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ÇARŞAMBA 

25 
1 inci TEŞRiN 1939 

YIL: 3 
Sahil» n Bqmuharrirl: 

ETEM İZZET BENİCE 

Çaresiz 
mücadele 

Almanlar şiddetli bir taarruza geçiyor 
Alınan Hariciye Nazırı
nın nutku Almanya'da 
politikanın durduğunu, 
harbin zaruri ve mec
buri hir mahiyet iktisap 
ettiğini gösteri yor. 

_!azan: ETDf İZZET BENİCB 

tr .ı\J:nıan Hariciye Naun Fon Rlbben
ll~tt beklenen nutkunu söyledi. Fon 
d hbentropun nutku Almaoyanın hal-
•kı ve istikbaldeki hallı harekellnl 

ay4llll t 
lo a makla beraber a7ni umanda 
). 11 hatta Jcinde oria7a çıkan bazı ta· 
ı:1•rı da tashihe yardım etmektedir. 
r llınaı, nutkun bina! kendisi l&ra-
• '"dan söylenmesinde de bu kasll 
ardtr. 

•I liltıerin Ribbentropun bklp etliii 
J~aseu befenmediii •. aralarında lbti-
1:11 Ç:ıktıfı. Alman hukiuuet merkezi-

n birçok dahili cereyanlarm icabı ile 
:Ubt.e.ıtr Ietimalara saJıne oldrıtu, bir 
,:-ııdet da.tınıklaj"mın ba ladıiı bu ıa1i
b a.r •rasmda idi. R.ibbentrop, nutku ile 
C llnların hiebirlsiujn mevcut olmadı
hını, HUlerln itimadına tama.mile maz
l ar bir Hariciye Naurı sıfatlle söz söy
llelrtlek l&l:lhlyetinl muhafaza t'Yledi.ii
l'lu bu suretle fiilen ifade et~ oluyor. 

itibarla da nutuk ayrıca bir kıymet 
Ve huau ela .slyet ifade e7lemektedlr ki, 0 

8iUer ve Alman milleUnin nokta.i 
:•tar ve imalJne tercüman olmuş bu
\lnllla.sı kususiyetidlr. 

llfbbentropun nutlı:u bize herşeyden 
once Alnı 
11 anyarun arlık politika faa-

''tin.den ümidini keserek 5'özü sün
l'•ye b '--L iın ıra~ mecburiyet.inde kaldı-
:neı: ve herşeyin ba utırann alınacak 
nıa.1tc::! ile belli olabileceğini anlat -

tr. 

ııı~n llarıcıye Nazırı, bu akıbetin 
• • Yelini İıa&illeroy •lf•tm•kle •C: 

- llıırbi 7apa.n bla deillb:, İn•ilte
re41r., 

Demek istemekte ve bu noktai na .. 
laruıı haklı cöst.erecek ıebepler zikri
~. taJı.şmaktadır. Eter, f!<I cümle ile 
hll)a, a edilmek iBtenlne, bagijn Al
ltlanyanm dünya efkirı u:mumi.ycslne 
h1mak istedlfl müdafaa fikri şudur: 

- İngiltere bizim Danrlr ve Koridor 
llıeritıdekl metallblmtae l"ÖZ J"UDUDWJ :e Poıonyaya rarantıyl verm<"mU. bu
:.,nsa1dı harp çıkmaı.dı. Bunun dışın
ı 'V"e eski mtb&emlellelerin iadesi ta
h•bı haricinde Awopadan hık:dlflmlı 
l~blr şey yoktu ve bili da yoktur! 

b AIJnanıar, bütün noktal nAzarlarJtıt 
b. u. tkı cümle teinde tt'lrslt , .. ~ bunun 
la ahını yaptıktan sonra, hi.len da şun-

rı &öylemek istiyorlar: "' 

1 .• - Biz sulh istiyoruz. Fakat, bu iJD .. 
4iln • b' a sahip olmamn: tein lkl şey ıazmı. 
IS ırt doiu Avrupası mukaddtratmın 

0'VJeUer ve Almanlar larafından ta-
:i.nlne ra:r:ı olmak. öburU de mW.tem
ı.'k.eıeri iadt." t'tmektlr. Bu iki fJart ta
~ltkuk etmedik~«" Alman) a h.ırbe de-

tn etme-k me<'buriyrtlnd k.ıl~t.akhr! 
8u tekildeki talebin a(!ık·~ası. 

J - Olana oldu demek, mü.stemle!.:.e
l'ri de vermek lıi.z.ımdır .•• 
~ <Devamı 3 Ül'CÜ sahifede) 

Hitler Rayiştağı toplıyarak Fransa ve ingiltereye kat'i ilanıharp 
kararını bildirecek, İngiltere hava ablukası altına alınacak 

Almanlar Baltık denizi ağzını kapadılar 
ltalyanın Almanyada rejim 
bita!~lığı değişiyor mu? 

Fransa İtalyanın bita- • • 
raflığına itimat ediyor Nasyonal Sosyalızm yerıne Nasyo· 

Londra 25 (Hususi)- Fransız hti
kiimeti neo~rettlil bir tebllt ile İtalyan 
hududuna mücavir olan mıntakalarcla, 
bütün ıtte ortalığın karanlık kalması 
hususundaki emrini kaldırmıştır. Bu 
kbliie ~u <'Umlr llive edilmiştir: cFran
sa, İtalyanın bltarafhiına iUmat eder.» 

MECLİS 
1 T eşrinisanide 

açılıyor 

nal Komünizm ikame edilecek 
Londra 25 (J. D.) - ·Berlinde 1 

Hitler'in riyasetinde Nazi viliıyet 
şeflerinin reisliğinde yapılRn oop
antıdan .bahseden İngiiz gazete -
eri, içtimada verilen kararlar hak-ı 
kmda muhafaza edilen bütün ke
tumiyete rağmen aldıkları h«ber
ieri ne~rrtmektedirler. 

komünizm idaresi tesis etmek ü
zere Nazi şeflerinin mütaleasını 
sorrnu:;tur. 

E.ski Başvekil Bismark'ın og "' 
baron dö Bismark ve diğer zeva
tın yaptıkları toplantıların Iiıt -
leı 'in bu kararından ileri gelJ 6 • 

zann<.'dHiyor. Ayni gazeteye goıc, 
Baron dö Bismark ve taraf•ar.arı, 

jJ ., Cumhur Reisinin 
söyliyecekleri nutuk 

ehemmiyetle bekleniyor 
Bu resim Dillerin Münlhte İncilli Başve kUlnl misafir olarak kabul ettıfl u.mıuı alll1llllftır. O •amaokl anlaşm• dhDlyell 

ile bul'ünkü döiüş ıihnl'yeti l'ÖEönüne geürllince resim manalı 'hır şekll alıyor 

Bilhassa .:.•Rr gazetc"i.nin \\~r -
dilti haber rliki<ate şayan g·jrül -
m~ktcdu-. Bu hbere )(iire. Hitler 
Nazi rejimini daha ziyade sola 
mey lettirmeğe karar vermlı;, nas
yonal sosyalizm yerine nasyonal 

imdi kendilerini rejimin bidayc,
tinden daha fazla tehlikede gör -
mektrdirler. Berlin diploması me
hafili hadiselerin inkişafını <lik -
btle takip etmekteöir 

Sovyetler Amerikan 
vapuYunu verecek mi? Londrada Ribeiıt op'un Nutkuna 

Hiç Bir Ehemmiyet Verilmedi 
Parls 25 (F. İ.)- Berlinde Bitlerle 

Nazi pa.riisi mümessilleri arasında ya
pılan konferans, Paris matbuatında u
zun mütalealara. yol açmıştır. Herkes 
hidlselerin bu yakınlarda büyük bir 
inkişaf l'ÖStereceji.ne kani bulunmak-

Salih «Paşa» nın 1 

• • cenaze merası mı 
Merhum askeri mera

;imle Eyüpteki aile 
makberesine defnolundu 

Eski Sadrazam ve bahriye na
zırı Salih .paşa• dün Göztepedeki 
evınde vefat etmiştll'. 

Merhum 1909 da Tevfik •paşa• 
kabmesinde harbiye nazırlığ, va
zı.fes,ni de yapmı.ş ve bilfilıare 
mıthtelıi kabinelere de iş1irak edc-

(Devarnı 3 üncü sahifede) 

tadır. l\fubakkak olan blrşe7 varsa, 
Bitler altı haftahk muharebeden &on
ra, Alman efkin umumlyesinln reak
siyonundan endişe etmeie başlamışllr. 

Ekselslyor f&'Zetesi diyor ki: cDün 
üçüncü Rayhtln yesine hiklml olan 

Ziya Gökalp 
için ihtifal 

Türk gençliği bugün 
büyük bir kadirşinaslık 

gösteriyor 
Bugün btıyük Türk mütefekkiri 1jair 

Ziya Gökalpın ölümünun 15 inci yıl

dönümüne müsadiftir. Bu rnlina.,ebeUe 
kadirşinas Türk gençliği tarllfından 

Üniversite konrerans salonunda büyuk 
bir ihtifal tf'rtip olunmuıttur. 
Bü!wı ['ni,·ersitelilerin ve yüksek 

mrktep talebelerinin de iştirak ede
ceği bu toplantıya saat 15 te başlana- 1 
cakhr. 

Hil1e:r (!imdi Alman efkirı umumiye
sinin reaksiyonu ile mewuı olmaia 
mecbur kalmıştır. Dlier taraftan ko
münizmin Almanyaya girmesi üzerine 
nazi şenerindrn birçokları ile HlUe-

(Dcvamı 3 üncü sahifede) 

Alman yada 
kapatılan 
kilis ;}er 

Almanlar 193 katolik 
papasını tevkif ettiler 

Londra 25 (Radyo)- \'ati.kan, Ber .. 
llndc bulunan \'ekili vasıl:ıı;lle uç yü
ze yakın kili!'ı('llln ve mana!-ihrın kapa
tılma~ını \'t 193 rahibin ıe,·kif edil
mf'Sinl şiddtt1e prott-~to l'tmlştir. ~\I -
manlar bu rahip kafilesini 5iyasi tah
ri.ki.tta bulunmakla itham edrrek tev
kif f'tmlşll'rdir. 

Eif'r \'atikanın proteıstosu netice ·iz. 
kallrsa, yapılan bu il'raahn taf'5ilah 

nl'şrt'dllf'Ce-ktir. 

Ankara 25 (Telefonla)- Büyük Mil
let Mt"cllsl altıncı intihap deVTf'Sİ top
lantılarına 1 tf'şrinisanlde başhyacak

tır. Burünıe kadar dt"vam e-den toplan-
tılar tcvkal&.de sayddıiından, altmcı 

Büyük J\.lillf't Mf'cllsinln normal top
lantıları ('ar amba eti.nü başlamı.· ola-
caktır. 

O gün Meclis Cumhurreisi İnönü -
nim mühim bir nutku Ue acılM"akhr. 

Beynelmilel karışık blr zamanda Tür
klyenln vaziyetini bir kere daha ay
dınlatacak olan bu nutka buyük bir 
ehemmiytt \•eritmektedir. Cunıhurreisl 
bu nutklle 1940 yıJı iciode memleketin 
ikh~adtn ~·ükselmesi ve yurdun inp 

ve imarı i('ln almacak Yf'DI tedbirler 
hakkında da dlrekUller ,·ereceklerdir. 

Bulgar Meclisi 
feshedildi 

Kabinenin yeni intihap 
yaptıracağı 

zannedilmiyor 
Sof) a 25 (Huı;u.si) - Buıgar 

Kra..ı Borıs, yeı.ı hükıimctın tek
li.fi üzerınc Sobranyayı feshetm~
tır. Kanunu esasi mucibı ce, iki 
ay zarfında yc-ni intihabat ynpı
lacnktır. Fakat beynetmılel vazi
yet dolayısilo kabinenin yeni inti
haba yaptırmıyacağı zannedil 
mektcdir. 

Amerikan Cumhurre~si vapurun geri verileceği 
ümidinde olduğunu söyledi 

Vaı;iıı;gton 25 (A.A.) - Dün mat-' 
buat müme.;sillerini kaıbul eden 

Ru;owlt Amerika hükümetinin cCity' 
of Fünt. ismindeki Amerikan va- 1 

purunun zaptı hkkında Moskova
dan ta!siliıt almağa çalış>ldığını, 
fakat bilhassa mürettebatının akı
beti hakkında yeni ~alıimat elde 
edilemediğini beyan etmlı;tir. 

Bir gazeteci. Reisi Cumhura mev
cut kanuna tevfikan Amerikan va
purlarına harp mıntakalarına gir
memelerinı emretmek saliıhiye -
tini haiız olup olmadığını ~ormuş ve 

Ru.zvelt bu suale menfi CE\0 ap nr
mi.ştir. Reisi Curlthur şu söz~eri 
ilave etmiştir: 

·City of Fılln\"i geri alacağ m 
ümit edıyorum .• 
BİTARAFLIK KA.t'IUNUNDA 

TADİLAT 
V~ngton 25 (A.A.) - Ayan 

meclisi, Atlantik denizinin şima -
lindeki tehlikeli mıntakalar ~ariç 
olmak üzere sair denizlerde Ame
rikan trcaret gemılerinin trı.bi tu
tulduğu takyidatın kaldırılmasına 

CDevamı 3 üneti ~ahllrde) 

j RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 
Almanyada tütün yasak 

edileeek mi ? 
Ruzveltin Mo~kovaya 

bir suali 
Londra 25 (Radyo) - A~cr.ı<a 

Cı:."1hur BQ k ı Mö }Ö R ZHlt, 
Moskova sef n va'1t s le S vvet 
Rı.; a •. " sc.. Avru 1a h ;ı ırdd 

nasıl hır v.ız ve ala-agını sr ~ .. ş
tır. 

Mosyo Ruzve , & 'ın •cf.rl c 
de bazı QıreKt !Jer VE.,...., ( e 

Garp cephesinde İngiliz mıntakası 

Evveli edebiyat fakülteı;i profesOr
ıerindf'n :Uustata Şeklp Tun(' ta.rafın

dan kısa bir htt.abe irat olunarak bu
yük ölunün hatırası hürnıt"tle anılacak, 
bunu felsefe şubesinden Kudsinin mer
humun tert'limelhalini anlatan sO)·levi 
takip ederektlr. 

