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ETEM İZZET BENİCE -
Sovyetler ve . Ribentrop bu akşam bir nutuk söylüyor 
Almanya 
s--.tal--.inin~cev"'!'!!ll!!!ab·"""""Alm"""""a0 ...... _

1 Alman Hariciye Nazırının bu nutkunda sulh teklif etmesi beklenmiyor 
~:::;e~ç::d~~

0

~~:;! bilakis harbin daha şiddetle başlıyacağı muhakkak addediliyor 
tartları bir kat daha 
aydınlatmağa yarar 
olmuştur. 

Yazan : ETl:M İZZET B&NİCK 

Avruua harbinin batladıiı cıiııden
~fi zihinleri yoran en miihlm soru 
.. en:uıanndao biri de şuydu: 

- Acaba So•1et Rusya ile Almanya 
•rasında cı.ıı bir llllfal< var mıT. 

l'olobyanm Sovyet Rusya taralın
.ı..n kısmen lqal edllmlt olmaaı da bir 
tnınlyeı tedbiri addedildlil kadar bu 
~ttddüt ve merakı da aıaltm17or, bl
li.kq arttırıyordu. 

«Sulh taarruzuna» tekaddUm eden 
l.ibbentrop - Molotof muli.katı ll't 

SoVyet - Alman dostluk muahedesi de 
Qalb taarruzu muvaffak olmadıiı tak
dirde vaziyet Almanya ve SovyetJer 
8lrllti arasında blr11kte müşavere edl
Jecektir .. • mea1indek.J kayde rağmen 
lblitereddit mlil<lbazaları tamamlle 
~rtaraf edememlttJ. 

Bizim tahsen ötedenbf'ri kanaatimiz 
'fe bu ı.utunlarda mlidafaa ettliimiz 
fikir bir Alman - Sovyet IİZll ittüakı
bın mevcut olamıracatı merkezinde 
ldi, "!\-tüteaddJt fırsatlarda tebarüz et
i' ırmıye çah!Jhtımız l{lbi Almanya -
So"Yet adi'ml tet'avüz paktını Polonya 
aleyhindeki hareketi için bir te,ei ve
ınf'!!;i ittihaz etmif ve belki bu va:ıi
>ette Yf'nl bir •'lünlh• imkinı elde 
~dlleblJir ümidlle Polonya hakkındaki 
ararını tatbik etmltUr. Sovyf't Rus

Y,ada l\toJotorun be ·anahnda ve dünya 
• k. 
df'k•rı umumiyMOine yayd1iı tebliiln 
iti~ tibt Polonyada bir hükiımet kal
la •iını törünce Ierek kendi hudut
lt rı_nın enınl)·eU, .-erek Polon:,-adakl 

U"i eka.nı,eUerlnla hayat f'mnl:vetini 
korumak i('ln flllf'n harrkf'k: l"f'Çmilj 
~e Alma.n:va bir taraftan da İngiltere 
•e Fransa ile harp halinde bulunduğu 
l~tn bu •mrivakll kabul ve Sovy•! 
dostluğunu kendi menfaatlerine. teşrik 
'Ylemek yolunu tutmuştur. Hatta. Al
tnanya Sovyet Rusyanın Polonyadaki 
blüdahaleslni tas\·lp ede.rke.n bu tasvi
bini mustakbel hath hareketine de mes
:neı ittthaz eyledliinin bir de.HU olmak 
tiıere Mo!!kova dostluk paktını im:ı.ala
;:11' ~e rarp devlf"tleri uıerinde yeni 

lr hava yaratmak ve daimi Sovyet 
:ardunını, hatti ittifakını teshile ça
L<şn:uştır. 

~lfenüz, resmi bir teblli olmamakla 
tabf'r Anadolu Ajan.ı;ının Pariste.n 

llara.k n~rettltl haberler Sovyf't B.us
:anın Almanyaya askt'ri yardımda bu
Unnıarnak yoluna cittifini ve halli. 
'ltı Slalinln bu hususla Hllltre red 
:e~abı Vf'rdiklnl bildirmC'ktedir. Bu 

a.bertn nas itibarile doiru olduiu 
lnnh.a.kkak,ırı. Rovyet Ru.1tJan1n Av

(Devamı 3 üncü sahifede) -

•• • Londra'ya gore nutuk Hitler'in yenı bir jestidir 
Hitler, iki yolun ağzındadır: Ya 

harp edecek, ya çekilecek! 

Sovyetler ve 
Fiıılandiya 

Müzakereler şimdilik 
müsait bir hava içinde 

devam ediyor 

İtalya bir Balkanlar 
konferansının 
toplanmasını istiyor (.V" 

Frarutada cepheye ciden yellar: Buradan Ot.esi tehllk"H 

Berlin 24 (A.A.)- Resmi Alman a-
jansmıo bir tebli(inde, Almanyanw 
yeni sulh şartları ileri sürmesi için or
tada hiçbir seb•P mevcut o1madıiı bil
dirilmektedir. 
Kayiştarda soyledlii nutukta Hitıer 

sulha hangi yoldan cldilebilecetlni söy
Jemi.ı;ti. 

Ayni ajansa. röre, İnciltere Bitlerin ı 
uzattıfı eli reddetmiştir. 

Çemberlayn, sulhu istememiştir. llar
bi tercih etmşltlr. Almanya bu şekilde 
hareket etmekle vaziyeti kat'i olarak 
aydınlatmıştır. 

Londra 24 (llususi)- Hitlerin, ar
tık her tUrlü sulh ümitlerini bir tarafa 
bırakarak, harp hareki.tına hır: ver-
mek hususundaki kat'i kararlarını bu
ıünlf'rde tatbik saha:ı.ına koyaraiı mev
C'Ut delillerden istidlal edilmektedir. 
llitler, bu kararlaruıa az çok muha
lefet cöstermiş olan generallt'rden ba-

zılarını a.zlettlii gibi, bazılarını da mec

buri ikamete tabi tutmuştur. 

Bundan sonra İorUtere ve Fransaya 
karşı hava altınlarının . ıklqtırıla.c&fı 
anlaşıhnaktadır. Ayni zamanda Fran-
saya karşı g-arp cephesinde 
harekit teşdit edllecektir. 

Stalinln Hitler tarafından 

yapılan 

istenen 
&!5keri yardımı reddetmiş olması da bu 
bu kararlar üzerinde müt.5.§lr olmuş
tur. 

Deyli lJeyl ıuete'!iinin Am.sterdanı 

muhabiri, Kitlerin bazı kumandanların 
tavsiyelerine ratmen, ilkbahara ka

dar sabır etmtyeceiml kabul etmek ta
zım geldliini blldlrmektf'dir. ('ünkü 

Almanyada c;enelt-rdenberJ lthar rdil-
mi pe-k çok erzak "\'(' maJıeme me'"·eut 
olmakla beraber. o vakte kadar bun-
]arın mühtm bir kısmı sarfrdilmiş o
lacaktır .. llitlrr her g-e('en rünün Al 

Paris 24 (Hususi) - M.osk:ovada 
Sovyetlerlc Finfarıdiya arasınd.aki Hitlerİn 
muzakcreler musaıt bu· hava ıçın
de başlamıştır Sovyetler Alan<! 
adalarının işgalini istemiyor. Yal
nız buralann tahkim olunmama
sını talep ediyor. Finlandiya ile 
ittüak ta yapılmıyacaktır. Yalnız 
Finlandiyanın Sovyetler ale,·i'ine 
müt!'vcccih bir ittifaka girmem<'Sl 
istenecektir. Finlandiya arazısın -
den de< ta'lepte bulunu1mıyacak, 
yalnız iki küçük a.danın işgali ta -

Musoliniyi Berline davet ettiği, fakat 

mıntakadtr 

manya al•Jhiıı• oldutunu bilmektedir. 
Alıııaııyanın dahili vaıiyetl d' Hlt -

leri dütü.ndurmektedir. Berllnde na1.i 
şeflerile diplomatların bir konferansa 

çafırıldıkları şu sırada, .-\lmanyanın 

her tarafında muhtf'lif siyasi zümreler 
Hitler rejimine karşı bir harekete 1"eç

mek için birle'1miye çalışmaktadırlar. 
Naıi şefleri arasında, Sovye' Rusya 

bahsinde çok kuvvetli noktai nazar ih

tilifları vardır. )lareşal Görlnr, Frie, 
General Braub~ HarJclyf" :Sazırı Fon 
Ribbeı:ı:tropun .,ımdiki politikası aley
hindedirler. 

lep ed lec0ktir. -------
Yeni bir deniz 

muharebesi mi? 
Londra 24 (A.A.)- .Sc:h\\·a.benland• 

ismindeki Alman konan gemisinin At
lantikte batınldıtı tekzip edUmi\St de 
Londra~·a bu hab,.ri tr)·U ede.n malü
mat &"t'lmemi!jtir. 

.Jutland açı41nda bir deniz muhare
be5İ vuku bulduıfuna dair verilf'n ha
ber de henuz tf' it tdllmemişrh•. 

Paktın tasdiki 
Ankararlan •bildırildigıne göre, 

Türk - İngiliz - Fransız paktı ikin
ci!e:;rin ayının ilk haftasında üç 
memleket meclisleri tarafından 
ayni zamanda tasdik edilecektir. 

Bir sarhoş on 
metreden düştü 

Murolininin itizarda 
Londra 24 (llu~uhl)- Alman)·anın 

Ankara. bıiyuk elçisi Fon PaJH:"n An-
kara;ya donmeden e'"·vel, daha birka~ 

&"Ü.O Berlinde kala<·<&khr. Berlln 5İya.bİ 

mehaftli Ankarıı.da imzalaniln ileler 
pakh ile son dert'ce me g-ul bulunmak-
tadır, 

Berlinde olduğu &ibi Romada da hum-
malı bir siyac;i faaliyet ıöı.e ('arpmak
t.adır. 

Buraya gelen bir Bı·l.-rat habf'rine 
cöre, İtalya ile Türkiye ara!;ındaki 
mLış.kül.;i.t h:aJe f'dllebill~e. -:\Jusolini 
cenubu ~arki Avrupac;ı de"·letlcrinden 
mürekkep bir konferansın l('timaını 

derpi1 eyliyecektir. 
İTALYA:-IIX isn:DİGİ KO!ffERANS 

Londra 24 (llu!iiU!ilİ)- İtalyanın Ko
mada Balkan memlekf'tlerind«n mü
rekkep bir konferan toplamayı tasar
ladıiı anla~lmaktadır. Fakat bu husus
ta henti~ 'Ve>rllmi~ bir karar Joktur. 

HİTLER lffSOLİNİiİ BERLİ:-IE 
DAYET ETMiŞ 

Londra 24 (llu3'usi)- IJitlerin İıat
yan Başvekili .:\fu!'follnlyl Berline da
"·et ettifl anla,fılm1~tır. Faka& İtalyan 
Başvekilinin böyle bir ziyaretin blta
raflık1a. kabili telif olamıyacalını bil· 
dlrerek itizar eltili :ı.Oylenmektedir. 

İTALYAMS LOSDRA SEFİRİJl.is 
VAZİFELERİ 

Londra 24 (Hususi)- Gazetelerin 
nf'şriyahna &""Öre, İtalyanın Londraya 
&"iden yeni sefiri Bastianlnl İtal)'a ile 
İna-iltere arasındaki do"tluk mıinase-

bulunduğu söyleniyor 

İtalyanın yeni Londra sefiri Sinyor 
Ba<>tlyaninl 

betlerinin tarslnine mf'mur edllmi'i bu
lunmaktadır. İtalyan mehaflll yeni se
ftrfn bu vazifesinde muvaffak o)a(·a -
fını iinü& etmPktedi.r. 

cTA,,IİS• is BİR YAZISI 

Londra 24 (Hususi)- Taymis caıe
tesl, neşrettiği bir başmakalede An -
karada imzalanan iı('ler konferan ·ının 

(Devamı 3 ürcü sahifede) 
«llUr Almanya» adını ta~ıyan g-i:ıll 

radyonun hiçbir taraftan teyit edilml-
yen bir habt"rinr ıörto. biri .!\fağde -
burcda, dlit'ri Karl<.ruhe-de iki isyan 

Ümitsiz-bir 
hastahaneye 

halde 
kaldırıldı ' RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 

hareketi g-örülmü tür. Bunun netiC't
sindf' '.?1 -;ubay idam edilmi~tlr. 

(Devamı 3 üncü sahifede} 

\ Dün akşam s.ırhoş bir halde Be-: Macar - Slovak arazi 

1 

yoglunda Ankarapalas oteline ge- .Meseleleri 
c;:>yi geçırmek için gt<len Eyüpiü BudapcştC' 24 (Radyo) _~faca- ı 

1 

boyacı Ali Hamdi a{!mda biri gası- ristanla Skıval<ya arasındaki ti -
• yan etmek ıçin pencereyi açarak carct müzakerelerinden sonra. a-

a 1 Ye uzandığ• sırat'a muvzC'nasiııi kay- raz rııesel>e er ııe müteallik müza-
bedereit on metre yüksekten dü

kercle~c de başlan caktır. 
şerck mul:'Ll.'lif ye<rlermden agır ve 

ta;JLe onL ni ba'ırd,kları bıldi 1-
mektcdır, Alba. ya atıındaki bı. t ....,_ 
vcç vapı.ru da Alr:ıar: 3, arafı 
dan batırılm..ştı-

Irnkta nıt•nımıniJı•t 
Loı Jra 24 (R }O) T rk l "-

gi~z . Frı:n ız p" 1 Ir ,_ 'u.k 

Garp cephesinde Alman zayiatı 
hır me nnur. )d u und r r 
Gazeteler, bu mun be le Tu. ve 
Irak Başvl.'ktl er. "r d a , _ 

tıili:ikeli surete yaralanmıştır. A- Voroşilof Berline gitmiyor 

er• r ke n 8 1i Hamdi ii itsız bır 1'aldc as - Loııdra 24 (Rad ·o) -- Alınan 
• taneye kaldın arak tedaı; alt .na hükumet., Sovyet Hanbıye Komı---

1 

Düı,manı tarac;sut eden 
n , 

cc ""':ıi- raK.un~ nazaran, garp . 
l Phesınde 28 .,~ıı · ıkadar Alman 
"~ıa.tı lill(l4 • •. 1 -Yar , · m..,_f.\ı , 31,268 agır 

d·ı ""1• 22,973 h.ıstl~cye ka-bul e _ 
1 

en h fıf yaralı 'olarak gösteril - 1 

-------------- alınm;ş, zırbıta t.alhkikata ba:;ln - seri Voro~i.kıfu ı"krar Berline da-
- • } ( mıştır. vet etmiş ise dt', Voroşilıof işlerinin 1

1
1 Sovyet fi OSU Letonya imanında JBir adam y~ldan geçer- rı:it~d~~~ni:i~i~isıe gelemiyee<! -

dilen sa'l!ımi •e-.: .ıtıarı bu) u,: 
harflerle neşr<'tmektcdir er 

Litvanya ordu~u \ ilno a 
Kaunas 24 (Radyo) - L\tv.ıu) a 

ordusunun bu a1<şarr. Vilno şehr:
ne girmesi beklcniyw. 

bir Fransız neferi 

m"ktalir. 9874 kişi de ayakta te
davi görmtişlıerdir Ağır yaralılar
dan çoğu yaralarrna Iazl.ıı muka -
vemet edemeden ölmektedirler. 

