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YIL: 3 Sahlb n 88f1Duharrirl: 
ETEM İZZET BENİCE 

Pürüz yine Taarruz Teşrinisaninin 15 ine doğru ! 
kalıyor .. ·ı· k " h f·ı· d b.. ··k b. Al b ki k d. Bulgarhükfunetinines-lngı ız as erı ma a ı ı e uyu ır man taarruzu e eme te ır 

~,ı.::?.,~Almanyada lngiltereye şiddetli hava hücumları. hazırlanmaktadır 
Yazan: ETEM. tzzrr B&NİCB 

tı!11lc•rlatanclakt lıtilı.dmel defltlkll
.. b on Bailt&n blrllilıılıı &anl7eal ho
l illa beliti blru üınlde düşmtitlllk. 

tııı hüt6metlıı beyaenamesı bu il
lltldı kırmatladır. 
köeeıvanof, eaki harici liyuellı:ıe 

:nen devam edeoefinl bUdirme6;te 
bl; FUbaldlta, bu ıı,aaeıten bblm hlg 

tlU:rellmls yoltlur. Bulıarlılan ile 
~ıda dostluk ve bllaraflılt btltti.n 

ıut::,n ile devam elmeltledlr. Bu dost
~ ebllmeol yerlııe ıttılde artması 
b beklenebilir. Ancalı, Bulıarlalanın 

1 lııııııe dost olması Balkanlardaki bu
:lilı. aksakhiım 1ldennl1e ltifl ıel
b Yor. Bu1carlstan bu siyuetlni ma-
ataıa <lllkçe Balkan blrllflnln d.ı

'1ııda kaiacat, demettir. 
laııı..\Jı.ı"'ılıyor ki, J[öselvanof Bulıaris
l ta kornşulanndan vaki bar:ı talep
Cl'lnlı:t Yerine S"elmemesi karşıınnda 

:;:.nuna kadar bitaraf kalmak slyase
taal IUUhafazada ısrar edecek Ur. Bu 

8 
UnUdun ~onuna \kadar devanıının 

nlrarı.tana nmdnfunu n lstedlflnl 
~llrebUeccilnden emin olsak biz de 
••ndls' in b \1 uı u ısrarını tüphe!lllz haklı 

e lllak.uJ uyardık. 
la. Bize, ıahsen öyle cellyor ki Balkan-

r karııs:madıkça ve karıtmasma raf
~•n Balkan blrllil devlellerl ale7hlne 
"il"' 
la 1 bir netice hasıl olmadan Bulıa-

Hitler Henüz şeflerle istişar~lerini bitirmedi 

Gal'IJ cephesinde Franstz topcuları 

1Başvekil radyoda Sovyetler Finlandiya· 
bir nutukla d . . 

bayramı açacak an toprak ıstıyorlar 
Şehrimizde ·ha vram 
hazırlığı hayli ilerledi 

Memleketin her tarafında oldu
ğu gtbi, şehrimizde de Cumhuriyet 
bayramı hazırlıkları haylı iler1e -
mi.ştir. 
Bayramın başlıyacağı cumar -

tesi günü saat 13 te Başvekil dok
tor Refik Saydam Ankara radyo -
sunda bir nutuk söyliyecek ve bu 
nutukla bayram merasimi Türki
yenin her taraiında açılmış ola -
caktır. Ankarada yapılncak büyük 
geçid resmine iştirak edecek olan 
izciler Ankarada toplanmışlardır. 
Dün de Ankara İpodromunda ta
limler yapmışlardır. 

iki memleketin arası tekrar açıldı, Finlandiya 
torpil döktü kara sularına 

Londra 26 (Husus!) - Helsinki
den buraya gelen haberlere göre, 
Fin - Sovyet müzakerelerinde yeni 
müskütiıt baş gooternıi.ştir. Sov -
yetler evvelce söylenmiş olanlar
dan başka yeni tekliflerde bulun
muşlaı·dır. Bu teklif1erin Finlan
diyanın istiklaline ve bitaraflığına 
dokunulmadan yapacağı fedakar
lık hudutları dahilinde olup olma
dığı tetkik edilecektir . 

Amsterdamdan gelen haberlere 
göre, Helsınkı'de sıyasi hava çok 
ağırdır. Evvelce mevcut olan nik
binlik zail olmuştur. Zannedildi -

r 

ğine göre, Fin heyeti Sovyet talep- l~IA\I!~ ~ın talf:'plerlnln yerine relmeslııe 
'8&8e n tasavvur edilemez. Bu ihtimal, 
h n eskiden eok za7ıftı, timdJ .be 
~ hemen hlo kalmamış. halli lm
iııcııJ b&le ırlrmlfllr. Tiırlt - Fnumz -
ıaıesı :ıa kalltbklı yardım. muahedena -
ha• lkanıuda en saflam iııtlltrar 
Ba asını Yaratt.ı,(ı &ibl Sovyet Ru.'IJ'&nlD 

lkanlar ü2erlndekl alyuetlnl de ıa.. · 

Polon yanın bOyO k bir kısmı bugün 
r smen Almanyaya ilhak ediliyor 

Bayram için hususi bir radyo 
programı hazırlanmıştır. Bayra -
mın ikinci ve üçüncü günleri rad
yo istasyonumuz sabah 7,30 dan 
itibaren .çalışacaktır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sovyetler 
lngiltereye 

nota verdiler 

!erini kabul edilemiyecek kadar 
ağır bulmuş ve hükümetile g rüş
mek üzere Helsinki'ye gelm~ r. 

Her tarafta aı>keri faaliyete de
vam edilmektedir. Birçok yerlerde 
sığınaklar yapılmakta, efrat siliıb. t".!!!!~:;;-~ 
altına çatınlmaktadır. Sovyet tek
lifleri üzerine hükfunetin de bir 
kara rvereıniyeceği ve meclisleri 
davet edeceği zannedilmektedir. 

:tlıanıue bizim hedeflmlz.e milt.eraflk, Londra 26 (Hususi)- Insillz ukeri j 
ita.tük.onun muhafazası lehinedir. mehatUI, Rlb~tropa.n 11.atkundan 

sonra Almanyanın ıarp cephesinde bü-
Bu lllbarla Bulırarl.slanm mücrrrel .,_ ;rök bir laarrw:a ıreçmeslnl beklemek 

.... vazlyel muhafaza elmeslnln vıne B ' ıa.ım ıeldiil mülaleasıııdadır. Ancak 
ulcarbtana büyük bir fa7da ceUre- bu taarruzun ne şeklide yapılacaiı 

Oettııı tasavvur elııı.JJoruz. Bu vazlyel baltkıııda muhtellf tahminlerde bulu-
:ısa. __ olsa Bull'ar lr.olllfularımızm sadece nulmalr.tadır. Almanların küUe balln-

Ucunkü vaziyeUerini muhalaza7a ya de taarruza kalkmala.nna Jhtlmal verll-
ıar 'Ve Jeter ki esasen bu.nun aksi bJr memektedir. Almanlar birbirinden u-
vaaı1eı le mevcut de•tıdlr. • zak ve mliteadclll bedefiere karşı şld-

lfaı,uı.ı, BuJıarlslanm Balltau blrli-
ltı. deUJ ve münferit taarruzlar 7apacak-
d,ı,, • rlrmeıl bu komşu ve dost mlllell Jar, Polon:rada laltlp eltlklerl sevltul
ta Uuk ve uyuşma 701Jan içinde mtis· ı-------------
4,ı kbeJ lınhnlara sahip kılabllec•fl lta
llıır Balkanların tam blrlllı ve emnlye-

1 .. e o}dutu kadar Bul_rarlstanın bu bü
unı·k u h~lndekl menfaatlerine de uy-

:un duşecekllr. Bu bütünlük herşeyln 
a-Şında her Uirliı harici entrJka ve te
~bbu8un kendi içinden bir tereyao ha· 
ıtr de bile olsa l'eçme!ine imkan ver· 
> 'Yecek ve Balkanların. sulhperver 

tkDartUiinl asırlar mtivacebeslnde 
:O.hafaıaya yarar olacakbr. Bulcar 
~Uarınuzuı nihayet pek iyi takdJr 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Çorumda petrol 
Ankara 26 (Telefonla) - Ço -

rum eza evinin kazısında petrol e
marelerine tesadüf edildiği hak
kında gelen .bir telgraf üzerine 
İktısat Vekaleti aJakalanmış ve bu 
alaka üzerine mahallinde tetkikat 
yapmak üzere maden tel.kik arama 
enstitüsü petrol grupu müdür mu
avini Kemal Lokmanı Çoruma .göıı
dernıiırtir. 

İki ordu karşı karşıya! 
-· 

ce71J S"arp cepheal ıart1arma intibak 
etilrmeie ~alıtacaklardır. 

NUTpıı: BİR İLANI HARP 
TELAKKİ EDİLİYOR 

Londra 26 (Huswi)- Berlinden ı•
Jen haberle.re göre, Bitler ben.üz lsti
ıarelerinl bitirmemiı;tir. Bu da alınan 
kararlar üzerinde henüz tevakkuf e
dilm~dli1ııl ıöslermelttedlr. Bununla 

beraber gazeteler Rlbbenlropun nut
kunu İnılllereye karşı bir llllnı harıı 
feltllnde teliltkl etmekte, denl•lerl ve 
havaıan in,.uıere7e dar elmek E&manı 

•eldlji.nt 9'>ylemektedirler. 
ALMAN BAŞKUMANDANI 

CEPHEDE 
Roma 26 (HDl<osl)- Alman Baflta

mandanınm ıup cephesi.ne l'eldll1 ve 
Sann cenubu prklsindeki Jut'aları 

tefi~ etmekte oldulu bildiriliyor. 
TAARUZ TEŞRİNİSANİNİN 

ON BEŞİNDEN EVVEL 
Londra 26 (Hımısl)- Buraya ıelen 

haberlere l'Öre, Biiler rarp cephesinde 
t.aarruKu Jltium eden Mareşal Görln

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sovyet vapurlarının 
aranmasını protesto 

ettiler 
Londra 26 (Hususi) - Sovyet 

hükfuneti, İngiltereıı.in Moskova 

M k 
• sefirine bir nota vererek, Sovyet 

a 1 ne Ye gemilerinin kontroiünü protesto 
etmi§ ve bundan dolayı zarar ve 
ziyan istiyeceğini ve bu kont.ro -

Ve r 1• r k en •• lün 909 anlaşmasına muhalif ol -
duğunu bildirmiştir. 1 

•------------• Röyter ajansı bu anl~manın kıy-. - meti olmadığını, umumi harpten 

FINLAND!YA SULARINA 
TORPİL DÖKÜLDÜ 

Londra 26 (Hususi) - Finlan
diya hilkfuneti bütün kara sula -

(Devamı 3 üncü sahifede) 
Finlandiya ordulan Ba$kumandanı 

Mareş-aJ Baron Mannerheim 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER] 
Dominyonlar nazırlanmn 

konferansı 
Londra 26 (Radyo) - Domin -

yonlar nazırlarından müt.eı;ekkil 
konferans bu hafta içinde tıopla -
nacaktır. Konferans bütün İmpa
ratorlük eczası arasında mesai bir
liğini temin edecek ve lngiltereye 1 
yaprlacak yardım şekilleri tcsbit 
edilecektir. ' 

Belçika kralına Ruzvelt'in 
IDt':l!IB jı 

Vaşin,gton 26 (Radyu) - Esk; 
Belçika Baş\'ck.li Tönis buraya 
gelmiş \'e Ruzvelte Belçıka K•a
lından bir mesaj getırn·.~t -· İK ı
sadi meoeleler hakk ı:da m''•""f
ıe.erdc bulu acak••!\ 

(Diif'r ha.l:lerlC'. 't un«u sah frde) 

Ll·ıvanya . askerlerı· sonra vaziyetin deği§miş olduğu-
nu beyan etmektedir. Bir Ameli - ÇERÇEVE 
kan gemisinin Alınanlar tarafından 

V l· ı n o' ya g •. re m e d ı· müsadere edilerek .bir Sovyet li-

Vilno'da Sovyetlerle Polonyalılar 
arasında yeniden hadisel ~r oldu 

manına götürUlmesinin nasıl izah 
edileceği de sorulmaktadır. 
BİR SOVYET VAPURU DAHA 

AR.A.."IDI 

Ziya Gökal 
En aşağı dt•tetf'dt !-lair, rn )·ukan drrttedl"n bır iki b mak rk lk fikir 

adamı! 
Londra 26 (Hususi) - Sovyet Fakat onu kf'ndimize, Taınlmat barf"ke-tliıdf'nbl"rl maya 1 bir ıu lu tu! li ıı-

bandıralı Svanetfa vapuru Ç ak- 1 Jamı~·an fikir hayatımıza nlsbet edersrk, U-k b:ı.~ına birin 1 pJlnd:ı, tt!i.. ba ın 
kale Bogazından çıktıktan sonra, büyük çapta ilk Türk tol<kkür adamı! 
açık deınizde İngiliz harp gemileri 1 Dün, yUksf:'k iahf>il ırn('ltğl kart-ısında, l~niveNıik> ı)roff'surlrrinln apı) la Londra 26 (A.A.) - Röyter a - taatı, son dakikada kendilerine 

J·ansı İstokholm'den istihbar e-di _ 1 tarafından du.rdurularak araştırıl-: ihtifali yapılan Ziya Gokalp hakkındakl fikirlerimi, birkaç ay (·v,·f'1 nr-şrrlliiim 
verjlmiş O an emre tovJikan hudut- mı.<:" ve yıoluna devamına müsaade (Türk san'at vl" flklr hayatı ül'erlnde taslaklar) isimli bir :wrı tahlil vr- t.trkip yor: .., 
ta durmuşlal]dır. Tahmin edildi"ıne, edil'miştir. ıausında billiırla~tırmak ;,ı..mtııtım. Litvanya kıtaatının Vilno istıka- " ' göre bunun sebebi Polonyalılar ile·~--~ Özün Ozu halinde o fikirleri. bir ('errf'\'("lik buutlara indiri ·orunı: 

metindeki ileri harekatına ait olan 1 
1 

Ziya GOkalp. ne ~hsıodan ba!o;b) an lsllklilli bir l'Oriı .. lslt'mi. ne dl" istik· 
emir birdenb· gen· ı n · ı 1 Sovyet.ler. arasında Vilno'da.·bir ta- K ı 5 A C A ı ıre a ı mış ır. l;illi l'ÖrUş sbtt-mlerl arasında yeni bir tefsir ve terkip man:ıumeı;I retirebildJ! 

Söylendiğine göre, Litvanya kı- kını hadısclcı zuhur etmesıdir. 1 Fakal Jıailandıiı Avrupalı ıoruş sı.ı..mlnl, kendi ferdi ve i<tlmai .,..rııarm& 

C b"Af "k d N • t h "k" l \ ilahi, felek ! uydurdu; onu duydu, anladı, yaşadı; duyurmıya, anlatmıya. ya.,atnuya <alı.,IL enu } rı a a azı a rı atçı arı Haysiyetli bir l«rit kökünden belen bu hamlcn<n de, haklkı bir teşhh •emini 
Felek arkadqımıı İstanbul ıehrlnin uıerlnde bütün hedeflerini yakalJyablldl. BOyJece, elle tutulur, cözle ı(örülur, 

et muammasını balJedememJş bir va- ı kulakla ı.Uillr bir da\•& sahibi oldu. İtk Ziya.. Gök!llpın, e. tendbl (Durkheim> la 

Bir Fransız 

•t! ağmur, ııoğuk, aos. .• Taarruz j 
l!nı ek istiyen ordunun karşısına 

dı de Yeni hasımlar çıktı. Hatta 

siperindt tarauut 

Almanların söylediklerine bakı - ı 
lırsa, ayın on yedisinde bazı mın-
- (De.-oıru 3 üncü sahifede) 

Londra 26 (A.A.) - B. Reitz, 1 
radyo ile neşredilmiş olan bir nut
kunda, cenubi Afrika'nın şimdiki 
harp karşısındaki hattı hareketini 
açıkça tarif etmiştir: 

•Cenubi Afrikayı, oraya el uzat
mak istiycn kim olursa olsun mü
dafaa edeceğiz. Afrikanın Büyük 
Britanya camiasına mensup olan 
diğer arazisinin müdafaasına yar
dım edeceğiz. 