. irlanda a\'ı klarıudu ııerı!('ri- I 
torpiller 

Londru 25 (Radv()) - irlanda 1 
açıklarında hır inğiLz bal.kçı ge- I 
misi st\rseri bir mayine çarparak 
batmc;tır. 14 ki.';ilik tay fasından 
sekizi boğulmuş, altısı Norveç ban
dıralı İstemart gemisi tarafından 

----,o<>----

FonPapen 
geliyor 

Faris 25 (Radyo) - Buraya ge
len olıabe !ere göre, Hitler hem eko
nıomı, hem sıh~at bakımından Al
ma"'v~da tutü:l istimalinin külli
yen me ed•lmes. hakk 'lıia doktor 
Fril<'den hır kararname hazırla -
ması ıs.emiştir. Fakat başlıca 
Nazi lıderlerı bu kararnamenin iy• 
hır ıcsır bırakrnıyacağı mu fıha -
zasıle Hıtler üzerinde tesirde tıu
lunmaktad rlar 

olduğu na um deg ldı . 
(Dlil'r habrrlrr ı ün('ti sahlrl'dr) 

l.tajinu ve 
Sigfrid hatl.ırını a~·ıra.n. Ren nehri Corıada Fransıılann sökfutü 

dubalar l'Ö rünmekt,edlr) 

Cephe · · le , 1 .Y.e gıden ıng· ız gazete<:ı- ı ·Deyli TeI,graf. m mı.ıhabiri Kra-
dcn ~ılız ordusur ın faaliyetin - liçc Meri'nin yeğeni Lord Frederik 

ınutcmadryen b· ediyorlar. {Devamı 3 üncü sahifede) 

Btl:i.hare doçent Hilmi Ziya ve pro
fe.sOr Kazım İsmail; «Türk ftl~efe La.

rJhlnde Ziva Gökalp» ve «Türk mUJl

(Devarnı 3 üncü sal:ıifede) kurtarılmc;tır. 

Loııdra 25 (Radyo)- Almanyanın 

Ankara sefirl Fon Papen yarın vulle
sine dOnecektlr. 

Makineye ı_K_ıs"-"-" _.I 
Allahın hikmeti.. 

Verirken: 
------------Bir Alman Tayyaresi Denize Düştü 

Kopcnhag 25 (A.A.)- Ayın yirmi 

birinde tayyareleri Şimal denizine dü

ıen iki Alman tayyarecisl bir Dant -

marka bahk('ı g-emi~i tarafından kur-

tarılat"ak Danimarka sahillerine çıka -
rılmıştır. 

Bu tayyarecllerin İnriliz katile.sine 
yapılan taarruza. iştirak etlikleri zan
nf'dilmf'ktedlr. 

Cephede lngiliz Telef atı: 12 Kişi 
Londra 25 (A.A.)- İnrilh: seferi 

kuvveUerlnr refakat edtn Röyter ajan
sının hususi muhabiri harbin ba!o;ilan
~c111danbrrJ İngiliz mıntakasında ölf'n-

lf'rin adedi on ikiyi bulmadıjını bil .. 
d:'l-mtkW-dJr. Ölenler İngiliz mezarh
iına defnedllmi,ıerdir. Mezarlarına ih
timamla bakılmaktadır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Bütün öluleri ba)'ırla yide1.mek ..• 
Türkün şiarıdır. l\lüşir Salih Paşa.ya 

da: 
- Allah riılhınet eyleslıJ •.• 
Diyoruz. Fakat, «heyeti uisiha» azası 

olarak Ataturkii milli mücadelesinden 
ahkoymıyıı sava!jan blr Osmanlı Bah
riye :Sazırı ve Sadıaı:amının Atatürk 
ordularnun muJıtelll zümrelerini tem
sil eden bir ihtiram kıt'ası ta.rafından 
buıün ebediyete teşyii yJne AJlahın 

bir dersi ve hikmeti değildir de nedir? 
Bu tesellidcki gurur ve azamettir ki, 

onların ıünah ve hatalarındaki deh~eti 
aırettiriyor! 

Bu fani dünyada, muhakkak ki, her
kes kendi yaplıiı ile kalıyor ve .• ken
di yaphluıdan utanıyor. Allah büyük 
Türk mlllctinln ebedi büyükhiiUne 
Eeval gö::Jtermesin. • • 

ÇERÇEVE 

Alman politikası 
ötedenbl'ri Alman ordusu, herkf'~in nazarında f'n ku,·vetıi ordu. \-f' .ı\lman 

politikası f'R zayıf slyaseUlr. 
Bu hakikate 'ehirll kadar köylü, İnciliı. kadar ~'iman da inanmu tır. 
Kayı:er VUhelmin büyük otlu, son Alman Vf'liahdı hatıralarında, öz ) or

dunun slyasttlni şöyle anlatır: 

cEşyayı devlrerek yürüyen, tahta bacaktı t;amat.acı slya~el; suya kıhçla 

carpar l'lbi, kof sesll l'ÜJünç Politik.al• 
1914 dllnya harbini anlatan (Memoires de Kronprinz) isimli kitabında Al

man Veliahdı: 
«Dünyanın en mükemmel ordwuna mukabil bizde, (Clemenceau) ve <Llo~·d 

Georl'e) ,.ıhı siyasi kıymetler, dalma ekslkliitnl his~tUrdl:t diyor. 
Dotrusu. bu böyle! (BWnarck) ve ( Von Bülo\\-) u yetiştiren . .\iman cemi.> eli. 

bu istisnai doğu Jarı an'anelettirecek, bir poUtlkacılar hilrisı kuramadı. Kul·\·e .. 
tini basit zaman ve meki.n öl('ü~une tatbik etmf"yl, e-kscriyt'tlr bUemedi. 

Felsefede, l'ilzel san'atlarda, ilimde ve bilhassa fenlerdr birinci planlık biı 

mevkii olan bu milletin, politika clbl basit zaman ,.e meka.n hukmll üırrlndt. 

tnce bir mtı.aca varamaması, izah edilir şey mi? 
Bana kalırsa herşey, işte bu lnl't: miı:aç me t'leslnde! Almanların kı~·mtt ifad 

ettikleri ubelerde bile eserleri, toptu be)·ıtrJrri l'ibi kaluı yapılı ve kaba çJz .. 
Jllidir. Fe\"kalide, fakat kalın yapıh musiki, tiyatro, wtir, fikir, ilim. ve e asen 

rapısı kalın olan bircok fen!. 
SiyaseL basU olsa. bile _ adece incelik i~idir. 
Almanlar. ff'Diş bir pehli\"an ensesi halindtki kahn yapılı tefekkür rniıa9 

ı cilvelerini boyuna •ördüler ,., ıöriı}orlar! 
tarının NECİB FA.ZiL KISAKÜREK 
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l:fADiSELE:R KARŞISIN,DA. ; 
. "',: '· · .: · Son C Telgrcıf .· 

POLiS 
Yit 

MAHKEMELER 
imar 
işJ_!ri 

Berberler 'C•lt~;I·l!i1tJ] 
mektebi Rusyanın Alman~ aia '. ·~-· ·...... -- .. 

AŞK SARHO~LARI 

VE OTO)IOBİL KAZALARI 

Danimarkanın bilmem hangi şeb .. 

rinde, seyrüsefer idaresi yeni bir ka
rar vtrın~: Aşk ı;arhoşlarının otomo

bil kulJanmaları yasak ... Aşk sarho,u 
da ne demek?. Bunları, İstanbul so

kaklarında da cörebilirslnb;. Güzel bir 
bayan, husu i arabanın direksiyonu 

başına geçınqtir .Yanında renç bir de .. 
llkanh vardır. Yahut da aksidir. De

likanh direk!Siyon baı:ındadır. Kadın 

yanuıdadır. 

İşte bu g-lbilere qk sarhoşu diyor

larmq! Ekseriya, bu &şıklar yüzün .. 
den kazalar çıkıyorma,! 

Aşık olmak, hakikaten, bir nevi sar
hoşluk detıı midir?. Allah kimsenin 

batına vermesin?. Hele kırkından son
ra, işık olanlar için ... 

ORTA OYUNUNDA 

KA..'iLI 1'iGAR 

Ramazan C'elince, cazeteıerJn Kara
ıuıden bahsetmelerinin ideta idei ol· 
duiunu bir kere yazmuıhm. l\oleier, 1&• 

dece Kara.-özden defll. orta oyu.nan .. 
dan bahsedenler de varmış! 

Orta oyunu da, Karaıöı rlbf arUJc 
ölmüş san'atlardandtr. Bugünün in .. 

sanları. daha asri ellenceler anyorlar. 

Orta oyununda meşhur bir Kanlı Nf .. 
l'ir vardı. Bir muharrir, Kanlı Ntı"i.n 
tarif ediyor. Halbuki, bütün dünya, şu 

sırada. bir Kanlı Nfrir sahnesi ha .. 
ünde ve ortı. oyununa benzemiyor mu? 

DrnAM: 

l:butziyazade Velid Ankara paktl.Dlll 
imıası münasebetile İn~lllz ve Fransız 
matbuatında. rörülen sevinçten hah .. 
sederken dJyor ki: 

.Biz bu kadar pöbpöhlenmek.ten 
hoşlananlardan deiillz. Yaptıiımu: it 
dünyanın ıu buhranlı zamanında hem 
siyasetin pek mütehavvil olan icaba
ıwa ister istemez uyma.klan, hem de 
sulha badim olmaktan ba~ka bir şey 
tleiildir, 

İnc"lllz Harbiye Nazırı Hor Belişa blr 
nutkunda Türklerin Bafd.at: yolunu 
kestiklerini .söylemiş, bôyle söyledlll
nl :ıannetmlyoruz. Evet:, mütecavble .. 

rin yollarını keseceilmiz muhakkaktır. 
Faka& yol kesmek meselesi yalnız bun· 

dan lbareiUr. Yoksa durup dururken 
Beılln - Batdal yolunu kesmek ipin 

ileri alılmıt deiııı.,.ıııı hilnin ve mü
evves macerada bizim bütün raye .. 
ntz tecavüze oframamak şartlle yol 
esmek değil, bllikls herşeye ratmea 

ulba yol açmaklır. Nllekim Bertin -
.ı;tanbul hava hattının açı1ışmdan en 
ı:iyade memnun olan blztz. 

TAN: 

1\ol. Zekeriya Sertel Almanya Ue tt
cari miin&:,ebetim.Jzden bahsediyor. 

Türkiye lle eski ticari münasebetlerini 
muhafaza etmek Almanya lçln hayat[ 

bir ehemmiyeti haizdir. İtalya ve Ro· 
manya cibl mutavas~ıt: devletler vası· 
tasile de mal çek.mele bakıyorlar. AJ .. 

manya bizlerden mal alamayınca bu 
yeni usulü orra.nize etmekle meşrul
dür. Yalnız bu usulden istifade eden 
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Berınıle al.ay ederdi. Oysa ki, Meh
metciğin, yurdunu sevdiği kadar 
S(!llı sevımesini, sana bağ'Jı kalma
sını da çok iyi !bilirdi. Hüseyin de
dim de aklıma geldi: O duygusuz 
arkadaşınım bizimle beraber cep · 
heye ge1memesi ibcni nekadar ü
ZÜ\"or ıbilscn, Bu üzüntü sakın kıs
kançlığımdan sanma Ayşciğim! .Biz 
Hüseyinle bir arada tbüyüdük .. !s
terdim ki, o benimle beraber ct>p
hcye gelsin ve ıbu müthiş cehenne
min ağzuıda ,·atanı icin can veren
leri gözile görsün. Bunu çok ister
dim, Ayşe! Ve gözlerim buralarda 
hala onu ar •or.. Arkamızdan s:k 
sık gelen takviye kıt'alanm. uzak
ta goz attyor ve Hüseyin adlı biri
n ~ geldiğini du}sam: - Balıkesir 
kö~ lerinxlen misin? dıye soruyo -
ru. Onun bana yaptığı fe'laiıklar' 
ı.; t lmaz "':lUila, ben her cvı u
n um ve on~ affett'm, Ayse' E
gcr mi kırd• ise eğer sana bir 

1 ıe a! k yapt ysa, onu sen de affet! 1 
1r n, nı' ~ve~ bir g'..n. y ,>tığı fe
r ı arı d i ünerek kendı k<'nd!cı
d< n ut r. Hüsev•n duyg ısuz bir 
g ~ dc1; ki .. Bır ~ _ odurdan 
dönerkcı ,Kım ·2 c e ç ık s a- -
t , l : çobcr vo b z tıır bH;lakl 
s . '.l J.ttı. Hiı;,., ın suy. ~medi: 1 

cS n oenxl.n çok s~- mı ndır, 
..,! • .,_d. ve ,uyu bana verdı Bu-
n , g.b. bırçok .yılikleri var -

1 
d r O, nasılsa şeytana uyarak 
- senı sevdiğimi bil.eliği halde - sanal 
göz koydu. Fakat, bir gün o da 

23 SENEYİ CABtiK 

UNUTl\fL'Ş. HAYRET! 

Vakit refikimizin muharrirlerinden 
Hakkı Süha, razeteslnfn 23 yıhnı id
rak edişinden bahsederken: «Ben u· 
nutm~wn> diye söze başlıyor. 23 yılı 

hatırlamıyor, yanl ne ~abuk geçti, de
mek istiyor. Dile kolay, yirmi ile: yıl .. 

Biz de. reflklmizi 11\antimlyetle teb· 
rlk ettikten sonra, o muharrir arka
da.1 hakkmda, Vakii patronlarına şu 

jumalı vermek istiyoruz: Calışhil mü
essesenin mazisini unutan ln"ian l'arip 
değil midir. Aslını inki.r olur mu?. 

İZMİRDE YİNE BİR 

KAPLAN HİKAYESİ 

İzmirde, Samsun dağından inen bir 
köylüye bir kaııian hücum etmiş, ya
ralam~; Ahmet hayvana karşı, kendJ
ı;ini şiddetle müdafaa etmiş, nihayet 
bufoşma netice ·inde, Ahmet calip, 
kaplan maflôp! Sizin anlıyacatınız, 

Ahmet:, kaplanı öldürmüt! 
Bizim bilditlmlz, kaplan vahşi bir 

hayvandır. İnsanla bofuşursa, zanne
diyoruz ki, ademoğlu kaplanı defil, 
müşarünileyh ademoğlunu haklar. Şu 
İzmirde, aradabir çıkan arslan kaplan 
hlki1elerln1, bir türlü havsalamız aı .. 
mıyor vesıselim! 

Yahu, biılm memlekette, hayvanat: 
mütehassısı yok mu'?'. AJlah aşkına, 

bir mütehassıs profesör, illm çıksa da, 
bize öğretse: 

- İzmir ve civarında buluııduğu id
dia edilen bu hayvanlar hakikaten 
arslan, kaplan mı'l' 

AHMED RAUF 

muta.va!\_ ıt rolü oynayan meoılek""t -
lerdir. 

