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ETEM İZZET BENİCE 

ürk mi le i bugün bir te alb halinde, candan 
1 

umhuriyetin 16 ıncı yıldönümünü kutluyor 
• 

Solda bu sabahki merasimde tayyare kurumunun sembolü, ortada vilayet konağında vali Liitfi Kırdar İstanbul kumandanının tebrikôtmı kabul e:liyor, sağda merasime iştirak eden topçular 

Bahtiyar 
Millet 

İstanbul sabahtan 
tezahürleri içinde 

beri sevinç 
çalkanıyor 

Başvekilin nutku en 
veciz, fakat en kuvvetli 
tasvir belıigatı ile Türk 
lll&ilJ. inin eTürkiyeuin 
İçinde bulunduğu şart
ları izah ediyor 

Yazan: ETEM İZZET B.ENİCll 

Son TeJıraf, inUşar saatlerinin bir 
tarureı ve icabı olarak Cumhuriyet 
:aYramı sayı mı dün, :yani. bayramın 
aşladıtı etin verdi. 
16 ıncı yıl üzerindeki dtıştincelerl .. 

:fıi blz dt bu sütunlarda dün vermiş 

1 
Ulun~yorduk. Ancak, Türk milletinin 

1~llınaı ve sJya..o;;i. bünyt-sine hi.klın bu-
1 llnan ve Ttirkun bütün iktidar ve 
l\i.viyeUnin mubas..~Jahiı ve tlmaalliii 
biltnetlni ifa .-den bu üç bayram l"Ü

:unde, her turlü harJci ve !'ilyasi hi.
lı: iseıeri bir tarafa bırakarak yalnız 
b ' 11di kendlmlzdt"n bah~tm.rk dahi 

1 
a.k.lkaten i('imt7.I dolduran inhbaların 
fadtsıne kifayet tfmrmeklf'dir. 

b ller Türk vatandaşı &ibi bizim de 
u Cl4ikıir duygumuzun en büyUk ve 

~eni tnütyyide1erinden biri de "ayın 
~Vektıimt:ıin nutukları olmaktadır. 
lteflk Saydam bu nutkunda en ve

(Devamı 3 ürcü sahifede) 

Bugün Türk milleti eıı büyük ba.y
rammı yaşıyor. 

Dün saat 13 le Başvekil Dr. Refik 
Saydamın radyodaki nutku ile başlı

yan Cumhuriyetin 16 ıncı yıldönümü 

Wna.mı; bütün ı:ıemlrkct&e oJduiu 
cibl lft'hrlmiıde de büyük bir nrş'e ve 
sevinç içinde kutlanmaktadır. 

Günlf'rdrnhf>rl İstanbulun her sem
tinde devam eden haı.ırhklar dün sona 

ermiş; C'umhuriyetln 16 m('ı 7t1d<iııü

münü layık olduju şekilde kullamak 
için bütün İstanbuUular azami dere
cede çahşmışh. Tekmil •ehlr en kala

balık yerinden en ucra. köşeslne kadar 
:zafer tikları, çiçekJer, bayraklar, am

puller ve fenerlerle donahlmıif, en bü
yük müe.!tsesclcrden tn küçük kulü

beye varıncıya kadar her yer ve her
kes büyük bayrama sevinçle katılmak 
için elinden •elen ••~·reti esirgeme -
mlştlr. 

İstanbulun sevimli çehresi dun ak
ıamda.n itibaren, &'C'Cf' tenviratı ile de 
biısbütün df"ilşml§, l'ÜndiJz bir S"elin 
l'lbi siislenen ıehlr; &"ecf." olur olmaz 
&'ÖZ kam""hran bir 111ık bolluğu lfinde 
bir şehriıiyin manzarası almışbr. 

Dün ge("t' t~tanbul 
İstanbulun Be-yazıt, Taksim gibi bü

yük me)'danları. Beyoğlu, Dlvanyolu, 
Sultaııahmet, Beşiktaş, Fatih ve em-

Deniz subaylarımız i(!ln kabul edilen yeni kasketlrr ilk defa olarak 
bugünkü merasimde l'lylldi 

sali &na caddeleri l'f'Ctnln ileri gatle
rine kadar sevinç ve ncş'e ile cezen 
hakla kaplanmış, bütün İstanbullular; 

bu nur ve ziya bolluğu içinde arkada 

kalan kara devirlerden kurtuımanın 

saadetini duya duya eilenmi!jltrdir. 

Dün gece bllhassa Tak~lm ve Be-

yaphfı mutena tesL.;;ahn etrafı mah
şeri bir kalab:ıhkla doJup ta~mıştır. 

Bu ara Çt"şlt. çeşit donanma fişek
leri, mehtaplar çatpatlar satan !iahcı
ların şen i\'azeleri ve bunlarm etra. 
tında toplanıp mts'ut bir çocuk neş'e
silc donanma fişekleri yakan ya!ih, 
ren('I erkeklerin, kızların stvlnçU kah-

yazıt meydanları rörill<'r('k bir hal kabaları umumi ntş'eyl bir kat daha. 
arttırmıştır. almı,, renk rf"nk sular fı,.kırtan ha -

vu:ıların, sular idare~inin Taksimde 

Taarruz olmıyacaksa bu hazırlık ne --
(Ocrnmı 3 üncü sal-ıifede) 

akineye 

Garp cephesinde İngiliz neforleri istirahatte •• 
. Almaıı ordusunun garp cephe - bu sözle yakın bir taarruz ifadeı,i 
bınde . 
Ya • ne zamaıı ısterse, hır taarruz kasdolunmaz. Yalnız insanın ak • 
bulmak için tamamile hazırlanmış lına hır sual gelebilir. Kullanmı • 

Unduğuna şüphe yoktur. Fakat · (Devamı 3 üncü sahifede) 

Ver·r • • 
Amerikan vapurunun 
nereye g ittiği meçhul ! 

Vaşington 29 (A.A.) - Havas: 
City of Flint. meselesinde itti

haz ettikleri tarzı hareket dolayı
sile Almanya ve Sovyetler Birli
ğine karşı Amerikan menfaatle -
rinde izhar edilen infial gün geç
tikçe artmaktadır. 

İyi haber alan mahfillerde Mos·. 
kova ve Berlin arasındaki dıplo
matik münasebetlerde görülen es
rarengiz tezada işaret edilmek
tedir. 

Moskovadaki Amerikan sefiri
nin bildirdiğine gere Potemkin, bu 
vapurun derhal serbest bırakılma
sına emretmiş ve vapur, Alman mü
rttebatın kumandası altında meç· 
hul bir semte hareket etmi>jtir. 

Berlindcki Amerika sefiri Alman 

hariciye nezaretinin City of Flint'in 
henüz Murmansk'da bulunduğunu 
beyan etmekte olduğunu bildir -
miştir. 

Bu muhtelif rivayetlerin gemi
nin Alman mürettbatına İngiliz 
ablukasını şaşırtarak şeklini de
ğiştirmek suretile vapuru bir Al
man limanına sevketmck imkanını 
venneğe matuf bir manevra olup 
olmadığı keyfiyeti ayni mahfiller
de bu işın bütün inkişaf ve akis -
!eri dikkatle takip edilmektedir. 