(DeY:ımı 3 üncü sahifede) 

r 
Londra 24 (A.A.) - Alman rad- Malum olduğu veçhıle Sovyet ken düştü öldü 1 Tahtelbahir harbi 

yosu, bir Sovyet kruvazciru ile 'bir Rusya ıle Letonya arasında akte - Londra 24 (Radyo) _ İııgiLz 
dılmiş olan son muahede mucı - Dun Fatihte Muratpaşa cam.i h ·1 . dün iki Alman 

takım Sovyct mUhriplıerinin dün hince Libau limanı Sovyet aonan- avlusundan geçmekte olan bir a- arp gemı erınııı 
,Libau• Jımanına girmiş olıcluk - ması ıçin ,bir hareket ÜbsÜ olmuş- dam yüzü koyun yere düşmüş, ağ- •-----------------------------
!arını ha:lx.>r vermel<teıdir. tur. zından ve burnundan kan gel - ,ÇERÇEVE 

miye başlamış. Biraz sonra da öl" 

Yeni. Bulgar kabı·nesı· yemı·n ettı• müştür. Fatihde tütün deposu mü- All h la 
dürü Kadri ol\luğu anlaşılan bu a s 1 z r 
zatın neden öldüğü henüz teshil 
edilememiştir. Zabıta tahkikata Sofya 24 (A.A.) - Ba~vekı! Kö

sl.'İvanoI'un riyasetindeki yeni ka
bine erkanı bugün Kralın huzu
runda yemın edeceklerdir. 

Kabine, bu ayın 28 inde Sobran
ya mec' sı huzuruna ç•Jrncaktır. 

D<ğu;tırilen nazırllar, Ticaret, Şi
mendüer, Nafıa ve AdJ,ye Nazırla
rı olduğundan, yeni kabine eski -

sine nazaran büyük bir d<'gişiklik 
arzelmemekted,r. 

Uzakşarkda alınan Rus esirleri 
Mosloova 24 (A.A.) - •Havas. 

Japonya sdiri Togo dişlcnnı te
davi ettirmek üzere Berline ha;e
ket etmj,;tır. 

Sefir, bu ayın 27 isinde avdet e
decektir. 

Esırlerin mubadelcsi meselesi 
muhtelit bir .komisyon iwmı ışini 
tehir etmiştir. Sovyetler yalnız No
moham hiıd~esintle eo;ir edilen Rus
ların iadesı değil, daha eV\el es:r 
alman ve bilhassa .Mançu!w arazi-İyi haber alan ma'hfillerde söy-

lendıf::ine göre, Mogol - Mançu hu- sin e hybo.Ian.•birkaç tayyareci-
dudu meselesi hakkındkı müza - nın de adC<>ını ıstemektro:rleı-. 
kereJ,,re sefirin a\"dt'tinden sonra 1 Japonlar bu i~lerin birbırile alıi-
devam edilecektir. kası olamtlığı kanaatınıdedirler. 1 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

başlamıştır. 

1 Ki SACA 
ı------' 

İnsanın midesi 
büyük mü?. 

Bir muharrir, fıkrasında soruyor: 
- İnsanın midesi büyük mü?. 
Ve Qunu tıp ·ve fizlyolojl bakımın

dan tahlile çalışıyor. Bizim, mahut ar
kadaş daha !iierlevhayı rördnce yazıyı 
okumıya lüzum hissetmeden olacak ki: 

- Bu :la merak edilet-ek ~Y ı ~i?. 
Dedi, ilıi.\·e etti: 
- İnsanın midesi biı;\'Uk olmasaydı 

yeryüzünün btitün verimi. mamulat 
ve masnuatı kafi erimeyip de bir de 
biribirJerini yemiye kalkııırlar mıydı?. 

• • 

Dün bir muharrir arkadaşın zevcesine alt cen~zeyi, motorle Kabat.aşta.a 

Üsküdara rötürürken )/Olumuz bir yabancı Jemtnin yanıbafjından Kf'('li. 

Tabut motorun ıtıverteslnde, yeni i.detimlz icabı çiçekler ara ında, , ... bes
btlliydl. Tabuta uzaktan bakacak bir E. kimolu bile bunun bir in:ı.an olu~unu 

çerçeveliyen mahfaza oldufuuu anlardı. 

Ge.mtnin ku: tarafına adeta surıinürcesiue yakın c-eçerken ne gorelim? 
On on bt.4- sarı~ın tayfa, &""ayet alaylı, &'ayet merakh. fakat gayrt sa('ma. ı-alet 

deiersiz bir tşe bakarcastna, motOrü, motordrkj.. cenazeyi, '-arıklı hot'a)·ı, kederli 
insanları seyretmekte. llem de ne sırna~ık, ne l<\ıibali tavırlarla! 

ömrumde ben, patatt's suratlı bu on on beş ta}ranın bakı l:.ıruıda 0Jdui1ı1 

kadar, carabet alıik.a!;l i<·indekt ahı.kasızhkla dolu gözler görmedim. 
l.'anımdaki blr başka muharrir arkadaşa dedim kl: 
- Eiı?r şu anda, bu ıemlnin ait olduiu milletten ba:ka herhangi bir ,\y. 

rupalı mlllele alt ve bilhassa askeri bir .-enıi,.·e biti. ik ceı;seydik, derhal &"Ü\·er
tedeki neferl~r sıraya. rtrer, dimdik durur ve hürmetle ccnaıemi:ıi !otlamlar 
mıydı, selilmlamaı mıydı •. öyle? 

Cenazeyi Allaha bailayıcı bir telıikki sa.bibi oJmamasına rağmrn 
acı tasdik eden muharrir arkada a IJive ettim: 

beııi al'ı 

- BeJki bir kurmay kaidtfiıi delil amma, sana temin ederim ki. ,.·anıba.eın· 

dan l"f'Çecek cenazeyi selimlamaktaki inceliği takdir etmJyen bir ordu harbi ka
zanamaz. Kurmay kaidesi de&U dedlilme bakma, bu en büyük kurmay kaidt111! 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



DEVLET DEYİNC'E 

ALTIN HATIRA GELİYOR 

Haydi bakalım. YahudiJeriıı. tekrar 
yıldw parladı. Gelen haberlere göre, 
Polon~ada bir Yahudi devleti kurula
cak, Habeşlstana da 30 bin Yahudi 
mülteci yerleştirilecekm~ .Polonya -
da.ki devlet deyince, bugün. topraktan 
kuvvetten evvel altın ve para habra. 
geliyor. Sai"olsunlar. Yahudiler para. 
tutmasını bilir cinsindendir. O halde, 
doğrudur, onların neden bir devleti 
omlasın? 

Ö. ÜNE RASGELENE 

K(FÜR EDEN ADAM 

Önüne rasg-elene küfür eden Oir 

adam yakalanmış. muhakeme edili -
yor. Daha evvel, :ual>a, cleli mi dişe, 
!'lla.zhar Osma.ua göndermişler, muhte
rem doktor, mua7efte etmiş, müşahede 
etmiş, cörmüır kJ, bu adam. ne deli
dir. ne de budaia ... AkıllJ llSIU bir 

adamd.Jr. Pe~ili, öyle ise, önüne 1'8-

lene, neden küfür ediyor?. Bunu a
nştmnışlar .. Fa.kat, bir türhi., bu 
küfüri>azın, eWii küfürlerin esbabı 

mucibesi anlaşılamamış!. Yalnız, bizim 
kayret ctüğ.ilniz nokta şadur: Küfiir 
eıden ada.mı, ne41eıı a.ca.U.~ hemen, deli 
DDnediyerla.r?. 

Her küfiir edeH defi daımcasuıı vu
rana&. timarbane k.a.dreları kiti s;elir 
wi dersiniz?. 

m:İZMl:TÇİ BUHRAN( 

VE AAANA.H ŞARTLA.it 

0-'e llinla.rma. ..... güıılenie pek 
•erak .sardırdım. Dün de muh.*611 
kbn&ele.rtu hl:ınıe.tçi a.nya.n ilinlarmt 
prcfüın: Birisi ~yle oliy.,.. .Lisaa bilir, 
ev idaresine vikd. tahlili yeı:lwl.e bir 
•ttme&ç:i anyonun.. 

Banka direktörü arar gibi bir ilin 
11.eiil mi? 

Bir başlu•H: 

Slcara kuli&nmly&R bir bızmelç.i a• 
l'IYorum .Oriahk işJne 1-ka.cak. İki 

kişilik bir aile yaıunda çalış&cal< •• 
Bir başkası: 
NamusJu bir hiamet9i a.nyonmı. 

Dört kişilik bir aUe ya.um.da çalışacak. 
Eli yÜ.zü düagi:a olacak!. 

Anlaşıhyor. tevekkeli, hizmetçi buh
n.nında.o ba.hsedilmi;wr. Babanıza öy-

CUMBU&İTET: 

Nadir Nadi Ankara paktından ıyı 

niyet sahibi olan her milletin mem
nun olması lizım reldiğini söylüyor. 
Bu paktın SovYet Rusya7a ınüieveecih 
olan hiçbir ta.rafı olmadığı ise aşikar

dır. Muahedeye baih 2: nımta.rah pro
Mkol da bunu isba.t eder. Bu paktın 
bir takım devletleri mtiteeMir ettiğine 
dair ne söylerlerse söylesinler, pro .. 
ııagw~tlar kimseyi kand.ıramaztar. 

TA.N: 

M. Zekeriya Serie.I Bulgarisla.lıın 

•a.ziyet_!ni gözden geçiriyor. Sofya şim
•i tu:taca.ğı istikameti tayin etmek mec
•urlyeUndedir. İtaly.a, Bıllgaristaua. 
slyasi emellerini tatmin için birşey ya
pamaz. DGbrieeyi Bulpı1istana nasıl 

TerebiUr? BuJgarisianın Akdeniae in

mesini nasıl temin edebiJir! İtalya Av
nıpada çarpıµn büyük kuvvetler a
rasında ehemmiyetini kaybetmiş, ikin
cıi pli.na düşmürttür. Bucün hiçbir dev
ım viitlerde buJvnaca.k mevkide de
lildir. Qu şartlar dahilinde B\llgal'is-
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Hfueyıni elbir1iğile jandarmaya 
tmliım edelim diyen ihtiyar köylü 
Memiq aga yaralanmıştı. 

Pencerelerden: 
- İşte, dediğimiz çıktı. Fela:ket 

yüz gösterdı. 
Diye söyleniyo111.ardı. Ayşe limı· 

bayı yakınca sokağa fırladı. Bal
tayı elinden bırakrruyordu.. 
Yaralı köylünün yanına koştu. 
Ve ihtiyarı görünce tanıdı: 
- Vuruılıdıın mu Meımiş ağa? 
thtiyar yaralı, kanlar içinde ye-

re serilmi.:;;ti. 
- Vuruldı.ıırrı kızım, deci~ fakat 

merak edHecek ıbir şey yok. Yaram 
bııcağı.rnda. Hemen 'baıııa biraz bez 
getiriniz .. Yaramı sarınız. 

Arkadaki bahçeleroen bil' hışırtı 
duy-uldu. 

Köylüler: 
- Asker kaçag• Hüseyin kaçı -

yor ... 
Diye bağrnşıyorlardı. 
Memiı; Ağaruın yaralanması köy

lüleri telôşa dfuıüıımW,tü. Bir çok 
kim,;eler ellerine baltalar, sopa
lar alarak tekrar sokağa firlıadılar. 
Şafak sökünciye kadar Hüreyini 

aradılar bulamadıılar. 
Ve Memi~ ağanın yarasını sara

rak evine .zötürdüler. 
O gece bu vak'a köyün altın1 üs

tüne getiıımişti. Şimdi iş muhtar 
Ali amcaya dayanıyordu. 

Bütün köylüler, Ali Amcaya kıo
şuyor: 

- Bu asker kaç-ağı başımıza be-

le cı;.artlar istiyorlar ki, haddi:a varsa, 
hizmetçilik için talip ol! 

AVA GİDİP 

AVLANMAK DA VAR 

Bir gazetede yeni bir roman başladıt 
Jsmi şu: Crytıln avı. Bilmiyoruz, mn
harriri olan arkadaş. ömründe hiç ava. 
gitntiş midir?. Bilhassa. ceylan a.vına. •. 
Bir başka arkadaş, bizim bu satırJarı-
mn:ı g-Orılnce sordu: ı 

- Fakat., dedi, ceylanın bir de mecazi 
manası vardır!. 

Acaba, hancistni kastediyor?. Ava. 
gitmiş, gitmemiş mi suali. bu nokta, 
illllaşıldıktan sonra, soralmahdır. 

l\-lahi.m ya, av<ı1. gidip avlanmak d& 
var. 

FASULYE NİMETİ 

VE NANKÖRLÜK 

Bir dokt.Grun sağhk makalesini ok.n
dum: Dünya ne kadar deği:ytı. Adeta., 
nankörlük umumi bir saııuı halinde .. 
MuhtereRl dokt.r. kuru fasulye ile 
mercimek aleyhinde a.hp tutuyor. E
fendim, esitiden bu iki madd< -. - çok 
kaJoriye malik olduğu zanııedillrllliş, 

faka.I, bu doiru değilmiş .. Bu iki mad

de, şöyle imiş, böyle imiş .. 
Fakat, ben bunların hiçbiriM: inan

mıyorum: Çünkü, bizim eski sıöderi--. 

mizden biri de şudur: Kendini fasulye 
gibi nimetten mi sa,ylJ"enun. derler ... 
Binaenaleyh, kitaba pçmlş klislk bir 
nimet oJan fasulye kakkıRda bu. naa
ltörlüiü. a.YIJ>ladtm, .ıotrusa.. Bem, 

efend-im., ö11.ii:lll.üz kUJ, sonra, o mührek 
C'ıda.nın yiiıüne nasıl bHıuu-f. 

AYlllLACAJ[ KARI 

KOCALARDAN VERGİ 

Karı kocaların birbirlerinden ke -
layea ayrılmaları işi ortaya çıkk, 9lkalı 
bazı gazeteter, bu mevzuu pa.rmakla • 
nna doJH.ılar: Aynltiı k:olayJqtı.ra

caJt olan yeni hükümler iyi midir, fe

na mı?. Aaketler açıyerlar. 
Bir avukat, ankete verdiii cevapta 

diyor ki: Kolayca ayrılmak i9in lrıona.
ca.k hükümler iyidir. Fakat. ayrılan 

karı ve kocadan muayyen bir vergi 
altDaeaiına dair de, bir madft bulu.o-
ma.Lı.dır. 

Ayrl:lmayı kalasma koyan insan, 
vergiyi dÜ.ŞÜnÜt' mü, bitmem?. Mam

cağn:ın yürettne tak etmiş tse ... 

AHMED RAUF 

tanın İtalya taraluu &e.rci.b etmesi biru 
şüphelidir. 

VAJtiT: 

BllŞmakalcsi yoktur. 
DrnA.M: 

Baı;.maka-lesi yoktur. 

n:Ni 8AJlıUI: 
Hüseyin Cahit Ya.lem Lold Coreun 

avam kamarasındaki son nutkundan 
bahsederek diyor ki: «Versay muahe
desiJe kurulan eürük bin.anm mimar
J.aTından biri de o olduğu halde yine 
sesini dünyaya duyurmaktan ıevk a.lı

yor. E~ki Başvekil İncill.z da.vasının 
haklı oldufundan t!mindlr. Türk.iye ile 
İngiltere arasında imzalanan ittifak 
muahedesinin büyük bir siyasi mu. -
vaffakiyet olde:i'unu söylüyor. Fakat 
Lold Corcun da.ha başka düşünceleri 

vardır. Öyle anJaşıhyor ki. eski başve
kil bir sulh masa'!ına oturmaktan ka
çınllmamasını istiyor. Halbuki bugün
kü şerait. alhnda bir sulh konferansı
na gitmek ,akim ko.laca.ğı mu.hakkak: 

POLİS 
Y& 

MAHKEMELER 

Bir ihtilas 
davası 

.Pangaltı J>ostanesinde i~lenen bir 
ihtilis vak'asının muhakemesine dün 
2 inci ağırcezada. başlanmıştır. 