CUMBU&İTET: 

Yunus Nadi bu.en-. iktısadi vazı .. 
J'etimJ:zl telk.ik ederken diyor ki: 

«.Dunya badiresi içinde biz Türkler 
Jktlsat sahasında ne tü.rlü daha iyi 
tedbirler alacafı.mızı her zaman l"ÖJ:· 

önünde tutmak mecburiyetindeyiz. Baş 
kaide fU olacaktır: Her tubedeki lstlh .. 
sa.Uerlmbln düşmemesi ve mü.mkunse 
artması i(ı:in varkuvveti.mlzle çalış -
mak. Bu sene ze1tlnyafı rekoltemizin 
kırk milyon olduğunu söylüyorlar. O· 
tuz mil1on dahi olsa biı bunun yarı
sını zor istiblik ederiz. Bu kadar fazla 
mlktarın konulup muhafaza edJleWJe· 
ceil ,..,r bile yoktur. 

VAlUT: 

Asım Us Balkanlarda sulh ve em
nlyeı unsurlarının her gün biraz daha 
arttıfını ve Ankara pak.tının imzaslh .. 
dan sonra daha 'Ziyade artaeatıru sôy
lli7or. Artık bltraUıfı müdafaa esası 

üzerine bütiin balkanlara ve Tuna 
havzasına. şamil btr birlik vücu.de '"et .. 
metti imkansız bir ideal deiildir, 

YENİ SAllAB: 

Hüseyin CahU Yalçm harbin dedt
kodusunu yapıy\)r ve şu neticeye va
rıyor: .Büküm sıirmekte olan harbin 
neticesinde nasyonal sosyalizm mai .. 
hlp olacaktır. Bu muhakkaktır. Fakat 
müttefikler bu ralebeyi zamanla, aftr 
fedakirllklarla ve buyük bir enerjiye 
istlnat eden sebat, sabıl' ve tahammül 
ile elde edeceklerdjr.» 

Horosun 
• 

sesı 
Davacı Gülizar, meşhut suçlar mah

kemesi hikiml önünde davasını yana 
yakıla şöyle anlattı: 

«- Efendim, bunlar mahallemize 
dadanmışlar.. Kümeslerde ne tavuk, 
ne ördek bırakmadılar. :\lahalleli el
lerinden dad bJr, feryat: iki! .. Nitekim 
evvelki gün de öfle vaktiydi. l\lutfak
ta yemek pişiriyordum. Bahçenin açık 
kapısından J>oğuk boiuk bir tavuk se .. 
si akseUf. Sesi tanıdım. Bu, benim bi
ricik cins Lel'orn horusumun sesiydi. 
Elimde tava ile bahçeye fırladım, bir 
de ne göreyim .. Bu dört Kıph bahçe· 
nl talıtaperde aralıimdan blr ip uzat
mışlar, horusumu çekiyorlar .. Bastım 

feryadı •• Polisler, bekçi yetlıtti. Bunlar 
horu.su boiazmdakl iple bırak11> ka
çıyorlardı .. Tuttular .. Torbalarında da· 
ha 10 tane tavuk çıktı!.» 

Suçlu yerinde duran dört: KıpU: 

Hamıa, Recep, Sait, l\lusiafaya hikhn 
sordu: 

- sı.. tavuklarını çalıyormuşsunuz 

bu kadının .. Ne diyeceksiniz? 
Dördü de itiraz ettiler: 
- lli.ıfi ... Kabul etmeyiz hiklm e .. 

fen dl. 
Tavukları torbanızdan çıkarmış .. 

lar! 
Onlar bizim kendi tavuklarımız. 

- Siz tavuklarınızı torbada mı l'eı· 
dlrlrsinb? Peki ahında ucu mısırlı 

iple bu Güllzann horosunu da bul .. 
mu.,ıar .. 

- Onu biı yapmadık. 
- Peki nasıl oldu? 
- Biz oradan reçlyorduk.. Baktık 

tahtaperde arasında bu horos çırpını
yor, nesi var diye merak ettik. Tam 
borosu tutacatımız sırada bu kadın 

bahçt>ye çıkh, avazı ('lktıtı kadar: 
- Hırsız var .. Yetişin; tavuklarımı 

çalıyorlar. 

Diye haykırdı. Bizi tuttular, buraya 
C'etirdiler. 

H4'kim !Jahitlerl de dinledi ve sonra 
kararını teblii etti: 

- Siz çok merakh inuularsınız .. 
Hakkır;·z var. Yalnız kanun, başkası· 
nm boro~unu muayene etmek üzere Jp 
atıp bahçesinden tutmayı suç saydıit 
için sizi ceza kanwıunun 493 üncü 
maddesine ıöre çezalandırmak mec
buriyetindeyim: 

Ve .. 3 er ay hap~e mahkUm otan dört 
Kıpti de hapishaneyi boyladılar. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

Fenerbahçede otel ve 
gazino yapılacak 

Belediye reisliğ·i; eskiden pek 
marul bir mesire yeri olan Fe
nerbahçenin burun kısmında mo
dern ve büyük bir gazino inşa et
tirrrM!ği kararlaştırmı,ştır. Ayrıca 
burada bir de otel yaptırılması 
düşünülmektedir. 
Diğer taraftan Kalamış ve Fe

nerbahçenin imar faaliyetine de 
biran evvel geçiıl:mesi muvafık gö
rüldüğünden mütehassıs M. Prost' 
da evvelki gün buralara giderek 
bazı tetkiklerde ıbulunmu.ştur. 

Ayrıca deniz sporlarını teşvik 
için de Belediye tarafından Moda
da bazı tesisat yapılacaktır. 

Buralardaki bazı arazi bu mü
nasebetle Maliye Vekiıleti tarafın· 
dan Belediyeye parasız verilecek
tir. 

Osküdar 
mezarları 

Karacaahmette yollar 
açılacak, defin yerleri 

ayrılacak 
Üsküdar mezarlıklarını imar ce

miyeti, Karacaahmet mezarlığının \ 
etrafındaki duvarlan tamamen ik
mal etmiş, şimdi mesaisini Seyidah-ı 
met deresi civarında bulunan ve 
şebitJlik adı verilen sahanın etra -
fını duvarla çevirmeğe irrlıisar et
tirmiştir. 
Şimdiye kadar yapıkn duvarlar 

6 kilometreyi tecavüz etmekle ve 
ancak mezarlıkların Ü,;küdara ait 
kısımlarına duvar yapılmış \ıu • 
lurunaktadır. Belediye mezarlık · 

Mütekaidler, dullar, 
yetimler 

Mütekaitlerle dul ve yetimler içiıı 

alh ayda bir yapılmakta olan yokla
manın kısmen kaldırılması hakkında 

l\lallye VekAleU tarafından bir kanun 
liyihası haıırlanınıştır. Liylha Büyük 
1\-IJllet 1\-Ieclisine verilmiş bulunmakta. 
dır. 

Yeni hazırlanan liylha, bu kabil 
maaı sahiplerine bir kolaylık bahşet
ınlş olması itibarile memnuniyetle kar
şılıyoruz. Zlra, bugüne kadar görüp 
duyuyorduk ki, altı aydan altı aya ya. 
pıla&'elen bu yoklamalaT, binlerce ilı

tlyar Türk anası, memleket hizmetin
de iki biiktüm olmuş Türk erkeii, kü
çük yavrular, yol, iz bilmiyen, mua
mele takip ettirmesini ka\~ramıyan bir 
('Ok vatandaşlara büyük bir külfet ve 
üzüntü. oluyordu. 

Türklyede, mütekait, dul ve yetim 
maaşı aJan vatanda.f sayısı, a7. delil
dir. Bunla.rın aldıkları para, vaktile 
yapılmış yurd hizmetinin ödenmekte 
olan kanuni karşılığıdır. Butün. his
metten, külfetten uıak bulunması li
ıım gelen bu insanlara yardım, kolay· 
lık gOstermek, en başta relen bir va· 
t.andaşlık. borcudur. 

:&-latlye Veki.letinin, şimdiye kadar 
devam edegelen vaziyeti, aynen, bizim 
gözümüzle l'Örmüş olduğu h;indlr ki 
mer'i kanunda bir değişiklik yapmak 
ihtiyacını duyduğuna hükmediyor ve 
bu insani, devletçi ruhu takdir edi
yoruz. 

Yeni ıayJhanın kabulü, ihtiyar mü
tekaitleri, dul kadınları ve küçük ye
timltrl, her altı ayda bir belediye ka
pılarından, ihtiyar heyetlerinden JJ. 
mühaber dilenmek ktilfetinden kur· 
tara('aktır. nu ilmühaber, 1ıaıa. ya$ıyan 
yaşamakta. olan bir insan i('in aranan, 
kağıt şeklindeki, mli.hürlü, damgah, im
zalı !f&hittir. 

lar müdürlüğü de imar cemiyetine yaşadığını fsbat etmek if;in &"ünlerce 
100 torba beton teberrü etmekle muaınele peşinde ko~ma~ı kadar ha-

1 bu imar işine iştirak etmi~tir. \ zln bir talisizlik olur mu?. 

Ömrunün sonuna gelmiş, belki de 
hasta, belki de muzlarlp bır ihtiyarın 

Diğer taraftan mezarlıkları imar REŞAD FEYZİ ı 
cemiyeti duvarla ihata edilen mc- ---------------
zarlık aksamının modern bir tak- Vapur hacalarıoııı kurumları 
simatla yollara ayrılması ve bu- Vapur bacalanndan çıkan dü -
raılarda tesis edilecek defin mahal- man ve kurumların men'i için şir-
lerile çiçekli mahallerin ve yolla- kctihayriye tarafından geçen sene 
rın tayini için bir mühendis gön- tecrübe olunan duman aletinin bazı 
dcrmesini BelEdiye mezarlıklar tadilatla kullanılabileceği anlaşıl- 1 
müdürlüğünden talep etmiştir. mıştır. Bu huwsta mu·eaddıt şı-
Mezarlıklann dahili kısımlan kayetler yapıldtğından Şirketihay-

mühendisin geli~ile tanzime baş - riye gibi Akay idaresi vapuvları 1 

!andıktan sonra da duvarlama a· bacalarına da mezkur aletten takıl-! 
meliyatına d~am edilecek aynca ması kararlaştırılmıştır. 

Yakında açılarak faali
yete geçecek 

Şehrimizde bır berberler mek· 
tebi• açılması hakkında esnaf bir-

1 
tliği tarafından maarif müdürlü -
ğüne yapılan müracaat üzerine 
icabeden tetkikler bitirilmiştir. 
Neticede maarif müdürlüğü esas 
itibarile ıbu müracati kabul etmiş
tir. yalnız; mektebin bina ve mal
zemesini esnaf bir;iği temin ede
cek ,maarif de bazı hususlarda 
mektebe yardım edecektir. 

Mektebe bir kısım be~berlerin 
devamı mecburi olacağı gibi ye
niden dükkan aç'p berberlik yap
mak istiyenlere mek!ebe devam et
meden ve imtihandan geçmeden 
şehadetname ile izın kağıdı veril
miyecektir. 

l.\laliye müfettişleri 
çoğaltılacak 

Maliye Vekıileti, müfettişlerinin 
adedini çoğa:tmağa karar vermiş
tir. Bu münasc<be!le yüksek mek
tep mezunları arasında ·büyük bir 
müsabaka imtihanı açılmıştır. lm· 
t..han kanunuevvel ayında yapı -
lacaktır. Kazananlara 35 lira asli 
maaş verilecek ve kendilerı mü
fettiş muavini olacakiardır. 

Üç senelik bır stajdan sonra mu
vaffakiyet gö:;terip müfettişliğe 
terfi eden gençler de Avrupaya 
gönderileceklerdir. 

--o--
Mazotla müteharrik en 

tankları 

Devlet Dcnızyolları umum mü
dürlüğü hala İstanbul liman işlet
mesı cmrırde "'ulunan Almanyada 
yaptırılmış mazo' a müteharrik 
su tank.arından 6 tane daha yap
tırmaga karar vermiştir. 

Yeni su tankları İstanbul fabri
kalarırda imal dilecek, önümüz -
dekı yıl içınde derize indirilecek
tir. 

--0-

Ycııi bir gümrük karakolu 
Gümrükler umum müdürlüğü 

'arafından Kap.ku:ede modern bir 
muhafaza krşlası yapılması hak
kındaki kararın tatbikine bu ay · 
dan itibaren başlanacaktır. 

Modern ktşla ve karakol binası
nın projesi yapılm.ş Vekaletçe de 
tasdik edilmiştir. İnşaatı sür'atle 
ikmal edilecek olan karakol 1 ka
nunusanide faaliyete geçirilecektir. 

mezarlıkların İbrahimağa ve Ka-

* Şişli_ Fatih otobüs hattı; ŞiJıli· dikövüne doğru uzayan mümted ı AVRUPA HARBİNİN YENİ W,ESELELERI 1 
den Mecidiye köyüne, Fatihten de Çar- l-'k"ıs=mına="'-d"'a"-'d'"u"'v"'a"'r..-örül_ . .,-.;ece.;..;.k;;.t_ir;...;...._.1 . 
~baya kadar uzatılmıştır. .. 

