfttin bilezik \'C beş murassa yü
z.ilk bulunınu:?lur Kadın dışanya Ç1-

karılın1ştır. * Trakya Umuı ııi Mufcttişi General 
K~zıın Dirlk Valimizle birhkte dün 
Unka'1 .... nmc1ak. tarihi e rl~r; gurınü~ 

ve Tak iınde at.;".Lloı;;ıklıA. ol:;ı yozpaşa 

cadde ı ıle ycnı b • -~ı gezn11 • * Er 111 .J Jleyd ... nırııı :ışa 11 ta-
lip krna ıgı \"e k 1f d.a pJchJi ı n bu 
ınşaat rn ' k tehir rdıl~ tir * $işl \'e civarınd<ıkı ıır•ıı,.ılcırdan 

1223 ckn; k \'e l 19 fll'"lH'<'&lu m;i dere 

edıln şbr * EsnJf u- lığ, gar on \:e t>erbcr 
meıc+ t. açma ıı;;T:- M:1anf Vckllleti
ne mnraca 1 etmiştir * YC'şılküy t'1yyare sahasında be
hC'rl 40 me1.re genlşlild:e ve 700 metre 

uzunlukta yeni '1Ç pi yapılrnaktadır. 

~~ 1 
Askerler tmzden hazıları: 

M~-h-m-e-tç-.k-G--e-çiy_o_r 1 
- Bu tayyaronlıı içindeki adam 

mutlaka fedaidir. Yazan: İı.kender f'. SERTELLİ 
Diye söylenmekten kendiler~ 

a!lamrvordu. 
DiiŞmam avcı tayyaresi üstiiıste 

iki büyük bomba atarak, tekrar 
yüıkselıneğe başlamıştı. İşte tam 
bu yükseliş esnasında Mehmet isa., 
be'Ji atışlarile düşman tayyare -
sinin benzin deposunu yakmağa 
muvaffak olmuştu. 

Düpnan tayyare;i birde.bire ka
ra dumanlar ı-oinric al!frst oldu ve 
gökyüzünden kırlangıc k1ı9u gfüi 
döne döne tepein iraerine doğru 
düşrncğe oaŞ..adL 

Askerlerimiz: 
- Düşüyor .. DUşüyor. Yaşa be 

Mehmet! 
Diye bağrışıyorlardı. 
Çok sünınedi havada paraı;ütle 

uçan bir adam görüldü. 
Nuh dayı: 
- Tayyareci yakasını kurtardı. 
Dyc söylenirken, alevler içinde 

vuvar.laı::u. dti..,rna" tayyaresi te
penin sırt na düsmüş ve yanmağa 
b:ı:şlam•ştı. 

Yüzbaşı .KAz;m Bcr. paraşütJe 
ınc tayyar<>elnın ayni sahaya dur 
mcsini bekliyordu. 

Mehmet: 
- M rak 1. 'ııne beyim! diyordu. 

Tanrı ollll da .bizim elirrıze düşü· 
rC' ek. 

Nihayet Mo:lımed.in .dediği ve is
tcd r;. g oı, dü, a!'> tavvarec sı de 

Türk sipederinin üstüne d~ü~tü. 1 
Düşman tayyareı;i alevler içinde 

yanarken paraı;ütüa yanına koş -
!ular. Ve yere duşen tayyareciyi 
kaldırdılar. 

Y"ı.iı!başı Kazım Bf y ve diğer 
bölük zabitleri .bir taraftan Meh
ınedi tebrik ediyorlar diğer taraf· 
tan da gruıç dli;;man zabilin~n ,;or
guya çekiyorlardı. 

Jf 
Siper gerisinde. 
.Mehmedin göğsüne harp noadal

yası a.sıiırustı. 
Alay kumandanı karargahta düş-

man tayyarecisine soruyordu: 
-Adın ne? 
- Heıı.derson. . 
- Kaç ya~ındasın? 
- Otuz iki.. 
- Nerelisin? 
- Li\'erpollü .. 
- Muvazzaf zabıt misin~ 
- Hayır. İhbyat yüzbaşısıyım. 
- Ey, anlat bakalım. Ölü.m te-

pesini neden birdenbire tahliye 
ettin.iz? 

- Bilmem. 
- Haberin yok mu? 
- Duydum.. Fakat, sebebini bil-

mivorum. Bu geee teoe,·ı bombal'-1 
dmıa.n iç.in kumandanlıktan emir 

1 
aM:m. Başka bir şeyden haberim I 
vcık. 

- Tayyarede b~ka arkadaşın 
var mıydı7 

- Hayır. 
Kac dakikadanberi havada 

dola.,ıyoİJun? 
- Yirmi beş dakikadanberi .. 
- Kaç bnınba attın? 
- Dör1. 
Yüzba ı Henderson bundan son· 

ra sorulan suallerin hiç birine ce
vap vem em'.~tL 

E.'l z21ıiti Çarakkale' e gön · 
dermi~!erdi. 

* Olum tepesi o gündenb~rı eski 
admı kay'betımeğe başlaml'itı. 

Mehmet 'bu tepenin fatihi ol -
mustu. 

Mehmet aı-kadasları arasında çok 
seviliyoruu. Alay,· tabur Ye bölük 
zlPbit!~ri Mehmede •uğurlu as • 
ker. div<ırlard~. 

Bölük zabiti o akşam iPl·medin 
yanına gitti: 

- Yarın tekrar düşmanın tay· 
yare hücumu'lB. uğramamız muh
ten,eldir dedi. Göreyim seni, Mch· 
met! Yarın da ılıir iayyarc düşül'
meğe bak. 

Ve siperde kahramaıiliırımızı 
teşc :cin hepsıne birden hitap etti: 

- Üzf."linde yaşadığınız bu top
rırldann her zerresinde atalarını
zır kar \•aı'dır. Her biriniz, bu 

Arslan 
sütü 

Amerikaya nıühim mik
tarda arslan sütü ih

racına başlandı 
Son zamanlarda Aınerikadan İn

hisarlar idaresine mühim mik · ı 
farda rakı sipari§Jeri yapıimağa 
başlanmıştır. Yakında büyük bir 
parti •yeni rakı. Amerikaya ihraç 1 

olunacaktır. 
Bu siparişlerde ve rakının Ame

rikalılar arasında tanınıp yayıl -
masında Nevyork sergısi rı,ıühim 
bil· amil olmll§tUr: 

Inhisarlar idaresi Nevyork ser
gisindeki pavyonumuza küçük am
balajlar içincle •yeni rakı• !ardan 
gönderm;ş ve pavyonumuzu her j 
ziyaret edene sigara:larım;zla be
rruber bu küçük şLjelerdcn .de birer 
tane hediye olunmuştur. Aynca 
gazetecilere ve maruf zevata da 
sergideki servili (Ay yıklızl !o - ı 
kanta.;ında kadeh kadı:-h .yeni ra- ı 
kıo ikram olunmuştur. 

Şimrliyc kadar .rakı. ismini ta
mmıyan Amrikalıfar bu suretle bu 
içkiyi de öğrenmi~ler ve onu ~"k 
beğenerek caı·s.an sütü.. ısm. ver
mişır-rdir. Bu ısim cyeni rak.ı ,, -
leri üzerine bilahare ingilizce ,,a
rak ta ilaYc olunmuş ur. 

Maruf Amerikan gazeteleri ve 
aıyrıca inh; ·arlar idaresine mü·him 
rakı sıpari i yapaıı 'evy>o•klu rr
malar inhısarlar idaresine ı;onder
dikleri mektuplarla Aincrikada 
crak;.• ya •Ars!an sütü• ısmi ,-e -
rilmesinin se<bılbini şu suretle izah 
etmektedirler: .Türk rakısı Ame- 1 

rkan sistemi üzerinde tıpkı . Ara
lan sütü · tesiri yap1yor Çünkü ' 
bir kadeh içen oynak bir C"l iiin 
haline gcli~ r, 3 kadeh ıe<:n ıse, or
manlrr kralının . ya;ıi ~rslanın - j 
ta kendisi oluyor • 

-- -Joı--~-

Seyya.lı celbi için 1 

l Daha çok randıman 
• • 
ıçın 

Mekteplerdek~ randımanın azlıim

ılan yapılan şikayet ve şekvalar, ~la
arıt şirasmı topladı. Şiira, cidden fay-
4&Jı kararJar aldı ve mühlm blr kıs
mını da tatbika başladı. 

Fakat, bizce, tedrisatı ideta sekte
J'e uiratan, veriıuJ aza.itan, bir keş -
mekeş doiuran iimil, terimler mesele
sidir. Ştiranın bu bahse dair bir karar 
vermif olduiunu bilmiyoruz. 

Tabliye hocası, fen dersleri hocası. 

matematik hO<'ası kendi Ihthaslarına 

taallük eden bahis ve müfredatı okut
maya, öiretmeie çah.~ktan ziyade, 
bir takım acaip ve mütemadiyen de
flşen terimlerle uğraşıyorlar. Bunları 

cvvelii kendileri ezberlemek ve sonra 
da, ('oeuğ:ı ezberUetmrk icin calı.-;ı -
rorlar. Bizce, heder olan bu mesaiden 
ne fayda l'ar?. 

Sonra, terimlt'r, her derste ayni ma
nayı ifade etndyor, ayni rolü oyna -
mcyor. 

CoC'uk, içtimai bir der;)İll kitabında 

gördüğü -.unsur» kelimesini bir tür1ü 
kal'rıyamaz, bu mefhumu kaf~ında 
yaratamazken, öte tarafta, bir t.akım 

miıfrit kalıplar \'e şekillerle uira~k 
garip de~ilmid.ir?. O halde. bu ifrat 
keşmekt~ i<:'İUdC" «unsur» ve daha bu
na benzer bir ı;:ürü kelimenin yeri ve 
işi nl"dir. Bunlar türk~r otarak ka.bul 
edlliyor da. dff.t'rlt>rl nt?drn kabul c
diJmiror?. Karçıhk ararken, yeni te
rim koyarken. lügat saltifl"leri üstun
de piyan.ı:o mu çeklli~·or, fala mı Ua
kılıyor?. 

Bi7ee tedriu.tın daha. verimli bir 
1!1Ccrada yürümesini temin için, her
• JC'n e't"\'Cl 7apı!ması liıun E"elen şey, 
G~lin müstakar, munis, makul ve güı:el 
bir hale cetirilme.sidir. 

VasıtasJJ: pyrye l"idilir mi!. 

REŞAD FEYZİ 

Belediye 
memuru 

Yeni tekaüt kanunu 
için listeler hazırlana

rak vekalete gönderildi 
Amele tanzifat amelesi, bade -

me gfüi müstahdemin hariç, itfa· 
iye efradı dahil <ılinak üzere İs • 
t)l_nbul Beledi'j'esi memur ve müs
tş.lıdemlcrinden önümüzdeki sene 
içinde billiil 25 sene hizmet müd· 
detinj dolduracak olanların isim 
ve vazi!elerile aldıkları m~aş ve 
ücret miktarı yaşları ve ne vakit 
tekaüt edileceklı;ri bir liste halinde 
hazırlanarak Dahiliye Vekaletine 
göndrilmiştir. Vekalet ayrıca 949 
senesine kadarki zaman içinde 
hizmet müddetleri 25 er yıla baliğ 
oaJcak memur ve müs'ahdimler 
için de a)rı ayrı 10 cetvel istedi
ltinden bunlar da hazırlana:rak :yol
la~tır. Bu cetveller tekmil be· 
lediyelerden j.,;tenmi.ştir. 