Bıidise şudur: 

Uzun zamandanberi mezkir 1>0stane
de mutemetlik vazifesini Jfa eden Bed
ri, bir akşam; hesaplarını tetkik ettiği 
vakit; yekinda 4.0 liralık blr fark bul
muş V_t bu açığ"ın nereden geldiğini a
raştırmışsa da evveli bir neticeye va-
ramamıştır. Fakat hemen havale mak
bazları üzerinde yapılan tetkik.at ne
ticesinde kendi imzalanndan biri na
zarı dJkkatlni celbettiğinden imzanın 

dlkka.tle &\Özden l'eçirilınesi, bunun 
başka. blr el tarafından ahldığını mey
dana çıkarmışbr. İşte bu suretle bir 
sahtekaf'Iık vak'a.sile karşdaşıldığı an 
Jaşılınea derhal ba.flanan tahkikat im
zayı takıit eden ve bu sureUe mezkfır 
40 'ilrayı cebine indJren zatı belli et
miş, bunun havale memuru Şadi ta .. 
rafından ya .. ldılı tezahür etmiştir. 

Bunun üzerine bittabi posta idaresi 
hemen bi.diseyi adliyeye biJdirmiş. 

sorgu hikimliif tarafından tan&tm. o.ı. 

lunan tahkikat ewaldle beraber suçla 
~nç 2 inet ağıreeza7a verilm.işttr. 

Şadi clünk:ü muhakemede oünuünü 
tamam.ile i:n.kir dm.it ve böyle bir 
h~n k.at'fJ')'elfı haberdar Gbnadlğt 
_ribi imzayı ela. taklit etmetıiğ:inl söy
lemiştir. Faıkal lahkikat ew&k...,.,, lei
klkinden kendisiniıı btma ben.c dl

ier bir S&hlekirkk oürmlle de ilham 
edildiği ve batla l inci aiırcezada mu
hakemesble de ı.o.taıulmış .olduiu an· 
laŞtlarak her iki da........, bir~ 
l<ararlaştırıl1R1ŞtH'. 

Sw!tlu gene H hrarduı Mınra. ıte:v

l<lfltaneye ~. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Vali ve Belediye Reısi Llltfi Kır
dar dün akşam Ankaraya gitmi'jtir. * Yeni Bulgal· kabinesi dün yine 
KöseivanoCun re~liğinde bazı tadilat 
ile kurulmuştur. * Adapa<annda Nasrl<llalı ipek fab· 
rikası dün gece y:anmıştır. * Büyük Türk alimi Bedrettin Si
mavi.o.in kentik1eri, · Sultanahmet ca
münin hünkh mahfelinde tasfiyeye 
devam edilirken, bir sandık içinde 
ıne)Jdana çık:arılmıştır. Bu kemiklerin 
Manastırdan getirildigi ve merasimle 
defnedilecekk.-en her nasılsa sonradan 
burada unutulduğu zannedilmektedir. * Ziya Gökalpuı ölümünün 15 inci 
yıldönUmü münasebetiie yarın üni -
versite konferans salonunda bir ihtifal 
yapılacaktır. * Parti grupu umumi heyeti dün 
saat 15,30 da toplanarak Moskova se
yahatinden avdet ~tmiş olan Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunun izahatını 

dinlemiştir. İzahat iki saat süm1üş, ve
kil bazı haü.pJeri.n sunllei'ine cevap 
vermiştir, * Türk - Rumen ticaret an \aşması 
müzakerelerine Tophane köşkünde 

başlanmıştır. * Cumhunyet bayramında açılış re
simleri yapılacak olan müesseseler sun
lardır: : Atatürk köprüsü, Fatih ve 
Üsküdar maliye t.ahsil şubeleri, Nişan
ta.ş kız, Karagümrük ot"ta mektepleri, 
Cerrahpaşa 45 inci, Cibali 63 üncü ilk 
mektepler. 

ola.n bir ite bile blle sarılmak ohır ki, 
bu ümitsizlik ve itimatsızlık da a.f'TJC& 

bir aka.met sebebi teşkll eder.» 

Altın 
fiat·ı 

Son gü erde tekrar 
yükselmeğe başladı 
Altın fiatlan son günlerde yine 

mütemadiyen yükselmektedir. Üç 
·gün evvdl 15,50 lira olan !tın tek
rar 15,90 a kadar yi.ikselmiştir. Bu. 
selbeple altın zeynet eşyasının fiat
lrı da ar1ırruştır. Çaqıda altın zey
net eşyası üzerine işler azalmıııtır. 

Son zamanlarda en ziyade kuJ... 
lamlmakta olan altın •bileıziklerin 
fiatı üçte bir nisbetin.de yüksel • 
miçtir. Bu selbeple peşin para ile 
ibilezik satın alanların sayısı llıayli 
azlmıştır. 

---<ııo---

Kadıköyün İmarı 

Birkaç gün evvel Kadıköy ve ha
vai isinde tetkikler yapan Vali ve 
BEil.e<liye l'cisi Llıtfi Kırdarın met
r('ık kumluk saıhanın ağaçlandırı· 
larak. ,güzel, yeşil 'bir saıha halliıe 
l:frağını emrettiğini billdirmiştik. 

Esasen bu sahayı da çiçek.liye . 
rek umumi i5tifaıdeye arzetmek 
fikri..m:ie olan Kadıköy belediyesi, 
\lünden it.ibaı:"en •bu sahanın t.em;,... 
liık i§lerine başlamıştır. 

Yeni kı.smın tanzim ve ıınnmıuıı 
istifadesine açılmasının; ancak 
mart niha:yoeiıUde kaibil olacağı an
laşıJ.ınıştır. 

---o--

Esnaf hastahanesi 
El.sn.af bW!ikleri haııtanesinin t.ev

si ve tekemmii:l el!lnesi için &ım 
gelmekte olan t-1ısisırtı bulmak 
üo:ere la.kadar CElro:i~erin sala
hiy.et.l.i mımı.hhııo..ları önümüzdki 
ha:fta !çinide ıbir toJ&niı yapac-a!k
lar:dır. H.astaıııed.e !bugün 00 yatak 
varı'.hr. Bu kafi gelmiyor. Hastane
nin arka tarafu:ııdaki sahanın sat.ın 
al!!narak de~al y~ bir klinik in
şası kat'i bir ilhtiya-ç haline gel -
miştir. Müesseseye ıbir de <ltomo -
bil aıhnaca:ktu'. 

---<r

Molozlar kaldırılacak 
Belediye, Fatih ile Çapa ara -

smdaki büyük yangın mıntaka -
smda evvelce istimlôk ediılmi§ fa
kat y•ktınhnamı.ş ıbina!.arı ıbugün
!eırd,e kilıdınnağa başlı'Yacktır. Bu 
mıntakarla meovcut olan cami !hara
'be'.lerinlıı de yıktı.rıılrması kararlıış
tı:rıılıruştır. 

Bı;l;ediye buradan çıkan:ilğı tuğ" 
la. molıoz ve ker<!Stelerden .işe ya 
rıy acak. d1anlatını ibazı yeni inşa
&tta kullanılacaktır. Fazla kısımla
rinı da müzayede suretile sata -
cak.tı.r. 

~; 
< I> a' 1':. • ;ı. ' ; 1- "f' 

Mekteplerin yemekleri 
Bir dostumuzlln çoeuğ'u, İstanbuJda

ki hususi mekteplerden birinde oku
yor. Senede 350 lira ücret verilmekte
dir. Çocuk leylidir. Fakat, bu zat, oo
cuğ'unun yediii yemekJerden sou de
rece şiki.yeiçi. Yemekler bem aa, hem 
kalitesi iyi defli •.. 

Senede 350 lira demek~ tiokuz ayda 
350 lira. demektir. Cüntcü, üç ay yemek 
yok, mektep yok. Az para deiildir. Bu 
mekteplerin yemek listeleri. acaba, 
ali.kadarlar tarafa.nda.n te,kik ve tef
tiş ediliyor mu?. 

BURHAN CEVAD 

,,::======================~-.. muııad'.fer olacak, köyüme göğsümü 

G 
kıaıbartarak. döıııeceğiım diyorum ve 

M h t • k • or bununla teselli bııılUIY'Orum. Geçen e me çı eçıy ~~~~~tr:t:n~~~~~~~~~ı - J saçlı kumandan, Anafartalar cep· 
:( Yazan: İskender F. SERTELLı ı====' besinde gö~üıme kendi eliıle bir 

· harp madalyası takitı ve .beni al · 

ıa oklu. Onu senden i5teriz. 
Diye ağlaşıyovlardı. 

* MEHMETCiC1N CEPHEDEN 
GÖNDERDİÔİ İLK MEKTUP 
Ayşe ıbir sabah balh~e dolaşır

ken, balbası tel~la gelıdi: 
- Yavrum, deıdi, Çanakkaleden 

bir me,ktup ,geldi, ·kahvede açtım. 
Mehmetçik sana yazıyormuş. Ben 
okuma bilmediğ;m için merak et
tun. Ali amcaya da okutmadım. 
Hele bir bak, neler :yazıyor.. 
Ayşe ve Mehmet küçükken köy 

me!k.tebinde ,beraber oku.mı.ıışlardı. 
Aıyşenin oku.ması yazmasınıdarı 
kuvvetliydi. Baıba.;ımn sö:ıılerini 
dcl<ıkatle dinledi, kaillbi çarpmağa 
başladı. Mekıtı.ıbu sevinçle baıba • 
sının elinden aldı, göz geııdirdi. 

- Hepinize selimt var, ıbaha! 
Büyüklerin ellerinden, küçükle • 
rin göııleriıııdcn öpüyor. 

- B&'lka bir ey yazmıyor mu? 
- Düşmanla çarpı-şı'Yormuş.. 

Harp madalyası almış .. Onbaşı ol· 
muş .. İki tane düşman tay,yaresi 
düşürmüş .. Zabitleri keınrlisini çok 
seviyodarmış. 

- Elh eıh, yeter kızı.m. Bu kaıcınr 
'ha!berler bize çıoktur lbile. Mek:tu
lbun altt..ils'tii dolu. ötesi sana ait 
olsa gerek. İnşal..la:lı harp yakında 

b •ter d rslan yürekli delikanlı nımdan öptü. Dün sana mek:up 
...~. e, ~ !arak döner o zaman göndermeğe hazı.rlanı;yorrlwn, sıper-
~,une sag o ·· d b. · t' ailı lı t F 
birl.eşir mes'ut ve hah ti.yar ollll'- e ır_ saaıt ıs ır at a n:ış ı:m. a-
sun uz. ' kat içım dayan<ıımadı. Duşınan tay-

Ayşe mektıııbu göğsünün üstün· 
de tutarak odasma kıoştu. Kallbi 
kopa.r<:asına ,çaııpıyor, damarları 
alvler içinde yanıyordu. 

Mehmedin nişanlısı minderin 
üstüne oturdu. Mektubu te!crar o· 
kumağ.a b~adı: 

•Ayşeciğim! Cehennemi görme
diın .. Gören de yok. Fakat, söze 
ba;ş.1.amarlan haber vereyim ki, ·bu
rast, .şimdiye karlar bize tarif et • 
tikleri celhennemıden cok daha mü.1'
hiı; ıbir yerdir. Tıapemiz.den, önü · 
mliızrlen, sağımı:oclan, sıolumuzdarı 
mütemadiyen ateş yağıyor. Burada 
sarıırsın ki, midesi en ıbüyük de • 
nioüerden dalha ganis bir ejder var. 
Boğazını açmış .. Mütemadiyen in· 
san yutu~r ve daymuyor. Fakat, 
Tanrı beni lbu mü hhiış ejderin ağzı,
rıa düşmekten kıorud.u. Birkaç kere 
tepemdıen ıgölıgıil.er, sağımdan so • 
Jumdan yılıdırıımlar yağıdı, ateş 
yağmuru içinde !kaldım. Ölümle 
kucak kucağa, karşı kar.şLya gel -
dlın .. Boğuştuım .. Yenilmedim .. Ha
la yaşıyorum. Ölümden korkmadı
ğım için miıdi.r, hibmem, ölmek ak· 
!undan bile g~or. Ordumuz 

yareleri yine teprunizcLe dolaşıyor
du. Makinelitüfenıgin ,başına geç
tiım, ateşe lb31'1ladı.m .. Ve Tanııınıın 
yaI'd.unile ikinci dü,şman tayya · 
re>ini de yeııe düşürdüm. İçinıde 
bir yüibruıı varıdı, esir aldık. Sevi.rı,.. 
ciımi ifude edecek .bir kelime lı'lL
laımıyoruım. Dün vrilen bir saatlik 
istira<hatien anca'k buıgün istiJ'ade 
edelbilıdim. Ve ıbu saat içinde ilk 
işim sana mektup yazmak oWu. 
Burada dü.şmamJa çarı>Lşırken, se
nin hayalini görüyorum. Kulağıma 
tatlı sesin geliyor. Bana: cHer ııey
den önce yurdunu, varzifeni düşün 
ve beni unut! diyors~•n. Çok doğru 
söylüyoI'SU!), Ayşeciğim. İnsan 
düşmanla çarpışırken. anasını 'ba
basını ve sevgilisini, Ç'Ocuklannı .. 
Hasılı çok mı.ikad.des tanıdığı bü
tün varlıkları unutuyor. Vatan 
kaygusu, mımnl.eket sevgisi bütün 
sevJ<i.]en'len i.istüiııımfuı, Ayşeciğim. 
~akat ben bu sevgiyi iburada de
ği, köyüırnde de d ı.rymu.ş ve sez -
mi:ştim. cVatan seni çağırıyor!• de
dikleri zaman !her şeyi unutmuş
tum. Hüseyin bana: •Sen kadın 
sevgisinden ne &ıllarsın?!. derdi 

(Devamı var) 

Milliyetçilik davamız 
Atatürk, onuncu yıl nutkunun şa

heser eüınJelerU:ıi şu vecize ile bjt;rir: 
Ne mutlu Türküm diyene! 

SaracoğJu, Moskova. dön üşü, trenle 
Ankara.ya giderken, İzınJt istasyonun
da. kendisini karşıhyanlara şöyJe dedi:..,. 

Yeryüzünde en büyük şeref Türk 
olmaktır. 

Biz, yine bu sütunlarda. bu cümleyi, 
birk:a~ defa tekrarlamışızdır. 

Evet, dünyada en büyük şeref Türk 
olmaktı.r. 

Milletlerin, cemiyeUerin bünyesinde, 
bir müfrit milliyetçilik sarhoşluğu ya

rabnak için, böyle kuvvetli cümJeieri 
bütün vatandaş salları arasında. sık 
sık tekrarlamak lıizımdır. Şuna inan

malı ve kani olma.lıyız ki. yeryuzu 
TürkJ.:r için yaraillnuş, ,Türkler için 

neşvünema. bulmuş, Türkler ipin de
vam etmektedir. 

Ata.tiirkün büyük tarih tezinin e
hemmiyetini, gelecek nesiller daha 

iyi kavrıyacaklardır. Evet, deirudur: 
İ1k medeni)·eu kuran Türklerdir. Yer

yüzünde ilk yaşıyaıı medenl insaular 
Türklerdir .Bu. böyle olmuştur. Ve
~ lııöyle elmalıdır. 

Bu fikirleri yenJ yetişen nesle afi• 

]ayınca, celecek Türk cemiyetledoin 
milli C'IU'Ul"U, milli izr.et.inetsi, hatta 
milli botbinJ:iil bir S"ineş kadar naza
rı dikkaU oekecektir. 

Dikkat na:ı.a.nıu çeken herşey gii .. 
zeldlr .Efer, dünyaG.a, bir gün ma .. 

~ kıymet terazisi üzerinde aiırlık

l&r Öl9Dlelı: icap ederoe, kefenin bir 1&
ralına, daima ve y&tnn «Türk» kili 

C"elecek, zeminden huU yukarılara 

/ırlıyacak olan kefenin öbiir ta.baiı 

üzerinde ise, bütün bir düııD,a bol ki 
yer bulacaktır. 