* Yaıova iskeıesınde kapalı bir ~ıı.ı;:;ııı;ı·~ Jtalyanın Balkanlardaki Rolü 
bekleme yeri yapılacaktır. , ...... , !m * Türk kaptan ve makinistler ce- r.;.. • , İtalyanın Balkanlarda faal bir rol nedir böyle bir muvaffakiyet temin e-
miyetinin kongresi memur kaptan ve 'ı-, ' oynamak istemesi bu.rünJerde Avru- dllememlşti. Şuphc yok ki buna. bu 
makinistlerin cemiyetten ayrılmasın- - ~ pa matbuatının birinci derecede me,- hızı veren yeni harp olmuştur. Yeni 
dan sonra dün ilk defa yapılacaktı. Fa- Gedikli erbaşlar ~ol olduğu bir mesele teşkil ediyor. harp ortaya bir takım meseleler çı-
kat ekseriyet olmadığından salı günü- Roma hiikiimetlnln Balkan devletle- karmış oldu. İşte İtalya da bu suretle 
ne bırakı1mı3tır. Bütün ordu şubelerinde çafışan sö- rUe olan münasebafı bundan sonra Balkanlardaki ihtUıi.fların kalkarak * Bu sabah gümrükte yeni kom.is- nüllü erbaşfar için de bir barem ka- daha ne gibi safhalara gireccil ital- geni• bir anlaşmaya varılması için ça-
yoncu ve maiyet ınemurluğuna talip nunu projesi hazulanmq: olduğunu yan paytahtındakl Avruvalı muhabir- lışmayı muvafık rörüyor. 
olanların imtihanları yapılmıştır. memnuniyetle haber aldık. Proje ya- )erce de rltrlde derinleşt:irlkn bir İsviçreli ıazeteler Avrupanuı ce-* Dün Hatayda tahriri nüfus baş- kında 1\-lecll.se sevkedllerek kanuni .. mevzudur. nubu ~arkisindekl devletlerin yeni harp 
lamıştır. Tahrir 25 gün devam ede yet kesbedecektlr. Ordunun bu kıy .. Almanya ile Rusya arasında. afus· karşısında bitaraf bir zümre vücude 
cektir- melli ve mühim elemanlarını da ter- tosun sonwıda ilk anlaşına ntduj~u za- retirmek hususundaki rayretlerinden * Hükümet kömür sarfiyatını a - fih ett:ireceflne şüphemiz bulunmıyan man İtalyanın Balkanlarla olan mü- bilhassa bahsediyorlar. l\lacaristanla 
zaltmak üzere tedbir almaktadtr. yeni projenin, mensupları için hayırlı nasebatı da art.ık zayıfhyacağını söy- Romanya arasındaki anlaşma üzerine * Sovyetlerin Stokholm ı:;efiri Ma- olmasını temenni ederiı. tlyenler vardı. Fakat Koma meharth bu iki devletln hudutlarındaki asker-
dam Kollontay 1\.-foskovaya gitmiştir. Projeye &öre, •imdiye kadar tatbik bunun böyle olmadığını, bilakis iıaı. lerl &"eri çekmiş olma~ının eheınmi -
Orada birkaç gün kalacaktır. edilen usul kaldırılmakta, ücret, a- yanın bundan .sonra Balkanlara daha yetinden bilhassa bahseden isv,fre * lvfavcrayi Erdün resmi gazetesi, sılları ve tutarJan olan bir maaş ha- ziyade ehemmiyet verdiil tarzında matbuah Balkanlarda da ergeç bu yol-
Alınanyayı düşman bir memleket o- llne konmaktadır. fikirlerde bulunuyor. da bir anlaşma temin edileceği, bu bu-
larak ilAn etmiştir. BUıtBAN CEVAD Balkanlarda yeniden yeniye anlaş· susta Yucoslavyanın mühim bir rol 

l 
malar olmasını İtalya son derece ter· oynıyacağını söylüyorlar. Belgrat hü-, ' 

1 Mehmetçik Geçiyor 
sünü dağ etklerine çıkarmadı.. Baş
k yer1erde ot!att:. Hüseyin yiye • 
cek tedariki için dağdan köye ya
kın l<ulübelere inmeğe mecbur ka
lacaktı. 

vto edecek, bu anlaşmaları kola.vlat- kiimetlnln böyle bir faaliyette buJun .. 
Uacakmış. Nitekim son zamanlarda.- mak Jçln vaziyeti de müsaittir. Çünkü 

~====[ Yazan: İekender F. SERTELLı ]1===•~ 
yaptıklarına pışmaıı 

Ay~e!• 
olacaktır, 1 

Ayşe mektubu sonuna kadar o
kuduktan sonra: 

- Ne temiz yürekli insan .. 
Diye .söylenerek yüzüne gözi.ıne 

sC.rdü, 
Mc!lımedın son hadiseden haberi 

yoktu. Hüseyinin Ayşeyi silahla 
'ehdit ettiğini, gece yarısı yatak 
odasına girdiğını ve onunla boğu,ş
tuğunu duysaydı, caba yice affe
decek m,ydi? 

* DAGLARA SIGINA.'< KEDİ! .. 
Gec~ yarısı Ayşenın evinden 

kaçarken, ıhtıyar köylülerden bi
rını vurduğu .çin dagdan şehre ine
miyen Hüseyin art.ık iki suçlu bir 
canaıvar olmuştu: Hem asker ka
çağı .. Hem de katil. 

Balıkes..rde .:relen jandarmalar 
ilkônce köylüy;. sıkıştırdılar: 

- Onu sı.z sı:.klıyorsunuz. Mey
dana çıkrınız. Yoksa ·!>c-piniz ceza 
göriirsünüz. 

Dediler. Fabt, köylü, Hüseyi -
nin yakalanmasını jandarmadan 
fazla istiyordu. 

- O, dağa kaçtı. Ondan korku
muz yok. Elimiz geçseydi, yaka
layıp hüküme~ teslim edecektik. 

Dediler. Bütün evler. samanlık
lar, erzak ambarları arandı. Hü
seyin köyde yoktu. 

Jandarmalar Hüseyinin dağa 
çıktığına bir türlü inanmıyorlardı. 

Bir gün dağdan inen bir çoban, 1 

köylülere: . 
- Ormanda bir canavar var, her 

gün bir koyunumu zorla alıp kı
zartıyor. 

Ledi ve dağ eteklerınde dolaşa
maz olduğunu yana yakıla anlattı. 

Köylüler: 
- Adını bili;or musun o hay -

dudun? 
Diye sordular. 
Çoban cevp verdi: 
- Adını söylemiyor amma .. cBe

nım başımı yakan bir kahbedir. ı 
Çok şükür ki, onu ·bir kerecik ol- ; 
sun kollarımın arasına almağa ve ' 
koklamağa muvaffak oldum .. di
ye söylenip duruyor. 

Bu sözleri duyanlar hep bir a-
ğızdan: 

- Ta kendisi .. Hüse; \ıı .. 
Diye bağrışmağa b~adılar. 
Köytlü.er çobanın şikayetini jan-

darmalara anlatmışlardı. 
Çoban: 
- Dağa sığınan bu kediyi, sila

hun olsaydı ben bile yakalardım. 
Diyordu, Çoban, iki gün siırü -

Jndannalar çobanın şikayetine 
inanmadıklan için : 

- Birkaç gün sonra tekrar ge
liriz. 

Diyerek Balıkesire dö.mıüşlerdi. 
Jandarmlar çobanın şikayetine 

Onlar köye gelip Hüseyini aradık
ları zaman, dağa kadar uzanmayı 
da ihmal etmemiŞ:er, faka• Hü
seyinin izini bulamayınca donme
ı;.· me-o r olm·.ıı;lardı. 

Köylük.'r arasında en çok kor
kanlardan biri de Ayşenin baba -
sıydı. Hüseyin ona: 

- Kızını benden esirgediğin için 
canını k<ırumağa ,bak. Karşıma çı
karsan, ilk geberteceğim adam sen 
Glacaksın' 

Diye haber göndermişti. 
Ayşe babasına. 

- O, korkağııı biridir, divord•, 
Bir daha dağdan köyümüze ır.c -
mez. Yarın onu daf:da gebertccek
kr. Köyümüz de bu suretic bı; ka
ra lekeden .furtulmuş olacak. 
Ayşe köy;ülere fena halde :.tıp 

tutJyordu. 
- Böyle sil&h ından başka da -

yanacag olmıyan bir serseıiyi na-
3ıl oluyor da elbirlığilc yakaaıya
mı;orsur.uz? Eğeı ben erkek ol -
saydım, dağa tek başım~ gider ve 
onu s;rdiği delikte kedi gibi bo • 
gardım. 

Diyordu. 
(Devamı var) 

Yu&"osJavya Kazeteleri de bu t:t.rzda arhk Sırplarla Harvatlar arasında an-
neşrlyatta bulunarak ba.t:t:i Balkanhlar lqm temin edilmiş, Belgrat ile Zac-
arasında yeni bir teşekkül vücude &"e- rep arasında ihtllif kalmamıştır. 
t:irllmeslni ileri sürüyorlar. Yucoslav Artık bu anlaşmadan sonra Yuc-os-
maıbuatının bu tan;daki neşriyatı Ro· lavya kendini müdafaa. için daha kuv-
mada. ehemmlyetle karşılanıyor. İtal- vetll bulunuyor demektir. Yine İsvic-
yan gazeteleri de İtalyanın cenubu 1 d re ıazetelerinln neşrlya ı.n an anlaşı-
şarki Avrupada bir dostluk siyaseti hyor ki "\-'uJ;"o"'lavya hukinneh bilhassa 
takip ettiğini bilhassa yazıyorlar. BuJgarlstanla müzakereleri ilerleterek 

Eskiden İtalya ile Yugosla.vyaııııı Bulg;ırı.-.t.ınuı H.llkan aııJa)masınil iş-
arası çok a~ık:tı. Bu hal senelerce sur· tirakini teminr çah~makladır. Bilhassa 
duklen sonra nihayet geçen sene Uk Butrarlstanla Romanya arasındaki lh-
baharda iki taraf arasında bir anlaş· tilatı halletmek Join bir ~emin bulma-
ma temin edllmi.ı;U. O anlaşma, diyor- ia ufraşmaktadtr. 
lar. bundan Sonra l·ıaıyarun Balkanl:ır- . 

Dlğt>r taraftan Italyanın Londraya 
da takip ettiği dostluk daha 0 zaman yolladıiı yeni cicinin İnrHtereye sulh 
bir başlanrıç teşkil etmiştir. içın bazı tekliflerde bulunmak üzere 

Fakat l'«en senedenberi Avrupada talimat aldıfı rivayetleri üzerine İn-
nrler olmadı':'. Buhran buhranı takip rUiz razetelerl ve bu gazetelerin Ro· 
ederek nlhayet yeni bir harp çıktı. i. madakl muhabirleri böyle birşeye Jh-
ialya bir taraftan 1·ugoslavya ile dost- tımal verilemlyeceiinl yazıyorlar. Ye-
lutunu muhafaza etttii gibi dlfer ta- nl elçi hiç şüphesiz İ.n&"iliz devl€"t a-
ra.ftan yeni Avrupa. harbinde de blta-

damlarile görüşerek bugünkü Avrupa 
rar kalmağa muvaffak olmu . .,tur. Bu 

meselelerine da.ir hükiımetinin noktal 
iki keyfiyet Balkan memleketlerinin 

nazarını anlatacak ise de İtalya hükü
bitaraf bir teşekkül vücude ceUrme-

metlnin bir takım sulh tekliflerinde 
]erine çok yarıyacak görünmektedlr. 
Dii'er bir nokta daha var: İtalya ayni buhınaeağı doiru &'Örülmüyor. Çünkü 
zamanda Yunanistanla da anla~mq diyorlar. sulh için bugünkü ,arit da-
bulunuyor. Yakın zamana kadar iki bilinde bir zemin yoktur. llarbe kadar 
tarafın münasebatı iyi görünmezken varan sebepler h<llıi duruyor. Lthistan 
bul'ü.n İtalya ile Yunanistan arasında taarruza ulramış, nihayet tak!ilm edil· 
artık birbirlerinden '!ÜPht> edecek bir mittir. Bu vaziyette sulhu kabul ct-
hal kalmamııthr, denlror. Dahaıu var: mek ilerisi için harp ihtimall('rini da-
I\.1acaristanta l'ugosJavya. Romanya lte ha ıiyade arttıracakhr. :\laaınaflh 

l\lacaristan birbirlerine yaklaştılar. İı,- Londradakl İtalyan l'&zeteciltri de ar-
te İtalya bu a.nla-;ma pollttka~ında de· '1k ,öyle yazıyorlar: Almanyanıu va-
vam edt•rek Balkanlardaki ihtil;lflan ziyeti elliash surette dt(işmedlkçe İn-
ortadan kaldırmak istedlj"ini yazan Ki,ltere harbe sonuııa kadar devam e• 
muhabirler şu son zamanlarda öyle bir decekUr. 
takım neticeler elde edildi ki. kaç se- * * 

yardımı 
Yazan. ALİ KElllAL SUNJ\IAN 

İki cündenberı ,.azeteJerdeki tel&'rat 
haberleri Almanyanın Rusyaya mü • 
racaa.tla askeri yardım istediilnl, fa-
kat bu müracaatln 1\-loskovadan red 
cevblle karşılandıtl merkezindedir. 

Rusya ile Almanya. arasındaki mu-
ahedeyc göre Rusyanın Al manyaya 
askeri yardrmda bulunacağına dair bir 
taahhüdü olmadtiı besbellidir. Bu boy .. 
le olunca şimdi l'arp cephesinde kov· 
vetli düşmanlarile karşıın,mak mec· 
buriyetlnde bulunan Almanyaya yar· 
dım lcin Rusyanın asker göndermeyi 
kabul etmesi ancak pek uzak bir ihtl· 
mal halinde hatıra gelebilirdi. 

Gelen malUmattan anla1'ıldığına gö
re ise Rusyanın yo11adığı menfi cevap 
AJmanyayl derin bir inkisara uğrata
cak rlbi olmuştur. Kalıyor dJğer ~u .. 
retle yardım keyfiyeti. Rusyadan Al
manyaya petrol ve buğday yolla.naca ... 
ğmdan da iki aydanberi çok bahse· 
dildi. 

Lehistanın taksimine iştirak ettik -
ten, orta Avrupada kendince lüzum 
&'Ördüğü yerleri aldıktan, Baltık !iaha
sında da yeniden nüfuzunu tesis et
tikten sonra slmdl &"arp cephesine as-
ker yollıyarak Almanlara o suretle 
yardım etmek Rusyanın hesabına hiç 
uygun görülmemiştir. Rusya İng-Utere 
ve Fransa ile kendini harpte saymak 
ir-in bir sebep ıörmüyor. Daha cccen 
f ı bahsedilen İnxiliı; - Rus ttcar<"t 

anla!'ima.sı Rusya ve İngiltere arasında 
vasi mikyasta bir atı,veriş işi temin 
etmek icJn yapılmıştır. Ne taraftan 
bakılsa Rusyanın garbi Avrupada her 
hangi bir kavgaya karışmasına lüzum 
&"örmlyeceil anlaşılmaktadır. 

Almanyanın Rusyadan aıacaiı me
vaddı iptldatyeye dair lkl aydanberl 
dünya matbuatında yazılmadık şey 

kalmamıştır. Bununla beraber Bütün 
Almanların Rusyadan hakikaten bil .. 
yük mikyasta mevaddı iptidaiye Kele· 
rek Almanyanm harbe dayanabilme-
sine yardım edeceilne inandıklarını 

kabul etmek zurdur. Bllıikls ileri l'C
len Alman askeri erki.nı buna inan
makta o kı:.dar ibtiyathdır ki şimdiki 
Almanyanın birinci derecedeki askeri 
muharrirlerinden miralay He.s bizzat 
Rusyada neşredilen resmi rakamlan 
Közden reclrerek yazdıi1 bir makalede 
bu memleketin Almanyaya mevaddı ip
tidaiyece ne dereceye kadar yardım 

edebileceği keyfiyetini tetkik elmiş, 

pek mühim neticelere varm1Şt1r. l\Iü
him, yani Almanya hesabına bedbin 
neticeler. Bu hesaba cöre 21 milyon 
kllometro murabbaı renlşıtflnde olan 
Rusya.nın demlryolları 100 bin kUo
metrodan aşaiıdJr. Öyle ki l'eçeo u
mumi harpten evvelrtl şeraH ve im
kin daha temin ediltmemlştlr, Rus 
mütehassıslarının verdiil raporlara 
cöre her St'ne hlo olmazsa 8 - 10 bln 
kilometro daha Uive edilmek li.ı:ım 

imiş kJ Rusyanın dört bet senede sınai 
lhtlyaolarına C"Öre münakalat tt-min 
edilebilsin. Bu hesapları Uerl götiıre

rek Rusyanın demiryollarını dlier 
mem.leketlerlnki ile de· mukayese et
tikten sonra Kolonel Besin çıkardıfı 

en son netice şu oluyor: 
Rusya her ne kadar 11.:Utle halinde 

lstihsalii elde eden bir memJeket ise 
de demlryoltarının 1clfayetslz1ili ha.· 
sebile başhba.şma lktısadi bir mesele 
kendini &"östermektedlr. Bu meselenhı 
halli ise sene1er ister. Bir harp vuku· 
unda, yir.e Alman muharriri söylüyor~ 
kütle halinde nakliyat ve sevklyat ya
pıluafı l'ibi bunun ayni zamanda ça
buk olması iktiza edecektir. Bunun 
n.eüce üzerinde son derece tesiri var
dtr-. Rusyanın şimendiferleri askeri ve 
iktısadi noktadan daha çok yapılacak 
şeyler IAter. 