Hariciye nezareti, ~imdiye kadar 
Moskova ve Berlin nezdinde te -
şebbüslerde bulunmak ve büyük 
bir sogukkanlılıkla bu husustaki 
malumatı toplamakla iktifa eyle
mektedir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Romen, Yugos
lav başvekilleri 
hudutta görüştü 

Almanların Holandayı 
istilası bekleniyor 

Bükreş 29 (Hususi) - Rumen ve G h • b" b • 
Yugoslav B.aşveki~cri_ dün huaut- arp Cep esıne ır UÇUk mılyon 
ta bırbırlenne mülakı oln•u$kr, • 
yeni Balkan mcselelerı etrafinda AJ k • t h "t d"J • b J 
mühim bir görüşmede b:.ıJım'l\Ui° man as erı a şı e ı mış U un-
Jardtr. Hariciye Nazırı Gaie. lto 1 k • Al 1 H J d d 
dün Macar elçisile de -görüşmüş - ıma tadır• man ar 0 an a a 
tür. Gafenko bilahare Bükreşe da-
Yet edilen Romananın Ankara ve h •• J • •• d f" k} 0 

Belıgrat elçileri!e de uzun müddet 1 ava us erı vucu e ge ırece ermış 
Londra. 29 (llu~usi)- Fransız krşil Kralının radyoda "'ö~·ltdiil nutku nt"I· 

görüşmüştür. 1 

1 Kral Karo! da Romanyanın Ar.- tayyareleri. dun Ren mmtakasında 90 
kara ve Belgrat scfir]ffini kabul kilomelrc kadar da.Jılle dokru bir U~DŞ 1 
ederek, ker.dilerile dört '"'.f:Ot kadarı yapnuştardır. Birçok bü~·Uk otomobil 
görüşmüştür. yollarının bomboş durduğunu KOrmuş-

retmemi-;lerdir. 

BİR AL~IAS BO"BARDl:>IAS 
TAYYARESİ Dt'Ştlı:t'ı.nl 

Paris 29 (J. D.) - Bugün Sov· !erdir. Almanların bontlnl otomobil - 1 

ı 
- bombarılıman tal·l artsi dun l.asl l><ll-

yetlerle Bu1garislan arasında bir lerden ziyade talyareh·r tçtn akla-

Londra 29 (llus.u~i)- Bir Alnıan 

kerı.dr yı·re inmrir: mt•cbur rdilmiştir. 
mıs. ak aktedildig;i 'a"iası dolaş - dıkları anlaşılmaktadıc. 

~ J Bu t.a~·J·aı"e l·irt ot' torddaki lncllb 
mışsa da, bu şayia kat'i sure'tr tek-l Hallhamda İwlçre hududundan 
zip edilmiştir. df'nize kadar olan ct>pbede bir bu('Uk 

Buna mukab!l Yugoslav hü,..fı - milyon Alman asktri vardJr. 

filosuna taarruz f('in C"<'inıi .. tL Ta;\·~ are 
p4•k alçaktan uçu}'ordu, İnrilb: a\'<·1 

ta:r>·areleri d<" kendisini yakınd n ta-

metinin bir ınüddettenberi Bul - 1 BiR İSGİLİZ l\lEBTSAS llE1'ETİ kip ediyorlardı. Alman lay~·are ' nı 

garistanla Romanya arasınd' b!r PARisı: GELDİ ha:r('t bir tf'Pl'lf! konnuq ,.e tf'krar 
ha\'aıanmı da. bir kilometrt" kabr 
U("tuktan sonra diliiıp parçalanmı ıır. 

Tayyarede bulunan beı klşidt-.n lkl ı 

mukarenet tesisine ~ulı,tıe"· bilidı
rilmektedir. 

!RADYO HABEULEntl 

Çekler Cumhuriyetin yıldö
ııümüoii kutluladılar 

Londra 29 (Radyo) - Çekler, ı 
dün Çek polisinin mümanaatına 
rağmen cumhuriyetin yıl dönümü
nü kutlulamıştır. Bu yüzden polıs
le nümayişçiler aras Ti l>f.disder j 
olmuştur. Birçok tevkifat yap.! -
mıştır. Polis Vin.seslas meyd .ına 
giden sokakları kapatm!ih- Genç
ler polis korJ.onunu yurn1ak iste
mişlerse de püskürtülmüş!crctir. 
Çek cumhuriyctı 191C de ilan e
dilmişti. 

Potemkiu Cenevreye gidiyor 
Paris 29 (Radyo) - Sovyet Rus-

ya hariciye komiseri Potemkin 

Londra 24 (Hususı)- General Spe
arın riyasetinde İngtll:ı: parlimt"nto -
sondan bir ht)·et lay)'arr Jlf' 
citmi, ve Fransıı mf'b'u~larından mti
rekkep bir he ·et tarafından kar~ılan- ı 

mıştır. 

General Spear gazetecilere ,u be -
yanatta bulunmuı;;tur: 

- Biz bir tek <'ephe t.e:kU ediyoruz. 
BirJnci mıntaka :Mnjino hathdır. tkJn
etsi de İngiliz donanmasıdır. ner ikisi 
de ayni zihni;\ etle hareket etmeokie-cllr. 
İncilterenln Jo'ransaya sonsuz itimadı 
vardır. Fransa da İnglltf'reye ayni ~u
retle- iti.m.ı.t edebilir. Boyun eime-k ne 
demek olduğunu bilmedliimiı i(fn C"a
Jip &"elereğlmize ştiphr ttmlyeUm. 

BELÇİKA KRALIJ>L'li l>LTKl'. 'U 
ALMANLAR NEŞRETMEDİLER 

Londra 29 (Hususi)- Betı"a ajansı

nın Brükselden bildirdiğine l'Öre, Al
man matbuatı şimdiye kadar Beltika 

ölmiJş, ikisi ~·ara1anmı tır. Pilota bir 
~ry olmamışhr, 

İMiİLİZ TA \"YARI Lı.:ııi ili'. 
AL..VIAN"l"A LZERİ'iDll l (:'iTi.AR 

Londra 29 (llusu.;;iJ- İnı>Jllı tayya
releri dun gect C('nubi Aln :ınya uır
rinde muvaffakiyrtti bir uçu' :yap ... 
nu!j:lardır. l'ı;ıı13 io;1irnk f'dt, but ın 
ta~·yareltr yC'rlerlne donmu lerdlr. 

llOLA "DA TEJ!LİR.EnE' 

Londra 29 ( llususı }- Almanların 

İngiltere ıiıerine huyük bir ha\:a akını 
hazırladıkları talı:ıkkuk etmf'k\ed "'• 
Garp cephl"Sindc df" bir Alman taarru
zu hakkında mutaiea )·tirt.itrn ga.ıeıır

ler. Almanyanın llulanda l~elelka ,.r 
İşviçreyi N.ı;niytrf"k bir harekrı.e l'f'f

mesinin çok muhtemt>l ııldu(unu yaz
maktadırlar. 