Öğrendiğimize göre buna sebep, 
Vekaletin Befod:ye memurları içinı 
yeni bir-tekaüt kanunu liıyihası 
hazırlamakta olmasıd:r. 

Yeni layiha önümüz:!eki ay için-ı 
de Bi.ı,vük Mil:C't Ivkciisiııde mü
zakere olunacaıktır. 

----00----

Esııaf ha~taanesi 

istatııbul esnaf cemıyetkri bir • 
ljği hastanesınin )~ni ~avyonlar 
iıiıves~le genişle.i1rr\_ :;i etraf1nda 
y ap:.aP te,k. klcr n. hayet bulrµuş, 
bu f.ususta bir de rapor hazırlan
= tır Rırp~r mu!ıtc ı·i,vatına göre 1 

ş..mdil .k mahdut klinik-erle faaJı
yetirıe devam eden hastaneye bir 
kulak lıv;a.z buru~; \'c :r gö:.:: kli
ıı.gi L.c ıb·r de sin!r has~alıkları 

pa'yo. i iivcsı mu,·af.k görül -
mckte r:ıu t€$isata yetecek paranın 
mıK. arı aa tcsbıt 1'dılmektc<lir. 

B~odiyc turizm bürosu ve tu- __ ..... _____ ..... ______ .._ ..... 
Y~ni paV)"On ve k!,nik er Lave

sile geniŞl ~ece.: olan eonaf birliği 
hıstanesının kadrofü da taıwiye 
ed '(•cci< ye .. i k<.dro Ye klinik.er 
yıJbaşından sonra faaliyet saha -
sıııa girmiş bulunacaklardır. 

rin.ı; kulüp; hnrp dolayısıle duran 
seyyah fa~liyetıni te'<~r ca-lan • 
dırmak için Amerika ve Balkan • 
!arda ger ş llUkya. ta pııopa,qandaya 
hazırlanmaktadır. Mem 'cketimızı? 
gelen sey ·ahların doğu vilayet -
!erini de gezebilme·. eri için Trabzon 
ve Rizede yaptırılmakta olan bü
yük turistik, modern otellerin in
saatları bu mevsim içinde biti . 
ritmi~ olacaktır. Vekalet, bundan 
sonra §arkın en ziyade görülnıeğe 
değer güzellikler ta:;ıyan Zigana 
dag:annda da seyyaYı.ların barına
biJ .. Cf'kleri yerler inşa ctt. ! ccktir. 

Güzel şehrin tes ·rıeri 
Her ·eıye raimen, İstanbulun imarı 

de\'an1 ediyor. Taksimde, yeni b~h
yaıı iı.,finılik hareketleri b~ze, bunu 
,rö,lPrıru.~ktcdlr. R!lhassa. Taksirndrl'i 
hthnlah.lı~ld sur at uaıart dikkati Cf'l
bC"llecrk n~alıiYeU('dir. 

t abuk ba1arıl:ın İ!Sler. h.Ukı!l h~ı.ı

na c'İdrr. ist.uıbul Mnelercf' ihınal e
dilm· bir tf'hirdir. Burada. imar lı.a

rekrtl' rin<> ttahlt llmak, h<·ınşc!ır ih•ri, 
bu 'lCJ sahil brlfle ine daha (':Ok ı<\Ul

dırır. Gü:ıf'IIik. ayni nmanda, bir tcr
biyr "" zevk m<>nbudır. GiiRl r.;ehirde 
oturanların karakteri, ahl.:.kı da rü
z~lleş.lr. 

Bt.'llllA:.I n:vAD 

topraklann mıôofızı olan b:rer 
Mehmelciksiniz. Var olunuz arslan 
yürekli va.tan bekçileri' 

.......................................... 

HÜSEYİN ASKER KAÇAGI.. 
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- Köy muhtarı Ali anıca hala 
hasta değil mi anne? 

- Evet yavrum! Evinden çıka
mıyormuş. 

- Tanrı bana yardım ediyor. 
M,-...medin haı!be ği'.tiği günden -
he: Ali Amca da hastalanm;ştı.. 
E,·in" kapandı. 01')arıya çıkmıyor
du. 

U un ınüdd~t de çıkacak gibi 
dei':ilnıiş_. l 

- Çanöikalede harp baŞlamış di·ı 
yarlar acalba doğru mu? Köyün ih· 
tiy1>ll'.arı arasında kulağı delikler 
de varıdır. 

Hüseynin anası bahçede bir ke
çiden süt sağıyordu. Hüseyin. asma 
alt:nda otuıımu.ştu. 

Hüseyinin anası başını çevirdi: 
- Ce-\izlik köyünden dün ak • 

'?,am 'biri g imiş. Çanakkalede çak 
~rddetli muharebeler oluyomı~. 

Hüseyin bıyık altından gülıneğe 
b~ı: 

- Talih ibana yardım edecek, 
anaıe ! O bugün değilse yarın be
nim olacak. 

- Hala onda gözün mü var, o
ğul? Senin adını amn;yan bir Jn
ııa nasıl oldu da gönül verdin? 

- Bu iş inada bindi anne! Ne 
yapıp yapmalı, onu almalıyım. 

(Devamı var) 

\a~ mepo ihracı 
z;raat Ve.kaı:eti memlekete en 

kiıriı ve en fazla dö,·iz getıren yaş 
sdlıze ve meyva ibraca1 ının pro -
ı;ramlı bir ~ekilde inki§afını temin 
etmek için yurttaki ekim Üilerini 
ıslah etıneği kararlaştırmış ve bu 
maksa•la geniş ·bir program hazır
lamıştır. 

Memleketin her tarafıl'da cki!
mek!c otan domates, elmu, porto.
kal , . ., ihracı kabil birçok ;eLze \'e 
meyvo.larımız b3§ka başka c'ns 
!erden okluğu için bunlar;ı, ihracı 
mürr>ün olall".amaktadır. Çüı•kü 1 
Avruradan yapılan fa\ 0 plerde da-. 
imJ r;ı,s kalite hatta nw} vanın 
kutru b\.!e zikredilmekt""dLr. 

--0-

Temizleıımrmiş elbiseler 
Kapalı çarşı, Bitpazarı. Yen:icami 

ve emsa;J yerlerde yapılan bütün 
kor.trol ve teftişlere ragmen yine 
tc:)1irhane_,·e göndedmeden müs
ta el elıL • _ CFa "atışı vapıl • 
d:öı göı ü ncüş ür. 

B, nun ulc ine Beled ye rralor -
d u• Lazı e.tbısc-ci .aük.k:Unlarını nıu
Ya.kk.ı'e'l kapatmağa karar ver . 
miştır. Eğer bu~l - yine s:'hhi mu
a nı:.. .n kaç<.k olarak sat,ş yapar. 
lar.,a aı:t ve; c 11erilceckur 1 

Bilahare Eminönünde yapıla • I 
cak olan büyük ıısna! hastanesinin 
:>!anları hazırlanacaktır. 

--o--

Et onscrve fabrikası 
Memleketimizdeki konservecilik 

sanayiinin :kurulması için şimdiye 
kadar yap•lan tetkikler gayet mü
sa>t nc:iceler vermiş ol<luğundan 
memleketin hayvan yetiş~iren 

muhtelif mıntakalannda fabrika
lar kuruCacaktır. Hükumetimiz bu 
sanayıin inkişaf edebilmesi için 
hariçten itha'l. ettiğimiz tenekele • 
rin gümrük rC'sim'.erinde ehemmi
yetli surette tenzilat yaparak ge
rek et ve gerekse selbze .konserve
ciliğinin inki§af etmesine yardım 
edecektir. 

Geçen senelı- zarf;nda cenubi 
AmHikaya nümun lik olarak gön-, 
dcrdi~im z sebze b!l.SNveleri frv
kalfıJe rrğbet K.1zaı :J 1 ğırda:ıı mcm
ıekc. mize Uruguv~y Ye Arjantin., 
den birçok sipari~ler g mi.§tir. 
Erzı.rurr.dan sonra Trabronda djl. 
et konservesi fabrikası kurulacak-
t·r. ( 

AVRUPA HARBiNiN YENi rv ESELELERi 1 

Amerika karışacak mı? 
Amerika Birleşik htikümetlerlnde ze · 

Jecek sene bu vakii Cumburrelıı;;i inti
habı yapılacak. Onun için Amerikanın 
Avrupa harbi karşısında ala.caiı vaz.1-
yete dair gelecek haberlırr karşısında 

ilerideki intihabat mü.cadelcslnin ha· 
&-ırlıiını seunemek olmuyor. 

Amerikadan bahsedileceği zaman o
ranln zenginllflni hatırdan çıkarma

malı imiş. Yeraltı serveti, madenleri 
itibarile inamlmıyacak oeşltleri olan 
Amerika petrol istuısa1tmda dünyada 
birinci geliyor. Dünyada 2 milyar va~ 
ril petrol ç-ıltarılıyorsa bunun 1 mil
ron 880 bin vt.rill Amerlkadan ırell

J"Ormuş. Senra kömür olsun, dlier 7er
&ltında clkariJan claba neler va.rsa on· 
tar ol.sun Amerikanın is1Uısa.ıa tı dün. 
yanlll ba...:ka yerlerinde ele &«enlerle 
daima rakip ve üstün mevkidedir. Ba

lonlar i('lu elzem olan Hellum gazi i~ 
dtinyada yalnıs Amerikada buluna -
yor. AmerJkanm rarbı 9im&lislndekl 
ormanlar, merkttlııdekl buldu tar
laları A vrapada ane!ak B.omanya ve 
Macarislaıu hatırlatır. 

Amtrikanııı zenginliği bahsi daha 
istendiği kadar uzatılabilir. Fakat en 
büyük servet nüfus olduiuna Birıeşık 
bükümeUer dahilinde bugün muhak -
kak olarak 130 milyon niilusun butun
ması o memleket i('lıı mukayese ka
bul etmlyecek bir kir demtktir. Bil
hass:ı. m0yon1arca ln~an çı.h,mafa son 
derece meraklı ve dalnıJ. muvaffak ol
ma71 dütünrrrk kendini Y"ise kaptır
maksızın en müşkül zanıanl:ıı"d;1 bile 
teVk ve şetaretle uğr1~mavı da bilir. 

Evel En müşkül zamanlarda bile. 
Cünkü Amerikalılar da. btlhassa. 929 
da başhyarak 934 senesine kadar pek 
sıkınhh bir devir yaşamı~1ardır. 

Reis RuzveU 933 de iş başına g-eldikl 
zaman mlişküJ bir devreye raslamıştı. 
Çok birikmiş para can sıkıyor. Rcl! 
Ruz\•cli buhrana çare arıyarak para
nın kıymetloJ düşürdü. Calı~manın 

luymeUnl l ökseıtıL Dolar düştü. Fa
kat yevmiyeler arttı. 933 ten 937 ye 
kadar vaziyet cünden Kilne lyileştl 

Fakat bu işler düzelirken difer ta
n.itan da Reis Ruzveltln muhalifleri 
faaıtyetten C"erl kalmıyorlar4ı. Avna
padakt işler fenalaştıkça blr l"'lin bir 
harp çıkarsa Amerikanın mübarlpler
den bir tarafa yardım etmesi ve sonra 
da. harbe karaşması ihtiınaJJerl diişii

nüterek Amerika 3.n.n ve meb"usanı 
937 de o meşhur bitarafhk kanonunu 
kabul etmiş olduJar. Bu suretle Reis 
Rusveltin Avrupa işlerine faal ve mü
essir bir surette karışabllmeslnln ö
nüne ıeçilmek lstendJ. Çünkü Ameri· 
k&War bir daha bil' Avrupa harbine 
karlŞDlayı kcudl hesapların:ı hiç uy
P-D ıörmiiyor1ar 

İşte Amerikanın bitaraflık kanunu
nun böyle daha ev\1elkl senelerde a
ranması lhım l'tlen müessirleri, amu
lerJ ve başlangıcı vardır. Ilugürı tle 
Amerikadakl Almanların ve ,LmdJkl 
Almanyaya taraftar olanların bu hu
susta oynadıkları rot az ehemmiyeUl 
olmamı.şlır. 