İşte Alman askeri muharriri bu ne .. 
ticeye vıırmaktadır. Rusyadan Alınan
yaya petrol nakliyatı için yapılan he
saplarda btpıun eldeki vesait ile kolay 
olamıyacağını göstermekte olduiu ribi 
bugün Lehistan demiryollarının da bo· 
zulmuş olması hasebile orada da mu~ 
naka.litın istendiği ,rtbi temini için 
zaman geçmesi ve çok çalışılması lizım 
releeetı düşünülmektedir. 

Sonra Rusyanın petrol lstlhsalitı 

arttuılsa. bile kendisinin de bu mad
deye olan ihtiyacı az deiildir. 

Lehl~tanın malilm fikıbete uğradık

tan sonra artık Avrupada harbe de
vam için bir sebep kalmadıiı iddtasl 
İngiltere ve Fransayı ikna edememiş
tir. Harbin çıkmaması için Ağustu!oiun 

son l'Üniine kadar İngiltere tarafından 
sarredilen mesai re('enlerde Londra 
hükümetlnce neşredilen vesaik ile an
laşılmakta ve o tarihi KUnlerde ınw.

takbel harbin fecayii Almanyayı an
latılmaktadır. Bütün bu teşebbüslt>re 

karşı alınan cevap ise ll()yft> olmuş: 

Harbe karar vertlmistir ve Alman or
dusunun ncş'e"i yerindedir!. 

İşte iki aylık en buhranlı vekayil 
gözden Ct'{'İri1irken Almanyanın sulhu 
kolay kolay istihsal edcmiyecefi ken
diliğindt'n anlaşılıyor. 

Gelectk son mulıacirlı·r 
Geçen hafta Bul.garist ~rd•n 

memleketimize 1900 muhac r ge • 
tiren Nıı.zım vapuru dun tekrar 
Varnaya g'tmi:ştir. 
Nazım vapuru bıı sefer Yama -

1 dan, 1939 yılına mürettep muha-

l
i cirler•n son fktafilesini geht•

1
rteccktir 

Diğer tara an geçen a a ge · 
len muhacirler de Diyarıbaktr ve 
!ıav aJ.isin.e :;eıvkolunın u.Şlardır. 



,,,Dalnıaçya İtalyaya 
:adedilmiş değildir 

. enl Bu1ı . Yaser :ıı:ar kabınesinin harict 
ıınaz:ıu olacaktır; Bugünkü an-
tınıt ta bıtaraflığı muhafaza 

Ve av · :.:ere k , nı zamanda komşu dev-
'Ue d arşı ademi tecvilz siy ase* :am etmek. 
l:vanyerneı:in 55 sene müddetle 

tvan aya ıadesi için Almanya ile 
~~a arasında müzakerelere 
ağı 8.~tır. Bir anlaşmıya van- ı * İ 0Ylenmektedir. 

'-ra.tı1~ .terenin hayırhah bir bi
t.ı ıaıt heyahut müttefiklerle ay

ltaı~ aı:ıbe girmesi mukabilin-
~ttiğ;a Dalrnaçya sahillerini 
tı ·arı •kkında Alman ajans -

· n ~nd.an çıkanlan şayialar * ı\1ın kzıp edilmiştir. 
raas is •!Jlar §İmal denizinde Pa
u da b tnınde /bir Yunan vapuru

lanı Ve •tırınışlardır. Vapurun kap
. a 0~ beş kişilik mürettebatı 

ır. ~1 rııağa muvaffak olmuş-

Çaresiz 
Mücadele 

ı..~.., (l inci sahifeden devam) 
bt iıııı~ıı ibarettir ki, böyle bir ta
lll. etllle~re ve Fransa esasından ka

ll:ra i~tn klertne röre hakikaten Al-
~t '-i;L h. arbe devam blr mecburi ... 

·-ıııu . l"'•nıa •u iktisap etmektedir. Ve .. 
IA tın b "'litlat u mecburiyetle ba.şbaşa 

'tı.tr0 ll uıı hhısetUkleri de Foo Rtb
\t.ad U.ll nutkundan sarahatle anlaşıl-

·\ıı "· 
•tı1< "''· bi ~ı btr 7.e nutkun bir daha ilham 

bı i'lly:•klkat vardır ki, Almanya 
Jı >'aı>tnak rek detti. mecbur olduiu i
"'tı b tadır. Yani, bu dakikada ya
'"-••b'lşka hiçbir şey kalmadığı için 
llltkad: lapacakhr. Gerek Bitlerin 
bQt\ 1 lın. nutukları, cerek Rlbbent-
1Jtid, .. ll tıutku Almanyanın Danzlg ve 
lıı • ıe· · 
i )ü<d ın lncilterenln harbe girece-

ıı1 e y·· . \'e b uı bir kanaatle ummadıiı-
ij~ii. S: tıoktada yanhş zehaba dü.ştü
!irat h Ylennıiyen \.'e fakat sezilen bir 
~ .. kk •~inde cözöntine koymaktadır. 
tbede~ kl, Almanya Polonyaya ilanı 

~~tıJ 1, 1 
~n . bunu biraz da baht ve 

aıı, bu h elakkJ etmiş, lam bir kana
lltlel"r a

1
reketinln blr Avrupa harbine 

~llcat :1 :eafına inanmamış ve bu 
llta, k.tlld.kere ok yaydan fırladıktan 
)'llluş \tt Uı.lnt bütün vuzuhile ortaya 

'tın.iştir. B~:k lııbli olarak da L,lşten 
tanın aenaıeyb, bul'un için Al-

il b kat't neticeyi alacak btr 
'1 lşka yapaca.j:ı hlcblr teY k.at

•ıı lı r. Şimdi, dava ve merale rnevı.uu 
~ ltbtn. nrrede, nasıl, kimlerle ve 

!)\ta~' ıaman %arfında yapılacatı 
arının aydınlanmasındadır. 