Bizim davamız bu olmalıdır. Ve 
muUaka bu olacaktır. Ç&euklarımıza, 

daima tekrar edelim: 

- ~nyada en büyük şerel Türk 
olm&kın. 

11.EŞAD FEYZİ 

Başka yere götürülmüş 
Harp ıbaşlamaıdan evvel! mem -

lE!ketimiııden Avrupa limanlarına 
yü:lclenen biııçok tıcari eşyaların 
girlecek.Leri iskeıleılıeııden bü,,buli.in 
•başka yerlere indiri.lıdiği aruılşıl -
:ıruş.tı:r. 

Fo.cüınle Marsi.Jya, Londra, Ham
'l>urg ve şunal memleketlerine sev
kediılme'k üzere yütklenen Türk 
ticaret eşyasından .bir çoğu ya . 
banıeı iskelelierde ka.1.ın.ıŞI.ardır. 

Şehrimizdeki alakadar tüccar
lar bu müşkill vaziyetin 'bertaraf 
oluıııı:nası için dün /bazı teşeıl:fui.is • 

Adli tıp 
genişliyor 

Yeni bazı salon ve ko
ğuşlar ilave edilecek 

futanıbul adli tıp ıbinasile mües
sesatının geni~etilmesi kararlaş -
tırılmı-ştır . 

YaQınız İstanlbulun de'ğil bütün 
Türkiyenin adli tıp işlerini gören 
ıbu müessesenin şimdiki dar vazi.. 
yetinde .bulunmaısı tewiç olunma -
dığmdan •Morg müdürlüğü. ile 
ıbu müesseseye lbağh •müşahede 

lroğwjları• .birinci planda bu ge
nişleme sahasına dahil /bulunmak- · 
tadır. 

Ayrıca Mmg müdüı<lüğüne iki 
doktor daiha ilave olunacak ve 
teşhir salonun da 2 masa daha 
konulacağı gi!bi müşahede koğuş -
4arı da 3 e ç>kaırılrnıştır. 

Milli matem günu 
mu Şef Atatürıkün ebediyete 

mtikal ettiği 10 i.kinciteşrin günü 
.yaıp,laeak ih1 i.fül'le ait program geL
mİıitir. O gün şehirde eğlence yer
lerile sinemalar kapanacak., mek
tepıleııdıe, Halkev1erinde, Cumhu • 
riyet Halk partisi merkezlerinde 
Büyük Atanın ebedi hatırası ta • 
zi:z olunaıcalctır. Yüksek tahsil 
gençliği de bir fu tifaJ. programı 

hazırlıyacaktır. 

---<r-

Bira sarfiyatı fazlar 
Haıber alı:lığ<ıım:ı:za göre, Ankara 

il>i.ra fallı:rikıısının iııtlhısa.l. kuvveti 
iıhti.yacı kıuışıJ.,·enuıdığından Bo -
mooti bira fal>ri.kasından da isti · 
fade çueleri düşii.nüılımüş ve bu 
mos ele etra:fmda alakadar ma -
kamlarla temasa ıbaşlamnıştır. 

Son istatistiklere göre İ:sta:ıfuulı
daki ıbira srfiyatı gündengüTI<> art.

ma.ktatlır. Bir ay evvdl 4 vaıgoıı 

olan sarfiyat lbu ay ıbeş vaıgoruı 
çıkmıştır. 

-0---

Gümrük muhafaza vesaiti 

İsta.nlbuJ mı.lhaJ'aza teşkilatının 
deniz ve karada tamamen motöri• 
ııe edilmesi için bir program ha • 
zmlanı:ruştır. İdare için yeniden 
sür'atli iki deniz motörü inşa et
t.irilımesine başlannuştıır. 

Bunı:!an ıbaşka !karadaki teışkilatı 
için de yeni motör.l'er sipariş edil
mektedir. 

1eııe g€/ç.ıllişlerdir. Bu kaıbil eşya 
kıymetinin 400 •bin lirayı lbulı:l.uğu 
an!laş1lmaktadır. 

1 AVRUPA HARBİNiN YENi MESELELERi 1 

Cephede İki Kuvvet Arasında 
İngiliz, Fransız gazetelerinin cephe

ye ı-iden. oradan gazetelerine malü -
mat •önderen, yazılar yazan muha -
birler var. Nitekim. İtalya.o gazetele
rinin Almanya tarafına J:'Önderiln!.ş 
muhabirleri vardı. Bu muhabirlerin 
yazıları Fransız matbuatınca pek bi
t.arafane, pek vikıtane elarak karşı

lruyordu. italyan muhabirlei Lehis -
tanda.ki harekita da.tr olsun, garp cep
hesindeki vaziyete müteallik olsun neş
ri mümkün olabilecek yazlları yazdılar. 

İtalyan ırazetelerinde bu mevzular
da ı-örölen şayanı dikkat mütaleaların 
hep o bellibaşh muhabirlerin yazıları 
olduğu anlaşılıyordu. Fakat çok geç
meden İtalya.o muhabirlerin Roma.ya 
avdet ettikleri öğrenild.1. 

Artık Alman ordusunda İtalyan ga
zetecilere iş kalmftll.Ş dendi. 

Bu harbin çıkardığı meselelerden 
biri de gazetecilerin cephelerde nasıl 

çalışabilecekleri keylyetl ise dlfer mü- ı 

hinı bir mevzu da bu zamanki harpte 
kumandanların ne kadar çok bilgiye 
sahip olduklarıdır. Cepheye giden Fran
sız ve İogUiz muhabirleri kıtaa.tın her 
şeyi mükemmel olduğunu, neş'esi, şe
tareti, kuvvei maneviyesi pek yerinde 
bulunduğunu anlahrken bu orduJara. 
kumandıı edenlerin de ne kıbalde ye
tişmiş btılunduklarını anlatıyorlar. 

Cephede gazetecilere en salihiyet .. 
tar kumandanlar tarafından neler söy
lendiğine gelince; şöyle diyorlar: 

Bn harp bir sabır ve tahammül har
'hi olacaktı.r. Çok, pek ~ok sabırlı ol
mak li.zım &eliyor. Bu zamanda bü -
yük bir memleketin kuvvetlerini top
layıp bir araya getlnp.ek küçü.k işler
den değildir. Fransız ordusu yirmi gün
den az bir zamanda toplaıımamıştır. Bu 
'&eplama işi muntazam cereyan etmiş
tir. İşte bu pek büyük bir kirdır. Bu 
esnada ise 38 kilometre renişl.iiinde 
bir cephede diişmanla temas edilmiştir. 
Fakat bu temaslar ancak pek hafif kı
taat tarafından yapılmışlar. Fakat bu 
temaslar müttefikler için iyi olmuştur. 
Lebistanda bulunan bir kısım düşman 
kıtaatı garp cephesine getirildi. Fran
sız kıtaatwın ilerlemesi de mümkün 
oldu. FranslZ kıtaatının topları Alman. 
toprağında patladı. 

Harp başladı b"'llıyalı ıeııen bir kaç 

hafta. boşuna geçmemiştir. Alınan ne
ticelere ,-öre verilen zayiat pek az ol
muştur .Bu suretle ordunun itimadı, 

emniyeti artm&:ştlr. Fransız kıtaatı 

topçunun, mot.örlü vesaitin yardımı ile 
knvvetlenerek ilerlemiş, Almanlar ya
kıp yıkarak ceri çekilmişlel'dir. 

Sonra çekilirken öyle şeyler yaıtm1Ş
lard1r ki gelen Fransızlar bir eve gi
recek ol.salar evde 01üthiş btr infilıi.k 

oluyor,-..blr yere basacak olsalar orası 
çöküyor, hulasa hatıra gelmiyen böyle 
birçok tertibat alal'ak düşmanı hel:lk 
etmek için Almanlar varkuvvetlerile 
cahşblJŞla.rdJr. Buna dalr ne kadar taf
silat verilse azdır. 

Sonra. yakalanmış olan Alman esir
lerinin lfadelerinden bir kere daha 
öğreniliyor ki Alman milleti son se
nelerde harp için ook iyi hazırlanmış
tır. Okuyup yazması ktt olan Alınan 

neferleri bile ellerine verilen bir hari
tayı pekıi.13. çıkarabiliyorlar. Fa.kat bu 
askerler Avrupa.da.ki vaziyete dair bir 
şey bilmiyorlar. Hatta. Almanyaoın 

bugün Fransa ile harbetmekte oldu
ğunu bile bilmiyorlarmış. 

Bundan sonra bir İngiliz irtibat za~ 
biti de iki Alınan askerinin esir edile
rek sorulan suallere verdi.ti cevap M 

lardan hakikaten Almanlarm Fransa. 
ile harbedildiiinden haberleri olma~ 

dıiı anla.şıldığın1 söylüyor. 
914 senesi harbinin başlangıcı ne bu 

seferki harbin başlanı:-ıcı arasındaki 

farka gelince; harp malzemesinden bu
gün daha hemen hiçbir şey sa.rfedil .. 
memiştir. 

Müttefiklerin tarafı o kadar sağlam 
sorette takviye edilmişHr ki Alınan 

tarafı hücum için pek çok za.yiat ver
mek mecburiyetinde kalacaktır. Me
seli. Ma.jino hattından Fransızları çı

karmak için Alman tarafının sanki 
intihara karar vermişcesine taarruza 
geçmesi 18.zım celecektlr. Zaman geç
tikçe müttefikler tarafmın hazırlığı 

artıyor. vaziyet de günden güne knv
veUeniyor. Bunu cephe gerisinde de 
böyle anlamak lizım ..Ur. Geçen her 
sa.at müttefiklerin lehine geçmektedir. 

İşte cephedeki muhabirlerin yazdık
larının orada. iken salihiyettar ku -
mandanlardan dinledikleri bunlaTdır. 

• • 

ç. l E-~ :ı • l ! 1 •CD 
Avrupa harbi ve 

Hindistan 
Yazan.ALİ KEMAL SUNMA!f 

Lehistan taarruza uğrıyah beri, bil· 
hassa İngilterenin de taahhütlerini ye· 
rine getirmek üzere yeni bir Avrupa. 
harbine karışm~ı üzerine Bi.ndistan
da da. büyük bir hareket başlaıwştıi. 
Bu hareket İngiUerenin harp ııayele
rile şiddetle alfıkadar bulw1uyor. 

M..illeUer arası lhtiliflarının yalnu 
bir tarafın arzusite, bir tarafın valnLZ 
kuvvetine güvenerek istediğini yap -
ması .suretUe halledilmesi tanana kar
şı Hindistan efkirı umumiyesinde bir 
aksülıi.mel vardı. Onun için hep Av
rupa veka.yiini tahlil etnıe.te uğraşır

ken ister istemez nazarı dikkati biraz 
da Asy& tarafına çevirmek l:izım geli
yor .Geçen umumi harpte llindistan 
her SUl'eUe İngiltereye yardım etmiş, 
tabiri mahsusile cc:ma1en ve bedenen» 
çaltşmışh. , 

Şimdiki mesele de şudllr: Avrupada. 
kuvvetli bir taraf kalkmış, kenditi.ID· 
den daha az kuvvetli veya büsbütün 
zayıf olanlara. taarruza glrişmişt.ir. 

Neticede Avrupa sulhu bozulmuştur. 
Bu. takdirde Hinclistanın muhabbet ve 
ıeveecühü taarruza ufrıyanlaradır. Ta .. 
arrw: eden tarafın bir daha böyle sul
hu bozam.ıyacak hale cetlrilmesi li.
zım.dır. Hindistan demokrat cephesin
de hizmet etmeğe iamamile ha.zJJ"dır. 

Fakat de1:1tokra.t cephesinin calebesi 
temin edildikten sonra İngiltere tara• 
tandan Hlndistana bu maksatlara uy
g11n ela.l'ak ne verilecek?. 

İşie son haftalarda Bindistaoın mulı• 
teHf zümrelerini temsil edenl~rle va.ili 
ıuaumi arasında cereyan ettiği anla
şılan müzakerelerin mev:ıuu bu olu
yer. Hindistan, İnl'iJiz imparatorlu

tuou teşkil eden dominyonlarıu hukuk 
ve imtiyaıtatına malik olmadığı içın 

Hillt milli kon~resi bu hukuku eld<t 
etmeyi lıılemekledlr. 

İsteniyor ki İngiltere harp gayele .. 
riııi söylerken HbıdJstanın mukadde
ra.t-ı için kat'i ve vazih beyanatta bu
lunsun. 

Hindistanın kendi kendini idare e .. 
debilecek bir hale gelebilmesi için 918 
dcnberi İngüterenin bazırlandıtı söy• 
lenirken şimdiye kadar bu hususta cı
kan müşkülıi.hn Rlndista.nm pek mu.b· 
telif dio ve dilde olan milyoula.rca hal
kı.ı .. n arasındaki ihtlliiftan ileri geldi
.ti ka.ydedtJmekiedir. 

Bindistanda faal bir rol oynıyan mill1 
kongre var. Fakat yerli hükümdarlar 
bö.ffin Hindista.nın bu kongrenin hü
küm ve nüfuzn alıma. ciremiyeceğini 

söylüyorlar . .tHğer taraftan 70 - 80 mil
yon müslüma.n da milli kongrenin Hin· 
distanı temsil edemiyecetJnt t.ekrar et
mektedir. Pençap, Benıal ve Slnd gibi 

müslüman memJeketleri ile yerli hü
kümdarlar, mlhra.eeler bu hususta milli 

kongreden ayrı bulunuyorlar. 
Ba lbtili.flar yeni detildir. Reis Gan

dinin bundan on sene evvelki meşhur 
sili.hsız, kan dökmeden yaptığı mu
kavemet hareketi hil;i unutulmamı">

tır. Fakat şimdi Avrupada harbin çık
ması, İngilterenin bu harpte icap et
tiği kadar uzun zama.n dayanabilmek 
kararını vermesi üzerine İngiliz .;.m
parat.orluğunun muhtelif membala.nr
dan edilecek yardımın temini meselesi 
başgösterince Hindlstandak i vaziy l"~ 
de daha ziyade dikkatle takip edile
cek bir mahiyet aldı. Reis Gandi şim
diki zamanda yeniden bir muka,•emet 
hareketine teşebbüs edilmesini muva
fık bulmamıştır. Onun için bu sı::ferki 
münakaşalardan uzak ka.lmakt-1.drr 

Valii umumi ile müzakerelerin so
nunda ergeç bir anlaşmıya V2..l'ıia<•ağı 

kolaylıkla tahmin edilmektedir. Çcnkü 
Hindistanda muhtelif ziimrelere nıen
sup gazeteler!,!l. neşriyatı gö~teriyol' ki 
İngilteL·~ye karşı ısrarda milli k-:.ııı:

reye di~er ekalliyetlerin ınüz:ıher~t 
etmesi varit deiildlr. Milli kongre Dln
distanı temsil edemez dedikleri gibi 
diğer taraftan da İnıiltereden istene
cek ne varsa bunların Avrupa harbin .. 
den ve demokratlar cephesinin galebe
sinden sonra istenerek vekayi ve za

manla alına.bileceğini müdafaa eden -
ter de, vardır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oardi 

Bu nasıl muvakkat 
tarife? 