Amt"rika.nm Avrupa ~ler• ı":! ı:teyircl 

kalmasmı istiyenler arasındp. ı\lnı:ın 

propap.ndac;ı bl('blr zaman ek~i1me -
mlşllr. Fakat Amerika I.,ıtı tehlikenin 
nerede o1duiuno iiyan azasmdan Plt
man şöyle anl;1byor. BuKÜD için tehli
ke yoktur. Fakat büyük bir harbin 
btr glin Amerlkanın kapısına ka.dar 
ırel.mlyeceflnl kim temin edebilir! 

•• 

~ 

ı--· l:;::;bil;;;:.;z:;;::::.1--!;;;::;J@ 

Karada ve denizder 
Yazan; ALİ KEMAL sV~ 

Alınan lahtelbahlrlerl inıil~ 
nanmasının bii,yiik cemllertndr' 
batırdı. Bil' Aki cündıir talı 
harbi tekrar birinci dereeedtl<' 
zuJardan oldu. Vaz'7eU törle 
etmek kabil olacak: 

Arlık şark ceııbeshıde 1' 
Almanlar bütün kuvvetlerLPI 
taratma çevirerek kat'i mull' 
ırırı.ecel<ler diye ita~ günrlur 
1ak]JI edeıı haberler C'elJyocdll· 
ki Avrupada bir bneuk aydın 
vardır, Almanların ,u veya lJll 

kitta b.;;lunmafa karar verrP. 
tabiidir. Fakat lnı.ıı.ılan IO~ 
ki.lw neticesinden Almaoyanı• 
olnuyacafı &Üzü sık sik tekrar 
kl bahsin üzerinde durulacı&k 
budur. SulJı için Almanya bir 
zemini bulmak lstedll;I de ço): 
mektedir. Fakat miistakbr-1 JıJ.1 

sasını teşkil edecek asıl noktal" 
Jinde ehem:mlyeUe nazan dik 

lınmam1'tır. Evveli tak..simde'
kalac:ık ufacık bir - kukla .. 
tesis edilecek dcdilar. Bu ifl 
kere için kafi bir teklif nıatı~ 
olm3.mı,tır. Bir devlet drnece' 
bir Lehbtaı:ı vürude gelir~ 
Almanya ortaya müsbet bir tci' 
maıru~hr. Sonra bölün A\"fopt 
liflarım halletmek Uz.ere- bit ~ 
akdi fikri varsa da bunun lçiD 
şekil tayin edilerek .ı\lman\·a tJ

ortaya konmu, df"jildir. soııra 
rupa sullıunun devamı l('fn ~.J
saslar aranırkf"n Cf'ko!'!o\·ak~ 
ziyetini taınir etme-k mese1 ı-"'i 1 

dır. Bu hususta da Alman ya e 
~Y söylenıcdi. Buna mukabU ~ 
kendi lstiytteıklerbı i isteıncktl 
ıa miistemJt'ke dava'ilnı u.sel 
dlı'. 

'Bu ~ul"f'tlf" Alman taraf1 iJt 
tarafı ara ınd ki u~urom bif. 
büyumtii! ır. niier taraftan 1

' 

ya. komsu olan bitat'aflardan 
n.tn, nelandanın da ,-a'!tyrtJrr' 
çe muşktil oluyor. Almanya'" 
olan bit.ırafJ:ırın itlınats!'t1,Jı 
dilpe:leri arthL.ça sullı zrmiDi b 
ki hnkjnq•ltk eh. daha ı:i7adt 
röstermektcdir. 
B~U:n Alm.anyanın tt\4 dt 

glbJ tekrar taarru-r; edtteji 
Belçikada büsbütün art.yor. 
için de ayni endi~ler vardır· 

matbuatı bitaranan davet t4 
giJtere ve Fransa nndinde 
lere c-t<!lftelerlni Ye sulh ta• 
landa harelı:ette bulunarak b ..A 

hay et vermek leln •fn41DallP" · 
yor. Buna karşı İng'illz ve 
ratınm verdltt cevap ,uaur: -,/, 
lardan herlıanrl birinin bu 1"J. 
paeıığı bir teşebbüs harbe d« ,. 
verilmiş olan kararı detttt.irel""~ 
tir. Sonra bltan.flara ka"'ı sJ_.,.. J_ 
dit tavn da bunlan korku~! 
Çünkü bıtararıarm da m~ 
cek haklan vardır. 

Avruııa. harblnln ım:etttf;I bO 
böylece l'Öıden geçirdikten · J 
kında ba~hyacatı sö7lenen •· 
harekihna dair erbabınca ne 
Ier 7ürütüldüğüne de bak""' 
l:'eliyor: Garp cephest barekitl 
cereyan etmiş olandan ba!11" 
olacakhr. 

Btı.fiinkü harbin diler bir et 

~inlr mücade1es1 o1datanu sli~ 
lwam yok. E1lülc1en evvel 

1 
harbi ba~ladı. Silflhlı harp ır~ 
sinir mücadelesi de bir t.ar':_'~ 
va'Tl etmektedir. Sa1h taarru"'. 

rafla.n harekete davet ve d~ 
benEfyen, benemlyen ne var" 
sin~ harbi faslına kaydedlle~..f 
ca lnl'lllz EJrtıltsınm batır111P'. 
Bu !akdinle muharipler olaJ'.,o 
vemetıerinl toph7arak evveli 
rine hiklm olmayı, sonra eli 
deki vesaiki ko11anm•k me•• 
ler. Harbi yapan vesait ııı1ıJJJ',A 
mıdır? l!Iahakkak ki v-111 ..J 
insandır. O llalde her lkl P"":. 
mücaclel<de 7enllmeıııe7l cl' 
lar demektlr. 

·----d 
Birimizin oert 
Hepimizin O~ 
Kırtasiye buhrıl 
Bir okuyucumuz yazırot; 
.uaıa Çarşıda kırıaslY'; 

Daha bi('blr müesıses:e ve o1' 
tasiye thliyacını temJn e4 
Diikkinlarm köşelerinde ı.-J 
mekten rengini ve zaralt '1~ 
betmq defterler dahi pili (ı 
llba sıra ambaliJ kiğotıat'P' 
Onlar da bitince eski ıaş~ 
yazıp sUmektt>n başka çil 

mıyacak. 1P 
Buradaki kırtasiyrcU~' , 

lediklerlne E"Öre, bu lt ısil 
dakl toptancıların kar• 
dan vo tamahından U•rl ~ 
muş. Mal satmıyor vc11 ti 

dh'0 ı calt bir fatura teklif r · (it' 
Diğer maddeler üzrrh1

• 

tlk<irı derhal önllyen 11iik-~ 
zln miilıim bir lhllyaÇ 
ta.siye işine de el ko 
emin olarak bekllJ'oruıı:•· 



EN SON DAKiKA ..................................... Kafkas hududunda 
tahşidat yoktur 

. Londraya varan yeni İtalyan el
cısı Bastianini siyasi temaslarına 
P.aşlamıştır. GazetecLlere vuku bu 
lan !beyanatında İııgil.tere ile İtalya 

Polonyada muharebe devam ediyor 
Faris 17. (A.A)_ - P~lonya ge.fa-ı vanya hudutları_ rivarında kain ya~<!ti ile B~alowega'nın _s~ ağaçlı 

rethanesının ogrendıgıne gore Suwaldki mıntakasında ve Kar - daglannda .::ıovyellere ha!A muka-
munta2am Polonıya kıt'alan Lit - patlarda Almanlara ve Polesya e- vemet elmekledinler. 

arasında müşterek menfaatlerin Polonyalıların uçurdug" u 
le?Jinine yardım edeceğini söyle-
mı~tır. Danslg 17 (A.A.)- Mııh .. ematm 

köprüler tamir ediliyor 
* Danimarka ve Norveç Kra[- başlan.-ıcmcla Polon:ralılar larafmdaıı 

!arı yanlarında hariciye nazırları berhava edlJm4 olan Vlsllil üzerinde
o~ukları halde İs'.okholme gel - ki demıryoıu köprüsü ,.enıden tama-

mUe inşa edUmlştlr. İnşa ameUyatı, 
4,000 amelenin lşllraklle 45 ırün devam 
etmiştir. Ali.kadar memurin hazır ol
duğa haJde köprüden Jlk g'ıeçme tecrii-

besi yapılınışbr. Danzl&i şarki Prus· 
yaya bafhyan ye•ine bat olan bu 

yol üzerinde bu hafta içinde munta. 
zam yolcu servisi başhyacakttr. 

~ışlerdir. Mü~aloerelere yarın baş- H v 
~nac_aktır. Bu konferansta Rırz - arap arŞOVaDIIl 
~~t ıle Muoolini'den umumi lbir suyu ve elektriği temin edilmiş 
Su'h t BerUn 17 (A.A.)- Varşovauın ida- nazarJle bakılabllecefinl, •-nvirat me-
diı• avassutu isteneceği zanne- K 

mektedir. resine memur Alman komiseri Dr. 01- selesinin de keza halledilınlş oldutunıı * Tas aiansı, Kafkasva hududu lo, şehrin yeniden imarı ~akkmcla Al- beyan elmlşlir. 
boyunc .... k t'al · ku man razetelerl mnhariplerıne Jzahat ve- iate meseteslnin halllne l'eliuce, bl-
- . a ;,ovyet ı arın:'!I v- k .. la ı ı .. kili . .. k•-.ıır F k ı b VE'\li ta.lış'd t ...... ki d . rere en mus ce mese e:re, 7anl lçll- ,.. muş corunme K • a a u 
nelfı ka..,:.a'kla Yrda,,.ı akrına h.abır, ec-

1

meh sallh su meselesine lıalledllmlt sahadaki müşkülit da herhalde izale 
1 

, . ., a an çı an a er -

d~~'. kat·ı suret'.e tehip etmekte - Tarihten evvelki devirlere aid 
Lftloria 11 (A.A.)- Clreco daim -ı dağda başka bir ınağal'ada Neanderl- ı 

daki maiaralarda 7apılan hafriyatta halli bir lns:ın kafasının meydana çı-
çok mühim müstah;;.eler bckayası me7-
dana çıkarılmı,Ur. Bo mey&nda ta _ karılmasuıa inzimam eden bu keşif, 

rihten evvelki devirlere ~t bir kafa- ilim ilemlnde büyük bir alika uyan- ı 
tası bulunmaktadır. Geçenh:,rde ayni dırmıştır. Ara,tmna1ara devam edil .. 

edilecektir. 

Komiser ,bundan başka pencerelere 

cam takmak için iki mUyon metre mu· 

rabbaından cam siparft 

tunn söyiemlştlr. 

edilmiş oldu-

bir kafa tası 
mektedfr. 

Cireeo da.imın kablettarilı maiara· 

larmın bütün dünyanın paleoutolojik 

tetkikatt tein müracaat merkCTI haline 

celeblleceği tahmin edilmektedir. 