~'"ETEM İZZET BENİCE 
ı İn T t., gı ı:ı: vapuru batırıldı 

~'ğe~~ 25 (Radyo) - Biri 2474, 
~llru At ~8 tıonluk iki İngiliz va -
~~~tehat lantıkte batırılmıştır. Mü
"'ı!ın ;lldan otuz sekiz kişi kur-
~::. Yirmi iki kişiden ha-

' 
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Almanlar Şiddetli Bir 
Tarruza Geçiyor , EN SON DAKika 
(Birinci sahifeden devam) 

rln arası açllmqtır .» 
Pötl Parlzlyen diyor ki: .sovyetler .. 

le yapılan dostluk polittkasına kal'fı 

nazl teflerinden bazılarının yaphkları 
şlddetll tenkitlere Bitler mukni cevap .. 
lar verememiştir. Bugünkü politikanın 
ahvalin icapları dolaylSlle kabul edll
mlı bir polllika oidutu hakkında mü
l&hazalar da yerlude rörülınemekte· 

dlr.• 
Berlindekl büyük konseyden sonra 

Alınan kat'i karar, Bitlerin sonuna ka
dar muharebeye devam etmek nl:retin
de olduiunu röstermektedJr. 

Jurnal ı-azetesi, bilyük harbin bil
has5a karada cereyan edeceiinl yazı .. 
yor. Bu gazete diyor ki: «Bitlerin bü· 
tün kuvvetini İnrlltereye katıjı kulla
nacağı söylenmektedir. Klmsenln bu 
sözlere inanmaması l.izımdır. Zira Af .. 
manya İnglltereye ve inıtıterenln de ... 
nlz h;ikimiyetine karşı blrşey yapa -
maz. Büytik muharebe karada olacak
hr.» 

AL)IANLAR )IUKABİL ABLt:KA 
İLAN ETTİLER 

Paris 25 (Hususi)- Almanyanın in
g-iUz sahillerine mukabJI abluka Jlıln 

etttii bOdirllmektedir. Ancak bu a1'-

!ara yeni hiç bir eleman ilAve et
memiştir. Fon Rihbentrop'un har
bin me~eleri hakkındaki iddiala
n da tamam ile yanlıştır. Alman 
Hariciye Nazın ·bir taraftan Al -
manyanın İtalya ve Japonya ile 
dostlğundan bahsederken, diğer 

Sof yada halka maske dağıtılıyor 
Sofya 25 (A.A.)- Sofya belediye 

meclisJ halka c-az maskelerJ datıtdma .. 
sı ve ha.va akınlarına kaf"ljı sıfınak in· 

şası için ?O milyon levalık bir kredi 

kabul etmiştir. 

taraftan da Rusya 1le dostluğun - İsveç sahillerinin kontrolö 
dan bahsetmiştir. 

Slokholm 25 (A.A.)- Dün saat 18 
den itibaren İsveç sahUlerl sıkı bir 
kontrol altına alınmıştır. Kontrol İs· 

veç kara suları dahilinde harp l'Cml-

lerJ tarafından yapılmaktadır. Kontrol 
için hangi millete ait olursa olsun bü
t\in ticaret cemllerinde araştırmalar 

yapmak hakkına istinat etmektedir. 

Fon fübbentrop'a nazaran, İngil
tere bugünkü harbe senelerdenbe
ri hazırlanmış bulunmaktadır. Fon 
fübbentrop Almanya ile Amerika 
arasında fikir ihtilafhırı olduğu 
hakkında İngiliz politika adamla
nnın iddialarını da ret ve tekzip 
etmektedir.• 

1
Ribbentrop'un nutku ve İtalyanlar 

Ribbentrop'un nutku siyasi me
hafilde hiç bir alaka uyandırma -
mıştır. 

MUKABİL ABLUKA 

Roma 25 (A.A.)- Stefanl: Gazeteler 
ilk sahifelerinde Ribbentrop tarafın

dan söylenen nutkun oldukca mulas
sal bir huli.sasını neşretmekte, fakat 

hiçbir tefsirde bulunmamaktadırlar. 

Gazeteler başhktaruıda Alman Ha
riciye Nazıruıuı İn•llterentn Alman a
leyhtarı sfyasetlnJ tenkit eden sözle-

Lon.dra 25 (Hususi) - Almanya 
İngiltereye karşı mukabil abluka 
kararlarını tatbika geçmşitir. Da
nimarka, Norveç, İsveç ve Fele -
menk htikı1met1erinden İngiltere 
ile ticaretlerini ksmeleri ve yalnız; s J "h. p I 
Almanya ile ticaret yapmalan is- . a J (( aşa» nJnı 
tenmişse de, Berlin hükumetinin C M 
bu talebi reddedilmiştir. enaze erasimi 

rini ve Almanyanın İngUterenin mey

dan okumasına karşı koymak hususun

daki kararını tbearüz ettirmektedirler. 

Von Ribbentropun nutkunun altına 

gazeteler İnciıterenln cevabını ihtiva 

eden ve evvelki akşam Londrada neı· 

redilen t.ebllli koymuşlardır. 

Ziya Gökalp 
ihtifali 

lukanın tatbikatı mü!Jkill olacağına ı • ı ı ı • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r ı ı ı 

şüphe edilmemektedir. 1 1 (1 inci sahifeden devam) (1 inci sahifeden devam) 
Dlter taraftan Almanlar Ballığın af- R A D Y OHA BE R LE Rİ yelçillğlnde zı,.a Gökalp• bimli birer 

zını kapatmak ve bitaraf llma.nlan is- rek 1919 da Atatürkle müzakere hitabede bulunacaklar, yundan r: '"lra 
!edikleri zaman ziyaret etmek niye- Sovyetler Finlandiya ile ıçın Amasyaya gönderilmiştir. 1 da sıraslle edebiyat şubesinden Gtin-
llndedlrler. anlaşıyor Ayrıca, Ahmet İzzet .paşa• nın düz, Edebiyat faküiiesl doçenllerlnden 

Bai\tk ahu tamamlle kapatılacak reisliğindeki heyetle birlikte An- Sabri E'>t, lktısat faktiıtesl doçent-
ve Kiye! kanalında bir kontrol ser - Londra 25 ((Radyo) - Mosko- karaya giderek orada üç ay kal _ !erinden Ziyaettln Fahri, edebiyat su-
vlsl lhdas olunacaktır. Kanala. •iren vada resmi gazetenin yazdığına gö- mıştır. besinden Şükrü ile Halit, Ba)·an ::\luh-

bülün Skandlnav vapurları kontrol e- re Sovyet Rusya ile Finl;andiya a- Mel"humun cenazesi bu sabah sine birer söylevle Ziya Gökalpın iç-
dlleeeklir. rasında dostane bir anlaşma yapı - Göztepeden 3irkeciye getirilmiş ve llmai ve edebi sahadaki me .. ısını te-

KAT'İ İLANI HARP lacaktır. Sovyet Rusya, Finlandi - .. d barüz ettireceklerdir. 
yadan istikl8line halci gelmiyecck on e bando mızıka olduğu halde ----0--

Loııdra 25 (Hususi)- Deyll Meyi taleplerde bulunmuştur. büyük askeri merasimle Beyazıt 
gazetesinin vcrdlil maliımala göre, camiine naklolunmuştur llad·ıyq'a'a köın·iisü 
llitıer bugllnl.rde Rayiştai"t toplıya - Yedi Alman tayyaresi Orada namazı kılınan cenaze E- H d d k l k ay arpaş a ı kapa ı es ı geçi-
caktır. Bu toplantıda Almanyanın İn- duş" u""ru'"ldu"' yüpteki aile makberesı·ne ga··tu··ru··- d. · d ın ıizerin e yapı.mış olan muvak-
•lltere ve Fransaya kat'i şekilde harp lerek defnohınmustur. k • ( at geçit köprüsünün betone çev-
ilan ettıtı blldirlle<ektlr. Lorulra 25 (Radyo) - Dün Şi- --o-- rilmc:si için çalışt.maktadır. 

Berlin htikümeli artık yeni sulh tek- mal denizinde 7 Alman ta,·yare. si S t) A "k Y , ovye er 1 eni köprü, tren hattı~ın üze-
ll!lerinde bulunmıyacaktır. duş·· ürülmüştür. Geçen hafta In- m erı an rinden gec;e<.-ek ve entani hasta -

AL~IANYA BALKA!\"LARI giliz sahi!J.erinde düşürülen tayya- Vapurunu Verecek n i?ı !ıklar lıastanesının bulunduğu yo-
KARIŞTJRACAKllIŞ relerın sayısı 16 dır. 1 ı kuşun orta k'smilc sahi..iın irt1ba -

Londra 25 (Hususi)- ıııııerin Fran- Fiulandiyadaki Almanlar da (Birinci sahifeden devam) Lnı temın edecektir 
sa ile mtinterlt bir sulh yapmak isle- • l l Bu ara halen Beh:çbey caddesin-, 
diğl hakkındaki haberlere Franstz si- çagrı ıyor ıır dair bitaraflık kanununda bir de- d .. ğişikliğin yapılmasını kabul et _ en g•çen Usküdar - Kadıköy 1 
yasi mehaflii hiçbir kıymet verme Londra 25 (Radyo) - •Deyli mi:ştir. tramvay yolunun da ileıide mez-
mektedir. Te'.graf. ın Helsinki'deki muhabi- ı kür köprü üzerinden geçirilmesi 

1 

• l\lançesler Guardiyan gazetesi Al rinin ibildirdiğinc göre, oradaki Al- .Bu dği'jiklik sayesinde Ameri düşüni.i'.mektedir. 1 
B 1 d k ki ki kan vapurları muıharip de\•:etıe v· - f manyanın alkan ar a arısı ı ar ~·- man sefarethanesi Finlandiyada o- • ıgcr tar tan şimdiki garın ge-

karmak isliyeeei'lnl ve bu hususta da turan Almanlara kendi ihtiyar _ rin cenubi Atlantik, büyük Okya- nişlemesi hareketine mülhak ola-
Balkanhlar blrllilni ro•mak hususun- larile ana vatana avdet etmelerini! nus, Hind Okyanusu, Çin, Tasma- rak Haydarpaşa çayırında yapılan 
da Bulgaristanı kullanacağını tahmin bildirmiştir. Şimdi bir tavsiye ha- ni, Arabistan ve sair den'.zlerdcki tesisat ve yarmalara da devam o-
•Yl•m•ktedir. !inde bulunan bu teklif i,;eride biri limanlarına silah müs!esna olmak lunmaktadır. 

Asker Gözile 
(Birinci sahifeden devam) 

~embriç'in kuman.da ettiği bölüğü! 
zıvaret etmiı;. Bu Lord Vindsor dü
kü ve Gluçester dükünden sonra 
hanedan azasından silah altına gi
ren üçüncü zattır. Muhabirin an -
!attığına göre, İnıgiliz kolordusu -
nun bulunduğu mıntaka tllJbiatin 
bir tesadüfü dolayısile son derece 
muhafazalı imif;. Tayyrelerin ve 
tanklann ·bu cephede büyük bir 
şey yapamıyacakları söyleniyor. 
O kadar ki cephnin hemen arka -
sında köylüler pancarlannı top -
lamakla meşguldür. Yağmurlu ha
valardan her taraf çamur içinde
dir. Şimdilik burası tehlikli bir 
mıntaka addedilmiyor. İngiliz as -
kerleri mütemadiven Fransızlar -
dan yanm kalan "müdafaa siper -
!erini tamamlamağa ve muhtemel 
bir tazyika mukavemete hazırlan
makla meşguldürler. 

Denizlerde Alman tahtelbahil'!eri
nin taarruzları devam diyor. Fa
kat iki aya kadar devam eden mu
harebeden alınan iki netice var: 
Biri 21 milyon tona \'aran İngiliz 
ticareti bahriye filosundan şimdiye 
kadar ancak 200,000 tonununun ba
tırılmış olmasıdır. Buna mukabil 
İngiliz filosu ve tayyareleri Alman 
denizaltı gemilerinin şimdiye ka
dar şimdiye kadar üçte birini ba
tırmışardır. Kısa bir zamanda bu 
neticeler bir hüküm verdfrecek 
kuvve•tedir!er. 

Havalarda, Almanlır bilhassa 
Skospa Flov'a göz koymuş gibi gö
rünüyorlar. Fird of Fort'taki İngi
liz filosunu ve dünyanın en büyük 
köprülerinden say;lan iki ·buçuk 
ki ometre uzunluğundaki Fart köp
rüsünü hedef tuttukları anlaşılı
yor. Bu köprü İskoçyayı cenuba 
bağ .., an m•.ı. ,1, can dama-Lınn 
dan ;.:- ~ -iir :~t;:~: .\ln c\n ta.\ya
rel-:rır !1 son L·rr::aç t&.:ıl'ruzu n1u
vaffak.yetle netıc(' enm ş sayıla -
maz. Çünkü hiçbır İıJ6ılız harp 
~err.ıS ~ı 'lJ.tıramamı~laroır. Bom
ba',o" köpruye dok_nonamı~tır Bi
I·jki~ hüı.! ..ı.ma hı.;! :;. tayyare:ierın 
üç• e biri ger;y., dönemem !erdir. 1 

Karada, dün Forbah'ın garb.nda 
oldukça şiddetli bir müsademe ol- 1 
muştur. Almanlar cephe vaziye -
tini düzeltmek için Varndt ormanı 
yakininde küçük bir köyü almak t 

istemişler, fakat 'büyük zayiatla 
püskürtülmüşlerdir. Almanlann 
evvelki gün de otuz kilometroluk 
bir cephe üzerinden yaptıkları bir 
taarruzda beş bin ölü verdikleri 
söyleniyor. Yaralılar da buna nis
bet edilebilir. Yalnız küçük bir ta-A:\lERİKA TEDBİR ALIYOR emir şeklini de alabilt."'Cektir. Ana üzere her nevi malzeme nalclejf .. ---o--

Londra 25 (Radyo)- Almanyanın vatana dönecek Almanların mal- bil~el:lPrclir. İstanbul _ Erzurum 
hava ablukasında Amerikan gemileri- !arını tasfiye etmeleri ve kendi - Ayan meclisi diğer c~he'ten mu-

kı arruzun verdiği bu rakam. Alrnan-
ua i vatı lar büyük ve gün~erce devam ede-

nin tehlikeye düşmemesi için Amerika !erine liızım gelen malümat veril- hariplere doksan günlük kredi ~-
hiikümeli bazı tedbirler alacaktır. mesi için sefarethanede bir büro çılmasına dair olan maddenin il _ 

RİBBENTOP'UN NUTKU açılmıştır. ııası için yapıılan teklifi kabul et -
İngiliz - Sovyet tieareti miştir. 

Londra 25 (Hususi) - Alman 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop'un 
Dnzig'te söylediği 58 dakika de
vam eden nutku hakkında gaze -
!erin mütaleaları şöyle hulıl.sa e
dile-bilir: •Bu nutuk, Hitler'in bun
dan evvel söylemiş olduğu nutuk-

Faris 25 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı Sovyet sefirine İngiliz mal
larının Almanya yolile sevkini is
temedğini açıkça söylemiştir. Sov
yetler ancak kendi ihtiyaç:arına 
kafi mal alacaklarını bildirmiş -
!erdir. 

--o--

Gümr: k kaçakçılığı 

Ford acentasından aldıkları eşyayı 

ı-ümrüksüz olarak dahile sokan ka .. 
çakçıların muhakemeslıı.e bu hafta 
başlanacaktır. 

Asliye bt>Şincl ceza hıiklmlifl dos -
yayı tetkik etmektedir, Şimdilik Sa
lamon, İlya, AM;era isminde 3 komis
yoncu ile- diğer 2 komi'Jyoncu suçlu 
va:ziyetSnd'e bulunmaktad1rlar. 

Hurda lsmjJe ithal olunan satlam 
malzemenin bir kı~mı da l'Ümrüksüz 
olarak ithal olunmuştur. Bu sureUe 
yalnız gümrükler idaresi suçlulardan 
5000 lira tazminat istemektedir. 

İstanbul - Erzurum demiryolu-1 cek bir taarruza kalk'ıkları zaman 
nun ışlemeğe açılması munasebe- nasıl korkunç bir yekun alabıle -
tile; evvelce den:zden ve Trabzon ı ceğı kolayca düşünülebilir. 
yolile Istanbuldan mezkur hava - ERKANIHARB 
!iye yapılan tıcari sevkiyat peyder-
pey karaya intikal etmcktedır. Bir Amerikan vapuru batırıldı 
Yalnız alakadar tüccarlar; ara- Londra 25 (Radyo) - Amerikan 

daki kilometre fazlalığını düşüne- 1 bandıralı Siti Kilint adlı .bir ticaret 
rek bu hatta ticari nakliyat için bir gemisi Alman 1 ahtelbahirleri ta -
tenzilatlı tarife tatbik edilmesini rafından batırılmıştır. 
Devlet Demiryollarından rica et- Gemin!n 63 mürettebatından 15 i 
meği kararlaştırmışlardır. kurtarılmıştır. 

--o

Barındırma odaları ı--
Geçen sene, fakir ailelerın mek-

tep çocuklarına bakmak üzere 1 

Nakleden: Selami İ:ı;zet 1 ._ ___ _ 
Doktor Akif, hasta olan Asıma, 

oradan Aliye, oradan da Afife git
ti. Eve geldiği zaman karısı: 

- Bu ne kıyafet? dedi. 
Doktor dalgınlıkla ba~ka şapka. 

b:!§ka palto, şeınsiysi yerine de 
baston alm19tı. 

- Hastalarımdan aldım dedi, 
fakat hangisinı hangisinden al -
dım 