(Devamı 3 üncü oahifcoc) 

yoldaş, Rusyanın Milletlet Cemi- ÇERÇEVE 
yetinin 15 sonkiinunda aktolunacak 
içtimaına iştirak edeceğini Ceııev
reye bildirmiştir. , 

(Difer haberler 3 uncu sahllcde) 

K IS AC A 1 
Sütün kötüsü ve 
sütçülerin sütü 

Süt fabrikası kurulmasından ılın -
dilik va.zgçilmiş? İsabet! Biz, zat.en, 

süt fabrikası yoklutundan detu, lyl 
süt yokluğundan ~iki.yet edip duru -
yorduk. Fakat. süt ı,ı bJr nazik me
seledir. Her süte cüven olunmaz. A
lırsUl, bakarsın sulu cıkar, bakarsın 

yağsız ~ık.ar, bakarsın Jrinll çıkar, ba
karsın &"ÜbreU çıkar. 

Süt lşlnl0 en 1yı..ı. İstanbul sütçü
lerinin sütüne havale elmekllr. llıt 

kötü süt satan adam, kendi , utünü\ 
bo:r.uklufunu ortaya koyuyor, demek, 
deiU midir?~ 

•• 

16 ıncı yı l 
Bucün memleketin en harap ve en d~kün evlnJn pencertll'rindf' bilf' bir 

ka(' Türk bayratı dall'&lanıyor. Sokaft insan, ceceyl ışık ta. ırıyor. E.ı..rrin 16 tnrı 
yJlını kutluyoruz. 

Ferdi ve içtimai lbdiları tes'it ederken daima şuarlaştırılma~ı g-erekf'n biric·ik 
kay&"ı, beylik bir edebiyat k~ecilliine duşmemek, böyltte eserin sırları dı,.ında 

kalmamaktır. Pencereye sancak, kapıya fener. duvara l·ecize. taka df'fne dah 
asma:k. ve a-ündellk l'&Zeteye alışıtmı tes'it. fıkraları karalamak kolay i ! 

Zorluk, fevkalidellilne lnandıiımız hi.diseyi her kutlayı ımızda onun '.'-f"ni 
bir makta.mı bulmakta, delaletine yeni bir kanal açmakta. 

Cumhuriyet bir idare şeklldlr ve basit bir tesL~. Kıymet. onu doluran Sf' • 
bepler ve zaruretler ilemlnde. Bizde onu milli kurtuluş hart'kf"ti doiurdu. Onun 
içindir ki bJı.de Cumhuriyet, anası olan mucize fapındakt hamlenin Ü'ıitün ka~ 

nunlarına bafJanmak, onu an'aneleştlrmek, ona liiyık, ona hayran, ona Yarhi kal· 
mak borcu altındadır. 

Butün bll&"isl ve bütün aletıeriJe &arbın artık tasfiye ettiğine inandıiı bit 
tarih ve toprak soyuna, mek&n sahasında bayata kavuşturan biiytik hamle, flmdl 
kendisine eş bir davranışla zaman sahasında da bizi fatJbUfe davf't l'tmekte. 

Bo$1okta. lşcal ettlğimlı: yer meki.nımız, bu yeri dolduran ifade de :zamanı· 
mızdır. 

~leki.nı toprak, zamanı eser temsil edtr. 

NECIB FAZJL KISAKÜREK 



Hı\V,} BİiCL'MLARINA 

KA&Şl TEDBİRLER. 

rariste, hava hücumlarına datr bir 

çok U-dbirler alınıyor. Bu meyanda 
haylJ ıarlp olanları da var. l\ole eli, 
lokanta ve birahanelerde, mü,.terl1er
dtn pqin para ahnıyormu,. Bunun 
Hbf'bi fU: Eier, ani bir hava taarruı:u 
olursa, herkes yerinden fırhyacak ve 
dı::prı kaçacak- Binat.nalt"yh yemek 
parasını sallama bağlamak tein al .. 
makt.a.n bqka rare yok. 

Bizim İstanbul belediye 1 Iokanta
smda b peşin para alınıyor. Acaba, 
yalnız o lokantaya mahsus ve mün· 
hasır olmak u:zere. bil" hava hücumun
dan mı korkuyorlar, dersiniz. Fakat be
lediye lokantasının m\lDlunt:t, «t4&D• 
tiyon:e, .tadımhk:t olarak verdltl ye
mt"k poniyonıan büyülı: hedef tefkil 
etmediil tı:ln her nevi llücum ve isa· 
betten masundur. 

EN İRİ YUMURTA 

MADAGASKAR ADASINDA llDT. 

Dünyada 7umurihyan hayvan ctn
aiııln en f&Y&ILI dlkkall Mrikada Ma
claa'a.skar adasında J'fıyomıııı,?. Se

plronis Ismtndel<l ba hayVan, tamam 
7arım metre kutrunda 7umur1a 7umurl· 
Iuyormutl 

Fakat, bizce, bular, en iri ıa:mur
taıar deilldir. Baun, İş1anbul ceri
delerinde, muharrir arkadatlar öyle 
büyük yumurtalar 1uma.rtluyorlar ki, 
SepironWn e.serl yanında ltüı;ük kalır. 

CUMHURİYET BYRAJID!IDZ 

KUTLU OLSUN 

Bayramınız kutlu olsun! Buıün, slıe 
fD satırları rahat rahat, serbest ser -
bftt :raabUlyor!iam, bu, Cumhurlye-
tin sayesindedir. Hadiseler ara ında 
dönüp doıa,ıyor, bir taktın nükteler, 
lineleylcl !Jt)'lf'r bulu.yor ve onları 

~alemin uclle ortaya koyabiliyorsam, 
bu, Cumhuriyetin saye indedlr. Sizi, 
eflrndirebllfyor, neı'elendfrlyor, etil 1 
dürrblllvon-am, bu Cumhuriyetin sa
yesindedir. 

Bizim nesil, en meı'ot bir nesildir ld 1 

Babıali;re, yani matbuat hayatma 
Cumhuriyet devrinde «•imiştir. Bizden 
eskiler, btlpdat ve !llaltanat ;rıllarmın 

binblr mahrumiyetini rekmt,ıerdlr. 

Cumhuriyet blzim Oz mallDlızdll'. Onu 
hep im iz seviyoruz. 

VAPl,;RDA, TRA!lfVAYLARDA 

OKı.;yı.;cı.;LARLA KARŞI KARŞlYA 

\"apurda, tramvayda, çok defa, ya
nımda. önümde, arkamda, bUlm l'a
zeteyi okuyan meçhul okuyucularıma 
rularım. Dikkatle, h&reketlerinl ta ... 
kip ederim. Benim aahlleyl çevirirler. 
Ş07le bir l'ÖZ •ezdirirler. Sonra. benlm 
sütunlara doiru bakarlar .• 

O zaman, bendeki heyecanı côr • 
meyin. Dikkat ke Ulrlm. Yü.ıünti.n hat
larından l'Özlerlml ayırmam.. 1\ıteçbul 

oltuyucunUJl ;rüzi.ınde, ki.içi.ık bir te· 
be ·üm rördüm mü, artık, bendeki se
vinci, saadell ıönneyln.. Geniş bir 
nefes ahnm. 