* Alman tayyareleri dün saa.t 
14 te İ8koı;-ya sahillerini bombar -
dıınana tescbbüs etmislerdir. İn
giliz tayyarclt'rile tayyare defi 
~.0P1an bu taarruzu önlemişler ve 
ul c Alman tayyaresini düşürmüş -
erdir ................. . "' 

Asker Gözile 
Avustralya İngilterenin başlıca inşaat tezgahı 

ya, İnclltere ve dominyonlarmm lhti· 

(1 inci sahıfeden devam) 
~aha ileriye doğru •bir orman çı -

Melbourne 17 (A.A.)- 111ühlmmat 
nazırı Casey, radyoda beyanatta bulu
narak .\.vu ... tralyanuı şimdl İngiltere 

lmparatorluCunun başlıca in~aat tez
cihı olduğunu sö7Jemiştir. Avustral-. 

atı iki misline çıkabilecektir. 

l'Açlarını kartıhyabllmektedlr. l\Iev • Yakında AvustraJ7a her üp haftada 

cul tesisat ıslah edildiği takdirde obüs, bir, bir filo leşkll edllebllecek miktar-
tayyare ve bava dafii bataryaları inşa.- ela tayyare inşa edebilecektir. uıtısını da ele geçirmei!_e çalışı -

Yorlar. Muhabir üç kifometre ge
rld~ 3a{"1an sotdan top se5leri 
g;;Yor. Uzakla geniş bir saha ... 

ikinci Alman tahtelbahir fil osu faaliyete geçti 
Londra 17 (Radyo)- inruı. gazele- ( 

Jeri, Almanların ikinci denizaltt filo - j 
larmı faali.yete ceçlrdlklerinl 7azıyor-

lar. 1 lıswı bılaran lahlelbahlrimb bir 
Berlln 17 (Radyo)- Alınan büyillt l'illı ıremlslnl de lorplllemişlir. 

karar1"ılhııun tf'bUii: Royal Oark z.ırh· 

İn-a.sınad bir köy; Bu köyün ev
velce turistler tarafından gezilen 
J~n ku1asi, tarassut kulesi olmasın 
f 'Ye bi! talbi Franıs:z topçusu tara-

~::~~!~~t:~~~f~ş ~::ı~ti~ 1ALMAN TAARRUZU ANBEAN BEKLENI.YOR ndaki yo.n da hA!w:r. 01.ilunu - , 
Yor. 

F·ransız ~opçusu qrrr,'lnli:lfl tan
Yo>. Gazele•,i kendisine re;.berlik 1 

eden bir al'baya Alman t~.,çusunun 
da mııkaibele edip etmiyeceğini so
ruyor. AJ<lıay şu cevabı veriyor: 

- Umumiyetle yirmi dakika son-ı 
ra mııkıtbele ediyorlar. 

1 Filıhakika az sonra iki oıhüıı fıs-
ayarak tepel!'rinden geçiyor. 1 

A.\bay diyor ki: 
- Bu muharelbe başka muha

r:~lere benzemiyor. Uzun zamann:n ~ı~:da yek. Sonra birdenbire 
Yor '·ş__,-~ a~zıııdan akv fış.kl.\'1-
. · illıdıye kadar Almanlarla te

Dıası muhafaza için sarfeltiğimiz 
gayreNere gayet hafif mukabelede 
buluı.ı:nuşlardır. 

Biı saat evvel on beş kişilik bir 
Fraıısra kolu kendisinden iki defa 
kuvvetli bir Alman kolunu]} pusu
suna düşmüş. Öyle olduğu halde 
çarpışmada Almanlar iki ölü, iki 
Yaralı, iki mitralyöz ve hafiften 
bazı ganalm •bırakarak çekilmiş -
ler. Genç ölüler Fransız hatlarına 
getiriJıdiği zaman herkes selam.ıa-
n-.ı . 1 
• . Albay ibu küçük harekatın ma -
~·YE'lini gaı&l.ecilere izah ediyor. 

(Birinci sahifeden devam) 1 
re bir hüküm vermek li'ızım gelirse 
Almanların Rhin ve Moselle'e ka
dar imtidal eden bütün h:.t üze
rinde taarruza geçmelerine intizar 
olunabileceği iddia edilebilir. F~ 
kat Almanlar, ~vkülceyş bakı -
mından mili;ait olan iki veya üç 
noktadan tazyikte bulunacaklar, 
buralara tanklar sE'Vkedecekler, 
tayyare dafii bataryaları mitral -
yöz ateşine tutmak üzere çok aşa
i!ıdan uçacak tayyareler göndere
ceklerı:iir. Bu tayyarelerin ikinci 
bir vazifesi de tayyare dafii to2 -
!arın faaliyeti'r.i kendilerinden son.. 
ra gelecek olan ibomlbard;man tay
yareleri üzerine çekmek olacaktır. 

Fransızlar, hadisata karşı looy
mak için ihtimamla hazırlanmışlar
dır. Alman tanklarmın mayin llll'
laları üzerinden veyahut Fra:ıısız 
bataryalan ateşinin valıyacağı mın
takalıirdan ge<;mek meııburiyetin
de kalacağı tahmin edilmektedir. 
Alman tayyareleri, bir kurşun o
büsü barajına çarpacaklardır. 

Bu 30,000 İngilızlere Parkte Al- ı 
manların mi1saıdeme etmek mec
buriyetinde kalacakları kütlelerin 
pLşdarları nazarile .bakılmaktadır. 1 
Çok zaman geçmeden Fransaya 32

1 

İngilız fırkası gelmiş bulunacak
tır. 

ALMAN ESİRLERİNİN 
ANLATTIKLARI 

Faris 17 (A.A.) - Fransızlar ta
rafından esir edilen Alınan asker
lerı, muhasamala başladıktan bir 
kaç hafta sonraya kadar Fransa ile 
İngilterenin haı'be girdiklerinin 
kendilerinden saklandığını söyle -
mişlerdir. Harbe başladıktan oonra 
vu.kua gelen hadiseler de kc-ndHe -
rinden saklı tutulmuştur. Bu ha
diseleri, Alman esirleri şimdi Öğ
renmişlerdir. Harbiye nezaretinin 
bildirdiğine göre istiçvap edilen e
sirler, kendilerine manevra yarı
makta olduğu ve işitilen top ses
lerinin talim atrşlarından ileri gel
diği söylendiğini ifade etmişlerdir. 

RAKİK! TAARRUZ 
BAŞLADI? 

mil genişliğinde bir sahada bıiyük 
kuvvetlerı ileri sürmiışlerdir. Fran
sızlar ilerideki zayıf postaları ge
ri çekmişler, a.sıl müdafaa hattın
da ,~iddeıli bir çarp.şma clmuştur. 
Fransız ateşi taarruzu durdurmuş
tur. Önde ilerleyen yirrJ Alman 
tankı tahrip edilmiştir. Arkadan 
gel"" piyadenin 'beş yü: kadar za
yıat v~rdiği zannedilmcJ.. Ledir, Aı· 
manlar eski mevzilerine dönmeğe 
met.:bur kr:.lıı:,.ışlardır. 

Bu Alınanlar, Fransa ile Almanya 
arasında hiçbir zaman harp çık -
mıyacağına, çünkü Führer'in buna 
sureli kat'iyede mani olacağına 
inanmakta idiler. Esirler, Alman
yarun Sovycı'Jer Birliği ile bir pakt 
imza ttiğini haıbr ald.kları zaman 
hayrt etmişlerdir. Esirlerden biri 
bunun her halde Führer'in dipJo
matü: bir manevrası olduğunu ve 
bu suretle hiç hoıılanmadıği Sov
yetleri avucunun içine almak is
tediğini söylemiştir. Bir diğeri de 
şunları söy !emiştir: 

cBo-lşeviklerle ittifak ederek 
Fransaya ve İngiltereye karşı har
be girmiş olmamıza imkan yok -
tur. Eğer böyle birşey varsa, kar
ga.şalıklar çıkal:ıilir. Fakat daha 

iskoç a'ya Yapılan 
Alman Hava Hücumu 

(Birinci sahifeden devam) 1 J'apılan alun nellceslnde bir zabitin ve 
fezi .taarruzuna iştirak eden bir 13 bahriyelinin öldııiü resm•n bUıll
Alman bombardmıan tayyaresinde- rllmektedir. 12 kişi de alır surette ya
k:i dört kişiden üçünü kurtarmış o-1 ralanmışlır. Ölenler ara•mda cMohaviD 
lan İngiliz balıkçı gemisinin mü- muhribinin süvarisi ytizba~ Yo!ly ile 
rettelbı.tı ibu tayyarenin nasıl dil- bulunmaklaclır. 
şürüldüğünü şöyle anlatmaktadır: Bu ıaarruzun hayrete şayan clhell, 

• İngiliz avcı tayyareleri tara _ Edimburır ırlbl buı mahallelerde leh
fından takip edilen büyük ve si _ ilke düdıilderlnln dııJ'Ulmamııı olınas• 
yalı bir tayyare gördük. Avcı tay- v~ halkın hava muharebesl.yapı!dıiını 
)'areleri, bu siyah tayyarenin ya- bılmiy~r~k tavyar,.leri sukunetıe sey. 
nına geline lrpfınd dönmeğe ve relmseıdır. e e a I , , • , • , •, •, • , , , • • •, , , • , •, , ı • 
ateş etmeğe başladılar. Siyah tay- C b Ş k"" 
yare, birdenibire tepe'aklak ola -1 enu u ar ı 
rak denize düştü ve sür'atle bat-
mağa başJ~~ı. _Tayyarenın_.düştüğü Sulhun un 
yere geldıgmıız zaman muretle -
batından üç kişinin bir tctılisiye B }k • v • 

simidine tutunduıklarını gördük. e emıgı 
O aralık üstümüzden alçaktan u
çan bir Alman tayyaresi daha geç
ti. Faka! İngiliz avcı tayyareleri ta
rafından takip edilmekte oldui;un-1 

dan şarka doğru yoluna devam et
ti. Deniz<l<'ki Üç kişiyi kurtarıl k. 
Üçü de yaralı idi. Bunlardan b'ri 
göz'lerinden diğeri kaburgaların -
d;o"1, ü~üncüsü cfo kolundan yara
IJ, mış idi. Yaralılar bize hararc'le 
teşekkür ettiler. İçlerirden en yaş
!Jsı gemim!zin patronuna p::ı.rma· 
ğındaki mühürlü altın yüzüğü he
diye etti.. 