Eyüpte oturan bir okuyucumus 
yazıyor: 

dlaliç şirketi altı a.ydanberi bir 
muvakkat tarifedir tutturmuş, gi
diyor. Bizim blldiğimiz muvakkzt 
tarife herhangi bir intikal zama
nında ve kısa bir müddet için tat
bik edUir ve tekrar oormal tarife
ye a.vdet olu.nur. Bir muvakkat 
tar.i.feıılıı altı ay sürdüiü ve daha 
ne kadar da süreceğinin malfını 

olmadtğı görülmüş şey decildlr. 
Halk bu tarifeden şikiyetçidir, 

çünkü zamanında. vapurunu bu· 
laıııamaktadıl'. Bazan iki vapur 
yolcusunun bir vapura. doldurnl· 
duiu görülmektedir. Bütü.n bun
lar ne zaman bir nizam ve inti· 
zama konacak da, Haliçlller ber 
gün çektikleri bir dertten kurlu• 
lacak?• 



Alınan generalleri 
arasında aziller 

Son 24 

EN SON DAKika 
Bitaraflık müzakeresi devamediyor 
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Sovyetler Ve i Ribentrop Bugün Bir ı Cll ! . rH 

(Birinci sahifeden devam) 

Almanya Nutuk Sö ı··yor RüşvET 
(1 inci sahifeden devam) Alman ordusunun İsviçre, ya - ı 

J; nde 
1 

.:aat zart:ında garp cep-
~"l>ıl;ı.n kaalıyet bvada ve karada 
O YlÜ]rj e-şı~e "111ırsar etmıştir. 

iıııııını, e.nben cepiı<!nın heye<ti 
"'·- ·'Yesınd •· · ed . k. 
C"'l artık ''-c~us en su u -

ılnıaıct devam E'<t<'lniyeceği an- j 
g •lı, a~ır HE'!" znar olduğu 
01<1uııu faalıyetın en şıddetli 
1<ı1 aras~cephl'nin Sar rte Mo-

Vqinrton Zf (A.A.}- S17asô ....ı. -
it-ilerde ha.sıl ol•n lll:anaM:ıe ıöre bib
rathk kanunu hakkmda yapdaa miı -
zakereler bu halb. sona erecektir. 

Pit,man proJHinin kabulü lehlnd~ 

btiyök bir ekserlytt temla edttmiştl.r. 

Şimdi mrb'usan mecHıdııdr yapdacak 
müzakf'reler alaka ile beklenmektedir." 

Lhlerler tarafından yapslan tahki

kat neticesinde Plıtman ıtroJeslnln ka-ı 
bul edilmesi kuvvetle mulıiemel bu

ulnduğu ~,.üt ehnl~ de IJa 111r0Je

nin on Pin evvel tahmin Mlldlll ka

tlar lniyük bir ekserbeüe kabul edil
mly~ anlasıJmıştır. 

rupa harbi karşısındak ı ht"defi her 
vakit st-zmlye ve b:ab etmlye çalL'itl
fımır; Kibi aeıklır. Sovyetler, kendi 
emnly~t ve hedeflerine halel gelme
mek şartlle Df' bir Avrupa, ne de bir 
dü.ıı:ra harbine müteınayll detildil"ler. 

Bütün dünya har~debillr, fak.at, 
Sovyet Rusvanın menfaati harbin dı

şında bulunmak, kuvvetini muhafaı:a 

etmek. her bakımdan kudretler.ini bir 
kaç misli arttırmak Vl' öylece kalmak
tır .Ba itibarla, Almanya ile anr..,.ında. 

l'.fzll bir lllllak ohıtadıf1 ırlbl Alman
yaya normalin dıs.ında vadedilt.:d'I 
hiçbir şeysi de yoktur. 

Londra 24 (Hususi) - Berlinde ~~~g~~~~;;,01~~~; ~~1':,:s~ __ N_a_kl_e_d_en_· _s_·_e_ıa_·_m_i_l_z_.z_e_ı_ 
üç günrderııberi Nazi viI-3.yeti ~efleri da kendi!;ine yeni dü.şma~1 !~u\·vet- Huan Baba bir yandan atını kam-

~=r~:~ıl~~r~f:ra~:r~~:n k~nbr:; 
1 

1eri kaza.nıdırmaktan başka b:r şeye çılarken. bir yandan da so~lf'nlyordu. 
ketumiyet muhafaza etmektedir. yaram:yacaktır. Alman od·ıst< bu hlob!r sucum yok. lı•ı• kabahat All-

memleketlerden geçerken de bır- oln~. 
Bununla •beraber, oon derece ciddi biri arkıasına birvok manialarla Ve cf'bniden mahkemenin celbin• 
kararlar alınımış olduğuna şüphe karşılaşmak meoburiyeti!l'dedir eıkanp bakıyor, ,.ıne r.bin• koyuyor, 
yoktur. Hariciye Nazırı Fon Rlb- atına vuruyordu kam<'ı~·ı .•• 
bentro b ~"" D · , Londra ~4 (H.ısusi) Alman 1 

Bıtarar b ı garp k=ıdır. 
<'ıeıe g" ır membadan verilen 

"*alll'lıa:C· eski Ahnan ordu:arı 
n.~n 'Ye !'(>isi C.,neraı Ha -
k dôi~y ~ral Strag kraliyetçı

ılu .,_. l&iJ.e azk!dılmışlerdir. Or
llıa.ıı do~da I<:ra '}'e'tçiJi.ğın ı•avıl -
~ az~:~:k! daha b~ka °zabıt -
·-..it. ""'1 o;ıık~ıi de bildirllmek-

b* l.olidr ";ıe l!Ö ada IM!'ş....nı-len bir ie'b-

Bir trende 40 kişi yanarak öldü 
llleksiko 24 (A.A.)- İ~tl• it<ller, j 

kadınlar ve eocu.kla.J' bulwıan bir treıa 
\'t"rac.ru.z devle-ti arazisinde ki.in To- l 
losa clvaruala yoldan ~ıknıl$tır. l 

Birkaç petalı vacvn• iştial 

~nciı mevki 1olcularmdaıı 
yanarak Olm.UJtür. 

etmlşllr. 

40 kişi 

Batırılan bir Fransız gemisi 
kal<ın mü""tt®atın denize imli -
rilınesine müsaade etti. ~ ·h.,,,,re' ~rıllar son yaptık -

nılıa~ ·~len ""'1&;ında 16 
~l'dır11Uaıı layyare.;i kaybet -
ıı<i,..~ Ikı Alman tayyare;i de 
~. e<>ntlbu '}'lrbıi Ü?.91"irııde 
~~ ~r ve takiıplerine çıkan 1 

1 '1ııo: ';1 tl.:ryan>leıi bunlardım * den ıze <l'\:ı,;timını;rlem ir. 

B-Osron 2.( (A.A.) - Atlant>k ~ 
ruziruie bir Alıman tahtefuah.iri ta- 1 

rafınd ıın ktı nlan Emile - Miguet 
ismiııdeki Frıım;ız sanı.ıç gıemit;inio 
kaptanı, gııı<e'tcil~e şuıbeyanııtta 
buhmmuıftUT'; 

·On gün kadar evvoei, t.ılr~lha
hır hiı;ıbir ihtarda bulunmadan ü
ııerimıze at"'! açtı. İlk obüs atıJ.dı
ğı zaman havo karannıştı. l'!unu 1 
mütealnp vapuremuza hinkaç obüs 
daha atıJıiı. Bunlmdarı biri m:iiTelt- ı 
tebatın buhı.n.dugu k:ısm.a is<ılbet e
dere-it ın.. mit,xmutı vticudwü tkiy;e/ 
ayırdı. 

l3omba:rdımandan sanrl..tlanmız 
d.eni2ıde yüzıeıniyecek bale gelmişti 
Yalnız bir tanesine .bi:rşey olma -
~tı. Bu sandalı deni'ze indirerek 
hepınmi sarda!.yaiıır gi:bi sıkışmak 
s~tile içine yerleştik.. 31 sa.at 
karlar suyun üstünde kaldıktan 

oonra cBlacldıawık• ismindeki a -
merikan vapuru tarafından kur -
tarılıdık.. 

ll»i.. ş~ de . . 
~'."le ;.,.,~,.......,.... ve At)aı; de-
.:·~ """"" lay_.,.areleri AJırnan 
Y~ ~ iki taarruz 
~ ır. Ta&1T1Jzdan sorrra 
'"'1,-y~ ~a.lclığı yenle tarns
lı:iıı,. ~ Peıı P>ilr>tlar bu gemilerin 

lıduf ilde ...... ~-••mı~'"'ll 

J\skcr Gözile 
F'ta~(~ seltifeden devam) 
~ f~r Alınan zayiatının bu 
... ııı~ --~- Sig!rid istih
~lna nı.,. köti.ı İDfll edihni:ş ol - · 
•)'\ıi ııı-ctfetıneır1ıec1ııı1er. Çünkü ' 
İl;ıtı lııı. ~ .İÇinde«:ı Fra'llSIZ za
~ega,,,, · rnikta.rın üçle biri bile 

ıı,-·QŞ. 

)l't tr def. ~......,__, .• 
*ruı... ~u-ııı lıatıtııım birçok 

~le.iit- ıllı;je k.oılları açıktan git-
1\a ~: Ancak ceflhenın bir kıs

~aın ]'61i:ar vardır. Bi
~.itt(,ı.,,.i b P.-a,_ ~ll6U ve tay
~ • n Glıııı ':...~~Werı daima p~ 
.~ttıllda .6~"""'1r. Ha.lıbuki Ma:i'ino 
. 'llı k~ ille ta ııeıideıl<i Meç ııeh-

ttur ıtı~<ıseı!a tu nenen mec-
lkiııtj 

1nın ÜSt ~ Si.gfrid l6tlhkıi.mla
t•-~~ Ö:,.~lannm kili miktar-. 
"'<lıliYOr. B~ ~ına 

ıt . bir d. ıııtlhldıısnlıaı n w:e-
1J.ı ıa,,,_ ~n m«misi ı><rtla _ 
."<il <4;"• luaı.De gelen 9&ISın -
~ idelti çunenııv ve beton-
'~~ dağı.lmağa, ıbu yüzden 
"'d~ı.,;'Vaılanma ve •. telef olma 
h ııt,, loı ,"lll<.ua gedıgı gıbı, çi _ 
";ay1 ı., ZJ.arı da istiıhk~mlardaki 

h 'l'ıııeı.:ttıeffllıi edılemez bir iıale 
~<lıııtıı ,,,;;;-ır. Bu da ora!arda bu
"'ıı!il\i k r:! nn ıb~'>evi m uka _ 
'"~ h U-ı:n.ıJttadır Nitekim açık 

';Jııı-.~ aııbeıdip ağır yaralı dü -
ı iıa]rj Y\Uıde &8 ınm kurtulıdu-ı 
'l'!ıı b~' 1.Sl_iihl<lırnJanda yaralanan-] 
~ttuı.ını nısbeıuen çok fazla 
at'ııı1 'Yarak ölımeleri S~ 

~ ~Sılıhi şartlannın bozuk 
lıattıq s·goStenndotedir. 
UıııUrn ~fıid ha.ttuıı.ı.ı bulunan

~~lj~ ı hır taarruza geçibneıini 
• aıııu:;ı:u etmekie mi.-;ler Mak
~ liya<1 ' taarrtu.a geçmı.; olmak-

! havase, StgfrW:ı hattının bumıJ.-
11\dan kurtulımak. 

'-- ERKANIHARB 

T~le ~a geçmiş. Sağ 

Sıı,t kallJ'l 39 kşi Emile Miıguet'ıyi 
~ikten sonra, tah tellbaıl:ıir bir 
torpillıe bapuru baıti.rmışti.r. 

Şimal denizinde mayin tehlikeleri 
Londra H (A.A.) - Bır İngi.l.iz 

muavin bıı:va fi.lıosumın ~imal d~ 

ırizinde ticaret ~.erıüleritııden mii
~ bir kanıe,.t ınubtemeI bir 
ieW<.ette11 kurtaTil..ığı bitiirilınek
ted.ir 

Filo, ltaf~in takip ett;fti yo -

lun Ü!Jl!rİl1de Alırıankıt- tarMındarı 

kxmuian serseri mayillleri ıııörere<ı: 

k.alilE!'fi l>Weı:ıciar etmiıjtir. Bunun 
üzerine ticaret vapurları yolları -
ru değştirerek teh!.ik.ey:1 atia.troı.ş -
lardı<r. 

Bir Amerika vapurunun başından 
geçenler? 

Mos.tova 24 (A.A.J- Meurmımskdaıı 

•Tau ajaoama blldlrllber. 
23 birinci Wıtrio cecesl Mourmansk

ın şimalinde ki.in Kola kOrfezlne Aııl

mao bayraitını 1&4ıyan ~lr &'emi c!r
ınlştlr .Gemi:,• hiçbir Sevyet piletu 
lr.Jlavuzluk etmiyordu. Bu Ketnf, Nev
TGrk llmanıaa mensap ve 5to0 ton 
lıacminlk ve City of F1tnt adında bir 
Amerikan ıemist idJ. Evrakuıa aasa· 
ran bu gemi, Ma~re ıldborda. 

Yolda bir Alman kruvasoril tara.fan -
dan yakalanarak Kolaya cötb:rii]md( 

üzere içine kJ'uvazör mö.rflteba&mdan 
18 kişi kon-ıışlur. 

Ahnan mQrettebatım.a itadelerin• 
ıöre C'eminln hamulesi olan traktörler, 
buğday, meyvalar. deriler ve mum ka

çak eşyadan madut bulunuyordu. 
Mourmansk bahriye makamatı ge-

~ mehafU, im hidlsenfn bitaraf
lık hakkuulakj mıi&altereler üzerlnde 
müsait bir ~ basil edebilecefl:ni be
yan ....,ekled!rler. 

Vqln&'lolı 114 (A.A.)- CIQ> of Fllnl 
in möce:hhest olaa U. S. A. line ttyri

sefaln kamp&ayuırun ikinci reisi Mac 
Cartly. remide yelcu bulunmaaıalr:t& 

eltlaiımu beyan olmlşt.ır. 

Mumaöe;rh. &'emlnln müaderesl ha
vadüılni teyit eder malômat almaunş 
eldutunu beyan ve muU.lea aentinden 
imtina etm .. Ur. Bununla ~raber kum
llı&DYMıın direktörleri, &'eminin Man
oesterdea hareket et.tik.ten sonra hangi 

yolu ta.kip etmı. olduiuaa suale f8.F&D 
girmektedirler. 

Gemi M.ançesle<den 15 ilk leıpin~e 
hareke&. etm1' olup LlverPol, Glasko ve 
ve Dub.lioe ufrıyacak ve diğer ecnebi 

miyi 7.apt ve Atman mtirettebatı hap- limanlara ui"ramak!lzın dotruca A-
sehnişlerdir. merikaya dönecekti 

Vaşin.-ton Z4 (A.A.>- llariciye ne- Geminin hangi mJntakada ara,tırıl-
zareti ~oskovadaki Amerika scfirile mış olduğu suali Irat edilmektedir. 

VSL4in1"tondaki Sovyei seflrinden City Hatırlarda. oldutu llz~re ('ity of Fllnt 
of Flint ,.em.isinin zapta hakkında tah- cAthenia» yoleuJarından 220 kişiyi a-
klka.t yapmalarını istem.iştir . hp kurtarmış idi. 

Alman ve Sovyet orduları arasında gerginlik 
Londra %' (F. İ.)- Ntus K.ronikl 

gazetesinin yaz.dıjuıa •öre. Alman ve 
Rus orduları arasında cerrtollk art
maldadır . 

Der lkJ if&'al mmta.kasmda naa1 a
j&ııları herkesi Fransa Ue İn&'iltenııln 

önümüzdeki ilkbaharda rzllece.kle:rini 
lk.uaa. (!alLıı;maktadır. Wtlerln kt!ılları 

Polon:radan tardederek. mti:staltll bir 
Ukraoya ~kil edttett bildlrilmE>ltte
dlr. Polonyada Yahudllerf' karş.ı alJ
rıa.rı tfodbirler Almanyadan beterdir. 

suslar da takır hkır faalyetlerlni sür
dürüyorlardı. 