Cenubi Afrikada Almanlara ta
raftar unsurlar yoktur. Cenubu 
garbi Afrika ile cenuhi Afrikanın 
hayatını teşviş 'eden Nazi tahri -

ka lçıları ile propagandacıları tev
kif ve hapsedilmiştir. 
Diğer taraftan Tankaziga ile hi

maye altında bulunmakta olan di
ğer memleketler tehdide maruz 
kalacak olurlarsa bütün kuvveti- j 
mizle bu tehdide karşı koymak için 
işe girişeceğiz.• 1 

Hatip, netice olarak şöyle de -
miştir: 

, Cenubi Afrikalılar, serbest ya
şamak ı.>t yen mille!lerin yanıba
şında hür 'yet için harp ediyor -
lar.• 

A vusturyada « Hürriyet radyosu » 
Londra 26 (A.A.)- Halihazırda A

vusturyada evvelce Almanyada bu -
lundo.(u habt"r verilmi~ olan •hürriyet 
radyosu» na müşabih bir radyo bulun-

( Diğer Telgraflar 3 

maktadır. 
... 

A\·uc:;tur.ra radyosunun . on n~riva&ı 
şu sözlerlf' hjtama ermiştir: c.ı\lman- j 
;yadan a)·rıtmak istiyoruz.> 

üncü Sayfamızdadır) 

tandaş sıtatlle blr hayli hayıflandıktan Türk cemiyeti arasına kurduiu kOprü! . 
sonra, Sultan Hamit devrindeki bir et Tanzimattan Ziya Göka1pa. ,., Ziya Gokalptan bunne relin("h'e kadar O, 
mücadelesini hatırlatıyor ve: yabancı sermayeyi milli ,artlar tt>kne -tnde Yuiurabilml,; nalu , Olun. ezbert"İ· 

- Belediye, Uç beş yerde et serl'hıl Uk ve züppelik dışına ('ıkabilmiş; dava çile'fl ve mimari humma ı cekebilmil:ı; 

~malıdır. Bu &uretlc tiatları dUşür- bence ilk ve yeıane Türk flklrclsidir. 
mek mümkündür. SanıJmasın ki bu hükmüm, ne mUliyet('illklml. ne inkıli.J>('ıhiımı. ne de 

Diyor. Bu fikri bi:ıim mahut arka- prk ve ıarp teliikkllt'rlnıi, Ziya Gökatpınkllere bUi~lirmefe df'1ildir. Hat.ti. 
daşla rörüşüyorduk da: merkezi onunkine zıt bir fikir biin ·e-.ı ta~ıdıtımı kaydetmeliyim. Fikir namu .. 

- İlihi. Felek... &u, nazarımda bir batılı temstı t>den adamın bile çapını doiru tayin etmeri em-
Diyerek devam etti: reder bana. 
- Abdiilhamtt zamanındanberi bi(' Dedim ki 0 en fena pir. Hakkım var mı? Çünkü Ziya Gökalp hh:bir zaman 

de mi İstanbuld:ıkl et mücadelt>lerini tair olmak. .alr kalmak i"t.emedi. Şiiri de, fikirler ilemlnln davulu ha1lnde 
takip f'tmedln. Sultan Hamit serri aç- kullandı. Fakat hdr bir tercüme i ,indt şiiri, bıi..~•iliıiinr sayrı dU;\'atna.dan kullan-
tırmış. Ilalbııkl, İstanbul Beledlyeı,l mış olmasmt maxur göremeUiiim l('ln onu şair, hem de en ff'na sair trliİ.kkl 

kaç defa ve ~f'hrln kat köşe buratında etmeie mecburum. 
&ergi değ-il, kaı;ap dükki.nı artı da ylııe Sözümü uyle bltire)'im: 
bu muammayı ('Özemedt. Hatta, 1Jlr iki 1914 Bü tik Harp yıllarından. çok rakın zamana kadar bir('ok devlrt , .• 
yıl ey\·tl dolrudan doiruya ka phk tnkı13p işleri. Ziya Gökalınn U.te bu da \·ulla ,·rrdiii direktif esrri olmakta.ı 
hayvan l'f'tirtmt"k tecrübesine bilr Kir· ba ka birşey df'iUdir: 
di de bu i. icin kurulan firlleftf' bin· Bir ülkE" ki c2:nil de türkt'C ezan okunur 
)erce lira kaybtttl- Ey Türkoğlu. işte scnll .ı. dır \ at ... :"'ın' 

Sen hft.la ferman okuyor.ttuu. Bir etin hem Ziya Gökalpı, hf'm d~ birc;"uk <.;e~·i, dlltdij:im ('aJda ltah fırsa· 

tına elbette ere<dlm. NECiB FAZIL KISAKÜREK • • 
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l\L'\llALLE:O.'İN HAV ADİSİNİ 

BAKKALDA.." AL-

.:\Iahallenln bavadl.slnl bakkaldan 
al• derler •. leğer, bu sade bizde deiil, 
İnl'Uterede de bô7Je im1'. Deyll TeJ
l'taf gazetesi, en cüzel dünya haber
lerini mahalle bakkahnın verdiilnl ya
zıyor. Eh, bundan !lonra, havadis ö,f
renmenin kolayı var, demektir. Gaze
te almata da lüzum yok .. Bizim pat
ronların, canı sıkılacak.. Sabahları 

bakkala utramalı, hem evlA eksiiini, 
l'tdiiinl tamamlamalı. hem de hava
dl.! leri almah .. Gltc'lde, bu suretle, bak
kalla ahbaplık Uerltyeceii loln, bu 
kıymetli vatanda~ları veresiyeye de 
alıştırmak belki mumkün olur. 

Dünyada. bundan faydalı ne va.r?. 

KL'RTLA KÖPEGİN 

ARASTh'DAKİ FARK 

Blr Avrupah meslektaş, kurtla köı>e
fln ne ılbl ayrılık ''e benzerlik nokta
ları oldufunu tetkik. etmiş. uzun uza.
dqa yauyor. Bizim bUdJilmlze .-öre, 
kurdun ensesi kalın, köı>efln kulaktan 
düşük olur. Kurt 71i;ll, kuvvelll, kah
raman remizlerini ifade eder. Köpek 
ise:, hakarM manasına celtr. Mutaba.s
b bir adamdan bahsederken: 

- Köpek glbl, derler. 

Bu kadar fark J'etlşmeı: mi!. 

BİR ü ·ısA.-; ö:llRü 

\

0 E GÜZEL KADIN 

Londra mahkemelerindt.n birinin 
verdJi'i .,ayanı dikkat bir kararı,,...

ıeteler, yaza yaza bitiremiyorlar. E -
tendlm. blr şoför. bir cen~ kızın yü
:r:ü:nün cirkinleşmesine sebep olmuş •• 
Mahkeme, bu şoförU. 1500 İnl'lllz lirası 

para cezasına mahkii.m et:mit! 
İnırUlz pzelelerl, Londn.lı halm

lerln, bir ıen9 kızı çlrklnleştlrmeie 

sebep olmanın, bir cin&J'ete sebep ol
mak kadar aiır suç M!likki ettlklerinl 
yazıyorlar. 

Yalan mı?. Çok nelb bir reno ka
dın. çok zaman, bir ha7at, blr ömür 
deterinde d•tll midir. 

ÇAY SARFİYATI 

AVRL'PADA FAZLALAŞ~llŞ 

Son harp dolayı.sile, A vrupada ça7 
sarfiyatı müthiş surette fazlalaşmıt!. 

Ne oluyor, acaba, herkes, akşamları o
dasının kö~lne çeklUp, arpacı kum
ru..'u gibi düşünü)'or, boyuna pay mı 
içlyor1. 

Çay, i.sabı teskla eden bir mayidir. 
(l\fayi kelimesini yeni nesil anlamaz. 
Çiinkü, mekteplerde bunaı sulu di
yorlardı, fakat. sulu tabiri de deii.ş

miıt, cıvık diyorlarmUJ! Yeni terim!) 
Hulasa, çay bir ctvıktır. Avrupa iş

lerinin cıvıdJfına bakıhrsa, böyle bir 
cıvık içmek, bf9 de :reniz •örülaıe -
melidir!. 

EYFEL KULESİNİ 

BOYAMAK İÇİN 

Paristekl meşhur Eyfel kulesini, ha
va hücumlarına karşı korumıt.k lçln 
toprak renıine boyuyorlarmış! Bunun 
için de, tamam %0 bin ton boya har
cauacak.mLŞ! 

Eier, İstanbnlda da böyle tedbirler 
atınmıya kalkışılırsa, yeni bir ticaret 
kapc;ı açllacak demektir. Cünki.ı, boya 
lhtlkin derhal kendini &österir. Blıim 
Beyazıt kulesi lle, Galata kulesi için 
acaba, kaç ton boya &lder, dersiniz. 

AHMED RAUF 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Perapalas 
davası! 

Perapalas otellnde 72 ,.mı yat.arak 
c4,500» llra tutan borcunu vcrmedlfin
den deJayı adJJyeye '!levkolunan Ye
menli tüccar Galip Efganlnin muhake
mesine dün akşam asliye 8 inci cezada 
devam olunmuştur. 

Saal 16,30 dan saat 18,30 a kadar 
bllifasıla 2 saat süren dünkü celsede 
evvela mezkiı.r otel sahibi 1\-tisbah dln
leumlştlr. 

l\Jisbah; suclunun otel borcundan 
başka kendisinden ayrıca 900 lira pa
ra da aldığını, yanında 1000 İngiliz li
ralık bir teminat m("ktubu bulundufu. 
için evveli kendisine lllmal ettıtlnl 

ve bir gün bu mektubu mahsus otelde 
dılştiriip kapıcıya buldurmak suretile 
kendisinin cörmeslne "'eslle vermiş ol
duğunu söyledikten sonra: 

- Galip Etganl büyük Ucaret itleri 
yapacaiından da bah'.'tetti. Bir defasın
dıt. mlJ..lim miktarda zeytinyağı ve sa
bun alacağını, bir seferinde de killll
yetli bl.r parti tütün satın ahp Yemene 
cöndereceiini söyledi. Zeytinyllf ve 
sabun tüccarı Sezal Ömerf ve bflıibare 
de Tütün Limited Şirketi mümessilini 
otele çağırdım. Kendisile tanıştır -
dım. Fakat maksat hep benim rözü
mü boyamak oldutu için bittabi bu 
tanışma ve konuşmalardan hiçbir ne
tice çıkmadı.> demiştir • 

Benzin 
sarfiyatı 

Tramvay işliyen yer
lerde otobüs seferinin 
kaldırılması muhtemel 

Benzin sarfiyatının tahdidi hak
kında hazırlanmakta olan layiha 
münasebetile şehrimizde de icabe
den tetkiklerin sür'atle yapılarak 
Ankaraya gönderilmesi Belediye
ye bildirilm~tir. 

1lk tetkikler neticesinde İstan -
bulda benzin sarfyatının bu sene 
geçen yıllara nazaran haddazami
yi bulduğu görülmüştür. Buna se
bep, otobüs ve otomobil adedinin 
mütemadi_yen çoğalmasıdır. 

Ezcümle halen şehrimizde işli -
yen otobüslerin sayısı bu ay 117 yel 
çıkmı.ştır. Otomobiller içinde ise 
bilhassa hususi arabalar çok art -
mış, miktarı 720 ye baliğ olmuştur. 
Bunlarl/l ekserisi lüks ve fazla 
bengin yakan cinslerdendir. A-
lakadarlar benzin sarfiyatını a
zaltmak için evvela lük< ve hu -
susi otomobillein ve ve bilahare de 
tramvay işleyen yerlerde otobüs 
seferlerinin kaldırılmasını pek 
muhtemel görmektedirler. 

Ayni zamanda demiryolu veya 
vapur uğrağı kasaba ve şehirler 
arasındaki otobüs seferleri de tah
did olunacaktır. 

Bu ihtimaller tahakkuk ettiği 
takdirde İstanbul belediyesi mazut 
yakan otobüsler getirtecektir. 

-00----

Beledi ye cenaze yardım 
sandığı 

--------

Bunu takiben Em.niyet Müdıirlüfü 
6 ıncı şube komiserlerinden Eşrefle ar
kadaşlan dinlenmlşlerdir. Bunlar l\tls
bahın şlk:iyetl üzerine Galip Efsaniyl 
müdiriyete çafırdlklarmı, ıfakat tkl 
tarafı uzıa..,tıramadıklarını söylemiş -
lerdir. 

•İstanbul belediyesi cenaze yar
dun sandığı. azaları her yıl git
tikçe artmaktadır. Bu suretle san
dık kasasında 26 bin lira para bi
rikmiştir, 

i'KDAM: 

l::bı.izzlyazade Velid, eocuiunu so -
.kaia bıraktıtı için mahkemeye düşen 
bir ananın halini anlatıyor. Bu ana 

kendisine bUe bakamıyormuş. Başka.-
1.a.rıııın ta.niyesi Uzerine çocutu so .. 

kai& bıra.kmq. Vaktııe Türkün en 
mWneyylz va.sdları hayırperverlik, 

mürüvvetki.rlık idi. l\.femleketin har ta
rafında hesapsızca denecek hayır mü

n eseler! vardı. Şimdi öyle değildir. 

İstanbul halkının bin mihnetle verdiil 

250,000 Ura ile burada bir bahçe ve 
pzino ya.pıldı. Bu bahçe eski ha.llyle 

oraya ıidenlerl daha birkaç sene pek-

3.li. -eilendirebillrdJ ve bu para Uıe de 
klmliblr kaç metruk cocuk. yu.rdu ve 

kaç tane çocuk. emzirme 7uvası açı .. 
:am.az mıydı? 

Nadir Nadi Alınan ıraıetelerinde Dd

debir kalbimizi kıracak yazılara ras

ladıiunızı sö7lÜJ'Or. Dünya ahvali ka· 

nştıkça Alman ıruetelerlnln sinirleri 
de bozuldu. Politikasını Alman cazete

lerlnln •nul,anna ~öre detll, yalnız 
mllli menfaatlerine ıröre tanzim eden 

Türkiye, bqün kararını vemıfş bu
l11nuyor. Haklı olup olınadıtunız:ı u.
man &'Ö!tfırecektir. Şimdilik ortada bir 

lladlse varsa. bl21m slnlrll bulunma. -
dıiunudır. Bu da ha.klka.tin bl21mle 

beraber olduftınu rOJjtertr. 