YaraJı tayyarecilcrin karaya çı
kar çıkmaz has'an<'ye sevkedildik
leri bildirilmektedir. İçleri. den bi
ri ölmüştür. 
BİR DE....,İZ MUHAREBESİ OLDU 

(Birinci sahifeden de'l>am) 
lerJ takibf'n Balkanl:ır, ~arki Akdeniz 
ve Karadcnl~ de kana boyana.bilir ve 
harp çoktan umumile!jebilirdi. Bu iti· 
barla, Ctu;lhuriyet mevkii iktidarının 

ve onun se\•k ve idaresinf." lılkinı :\filli 
Şe!in tut.tuiu yoldur ki )'31nn; Türki
yeyi harp dı.şında tut.maki:& kalmıyor, 

liakal yü:ı elli mUyon insanın da Av· 
ruvanın bu bOlgelrri üzerinde boğ-az· 
l~masına miıni tt-şkU ediyor. Bu va· 
ziyete sahip olmak.. muhtf'lif menfaat 
tezatlarını ort:ıdan kaldırıp birkaç b· 
rafın anu ve kanaatlerini ayni h .. def 
ve ayni hiı:met eıntli üzerinde telif l't· 
mek ~üphe i~ ı; f zor olan lf'Ydir \-'e 
Sa.racoğlunun l\Jo kovadaki ikameli es
nastnda yenmi3·e r;.ah tıiı zorluklar da 

t;üphcsiz bunlardır • 
Sovyet Rusya ile onnn pel.. ) oı.Jun \'e 

ilk dostu Ti.ırklye arasında uzak yakın 
Lon.dra 17 (Hususi) - Cumartffii 

gctesi Norveç sularında Alman ve ' 
İngiliz harp gemileri arasında bir hirbiı' ihlllU mevzuu oluıadııi'm• ve 
muhardbe o]duğ'u bildirilmekte . bütün mlinasebrtlerlne yalnı2. do tıu.k 
dir. ve mü.'°:"tcrek, mütrsavi. mi.11.c\.ı.bil 

Londra 1'1 (Hu!'itl~i)- Garp CP'phe· 
sinde bir Alman taarru:ıl!.Da anheu 
intlz:ır edilmtkk>dlr. Alrnanlann bil· 
tün cepbe Ü7.erlrdc-ki ta:ırruz haıırhk· 
.;. rını tamamla.dıklan z:ınn("dllfyor. Bu 
ta:ırroı muhakka.k göriilmekle bcra • 
ber, r"9·ed('n yanıatbllel't'l'i hakkında· 

kt mütalealara ~ör" Alm~ntan:ı Al~ 
ova~ı ÜzC'rlnde l.1lut"nba?T m("\"Yile • 

rfne hücum edereklf'ti an1a.,ılma1 ta· 
dır. Almanlar bu makc;atla Lı!nvald 

gerisinde külllyf'tll kuvvttler topla. 
mış bulunmaktadırlar. 

Fransıı ve inKilb; tayyart>lerf mü 
t.emarliyen k"if uruşları yapmakta 
dırlar. Bu tayyar"ler Manyı:, Bon 
ve l\lanhaym mmtakalarına ou üç ka· 
dar fırka labsll ettiklerini lesbil et -
mlşlerdlr. 

Alınan diier buı haberlere cöre, 
11.en:il' - Sarrebruck ve Berı.be.m • 
Zwiberncke.n hattı nrtsinde, müte • 
MI.dit tanklar •e tan~ı~rıe birlikte 
düşman topçusunun ehemmiJ"etU tah
İİiıat ;raptıtuıı blldinnckledl~. 

Alınanlar, hücum• hazır 300.000 ııa 
!J00,000 askeri seferber etme'wle meş:. 

l'uldürler. Umumi surette tahmin edil· 
dfğine gört, düşman, Polonyada yap
tıiı ilk laarruzda tatbik edilen liıblye

lerln ayninı tatbik edecek, yani tank
larla harekete Keçtlklen sonra topçu. 
nun ve tayyarelerin himayesi altında 

müsa.dcme ıut':ıları kullana<"aktır • 
Londra 17 (A.A.)- Flı-lh of Forlh 

üzerine Alman tayyareleri tarafından 

menfaat h:ikim, olduiuna sör müı:a.

kerelerin t.e-nıarli: ini Jcap ettirc-cek hio 
bir scbtp elbette k.i nıeV2.UU bahsola· 
maz.dı ve otımaz. DaU ziya.dl!, Tilr~.İ· 
ye Hariciye ''r-kllinln l\loskova.clak..i I· 
kamelini temdit eden &ebeplt'r muta· 
vassıUtk 'e hakemlik .. diye.blltteflmb 
siy:ısi fa.a.ltreUnin devam. ve inklşaf1n· 
dan ib3rrttir. Bu tarihi rol mu\-a.ftakl· 
yetle ba :ıtıldtiı &iiıı yine muhakkak 
iti ytılnıı Ak \'t' Karadeniı.1.-rln. Bal· 
kanların sulhu, emniyet ve i.s1ikrart 
kurtarılmış ohu•ak d<"ğil, bütün dün· 
yanın mukadderatt ve mevcut harbin 
vechesl kat·i, ,,,az.ih bir dönüm nokta· 
ıtına rlrmiş bulunM"&ktır. Bu ltlba.['la, 
cünün en mühim ve dünya merkez. 
lerlnl varacağı netlee inerinde hoı..~sa. 

siyet ve mer<ıltla 'IM:k1emi~ r se\'keden 
yerine müzakere5il Saraooğlu - ;\folo
tof temaslarıdır. 

Bu temashrm bir an evvel dWl7& 
sulhuoa en hayırlı şekilde bltme~inl 

temenni ederken bh.e düşen mühim 
bir tenvir vazif~I de hl(' şüphesir: g-e
rek. Türk ve '"erek dtinya eCkirı umu· 
mlyesint bedhah .-ylal:ıra ve bilhassa 
tarafkir neşriyat yapan radyol.va ka~ 
müleyakkuı: bolnnmıya davet etmektir. 

l\lol>kova müzakereslııl!1 akametin • 
den ve dünyanın her gün bira-ı: daha 
karışık ve çapraşık va~dyete gitmc~in· 
den se\•lnecck. olanlar bulundujuna 
daima gözününde bulundurmak elbet.le 
ki zarar yerine fayda ıeUun bir ~Y•· 

mklık olur. ETEM İZZET BENiCE u müsademe sayesinde FoPbah 
madenlrinin çıkıntısı düzeltilmiş. 
b' MWıa!ıir Frymsız topra:klannda 

Excelsior gaze-~ine göre, İngi
liz kıtaatı Maginot hattının bir 
kısmında mevki alınış ·bulurunak
tadır. Eğer Almanlar, .bu mıntaka
ya taarruz edecek olurla!'sa karşı
larında İngtliz ordusunun 30,000 
kişili.k :bir kuvvetini, modern siliih
Jan ku'.lanmaj!ı öğrenmiş olan, ay-1 

ni zamandz dü~manın üz&in!? hiç 
kimsenin ve hiç bir makinenin ge
çemiyeceği bir ateş ve ölüm tufanı 
y,ağdıra<:ak halde bulunan Magi
noı' hattının bütün karı~ık meka -
nizmalarını çok iyi bilen İngiliz 
efrad:nı bulacaktır. 

Roma 17 (A.A.> - Bu sabahki 
gazeteler. Almanlann Moselle'in 
şarkından giri:nıiş oldukları taar
ruz ve Alman tayyarelerinin İn -
giltereye karşı yapmı~ oldukları 
ilk hücum ile garp cep'lıesinde baş
lamı.ş olan hakiki taarruzu .:zohem
mıvc t'e t<:;barüz ettirmektedirler. 
CİDDİ Bİ RMUII ~'lEBE OLDU 

şimdi d-oğil .. Almanlar, kendi k~- ,_ __ IClm:m:=s .. ~1 (; H İ .U 
dilerine düşünmek ka\>iliyetini kay
·ba'mişlerdir. İnkisarla karşıla~a -
caklarmı anlamak irin bir müddet 
daı'ha geçmesi Jıizımd:r.. • 

iLA, · 
ır !ek otıüs çukuru görmemiş. 

F'raıısız ordusuPun en geniş mile -
Yasta bir taarruza göğüs verecek 
8llrette olduğunu da yazıyor. Al
bay sözlerine şunları da ilave edi
Yor: 

•Biz her eye hazırız, diyor, hem 
taarruzu kar~ılamağa, hem de ta
anı.ız etmeğe!• ERKANIHARP 

- No. 16 - Yazan: RAH-'11 YAGIZ 

Osmanlı donanması Balkan harb~nini ilk 
zaferini elde ettiği için mesu'ddur 

d. Barbarosun cüverteye çıkanlan ban~ 
0su da Osmanh zafer marşını çala ça

la botazdan ır!rlldl, sabi! bllhkimla
;u1tn Dardanos, Orlıanl7e, Hamtdi7e, 
h leetdtye, Sl"ddu!bahlr ve Kflldiilba-

lr lah.kbnabnın alkqtan, selimJan 
"""'-• llerllnrok Niriya ıre.kll. do
tnlr nıahalllnde istlrabat.e &eçU. 

8arbaroı demirler demirlemez. Ca· 
Uotkkatede bulunan ku.vvel murette • 
~ kunaandaru taratından cöoderlle,q 
bir he7et Amirali ı:IJ'aret ed"rek teb
rikJerint sundu .. 

_Ta.kip ve huc11.111u:a yapıl.mama& JÜ· 

tunden kaıuldriı 7e:lsl umumi tebrik 
\te etamıarJa bJr anda unutan Am1ral 
•Mık kendini derin bir serince sah· 
~ennişu. Erki.nıharbiye reisi.le bir
hkte N. ·d 
~ ara a yanına. tovladıiı Torcu&. 5
"Yari.!tj A!'8.p isman kaptan, Mes'udl· 

l"~ sıı,·artsı Şrikrti Pala kaptan ve A· 
ıarıtevfik süvarlııılle fllotill.i komodoru 
lıakkı luıptanbn ka"11ıklı lebrlk!er 
\re iltUaUarla ka ıladı, Vasıf kaptana 
doııau: 

bt - Osounh donanması Balkan har
nt_n flk z&fcrinl elde etUki için mea

llddur. Rauf kaptan neredeT 
Va lf Bey kartılık. verdi: 

- Biz de sb:l tebrik ederiz Amlra1! 
- Bilmukabele ben de si~I.. Rauf 

kaptanı c;ormqtum? Nerede acaba? 

- Bilmiyorum •• Filotilla.sa demir .ma. 
hallinde, fakat kendlCJi henüz buraya 
ı-elmedf! 

Bu ara•a ıtauf kaptanın kamaraJ'& 
cirdiği görüldü. O da arkadaşları gibi 
Amirali set.:..ınla.dı, ı-üler ,-uzle uferi· 
ni tebrik etil. 

Denb:de, bu yJiit Türk sü\•arWııi as· 
ttracafını ~öyJfyerek hırsından terter 
teplnen Amlral ne hücum keyfiyetin
duı, ne de bana at& bir noktadan bah· 
aetmed.L 

Tebrik heyetlerini civar kazalarm 
ve Bozcaada ile İrnrozun tebrik teJ .. 
gTafJan takip f"ttt. Amiral donımmaya 
şenıtk müsaadesi ile subaylarla erıe .. 
re de karaya çıkmak, sezmek Jsnl ver .. 
d~ 

Donanma, Amiral cemi.sinden en 
kt:""'ük skavut°na kadar bayram şm
Ji'· :erile uğ-ra!urken bu muzafferiyetini 
T 'l"k Ba.jk.uma.ndanlık Vekileüne ve 
r ·ekse Bahriye NezareUne bir tilreU 
tı .. ll'afla föylece arzettl: 

&şkwnandanlık Vekıi1eU CelUesine 
6597121 Nara: 9 Kanunuevvel 328 

Londra 17 (Hususi) -Almanlar 
dün garp cephesinde, istik.şai çı
kışlarına bcnzemiyen mühim bir 
tauruzda bulunmuşlardır, Alman
lar Mozel nehrinin •arkında dört 

Averofun nerede oldo.iunu anlamak 
ve Bozcaadada buluııdui"u rivayet o· 
lunan tahllbahlrl tahrip eylemek üze· 

re bugün Barbaros, Turl'ut, Asarıtev ... 
fik ve :!\Ies'udiyedcn mürekkep ztrblı 

fırkai bahriyemiz boia&dan huruç ile 
düşman sluıvul flloUllisına tesadüfle 
müsademeye başlamış ve rehberi firar 
eden tahtelbahir sıkıştırılarak btr bu
çak saat kadar mü.....ademe ve tahrip 
için etrafında dolaşılmı.t ise de tluln 

bir um.ka daldıiından iki defa üurln
de.n g-eçtldfiJ halde müsademe edlJe

memJş~ bu sırada Bozcaada kas:ı basına. 
tekarrüple Yunan rnevakıfına ve ban .. 

dırasnıa. endahtlar icra kılınmış ve ol 
esnalarda Averot ' dahi diğer üç dest· 
royer ile Limnl cihetinden gelmiş ve 

14 bin y.ardad&n ate. e başlayıp harbe 

iştirak ve bll:ihare t.akarrü.pten lc.tinap 
e&ibli.ş olmasına ve vaktin .-eclkrnlş bu· 

Junmasına mebni süfenf şahane lehül
lıamd salinıen ve hiç bir hasara otr•· 
maksu:ın a\ldet etmi,, bu esnada .u:e .. 
cidiyenln kltlp kamarası civan.na bir 
10 buçukluk dane isabet etmlı.;sc de hip 

l:ılr tıasarı mncip olmamı~. me~afenin 
buudiyetlne mebni düşmanca hasar 
derecesinin bittabi anlaşılamadıiı be .. 
dibi bulu.nmu.1 binaenaleyh işbu hu· 
ruçtan maksadı asli olan hakkındaki 
meselel keşif tamamile anlaşılmış ol· 
dufp berayl mallımat maruzdur. 