'::' l'lo, 22 - Yazan: RAHMİ YACIZ 

Adil k ·· · · d Id 

Hamidiye Karanlıklimaoda cecenln 
hulii:lünU beklf'di. Yatsıdan sonra a
kının ilk taarruz hedeflerinJ harita ü

zerinde te~bit f'df'n ı.uvarinin aklına 

gelen bir kurnazlık; ç:ıkutın 1"b:U lı:al

masını tamamen temine yarada. 

aptan suvarının yanın an ayrı ı, 

..... gemiyi bir defa daha dolaş:ı 
" lı.ııi,., 
' ttttı.- UJı.u ki l'erek Çanakk.ıle-
t~ ... boi 

t tü:l!~ •:ıın iki tara.f111d-'"kl &!:Ol- -

' ~\>tl ~ d(U;imtın ca.ıııa.su var. 

~~ ... · 
1
• btıra.' bu lıia.balı hareket etüii 

~·tt"dj ,., l~lip demirlNitlnrlıi rör-
•t '· lln · "ı...Jtiın· &'Oıiq, bizim ırJ.ti tul-
~ ~trllıl' lt. hW"ucumu;ıu dWj.mana 

lbi)e )(: ~ ll:M"re onları harekete 
...., lı_kk ili ı bir sebeptir. 

' llu. llltz va.- kaptanım! 
'-•rıb\::naı~l'h bu harf'ketimlzi i

. it ıe1.ıı b du marun ba.'ilretiDi bat-
~d:~ u reeeyt burada. Karanlık 

..... t ........ 
C::o1t f'Yi ta.urhyorum. 

'() •ı•vu k "41d ı kaplantıı1, 
l tırtt\ e. biraz 111onra Karanlık h

' ~ıt t'b\iz •J'i olur ...... ıa.-. . 
\'ar1 tı\ n hareket edeJlmT 

' fl~ !laaı 'iOnra? 
.\q ~ll~hin 
1 ll 1ta. " kaptanım! 
ltı Plan 

' kt-tt\ıl't b ısuvarinln yanından a7-
r,, d0ır,ir· lr defa daha dolatllkla.ıı 
~ \rı"&! 111 başına rittı; 
""'l'iıı ı 1 \·erdi 

'> rı~ı • Hamidln aiır otu 
ı..'.lt•••k•ldı, Karanı.ı.ı.ıımaııa llotru 
"'l.tı, il hotaz dı~ından yapılaca.il. ' .... ıa... b !r ölü ....,~ lçlll 

de bulunan Karanhklimana l"lrdl, o-
raya tekr'\r demirledi. 

Rauf kaptanın yerden l"Öt. 4fl.lkadar 
hakkı vardı. Boğazuı iki yakasındaki 

yüzlerce part;a köyün ahalisi tekmil 
adalı Rumlardan lba~tttr. Bunlu Türk 
dooanma..;ının her hareketini muhielif 

vasıtalarla duı;.mana haber veriyorlar, 
aralarında clzlenen profesyonel ca -
su.slara da htr türlu yardımı Köslreri-
yorlardı. 

Hülr.ü.ınet bu muıtr faaliyetin far -
kında7dı. Fakat bütl.İn ba köyleri ora
dan ka.Jdırıp.ak, ;,halisini tehcire t:lbt 
tutmak zamanın Vt" harp vaziyetinin 
nezaketi karşasıu.da yapılması im -

kıins• bir hareket halini alıyordu. Bö.y
le bir hareke&; harbin blda7etlnde Os-
aıanh ordusunun kuvveüni, Balkanh 
m11tteflklerin t.opyek1ln kavvetlertnden 
üstün .-ören (düveli muazzam&) adh 

Avrupa. devletlerinin .harbin neUcesl. 
ne olursa olısun, muharip devieiler 
k.endJ ltudut ve statiıkola.;ınt mabafaza 
ed~klerdir» şeklinde verdikle.d ka-
rarla tebaru.ı ve tezahu.r eden 7anlım

lanru bu afer müdahale şe-klln.e .NkA

hillrdl. Onan leln bu işin lda,..,,,a eı

hetlne lidlliyer, hop•lanla ba.nnao ea-

Yatsıdan sonra suvari reminin cü

vertesinde ük bir ateş yMtıtmasmı 

emretti. Bu emir yerine ceUrilince bo
ğazın karanhğını yaran btr alev, siyah 

dumanlar blr kızıl ateş slitunu köte 
yükselirken Hamidiyenin telsizi de Ni.

ridakl donanma kumandanlıiına şöy
le kısa bir tel(raf verdi: 

Nirida Dooao.ma kumandaoJıima 
Kömürhiklerimde yancın çıktı.. it

fasına uiraşıyoruz. 

B1ımidl7e süvarilıi yüzbaşı 

Rauf 

Cok e-eçmeden ditf'r bir .şifre ile de 

&elıişa düşen Don&nma Amiraline bll
oun bir gisle•e tedbiri oldu.ta bildi
rilerek şafakla harekete hazırlanıldı. 

Gece, Karanlıklbnandan Yukoelea kı

ztUık.., alev ve duma.nlar bofaz köyle
rlodekl halkı leli.şa düşıirın.Üf, dÜf -

man hesabına lotlhbarat 1ap:mlar işi 

tahkik elmlJler, Hamldlyede yauaın 

elkllfı zamnaa k&pdmı:şlar, üstel Dl: ba 
mmtaltadakı caauslar da bilUtiıam a,. .. 

tık .. çel<U.,., DamldJ1enln ~ifreoinl de 
kaydedbı.ee buna inanmışlar, Monde
nsta bulunan dü,şman donanması a

mlnllne Hamldl:venln Karanhkliman
da bir yansın netıceııt harap oldafuna 
haber vermişlerdi. 

Sovyetler Alman:ranın Polonyaya. 
taarnuu ile kendileri için tahassül e
den vaziyeti tasfiye etmişlerdir. Mali 
ve iktısadi yardım bahSlnt' gelince, 
bunun da altın bedel mukabilinde ya
pılrnuında hiçbir mahzur kaydedUm&
dlfiııi muhtelif kaynaklar teyit etmekte
dir. Bu vaziyette, Stallnin revabı Al· 

manyanın J(!lnde buJunduiu vaziyeti 
ve tibf oldufu ıtartlan bir kat daha 
aydın-latmıya J'&rar olnn1$, Almanya
nın SovyetJer Birlijind.en bir askeri 
lltllak beklemesine lmkin elmadıiıoı 
C'ÖZ:Önüne koymuşLar. Şlmdikl h.alde 

ve .rörünürde Almanya tek baş.ınadır 

ve İtalya ile olan askeri ttutakı da mu-

aüaJ. ve işlemez kalflhştlr. Bu vaziyette 
Almanyanm ae yapacajı ve haJ1&1 yola 

rfdeceii hakikaten tal'a.ru meraktır. 
Berllntlen a.k9edet'I habertw Alman 
teflain Alman diPiomatlan, kuman· 
dantan ve nazi şefltti ile cenlş ve stkı 
tem.aslar yaptafmı ve yeni kararlar al
mak arifesinde bulunduğunu Mber 
vermekted.trler. BH kar.Ütaruı mabl-

7.tl hakkında .ın>dltlen hl<l>lr '°' söy
lenemez. Fa.kai, başlıca şu Ü.(' mevzu 
ti.zerinde olacai't tahmin f'dlleblıtr: 

non lmkinJerı-.. ıemta ey~mek, 

%.-- Derhal Almııanyanın •addi ve 
manen btitiia k ... vdlerinl seferber 
Merek t:aanm l;ıarl:ri yapmak, 

3- Muharebeyi me'ftiil~tirmenin 

veya ,ömullflHl.iraenin Alman menfa· 
&ileri ve fstikbaJt userlndekl tesıirlerlnl 
ölçmek ve karara ballamak. 

Berhald! yakın rinlel' bbe bu ü~ 

eaasta• birin.hı tercih edJJeeeftnj l"is· 
iereeek; fakat, asla Sovyeiler Blrtifl 
Ue Almanya art.Smda bir askeri ittifak 
yapdmasın , miimkün bulwımadıfını 

da bir ket"e Oha ıe,.ıt edecektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Alış ver:ş yüzünden 

Kasımpa:şada otuntn ooyyar ka-, 
vuncu İsmail alış veriş yüzünden 1 
çıkan kavga netie<$inde Mehmet 
oğlu Rec"'p adında bir araıbacıyı 
bıçakla baldırından yaralamıştır. 

ZAYİ - Yıldız bırinci ilk okulun
dan 937 /938 ders yılında aldığım ~e

hadetnamemi zayettitn. Yenisini ala
cagımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Tahsin iğlu Necati Kulaksız 

İstanbul Asliye 
Mahkemesinden. 

Üçüncü Hukuk 

Müzeyyen tarafından, koca11 Beşik.. 

taşta Sinanpaşa mahallbinde Akmaz
çeşme sokak 32 No. da mukın1 mu -

maileyh Yusuf ah•yhine ınahkt•meı:ul 

939/1042 No. sı ile açılan bo~nma 

davasına ait arzuhal. ikaınetgilhuu11 

meçhul olduğu tahakkuk eden M. a
leyhe Hanen tebliğ edildigi ve müddeti 

geçtiği halde cevap vermemesi hase
bile ınuhakeme günU olarak 20/10/939 
saat 14 tayin edilmiş oldllğundan mu 

maileyh Yusu!w1 mezkıir gün ve sa
atte mahkemede bulunına.sı veya bir 
vekil göndermesi iliz.umu ilAn olunur. 

P U ~~ anzı,g te bir Ali komŞU!liiU..Vdu, buyük bir ko~ al-
nutuk söyliyecektir. Nazırın söy _ Hariciye Nazınnın bu akşaım Dan- mu;lı. Koçu aradabir hasıbo bırakı -
liyeoeği bu nutukla ortaya ye~i _ zig'te söylıyeceği nutka ehcmwi -
den bir su1'h tekliii atacağı ve bu yet verrmektetlir. Re'seo- su h tek- 1 
teklifin de kı>bul edfimediği tak- hfir..de bulunamıyacak vazıyette 
dırde, k.ararlann raUbikine geçi _ olan Hitlıer'ın garp dev~tkrine ı 
leceği zanned.1ıınekterlir. Maama- Hariciye Nazırının ağ'zile yeni sulıh 
fiJı bu nutuk Hitler"n yeni l:>ir jesti tekl'ferinde bulunması ihtimal da. 
ola. rak telakki edilmektedir. 1 hilindedir. Ancak bu nutkun garp 

devlletlerinin va:zıyetinde bir de -
IIlTLER İKİ YOLUN AGZINDA ğt11klik yapacağı ~annali1memek-

p · 24 · tedir. 
· ar15. .. (F. 1.) - Hitler şu da- 1 Bununla beraber. nutkun tama-

kika butun Nazi Şefleri Alman er-
kan;hatbiyesı, kumand~ h""-'<!ti, mıle Almanyayı a'.eşe atan bir harp 
Ankara, Roma ve Moskovad~~ g~ nutku akması da beklen<'bilir 
len sefirlerle kxınw;mu:ı ve karar- ı---------------ı 
lan.nı vermiş bulunmaktadır. ı• İ J v 

Pöti PariZiyen gazeleoi diyor ki:! a ya e 
~Hıtler'in, itimat ettiği adamlan 1 Balkanlar 
Be~lıne davıet e'.mesi, evvelce ol-
duğu gıbı, bir hükıimet vazıfesı (1 inci sahıfeden devam) 
kadrosunu aşkrn karar1ann meıv - Berttnde uyandırdlfı hayrf't ve inki-
zuu ball:ısolduğunu göstermekle - 1 

<tir. ı 
Hitler şimdi iki )'Olun ağızıı.da 

bulunmaktadır: Ya kendi,;ınin ve 
Alıman Rayhinin istikbalini tehli- [ 
keye atacak veyahut ta Ingiliz ve 
Fransız devlet reislerinin nutukla
rında ooyledi1dleri şar1il:ara boyun 
eğerek, sulhu kabul odecektır. 

Hitler, gaqıta kat'i bi:r iharekete 
geçme.k için Sovyeıtlerin kafı mü
zaıhıero:ine istinat edemez ve Al -
manyada gizliıden gizliye ba'?lıyatf 
komünizm cereyanından çekinmek
tedir. Hit~. Balkanlarda Türki -
yenin de iltihakı ile hudı.r'suz kay
naklar,nı arttırmış olan iki büyük 
devlete karşı, sadece kendi kuv - ı 
vetlerile k.arşı çıkmak mecburiye- ı 
iindedir. Şimdi Hitler yüklenecegı" 
ınü14ıiış mes'uliyetleri Nazi parti -
sinin diğer şefleril.e pıMJ etmek is
temektedir.> 

Loııdra 24 (F. İ.) - Holandalı 
bır askeri mü\Eiı&»;J6 Majino hat
tmı yannak için Aılınanların iki 
milyon insan feda etmeleri liızun 
geldiğim Y'azmaktadır. Halbuki l>ir 
milyonu göııden çıkaran Hitler di
ğer .bir mliyon için tereddüt et -
mektedir, 

sardan bahsederken ihyor ki: 
.Şimdi Alman polittkası Balkanlar

da utrachitı sadmeoin leslrhıl baHllU-
mek ,On. bin turlti OO"elere b""Ya.r -
m:ığa. çahşacaktır. 

Diier tarlatan İtaJy&nm BalkaııJar
ola ırösterildlti alaka d• malümdur. ~ 
iarafh pa.kt 82.lkanlarw blrUfini da

ba Uya.de tarsbı etmiştir. Buyuk Bri-

elan Roma.n.,vaya ve Yu.an'8Laaa kar

şı aldıkları tahbutleri yemte &'ıeürmcık 
hususunda timdi musait bir vad:J"ette 
bulunuyorlar. 

BO:yük Brltan7a ile Tiirkbe arasm
Ukl kat'l muahede onu BaJkaalara 
yaklaşt.ımu.kLa ve yoklajw, PoJonyaya 
dojnıdan dofruya yardım etmesine 
mani olan bir askeri hartkit tis5iinÜ, 
lcablnda kendtsiae temin f'tmV, bulun-
mak&adır .» 

BAŞKA MEMLEKETLERE 
AKSEDEN HABERLER 

A'!T\S.-ardam 24 - İtai;yanın Bal
kan i.ttihadına dahil devlıetlıerle, 
Bu.lgariııı.m ve Maıcaristarun da iş
tirakile bir loonferan.s aktıni dü -
şündüğü hakıkınllaki haberJ.er te -
t!'Y'Yİit etmekted4r. Konferal'l6 Bal
kanlarda ve orta ı\vrupada sultnı 
kt.W'Vetlenrli:rımek meselearııi gö -
rüşecekt ir. 

T A K S İ M Sinemasında 
' 27~e~:;~ Bu CUM Matinderdea 

yor, ko( Da.san &banın tarlasına giri
yordu. 

Hasan Baba bir iki '-tfer k()('u yaka
layıp Aliye tesliın elml.; vt- "On defa-
~ında da: 

- Ali dikkat M. eier koc bir daha 
tarlama ı'irerse 1"ebertlrim! dembı:U~ 

KoÇ bu s0zf' kulak a.&M'ak df'illdi ya. 
Amma AH de asmamıştı. Bir ôtle lb
tti H~n Baba kO<'U yine tarla~ında 

rörWıce tiıff'iini om uda mı ·, nisan al
mış. hayvanı beyninden vurmuştu. 

Bu b&dise köyde halli de-dikodu yap .. 
tı. Ali de Hasan Baba aleyhine dava 
a('h. 

Duan baba bJr yandan hayvanmı 
kırbaç~J.191', lrir yandan da soyleniyor
du: 

BUtun kabahat Alide. bunda benim 
hiçbir suçum yok!. 