No.26 

Bir alc!iam köylüler AyşeJeıı u
tandJar. Etli canlı ihtiyarlardan 
sekiz onu bir araya ge:di: 

- Haydi bize ıbirkaç ~iliıh bu -
lua .. Bu gece mehtap var. Onu 
dağda kıstırıp y~klıyalım. 
Ayşe .bu toplaııtıyı duyunca koş

tu: 

- İşte, benim bir baltam var. 
Sız de Ali amcanın tüfeğını alın .. 
Bal'alarınızla, bıçaklannızl~ he -
men yo a çıkın! 
1htıyarlardan .biri sordu; 
- Bir tüfek yeter mc? 
Ayşe hiddetle bağırdı. 
- Kar~ınıza çıkacak adamın on 

tüfeği Y<>k ya. Onun da bır tüfeği 
var. Üstc>lik s;.z seJ<ız on k~ısıniz. 
Her bırınızin aynca balta!cn, bı
çakla~ı da var. D na ne istıyorsu
nuz? Istersenız ben de geleyim si
z.. le beraber .. 

Koyluler A>şea n utanaılar: 
- Hayır. 3e g ç bır kızsın! 

Ev•nde, a"a~ !l d1zı d l:nnde otur. 
H '.e ay bıraz aaha yükselsın .. Biz 
Bu gec or.ı dagda yaka.ayıp. kô
yumt. :.ı bu kara beladan kurtarı
rız. 

Kad ar ı t•yar rın 'raf.nı 
sar .1 r. 

l!oy Ji, Ta '."! v2 dımcın:z ol
sun, k Saçi• yıgıtler! 

* ASKER KAÇACINI 
YAKALIYABILECEKLER Mİ? 
Çobım;.n tarıf et ığı yoldan yü-

TAN: 

M. Zekeriya Sert.el Rlbbentropun 
nutkundan anlqılan manayı izah edi
yor. Almanya Sov:ret yardımı ile u:ıun 
bl.r harbe da)'~na.blleceline inanmış -
tır. Yıldırım harbi plim terkedllmlşttr. 1 
Fransaya hücum edllmJyecektJr. Harp 
büllin şlddetııe İnglltereye tevcih e
dilecek. ve btr taraftan da. diploma.al 
oyunlarına devam olunacaktır. 

VAJtİT: 

Asım Us harici ticaretimizde nasıl 

bir detişlkllk olacatuu anlatıyor. An
kara paktı memleketimizin siyasi ol
dufo kadar, mali ve lklısadl vaziyetini 
de teshil elmlşlir. Buırün Avrupada 

vaziyet çok detlşmlşllr. Harice satmak 
mecburiyetinde oldujıımuz 

Klerinc usullle ihraç etmeie 
ma11an 
lmkin 

J'Oktur. Bu sebepten K1erlnrte mal ıai

mak yolunu acık tuh:nalda beraber~ 

İn&iltere, Fransa, Mısır, Amerika rlbt 
serbest dö't'b esası ile lf J'&pan mem.· 
leketl.frle ihracatımızı arttırmanın 70-
lunu bulmak li.zımdır. 

TENİ SAllAB: 

Hüseyin Cahil Yalçın Rlbbenlropon 
nutkundan bahsederken diyor kt: dla
atteessüf şunu sö7llyebilirlm ki, Al

man Hariciye Na-zırt vakıaların ve re
alitelerin vermiş oldutu kanaati detlş
llrebllecek hiçbir kıymet, hiçbir delU, 

vesika ve muhakeme eseri &'Östere .. 
memlştlr.» , 

Bilahare dinlenen Beyotlu merkez 
nahiye müdürü Fevzi de Galip EfJ'anl
nin kaymakamhta müracaat ederek 
otelle aralarındaki para ihtiliftnı an
lattııtmı beyan etmiştir. 

Bundan sonra eski Aydın oteli sa .. 
bibi Ue Plyoı.yan l<minde bir halı tüc
carının ve makine ressamı Naclnln 
Galip Efranlnln 931 senesinde 1ehrl
ml2e geldlfl vakit kendilerini dolan
dırmtt oldufuno iddia eden dava ar
zuhalleri okunmUftur. 

Neticede mullakeme; muddei umu
minin rerek bu yeni 3 dava ve gerek 
esas mu.hakeme hakkındaki mütalea
smı bildirmek üzere ayın 31 inci salı 
6ÜDÜ saat 16,5 a bıra.kı11111ftır. 

1 KÜÇÜK IIABERLERI 

* !jomanyanın Türkiye sefiri M. 
Stoika Ankarndan tayyare ile gelerek 
dün trenle Bükreşe gitmiştir. * Ytiksck iktısat ve ticaret mekte
binde tedrisata başlanmıştır. * Ege ile Marmara ve Karadenizde 
dündenberi oldükça fiddetli bir fırtına 
başlamıştır. Gemiler yakın limanlara 
iltica etmişlerdir. * İktısal Vekili Hüsnü Çakır Bey
koz kundura fabrikasınt tetkik etmiştir. * Pazarlıksız satlj kanununun bek
lenilen faydayı tefQin etmediji anla -
şılmıştır. Kanunun tadili ve yahut 
büsbütün ilgası tarafına gidilecektir. * Dikilide dün yeniden üç saniye 
süren bir zelzele olmuştur. Hasar yok
tur. * Beynelmilel federasyondan ge
len cevap üzerine, Galatasarayın milli 
küme şampiyonluğuna karar verilmiş
tir. * Üniversitenin neşriyat sergisi ö
nümüzdeki salı günü inktlAp müzesin
de aı;Jlacaktır. 

Sandık, bu paranın 10 bin lira
sını Belediye memurları koopera
tüine borç olarak verip işletmeği 
kararlaştırmıştır. Fakat bunun için 
de sandık heyeti umumiyesinin ka-

1

· 

rarı tasvip etmesi liızım gelmek
tedir. 

Halbuki sandık heyet• umumi
yesi üç defa ekseriy~t temin edi
lemediğinden toplanamamıştır. 

Ön ümüzdek.i günlerde heyeti u
mumiye son bir içtimah çağınla • 
caktır. 

----o-
Hukuk mahkemelerinin 

yeni binası 
Hukuk mahkemelerinin taşına

cağ' İstanbul eski emniyet müdür
lüğiı binasının da tamirine baş -
lanmıştır. Bu işe 8,000 lira sarfa -
lunacaktır. 

Pey aminin Bir Yazısı 
Peyami Sata: .Maarif hastas ... baş

lıklı güzel bir J'&ZI yazdı. Bizce, bu 
makalenin lpml maarif hastası defll, 
maarif hastahiının tam dotru teşhi

sidir. PeyaminJn muvaffak yazlSında 

yüzde beş yüz isabet &Ördük. Yalnu 
bir tek noktada. lsabetslzUk vardı: 

Fazla doğru söylemiş! 
Bbce, maarif hastalıfının bir türlü 

tedavi edilemeyltlntn sebebi, büttın 

dofru söyleyişlerin asabiyetle karşı

lanmasıdır. 

Dofru söyIJyeni dokuz köyden kov
mazlar mı ya1. 

BURHAN CEVAD 

Mehmetçik Geçiyor 
- İşte o •Kara çalu türküsünü 

iwdınlı cByram Efe. için düzmüş.
lerdi. •Bayram Efe• Çakırcalının 
çetesinden kaçıp gelmi:; .. Buralar-

ı da sığınarak ortalığı haraca kes -

[ 1 
~ ıneğc b~lamıııtı. O zaman biz çok 

'====I Yazan: İskender F. SERTELLı _ ===='..- genç, ateşli de!ikanhlardık. K;.z 
kardeşlerimize laf atan, ve bir çok
ların güzel kanlarını dağa kaldı
ran bu haydudu .bir türlü ele ge
çiremiyorlardı. Abdülhamit: •Köy
lüler" zarar vermeden yakalan -

rüyerck gece yarısına doğru Hüse- ı 
yinın sığındığı dağın eteklerine 
varm!.'jlardı. i 

Köyün ba~ın belaa olan Hüseyi
ni yakalıya.bikcekl:er miydı' 

Bunu şimdıden kestirmek kolay 
değıl.di. Fakat, köylül.:r daga onu 
yakalamk azmile gidiyorlardı. 

llilsınen ağa çok cesur bır ihti
yardı. Yaşı altmış ~ten yukarı 

olduğu halde ne belı ıki bıiklüm 
o u~. "'C c._ dız ""r ....... n kuvveti ke
sı:mıştı. Harıya onu askere alsa
lar. 

- Gıtmom .. Gidem~nı .. 
Dcmiyecektı de. Hemen siliıhını 

kavrayıp yola çıkacaktı. O, Hüse-
yır.~n '1.Skcrlıkten kaçtığını duy -
dugu zaman o karlar canı sıkılmış, 
o kadar hiddet enmişti ki. 

- Hüserınle yıiz yüze gelip ona 
bir kaç söz soyle:mek isterim. Bu 
çocuk nasıl oluyor da yurdumuzun 
s sin· duymuyor .. Nasıl oluyor da 
arkadaş arı dan geri kalıyor?! 
Dıyor ve askerlikten kaçmayı 

havsa asına sığdıramıyordu. 
Köy lülcnn ıbirieık tufengi Hüs

men ~il"an.n elinde idi. 
O, yolda gıderken. 

Arkadaşlar, diyordu. Hüseyini 
ele geçirirseniz bltalarla üzerine 

yurumeyin sakın! Ben onu sözle 
çabuk yola getirirım. Nasılsa şey
tana uymu-ş bir kere. Hüseyin as
ker k~ağı olacak bir çocuk de 
ğildir. ı sın.• dediği için, jandarmalar Bay-

Ih tıyarlardan 
yordu: 

biri cevap veri - ram_ fazla tazyik edemiyorlardı. 

- İyi amma, içimizden birini 
geçen gece haklarlı. Onun hesabını 
sormuyacak mıyız? 

- Onun hesı>bını hük met sor
sun. Biz tabıılıkla tutalım .. Köye 
getirelim .. Kendıs. e öğüt ver., -
!im. Ve jandarmaya teı;lim ede -
!im. Hiıkümet ister hapıs etsin, 
ı.sterse cepheye göndersin. 

Köylıller konuşa konuşa dag yo
lunu tır:nanıyorlardı. 

Hüsman ağa bir aralık, yüksek 
bir kayanın dıbınde durdu: 

- Arkada;şlar! Belki siz de ha
tırlarsınız, dedi, Abdülhamit za -
manında buralarda bir haydut tü
remışti. Köyün kızlan ona şarkılar 
bil'<! düzmüşlerdi'. •Kara çalı. tür
küsünü bilirsiniz elbette 

Köylüler: 
- Bilmez miyız, dediler, ço -

cuk.lug~'lluzdanberi di led ğimiz 
türküdür bu. j 

Hüsmen dayı sözüne devam etti: 

•Bayram. ın çok parası yardı. Ab
dülhamit idaresinin aç mmurları 
ve halkı soyan jandarmaları . Bay
ram Eie. yı yemlik yapmı.şlıardı. 
Efe, dağların kralı o'.mu~tu. Onu 
kimseler tutamıyor, yanına kim
seler varamıyordu. Duyduğumuza 
göre yanındaki adamların sayısı da' 
üçten otuza kadar çıkmı~tı. Dağ
da eşkiyalık yapan ve köyleri so
yup sovana çeviren bu çcteyı ar
tık beş on ıandarrna değil, ancak 
birkaç bölük asker yakalıyabiJirdi.· 
Babalarımız valiye şikayet ettik
çe, köyümüze üç beş jandarma v'.e 
bır jandarma zaıbitı gelir, biTkaç 
gün y!"r, iç-er, dağların etrafında 
dola~tıktan ve oobin doldurduk
tan sonra tekrar vılayet merkezıne 
dönerdi. Aradan vakit geçınce du
yardık. Jandarma zabiti, kuman -
danına şöyle bır rapor verirmi:;: 
<Köylüler eşkiyalan hımye ttli -
yorlar. YıyC<'eklerini iıçCCeklerinı, 
giyeceklerim köylüler veriyormuş. 

(Devamı var) 1 

~ lntf920EV 
Radyoya Bir Neşriyat 

Müdürü Lazım 
Bizim radyonun müzik neşriyatı 

pro1Tamında Jsabetin derecesini arat
tıracak kadar ihtisas sahibi delilim. 
Yalnız, bazı ştkiyeUere kulak kabar
tınca, &ayrimemnunların az olmadığını 
da söylemek isterim. 

Fakat, bUhassa, konferanslar, mu
sahabeler pro&'ramının, hangi e~asa 

dayandıiını, hayll merak ediyorum. 
l\leseti, akşam saat 8 .. Radyoyu açı
yorsunuz, bir konferansçının şu cüm
lesllc karşı karııyasıruz: 

- Orman idaresinden aldıiı ruh
satlyelerln veya nahiye müdüründen ... 
Uiib .. 

DinJemlye devam ediyorsunuz. An
lıyorsunuz ki, Bir ormancıhk müte -
hassısı, ormanaılı'k hakkında konut
maktadır. Bir ormancı köyünün tek
niğinden ve vazifelerinden bahsediyor. 

Türktyede, kaç ormancı köyünde, 
kac ormancı vatandaşın radyo abonesi 
olduiuno bildiren bir islatlsttfe malik 
olmadıtım Jçin cidden mütcesslrirn. 

Bu satırlarımı okuyunca, ağaç düş
manı olduğum zannedilmesin. 811:1.kls, 
belki de, ~izmeden yukarı çıkarak, a
ğaç sevgisi ve ormanlal' mevzuunda, 
möteaddU yazı 7azmışımdır. Fakat, 
radyonun, dün &ece dinlediğim kon
feransı, bende, muq,habe neşriyatın

da. isabet edilemedJtl zehabını uyan
dırdı. 

Bu&'ün bütün ra.dyolar, bir g:ızete 

olmqtur. Bir ıa~ete, nastl havadis, 
makale, yazı, etüd, mizah veriyorsa, 
radyo da, bunu yapmaktadır. n.ıeseli, 

okuyucunun ıilınlnde tebellür ettliine 
k:ınaat retlrdliimiz bir takım sualle
rln cevabını, bi.z, yazı olarak ı-azete,

lerde veririz. Bilfarz, Polonya devleti 
ortadan kalkarken gazeteler, Polouya 
devletinin na.11ul kuruldufuna. kuvve
tinin ne oldutuna, tarihine, cotraf -
yasına alt etüdier nttrcdt•rltr. 

Bizim radyo böyl:" şeyler yapınıyor. 
Radyonun bir cazetr, hem de mtilıim, 
kuvvetli bir gazete olduğunu kabul e
dip, oraya, büyük gaz.«:h•ler idare et
miş bir «neşl'iyat müdürü» getirmek 
lazımdır. Neşriyatın yani, halkın bu 
kabil mukadder suallerini kf'şif ve 
meraklı cevaplarla onu tatmin etme
nin bir ihtisas olduğunu söylemek is
teriz. Buna sazetecUlk denir. 

Bütün bir senç1lk çafıoın en zevkli 
ıünlerl ve geceleri feda edilerek, uzun 
tecrübe, meşakkat ve siyile elde edilen 
bir lbllsas ... 

REŞAD FEYZİ 
HAMİŞ: 
Dost var, düşman var: Yazımızı bi

tirdikten sonra, burada küçük bir is
titrat yapmayı lüzumlu gördük. Rad
yoya bir neşriyat müdürü tavsiye eden 
satırlarınlızın, kendi namzetliğimizi 

meharetle öne süren ustalıklı yazılmış 
bir pulsuz istida olduğu zannedilmesini 

H.llen çalıştığımız müessesede al -
<lığımız meblAğı radyo idaresinin ödi
yebilmesine, en evvel barem kanunu 
mAnidir. R. F. 