Karısı uşağı çağırdı, şapkayı, 

paltoyu. şemsiyeyi verdı: 
- Asım, Ali, Afi(e git, bun.ları 

değiştir, doktorunkilennı alıp gcıl 
Uşak gitti... Gitti gclm<.'Z, gitti 

gelmez ... Saat on oldu, on bir oldu, 
on iki oldu. Nihayet geldi. 

- Nerede kaldın? 
- Soıırnayın başıma gelenleri. 

Doğru Asıma gittım, eşyaları de
ğiştirdim. Gelirken içime şüphe 
girdi. Paltonun cdbine .baktım. Üs
tü Aliye yazılı bir zarf buldum. 
Bunun ürzerine Aliye gittim, eş
yları değıştirdim. Merdivenlerde 
yine şüphelendim. Paltonun cebi
ne baktım. Afif adrcsıne bir zarf 
bulrlum. Gen döndüm. Fakat A
sımın eşyalarını Alide bıraktığım 
için, sizin diye alıdığım e;yalar da 
Afifin olduğu içın ııeri döndüm, 
Ali sizin diye Asımın, Asım da si
zin diye Afifin e~yalarını vermiş
lerdi. Aliye gittim, şapkayı bırak
tını ve kendimi ka~'bettim. Siz eş
yalarınızı Asımda bırakm!ıjtınız 

amma, Asun,n eşyalarını Aliye, A
lininkilcri Afife götünnüşü-uz.. 

Ben As,ma ALde bırakt, ,.nızı, A
fife Asmıdan aldıkların:zı vcrd·m. 
Şapka Afifte .. 

Aı-ıan başım! 

Netıcede As.mdan şeınsiyeni
zı aldım, bastonu a!O"adılar Çün
kıi Asımın değildi. Bunur uzerine 
Aliye gittım, Afifin bastonı.nu ver
dim, şemsiyeniz istedim. Arifte o
lacak°', orada ;.'Oktu. ıVifkn ;se 
bastonu abp şemsiyeyi As.ında bı
raktığınızı ögreru:lım, Asıf'" a koş

tum, Aliye uğradım, Af'f,cı• geç -
tim. 

Doktorun karısı. 
Bereket versıl' Al ,.., d "ye A

fife, Asuna diye Aliye, Asırr~ diye 
Af'fe gitmedin. 

Doktor Akif haykırd•: 
- Art•k yetışir, bundan sonra 

evlere gidip hasta muayel', et~ · 
yeceğim. 

* Doktor evde hasta kaıbu, ett •. Ak-
şaım son hasla gittikten sonra Ba
yan Akif portmanfodan şemsiyenın 
ka:ylbolduğunu gördü. Hemen uşağı 
çağrdı: 

- Bugün buraya ge!n bayanlara 
git. Bayan Afife, Bayan AUye, Ba
yan As>ma, Bayan Adviye ... 

Sözüne devam edemedi, u.ı;ak dü
şüp bay ılıdı. 

Fransadaki Leh orılu~u 

Lon.dra 25 (Radyo) - Paristeki 
Polonya konsolosu, İngiltere ve 
Fransada oturan 18 yaşından 45 
ya,ına kadar bütün Polonya te -
baasını, LEili ordusu askerlik şu -
besine davet etmi.ş•ir. Leh Başve
kili General Sikorski yanında Ge
neral Denen olduğu halde Leh or
dusunu teftiş etmiştir. 

Diğer taraftan bu malzemeyi satan 
birkaç ticarethane de suçlu görülmek
tedir. 

Birkaç güne kadar bqhyat'ak ota;" 
muhakeme yeni bazı suçluları da mey
dana çıkaracaktır. 

muhtelif .semtlerde açılan •barın
dırma odaları• nın bu sene de a
çı.I.ması karar!aştırıld:ğından Cum
huriyet bayramından sonra muh
telif semtlerdeki mektep:erde hu 
odalar faaliyete .geçecektir. 

Bu seneki «barındırma odaları• 
nın sayısı geçen y>llardan fazla o
lacak, hepsi amele ve i§çilerin mü
tekasif bulunduğu mıntakalarda 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Yazan: RAH'.Uİ YAGIZ 

kumanda köprüsün.de bulunan süvari, 
gözlerine nuhladıfı dürbünle bira'Z son
ra taarruz edecetl hedefini gözden l'e
çlriyor .. Arka arkaya verdiği kwnan

larla z-eminin liman ağzını tutacak şe
kilde ilerlemesini temin ediyor. Cumhuriyet 

açılacaktır. 

Yarın 

Nevralji kırıklık, 

- • İcabında 

Görülmemiş Bir Sinema Prograr.ıı 

ve bütün 

günde 3 
ağrılarınızı derhal keser. 

kaşe alımıbilir. 

---.ı--------
Gündüz Matinelerden 

--,ı Lorııdra ve Parisin en meşhur 
İtibaren 1 fabrikalarından gelen Bayan-ş· o. 23 -

ita boınhardımanına şahit olanlar bu hadiseyi 
daima korku ile hatırlarlar 

Bu yakl~ma yarım saat sürdU. :\lü· 
rettebat purheyecan vardiya başında 

bekliyorlar. rözler şıranın beliren göl
gesine dlkill, kulaklar subaylarda si~ 

nirler ,rerllmiş tam bir hücum havası 
ve ahen.cl Jçlııde emre Lntizar ediyor
lardı. 

ı 
!ara mahsus man.toluk, rop ve 

L L E S • d kostüm tay:yörlük yıik•ek 

ınemasın a fantazi rodier, moreau. har
ris, tweed ve saire YÜNLÜ 
KUMA.';>LARIN emsalısiz çe
şit, cin.s ve renkleri Beyoğ -
!undaki BAKER Mağazala-

ıı • .,ld· 
~t <t cı, 1~ 2 kinunusanl 328 c-ünü 

' 
~•ltt 1 'b aranlıklimandan gizlice yo-

en • .w;aJ ~ bir ak tıız demir alırken baıJröste-
0t>ctrak; Silik, demirin ikinti kilitten 

') nııul( lt~~Ya comulmeıl bunu uğ'ur
t il.lıtıı bı akkt eden efradın manevi
t.ı~rı b raı zedelf'di fakat sakin ve 

"•~ ır kı , 
,. lşıq r " &alıahı ·~inde boiazdan 
"tttt. tvkaı d 1 -ıt ı ltı a e ıı i bunu çarçabuk 
4a "'•lt•b . ı.,. ı a~ık atına unutturdu. lınroz 

\> tddtitt laıt hordalanırken klm.iede 
ltr ert l'Sf' k ı...._ lki.:vetı r ahnamış. akında mu-
.'ltn~ı· n kat'Uifl her k:ıla:ra ... ·er· 
~ L • 

"ııı 't>:ıın d" 
111\an d, ında LJ.r.ı ut vazifesinde 

lıJ hlıı thı~:nıan desb·oyt•h•ri llamldi
... ~llıışb_ çıkı ının farkında bile 
tııı 1 1ııdekı d_ı. On tar, dalg111 \'e uyku 
tı iitbtş ~hl hobetıerlne d \'im f'dt·rkt•n 
bıı r ce:u ı 

ft ' 'onu b , re \'e kendine guve· 
t Z?ı.ıdi,. ..lf$iz btr mat•eray.ı ahlan 
ı~ e >·oıu t t 

r.ııt 1~\bit et _. u mu , ilk hrdef ola~ 
nC';l h Uıı:ı ( a) adasına doiru 

'tile ilerliyordu. 

.!LK BASKIN 
Şıra B 

~ k ooıhurdıımını 
t"lı lrıunu 

eıı ni~ Şira ada!ııuıda 
n tarihidir. 

bir 

şıra adası yerlilerinden Balkan har
bini görüp de bU&'ÜO sai olanlar 

bu tarihi anarken ömiırlerlnin en kur
kunç bir hidisesile kar•:nlaşbkları bir 

yıldönümünün bütun ürperişini llik
lerine kadar hl-.sederler. Gi.ı.ıel bir kış 

sabahı ... Hava sakin ... Kara.yel mev

simler l:'et:irdiği ktndi kovuiunda sin
mio;;; A.kdeniz çar~af gibi dumdtiz ve 
masma,·j ... 

Şira ad.ı~ı günun ilk ışıklarile mah
mur gözlerini açarkf'n engini yararak 
bir ok ırlbi ilerliyen Hamidiye adaya. 
dofru geliyor .. ~ira adası, içerlo;inde 
bir('uk yabancı ticaret l'tmilerile di.ış

manın ~lakedonya adh bir de muavin 
kru\'a7.örü bulunan limanı çok geç ... 
rnedrn y;ıkasına. sarllacak dehıtetin, 

başına gclt"cek Celii.keLin farkında bile 
değil ... 

,ıı\.da halkı erkrnden iş ve l"iiclerinin 
başına SC"iirtn1lı;;Jt•r .• Balıkçılar ağları
nı karıklara yerleştiriyor, limana mü- ~ 
vazi aıla rar 1iı yeni açıllyor. Ticaret 
renıilerinin İ!'jliyen vinçleri Umanı dol
duran ve engine t~an bir demir gü
rültusü me)-dana l'Plirlyor. 

Hamidiye Ştra adasının kayalık ser
plntllerinl cörecek kadar sokulunca 

Hamidlye yavaş yava..1 E!lek adata-
rının :ırastndan rectl, 
burnunu da dönünee 
ağzına gelmiş buJundu. 

son kayalıi:nı 

Şira lin1an1nın 

Ada halkı üç bacası ile bellrrn bu 
kruvazörü Averofa benzetmişler, hep~i 
hurra, hurra naraları atarak sahil bo
yuna ü~ü-şmete ba..')lamı!jlardı. 

Evlerden, dükkü.nlardan kapılan E
len bayraklarını salh:varak A.verof zan 
ettikleri Hamidiyeyl srl;lmlamıya ko
yulmuş.tardı. 

Rauf kaptan. kru\·azörün kumanda 
köprüsünde duruyor, dtirbinile bu 
bayram şenliği yaparak l<endl kruva
zörlerini selamladıklarını zanneden a
dalılara bıyıkaltından 'lllüyordu. 

Adalıla.tın sevinci çok sürmedi .. Dilr
bintle kruva'löre bakan ecnebi şilep ve 
nakliye gemllerlnln kumandanlarile 
l\1akedonya muavin kru,·azöıünün sü
varisi, gözlerlne yapı1tırdıkları ade
selerde ortasında. ay yıldızı i1e akse
den kırmızı Türk bayrağını görünce 
dehşetli bir teli.şa düştüler. Hamldi -
yenin işaret serenlnde dü.şman adası 

limanındaki c-emUere verilen bir e
mir ıörUDdü: 

<.f?evamı var) 

Şimdiye kadar görülen tekmil ko miklerin en kuvvetlisi Amerikanın 
en meı;hur komiği liı•tik ağızlı 

JOE. BRAW'un yarat tığı neş'e fırtınası 

TÜRKÇE. 

POLO ŞAMPiYONU 
Bütün İstrııbul gelecek... Tekmil halk katılacaktır ... 
Ayrıca: Senenin en fevka iade Gangster FHmı 

•• •• • - - • • Fransızca 

l 1Husu~ i~ve~ E~ son ~le~ M~roBJlrnal'da,~~;l~~~~Xıe~n~J~~!n:ay~~~ig!s hud~~;~~·ki 
Fransı- ordularının Alman toprak !arına girişi - Ceı:ıhede tayyare hare katı ve haIJ> haberleri. 

Senenin ilk büyük Türk filmi 

1 
rında her yerden müsait şart- 1 

!ar ve ucuz fiallarla 
satılmaktadır -------Şişli Halk.evinden. 

27 Birinciteşrin Cuma ::ıkşamı saat 
21 de Şişli Halk.evinde edebiyat öğret 
meni ~Iuva!Cak Benderli tarafından 

(Tevfik Fikret ve son mi.ınak 1şalar) 

mevzulu bir konferens verilecek ve 
Fikretten parçalar okunacaktır Her· 
kes gelebilir. 

ALLA iN CENNETi 
BAŞ ROLLERDE: 

'1ÜNİR NUREDDİN-HAZIM-FERİHA TEVFİK-BEHZAD-HALİDE l\lUAl\11\lER-HAD-iSUA Vİ-GÜLSEREN SADAK 

Yarın Akşam İPEK ve SARA y Sinemalarında 
Biletlerin B .. "' u g u n "" e n aldırılması rica olunur . 



Mü-

BURSA - MERiNOS 
Makine ve Kroşe 

Yünleri 

Emniyet SandıOı 
dürlüğünden: 

Gazetemizin 28/9/!ISdl tarih1i nü.s
hasında 4 üncü sahifeeinin birinci 
sütununda çıkan İımıet mirasçıla
rına yapılan 15201 hesap ve 938/ 
1498 dosya Nıo. lu son tebliğ 119. -
runda borcun 25 /7 /938 tarihinde 
689 lira 99 kuruşa baliğ olduğu yac 
zılacak yerde 25/7 /939 tarminde di
ye yazılmış olduğu .gibi ada No. rası 

266 olduğu ha]de 265 ve parsel l 
No. sı 15 olduğu ·halde 10 diye ya
zılmıştır. TaSl:ıiJı olunur. 938/1498 

Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmak şartile ,_. 

ELEKTRiK AMPULÜ 20 Kr. 
Devlet Demlryolları ve Llmanl•rı 

lf letme u. ld•res l lllnları 

Radyo/in 

CumbUPlyet Bayramı için yalnu 
D. P ARDO mıfaz&.smda bulunur. 
Galata, LaeiTert Han Perçlm.11 (Eski 
Z iiUaru2) aollak . No. Z, Tel: 43748 

•1---------------------------------------
Isım, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminallan aşağı.da ya

zılı iki liste muhteviyatı malzeme 6/12/1939 Car~amba günil saat 16 ten itibaren 
ve ayrı ayrı ihale edjlrnek ti.zere kapalı zarf usulü ile Anke.rada idare binasında 

Dişlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-

1 
l __ ın_h_fs_a_r_ıa_r __ u_. _M_u_· d_u_· r_l_ü_ğ_ü_n_d_e_n_:___,,f 
Cioıi Mıkdırı mub B. % 7.5 

teminatı 
lira Kr. 

Eksiltmenin 
Şek li Satı 

lira Kr. 
Buhar kazanı 2 adet 1750 - 131. 25 Pazarlık 11 
Tahta fıçı tı;pası 40.000 > soo - 37. 50 Açık Ek. 12 

1- K efil, ıartname ve nümunesi mucibince yu.k~rıda cins ve miktan yu.ılı 
2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle yaptırdacaktı.r. 

11- Muhammen bedelleri, muvakkat tem.inatları, eksiltme saatleri hiza
larında yazılıdır. 

111- Pazarlık 28/X/939 Cumartesi ııünil Kabataşta levazım ve mübayaat 
ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Keşif ve prtnameler her gün slr.ü feÇen şubeden para.m. alınabileceği 
gibi tapa nümunesi de röriilebilir. 

V- i~-teklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
pa.ralııri1e birlikte mezkür komisyona gelmeleri ila.n olwıur. 

% 7,~ ıüverune 
(8378) .. .. 

1- Şartname ve nümunesi mucibince 2/X/939 tarihinde kapalı zarfla ihale 
olunamıyan 10 mHyon adet bira şişesi kapsülü yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

Il- :Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuru$ hesabile 26 bin lira mu
vakkat teminatı 1960 liradır. 

111- Pazarlık 16/Xl/939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Leva:um ve 
Mubayant ıubesindeki alım komisyonwıda yapılacaktır . 

IV- Şartnameler her gUn Levaıun şub~i veznee:inden ve İzmir, Ankara 
Baımüdürluklerindtn 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri 11An olunur. (8993) 

SAÇ EKSIRJ 

Komojen 
Saçları besler, kökleriui 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Sahlp vcı aeşriyatı idare eden Bajmuharrlrl 
ETE.' I lzzET BENİCE 

BuıldıW' y•ı SON TELGRAF Matbauı 

No. 125 Yaran; M. SA:\11 KARAl'..1'..L 

fürkler artık Halice hakim olmuşlardı, genıiler 
surlara gülleler yağdırıyorlardı 

Nihayet sabaha kar:jı Halice geçiri
lecek Ti.ırk donanmru;ı Ka:!Sımpaşa ko
yuna inmiş ve ıaf bağlamıstı. Herkes 
top başında idı. 

Sabah oluyordu. Gü.n aymaga baş
ladı. Etrafını emin sayan Rumlar göz
lerini Kasımpaşa koyuna çevirdikleri 
uman dehşet içinde kaldılar 

Kasımpap koyunda Türk donanması 

hücuma tımade bir surette me\·ki al
mıştı, Turk. bayrakları dalgalanıyordu. 

Rumlar a:ozlerıne inanamıyorlardı. 
Rüya gOnniı4e dönduler Ceneviz, İ
talyan, Rodos gemilermın me hur kap
tanları hayretlere duştuler Bw hal bü
tiın gem cıleri ıaşluna ~evlJ:mişti. 

Çunki.ı; Türkler şımdl f"u.,.man do
nann1 ın ı ht·rr: onr en. he . ı>~rtından 

çevıımiş bl. unuyor ~trdı. 

İmp "ator Kostantın bu h~ •• haber 
alctı.::J za, CL"'l tın..11 sör"u, Ay'\i 1n et.:.-aya 
ve surlar ı.:.zerine gel • Y1şaran göz· 
ler e I\ k aonanr. a ı eyre da;.dı. 

N 33yet Türk donan~asına bücı...m 

etınete karar verdıler \:e hucuma geç
tiler Fakat. bu sefer donanmanın ba
ıında FaUh vardı \:e donanma esasen 
oldu.:u yerde barbedıyoı du. 

Türk don«.nnıc.ısı hlicumu defettik
ten scınra birı;ok dü. mar gem1lerini de 
yakt.ı. 

Muttefık hırıstıyan donanması zin
cirin ardına geçerek dar yerde kaldı. 
Türkler, artık Halice hakim olmUŞ va
ziyetteydıler. Surlara geınılerile hü -
cum ediyorlardı. 