Böyle cıöyle.11f' c;oylene şebre ıeldi, 

av1&katın yaı:ıhanesine &'irdl. Avukat 
Bay CemH Hasan Babanın derdini dln-
teclikten sonra batj;ını salladı: 

- Fena dedi, işin fena Hasan Baba, 
en iyisi Aliden oz.ur dile, bu lfl sulh 
yolile halledelim. 

llasuı Baba irkildi: 

- AJlalı l'ÖStermesln dedi, davayı 

kaJ'ltederlm de Aliden af dilemem. 
- Pekl, 6yleyse mahkf'mede hakkı-

mu:ı ınihl&f'aa rtmefe c.alışırıı. 

Duan ll&bıanın birdenbire batırma 
loıuık• blrşe7 celdl: 

- Bay avukat dedi, hıikime iki hin-
dl .-Ontlersem. 

Avukat .) erinden fırladı: 

- Salatı ha dedi, eter boyle bl""" 
yapan&Jl davayt muhakkak kaybeder
sin. 

Hasan llaAJa 1ttk .-şh: 

- Neden? df'dl. 
- Çimku hi.ll:im (Ok aamus1o, (!Ok 

tihtriiBttttr. Bir kere hindileri .-eri yol
lar, sana da iyle k.ızar ki, davayı lı:ay~ 

-rstn. 
Ha.san Babanın ('ok earu sıkıkll. Kö

ye ~ dW,üneeli dondll ve akşam işi 

kan.sına anlattı.. Kan ı diı.şımdiı, ta -
ttH>: 

Sıkılma dedi. Ali dava11 kaybe-
der. .. 
Mulıldteme ırllnll ıreldl, eatı.. Ali Ue 

RMaD - danışllllar. Hakim iki ıa
nılı da cllnledl. A"111uıl Bay Cemil ıru
zei bt:r •ttdalaa yaptı. 

Hasa• Baba beraat etti. 
Muhakemeden ~ıktıktan !lonn avu

kat: 
- N'1')'se dedi, davayı kaı:andık am

ma ben de tyl müdafaa etilm. 
Ha.san Baba gliliım:lif'dl: 

- Ora.91 öyle, fakat bu işte benim 
hindilerin de dahil olmnştur. 

- Ne'!. RindUeri yolladın mı!. 
- Yolladım, yolladım amma. kendi 

lanıfUIU!an defli, Ali larafındao 701-

lad.ım!. 

,, ......... ,. ······· .,. 

CHARLES BOYER 
ANNA BELLA 

Aşk v~ife kaıhramaniı.k filmi 

TÜRKÇE 
Sözlü 

B Vatanını sven her f...-d bu büyük eseri iti••••• 
~ ·retrııelidirl<!'!' 

İı:rt.aDbul blTillct Uca.ret mahkeme
alnden: 

Mahkemece sai.ılmasına karar ve -
rilmi..ş olan 98 balyada sa.O 9820 kilo 
kasapba:jı Yedikule tabağ yünU ac;ık 

arttırma suretile 26/10/939 perşembe 
glinü saat on bir buçukta ve kabil ol
madığı takdirde anı takip eden ilk 
günierin ayni saatinde Bahçekapıda 

Ticaret ve Zahtre borsasında satılaca
S:111dan talip olanların mezkür gün ve 
saaUe satış yerinde ha'Z.lr buh.:nrnalan 
il~ olunur. (2J321) 

Yarın m.atınelerden f [ 8 A H 
• ıhbaren [ Ve Al AK Yarın matinelerden 

itibaren 

mrnuRiYET BAYRAMI l\IÜNASEBETİLE ' 

Önümüzdeki p EH S E M 8 E A K S A M 1 •enı;;~:k u:i,~~yük 
KEŞİF ALAY/ Türkçe 

Şanı göklere sığmıyacak, şerefi dünyayı dar bulcak senenin en 
mühim filimi 50 senedenıberi sin<llnacıJık a.Jeıninde eşi görülı:ni -
yen şaıheserler şalı.es&i. 

A~r:ca şayanı dikka.t CESUR POLİ.'SLER 
Buyuk Gangster fılımı: 
Amerikanın Ölüm Kaynağı Gangsterletile en modern. kuvvetlenn 

ve makinel!eışen polisi.erin savaşı 

AZA K'da FERAH'da 

27 T. ~'l'el Cuma günü matinelerden itibarea 

Tepebaşı A S R J Sinema.da 

ZEYNEBIM 
Türkçe sözlü, şarkıh ve raktsll fevk~Aciefftad 

BeMekiir kamı.ni Arlakinin idatt1Jinde 40 ki~iJik 

sahibium ııesi hey'eti ve rak~aııe SEMİRA llllllill
MED'in bu fevkalade filmi görenleri teshir edecektir, 

Türk artisti - Rejlıııör - Teknlııyen ve ınusikiıjinaslarını.n filımi 
Baş rotlecde: MÜNİR NUREDDİN - HAZIM - FER.tHA TEVFİK -
BEHZAT - HALİDE - MUAMMER - HAD! - SAİT - PERİHAN -

SUAVİ ve Gtiı.sEREN 
MUSOO KlSMl; B:iliı~ bu f lim iç'in ibesle1enen Aşkın 8e!!i -Aşkın 
:ıztırııllıı - Aşka zaferi - Deli G<lnül şarkıları ille Uvertür. 

SADETTiN KAYNAK 
Diğer .şarlttlar: MUHLlS SA;BAHA'ITİN 

:S. flbrti·saym hal:kımı.zın tııhatça görebtlrrıeı;i için şehrimizin en 
lbtly1J!ı: ild sineması olan 

SARAY ve iPEK 

lzMİRLİLER: Bu Frhın ayni zırmanda ELHıJUVLH.1\11 
sinema.sında da göo-terHecektir. 



4 - S O N T E L G • A 1' - 24 lltabtctrqabır lta 

PARIS MEKTUPLARI: 

Harp halinde olan 
Pariste gece hayatı Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji kırıklık, ve bütün ağrılarmızı derhal keser. 

A k k kl J • • İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Tfı 80 Q QTaQ yüzlerı boyalı, - • Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz .• -

tuvaletli kadınlara rastlanmıyor Emlak ve Eytam Bankasından: 
•Fransamn büyük şeıhi.t"leri gibi 

Pariı; t.e yavaş yava~ hrp kıyafe
tine bürünüyor. Evlerin peneere
leri, drıkkanlrın camları kağıt şe
ritlerle süsleniyor. Bomba düşer, 
camlar kırılı.r.a parçaları etrafa 
ya<yılmasın diye ... Yolların üzerine 
beyaz ziyalarını saçan fenerlerin 
aımpuDer mavi renklerle değiş -
tirilmitı. İnsan yürürken ancak ö
nün Ü görebiliyor. Evlerde kulla -
mlan aımpuHer de mavi renk!L Ü
zerleri büyük abajrlerle örtülü. 
Harioe ziya aksetmiyor. Parisli -
!er, bu tedbirlere ·karşı asabiyet 
g&;ternıiY<Jrlar , hükfunetin her 
tavsiyesini sükiınetle kırbul edi -
yorlar ve yerine getiriyorlr. 

nın cephesi, cephedeki kabartma J Esas 
re~iınler de kum torbaJarile örtül- No. 
mllii. 

505 
Geceleri şahirde derın bir sükü-

net hüküm sürüyor. Nerede o Pa- 1447;6 
risin neş'esi. .. Gecelerini barlar -

Yeri 

Boğaziçi Çengelköy Kaldırım 

yolu No. 37 
Beyoğlu Şehit Muhtar ma
hallesi Cumhuriyet meydanı 

i. T. E. Ş. hanında. da, eğlence yerlerinde geçirenler 
erken evlerıne gidiywlar. Bar -
!ar, kulüpler hep kapalı ... 

1447/19 Beyoglu Şehit Muhtar ma-

l .hallesi Cumhurıyet meydanı 

1. T. E. Ş. hanında 14 No. lı 

oda. 

C insi senelik 'kira Depozito 

18 hektar- T. L. 110.- T. L. 16.50 
!ık tarla 
Mağaza T. L. 3000.- T. L. 450.-

Oda T. L. 420.- T, L. 63.-

Misi gfui yüııl.eri, gözleri, du -
dakıları boyalı kadınla ra tesadüf 

Adresi ve izahatı yukarıda ya2ılı gayrimtnkuller açık arttırma suretile kira-
olunmuyor. GW.e çarpan tuvalet- ya verilecektir İhale 6/11/939 Pazartesi günü saat ondadır, Kiralamak istiyen
ler de pek az ... lerin hizalarında gösterilen depozito akçesini veznemJze yatırarak arttırmaya 

SERSERİ HAYVANLAR &irrnelerini. C799> •87781 

Belediye memurları iıergün yüz
lerce kedi ve köpek topluyorlar. 
Köylere, ksabalara giden Parisli- Eıas 
!er kedilerini, köpeklerini beraber No. 
götüremedikleri için sokaklara bı- l468 
rakıyorlar. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri 

Heybeliada büyük caddede 
İ!llmet İnönü cad. ve Mızrak 
sokak E. 56, Y, 22 

Kıymeti Nevi Mesahası depo
zitosu 

236.50 M2 120.-600.- Evin 4608 
de 2304 
hissesi 

İzahatı yukarıda yazılı aayrimenkul açık arttırma suretile ve peşin para ile 

satılacakbr. 

ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZUNLUliU 

T.A.Q. "'" ~ ""' K~ H Kw. I 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 Kw. 

I 
1639 m. 138 Kes. 120 K:'.: 

Saat 18.00 Prog'ram. 
Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a .. 

jans ve meteoroloji haberleri. 
Saaı 18.25 Mti21k (Dans mıizlil -

Pi.) 

Saat 18.55 Konuşma (Halk İktı -
sat saati). 

Saat 19.10 Türk müzlğ"i (Karışık 

prorram). 
Saat 19.50 Konuşma (Tavuktuluk). 
Saat 20.05 Türk m üzlil (Klislk 

prop-am ). Ankara radyosu k üm e ses 
ve saz heyeti. İdare eden: Mes'ut Ce- 1-;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::========:::;.....-

miJ. 

Saat 22.00 MemJeket saat ayarı , 

ajans haberler i, slraa t, esham - tah
vllit, kmbiyo - n ukut borsası (flat). 

Saat 22.30 Müzik (Cnband - P i.) 

inhisarlar U. 
Cinsi Miktarı 

Saat 23.25 - 23.30 Yarınki procram Anidrit süllürü 1200 K&. 
400 > ve kapanış. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

24/10/939 Salı gür.üakşamı 
saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 
--0--

Halk Opereti 

15 > 
1500 • 

100 • 
50 > 

450 • 
150 • 

1000 > 
39000 > 

1000 > 

2772 M3 

Müdürlüğünden: 
Günü 

25/ X/939 
> 
> 
> 
> 

26/ X/ 939 
> 
> 
> 
> 

• 
> 

Eksil t meoin . 
Ş e k l i 531~ 

Pazarlık 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

ııJI 
J! 
J!·~ 
16 
)6·-

ı• 
ı• ~ 
J! 
Jl ~ 
Jl ~ 
16 

•.2E.':ra caddesinde, •Büyük Al-. 
manya. nın turiııın •bürosunun .Jro..ı 
eaman camları da kfığıtlamnı§. Bir: 
kaç hafta evvel. bu camların üze
rinde büyük af~ler vardı. Bun -
Ja.rd.an birinin üzerinde .tatil za
manınıızı rahat ve sükiın içinde ge
çimnek isterı;eniz Almanıyayı zi -
yaret ediniz .... yazilı idi. Came -
kanın bir köşesinde, Vagner'in bir 
portreei göze çarpıyordu. 

•Bu zava.l:lılar serseri gibi so -
kaklarda dolaşıyorlar. Be1adiye 
bunJ.arı topluyor, hima.yei hayva
nat cemiyetine gönderiyor. Cemi
yet bunları, arzu edenlere veri -
yor. Çoğunu da şırınga ile öll:lü
rüyor. Oturduğum evin kapıcısı 

İhale 2/11/1939 perşembe (ilnü saat ondadır. isteklilerin bildirilen gün ve 
saatte hizasında gösterilen depozito akçesini vememıze yatırarak arttırmaya \ 
girmeleri ve yan1arında Uç fotoğrafla nüfus tezkeresini getirmeleri. (8382) 

anatıyor; lıııı------------·-
•Son haberl.&ri öğrenmek istiyen, 

halık cıııdrleltlrde küçük gruplar teş
kil ederek radyo~arının neşriyatı
nı dinliyor. Kılhvelerin, lıokanta
.lıarın hemen hepsinde radyo var. 
Müştenler •hem kfflıvelerini içi -
yorlar, hımı yemeklerini yiY<J1'lar, 
'.hem de radyo haberlerini dinliyor
lar. 

- Başıma geleni bilseniz, müs- DOGUM VE KADIN 

Bastaldiları Mutehassısı 

Dr. NAŞiD ER EZ 
yö ... Öğlenden sonra, pek az tam- ı 
dığım bir madam geldi.. Kuca - , 
ğında çok güzel bir kedi vardı. He-
yecanla: Muayenehanesini Taksim Bahçesi 

Datcılık Kli.lbiı karşısında \'ifak 
- Madam. dedi. KedJeri çok Palas Apartımanına nakletmiştir. 

sevdiğinizi işittim. Par\,; ten gidi -

yorum. İstersenız ked mi size he- l '::=====T=e=
1

='=
4

=
1

=
57

=
2

====~=I diye edeyim... 1 

KUM TORBALARI ALTINDA 

Meydanlarda, ba!lıçelerde bulu -
nan heykellerin hemen hepsi kum 
torbaları aı: ınıda gizli ... Opera -

·Zavalıı hayvan öyle niyazlui.r 
bir tavırla yüzüme bakıyordu ki 
dayanamad>!ll. 

- Peki! .. Dedim. Sımdi kedim 
iki oldu ..• 

- - - -- - - - -

T. iŞ BANKASI 
1939 Küçilk Cari Hesablar İkramiye Pliim 

32.000 Lira Mükafat 
~<ura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İ k inciteşrin 
iKRAMiYELER== 

1 Adet 2,000 Liralık - 2,000 Lira 
5 (( 1,000 (( - 5,000 (( 
8 (( 500 (( - 4 ,00 0 (( 

16 (( 250 (( - 4,0 0 0 (( 
60 (( 100 (( - 6 ,000 (( 
95 (( 50 (( - 4.,750 (( 

250 (( 25 (( - 6,250 (( 
435 32,00 0 

T . İş Baokasma para yatırmakla, yaluız para bi
riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş 
olursunuz. 

IST ANBUL KAP!U 
BlZANS SARA 

No. 124 Yazan: M. SMfl KARA:tu.. 

Yol üzerinde bulunan tepeler, kayalar, 
dereler aşılarak Halice gelinnıişti 

- Donanm .. yı llaiıce indirın~yi dü 
tünüyorum. ~'lesE"l: Karadan kızaklar 

vasıtasılc gernilerirntZl Jlalice indire
mez miyiı dedi. 

Padlsalun bu fıkri herkesi şaeırt -
mıştı. Hiç karadan koca ı:emiler kızak
larla yürütiılerek Halice indirilt"bilir -
mıydl? 

Zagnos PaŞ<:J;; Padişahın fikrini kav
Jadı. Derhal Ueı-i atıl~rak söz aldı: 

Padışahım irade buyurur:sanız ge
milerı kuh.ı.nuz geçır'lleyi deruhde e
derım. 

- Lala, fık lerımı ladw degıl mı'> 
- Evet Parhşahım .. 
- Fındıklı kOrfezınden ve Beyoglu 

sırtlarından Okmcy<lanına ve oradan 
Kus1mı•.aşa d · eıı " ık. ıle H i cc in
rı~ek 

B nak ;lt:tylık1a vüc•ıde ge-
t:rnıek lçın toprağı t viye edeı·ek yere 
tam tah1a "' di\şe.71elJ 1 u~tı.;nL zeytin· 
yagıle ve donyağile yaglam<ı. bila
hare gem ieri kızaklarına oturtarak ip
lerle çekerek ka,yc ıp Ualk:e indir -
meli işte benim dUşQncem bu .• 

Diye beyan, mütale;ı edince, boca. 