Baz.an, kendisine, dikkatle bakhğım 
o meçhul okuyucu ile cözröze cellrla. 
Derhal kaşlannı çatar, deminki te • 
bessw; kaybolmıqtur. K.imblllr, için

den: 
- J.!p adam da, bana, ne diye dik 

dlk bakıyor, dlye dUfünmektedlr. 
Bllme-ı ki, bu tema.p, benim. 1eıine 

teseıtlm ve zevkimdir! 

TALİSİZ BİR MESLEK 

VE BİR TEK TESELLİ 

Gelcelelim, örte bir meslek tutmu· 
•as ki, ne bayramı var. ne seyranı ... 
Bilikl.5, bayramlarda, seyranlarda, ta .. 
tll l'ilnlerinde, bl•, daha çok üıülürW:. 
Çünkü çalJ!jmıya mecburuz. Siz, oh, 
ne ili •ezer, tozarsınız. Bb:. çala, u .. 
lem, sayın okuyucuları eilendlrmek 
vazlfesile, ter dökeriz. 

Ne yapacaksın tali, kader, kısmet!. 
Bize plyanıodao ikramiye. ;rerlne., bu 
mHlek ı:ıkm1'·· Fakat, yin,, çok şü
kür hallmlzden mf'mnunuz. Bizi te
selli eden :rerane ~Y. karilerin iltl-
tatları, teveccüblt>ri, andabir yolla -
dıkları mektuplardır. Takdir edilme-
71, beyenUme7I, ho1a rltmeyl kim s~v
mez?. Hepimiz in.sanız .. 

AH:\IED 11.AUF 

POLİS 
vı: 

MAHKEMELER 

Denize 
aşıkı .. 

Birinci asliye ceza mahkemesinde 
evvelki rün l'arlp bir davaya bakıl

IDJJIU'. 
Davanın mevzuu tudur: 
?ttustafa Yurttutar bmJnde bir sey .. 

;rar satıcı karısı ve iki cocuj'u ile bll"
llkte •thirden çıkarak Sillvrikapı ci
varındaki harap surlar üzerinde tesis 
ettiif bir kulübeyi mt ken tutarak bu
rada ikamet etmekttdlr. 

Zabıta, tt-neke pa.rcalarile kaplı ve 
sur duva.rlarUe mahdut bu kuhibeyl 
«örünce :\Iustafa. Yurıtutarı hakkında. 
tanzim ettikleri blr zabıtla birlikte ta
rihi e t·rlerl tahrip cürmile sulh ceza 
mahkemesine vermiştir. 

l\.luı;tafa Yurttutar yapılan . orru • 
sunda şöyle demiştir: 

- Bay hiklm ... Ben, şehirdeki kira 
ücreUerlni.n pahahlıtından açıkta kal
mak t.ehllkesile ıkarşılaıtmı. Evvelce 
Bacıkadtn mahallesinde otururdumı. .. 
Blr cün pı11yı pırt.Jyı topladım, kalk .. 
hm, ıehrln etrafını dolaştım.. Surla
nn illerlnde kulübeyi kurdutum yeri 
ook befendim. Oraya bir bina kurdum. 
Yerleştim .. Polbiler l'eldiler, beni o
radan yuak dl7e çıkardılar, buraya 
1'0ndcrdller .. 

Dikim suçunu hatırlattı: 
- Bak, senin lcln eski tarih Herle· 

rint bozuyor demlşler!. 
l\fustala asablyeUe reddetti: 
- H&şil, Bay hi.klm, h&şil!. Ben bir 

şey bo:ımadım, zaten eski, yıkık dö
kük kale duvarlarının ü'lerinde o söy
ledlilnlz şeyler ne l't:ZerT. 

- Peki h~ka bir yer bulamadın mı? 
1\-Iustafa rOzlerlnJ süzdü, devam etti: 
- Bay holkim, ben yaradılış i'-'.barlle 

eüzf"lliie Chi kün ve denize ~ık bir 
adamım •. Ah şu kulübemin bulunduğu 
yerden denizin ıörü.n\tı;unü, (i.vann 
yemyeşil durl1$unu bir l'Ö~niz siz de 
bana hak verirdiniz!. 

Hilkim evrakı tf"tkik etti. :\lustafa 
Yurttutarın kuhibeyi kaldırmasına ve 
ortada tahrip suçu oJmadı~ına röre de 
bu bnattan beraatlne karar verdi. 

-
'-"""AtJ_--lr\S tııı8~~,.ı<.AJ<Bs 'fiN'O~ 8 1 ı- I KÜÇÜK HAllEHLERI 

* J-JUkümet yeni belediye t~kilat 

kanunu hakkında İstanbul Belcdiye
&lnın mütalcasını sormUŞtur. Belediye 

bu>Allı 

Seli.mi huı 'edes .Mes'ul Tiırkl· 
J'e• adlı bu.-ünkil batmaka1e. lnde. 
Cumhuriyeün on altıncı ;rıJdonümünÜ 
bıı&iln içten kullalı7aa Turk mlllellntn 
Başvtkllin nutuklarında işaret ettik • 
teri ılbl. harici, dahili hiçbir ıztırabı 

olmayan bahtiyar bir millet olduiunu 
:öyhiyor. BeynelmHel Politika alemin
de Cumhuriyetin TUrklyeye ayırchiı 
yer ile ilelebet iftihar edecejiz, sanayl 
·e dt'mlryolu proıramımtz:ın tahakku
k.u ne ebediyyen övünect"iia. 

C~~IBUB.İYET: ı 
l:'unus • ~adi cEn büyük bayramıma• 

ba hkh buı-ünkü yaza.sında Sakarya · 
vadilerinden tırhyan Türk hamltsinln 
na ı1 hı:z aldığını anlattıktan ~ora, 

dlyor ki: cTUrk mllltti bugun en bii.t 
buhranlarla karı n diınya içinde ayni 
hilrmrt ve muhabbetle etrarını çerçe

vreldiil yeni Ba bulu ile tarihi muaı;
zam makaddPrahnın yeni merhalt"le
rlnl katetmeie hazır duruyor ve yeni 
Cumhuriyet' hayatının yeni harlkala
nnı yaratacak yepyt"nl hamlelerle ('al
kanıyor.• 
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- .ı rak ctmeyın, dedi, yaşıyo
rum. Sol dizimden vurıı:ldum. 
Ayşenin dizinı açtılar .. Yarası ol

dukça ağırdı •. Bacaklar. kan için
de kalmıştı. Yapılacak iş kanı dur
durmaktı. 
Hiısmen dayı: 
Bu işi bana bırakın .. 
Dıyerek derhal kövlülerin be -

lindc>n uzun bir kuşak aldı, Ayşe
niıı baldırını sımsıkı sardı. 