Donanma K. Amiral Ramb: 

Donanmada.ki bayram tenli&inl, bu 
telgrafa umumi karar&:iJıla Bahriye 

nezaretinin \•e sarayın verdlif talUf 
ve tebrik tclı-rafları son hadde yük -
•eltmişll. 

(Devumı var) 

Esirlerden biri de ııöyle dmiştir: 
cJ!.ltler, harbe müracaat ctmed~n 

her istediğini elde ediyor. Pnlonya 
muhanfusini hesalba katmamak lfı.
zımdır. Buna büyük bir manevra 
demek daha doğru olur .. 

--oo----

Stokholm 
Konferansı 

talep Ye arzu üzerine 

Müdürivrti: \armki \,-ar~ambaı.lan itibaren 
VICTOR FRANGEN ve GABY MORLA Y'ın 

Fevkatude bir tarzda } ara.tıklan 

SAMiMİ ANLAŞMA 
Bü·ıük ve tarihi Fraru;ız siiper filmi tekrar gösterilecektir. Tekrar 

tekrar görülmeğe layık olan bu filim Beyoiılundaı bll§ka hiç bir 
sinemQda gösterilmiyecektir. 

(1 inci sahifeden devam) 

Şlm•I memlekeUerı ıruelelerl bu 1 Üniversite ve lise talebelerine bu filmi 1 
konferansa büyük chemmlTet ver • ... • • d • 

<YÖrmegı tavsıye e erız mekedlrler. Müzakere mevzuwıu Fin· 1 "" 
landiya ile SovYet Rusya arasındaki \!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
müzakereler teş1ı::ll edecelttlr. Flnlan· ı: 
diya hükiuneU Aland adala.rw.ı Sov· 
yetlerıe terketme.mefe kat'i suret.t.e ka
.n.ra vermiştir. Konferansın Sovyetlerin 
böyle bir taJeblni raddetmesi de mu· 
hakkakh.r. Belki de AJand adalannm 
bitaraflıiı meselesi \ise.rinde müzake· 
reler yapılabilecektir. 

Gazetele.-, konferans ruznamesinde 
Al.manya ile İnrUtere ve Fransa ara· 
smda. bir sulh tavassutu teşebbüsünün 
meve.ut olm.a.dıfmı 7u:m.ak.ta.clırla.r. 

SOVYET - Fİ.l\I lll'ZAKERELERİ 
Paris 17 (Busuı;i)- :\toskovadan 

Belslnklye dönen Fintandyla mnrah
baslan dün Baıpekll Ue azu.a bir mil· 
Jitı:atta bulwunqtur. Bu m\lfükatı mü
akip yapılan kabine toplantısı iki saat 
5ürmüştür. lfeyet yakında 1\loskovaya 
dönecektir. 

Parls 1'1 (Hususi)- Buraya «elen 
haberlere göre Stokholm konferansı 
bilhassa bitaraflı'k mMele. jni mü:ıa· 

%_ere edecektir. Skandlnav devletlcrl· 
nln bltarafhklarını muhafaza rtme!erl 
esas itibarile kabul edilmiştir. 

Finlandiya Sovyet Ru.va ile bir kar
şıhkh yardım paktı yapa.na Alman
yanm da diğ-er Skandlnav devle:Uerı::ı. 
den bu yolda blr pakt yapllmasını iste· 
mest ibtlnıall vardır. Bunun fctn tam 
bitaranık ma.hafa~a!iı hakkında g-öril
sülecl'ktir. 

Büyü-k, zengin ve pek mükemmel füıninde göreceksiniz. 
Bırs roll<!rde: 

ANNABELLA - JEAN PIERRE AUMONT 
ve Lou;s JOUVET 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten aonra gDnde 3 de.fa muntaza:aan di~!erinizi fırçalayınız. -• 

Düdük 

Yazan: -ı 
Selami izzet 

- Canım ne oluyorsun, ne var? 
- Şey babactlım, oynuyordum 4;1 •• 

tilin. • ...., 

- Blr yerin kU"ılmaDl.1$. 

- Kırılmadı amma atzımda dödülı 
vardı. 

- Eeee 

- Yüziiko711n düdü,tün üstüne dı.lı· 
tüm. 

- Ca.ıı.m mı acwlı? 
-Acıdı a.ınma sonrası var. 
- Sonra ne oldu? 
- Düdük atzıma l'irdL 
- DL~in lurılabillrdl. Dişin lunlınadı 

Ya? 
- Kll'ılmadı. 

- Eh keyfine bak. 
B:ıkamam kf? 

- Neden? 
- Çünkü düdütü yullum! 
- Ite diyo~un? 
- Ya.tto.m baba, düc:r·;;.ü yuttrım? 
- Dofru söyle ('IOtuk. 
- Doin& sôylüyonım baba, h3Ui yu-

tar.ten bofa:nm..ı a<"ıttL 
- Demek düdıiiiı yuttun.. l."ena ... 

Çok fena.. 1'ı~e kadar u.man O'ldu? 
- Bir saaL 

- Annene haber Ytnnedtn mi? 
- Evde yok.. 

- Dadına? 

- Dadımın işi vardı. scsh·nm"'dlm. 
- Aman yarabbi deli olacafım .. 

Karnın a(nyor mu? 
- llayır baba. 
- Otur şuraya ... Kımılda.mı.. Da-

dını çağırayım da doktora telefon e
deyim.. Dadı_ Dadı •• Dadı. .. 

- Ne var efendim. 
- Sen coenia böyle mi ba.karı.;ın? 

Düdük yatmQ4!.. 
- Aman demeyin, ,ımdi m1dcstrde 

davul mu var! 
- Davul delil dadı. düc:lü.k var. d!l· 

duk. 
- Ba:r:uııa nerede oldninn-.ı bi1l -

yor m '! 

- Bilmiyorum efendim. 
- Ben doktora lf'lırfon f'doint. SPn 

t'()euğun yantndan ayrılma, t.anıılda. • 

mastn .. Allo!. Allo!. Doktor, ~vf't be· 
nim .. Benim focuk bir dürlult yuhnrı'-

- Baba böyle ktmıldam.ad.an otura. .. 
mıyaeajım. 

- Düdüfü yutmasaydın .. 
- l\fühim birşey, korkula.cak bir;;e.r 

deiil ki ... 
- Sus.. Allo doktoL. Bir saaı ka· 

dar olmuş.. Oğlum dıidük ne kadatdı? 
- Şu kadardı. 

- Şu kadarmış doktor .. Sahi, h:ık-

kmız var •. ~ santim kadı.r.. lh.dı, 

bay&JUD dolabında ipeka va.r m.1!. 
- Efendim. 
- İpek:ı diyorum. 

- Bilmem. amma, vant.o:a ,·ar. 
- Sersem- Afff'derslnt-z doiı:t&>r tr.lıe 

deill. Demea cellyorsunuz dei:li n.ı.l'l. 

Bekliyorum. 
- Doktor ~elecek mi? 
- Gelecek. 

- Korkul&cak bll'fft'y yok b4&b\ . 
- Na•nl yok oflwn .. Bir yerin ağrı· 

yor mu? 
- Ajnyor. 

- Aman kımıldama. 

- Batıyf'r baba. 
- Kamında mı?. 

- Bayır cörimde, t.M lu.t"b .-allba .. 
Bakar mı.c;mız? 

- Ö~ümi paUatbn .. Sa dokl.nr \a
buk gelse. 

- B:t,-. 08('Uk düdlik gibi neff'3 al
mıyor mu'!. 

- Seu sf'sinl kes. 

- Amma ben de fO<"ukke.n btr m-=i ı o 
boyunda iplik yut.mw.tum, aynen c1lftı. 

- Eler . eslnl kr"tmc:ısen RDl pen· 

cereden dışan ata.rmı. 
- Sustum. 
- Koca düdük midede erimea ~L 
- Neden erimesin baba? 
- Kur~un kolay ertme.z. 
- Kurşun deilldl kL 
- Demir ..ı;rıllt 
- Hayır baba, şekerden düduk.Ul, 

kırmızı şekerden!. 

Acı bir ölüm 
Türk Hava Kurumu müfettişle -

riııden Baha Sait dün akşam ~ip 
sek'esinden an.sızın vefat e~l<jtır. 
C..nazesi yann Beyazıt camısınden 
saat on ikide kaklır:larak 3ilivn
kapıdaki aile kabristanına defne -
dilecektir. 

Muhtelif sahalarda memlekete 
büyük hizmotl:r .if~ ~~.iş ol.an B~
ha Saidin ·bu anı olumu 11!1e5lll1 
olduğu kadar dostlannı ve tanıdık
larını da müteessir etmL~t!r. 

# Yarın matinelerden iti.baren 

Şehzade' f[ffAU sinemada 
ooş1 . Tel: 21359 

a 

DENİZ .LTI D - 1 
TÜRKÇE J 

Aynca ş:;.neser lhir filim daha: 
KARA ALAY 

* İnhisarlar ıdaresinln bayt ara• 
unda yaptığı ankete naza ... an, bıra fi .... 
alları indirildikten ı;onrıı, y{L_ ek de
receli ic;kilerin sürümü hayll aı.alroll

tır • 
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- - ----- Askerlik işleri Mantarlı Muşambalar, Stor
lar, perdeler ve sair her türlü 

J ,ıı111111~-ııınnııu~uıınıı·•· ııııııııııı~nıu~ınnı~ınnııı~ınınmnnıımıı' 
Fatih Askerlik şubesinden: 

15 / Teşrinievvel 939· arihli celp 
ilanına ilavedir. 

TEFRiŞ AT = lstanbul iş Bankası Karşısında 11 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmaj 
Nevralji, kınkhk ve bütün ağrılarımzı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1 - 316 - 334 (daihil) doğum -
lulardan hiç askerlik etmemiş 
cezalı ve cezasız ve teıbdililıavası 
Jo itam bulanlardan (gümrük> 
(tank) (hava) (harp sanayi) 
(Kimya) (Topçu) (Muzika) (is
tihkam) (muhabere) (nakliye) sı
nıflarile yine 316--334 (dahil) do
ğumlulardan hiç askerlik e!me -
miş cezalı ve cezasız ve tebdilha
vası hitam bulanlardan gayri is
Jiım erat celp ve sevk edilt'cektir. 

levazımatı, Beyoğlunda BA
KE~ mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi
atlar la satılmaktadır. Beyaz 

!eşya dairemizde haseler, ya
tak çarşafları ve yünlü yatak 
iirtülerinin fiatları kıyas ka
hil\ etmez derecede ucuzdur

lar \'e rekabetten 5.ri,!irler. 