Ağaçları 
koruma 

Yeni teşkil edilen ce
miyet ağaç bayramları 

tertip edecek 
•Türkiye ağaç koruma cemiyeti•\ 

namile yeni bir teşekkül vj.icude 1 
getirilmiştir. 

Cemiyetin mevzu ve gayeleri; 
memleketimizde ağaçların çoğaltıl
masına, iyi bakımına, cinslerinin 1 

ıslahına ve korunma•ına çalışmak
tır. Bu maksatla kongreler, kon -
feranslar ve seyahtler tertip olu
nacak, Halkevi ve mekteplerle or
duda •ağaç sevgisi> yayılacakttr. 

Cemiyet, şehrimizde ve diğer 
şehirlerde her sene büyük cağaç 
bayramları. tertip edecek ve ay
rıca ağa.ç ve mahsulleri için ser -
giler açacağı gibı !:ıir de eşya pi
yangosu yapacaktır. Bundan baş
ka, muhtelif yerlerde kurslar da 
açılacaktır. 

Cemiyetin reisliği vazifesini eski 
Ticaret Vekili ve İzmir meb'usu 
B. Ra.hmi Köken ifa etmektedir. 

-----0,0----

Belediye memurlarına gez 
maskesi 

Bütün Belediye memurlarının 
da birer gaz maskesi edinmelerini 
temin için •Belediye memurları 
kooperatifi. ile Kızılay a:·asında 
bir anlaşma olmuştur. 

Kooperatif Kızılaydan 6 liraya 
aldığı maskeleri 610 kuruşa Bele
diye memurlarına verecek fakat 
bunların parasını üç taksitte ala
caktır. 
Diğer taraftan başmuallimerin 

kefaleti altında fakir ilk mektep 
çocuklarına da taksitle maske te
min olunması hakkında da maarif 
idaresile Kızılay tamamile muta -
bık kalmı_şlardır. 

-0-

Kedıköyünde asfalt yollar 
Kadıköy iskelesi meydanlığın

da bulunan kaymakamlık binasile 
yeniden yapılan maliye binasının 
bulunduk'.an sahadaki yolların ta
mamen S-'ifalta çevrilmesi karar -
Iaştırılm!!jtır. 

Cadde ve meydanın iki tarafın
da bulunan sahalar park olarak 
muhafaza edilecek, şimdilik dük -
kanlar mevkilerinde kalacaklar, 
diğer kazaya mülhak resmi daire
l<>r de bu civarda yerleşecektir. 

Mühürdar caddesinin de as:falta 
çevrilmesi ayni karara dahil bu
lunmaktadır. 

-o-
Talebenin tenzilatlı pasoları 

Üniversite ve yüksek mektep ta
lebeleri için bu yıl da tenzilath 
pasolar verilmesine başlanmıştır. 
Artık eski pasolar geçmiyeceğin -
den her gün yüzlerce .genç, tram
vay idaresine müracaat ederek 
_yeni pasolarını almaktadırlar. 

1 AVRUPA HARBiNiN YENi MESELELERi 1 

Cenubi Afrikadaki Almanlar 
Bu seferki Avrupa harbinin dün

rarun diler yerlerini, kıt'alarwı da 
ne kadar yakından ali.kadar ettlflni 
ayrıca. söylemefe lüzum olmasa l'e -
rek. Avrupa kıt'a•undakl kavgayl' in
l'iltere de l'in...ıiş oldu. 

Geçen umumi harpt.e otdutu ctbi 
bu seter de İn&ilt.ere h:~ın imparator
lufunun en uzak yerlerindeki menba
tarından istifade etmek lüzum ve mü· 
lihazası .birinci derecedeki islerdendlr. 
Meseli l'eçen 914 - 918 harp sahne -
sinde cenubi Afrika dominyonundan 
12,t52 kişi öl ,.,ü,tür. Cenubi Afrika .. 
d:ın grlen kuvvetler 916 da Avrupada
ki muttertkler cephesinde pek şiddetli 
surette muharbe etmişler. Bunu ı:ıimdl 1 

İngilizler tekrar hatırlatıyorlar. Bütün 
cenubi ArrJkanın bununla iftihar et
tiğini <Jöylüyorlar. Şimdi bu dominyon 
ı:ine harbe iştirak ediyor. 

Söylcmeie hacet yoktur ki Londra 
Jıükümeti Avrupa kıt•asındakl taah
hütlerine cirişmeden evvel dominyon
ların fikrini atmamış değildi. 

Fakat cenubi Afrika domlnyonun -
da cereyan bu seferki harbin başlan
sıcında bitaraf kalmayı kendi hesabı
na daha uygun bulmuştu. Lii.kin bita
raflll( lsttyen General Hertzog bükU
meti istifaya mecbur kaldı. Yerine re
len General Smuts ise ötedf'nberi Av
rupa i"ilerile ali.kadar olmuş bir dev
let adamıdır. Derhal yeni vaziyete göre 
bazırhia ba~ladı. 

Cenubi Afrikada Al171an propal'an
dası harpten az evvel ~n dereceyi bul
muş diyorlardı. Almanya ile harbet
mek istemiyenter bitaraf kalmak lii
zumunu ilt"ri esürmektedirler. Fakat 
neticf'de ek!'lieriyetin istedlii gibi ka
rar verllml' oldu, \'.~ani cenubi Afrika
da faal bir surette İng-iltere~·r yardım 
edecektir. 

Cenubi Afrika dryiııce altının ha
tıra selmemesi kabil değildir. Aşalı 

yukart kırk stne evvel İnııllizlerln 
BoerJerle Jıarbederek aldıkları cenubi 
Afrika bir alhn diyarıdır. Bu stfer in
giltereye edilt'cek yardım lff'Çt·n harp
teklnden daha çok olacaktır. 

Geçen sefer BoerJerden 11,100 küsur 
kimse l"yan ederek harp esnasında in-

glltereye mü.şkülal çıkarmak istemiş

lerdi. Bunlara karşı cenqbi Alrika hö
kiimetl 20,000 askeri ora.da tutma.fa 
mecbur kalmıştı. O :ı:aman bu 1' 5 mil
yon inglllz llrasmdan fazla mısra.fa 
maloJmuş .Bu sefer bu olmıyacak, di
yorlar. Yalnız weçenlerde Alman pro
P&l"&ndasının tahrik ettifi cenubu 
garbi Afrika taraflarına asker 1rönde
riimiş ise de bu öyle visl mikyasta bir 
hareket olmamıştır. Son yedi senedir 
bu memleketin refah ve serveti art -
tıkça artmıştır. Altan madenleri işle· 

dikçe işlt'miştir. 
İngiliz müstemlekelerinden beklenen 

yardıma celince; madenler ve ziraat 
itibarile bu yardımın pek büyük ola
cağını &t'Çen cün İngiliz l\.lüstt'mlekit 
Nazırı söylüyordu. inrnterentn yap -
tırdığı, yaphracafı tayyarelerin yal
nız Brltanyada Iıazırlanmadıi't da bu 
vesile ile söyleniyor. İmparatorluğun 
muhtelli yerlerinde fabrikalar tesis e
dllm~Ur. Oralarda hava kuvvetleri 
vüC'ude getirilmektedir. Bunun gibi 
daha birçok sUıih ve mühimmat da ya
pıhyornıu~. Petrol, bakır, altın ve 

saire ınUsti"mlekelerden &eliyor. 
Geçen harpte Almanla!' her türlü 

fedakıirJığı gözr. alarak tahtelbahirle
rlle miıcadeteye glrl'lmişler ve İnl'lliz 
lmparatorluiu arasındaki rabıtaları 

kese-rek İn.riltereyl muhtac olduiu me
vaddı iptidalyeden mahrum bırakmıya 
uğra>jmışlardı. Bu teşebbüs netice ltl
barııe akim kalmı!'jh. Bul'iln de öyledir. 

Geçen harpten evvel Afrlkada Al
manlara alt bulunmuş, sonra galipler 
tarafından taksim edilmiş olan müs
temlekelerin büyük bir kısmı :\lllletler 
Cemiyeti tarafından İngilte-~eye ema
net edildiği malümdur. Bu mti~temle
kelerdc yerle~mlş, kalmış Almanlar 
vardır. Yine bu mü<;teınlekelerln mü
him bir kısmı cenubi Afrika hükü
metlnce idare edllmekit'dir. ::\lti'it<'ın

leke bahsi tazeiendikı;-e bir dah:ı bu
raların Almanyaya vrrilmiyrre(inl ce
nubi Afrika hükiuneti erkinı h .. r v:ı

klt tekrar etml lcrdlr. Şimdi orada 
Başvrkil olau Gcnf'ral Smuts &MI. ce· 
reyanın b~ bulunmaktadJr., 

• * 

(al~~ ;Io) !I i\.~ 
Sözünün eri Türkiye 

Yazan, ALİ KEMAL SU1''1\IAN 

Avrupa harbi çıkhktanberi Türki
yenln alacaiı son vaziyetin ne olacağı 
dünya matbuatı için en birinci mev
zular sırasında idi. Onun için yeni l'e
len Avrupa gazetelerinin hepsinin sü· 
tunlarında !llmdi TürkJyeye dair ya
zılmış yazıları görmek pek tabiidir. 

Bilhassa. Ankara pak.tının lmzasa 
münasebetllc dünya matbuatının bu 
vesile ile Türkiye içJn yazdıkları şu 

noktada. toplanıyor: 'l'U.rkiye teahhut
ierine sadık olan, verdiği sözü şeref ve 
haysiyet davası bileu, kendisini öyle 
başkalarının emri allına koymayı ka
bul etmiyecck olan bir devlettir. Tür
klyenln aldıiı vaziyet komşularına da 
bir nümune sayılmaktadır. Balkan lti
l<ifını teşkil eden devletler de emın 

olmalıdırlar ki Türkiye itimada her 
suretle liiyıkhr. Türk!ye hiçbir ı:aman 
komşularının :ıararına olarak kimse ile 
anlaşmayı kabul etmiyen bir memle
kettir. 
Avrupanın cenubu şarkisinde bita

raf memleketlerin teşkil edeceii saha 
1 milyon 600 bin kllometro demektir. 
Bu sahada da 70 milyon insan bulu
nuyor. 

Diğer nokta da ,udur: Türkiye ha
kikaten harekitına sahip, kendi ser
best.isine malik bir devlet olduiunu 
ıöskrmlştlr. 

Türkiye artık Fransa ile İnciUerenlD 
müttefiki olmata k:ıt'iyyen karar ver
dlllni fillen göstersıiştlr. Türkiye ev .. 
velce İnl'iltere ile Fransaya etmiş ol• 
dufu vitleri tutmuştur. Artık Türkl· 
yenin bu devletlerle ittifak etmiş ol.ıı 

ması Balkanlar ipin türlü tasavvurlar 
besUyenlert bunda!!' sonra düşündün!· 
cekllr. 

Sonra bugünkü Avrupa harbinin 
varaeaiı neticeler üzerinde bu keyfJ .. 
yetln, yani Tilrkbe ile İnglltere ve 
Fransa arasında böyle mühim bir ve• 
slkıınm aktedllınlş olma.sının bil1Uk 
tesirleri olacaiı tabii görülmektedir. 

Londrah bir gazete diyor ki: 

.Türkler gibi düşman oldukları U· 

man korkunç, dost oldukları zaman da 
sadık insanların bh:im tarafımızda ol
malarına ne kadar sevinsek azdır.Jt 

Tü.rk:iyenin İngiltere ve Fran.~a ile 

ittifak etmesi bitaraf memlekt"tlerıie 

bil7ük bir ehemmiyetle karşıJanrlt::;ı ·Jı 

söyledikten sonra bilhassa Akdeı.ıiı.ın 

vaziyeti ile son derece ali.kadar iki 
memleketin bu hususta ne düşündüK: .. 
!erini merak etmek tabiidir. Bu iki 
memleketin biri İtalya, diteri İspan· 
yadll'. 

Roma mehafilinin ihtiyatkar 1türun
düiü anlatılıyor. Bunun sebebı de 
İtalya ile Almanya arasındaki mahlın 
lt\ifak. dolaylSlle İtalyan meh;ı[ili.Jün 
blo ol.mzsa şimdilik Türkiye - İııglllo
re - Fransa lllifakı kanıısında uzun 
uzadıya mütalea yürütmeyi muvafık 

görmeyişlerldlr. CünkU. Almanya bun
dan memnun defildir. Yoksa İtalyanın 
yeni vaziyetten memnun olması için 
birçok sebepler olacaiı söylenmekte
dir. 

Fransa ile İngilterenin diplomatlık 
sahasın.da bu su.retle buyük bir mu
vaUakJyet kaz.anmq olmalarını Aıne
rlka mehaflll de tesdlk etmektedır. 

Türk - Fransız - İngiliz anlaşması
nın ilk neticesi Vaşlncton mchafiline 
göre şu olacaktır: İtalyanUl bltıraflığı 
daha kuvvetlenecektir. Onun için müt· 
tetikler de artık Akdeniz.in vaziyetin
den ecdlşe etmlyeceklerdir. 

Amerikalılar uzaktan Avrupa.ya ba
karak şu neticeye varıyorlar: 

Mütiffikler Tiırkiye ile anla!.mak 
suretlle diplomatlık !iııabasında bOJ:·ük 
bir muvaffaklyet elde etmişlerdir. 

l\lütteflkler Rusyanın bitaraf .ıJını 
temin edememişlerdir. 

Türkiye ile anla!jmak surrt;ı,. müt
tefiklerin elde ettikleri mu\ art.1 1 iyf't 
harp başladı başlıyıılı bunlaruı d.ı,.lo

mathk sahasındaki ilk büyük ntu\·af .. 

faklyetlerldir. 
Şimdiye kadar birbiri üshi ne akim 

kalan bir takım fa·:ıllyetıerdrn sonra 
lse bu muvaffakiyetin iki katlı bir 
ehemmiyeti vardır. 

Birimizin . Derdi 
Hepimizin 03rdi 
Diğer camileri de 

unutmıya'ım 
Bir okuyucumuz evkaf id1re~i

nin nazarı dikkati l't.tlbcdlimr:-;i 
ricasJle bize yazıyor: 

«Pazar günleri Be)·azıt ve Ye
nicamide namaz kılmak imkanı 

«Jlpıul'Or. Bunun yega.ıe sebebi 
evkaf idaresinin bu iki can1le di
ğerlerinden daha fazla ehrınmi

yet vern1esidir. Çünkü İstanbu
Jun en meşhur hafızlarını. en iyi. 
takriri olan viızlarını bu iki ca
l)l)İde toplamasıdır. Bu sebeple 
halk bu camilrrdc blriklJ·nr \'l' 

nama.:ı kılmıya yrr bulunanuyor. 
Diğer tarafta lf' hrin f'n gU.zel ca· 
mih·ri olan Sultanahmet. Süley
maniyf', ve Fatih hu'j denecl'k bir 
vaziyette kahyo . f.\'k:.af id Lre""i 
bu hususu gozonunc a1'lr k hu 
t•amilf'r<' de güıeJ ses i lıafıılar 

ve vaı:da.l' tayin elS-t' ohn:ı·.ı ınr!.» 