Ak.~eı -;eı t. rı H;.. retleri ellerini seına

ya kaldırarak Padişahot dua eyledi. 
Hak katen, Sultan l\-Jehmet, yeni bir 

icat vi.ıcude &etir~iş oluyprdu. Zagnos 
Paşa; Padişahın 1i0z1erlni jyice dinle
yip kavradıktan sonra söz aldı: 

:___Efendimiz irade buyururlarsa, ku
lunuz bu Ql başarır::m .. 

- Kaç gunde') 

Zagnos Paşa, Padışahın bu cezri su
ali karşısında donakalmıştı. Bu, gün
li.ık m eıcsı deg, dı. 

Sultan \lehmet, vezirın.n cevap ver
rned -..ini gorün<·e mıı.kabeJr. etti: 

- Ne o. lala!. Sen bu :şi buyuk bir 
mesele ı:;:ıı ynpıyorsun 1 

- Bu, giınluk ıneseled ı•. 

Ded~. Ve, ne sure• :e "lacı:ıg~nı ~rade 

ve tar 1 buy~du. Mec'..=s kaı-<Lını vcr
mışti. Turk donanması llahce 1ne -
cekli. 

Der r-11 bınlerce renç:ber, ırıat ci-
var ormanhıra sevkolundu. Bir yandan 
da on binlerce amele Fındıklıdan iti
baren yolu tanzime başladı. 
Padişahın iradesi ı;u idi: 
- Keresteler uç e;unde kesilip biçi-

l 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hJkiın-
liğinden: 

Bebekte Bebek caddc~indc kfıin 271 

sayılı hanede ölen Oı>ep Değirmenci

yan terekesine ait o1up mezklı.r hane

nin bahçesınde mevcut ve saksılar~ 

di.kilmış linıor: ve portakill fidanlarile 

çiçeklerni 1/11/939 tarıhıne rrusadif 

Çarşamba gı..inil saat 10 da mez.kUr ha-

nenin kapısı önundc açık arttırma su

retile satılacagındw:ı talip olanların 

mahallinde hazır bulunacak memu

runa nn.i:racaatları ilifın olunur. 

1 (938/22) 

ı!---------~ 
İstanbul asliye birinci hukuk h8-

1 

kjmliginden: 

İstanbul muhakemat müdürlügü ta
l\ rafından istanbulda Beyazıt meyda -

nındaki ec:ıanede ınukim mühendis 

Nebil Refik aleyhine açılan alacak da
vasının 18/10/939 tarJhli celsei ınu

hakemestnde ınilddeialeyh, Hanen vaki 

davete raımen mahkemeye gelmemiş 

ve bir vekil dahi ıöndermemiş oldu
gwıdan hakkındaki ınuhakeınenin gı

yaben devamına ve a:ıyap kararının 

yirmi gün müddetle ilAnen tebligine 

ve yt!vmi ınuhaken1enin 28/12/939 per
ıembe günu .-aat on dOrcte talikine ka

rar verılrniş olduğu tcblig makumına 

1 
kaını olm3k üzere ilan olunur 

(936/378) 

' Iecck ve .-uı,e!e tara"ındlln açllacak o- ı 
ı~. yolları oşcnecek 

Pne;_ ah .1 ık lCı e .. ri de I\.: di; 
- Fın klıc""an, Kasın!._!Jn a deresınc 

kadar tt: \ ye oluaac yol lic; gtm tnr
f!-lda tamaı !anacak. 
~r 

lanac-
iuncu gunu acılan yol yağ
;·e beşine· gun1.1 ~ec~ de ge-

mıler ııt>şaır: kararır kararınaz kızak

lara bindirilerek bir hamlede \'Ckilıp 

Kasımpaşa deresi agzındaki koya in
dirilecek .. 

Padişahın irade,i taman1lanmıştı . 

Zagno:-ı PaşLı. işi kavramı~tı. Denıek 

tam yü:z. hın kişilik bir teı;;kHfıtıa bu işe 
çullanmak lfızıındı. 

Deı·hal ameleler, ırgatıar, ustalar işe 
başladı. Or ıanlarda on binlerce kişi 

birden agaç kesınege ve biçmeğe baş
lam .ştı. Kesılen ağaç1ar arabalarla nak
lolunuyor. Yolu tesviye edenlerin ge
ride bırktıkları yerler d~enıyordu. 

Üç gün içınde Padi~ın iradesi ye
rine gelmışt Yol üzerinde bulunan te
peler kayal~r dereler aşılarak lialicc 
gelinmişti. 

PadiŞ!lhın, donanmasının bir kısmı
nı lialıce nd rınek uz.ere olduğunu d\Y.1-
nıarı t.ıralı bilmiyordu. 

1-Iattıi bu haberi Cenevizlilerden bile 
sak Mışı..ırdı. Ccnev -ı!ilcr 
son gunlerde .ıldıkları boı 
ile donyag~ı toplar için 
zannetnış1erd t. 

,Türklerin 
Z(•ytinyağı 

aldıklarını 

Döritincu günu, yeıl L tan ba .ı kay
gan bir surette bolca yacıanmıştı. 

Bizansın koca ımp:tra~ ru, daha hfılA 
Topkapı ile Eğrikapı n asında kale 
denleri içinde TUrk toplarile a~ılan 

gecHkleri k~ıpamakla meşguldu. 

İmp:ırator, o kadar emindı kı , Türk-

Adalar sulh mahkemesinden: 

Kınalıadada Kınalıada sokağında 22 
No da sakin iken halen ikaınetgiihı 

meçhul Eksenafona: 

Agop kızı Anjel ile şayian ve müş
tereken mutasarrıf bulunduğunuz Kı
nahada Zeytinlık namile maruf eski 
63 yeni 22 No. h gayrikenkulün kabi

liyeti tak. Jmiyesi olmadığından acık 

arttırma ile $3.tıJarak şuyuunun iz.alesi 
hakkında n1ezbure Anjel vekili avu
kat Abdülkadir Korelin aleyhinize aç
tığı dava üzerine ikaınetgiı.hınız ıneç

huJ bulunması dolayısile iloinen yapı

lan tebligata ragmen yevnıl muayyen
dc mahkemeye gelınedığinizden hak
kınızda gıyap karon ve-rilm~tir. İ~bu 

ilfı.nın neşrinin ertesi gününden mu
teber olmak üzere 15 gün zarfında 

itiraz etmediğınız takdirde muh~ke

rneye ke:ıbul edihniyeceğinız tc-blij ye
rine kaım olmak Ü.zere nan olunur. 

(939/98) 

İstanbul asliye birinci hukuk ha -
kimH~ııden: 

Hazineye izafetle l slanbul muhake
mat müdürlügü tarafından Filorinalı 

Haşim vılrislerinden Burhaniyede fab
rikatör Salih jJe kız kardeşleri Res -
miye ve Necmiye aleyhlerine ikame 

edilen aJacak davasının yapılmakta 

olan muhakemesi a;ırasında: ~Iüddeia
leyhlerden Salih namına çıkarılan da
vetiye varakaşı mumaileyhin Burha
niyeden ayrılarak Js\Gnbula gittiği ve 
İstanbuldaki adresınin meçhul bulun
dugu beyanile bilfıtebliğ iade edildigi 

anlaşılması üzerine tebliğin yirmi gün 
müddetle ilflnen yapılmasına ve dave
tiyenin mahkeme divanhanesine tali
kına ve nluhakemenin de 28/ 12/939 

tarihine müsadif perşernbe günu saat 
on dörde talikin~ karar verılmiş ol -
duğu tebli~ m<1kan11na kainı olmak 
üzere nan olunur. (938/162) 

ler kat'ıyyen Halırc gir(•mczdı ve bu 
suretle kaleleri den~ tarafından mn 
sun kalacakL 

Haıbukı koca kavLklı.. ar elJerJnde 
kazma kürek ı-·ındıkl dan a.ıgları .aşJ.

rak llalice gemı ındirmeğe çalış1yor

dL. 
DOrdiincu günu akŞ4mı suı.ır k.lra

rır kararmaz Türk gemıcileri, gemıle· 
rini sahile yanaşarak kızıklıyorlar .. Ve 
halatlara yapışarak tf'kiyorlardı. 

Halat çeken on binlerce kişinin yal
nız solukları işitiHyordu. Tek bir ı::es 

yoktu. 
İlk halatı Padişah çeknıişti. İlk ge

mi Kasımpaşa deresi ağzına gelip de
nize g; ·diı;i zan1an YeınJş ile Karaköy 
ara:ana ve zincir ardına sıralanıp Türk 
donanma~ını harü,,·ten gelip çatnıasını 

bekliyen müttefik hıristiyan donan -
masının sönük fenerlerini görmüştü. 

Düşınan deniıcilert z.incirin ardına 

sıralanınışlar, saf halindf'. hariçten ge
lecek gece taarruzunu gözlüyorlardı. 

Dünyada Türk donannıasının karadan 
dağ]ar aşarak 1Ialice ve düşman do
nanmasının sırtına ineceği kimsecikle
rin aklına gelmezdi. 

1'füttefik hıristiyan donanınası eınin 
olar~ık yalnız Sarayburnundan, Be -
şiktaş önünden gelip gece baskını ya
pacak Türk donanmasını tarassut edi
yordu. 

Halbı ı ·rnrk donanması sıra\•ari 

kızaklar üzerinde dizilerek teker teker 
Kasımp:::ı• .. tinli.ne iniyordu. 

Hazreti Flltih. sabaha kadar at üze
rmde maıyetinı teşçi etti. Aradasıra
da attan inerek yec;Icğe giriyor ve o
mu21adıi!ı halatla yedek tekiyordu. 

(Devamı var ) 

1 - Okuma yazma çaiını ceçen 
yurttaşlar f('in Evimizde bir (ll allr. 1 
mektebi) a('ılmışbr. Okuma yazma, 
sa!'hk bil.,-i<>I. h~sap bllı-1~1 ·vr mem
leket bil&i~i de~lerlni ihtiva edt>n bu. ! 
mektt>br herke!; yazda.blir. 3 adet fo
toğraf ile her ı-ıin saat 10 dan 21 re 
kadar ev direktOrlil(üne müracaat e
dilebilir. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞA~ 

2 - Evimiz yurttaı;.ların bedeni a
rı:ıalarını konsı.ilte etmf'k \'r normal 
bir hale ifrag i(in icap eden beden 
terbiye~i formullerini vermek üzere 
bJr bedrn terbiyesi mütehassısı ar
kadaş temin elmiştir. Bu arkada~ har
lanın Pazarl.e>i ve Çanıamba ~ıinlerı , Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di§lerinizi !ırçalayıP 
saat 18 - 19 ara~ında. vaki olacak mü- ı 

racaatlan kabul f'dilecektlr. 
IJ~rkes müracaat edebilir bedava-
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Cinsi 

Seyyar veteriner ecza sandığı 

miktarı tahmini 
fi at 
lira 

ilk teminat 

7 çift 4~) ~ 

1357 Hicri 
Ramazan 

1 

1355 Rumi 

1. ci ~~şrin 

Veteriner subay çantası 7 adet 
) 42 26/10/939 Perşembe sB 

140) 

11 
Tam takım nalbant çantası 8 adet 176) 

30 
10 adet 225) > 

Tavla halatı 
1939, Ay 10, Gll:n 297, Hııır 172 

24 Bi rlnteşrln SALI 
1- Teşkilat Jhtiyacı için yukarıda yazılı iki grup e§ya pazarlık la eksJI 

çıkarılmıştır. 

Vakitler 
Vu11ti 
! a. da. 

Ez1nl 
"'· na. 

2- ~artnameleri komisyond~~ır .. G ö~lebilir.. _ ,,!_ 
3- Isteklilerin hizalarında gosterı1en ilk temınat makbuz ve kanunı \ 

larile gün ve saatinde Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattak' --Güneı 6 22 
11 5S 
14 55 
17 17 
18 48 

1 03 
6 40 
9 38 

misyona gelmeleri. (8456) 

1 

Öğle 
İkindi 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

12 00 

1 31 J 
11 25 

Sahip ve uep'iyatı idare edeu Bqmuharriri 

ETEM İZZET BENİC& 

4 42 Buıldıt' yerı SON TELGRAF Matbauı 
-

-~~---~ 

sen n r.e yanında, ne randa, ne evinde yer bu
lamsına.Jıdır . Bakmadın mı, dikkat etmedin mi; bır 
'nsan:n yüzü neysr, ruhu da odur. derler. Bunun 
,·i.zünde bir parçacık olsun meymenet, şirinlık, 
;uhlıık var mı? .. Bunu gördün mü?. •Allahın in 

S>n rnretinde yaratt!Jıı bakar. dedikleri şey b u 
adamdan başk ıbi~ olamaz. O ölü gibi daima 
yeıc bakan esmer, iri kemikli, yayvan yüzü iıle; 

p3tlak, siy.ı'h iri, çukurumlan üçer santim ilerde 
gözlerile; kalın sesile, dangul dunıgul sözlerile b u 
adamın bir öküzden b~ka neye benzediği var? .. 
Kabinedeki arkadaşları bile ona. 

- Eşek Hayati... 

Diyorlar. Böyle bir eşek, adam kıtlığında na
sılsa Osmanlı ımparatorluğunun bir nezaret san
dalyosını eline gcçiı.ıetıilıniş. Böyle bir eşkle sen 
nı;sıl dost, can ciğer ahbap olabilirsin? .. 

- A.. A .. Bu can ciğerlik te nereden çıktı? .. 
Dedim. 
- Ncn:den mi çıktı?. Kendin çıkardın . Onu 

ap~rtımana ben m getirdim. Likörü, şarabı, viskiyi 
ön;;ne ben mi koydum. Onun soğuk soğuk söylen
mcs"-ıe ben mi meydan verdim? .. 

- E .. Bu can cıı;cr ahbap olmak mı? .. 
- Daha ne olsun, ne isters;"'l? 
- B r şey istemiC)'orum 3'1llma .. İzam ettiğin 

kadar da bır şey yok!.. 

Hala önümdeydi, hala asabiliği devam e-0 

yordu. 
- Heım, artık yatalım. Benim duracak )1 · 

kalmadı! J 
Dedim. Bu sözüm ona gaHba mülhiş dol<'' 

Ve .. Nllliret birdenıbire yine •bambaşka bir aıf 3 "' 
!arak hızla ellerime kapandı. 

- Belkis senden rica ediyorum. Bu 
hatta mümkünse bu adamların hic birisi 
nuşma . 

Dooi. Durdı.mı: 

- P ekey... 'ti" 
Demek, atlatmak vardı. O zaman, o ·bu so 

-ı;ahiden, 

Pekey... ~ 
Zannedebilir, yarın !bana tahakküm ıetJl . 

hllilerim ve sınırlcrim üzerinde bir hak. Bir t3S 

rııf ;ddia etmeğe kalkı.şa,bilirdi. 
- Hayır... , 
D~mek tt işime gelmiyordu. Bu hıddt'l. b~ 

is, bu kıskançLk onu belki de hiç ,stemedi~.'~; 
bcklcıııedig:m .bir karara scvkf.!deb:J;rd . noY , 
masa 'bile lafı uzata;bılir, benim de kızacağııt' 

0
, 

kendi~ ni nıerhamet etmek .azım geıen hı r s~e 
ele k rardlflil. Ncrlense, Nusrete karşı benJJll st 
az 7:ifım vJr. Onun harekatıma kanşmas·ııı 1 

vGf} 
(Devamı 