ı Malül Cemal 1 
• 111111 

-
Umum r<ıutekaidini Askeriye Cemiyetinden: 
Eytam ve eramlli askeriyeye tevzi edilmek için atideki cins ve mikdan 

yazılı erzakın acık münakasa suretile milbayaası hey'eti idarece takarrür et
mı, olduiundan taliplerin 18/10/939 Pazartesi gününden itibaren bir batta 
m üddetle her ıün saat 10 dan 12 ye kadar --.ııo.ivatiQ merkezi olan Beyazıt 

Veznecilerdeki daireoine müra~aatlarL 
Kilo Clnııl -760 Kesme seker. 
250 Paket çayı (Mikdan cedvelde y•ıılıdır). 
750 Zeytin tanesi (Gemlik) 

12/lO Horoz fasulyesi 
1250 Bursa pirincL 

Umum mUtelmidinl ukerlye cemiyetinin 1940 6"ncfilne mah.•us duvar 
takvimleri bizzat cemiyet tarafından zevki selime uygun zari! bir tarzda 
tab ve DOfl'edilmiJtir. Erbabı hamiyetin! ı,bu emri hayra yardım lçin birer 
tane edinmelerini ve kartonda yaplŞlk olan pulun üzerindeki cemiyetin resınl 
millırüne dikkat edilmesi rica ve emekli subaylar yardım cemiyeU takvimleri 
le aWtaJı olın•dılı ilAn olunur. 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant 
Mektebi Müdürlüğünden: 

C inai 

Elbise takım 
Palto adet 

miktan 
azı Çoğu 

80 
30 

85 
35 

Tahmin 
fiab 

L Kr. 
21-
19 -

Tutarı ilk te-
minatı 

L. Kr. L.K. 
1305 -) 152 2ll 

865 -) 

Eksiltme 
gün s. 

27 /10/39 Cuma 
oaat: 15 

Mektep talebelerine açık etslitnıe usu!ile yapLrılacak elbise ve paltoların 
nllktar ve saire.si yukarıda yazılm~tır. Kumaş \•e malzeme nümune1eri ekli 1<1rt
namesi her gün Selimiyedc mektep muhasebesinde görUlebilir. Talip olanların 
yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbulda Cağaloğlunda Y "sek mektepler muba
scbcciliiinde toplanacak komisyona bu gibi Iş1eri yaptığına dair ve:iika ile Tica

ret Odası belgesi ve_ eksiltme saatinden ev\'el vezneye yatıracakları teminat 
rrnkbuzlarile birlikte gelmeleri. (8338) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

No. 118 Yuan: M. SAMİ KARA:l'. r.ı. 

Hepsi, harbin devamına ve düşman gemilerini 
karşılamıya karar vererek dağıldı 

Karaca Pap da aynen Zaınos Paı;a 
llbl idareı lte!Am eyledi. O da, ;yeni
d~ bü;yjı.k bir top dökülmesini ve mü
teaddit IAııırnlar açılmasını teklif etti. 

.Meclis tamamile kumandanların fi
kirlerini tasvip etm.Jş gOrünüyordu. En 
ton olarak Veziriazam söz aldı ve k:u
mandanJarın .tiklrlerinl kabul eder 
mahiyette söz söyledikten sonra, fWl
Jarı Ufıve etti: 

.... Padişahımız efendimiz haz.retle
rınce n1alüm oldu,tu veçhile, yirmi par
cn;ya yakın Ven edik, Ceneve, Rodos 
harp gemileri nasılsa bir fırsat bulup 
g nın karanlığından istifade ederek 
Mar.naraya girmJ#L". B harp &enu
leri bUyi.ık ve kuvvetlıdirlcr ..• İçlerin
de Bızansa getirılmck uzere zahlre1 

esliha mevcuttur ve birçok da gönülliı 
?er vardır, Bunlara karşı koymak ve 
bu h::ırp gemilerinin Halice girmele
rini menetmek için tedabir ittihazı lA
zımdır, dedi. 

Sultan Mehrned, Vezırıaz:ımının ıöz-
1 ınden sonra1 hıtabesine başladı: 

- Muteaddit L1tıml:ır kazm:ık 1•
nld bir top dokmek fikirleri m va
fatı Fakat, bır b yu., top dök ne· 

zamana mtitevakkı!Lır. İşimjıi tiz el
den bitirmek gerek.tir. Aylarca Bizans 
surları önünde duramayız. Bu, uzun 
muhasara işimize ıelmez .. Tuna boy
larında yeni bjr ehliaallp zuhur etme
den evvel harekitımızı bitirmeli ve 
Bizansı fethetmeliyiz. . dedl. 

Ve, sözlerine ıunları i13.ve etU: 
- Lalamın dediği ıııbi. Çanakkale

den &iren harp ıemilerıne karşı koy
mamız icap ed ıyor. Tahkikatımıza na
zaran bu gemilerde bırçok harp leva
zımı ve gönüllüler varmış .•• Gemiler de 
bizde olınıyan bUyük harp gemilerln
deı . mJrekkepmı~ B nl ı rın Halice 
ginr.c~erıne m5nl olmak i~in mukabe:
lcdt- buiunmalı.yLZ... dedi. 
Nıhayet hepsi harbın devamına ve 

düşman gem;lerını k<lJlılamıya karar 
ve erek dagıldı. 

Halil Pasa mcclisın ve Padişahın 

harbe devamı kararını *°gukkanlılıkla 
karşılamı~tı. Çılnku o, biliyordu ki, ne 
vakıt olsa Padiph bu işte muvaf!ak 
olamıyarak muhasarayı bir gün terk 
edıp Ltarbul önunden çekilecekti. 

:P.lacaristan ve Tuna üzerinden aele
cek bu· ehUs..:ı.lıp ordusunu k .. rsılamak 

• De:f a ela. : 

2 - Şubede toplanma günü 
25/10/939 sabah saat (9) dur. 

Çatalca hukuk h:ikimlig:ndt:n. 
Hadımk:öyünden Hasan kızı KA.mi

lenin ayni köyden İzzet Gümüş oğlu 
aleyhine kendisini üç aydan fazla bir 
zamandır tlrkile evlilik vazjfesini yap
madığından mahkemece ihtarı talebile 
ikame eylediif işbu davanın icra kılı
nan muhakemesi ı;onunda milddeaaleyh 
İzzetin ortada haklı bır sebep olmak-

40. DO ve 25.000 L i R A S ahib i: Malul 
Cem al Can tez 

~ 

3 - Vaziyetleri cezasız bulu
nanların bedelleri 24/10/939 ak
şamına kadar kaJbul edill:!cektir. 

4 - Davete gelmiyenler hak
kında kanuni muamele yapıla -
caktır. 

vere rek iki 

Yeni ihdas 

vatandaşımızın yüzünü güldürmüştiir. 
edile n ve bir inci keşidenin 

En büyük ikramiyesi 80.000 lira olan 
sızın kansı davacı Kimileyi üç aydan 

ş e h i r 1az1a bir zamandır terkile evlilik va-

T. .tifesini ifa etmediği ~chadetıe mcrte-
ıyatrOSU bei •übutta görüldüğünden tarihi teb-

liğden itibaren bir ay zarfında karısı 
TEPEBAŞI DRAM kiımilenin evine gelmesinin ihtarına ve 

~!.~!~!.~~~k-:?92 .. ~~~"veri!!!!.~!;!!!.~!11 l!Ei! 
ikramiyeler reklam yapmak ve teşhir etmeme kle sayın muşterılerımın 

arzularına hizmet etmiş ve ed1!ceğini temin eder • ..J 
KISMINDA masariri muhakemenin uhdesine tah-

16/10/939 P azartesi günü ak;;amı :: k:i~~~'~:.t\:ım:::::ı:~~~ 
Saat 20,30 da ııııınııı=ınnı:ı~~Uı~~ı~~lliiıiu İİİİı~ıııııı~i~~ııımıfı;mnı~tt;;ıııı~~ıııııııııı 

R OM E O _ J 1) L y ET gıyabında 5/1 0/939 tarihinde verilen 
karar alenen telhim olunmakla ika-

H ık O t• metgAJıı meçhul olduğu anlaşılan İzze-
a pere 1 tin tarihi ilandan itibaren on beş gün l, __ ı_n_h_is_a_r_ıa_r _u_._M_ü_d_u_· r_l_ü __ ğ __ u_· n_d_e_n_: _J 
Bu akşam 9 da zarfında temyizi dava eylemediği tak-

C insi M.kd arı mub B. %7.5 
teminatı 
lira Kr. 

Eksiltmenin (Zm DELİLER) dirde temyizden sarfı nazar addedile-
Yazan: YUBui Süruri rek hükmün kesbi kat'iyet edeceği Şekli SaU 

Yakında: (KADINLARIN BE - illınen tebliğ olunur. 
_c,_E_N_D_iG......;İ)_Y_az_a_n_: M_ . _Y_es_a_n_'. __ ~ -,-=-:E=-le-:k-tr-i-:k-:lı::-. -:i::li7k_m_ak-:-:i-:n-e-:si:-:: 

lira Kr. 

R~· ·4 11 ıD1 Y· 10 
ANKARA RADYOSU ı 

D&LGA UZUNLU~U •· ""' -"'" ........ l P. 31,79m. 114.65 Kes. ZO Kw. 
1539 m. 138 Kes. UO Kw. 

ı~--~--~-----~-Saat 18,00 Pro~. Saat 
18.0S Memleket saat a7an, a
jans ve meteorJoJi haberler i. Saat 
18.25 Müzik (Dans mUzlil - Pi .) Sa
at 18.55 Konuşma (Halk İktısat saa
ti). Saal 19.10 Türk mUzlii. Çalan -
lar: Vecibe, Ruşen Kam , Cevdet Ko
zan. l - Okuyan: &adile Er ten. 2 -
Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. Saat 
19.~0 Konuşma (Ormanlarınuzı tanı

yalım ve koruyalım). Saat 20.05 Türk 
müıltl: Klisik prorraın. Ankara 
radyosu küme seı ve ıaz heyeti. İ -
dare ed•n: l\les'ul Cemli. Saat 21.00 
K on. er takdimi: Halil Bedii '17önet -
ken. Saat 21.15 Müı.lk (Radyo orkes
tn.&a - Şef: Hasan Ferit Alnar ) . Saat 
22.00 l\lemleket saat ayarı, ajans ha· 
berJeri. draat, esham - Tahvilat, 

kambiyo - Nukut borsası (flat ). 

Saat 22.20 Serbest ııaal. Saat 22.30 
Müzik (Cazband - Pi.) Saal 23.25 -
21.lO 1-annkl pro&"ram ve kapanq. 

1357 Hıcrl 1 
Ra:aı.an 

1355 Hum! 

1. ci Tetrin 

4 

Gömlek, t;Blll8.§lr ve saire için 
günde 2000 ilik yapan bir ilık 

makinesi hareket haı:ıebile hemen 
saWıktır. Maçkada Teşvikiye 

caddesinde 39 No. lı Doğankaya 

apartım .. nı 4. numaraya müracaat. 

JBuhar kazanı 2 adet 1750 - 131. 25 Pazarlık 11 
Tahta fıçı U.pası 40.000 > 500 - 37. 50 Açık Ek. 12 

1- K~it, şartname ve nümunesi mucibince yuk~nda cins ve miktarı yazılı 
2 kalem malzeme hizalarında göşterilen usullerle yaptırılacaktır. 