Türk gemicileri Hal.ç surlarına gül
le yağdırıyorlar. Geceleri surlara ya
naşarak kale bedenlerine çıkarak düş

manı tacız edjyorlardı. 

Sultan lw1ehmet, donanmasile Mar
maı·a sahıl sı..··Iarını Saraybuı·nuna ka
dar dc;.ı.m.I taarruzJ altına aldı. 

İınparator Kostantinin \'azıyeti fe
naJ~mıştı. TUrk donanına ı Halice gir
mekle lstanbul surlarını her tara~tan 

ateş .altına a 1mak kolay1aşmıştı. Evvel
den bir cepheden hnrbedec impa
.;:atoı şımdi ıç crphecı.en bırden hu be 
mec!Jur olmuştu. • 

İmparator, askerUe t>ir yandan bir 
yana ko: ıyor, açıl :-ı. gedıklen kapa
mağa, TL k muhacunler, de!etmeğe 

çaı ıyoıdu. 

Türkler hucumlannı çogaltmıştı. Ge
celı &ilndüzlu durmo.ı.dan karadoın, de-

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

25/10/939 Çan;aıııba günü akşamı 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR ... 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

25/10/939 Çarşıınba gündüz saat 
14 te KELOGLAN Ç<ıcuk oyunu 
25/10/939 Çarşariıa günü akşamı 

Saat 20,30 da 
H İ ND İS T AN CEVİZ İ 

---<r-

H ALK O PERETİ 
Bu akşam 9 da 

( ÜÇ YIL D IZ) 
• 25• Çanıamba a.kşa.ını 

(KADINLARIN BEGENDİÖİ) 
YAZAN: M. Yesari 

satın alınacaktır. 

J Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazıJı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14- de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri IAz.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Liste Mahalleuin ismi miktarı 
No. 

1 

2 

Muhtelif amyant ve klingrit 
malzemesj. 
Muşamba ve linoJeum 

• • 
7450 Kg . 

2700 Metre 

dairesinden, Haydarpa.şada 

(8649) 

muha mmen 
b•del 
Li ra 

6198 

9610 

muvakkat 
teminat 

Lira 
464,85 

720,75 

Muhammen bedeli 23500 lira olan muhtelif ölçü al~Ueri •112/1939 Pazartesi 
günti saat 1'5,30 da kapalı zar! U$1\Jlile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1762,50 liraltk muvakkat 
tayin ettiği veı:;ikJ1an ve tekliflerini aynj gün saat 14,30 a 
liğine vermeleri IA.zundır . 

teminat i1e kanwıun 

kadar komisyon reis-

Şartnameler parasız olarak Ankarada MaJzeme 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

daire~inden, Haydarpaşada 

(8501) 

* * Muhammen bedeli 10500 lira olan 30000 kilo kalafat işleri için % 97 safiyetle 
külçe kur11un 9/11/1939 Pel"}embe günü s~~t (15) on beşte Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komi..-.yon tarafından kapalı zarf usulile satın alınactkhr. 

roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 def• 

RADYOLi 
kul lananlar dişlerini en ucuz şe"' 
raitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Bu ise girmek i~tiyenlerin 787 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu

İstan bul asliy·e birinci nun tayin ettiği ve•ikalarl• tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) 
• • on dörde kadar komJsyon reisliğine vermeleri l3zımdır. 

ılk n1u na ınmcn 
ıe ınioat bedeli 
250 13 3335,00 Eıninönünde Peyniı·ci ve helvacı sokaklarında 427 

adada 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 panel numaralı gayrırııt'"' 
kullerin yıkılması ve enkaz satışı. ticaret mahkemesınden Bu iı;e ait şartnam•ler komLo;yondan parasız olarak daıtıtılmaktadır. (8829) 

Senelik k ira 
Doyçe Levant vapw· acentesinin 

Andros vapurucun 101 ci se.ferile ge
len A. C. G /M. Y. markalı ve 865/67 
nuınaralı S ıa.ndık: pamuk ipliğinin 28/ 
7/939 Wihinde 10393 numaral ı itha
l.At beyennameaile Moiz Yahni namına 
gıJmrü.k muamelesi yapıldıktan sonra 
ordinosu :ıiyaa uğradığından iptaline 
karar verilmesi Mi!ak Taşçı tarafın

dan talep edflmlf olmakla ziyaı iddia 
olwıan ordınonun bulan tarafından 45 
gün zarfında mahkemeye ibrazı ve 
ibraz edtlmedlli takdirde iptaline ka
rar verileceği ilan olunur. (939/374) 

GÖZ HEKiMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 

.... + 
İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 

3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 9/11/1939 Perşembe günü saat 15 den iti 
baren sıra ile, kapalı ı:art usulü He Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veı::;tkaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar :komisyon reis
liğine vermeleri lh.ımdır. 

Şartnameler (140) kuruşa Ankara ve J-Iaydarpaşa veznelerinde satıJmak-

tadır. (8780) 

No. Miktar l•mi 

1 
2 

3 

ton 

400 
(400 
(150 
200 

Mazot 
Petrol 
Pıs gaz 
Benzin 

Muhammen 
bed eli 
Li r a 
28000 
69500 

41600 

Muvakkat 
teminat 

Li ra 
2100 
4725 

3120 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığı borc.:lulerından W.fahşah mirasçılarına il~n yolHe son teblig: 

3,00 

54,00 

0,57 

40,00 Eyüpt.e Tabakhane caddesinde 8/1 nunıaralı yol artıi1 

240,00 

7,50 

kiraya verilmesi. 
ardiye~iı; yazıhane 3 ... Sebze halinde 71 numaralı 

müddetle 
Merdiven köyünde Merdivenköy caddesinde 9 dönııf1'11J 
derihane arazisinin kiraya verilmesi. 

Tahınin bedelleri ile ilk teminat mik.tarları yukarıda yaııh işler ayrı s; 
açık arttırmaya konulmuştur. İhale 3/11/939 Cuma günü saat 14 de Daimi Erı ti 
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muameliıt Müdürlüğü kalertllt' 
görüleb ilir. TalJplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarilc ihale gUnu rrı 
ayyen saatte DaJmt Encümende bulunmaları. •8615• j 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.,, , Lastikçi Hüseyin Güzel v e Şeriki 
En güzel cinslerden 

Kışhk LASTiK, POTiN va ŞAPKA 
Çeşitleri hazırladıklarını syın müşterilerine bildirmekle müf'ehit" 

dirler. Adrese dikkat ediniz. 

Byoilu • Parmakka.ıH, İmam sokak 
N. 2 Tel. 41553 

Murisiniz sağlığında 8789 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 1500 liraya 
karşı Fatihte Saraçhanede Dillgerzade Devehanı Y~ni sokak kadastro teBbitine 
göre Fatihte Sofular mahallesinin Kıztası caddesinde eski 13 en eski 11 yeni 19 

---------------- No. taj 21 k<.pı, 1 kütük, 1052 ada, 19 parsel No. lı kilrgir bir evin tamaınını 

YenipostaJhane krşısında Tür.be sokağı No. 7 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbıl 1 

1357 HJcri 

1 
1355 Rumi 

Ramauın 1. ci Teşrin 

12 12 

1939, Ay ıo. Gun 298. Hızır 1 ?3 
25 Blrlnclt.eşrin ÇARŞAMBA 

Vakitler Vtl!a .i Ez s.11 
~ • • dııı. s •. rt~. --Güneı 6 23 1 07 

Öile 11 58 6 43 
ilı:indi 14 54 9 39 
Akşam 17 15 12 00 

1 Yatsı 18 48 l 31 1 İmsak 4 44 11 28 -
ni"!df'r u nı er yorlardı. 

1-:nparat(..r Kostantin, S1...c • .. r l\.Ie 1-

medi.1 den m nı k rac. 1 kızak ar 
v ıtasılr h('m de bı k.'tı; gu. h;ınde y~1p

tırdıgı yol e bır gecede f .. lıcc Lflrh -
el.iğ ni haber ZLldığı zaman lstanbuh.ın 
uıtut edecegine kan! 01:1uştu. 
Yanı, ,mpa.atorun, Sı..'w.ı 1\lehme 

din el..nder ku Jlm ?na im: an yoktu. 
Nihayet l·aC...şahla akdı s ... lh etmeğc 

karar verdı. Notarnsı buzı ~un .. t,·ağıra

rak şunla:rı konuştu: 

- Notaras, vaziyet jyi dC'gil, Padi-
şahla sulh akt.edemez nliyiı.1 

- Murahhashırınıııı yollıyalıın. 

- Ne gıbi şartlar koşmak lazım. 
- Senede üç yüz bin filort verelim. 

Padışahııı inzıbati bir kuvveti şehri 

te~lim alsın .. Samatyada bir Türk ma
hal.leı:;1 te~kıl edelim. Bir de istedikleri 
yerde bir c:ımı yaptırmalarına müsaa
de edelim. 

- Hepsi iyi amına; şehrin inzıbatını 
Türk a kerine nasıl verebiliriz? 

- Bunun kıymeti yoktur. L~ kin, Pa
dişah bu şartımııla şehre bir müs -
temleke şeklinde hfıkim olacağını hük
mederek belki sulha talip olur. 

- 1\.iuva!ık .. 
Çok geçıneden, imparatorun sulh 

heyetı Padişahın Maltepedeki çadırlı 

otağına vasıl olmuştu. Şarthlrını ar -
zettı. 

Sultan Mehmet şu cev;:ıbı verdi: 
- Şehrin bili,kayduşa t tarafıma 

teslıminı terl:-ı... Bu suretle hare -
ket, ı.nparatorunuz için de .yı olacak
tır. Boş yere kan dökmek, şehri ateşe 
ve ığt iaşt> sevketmeğe sfti olmayınız.. 
dedi. 

Sulh h•yetl donmtiştü. lmpo~ator ı
çuı şehrı teslun etmek mtimktln de -
ğoldl. ( Dcı-amı ı:ar ) 

,.. birinci derecede ipotek etrniş jdi, vlidesinde ödenmcdiginden 25/4/938 tarjhjnJe 
2741 lira 88 kuruşa varmıştır. Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun daıı: 

Bu sebeple 3202 No. lı kanun mucibince meıkür gayrimenkul yapılan açık 
arttırma neticesinde 2950 lira bedelle muvakkaten talibine ihale edilıniştir. 

İşbu nan tanhinden jtibaren bri ay içinde 938/930 dosya No. sile Sandığı
ı mız.a müraca.&Ua borcu ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı \ • ·rilmek üzere 

1- Teşki1iltın ambar ihtiyacı için satın alınacak 1000 metre kanavıc;e 
28/10/939 cumarlesi günü !aat 10,30 da pazarlığı yapılacaktır 

2- Tahnıin1 tutarı 240 lira ve ilk teminatı 19 liradır, 

3- Nümune komisyondadır. Görülebilir. 
i Velt Alemdar fi 
( 882~) .../. 

r dosyanın icra hiı.kimliğine tevdi edileceği nan olunur. (8807) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
4-- İsteklilerin giın ve saatinde Ga lata Rıhtım cadd 

ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

1- Idare- ihtiyacı için 8 ton.. grafit açık Pksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Muhammen bt>del 2640 . muvakkat teminat cl6~ lira olup eksiltmesi 
11/Birinci kfınun/939 Pazartesi günü saut .. 16 Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük bınnsındaki sailnalma komisyonunda yapılacaktır 

Hacı Bekir Mamulatı 
3- İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubiJc kanuni ve

sikalarını hfımilt'n mezkur gün ve saatte o kon1isyona milracaat edeceklerdir. 
J 4- Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazını, İglnnbuJda P. T. T. Levazım 
Ayniycı.t Şubesi Müütirlüklerinden bedelsiz olarak verilccektu·. c5453• 4<8769• 

Ağza ahndığı zaman ayrı b ir hüvi
yeti olduğunu de rhal belli eder. 

med gım Kadar kırıln1as.,,nı, incinmesinı de istemı
yor• m. Fakat, gene bütul:' ;s:ememezliğ>me ragmen 
liıf uz.dı. Ve. Buna da benim sanki söyliyecı;k 

başka bir şey bul3illamış gibi: 
- Niçirı ? .. 
n .. yişin-. st'bep oldu. 
- Nıçiıı mi? Seni seviyorum da onun için! . 
Dedi, yenk!en ellerimi tuttu, dudaklarına gö -

türdü. söyltrmıiye, yalvarmıya başladı. Sesi yımıu
şam•§lı, gözl!'Ti dolmu,.tu, yüzündeki gerginlik 
gitmi~ti: 

- Belkıs; sel'l6iZ oimak, 
uzak kalmak ıbni korkutuyor, 

senin 
seninle 

iltifatından 

bir başka -
sının senli benli olmasına, senin hususiyetine gir
mes'le tahammülüm yok. Sen yalnız benim olaıbi
lirsın. Ve .. Ben seninim. Bır başksının !benim sev
gime ortak olması ne feci şey? .. Bunu hiç düşün• 
mcdin mi? 

Diyor ve .. İliıve edıyordu: 

- Bu gece, bogula boğula saJbahladım. Bu a
damları, hele bu ıı.az,r olacak kaıba herifi seninle 
beraber görmiye tahammülüm yok!. 

Gene, iş. alaya boğmak istedim: 

Desene be ı kıskanıyorsun.. Hah.. Hım .. 
Hah -

O gene cidd.liğinden hi9bir §ey kay.be!n-.Ek -
sizin devam etti. 

- Görüyorsun ya .. Hem de ne kadar çok! .. 
Baktım, ~ hakikaten sarpa sarıyor. Bayağı 

bay;;ğı Nüsret beni hem kıskanıyor, hem de tama
mılc bana sahip olmak istiyor. Tehlikeli, hiç Ujimc 
gelmoyen bir gidUj. 

- Aman Nusretciğm . Beni sevmen, kIBkan -
man iyi hoi amma .. Lüzumsuz olur .. . 

Dedim. Bön bön gözlerimin içine baktı: 

- Anlamadım .. 
- Yani kıskançlığın bu derecesine ben tailıarn-

rnül edemem. Demek ist iyorum .. 
- F akat, ben seni sviyorum-. 
- Sevme demiyorum! 
Ş~ırıyordu: 

•- O halde? .. 
Kıskarımadan sev .. 

- İmkansız bir şey . EHmde de~il ki .• 
- Olması lfı.zım .. 
- Nasıl? .. 
- Basbayağı ! .. 
- Ben bunu yapamam .. 
- Amma, sonra beni kaylbedersln!. 
De~etle içini çekti: 
- İlıhıhh!. 
Ve. Gene ha.şiyetle 11§.ve etti: 
- Bunu aklmıa bile getirmek i5temem. 

! Devamı var) 
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Saat 18.00 Program. 

Saat 18.05 I\lemJeket ~aat ayarı, , .. 
jans ve meteoroloji haber leri. 

Saat 18.25 Tü rk muıiii . İuKiHtrt 
R adyo İda resiniıı talebi tizerine in " 
ı-Utereye- ithaf edilm iş olan bu porl " 

ram , mezkiır idarece rö • t ransn>i!t " 
y on suretlle naklen ne:r;r edJlecektlt· 

Saa t 19.25 Konu. ma (orm .ı.n JarJ " 

mızı tanıyalım ve koruyalım ). 

Saat 19.40 Türk muzif i ( Fa.sıl tıt" 
yeti ) . 

Saat 21.10 Muzlk (Riya. ctıcuınr•• 
bandosu - Şef: İh~an Kun~er ) . 1 " 
R. C.:hapl: A. Bunrh of R <-ses (l\ta rt·.b' 

Espagnole) . ı - P. P. A. St.ck: J'ltr' 
ta tlon (Balse - InternıP:ıı"). 3 " 

G . Char pentler: : ~atlet du Plı•Jo;;it• 
4 - J . E d. Bara t : Kornet tçln r an tt"' 

t:i. 5 - P . Tscha lko\'sky: Groı?' 
Fantaisie Euıren Onegin. 

Saat 22.00 l\ft:mltket aat ayarı . ,~ 
•l' jans habf'rlerl. ziraat, esham - Ttb 

ıat. kmbiyo ~ nukut borsa~ı (fis.O· 

Saat 22.20 Se-rbf'3\ saat. 

Saat 2'l.30 !\lüzik <Cazban t ~ rıJ 
Saat 23.25 - 23.30 Yarınk i prol~ 

vt> kaoanı~ 