Ayşenın gözleri biraz daha açıl
mıştı. 

- Bır kazadır oldu, amca! kaba
hat .bendedir. Arkaruzdan dayana
mad2ıı. Bu hainin nerelerde sak
far.Jcağını çok iyi bildiğım ıçın 
- şimdiye kadar dönmE'diğinizi gö
rt..nce - arkanızdan yola çıktım, 
buraya geldun. 

- Bız de seni Hüseyın sanın;~ ı 
tık .. O sırada bıze scsl~miş olsay
dı:ı, bu kazaya meydan verm.ye
cektik1 

- Hiila bulamadın z mı onun 
.• "? 
ızını ... 

- Hayır yavrum! Bulamadık .. 
Ak.,a!l'ıwtu karınlaşır. tık. Bize 
kucşun attı, sol omzumdan hafif 
bir vara aldım. Fakat. hıç birimiz 

1 
yümadık .• Ormana daldı):!ı~ı gö -
rü'lCe orkasından koştuk. Ne ya- ı 
zık ki, burad akı a;taçların golgesi 
ona yardım ett., elmizden kaçtı. 

- Uzaklarda değıldir, amca! O 
bu-ada bir k~~ük maıarada yatı
yormuş. İçinizde bu mallarayı bi
len yok mu? 

TAN: 

1'1. Zekeriya Sertf-1 Cumhuri:rrtln on 
altıncı yıldOniımünden bahsederken 
diyor ki: &Türkiye on alh sene sulh 
Jçinde ya~qu sa, buS"ün kücuk buylik 
butü.n milletler harp içinde veya harp 
tebhke~ıne maru.z Jken Türkiye h.ıi.li. 

tekaüt kanunu da bu rene ~teclise ve-
rilecekt r. * Belediye samyı için menafii dmu

miye kararı talebi Dahiliye Vekflletince 
tasdık edilmiştir. Yakında i•Umliıke 

ba;lanac:ıktır. * İhtik3rJa mücarlele komi....-yonu 
bundan sonra haftada E"n az üç defa 

harpten uzat bulunuyorsa, bunu Ebedi ı toplanacaktır. 
Şef Atatürke ve onun mrsal arkadaşı 
İ..gnet İnönü.ne mrd1undur.:e 
VAıtİT; 

Başmakalesi yoktur. 
YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahil Yaltın ('umhuriyetlo 
16 ıncı yıldonümU mi.ına. ebeUle bu
günkü başmakalt'Sinde diyor ki: cTi.ı.rk 
Cumhuriyeti aldah(ı nazariyelere ka
pıhp yolunu kaybrtmt"di. Ferdin var
hiın• ve hakkını tanıyan. iruianlık 

'f&h!oıiye-tlnin ln.k~fını raye bilen, dev
leti vatandaşların s.aadet ve terakki.sini 
teınlne badim tel.Akkl eden milli ha
kimiyet idealine l'Ö7lt"rinl çevirf'rek 
ona doiru yürudu. Türk bu hiirrlyf't 
rejimi ve ideali dünyaları fethetmedi, 
takat dünyanın iyi nlyetll, munevver 
ve kültürlü ln~nlarının kalplt"rinl 

fethetti.> 

* Ziraat Vekili Muhlis Erkmcn ile 
refakatindeki zevat :Moskovadan ay-
nlmışlardır. * Dikilide evvelki gün altı saniye 
devam eden bir ı.elzele daha olmuştur. ı * Önümüzdeki hafta icinde Bulga
ristandan 1500 gc)tmen d9ha gelecektir. * Muğla meb'usu doktor H''. eyin 1 
Avni evvelki akşam knlp sektesınden 
vefat elm • Ccnozesl bugün Şi ti
deki hane"1nden kaldırıl.arak, cenaze 
namazı T~vlk iye camunde kılındık
tan sonra as~t mezarhia dctnedi1mi$tir. 

* Datılan çöker. Daima bir, 
daın1n toplu. * Türk vatanı bölünmez bir 
bli.tündtir. 

. . .. .__, - ' . . 

, - ' 
Mehmetçik Geçiyor 

~:===[ Yazan: iskf'ndPr F. SEllTELl.ı _ı 1 
.;al h, Ayşeyi kucağından yere 

bıraktı. 
Yolcunun yan;r>a yaklaştı: 

Köylülerden bin ortaya atıldı: 
- Şu yandan ormana gidilır.;e, 

onun sığındıg' ormanı buımak ko
laylaş;r. Geçen yıl onu Mehmelle 
bir yağmurlu havada o ""lgaraya 
girerken görmüştüm ben. 

1 

Hele gel biraz, bize yardım 
et' Şur~.ıa b;r yaralımız var. Onu 
köye kadar götürclım. 

Köylü hay,·anını durdurdu. 
- Yaralınızı kurtlar mı ıs.rdı? Ayşe 

- Bıriniz benı evime götür -
sün, dedi. Sız de sabahı bekleyin. 
Gündüz gözıle daha kolay bitirir
sinız bu işi. 

Balkan harb.nde bir bacağı sa
kat kalan topal Salih, Ayşeyi ku
cakladı. 

- İçınizdc en genci, en kuvvet
Lsi benun. Ayşeyı evine ben gö • 
türeceğ.m. 

Yola dilzüldı.iler. 
Ayşenın evine vannnk ıçın ya-

- Hayır. İki ayaklı bir canavar 
yaraladı onu. 

Köylü birdenbire tıtrc.ii: 
- Ben şahitlikten k0rkarıın ... j 

MahKemelerde, jandarnıa karakol
larırıda sürünmeğe vaktim ;;ok. 

Ve e~cğini sürup ıge<;m<'k ıstedi. 
Sahil, eşeğin dizgınlcrınl yaka

lamılj:ı. 

rım saat yol yürümek liızımdı. 

1 
Topal Salıh. Ayşeyi evine ka -

dar kucağında nasıl götürecekti? 

- Bu havvandan is!ifa<l~ etme
liyim, dedı: haydi ın a ağ:ya Ya
ralının da duracak vakti yok. Onu 
şuracıklaki köye götürelim. Oıı - ı 
dan sonra yoluna dl'vam edersin. 
Şahide filan lüzum yok. Herkes bi
liyor onun nasıl yaralandıL!IOI.. ı 

Salihin kolları yorulmuş!u. 
Yürüdükler; yolun knanndan 

eşek iıstündc geçen bir köylüye 
rastladılar. Salıh, köylüye seslen
di: 

- Nereye gıdıyorsun hemşeri? 
- Balıkesire .. 

lşin acele mı? 
- Niye soruyorsun? 

Kylü inmek istemiyordu. 
Salih, köylüyü kuvvetli kolla - ı 

rile bır çekiste yere aldı. 
- Tatlılıktan anlamıyors:ııı ga

liba? Vicdan denilen şey yok mu 
ı sende• Şu kızcağıza bır bak .. Yü

rıl>neğe mecali yok. Ben de sağ -
lam bir adam değilim ki, onu sır
tımda götüreyim. 