1 

11- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saaUeri hiza-
larında yazılıdır. 

llI- Paz'arlık 28/X/939 Cumarteoi günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
ıubcsindeki nlım komisyontmda yapılacaktır. 

, IV- Keşi! ve p.rtnameler her &ün sözü geçen şubeden parasız alınabileceJi 

İstanbul asliye b irinci ticaret gibi tapa nilmunesi de görülebilir. 
dairesinden: V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saaUerde % 7,f> ıüvenme 

!stanlbui .belediyesi tarafından Ga- parnlarile birlikte mezkUr komisyona golmeleri ilAn olunur. (8378) 

lata köprüsünde Kadıköy iskele -
sir..de 1188 numaralı dükkanda Ah
me.t Çakun ile Sirkecide yalı k~kü , 
caddesinde Meymenet hanında 20 1 

Yüksek Mühendis Mektebi Sab.ıalma 

numarada müteahhit tüccar A. l m i kdarı muhamm~n ilk 
Cağaloğlu aleyhlerine 938/574 nu- Meyvanın cinsi k ilo bedeli te mi-
maralı dosya ile açılan 6778 lira 
aılacak davasında ilanen tebli - kuru, n a tı 

Komisyonundan : 
ek ı il tmen ln 

tarihi ıaatı 

gata rağmen gelmiven müd- Razaki 400 24 ) 
deiaJey'lıler hakkında ,gıyap ka- Çekirdeksiz fizum 400 22 ) 

ran verilerek muhakeme 27111/ Ama•ya eri~i 800 29 > Lıra 
939 pazartesi saat 14 de talik kı -
1 'd • d "dd · l h Kayısı çekırdekli 800 44 ) lll 1/11/939 ınmııı m ugun an mu eıa ey - 15 

!erin •belli gün ve saatte mahkeme- Elma (Gümüş. Amasya 1200 29 ) 
l • 1 Ayva 700 14 ) ye gelmeleri lüzumu i an o unur 

(21138) Cevlziçi 250 44 ) 

DOGUM VE KADIN -ı M::~;:imiz için 939 mail yılı ~:f:nde m::,; .. edilecek olan yaş, kuru 
BastalıUarı l\lütehassı:n l ! meyvaların cins, miktarı1 muhammen bedeli ve ilk teminatı ile eksiltmenin 

Dr. NAŞiD EREZ 
Muaycnehane~ini Tak.'>im Bahçesi 
Dağcılık Klübü karşısında Vüak 
Palas Apnrtımanına nakh.•t.miştır. 

Tel: 41572 

tarih ve san ti yukarıda gQştcrllıniştir. 

Taliplerin şartnamesini &önnek üzere her gün ve eksiltmeye girmek i('in 
·de be11i gün ve saatte Gümii~suyunda Yüksek mühendiı:ı mektebi bina~n içinde 
toplanan satınalma komi:ryonuna müracaatları il<ln olunur. •8329> 

.................... ~-----------------------------------. Devlet Demlryolları ve Llmanl•rı 
ltletmti u. id•resl llinlerı 

--t ı 

Haliç Vapurları 
T. A. Şirketinden: 

8 ey lıll 939 tarihinde icrası mu· 
karrer fevkalade toplantıda mü -
zakere ni.saıbı hasıl olmadığından 
şirketimiz hissedarları önümüz • 
deki T. saninin 30 uncu pen;em<be 
saat 10 da Galalada Sen P iyer ha• 
nmda 10 No. lu yazıhanede yapı
lacak toplantıda hazır bulunma • 
iları için tekrar davet olunur. 

RUZNAME: 

Şüketin halilıazırdo.ki vaziyeti 
bittclkik ledelhace feshi ile tas -
fiye memurlarının in1ihbı. 

Müzakere nis3'bı için Ticar~t ka• 
nununun 386 ncı maddesinde yazılı 
miktar hissedarların huzuru şart
hr. Bir hisseye malik hissc:lar da
hi reye iştirak edebilir. Hissedar
lar hisse senetlerini bir gün evve
line kadar şirketimize veya bir 
bankaya tevdi ederek duhuliye al
malan lazımdır 

Meclisi İdare 

- Çocuk H ekimi _

1 
. Ahmed Akkoyunlu 
ksim - Talimhane Palas No. 4 
azardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127.._ 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Şişe kapsülleri> hakkındaki ihtira 

j('in alınmış olan l 2 ilk.teşrin 1937 ta
- :h \'C 2386 No. h ihtira beratının ih
i\·:ı ettiği hukuk bu kerrc baı;:kasına 

devir ve yahut icadı Türkiyede mevkii 
fiile koymak için icara dahi veriJebile
ceğl tekli! edilmekte olmakla bu hu
susa fazla malUmat edinınek istiycnle
rin Galatada A'llan Han 5 nci kat 1-3 
No. lara müracaat eylemeleri Han 

ı .. Muhammen bedeli 13895 lira olan 337 adet muhtelif eb'atta meydi.in karpit lfun olunur. 
bası 20/10/1939 cuma günü saat cl5> on beşte Haydarpaşada &ar binası dahlin- 1---------------

için Padişahın ordularını c;ekip bu ca
nibe yollanması muhakkakti. 

J\.1ecı.ı:s dağıldıktan sonra; Padi~oh 

Baltao~lu Slileyman Paşayı huzuruna 
çağırarak: 

- Yirmi pare hıristiyan gemisi bo .. 
ğ'azdan geçerek J\.farrnaraya gırmijtir. 

Halice girıncgc ~ebbils edecekleri 
muhakkaktır Bunlara ka~ı koymak 
için yüz elli parça kadar harp gemi
sini Dolmabahçe önüne getirerek: mu

kabele ediniz. 
Koptanıderya; Padı,ahtan aldığı e

mir mucibince derhal kü<;ük büyiik üç 
yüz parçadan ibaret olan donanması
nın bir Jcısmını Dolınabahçe önune ıe

tird! ve saf bağladı. 
Venedik , Ceneve ve Rodos ıemilerl 

kııptanlan ve gemicileri yeni t...,ıtkül 

et.aliş olan Ttirk donanması kuman .. 
danlarına ve efradına nazaran ~k Ul
ta ve ehliyetli denizcilerdi. Yeni te
şekkül eden Türk donanmasına men
sup denizciler daha acemi idiler. Son
ra Türk dı)nanmasını teşkll eden harp 
gemileri alelfıcclc hazırlanmış olduk
larından küçük kıt'aUa F:efainden iba
retti. 

Fatih; dona.nnıasını Dolmabahçe Ö· 

nilnc saf bağloyıp topladıkt.ın sonra 
hı.ristiyan donanmasın1n tarassuduna 
başladı. 

HU'istiyan gcmıleri koca gövdelerini 
rüzg~ra kaptJrınış Kızkulesine dogru 
geliyorlardı. İstanbulda muhasarada 
bWunanla: yardımcı gemilerin geldik
lerini gdrünce sevinçlerini ayyuka çı
kardılar. Sarayburnu ve Unga, Yeni .. 
kapı, Ahırkapı kalelerinin üzerlerine 
çıkarak batıni)yorlardı. 

(Devamı ı:ar ) 

deki komisyon tarntından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek GÖZ HEKİMİ 
Jstiyenlerin 1042 Ura 13 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesi- Dr. MURAD RAMİ AYDIN 
kalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat c14> on dörtde kadar kom.is-

nasıi kıyar da evlenır?. Yazık olmaz mı?. Bence 
evlenilecek kadın.la sevilecek kadın bambaşka şey
lerdir. Katlın e'IJ'.lenince kınlır, örselenir .. Solar. 
Har.;ıı vicdan çiçek g>bi :yalnız korka korka se -
vi!eCE'k, korunulacak, üzerine düşülecek bir kadı -
nın ôrselenme.;ine, solmasına tahammül edebilir?. 

Bütün bu lifi.arı dinledikten sonra, gel de 
Mithata: 

- Şeyh zade .. 
Deme. F akat, Nusretin de bu gece bir somurt

kanlığı, neş'esizliği ve hoyratlığı vardı. Hiç konuş· 

muyor, surat asıyor, söylenen şeylere bir, iki ke-
liıne ile cevap verip geçiyor. O da, beni 'kıskanıyor 
galiba! Ben de bu kıskançlığa tahammül edemi -
yorum. Ben hiç kimsenin senetli, tapulu malı, mül· 
kü değil.m ki bir de tesahübc tahammülüm olsun. 

Ona: 
- Benı sev. 
- Bana fış;k ol!. 
- Benim ol. 
Filan da dcmcdım. Aksine: 
- İşte san0 hoşlandığın bir kadın. 
Ye, iç, zevkine lbaık!. 
- Benim sana doyalbıleceğım zamana kadar 

sen de bana doyarsın 1 

Dedim. Daha, bana .malik olmak iddiasına kal -
kı~mıya, itiyatlarıma, düşünüşlcrime karışmıya se-

bep yok değil mi? .. Herkesin peşimde koştuğu bir 
an'. ıben ona her .an için veriyorum. Kendllii için 
b·.ından dah a ,büyük nime'!, bundan daha üstün 
saadet olur m u? .. Herkes onun .bu saadetini çeke -
miyor_ Halbuki, o ıbu saadeti kaçıracak sebep ve 
vesileler arıyor. 

Molla Beylerde saat iki buçuk, üçe kadar k al
dık. Çıkarken, Milıhat, Rifat Şükrü, d oktor hepsi 
etrafını samıışlanlı . Baı;k.a Q,aşka y erlerde t oplan
mak ıçin. tekrar tekrar randevü istiyorlardı. 

İşi: 
- A .. Ben artık ıböyle her ak§am ü~ere kadar 

kalamam .. 
- Şimdi Hayati Beyden kazandıklanmı yiye

yım de ondan sonra .. 
Filiin diye alaya döktüm ve .. H lı; birisine söz 

vermedim. Bütün erkeklerin benimle meşgul olma
larım da öteki kadınlar bir türlü çekemiyorlar. 
E'.lerinden gelse ilıir kaşık suda ben. boğacaklar. 
Fakat, ben de hiç aldırmıyorum. 

'ram kapıdan çıkarken, Hayati Be~" 

- Benim arabama ·lfıtfen ten<:ttüh gösterm!!Z 
ıı.'siniz? Sil<! devlethaneye kadar refakat etmiş o
lurdum .. 

Dedi. Teklifinden ziyade, bu cesarC"tı bul~u, ho
şuma gitti. 

(Devamı var) 
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Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Ba.ş muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 
Son Tel&Tat Malbaası 

İst anıbul asliye b irinci ticaret 
mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi tarafından 
'l'ophane Boğazkesen caddesinde 
Ekmekçibaşı Nöbetçi sokağında 
4 numaralı evde ve Gala.tada Köp
r ü üslünde Kadıköy fokelesindc 88 
numaralı dükkanda müstecir Ah· 
met Kemal Çakım ile Sirkecide 
yalı köşkü caddesinde Meymenet 
hanında 20 numarada A. Cağaloğlu 
aleyhlerine 937 /921 numaralı dos
ya ile açılan 4066 lira alacak da -
vasında ilanen tebligata rağmen 
mahkemeye gelmiyen müddeaa -
leyhler hakkında gıyap kararı ve
rilerek muhakemenin 27 /11/939 
paz r• si saat 14 de talik kılındığı 
ve nıüddialeyhlerin belli gün ve 
saatte mahkemeye gelmeleri lüzu-
m u ilan olunur. (21139) 