Son 24 Saatte 
Nele - _J ... · • 

Pürüz Yine
1 

i~gili~ tayy~releri Kalıyor 
C erJın Üzerinde (Birinci sahifeden devam) 

EN SON DAKika 
Avusturya amelesi Hitler aleyhine 

radyoda bir beyanname neşretti arp cehı.. · etmeleri lazımdır ki, Balkanlara her-ee ,..,esuıde V arnd ormanı- 1 •- nubu şarki 
00 

.. d 'ki .. hangi bir ıurel ve sebeple oluna o sun 
veri d e gın e 1 gunr harJoten selecek bir t.eWlke veya tesir 

'1tt;ı,j Şı det)j muharebeler ol - diğer Balkan devlellerl kadar Bulga
l'iik ,br. Fransızlar bu ormanın rislanı d& müleedlr ve lsllhdaf eder. 

e h.\kı: kısmını tahliye etmişler Böyle bir vaziyetle miinlerll blla -
'lıan 1 tepelere karşı yapılan raflıkın veya sulhperverlliln Bulrr.

iı-. li aarruzunu püskürtmtl§ • rislana maddi hiçbir fayda gellrmiye-
·~hiı[0. er ıki taraf mevzilerini ceğl muhakkaklır. Halbuki, Türkiye -
), ~~Ya çalışmaktadırlar. Yugoslavya _ Romanya - Bulgarlslan-
nde ~:f. tayyareleri son 24 saat Yunan is lanın lam müşareketi Ue vü

l;rg u . ın, Mağdeburg ve Ham-, cul bulacak her lürlü niza ve lhtııil.f 
'1 y~nde ge.:e istiksaf uçuş- harici bir Balkan bülıinliıiiı Balkan-
'it ll~ı ·~!ardır. !ardaki sulh ve emnlyell hem teşekkül 

'radçıJca Kralı bu akşam Ame- ve bünyesindeki bu maksat münasebe-
<le .;osu !Çın ıngilizce bir hi- tile muhafaza edecek, hem de her lüe-

lıca Ve 
111~acak, hitabenin fran- liı hariri tt'lrl önllyecek ve binnellce 

tı,ıece.kt~lJnanca terctımeleri de yekpare Balkanhhiın maddi ve manevi *' ~ ır, her türlü inkl.f3.f ve refahını teshtl 
eı, alt 1'l1ada 1iu.solini'nin riya • ve tesri edecektir. Bu bakımdan. Bul-
~ll!era~a bir Balkan devletleri gar hükümctlnln yeni siyasetinin bü-
~.tı._ısıa~1 U:Planaca,ğına dair Yu- tün bu mulihazalara istinaden Balkan 
Söylenct~·bır şayia dola;;mıştır. birliği lehine tecelli edeceğini ummuş

a ilcal'ista ıgıne göre, Bulgaristanı, 1 tuk. Va7.lyet bunun aksine olduiuna 
"l>ay1 ilı nı, Romanyayı ve Yugos- , &'öre Balkan birliğinin lam tcşekkülü
~ lı}\:ık ktıva ede.:ek olan barışçı ne mini olan pürüz oldufu ı-lbl kalı
oçlilt ant Utnıak suretile yeni bir yor, ve Buigarlstandakl hükümet de· 
!Jıııekte ant teşkili imkanı derpİ§ ğL,ikllti dış politikada yeni bir hal 

lltııdan V? bu bkıkun İtalya ta- çaresi olmuyor demekllr. 

Londra 26 (A.A.)- Parls radyosu de oldukları beyr.n edllmekledir. 
dün cAvustury& amelesi• nln blr be· Beya.nname, .Avusturyalı amele• ala 
yannamesinJ neşretmiştir. Bu beyan- yakında Bitler aleyhindeki miicadele-
namede Avusturya ameleslnln cHIUe- de redaylnefs edecekleri ilive olun-
rln harbini imki.nsız kılma.kıt azmln- maktadır. 

Varşovada halk köpek leşi yiyor 
Paris 26 (A.A.)- Varşovadan rel· t münakalat yapılmaktarır. Britün dük· 

miş o1an bitaraf bir mUşahlt, Rôytcr kinlar, kapalıdır. Val"!Jovada hiçbir ga-
:ıjansının Parlsteki muhabirine aşaiı· zete ~ıkmama.ktadır. Almanlar, şehre 
daki beyanatta bulunmll.ftur: yalnız gündelik Alman raıetelerini it-

• Varşovada köpek leşleri son d~rece hal ediyorlar. Şehrin kahraman bele-
rafbettedir ve aranılmaktadır. Zira bu diye rei:;i Starzynski ne Varşovanın 
leşler, halkın ı-ıda.-ını temine yara • 
maktadır. Her köpek le1t tein takriben 
10 şiline tediye edilmektedir. Varşova 
da hüküm sürmekte olan sefalet, tav
sifi nakabil bir derecededir. Şehrin en 
mühim binalarından bircoğu tamamile 
harap olmuştur. Şehirde ne elektrik. 
ne dl" su vardır. Tramvaylar, ı,ıeme
mektedir. Yalnız bir otobüs hattında. 

mtidafaasını deruhte etmiş olan sivil 
komitenin diğer erkıinı, rehine olarak 
mevkuf tutulmaktadırlar. 

Şehirde bir ölü sükôtu hüküm sür· 
mektedir. Yalnız geceleyin Alman U· 

kerleri ile her an isyan halinde bulu
nan şehir sekene.si arasında teati edi
len silih sE-sleri iıjiUlrnektedlr. 

lngiliz hava kuvvetlerinin zayiatı 

Taarruz 
Teşrinsaninin 
15 ine Doğru ! 

(1 inci sahifeden devam) 
cin fikrine &ittik~• temr.yül etmekle
dlr. Almanyadaki \!.Dlumi kanaate &'Öre 
Alman ordusu teşrinlsaninin on be -
şinden evvel garp cephesinde nıutlaka 
taarruza geçecektir. 

İNGİLİZLERE GÖRE ... 

Londra 26 (Hususi)- Ribbentro -
pun nutkunun Alınan efkıirı umuml
yesint harbe altıjhrmak 1-:ln söylenmit 
oJdufu kanaati vardır. Cilııkü nutuk
ta harice kuşı söylenmiş yeni hlcblr 
eleman yoktur. 

Gazeteler, Alman Hariciye Nazırı· 

nın bıidiselerl tahrif etUflnl söyliye
rek nu;.'tun kıymet!->izllğlnl tebarüz et
tiriyorlar. 

FRA~SIZLARA GÖRE .... 

Paris 26 (Hususi)- Rlbbentropun 
nutkundan bahseden gazeteler, ortad& 
hiçbir defişlkltk olm:ıdıjını süylü -
yorlar. Fransanın İngJlterenin peşin
den sürüklendiğine dair olan sözler 
hakkında Pött Pari:ı:ly('n diyor ki: 
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Asker Gözile 
Cepheler 
(I inci sahifeden devam) 

takalarda temas ve ırtıbatı kay -
betmişler. 1ki muhasım cephe ara
sında mütemadiyen yeni yeni si
perler açılmakta, torpil döşenmek
te, tank tuzakları açılmakta, tel 
örgüleri örülmektedir. İçinden bir 
çok nehirler ve dereler geçen or- ı 
manlıklı bir memleket ... 

İki muhasım cihetten hiç biri 
ehemmiyetli bir harekette bulun
muyor. Yalnız düıjmandan haber 
almak mücadelesi devam ediyor. 
Esir almak canlı bir haberin geli§ii 
telakki ediliyor. 

Alman kumandanla:·ı maiyetle
rine muharebe sahasının Ar.ahtarı
nın Sar ile Mozel arasındakı dar J 

geçıdde olduğunu söylüyorlar. Fil
hakika bugün en çok paylaşılarru- ı 
yan yer burasıdır. Bu kumandan
lar maiyetierine bu geçitten Fran
sız ordusunun arkasına sarkmak 
geri ile münakalesini tehdit etm~k1 

mümkün olduğunu izah ediyor -
Jar. 

Haftalardanberi çamurlar için -
de hareketsizlikten atıl bir hak!e 
kalmış olan genç Alman zabitleri 
de, 1914 teki geniş çevirmeli l:ıü -
yük harekatı tahassürle tahayyül 
ediyorlar. 

CJIJl]JJDL3~ 
TALİSİZLiK 
Nakleden: Selami İ7.zet 1 
'-----
Meşhur zenginlerimızden Bay 

Zekiyi tanırsınız, aklı başında, 
durmuş oturmuş, kamil bir zattır. 

Bu zatuı oğlunu tanır mısınız? 
Takdim edeyim· Cevat Zeki. 

Cevat ta iyi çocuktur, hoş ço
cuktur, sözü sohbeti yerindedir, 
ancak ayda yüz kazanır, beş yüz 
yer. Çünkü kumar oynar. 

- Parayı nereden bulur? 
Diye sormıyacaksınız, çünkü meş

hur zengin'.erden Bay Zekinın oğ
lu olduğunu biliywsunuz. Ancak 
Zekı Cevda koly kolay para ver -
mez. Ne yapalım ki, annesinin oğ· 
!una, kocas,nın da kar;sına ziıfı 
vard:r. 

Cevat başı sıkışınca anasına gi
der, anası ,babasına sö;-!er, baba 
paralan verir. 

Cevat cüzdanının mevcudu yüz 
elli liranın yanına, annesi vas1ta .. 
sile babasından loopard•ğı yüz elli 
lirayı koyup Adaya kuliiLe gitti. 
Akşam beziğ masası n~ oturdu. 

e Ue llluzaheret görmesi, Tür- l\Iaahan, biz zamanla bu imkanın 
h~ekY U?anistanın da dahil o- ı yine tahakkiık edeceğinden ümidimizi 

ır. erı mevzuu bahsedilmek- kesmi• değiliz. . 
ETEM İZZET BENiCE 

i;ve~il Radyoda Bir Nutukla Bayramı Açaca~ 

Londra 26 (A.A.)- Hava kuvvetle· 
rinin zayiatına ait olan yedinci liste
de muhtelif rütbede 7 zabit ve 25 ne-

fer gösterilmcktf'dir. Bunlardan 18 i 
maktul düşmüt ve 14 ü kaybolmuştur. 

Muayene edilen Belçika vapurları! 

Bütün dünya biliyor ki, Fransız 

ordusu Hitlerizmin delice ihtira'Olarına 
artık bir nihayet vermek tçin çarpışı .. 
yor. Fransız askerleri ancak nazi he· 
remonyası yere vurulduktan sonradır 
ki, elindeki :;ilıih1 bırakacaktır.» 

Vikt;ar gazetesi, cAlmanyanın bizi 
budalalıkla itham etmesine hayret e· 
deriz. Bizim istedtiimiz şey, Hitıeriİı 
ve arkadaşlarının münasip gördüklf!rj 
şeklldtı. ortadan kaybolmalarıdır.• 

Hakim bir yerde bir nöbetçi ı;,
lak ovayı tarassu! ediyor. ir.gılız 1 
sahillerinde insanlar gözlerü;i ;:ok 
yüzünden indirmiyorlar. Bir vapu
run kamarasında elektrik cihazı
nın başında denizin derinliklerini 
dinleyen bir operatör bir tahtel -
bahirin yaklaşmakta o duğunu ha-

Annesine k=ar oynan ıyacağına 
söz verdiği halde oynadı ve iki saat 
içinde bütün paralar:nı ka~·bct:i. 

Meteliksiz kalınca derhal tele -
fona koştu, annesini buldu: 

- Anne dedi cüzdanırr. düşı:r
düm, bana yarı!! sabah ilk vapur
la para gönder. 

Ş.hti~·'.rinc; sahifeden devam) 9,30 dan itibaren Vali vilayette 
L s •dil IZ<le ha.ık hatipleri için tebrıkleri kabul ede.::ek ve bilfilıar<l 
'•hiı ec.eok kürsülerin yerleri Beyazıda giderek oradaki tribün- 1 

l.ı l iılı::'lınış\ir. Bu kürsülerde de yer alacaktır. Alay Beyazıttan 

1 
r te d'ğ adamlarımız, a\•ukat - hareketinden sonra Sultanahmet, 
•t ~~ er zevat halka hitabeler Sirkeci, Köprü, Şişhane yokuşu, I 

l 'l'~irııek!er?ir. . tepeba;;ı, İstiklal caddesi. Y.olu ile 
"<ı ha gazınosunda vcrı!ecek Taksim abidesine kadar gıdıp Cum-

1 
~~!edizırlığına da deva!'l edil - 1 huriyet abidesine bir çelenk ko
~ıııo,;· Bu münasebetle Taksim yacaktır. 
ltte,ıir ııun tefri§ine devam edil- Bu arada alaydaki mekteplerle 1 

'1 Qrkes\ Burada. konse~·atuva- 1 kurum ve birlikler gidecekleri 
1 biı- ra heyetınden mut~k - yerlere göre Sirke<:i ile Karaköy 

ij ~i:t"~~ heyeti bulunacağı gibi arasında serbest kalacaklardır. 
edeh ~esabL.,,,. Almanyada talı- : ,..~.t . . b'ttik1en sonra 
t " ı'h .1 lh a M" """'ı merasımı ı ar aıe ·sn ve u- . V · Tk' 
ı-~lından mütenevvi a 8 • bu alayın .huzunle alı a sıme 

ı..'.""1Uıi ""''l kt ' p rç j gelerek abıdeye çel'cnk koyma me-
~'Ulı1 ı """e<:e ır. · · · ed kt' it .1 e it semti rd tak t rasımıne rıyaset ece ır. 

ı erı e e ınşaa ı irnd ,,_,. k 
~İde . ~ıniş, o günkü büyük resmi Bu meras . en ~oma ~ırne a-
·tlığı ış.,ırak edecek grupların ha- pıdaki azız şehıtlerımız zıyaret o-
()ti;itbıtm;ş~ir. 1 lunacaktır. . 
t 11 dtör~:ne pazar günü tam Gece de muhtelif yerlerde fener 

. ......!:__ hil§lan~aktır. O gün saat alayları yapılacaktır. 

~---- ------
~!ş, .. Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

l"al11, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

.. 
İcabında günde 3 kaşe al n .bilir*' 

ller yerde pullu kutuları ısrarla is~eyinız. • -

• 

Brüksel 26 (A.A.)- inı'illz bükü -
meti, bura.dakl sertrl vasıtaslle Belçika 
htikllmetine, bitaraf cemilerlnln neden 
dolayı uzun müddet İnl'illz karasuları
nın kontrolü tissünde tevkil edilmiş 

olduklar·ını bUdirmlşUr. 

Bazı Bel~lkah mücehhczler tarafın
dan blr takım yolsuzluklar lrtlkli.p e
dilmiş olduğuna alt birçok misaller 

zikreden İnrlllz hükümell, kaçak et
yanın Almanyaya. rönderllmekte oldu· 
tuna emniyet kesbetmeslnln inciltere 
i(lin bir zaruret oldufunu ve bu bap· 

taki tetkik müşküt&tını izah ve teşrih 
etmektedir. Maamallh remtler evra

kının cemilerin İnclllz sularına mu

vasaıatıarından evvel İnl'ilh: kontrol 

sisteminin sadeleşeceiinl na.bit olan l

tilifname dolayıslle bu kontr.ol siste
minin sadeleşeceli ümit edilmektedir. 

İngtllz notası, bitaraf htikfımeUerln 

nizam hitama ermt'slnl tacil maksadlle 
bu tedbirlerin tatbikine yardım etme~ 

lerlnln menfaatleri ikUı.ası olduğunu 

kaydetmrktedir. 