Kitap 
sevenler 

Adliye Vekilinin reisli
ğinde yeni bir cemiyet 

kuruldu 
Adliye Vkili Fethi Okyarın re

isliğinde •kitap sevenler kuru -
mu• namile yeni bir teşekkül vü
cude getirilm.iştir. 

Kütahya mcb'usu ve Ankara dil,
1 

tarıh, coğrafya profesörlerinden B. 
Besim Atalayın da müessislcrinden, 
bulunduğu bu cemiyet İstanbul, 
İzmir, Adana, Edirne gibi büyük 
şehirlerde hemen şubeler aç~cak 
ve on binlerce aza toplamağa ça
lışacaktır. 

Cemiyetin mevzu ve gayelerinden 
biri de muhtelif faydalı e>erler<len1 

'bas•.lmam·ış olanlarını; kendi is
mini taşıyacak bir seri neşriyat 
yapacaktır. 

Kurumun ülküsü memlekette 
kıültür seviyesini yükseltmek ve 
ilmi eserlerini çoğaltmak olduğun
dan kitap neşriyatında cemiyet için1 

hiçbir kar mevzuu bahsolmıyacak 
bütün eserler maliyet fiatına satı
lacaktır. 

Altın fiatları düşüyor 

Bir müddettenberi yavaş yavaş 
yükselerek 16,50 kuruşa kadar çı
kan altın fiatları son bir hafta zar
fında tekrar düşmeğe başlamıştır. 
Dün 15,22 kuruşa oaln fiatlar bu
gün 15 liraya düşmüştür. Alaka -
darlar fiatların harpten evvelki 
normal fiata kadar ineceğini söy
lemektedirler. 
Altının düşmesi üzerine 'Mısır 

çarşısında da ziynet eşyası üzerinej 
işler açılmağa ba•lamıştır. Son za
manlarda en ziyade kullanılmakta 
olan altın bileziklerin fiatların- 1 

da da bir düşüklük kavdedilmiştir. 
Aliıkadar makamlar altın fiat

larının yükselmesinde en büyük 
rolü oynıyan çarşı ıçi kuyumcu 
sarraflarına tebligatta bulunarak, 
sebepsiz olarak pivasadan altın 
toplıyanlar hakk;nda şiddetli ted
birler alınacağını söylemişlerdir. 

~ 

Kolonyal hapi•hanelcr 

Kolonyal hapishanelerin doğu 
mıntakalarında da tesisi karar~
tırılmıstır. 

Şimdılik yalnız İmralı'da bulu- 1 
nan ve bir de Zonguldak kömür ı 
havzasında maden işlerinde mah
kumları istihdam eden bu kabil 
kolonyal müesseseler evvela Tun-: 
celi vilayetinde ihdas olunacaktır. 

rvtaya Tecrübesi 
Ekmeiin içine konan mayayı yapa

(ak bir yerU fabrika kuruldu. Şimdi, 
bu yeni maya tipi, te<'rlibe r-dilecek ... 

A ~ 
ıt.~ 

Bizi Yaşatan 
Cumhuriyet 

Büyük Türk ihtllill, yirminci yils 
yJlın başında kopan bil" fırtınadır. Bu 
fırtına, bir kasırta halinde, Jti.inllt ka
nunlarllll bir and~ allüıil etmiştir. 

Şahlanan Türk atlarının klftıemiye 

başladıiı ıün, bir kurtuluş cenı-inln 

harlkulide ve müthlt destanının Ana· 
dolu yaylaları üzerinde, bir beste ha
linde dilden dile dolaştıiı duyulmuştu. 
Kahramanlık, 7lfltllk:, mucize, zafer 

ve kurtulu.ş! 
Üzerinden blrı;:ok milletlerin l'ellp 

&'eçU.ti kücük Asya, btitün tarihinde 
böyle bir ihtilal ıönnemtştt. Başı du
manlı dai',.tar, karlı tepeler, y"ll ya
m&(:lar, çaihyan umaklar bir şafak 

l'ÜX.elllii içinde l'Ülumsemiş, Türk kur
tuluşunun doiuşunu seyrederkeo ken
dinden l'eçmlş, o harikulide muht-eşem 
tabloyu, mllyonlarca ;rılhk cuneşin do
tuşundan fatkedememlttl. 

Cumhuriyet, bu doiuşun ceylin ta
vırlı, karaca &Ozlü l'ilzel klZıdır. Cum
huriyeV, Tiırk ihtuıillnln cocutudur. 
Cumhuriyet için kan akıttık, can ver ... 
dik. Onun korunma.ı;.ı için de yine kan 

akıtacaiu, can vereceilz. 
Ben, siz, o, herke , heplmiı;, biltliıı 

&'Ördüiiinüz ŞU kalabalık, bU&'ün so .. 
kaklarda, yollarda, şehirlerde, köyler
de cirdüiünW bütün bu insanlar; bb., 
hepimiz, bütim Türkler. ba;rram ya ... 
pan, ,.-üJen, eilenen, ne,'elenen, sevi
nen cYaşa», •Varol• diye haykıran, ı 

biz, heplmlı;, O'nun, Cumhuriyetin ço
cuklarıyız; O'nun, Cumhuriyetin bek
ctstylz. 

Çünkiı, ipinl yabancıların çekeceil 
idam sehpasına bizi ultan:ıt ıüri.ıkle

mtştl. 

Bb.l yaşatın Cumhuriyet oldu. Ca
nımııı, m:ıhmızı, varımızı, yoiumuzu, 
herşeyimlzl ona borçluyuz. 

Bizi yaşatan Cumhuriyet oldu. 
Biz de onun l('in y~ıyoruz. 

RE~AD FEYZi 

Berbeı lcr hafta talili 
istemiyor 

Haf'a tatiline tabi bulunan İs
tanbul berberleri cemiyctieri vası
tasUe Belediyeye yeni bir !'lıüra
caat yapmışlardır. Bu n;ür~caatla 
hafta ta~ilinin aleyhinde bulunul
makta ve tatilin hiç olmazsa; ya -
rım güne teşmil olunnıası rıca o
lunmaktadır. 

Belediye iktısat müdürlüğii ba 
hususta tetkikler yapm•ktadır. 
~ 

Bir batında üç çocuk 
Kazlıçesmede iplikhane akaretle

rindc oturan kabzimal .serer zev
cesi Bayan Cevahir dün bir batın
da üç çocuk doğurmuştur. Çocuk
ların üçü de gürbüz, sağ ve salim
dir. 

-0-

Kınalıada vapuru 
Devlet Dcnizyo!Jarı idaresi 60 

bin lira sarfile tadil edilen Kınalıa- . 
da vapurunda yeniden bazı deği
şiklikler yapmağa karar vermiştir.• 

Fırtına 
tahribatı 

Mermer yüklü bir mo
törün battığı bjldiriliyor 

Perşembe akşamı fırtına hak -
kında dün ve bugün de şehrimize 
yeni malumat gelmiştir. 

Bu haberlere göre, İstanbula 
bağlı Mehmet kaptanın idaresin -
deki 23 tonluk Hudaverdi motörü 
mermer yükü ile İstanbula ge -
lirken Marmara Erğlisinde Dere 
ağzında parçalanıp batmıştır. Mo
törün kaptan ve mürettebatı kur
tulmuştur. 

Fırtınanın limanımızda yaptığı 
diğer tahribata gelince, Bebekte 
Sezai Kocakurda ait kotra Sava
rona yatının üzerine düşerek bat
mıştır. Çatladıkapı açıklarında da 
Yakup reisin yelkenlisi batmış, i
çindekiler kurtulmuştur. 

----o 

Galata yolcu salonunda 
bir lokanta 

Galata yolcu salonunda, deniz 
müesseseleri memurlarına mah -
sus büyük bir lokanta açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Liman umum müdürlüğü bu lo
kantada yemeklerin nefaseti ve u
cuzluğunu temin için lazım gelen 
tedbirleri almıştır. Lokanta mo -
dern tesisatı haiz bulunacak ve 
200 kişi yemek yiyebilecektir. Ta
bildot 25 kuruştur. Lokanta, önü -
müzdeki yıl başında salonla bera
ber açılacaktır. 

-0--

Sıtma mücadelesinde 
bir tf'bliğ 

Sıtma müc'lıdele mıntakaları da
hilinde bulunan yerlerde tesis ve 
küşat edil(>cek tuğla, kiremit, ker
pic ocakları hakkında, birinci sınıf 
gayri sıhhi müesseselere dair olan1 

talimatın ta'biki Sıhhiye Vekil. -
letı tarafından alıiicadarlara tebliğ 
olunmu>tur 

-0--

İtfaiye için 105 tulumba 
İstanbul ıtfaiye ekiplerin·in yeni 

vesaitle takviyesine devam olun - : 
maktadır. Bu kere de 105 adet mo
dern tulumba alınması kararlaş -
tırılmı~tır. 

Bu tulumbalar ıçin 30 bin lira 
sarfolunacaktır. 

--o--

Üsküdar adliyesi 
Üsküdarda yanan adliye bina • 

sının yerine yapılmakta olan yeni 
binanın inşası bitmiş, ahşap aksa
mın tamamlanmasına başlanmıştır. 
Bina önümüzdE'ki ayın 15 inde 
meras,mle aıe;ılacaktır. 
~ 

Hatay için nüfus cüzdanı 
MaLye Vekfıleti halen nüfus sa

yımı yapılmakta olan Hatay vila
yet·ine kafi miktarda nüfus cüz -
danı gönderilmek üzere lsanbul 
ve diğer vilayetlerden ellerinde 
fazla bulunan nüfus hüviyet cüz
danlar;nın göndrilmesini istemiş -
tir. 

mil; .. İn$allah iyi nf'tice \.'erir. f'akat, ı ================================ 
yedlflmlz f'kmeiln i('lnf' kon"n ma -
yanın nt'den tec:rube)·e muhtae oldu .. 
tunu anlıyama.dık. ("tinku, Umit edı

yorduk ki. ekmeklerdf" kullanılan ma
yaların e\! arı. tf'rklbl malümdur. Bi
naenaleyh. aranan artları ihtiva edl'n 
maya kullanıhr, elmiYf'n kullanılmaz. 

BURRAN CEVAD 

Köylü birdenbire yere kapan -
mıştı. Salihın kuvvetlı kolları az 
işe yaramamı~•ı. Ayşe. 

- Bırak yolcuyu, yoluna gitsin. 
Diye seslenıyordu. Topal Salih, 

Ayşc-nin sözlerini işi'.memi:; gibi 
davranarak, köylünün elinden hay
vanı aldı.. Ayşeyi kucaklayıp mer
kebe bindirdi. 

- Haydı şimdı köye gidecegiz. 
Orada bir kahvcmızi içtikten sonra 
yoluna oevarn edersin. 

Köylü silkinc·rek ayağa kalktı. 
Ve 1.0rluktan bir ~<'Y çıkmıyaca -
ğmı anlıyarak, m<·rkebin pe:ıine 
düşlü. 

- Çok gidecek miyil? 
Salih uzakla ışıldıyan birkaç 

fener •<isterdi: 
- İşte orası. Bu yurüyuşle yarım 

saat bile sürmez. 
- Kim vurdu bu kızcağızı? 
- Bır kaza korkulacak bir şey 

yok. 
- Demın bir canavar vurdu de

mişt · n •! Şimdi neden çevirdin 
lafı? .. 

- Lafı çeviren yok. Şaka söy
lemiştim sana. Haydi yürüyelim. 
Ayşe merkep üstünde rahat gi

diyordu. 3alih Ay~enin kolundan 
tu•uyor ve hayvanın yanından ay
rılmıyordu. 

Ayşe hır aralık: 
- Salih amca, d<ıdi, bir baca

lı n sakat amma, maşallah merkep
le yarış edecek kadar hızlı yürü
yorsun! 

'!opal Salıh gi.ıldü: 
(invo.mı var) 

AVRUPA HARBİNİN YENi MESELELERi 

Trol' deki Almanların nakli 
Avrupa harblnin yeni meselrsi ara

sında bir de Tlroldakl ı\Jm;ınların naktl 
mesle'ii vardır. Bu ıne§elc harpten ev- j 
veı ba.ıtlamıştır. 

Almanya ile İlalya birbirlerinin ra
hatın1 kacıran bu davayı halleotmek is
tedilt"r. Niha)·et Tlrol Almanlarının 

Almanyay~ nak1lnr karar verildi. 
Bu anla<tmaya röre oranın Alman 

ahalisi ya Alman, yahu1 İtalyan t.İ.bi
iyetlni lntihaıı edrceklerdlr. Eter Al
mau•ı!ı kabul rdrrlf"r.-ie .\lmanyay:ı 

ıidecekler. İtalyanlığı kabul ederlers~ 
mcıı •• t' eUtrııuie kaia.raklardır. 

Orada 200 bin Alman vardır. Bun -
lardan kaı;ının İtalyanlığı kabul ede
cegl daha belli dej'll. 

İtalyan tebaası olarak kalacakların 
artık Almanlıkla hiçbir alilkası ve hiç 
bir lddia..ı;;ı olmıyacaktır. Artık alman
uyı unulat'aklar, çıJruklarına öiret
miyecek.Jcrdlr. Şimdiye kadar bunları 
İt.alyanla.1tırmak lc;iu sarfcdiltn mt·s.ıi 
boşa cıkma.ştır. Çünkü Tirol Almanları 
kendi haklarını arıyorlar, ekalliyet hu
kuku olarak ktndlle-rine röc..tt"rllmiş o
lan lmliya'lları ileri sürerf"k Alınan .. 
lıklarını f"ldt"n bırakmıyorlardı. 

Şimdi ilk hamlede 6 bin Almanın yer
lerinden çıkarılacaiı anl.a~ılınca iş 

alakadarlarca themmlyet kcsbetnıit 

oldu. 