Bir Italyan iktısat heyeti Sofyada 
Sofya 26 (A.A.) - Bir İtalyan 1 relere girişe.::ektir. Bu müzakere -

iktısai heyeti, Belı;rrattan buraya !er neticesinde ·bu itilaflar yeni u-
gelmiştir. Heyet, Italya ile Bulga-

1 

mumi vaziyete göre tanzim e<lil-
ristan arasında mevcut olan şim- ıniş olacaktır. . 
diki !icareot itillilflarını tamamla - Sofya 26 (A.A.) - Başvekil ve 
mak üzere bu.gün Bulgar Ticaret J Har ciye Nazırı B. Köseivanof, dün 
Nezareti mümessilleri ile müzake- İtalyan el<;isini kaıbu•l etmiştir. 

15 milyon İngiliz liralık silah parası 
Vaşlnrtos 26 (A.A.)- Hariciye Ne

zareti, bitarafhk kanununun mer'iyet 

mevkllne konulması tarihi olan 5 ey-

rasına balii oldujunu bildirmektedir. 
Bu miktarın 11 buçuk milyonu Fran

saya. 3 milyonu İnglltereye, bir mil· 

lfildenberi Uca edtlmiş olan ve moha- yonu da Avustralyaya ait idi. Alman· 
rlp memleketlere esllha ihracına. müte· ya namına yalnız 10 bin llrahk bir ruh· 
alllk bulunan ruhsatnamelerin nahk ol· satname verJJmtştt. 

dufu mebaliiln, 15 milyon İngiliz il-

Berlinde bir Sovyet !'Vapuru bir Alr.ıan kuruvazözü 
hey'eti bekleniyor müsadere etmiş 

Berlin 26 (Radyo) - Sovyet sa- Londra 26 (Radyo) - City of 
nayi ve ticaret mümessillerinden Flind vapurunu Almanların Em-
kırk beş kişilik bir heyetin buraya den kruvazörünün müsadere ettiği 
gelmesine intizar edilmektedir. anla;;ıJmıştır. 

Bu Aksam iPEK ve SARAY Sinemalarında birden -
AIL.lL.AHDN CrE:NNrE:TI 

SelfllelfllDlfll üDlk TÜRK !Fllmn 
Biletler Sabahtan Satılmaktadır. Tel. S A R A Y 41656 -- 1 PEK: 44289 
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Utk No. 24 - Yazan: RAHMİ YAGIZ • 

)}· l<ruvazörünün Bütün Topları Limandakı 
, llşttıan Gemisinin Üzerinde Toplanmıştı 

t."•bı tıı 4-tk. reınUtri. .• Demir alıp JI. ı üzerine di .. lse edilmişti. !'tlakedonya, 
İlı.ı •:diniz! acele acele demirini almata ufra.'jır· 

~fil 'lnit nı ken en arkaya kalan bir İngiliz trans. •~tı ~tı oto' ~biyetl münakaşa edll-
l , rııdı 1 nıatık hıırrketıerle yerine 
lltı) . ffı.ı-
aıcı. aı:ı. Şita' a hllnlardan bir,,ey anla-

ttı, l. halkı sahtldt sevinç na • 
"rir; vay 

erı ~ tak sallamalara dt'vm e-
~~ tn11avi k.ıntığın1 toparhyan :'.\lakedon· 

• 
lıke 1 il kruvazöru srivarlsi limana 

tı. ar~ı· it tettı· . · ını vermişti. Bu dti11man 
IJli aı 1 de acele harekeUrrle de
ti l)i~~a una.. ... ırken llamidlyenln 

' heş ~ reu rOrüldü: 
lını ak.ika. urfmda. ecntbi ce· 

l "dUıı ıerket inler? 
.. •k· . 

lı \vı.ı. t 1 3 lna-lhz, bir }iransıı ve 
ı.._ •t llt'.fa f:l'ıntsi birbiri ardına. 

·ııı. zına 1 
1 d;ın C dller. bq dakikaya. 

11- ~rıudi Lıuanı totıalttılar. 
4:tı. l tnln ız-ı 

ttıe,.k. l' & t suvarlsi bulun-
l' ıde ttirlcdl · 

nıı ııı . 
t ~''n ar lıaıır nu?" 
""~ ba U•dakl fl'tJi ... , 1 . Turk dcn1zcilcrlnln 

tı "' ·ruıd ı,,1 '1d~ rn fışkıran V"e hançe-
'4ı Cll · 

ı bt :>Urtu h:ılinl alan bir se~ 
' lt.t. t atızdan ~evap verdı · t ıırı · 

Ilı~ •»ç. .:. 
t' 'l'llrk, tu.:ın nı mesa.tt·lert ver
i 1lta.'lnd kru\•azorunun bUttin top-

ıkı du;ınan harp &'tmlsini.n 

poru da limanda.o çıkmış, yarım dal· 
re şekllndeki limanda Makedooya ile 
blr jki yelkenli düşman z-emisinden 
başka sefine kalmamıştı. 

Rauf kaptan bir drfa daha dürbü· 
nile limanı 

emri verdi: 
- Ateş!. 

ı-ö-ıden ceçirdikten sonra 

Suv!rinin bu kelimeyi tel.iffuzu ile 
birlikte 6 topun bir arada. patlama.sın· 
dan ytlksrlrn ıtiddetU bir ıümbi.irtü .sa· 
bah111 seulzlij"i lı;inde mahmur mah· 
mur C<'rinen ,'\kdt"ıii:ı:i temelinden sars .. 
tı .• Ada:rı selii.mlar &ibl patlayan Türk 
toplarının mermileri, hıllı\ demirini a· 
Jıp da h.ırekete reçmete vakit buJa. 
mıyaıı dti"?man muavin kruvazörünün 
etrafında su sütunları yükseltti. Göğe 
kadar fırlayan sular dağılarak denize 
dökühirken Jlamidiyenln ikinci, ü ... 
ctin<·ii salvoları dıı ufku inletti. 

ı'flakedonya top('uli!rl bir gayret cös
termek istediler. Geminin ucundaki 
topunu ateşlemiye koı;tular .• Düşman 
gemisinin mürettf'ba.tı, tıpkı bir ateş 

halka l içinde kalmış akrep &'lbi ge-
minin ipinde sata, sola ko'luıuyorlar, 

ne süvarisi, ne zabitleri yapacaklarını 
kestirip bir karar veremiyorlardı. 

Hamidiyenin Uçunca salvosundan 
evvel harp meydanında pathyan bir 
mantar tabancası kadar silik bir sesle 
ateşlenen düşnıan muavin kruvazörü· 
nıin topu, mermisini Hamtdlyenin iiı.e

rinden aşırırken Türk kruvaı.öriuııin 

sol bir !i<alvol!>u daha duyuldu. Tup 
gürültüsü dinmeden limandan yükse-. 
len dehşetli bir ("ahrh ve düşman mu
avin kruvazörUnün etr ... afını saran kap
kara bir duman, tekmil salvonun bu 
gemi üzerinde tekıisüf ettiğine ve hep
sinin de tam isabetle l\ıfakedon;rayı bir 
anda delikdeşlk eylediğint' dcl:ilet edi
yordu. Vaziyeti gözden gec:irerek mü· 
tcakip icraatını Jıazırhyan llamidlye sü
varisi bu çok güzel isabeti takdir e
derken 1\-lakedonyadakl d~man mü· 
rettebatının kulak parahyan çığhkları 
tekmil llmanı kapladı. Önce Averof 
zannile Hamldiyeyl selii.mlanıak için 
sahilde toplanan adalılar tık ateşte ta
banları sırtlarına vururcasına bir ko
şuşla Jferllere ka("ışmı tar, f'llerindeki 
bayrakları, çevreleri sahilde bıraka -
rıık başlarının çaresine bakma.fa ('a
lışmışlardı. Esasen sivil halkı topa tut
mak vicdansızlıfını en fena muhart'be 
şartları ic;inde bile aklına. hayaline 
getirmlyen mert Ttirk denlıeilerl l\la
kedonyanın aiır afır kıoı üzerinr di
kJlerek bat.ı,ını seyrederlerken ateş 

kesml}lerdi. 
~Iakedoııya etrafında cırpınan kendi 

müretteba.hnda.n bir kıınunı da açhiı 
derin girdaba 1;ü.rükllyerek batarken 
dehşetli bir patlama 8"si lekmll ku
laklarda korkun9 akisler yaptı. Bat
mak üzere bulu.nan düşman •emislntn 
sa üıerln4ekl yan kısmının slnuıfyah 

duman yıtın.Jan arasında cöte doiru 

yükseldiği görüldü. Geminbı cephane. 
llil batış •~rasmda aleş almış, kendi 
mürettebatını d:I. imha eden blr pat. 
layışla l\lakedonyanw su üstünde ka· 
lan kısmını havaya uçurmuştu. 

Bu sesten bir dakika sonra geminin 
bulunduiu yerden kümelenen siyah 
dumanlar rüzgarın önWıe katılarak a· 
daya dofru · sürüklenerek uzaklaştılar. 

Eiraz evvel bi.r yalancı pehlivan bey
bf>tUe Şlra ad.asının ufacık limanına 

yaslanan düşman muavin ktu\•azörü
nü.n yerinde artık birkaç tahta paro•
sı, l\lakedooyanm enkaz kınnt.ılarlle 

büyük bir yai lekesinden başka birşey 
kalmamıştı. 

Türk ı-emiclleri bu ilk baskının ver
diği ~evkle pü.rne!1'e, toplarının 

başında gözlerı hazdan süzülerek za
ferlerinin tabii mükifah olan hakiki 
bir gururla I\lakedon)·anın yiirekler a· 
cısı :i.kıbetine bakarlarken RaUf kap
tanın emri tekmil llamidiyeyi bir an. 
da dolaştı: 

- llarekete devam edecetiz! 
Sü.variııin kararından haberdar ol

mılan mürettebat bu devamın neden 
olduğunu birbirlerinden a.nlanuya uf. 
raşıyoralrdı. l\fakJne te)&T&fındıı sil· 
varinin hareket emri r:öruldü: 

- Yarım yol ileri ... 
Ar!Slan Türk kruvazöru ilk başarı· 

sının netice.sile oklatmışcasına ll('ri a
tıldı. 9 kerte sant'ıığa alalJanda ederek 
Uma.ı1 ağzında iyice bir boy gö ... ter .. 
dikten sonra sahil boyunu takip t.-de
rek yola koyuldu. 

Adanın fener burnu bordıılanınea 

ayn! noktada. beliren iri bir bina, Rauf 
kaptanın gözlerinde bir sevinç şim 
şeil canlandırdı. Arkasından ma.k.I -
neye ulattı: 

(Devamı var) 

POLONYANIN BÜYÜK BİR 
Kl'3MI İLHAK EDİLİYOR 

Faris 26 (Radyo) - Almanya 
bugün Polonyanın mühim ve zen
gin bir kısmını resmen büyük Al
manyaya Hhak edecektir. Bütün 
koridor. Pomeranya, Poztanya, Si
lezya, Karakovi vilayetlerinin mü
him bir kısmı Almanyaya geç -
mek ted'r_ 
Diğer taraftan Almanya Lublin 

h.ıvaı ,,, ,nd. Yahudileri iskan ede
c~ktr. Buradaki ikı buçuk milyon 
Polonyalı başka tarafa nakledi -
lecektir. Lublin hava\isinde esasen 

1 her veriyor. Derken ge.:enin ka -
ranlıkları içinde, müthiş bir sadme] 
vapurun gövdesini sarsıyor. Sakin 
sakin yoluna giden vapur Lır anda 
denizin derinliklerine gön.ülüyor. 
Tayyarı!ıer gök yüzünde bir pey
dah olup bir kayboluyorlar. Geri
ler ilerisinden IC'hlikeli. ihtiyar, 
kadın, çoluk, çocuk büyük şehir
lerden uzaklaşmış dahi olsalar yi
ne kendilerini emniyette görmü -
yorlar. Cephede esir kapmaca de
vam ediyor. 

İşte muharebe! 
300 bin Ya:hudi vardır. Buna Po- ERKANIHARB 
lonyada Almanlar tarafından işgaJ. =':=====:===,,,;;;;~~;,,;,,;;~~2 1 
edilen yerlerdeki 1,100,000 Yahudi , Beşiktaşta bir 
ve asıl Alınanyadaki 800 bin Ya-

hu.dide ilave edile<:ektir. ceset bulundu 
Sovyetler Finlandiya
dan toprak istiyorlar 

(1 inci sahifeden devam) 
rına torpil dökülmesini emretmiş
tir. Vapurlar kılavuz almadan bu 
sulara giremiyeceklerdir. 

Dün f{eç vakit Beşiktaşta Dikili
taşta yol üzerinde bir erkek cese
dine tesadüf edilmiş, zabıtaya ma
lumat verilmiştir. Polis, bu adamın 
hüviyetini tahkik edince, o civarda 
oturan ve tütün depolarından bi
rinde amelelik eden Halil oldu· 
ğunu tesbit etmiştir. Ölüm sebebi 
ar.,,tırılmaktadır. 

Bahçede kötü kötü düşünürken 
karşısına bir ıbaba do:;~t.t cıktı: 

- Ne o Cevat rie düşün.Üyorsun! . 
- Sormayınız, paraları taybct-

tim, on parasız kıı1dım. 
- İhtiyacın varsa ben Vdeyım. 
- Teşekkür ederim. 
Cevat baba dostundan üç yüz lira 

borç a1dı ve cüzdanını dolCurur 
doklunnaz deııhal telefona ko~tu: 

-Alla anne .. 
- Gene ne var. 
- Cüzdanımı buldurr., para gvn-

dermeyinh. 

"evadın cebinde üç yüz lira olur 
da bez iğ oynamaz mı hiç!. Derhal 
masaya oturdu ve kaybettiği üç 
yü~ lirayı çıkarmak ıhırsile kiığıt
Jara sarıldı. 

Bu sefer iki saat te siirmedi, bir 
saa~ içinJc bu üç yiiz !ırayı da 
verdi. 

Cüzdan boşalınca Cevat yine te-
lefona ko~!u: 

- ,\;Jo anne .. 
-· Yine ne var., 

- Cüzdanı buldum ~mma ıçi 
baş çıktı, paralarını d'Tlışlar. yarın 
rlk vapurla para gör.d .. riniz!. 

-----·---
Sovyet!erin Finlandiyadan tek -

rar bazı arazi taleplerinde bulun
dukları anlaşılmıştır. Bu taleplerin 
reddedile.::eği zannolunmaktadır. 
Vaziyet yine vahim bir şekle gir
miştir. 

HALK OPERETi " 1 
1 

FİN HARİCİYE NAZIRININ 
BEYANATI 

Londra 26 (Hususi) - Hariciye 
Nazın Erko gazete.::ilere beyana -
tında, Sovyetlet'le bir uz.la;ımıy& 
varılacağını ümit ettiğini söylem~ 
ve şunları ililve etmiştir: ·Bütün 
hüsnü niyetimize rağmen müzue
reler anla.~mıya müncer obnazsa, 
bütün hakikati açıkça izah ede -
ceğiz.• 

ın A DYOHABERLERİI 
Sovyetler Amerikan vapurunu 

serbest bırakacaklar 
Moskova 21! (Radyo) - Sovyet

ler, City of Flinth ismindeki Ame
rikan vapurunu mJsadere etmek
ten vaz geçmişlerdir. Ta:hkikat va
purun makinelerindeki bowkluk 
d.olayısile Marninsk limanın" gel
diğini göstermektedir. Vapurun A
merikalı müıetteba.tı sa<!, ve s:ılim
dir. Tevk·f edilen on soki, Alman, 
da serbest Jıırakılmıştır Bunun A!.I 
m:ıny1n.r. mlidahalesi Ülerır·e ol
]ıJğu z&.n.ıfti '1'<.·ktedir. 

Manş tüneli 
Par is 26 (Radyo) - Fransa ve 

İngiltere hükı'.ımetleri Manş tün.e
lin.in inşasına karar vermışlerdır. 
Tünelin en kısa müddette ikmaline 
çalışılacaktır. 

Batırılan bir vapur 
Londra 26 (Radyo) - Batırılan 

Tafna vapurundan 31 kişi kurla -
rılm~tır. Bu vapurda 36 kiı;i vardı. 

1357 Hicri 1355 Rumi 

Ramazan ı. ci Teşrin 

13 13 

1939, Ay ıo, Giln 299, Hwr 174 
Z6 Blrinciteıtrin PERŞEMBE 

Vakitler 
&sfıt.ll .14111 

sa. da. sa. da. --Güneı 6 24 1 09 
Öil• 11 58 6 43 
!kindi 14 53 9 39 
Akşam 17 14 12 00 
Yatsı 18 45 1 31 1 İmsak 4 45 11 30 -

Bu aktam Saat 9 da 1 

~ Ka©loınıOaıron BeğeınıdlDğn ~ 

ı YAZAN: M. YESAR/ l 

ZEVK ... NEŞ'E... HEYECAN... ısteyenler --.. 
Bugün Matinalardan itibaren 

LALE'ye koşsunlar 
BU HAFTA CUM -
HURİYET BAYRA. -
MI ŞEREF'İNE ilci 
Süper Filim birden 

gösteriliyor: 
1 - Gözlerinizden 

yaşlar akıncıya ka -
dar .. Kalplerinizde 
nefes kalmayıncıya 
kadar gülmek isti -
yorsanız? 

Amerikamn komık -
!er Şampiyonu Las-

tik ağızlı 
JOE BRAWN'ın 

Türkçe 

Polo Şampiyonu 
Filmıni gorunuz. 

2 - Dünyanın en heye
canlı Gangster harbi, A -
merikanın en yılmaz hay
dut ı>kınları. 

HUMPHREY BOGART 
G E O R G E S FlRE:!\'I" n 

kudreti yarattı. 

ÖLÜM HARBİ 
Hususi .Uıve. Er. son 

METRO J URNAL'dol 
İngiliz a~korlerinin 
Fransaya nakli rn hudu-
1 ı se\•ki - Fransız flrdu 
.ar'nın Alman top~akla. 
rına girişi - Cephecie tav 
yare harekatı ve harp 
haberieri. Bu filim ayni 
zamanda İzmir LALE 
sinemasında da göstc -
rilmcktedır. 

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



4--S ON TEL G a A 1'-26BtalNdnşidN 1m 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün ôksürükleri geçirir. Balgam sökfürür, bronş

ları temizler, nezle ve gripten loorur, göğüsleri zayııf olanlara biıl
hassa şayanı tııvsiyedir. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

...................................... 
Uf&)ı ta.asında teşekkül ectlp kumakamlık makamının 30 Eyliil 939 la-

rlhU tescil ve tasdikine iktiran eden (Bah~ıvanJar CemlyeU) nden; 

Cemiyetin adı: Bahçıvanlar Cemiyeti. 
Cemiyetin merkez ve ikametgAbJ: Uuak kazası. 
Cem.iJ'etin idare Azalarının adı, soyadı ve mesleği: 
Reia: Uıak'ın Kurtuluş mahallesinden bahçn'.·pn Mehmet Samantır. 
Aza : > Karaaı}:aç mahallesinden bahçıvan Osman Güler. 
> > Aybey mahallesinden bahçıvan Şükrü Güler. 
> ı > Sabah mahallesinden bahçıvan Kadir Akbaş. 
> t > İslice mahallesinden bahçıvan Süleyman Koyuncugil. 
> > Aybey mahallesinden bahçıvan Hüsf'yin Boyacı. 

Ceml7etin niu.mnam~i: 

Madde: 1 - Cemiyet dahilinde mevout Azaları müttehiden san'ata teşvik ve 
her türlü hukukunu ı.ı,yanet ve aralarındaki muhadeneti boz
mamak ve sebze, meyva, hllo;usunda ihtiyaç ve fenne tevfikan 
çalı:jmak. 

Madde: 2 - Cemiyet bir esnaf b8$ı ve beş Azadan mürekkep altı kişiliktir. 

Bir heyet ile idare olunur. • 
Madde: 3 -(Heyeti idare sülüsan ekseriyetle Azalar tarafından intihap olu

nur ve itıtlhap olunan heyeti idare aralarında bir esnaf başı ve 
veznedar tayin eder. 

Madde: 4 - Esnafın hesabını teftiş etmek üzere esnaftan emin bir kimse 
müfettiı tayin edilir. 

Madde: 6 - Cemiyet eski batıl itikadatı kökünden izale eylediği için lokma 
vesaire gibi Adiyane şeyler mülga olup buna mukabil esnaf
tan birisi bir bahçeden diğer bir bahçeye naklederken bahçe
nin beher dönümü iki lira olmak üzere esnaf sandığına bir 
meblağ yatırır. Bu meblAI bahçelere tevzi olunan su yolları ve 
umum! ihtiyaçlara sarlolunur. 

Madde: 6 - Bu suretle verilen paralar ihtiyaçlar defedilditi halde tera
kllin eder ve (500) liraya baliğ olursa esna.! namına küşat edi
lecek kooperatif ıirketine sermaye olarak va.ı.olunur. 

Madde: 7 - Kooperatif u;irketi küşat edildiğinde ayrıca ve 1şbu nizaırname 
esasına bağlı olmak §8.t'lllc bir nizamnameye sahip olacaktır. 

Madde: 8 - Bahçivanlardan herhangisinin bahçivanlara ait umumi dükkan
dan baıka ticarethane vle dlıkkanı bulunursa umumi dükkan
dan kendisine isabet edecek bedeli icar ve temettü venneğe 

mecbur olacaktır 

Madde: 1 - Esna! haricinde kimselerden birisi esna! dükk&nında esnafın 
sebzesini satmak prtile icrayı ticaret eylerse haftada yarım 

lira esnaf cemiyeti sandıfına vazeder. 
Maddeı 10 - Hariç bakkallar esnaf dükltlınından toptan sebze vesaire alırsa 

bir ıahıs malında 25 kuruş esnaf cemiyetine vermekte ihti
yaridir. 

,Madde: 11 - Esnaftan birisi çay ve oetmenin pis sularında scbıe yıkadıgı 

görülürse ilk defa esna.t sandığına beş, ikınci on, üçüncüde on 
bet ilA- cezayi nakdi venneğe me<:burdur. 

Madde; 12 - Esnaf biribirini rekabetle zarara giriftar etmeyecektir. Reka .. 
bet yüzünden zarar vaki olduğu takdirde esnaf heyeti idaresi 
tarafından on liradan Yirmi beş liraya kadar cezayi nakdi ver
meğe mecbur tutulur. 

Madde: 18 - Esna! cemiyetinin icar ve isticar eylediii dükkAnın· bedeli ica ... 
nnı vermekten imtina edenler heyeti idare tarafından bir 
misli zararla mahkemeye verilir. 

1Madde: 14 - Türkiye Cumhuriyeti tebeasından olan her fert esnaf cemiyeti
ne dühul edebilir. 

Madde: 15 - Esnaf cemiyeti tarafından tahdit edilen kavaiw umumiye 
emrJne muhalif hareketle yekdiğerini zarardide edenlere evveli 
ihtar tekerrüründe dolrudan doğruya mahkemeye sevkolunur. 

Madde; 16 - Esna! başısı olan rıis bihakkın ifayı va:.i.fe eylemekle mec
bur olup kimseyi iltimas ve::;aire ile nahak yere sıyanet edemez; 
ettiği takdirde cemiyet tarafından tensip olunacak bir ceza 
He tecziye ve ilerisinde azil olunarak yeniden intihap olunur. 

Sahlp ve ne,riyatı idare eden Ba,,muharrlri 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıi" yel'ı SON TELGRAF Matbaaı 

'No. 126 Yazan; M. SAM1 KARAXr.ı. 

·Halice Giren Türk Donanmasının Mevcudu 
Durmadan Saldıran Yetmiş Gemiden ibaretti 

Birçok müşaverelerden sonra, jm
lPafator ve maiyeh Türklerle ölunctye 
lkadar harbetmeyi kabul ettıler 

Bizzat imparator, Hazreti İsa ''e 
'Meryem az.erine yemin eyleÇ'..ı. :Muha
trebe tekrar kızıştı. 

Şehir dahilinde b unan.a ın ge•i 
kalan kounlan da ıı!Ah altına ahnıp 

isurlaruı nilda!aasına ::.e\'kolundu. 
l:itanbul ıehrı 6Ur1arr. Tü: k donan

ına::ı l- ı.:e gırdikten sonra daha ıı

yade harabiye yüz tutmağa başıamıştı, 
Hucumla.. btrbıri.ni takıp edıyordu. 

Hal böyıc olzrakla beraber bır buçuk 
ay ole 1ğu halde dah:ı hfılA Türk or -
dusu şehre hi b noKtadan c eme -
miıti. 

Fal h, ha b --ı u ırdan ve bır 

ne H~eye vcı m dSından t.ızuh .. y rdn. 
Run la ın, R Jm a. c '·· Ynğlı p3-

çnv aları, urlara n €: • dıven day ıp 

(ıkm k tıyen T ..ı.rk .iterler 1i öıdil

ruyor ve h -d k ere dökülüyordu. 
İtalyalı mr- h k• dan Jmtın-

1anı impaıatorun huzı u a çıkarak 

eu lek te tulun u 
- İmparator acemi '.I"ürk gemıcile

nnı bir ba!k nl;1 hattc. tekbn~ı.na ve 

tek bir kalyonla hücuır. ederek K.ı~ım
paşa deresi ağzında mahvedebileceği
mı arzederim. 

l'nparator, bu fedakar İtalyan ami
ralıre memnuniyetle mukabelede bu
lunrtı.ı 

- K• mandan, arzula ıııızı yerine 
get ·ebı ırsınız. Herı;.ey emrinize an1a
dedir deaı. 

laly . kumandanı, kale burçlarını 

bL. gece tt·rkederek en ff'Çme babayi
iı.tlcı der f ~t jı gemıc "erle h "ırlandı. 
Bir gece bask.ınıle Turk geın erıni 
Rum ate ~ yak~caktı. 

"'.ürk g~m c I borda bor :ıya yana
şık ı: zarneı.ı Ka ımpDşa onlerı.1c di -
zflmiş olduklarındaı. bırkaç gemı:lın 

Rum ate le YSnm:! ı d· erlcı·tnı de 
kolay kla ve bır orman yangın gıbı 

yakabilirdi. 
Galabda hu ümet ıUren Ccnev zli

Jer ltalyan kumandanının Türk do
nan ası üzerine bir gece baskını ya
paca nı llazreti Fatihe gizlice bıldir
di.cr. 

Kuroaz \"e kor&an Cenev!1lıJer nıu 

ha ara esnasında ik1 tarafa da paro 
nıukbibnde csusluk ediyorlardı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
21 Birincitaşrin 193 9 Vaziyeti 

ICASA: A K T l F Lira 1 Lira s~. S İ F 
Alim: Safi ~15.500.355 21.802.488,7 

Bankası 

Lira 
15.000.000,-

Gü ze ll iğ i nin 
Sırrı Yok 

BANKNOT 13.732541,-
UFAKLIX 1.560.295,8 

Dahildeki Mahabirler: 
Altın: ıafi K. G. 678.111,

Türk Uruı 

953.816,81 
423.476,27 

İhti7et Akçesi: 
37.095.325,66 Adi ve feVkal&de 

Hwıwıl 

4.217.134,2 
6.000.~ 

Sebebi var 

10.217.134,25 / .. ---------.. 

dalarile salon takımları ve 

aıl her nevi mobilyalar; Jl.I 
KER (ESKİ HAYDEN) ıııa.!' 
zalarında teşhir edilmekte 

her yerden ucuz fiat ve ıııilsS 
şartlarla satılmaktadır. 

üçüncü :;;. 
Hariçteki Muhabirler: 

1.377.293,03 Tedavüldeki Banlı:notları 
Dcruhde edilen ovnln 

Altın: Safi ldloeraml0.010.238 14.080.200. 1 
Altına tahvili kabil Serbest 

nakdl7• 158.748.563,-
Kanunun 5 - 5 inci mad-
delerine tevtllton hazi-

döviz 16.290,6 ne tarafından vW le-
Diğer dövizler ve Borçlu d17at 17.307.666, -
lı:lirlng bakiyeleri 3.854.306,94 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen evrakı nak-

17.950.797,74 Dcrulıde edilen 
nakdiye bak17..ı 
Xarııh#ı tamamen altın 
olarak ilAveten tedavQ-

____ ..__, 
ovnln 

141.440.897, 

wye kargılığı 158.748.563,- le vuedilen 17.000.000,-
Kanunun 6 - 8 inci madde- ıı-kont mukabili il&· 
lerine tevfikan hazine tara- Yeten tedavüle vuedlloıı 136.000.000.- 294.440.897,-
fından vaki ledlyat 17 307.666, 141.440.897,-Türk Lirası Mevduatı: - 31.055.522,46 

Seıırdat Cüzdaıu: Döviz taabhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 2.775,37 

TİCARİ SENEDAT 197.924.996,37 197 .924.996,37 Diler dövizler ve alacaklı 

tabanı ve Tahvilat Cüa•uu ~ balti7elerl 40.031.535,4 40.034.310,86 

(Dcruhde edilen evrakı lluJıtelifı 100.624.534,56 
A - (nakdiyenln ltarşıh#ı 

(Esham ve TahviUit) 
(İtibal kıymetle) 48.651.764,97 

~ Serbest esham ve 
ta.hvilAt 

A'.vanslar: 
Hazineye k.ısa vadeli avans 

Altın ve Döviz üzerine 
TahvilAt üzerine 

hissedarlar: 
Muhtelli: 

7.564.277, 

Yekiba 

56 216.042,05 

16.812.878,55 
4.500.000,-

18.054.168.68 
ı-----·-491.372.399,13 Yeklln -1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4, altın ii7.erine avans o 

0 
3. 

1~_ı_n_h_is_a,_r_la~r~U_.~M_u_·d~ü_rl_ü~ğ~u-·n_d_e_n_=__,f 
Cinsi Mıı<tan Muhammen 

bedeli 
Lıra Kr. 

% 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 

E~siltme 

şekli saati 

Fıçı mantarı 

Kamyon 
2ımpaı·a 

60 S/m 

212.000 adet 
l > 

4664 -
3150 -

349.80 
236.25 

Açık Ek. 

• 
14.30 
15 

15,30 1 

1- Şartnameleri, mevcut fıçı mantarı numunesi mucibince yukarıda rrıiktarı 

250 • 3760 - 282.- Pazarlık 

yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. ı 
II- Muhammen bede1led, muvakkat teminatları, eksiltme ı;aatleri hizalarında 

yazılıdır. 

111- Eksiltme 10/XI/939 Cuma günü Kabataşta Le\·a2.lm ve MUOayaat Sube

sindckı alım komisyonunda yapılacc.ktır. 

iV- Şartnameler her gün sözi.i ııeçen şubeden parasız alınabileceği gibi 

fıçı mantarı nümunesi de görülebilıı. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 guvt-nme 

paralarile birlikte mezkUr komu.yona aıelıneleri H8n olunur. c8859> 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Okulun eksiltmeye konulan ve 30/X/939 gü.nü saat 14 de ihale edHecegi ilfuı 

ı edilen kimya eczasile aletlerinin ihalesı ulu~~ıl bayraın dolayı.sile 2;XI/939 Per
şeınbe gti:nü saat 14 de tehir edilıniştir. 

istekliler bugün ve saatte Yük:-:ek mektepler muhasebeciligindeki kon1is-

yona murıAcaatları ililn olunur. (8839) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
.3403> lira 10 kuruş tahmin bedelli dokuz kaleı~ a1fıtı tersı .. nıye 3/11/939 

Cu~ günü saat «14> de ihalesi yapılmak uzere açık ek.siltnıeye konulmuştur. 
Jlk terninatı t256> liradır. İlk teminatı yatınnak, ~rtname e ntL"'Jluueleri 

görmf'k istiyenler bir giın evveline kadar Okul Müdürlüğune ve mezku gün
qe ihalesi yapılacak olan Gümi.ışsuyunda YUk~E'k Milhendls Mektebi Muha!>ebe-
ciliiindekı komisyona müracaatları. •8535> 

Gece olduğu zaman Türklerden gızli 
fmparak;,r Kostantine yardım e_ y r
lıır Güı duzleri dl Türklere i~gauır

hk gostc ıyor ardı. 
Hazretı 1''atih, Ccnevi.Zlilerin bu ha

Jıni bıLyordu. Fakat, icabatı harp bil
menıczlıkten geliyordu. 

virdılcr ve ateş ederek bu geinıyt par
ça pc,ın;a eC:erek batırdılar 

Turkler, geceler ch.J...,ınana kaçakçı

Jık eden Cenevızlilcre bıı Jretlc bir 
ders vermiş oldular ve ciu m11nın elın~ 
gçn1c~i muhte1nel ol.ın h~ırp.Jevazımını 
yok ettıleı-

Sa.ai 18.05 Memteke-ı !-ı&at ayarı. a
Janş v~ mıe-teoroloji haberleri. Saat 
18.2~ Müzik (Radyo caz orkestrası). 

Saat 19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
Saat 19.15 Ti.ırk mıizlii (Fasll he

yeti). 

Saat 20.30 Tıirk mlizlği. Calanlar : 
Kemal Nlya.,.ı Seyhun, Cevdet Caf
la, Hasan Gür, Şerif İçit Okuyan: 
Necmi Rıza Atuskan. 1 - Tanburi 
Cemil - Muhayyer peşrevi. 2 - Arlf 
Bey - Muhayyer .. rkı: (Duman 
yok). 3 - Lemi - Ulffjak ,arkı: (Ümi
dim aldıi. arhk). 4 - Kemal Niyazi 

Seyhun - Kemençe Tak'4imi. 5 - Sup
hi Ziya - ııu~eynı f&rkı: (Feryat e
diyor bir run için). 6 - Şevki Bey -
HW;eyni şarkı: (HloTan oku). 7 -
Rahmi Bey - Hii~eyni şarkı: (Kimin 

mecburu hüsnü anısın). 8 - llüseyni 
saz semaisi. Okuyan: Mefhareı Saf
nak: 1 - Bedriye- ııo~gör - lTttak Şar
kı: (Ge1 işık l'ıirenme) 2 - Tanburi 
Cemil - Şehna7 şarkı: (Feryat ki fer
yadLDJa imdat edet'ek yok). 3 - Halk 
Türkiı!lü: (ince çayır mlçllir mi?) 

Saat 21.15 '-lıi:ıik <Kucuk orketilra 
Şef: :Serip Aşkın). 1 - Ventncer: Vol
sa kıyllarının şarkı~ı. 2 - Mlcheli 
Çocuk oyunları. 3 - Ja<'ob ChrJst: 
Albn yıldızlar. 4 - İtalo Az:ıonl : Me
lodi. 5 - Maks Bruch: Kol nidray. 6 -
J. Strau'ıis: Viyana Ka-nı. 7 - Renato 
Brort: Kti('iik Melodi. 

Saat 22.00 !\leml~ket saat ayarı, a
jans haherlrri, ziraat, esham - tabvl
Ji.t, kambiro • nukut borsa-.ı (fiat). 

Saat 22 '!O .Muzik (kuruk orkeıdra -
Yukardaki prorramm devamı). 

Saat 22.35 :\tüzik (C'azbant - Pi.) 

Dişleri mikroblardan, çürükler
den, iltihablardan koruyarak sağ
lamlaştıran, hem de minelerinin 
bozul·masını ve sararmasını men
edflek daim! bir güzellikle mu
hafaza eden asrın en kuvvetli diş 
macunudur 

Her sabah, öğle ve akşam ye· 
meklerdeı> sonra ır<indc üç defa. 

ADY LiN 

İstanbul asliye 
mahkemesinden: 

Müzeyyen tarafından, koC 
Beşiktaşta Sinanpaşa maha~ 
de Akmaz.çeşme sokağında . t 
lu hanede mukim iken yenı 1 

metgi>.lıının meçıhul o1duğu t 
kuk eden Yusuf aleyhine ııı 
menin 38/1042 No. Ju dosya5' 
açılan boşanın davasından d~ 
arzıhal ilanen M. aleyhe teb 
dildiJ;i ve cevap vermediği c 

1 mahkeme günü 5/12/939 saaıı<r 
olarak tayin edilmiş olduğu 
mumaileyh Yusufun mezkı'.'ır 
ve saatte mahkemeye geJıııts' 
ya bir vekil göndermesi JiiZ" 
ilan olunur. 

Bulana Mükafat 
Birinciteşrlntn 23 Uncu pa# 

si gUnü o;;aat 12 - 14 araları 

Beyoiltında J\ılayer mai•~• 
Taksim arasında kırmı'lı tı" 

-taşlı ve «Tellus> markalı bir ti 
at ka:~obolmtQtur. Bulan za\Jd ;.# 

fen Beyoğ'lllD~a 8ahlbiniJJ ;,, 

matau.1'1 muduriyetine te~liJll 
iyi bir m\ik&.rat verilecektir. 

Diş Tabibi 

Ratip TürkoğlıJ 
Adres: SJrkeelde Viyana otell · 

birinci kat No. 26 1 
Atuayene !iaati: Öileden ~~ J 

I' Şöhre~i bütün dünyayı tutan , 

HACI BEKiR Lokum ve şekerler' 
GördUğU emsalsiz rağbette halkımızın yi11<11' 
ek kaliteyi derhal temyiz edebilmek hususurl' 

daki kabiliyetin mUhim rolU olmuştur. 

·-----------~---------------------Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi 116nları 

'-------~------------------------~~------~J ı- 874 kilometre meı;;afe dahilinde tam vagon yükıı olarak yapılaC• 
mi..ir cururu nakliyatına 15/11/1939 tarihinden ltibaren D. D/44 numaral1 

üzcrindc:n ayrıca tenıiliıt yapılmıştır. Fazlc. taf~ilAt ic;in h;tosyon]ara mürs' 
•5478• .eı: .. .. 

Muhammen bedeli 2800 lira olan (1) udPt Prezısyon torna tezgflhl. (J' 
Planya tezgahı, (1) adet otomatik testeremakinesi ve (1) ~det elektrikli 111

d 

te.,gôhı 17/11/1939 Cuma günü saat 15 on beşte Hoydarpaşada Gar bi"' 
hilindeki komisyon tarafından kapel1 zarf usulile satın alınacaktır 

Bu i:;e g:rn1ek istiyenlerin 210 liralık muvakk(tt teminat, kanunun ta)" .Jl 

vesikalarla tekliflerini muhlevP zarflarını ayni gün saat C 14) on dörde 
Komisyon Reisliğine \'ermeleri lazımdır. 

Bu ıı;;c i:iit ~artnamcler Komisyondan par<ısız ol~ırilk ,. .. ıtılmaktadır 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1- Orman Umum Müdürlüğü için 2500 adet devlet orman çekicirıif1 

15 gün müddetle ek"'iltmeye konulmuştur. 
2- Mezkür c.:ekiçlerın muhammen bedeli cenıan (24000) liradır. 
3-- EksiJtme 93~ ikincitcşrin (1) inci Çarşamba günü tiaal 15 de J. 

Orn1a11 Mhdiriyeli odasında y;-tpılacaktır 
4 - Muvakket teminat 1800 liradır 

5- Şnrtnaınc \'e nümunel<>r İstanbul Orrnctn Müdürluği.ınd<' gort:ıcbl 
6- E.kı:;ı1tmeyc girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yapmllJ t1 

nlaları ve ehliyetlerıle birlikte belli gun ve sacttte J.özü geçen komi:-;yorH' 
t<ıaı1arı. (8604) 

İmparator Kostantinin uykuları kac
m~tı. Çünkü Halice giren Türk do
nanması tehlikeh jdi. 

Halice giren Tlırk donanmasınJı1 

mevcudü yetmiş gemiden Jbaretti. Mü
hlm bir kuvvet olan bu deniz kuv\'et
lerı durmadan surlar üzerıne saldırı

yordu. 

Bu vak'a üzerıne Cenevizliler Haz
retı Fatıhe müracaatın bitaraf ve hatta 
~ürklere dostken bu suretle hareketin 
haklarında reva görülmesinden şik3-

yet1.e bulundular. Bunlar iki yüzlü 
tıynetsiz, mı.ifl;itler olduğUndan JJaz
reti Fatih, işi siyası bir şekilde halletti. 
Ve şu suretle mukabelede bulundu. 

- Böyk devam eden;en olcağı odur.. 
Titremt:si tekrar bafjladı: 

·- Ben hiç bir zaman hatırıma günün b•1 

senin lbu ihale düşeceğini getirmemiştim. 1'' 
Onun içındil' k., seninle beraber oturmaklB~ f 
Ç<'k'nmeclim. Fakat, bana tahakküm ett•ğın 

bır saniye bile beraıber kalama!)lız .. 
İtalyan kumandanı Jın.tinyanj hazır

ladığı azim bir kalyon ile bir gece ka
raııJığında yet.ıniş parçadan ibaret o
lan Turk donanması i.ızerine birden -
bire hlıcum etti. 

Fakat Türk denizcileri müteyakkız 

bir halde bulunduklarından derhal a
teşe başladılar ve Justirıyaninin kal
yonuna bir güJle Lo;abet ettirdiler 

İtalyan kumandanının kalyonu daha 
Tiırk geınılerine yana.şıp Run .. atcşl 

atmadan evvel Halicin bulanık s;;.Ja
rınu ırunıştt 

Kalyonun içinde bulunan yilz ellı 
İtaıyan konanı yanara..; lıoğ:uld . İtal
yan .kumrJndanı Justinyan hayatını 

pek güçlükle kurt;ırabıldi 
Türlt c.;enızrı ~ ""i gostl'rdıklcrı t ır 

muta fakıyet üzerınc tr ı pete \'e dl m 
be1rk ç rak mt.>Ser·et AvazeJeruıi gı k
lerc yuk cltt Ier. 

Bundan son. a, Türkler ıncycut ma 
JyeUeri olan buyük topJardaıt bırini 

Galata kaleııi önünde demir atmış ol
duğu ha de durnn ve ıçleri ağzınn ka
tlar harp 1e\fazın.ı ıle dolu bulunan 
buyük bir Ceneviz gemi;c;i üzerine çe-

- Gemilerin Run1 gE"misi zannile 
üzerine yanlışlıkla gülle atıldıgı ve 
muharebeden sonra tazmın edileceği.. 

Cevabını verdi. İşte, şu suretlE' Ce
nevizlHer ıki yüzlülilklerinin ilk ceza
nı gormüş oldular. 

Hazreti Fatih, IJaliç limanına !'!ahip 
olunca Zagnos Paşayı huzuruna celp 
ile şu iradede bulundu: 

- Lala, karşıdan kart-ıya bir köprü 
kurmak kabil değil mi?. 

- İrade e!enrimizindir 
- J)erhal, karşıdan ka~ıya bir 

köprü kurarak muva!'aiayı temin et! 

Ve donanmayı da tamamile surlara 
raınpa etmiş olalım .• 

- Sonra bL köpruler vasıtnslle top-
çu ve piyndc sk~rıni urlara kar$ı 

sevkedE-1 m~ 

Padışahın bu fil .lAnc -ade~i üzeri
ne Zngnos \>aşa !Jimdikı Unkapanı köp
rüsü yerine dubala"" vazettırdi ve bir
birlerıne zincirlerle baglandıktan s;cın

ra üzerini tahta Jle döşetti. 
H köprü uc .ıunde tamamlanmıştı. 

(Dcvumı var) 

- Beni korkutuyon;un!. 
- ..... 
- Ben, artılk sensiz olamam!. 
_ Öyle i6E benı his ve ha·rekE'tlerimde serıb<ıet 

bırak. 

Gözleri tekrar parlamağa, koridordaki gibi bu
lanmhğa, r~ngi beyaı!lanmağa, şakaklarındaki da
marlar şişmiye ba;ıladl: 

- Yanı, seni bu adamlarla lba~aşa mı bıra-
kayım? .. 

Dedi, ağzımdan çıkacak kelimeyi bekletli, 
- Evet.. 
Demekten korktum. Fakat, 
- Hayır. .. 
Da demedim: 

- Kımse ıle başb~a kalmak istemiyonmı. An
c~k, ben bütıin hareketlerimde serbest kalmayı 
karariaştıran bır kadınım. Hürriyetime, zevkime, 
vicrlan Ye. Benliğime ta.rramile kendim sahibim. 
Ort&k isttrr ıvorum. Ve herhangi bir ortağa taham
mül c' mem. 

- Seni çok st·ven, sana e<ıir o1an birisi el'bette 
saydığın şeylere istem.ye ıstamiye ortak çıkacaktır! 

- O zaman işin mahiyeti değişir . 
Dedim ve .. Ona anlattım: 

Heyecanla sordu: 
- Ayrı.lır mıyız?. 

Soğuk kanlılıkla cevap verdi'lll: 
- Evet!. 
Elini şakkadak kuvvetle dizine vurdu: 
- İşte, ·bu olmaz .. 
Yine soğuk ıkanlılıkla devam ettim: tfl 

Öyle ise bana karışma .. Görüyorsun e (. 
fımda ne kadar erkek var. Bunların hepsi be 
için bütün senvetlerini vermeğe hazır bulun"~ 
lar. Sen her gün ve her gece benimle berabt 
Onlar bunun bir gününe, bir gecesine bile r9P 1 

Ve. Yin.., Nusrete iy.ce nnlatmıya çalıŞtııı' 
ben hic; bır erkeğ,!J re karıs ne metresi, .Jl~ı· 
desi, ne ı'lhisar al ındakı sevgilıs olamam! 
benrm ıçin hayatın bu t afı voktur. 30nu0~, 
dar kapanmıştır. Ben, yaşayabildiğim kada', r 
şavacak ve ölümüme kada hiç bir kay .... a, )1~ 
endişeye, hiç ıbir ;:rarın kaygusuna kapıJ~ı} e f 
ğıml. Ben hayatın elinde deği', hayat benırtı ti' 
de bir oyuncak!. O bana ta'hakküm ,,accel< 

,,~f) 
(De,,am• 