Alman razet.elerl bundan bahseder
ken yalnız havadisi vermekle kalıyor
lar, ba.şkaca fikir yüı·Utmeyl muvafık 
bulnıuyorlar. Yalnıı; V. Beobahtcr bun
dan bahsederken Ultlerln artık Alman
y:ı ile İt:ıly:1. arasında herlıanri bir 
arazi mesf"lesl kalmıyacaiını &öylemif 
olduğunu hatırıatı1or. isvicre ra:ıete
leri Almanya dahiliııde bu havadisin 
yayılına..ı;;.ı üı:erine halk aril! ında büyük 
bir hosnut:'lluı.luk uyandığını yazıyor

lar. Yüı;de 90 Balhk Almanlarının Al
manyaya relerek Yf'rleşmeyl kabul et
mi olmalarına mukabil Tirol Alman
lannın bunu lstemlyecelderinl nave 

ediyorlar. İsviçre ga'letl'lerlnln tahmin
lerine cure cenubi Tirol Almanlarının 
olsa ol.sa ancak yarıı;ı Almanyaya rlt
meyl kabul edect'klt"rdlr. Ust tarafı 
yerlerlnd·•n, yurtıarındaıı ayrılmayı 

kabul etmiyeccklt"rdir. Fakat Tlrol Al
m:ınlarıntn neriye ytrle.ştlrllecckletl 

me:stlcsj de ayrıdır. 

Lehist.ındakl Krako\.lnin carp tara
fı bu Almanların Ytrleştlrilmesine pek 
uyg-un relecekml . İkliın ve şeraite pek 
muvafıkmı~. Fakat bundan çıkarılan 

ba.,ka bir mana vardır: Almanlar yeni 
getirecekleri Alman nüf'w.unU Lehis
tana yerle,tlrmf'kle orada İslivhfa 
karr;ı tedblr alını' oluyorlar. Asıl Al
man olan eyalctJerln kom!liUSu bulu -
nan İ5liv havallde böyJcllkle rttclde 
Alman yt"rle,Urilir~e oralarda bir za~ 
man sonra Almanhiın emin otacatı 
söyleniyor. Görülüyor ki crnubi Tlrol 
meselesinin böyle bir cephesi dr var. 
Cenubi Tlroldan Almanların fıkış:ı hep 
birden olm1yaeakhr. Bunwı f('ln muh .. 
telli devrelt"r ayrılıyor. Fakat bütün 
hareket 9t2 ene!oinln 10nuna kadar 
bltmit olacaktır. 

ita.tyadiiki yeni neıı;rlyaı hep Tlrolün 
eskidenberi İtalyanlıtını lsbat yolun
dad1r. Bunun lı;in tarihten mluller ve 
deliller getirmek clhetl ihmal edilmi
yor. Fakat mazı bir tarafa bırakıl!i>m, 
geçen temmu'lda Almanya Uc İtalya 
ar351ndakl anlaşma üzerine İtalya hü
kümeti Tirolda ne kadar yabancı varsa 
evvelı'i. onlrın çıkıp &itmelerlnl stiyle
mlştir. Burası pek rilzet bir yrr oldufu 
l('ln oraya senelerdenberl ı-eJerek kÖ'ik
ler yaptırmL1, senenJn bazı mevsimle
rinde Cf'lerek orada tebdUlhava etmeiıl 
ah<Jmt!f nice İncUJz zenglnlerl vardır. 
Bunlar da diğer yabancılar ı-ibl Tirol 
bavaJlslndeıı çıkmı~lardır. 

Bu suretle Almanya ile İtalya ara
!;tnda t'D mUJıim ihtilat zemiD.l ortadan 
kalkmLj oluyor. 

• • 

ı·l~J:t•l!i•OO 
Ne Rusya, ne de İtalya 

Lakayt kalabilir 
Yazan: Ali Ktınal Sl"X;\fi\."'Z 

Almanların rarp cephesinde taar
ruza ancak S"elecek ay ce(eccklerl bU
gii.ıılerde razetelerln ba,hea kaydet .. 
tikleri bir rivayet hallnde öirenUdL 
Bir taarruzun fU veya bu ıamand• 
yapılacaiı ilin edJlmlyt"ctiiııden eğer 
Almanlarca böyle bir taarruz hakika
ten kararlaştırılmış lse bunun rele(t'll 
arın ortasında yapılacağı süzlerl an"ak 
birer rivayetten ibaret kalacaiı tabii .. 
dir. Almanların buyü.k bir taarruıa 

girişip ririşmlyeceklerınl kf"ndJJeri bl"' 
lir. Fakat öyle ıörtınu) or ki bu uııır· 
da milyonlarca Almanın feda edUmesl 
blle göze alındılı sOzlerl de harrt hat~ 
fiDe kabul edltlr ııbl doiUdlr. 

Evveli bir sulh taarruzu diye diP .. 
lomatlık saha.sında yapılan harekel 
bellrmlştl ki Alman taarruzu olarak 
hatıra gelen bir bu vardıt. Bu da nu
tuklarla, dolayıslle verilen cevaplarla 
anlaşıldı ve Almanyaya söylendi ki 

.. Lehlstanın ortadan kalkması ile bit 
emrivakii kabul demek olacak herhan· 
ı-1 bir sulh İnl'Ulere ile Frans.anın dıi· 
şündüfü şeylerden deilldlr. İnglJtere
nin sulh için cösterdlkl faaliyet ve 
rayre& iki ay evvellne kadar BerlLnde 
İnriltereyi tem.su etmı, olan elçlnl.D 
neşredilen vesalklnden anlaşıhyor. O 
zaman sulhu muhafaza için hem ku'f'"" 
vetlt sebepler vardı, hem de pek mü'" 
salt zemin. O olmayınca artık blr kere 
harp başladıktan sonra miltif'fllı:ler ı .. 
çin harp ıCayelerine varmak kalıyor. 

Şimdi Alman diplomatlarının bıiyiık 
bir faallyele clrtştlklerl be•betıldlr· 

Diğer taraftan Alman devlet reisine 
atfedilen baı:ı tasavvurlar vardır. Bil 
tasavvurlara ,.ore, arhk Al .. 
manya tarafından Fransa ile inrilte
reye kaf1ı kat'i olarak harp ilin edl· 
Iecektlr. Bunun manası tlmdiye kadar 
hep ileri sürulen ~u iddiadan vaue· 
çeilecek demektir: 

Lchi.slanın l1i bitirildikten sonra in .. 
cilt.ere ile Franı1a ile sulh aktine bir 
mini yoktur iddiası. 

llalbukl İn,ciltere ile Fransa bunU 
böyle duşlinmüyorlar. Kendiltrinlıl 

müttefiki olan Leht-..tanm uğ'radılı ta· 
arruzdan sonra başına cettrilen it.kıbeU 
bir emri\.·aki olarak kabul etmek ile· 
rlsl leln de daha blrcok taarruzlara 
meydan vermek demrk oJacafı,nı göı: 

önüne getiriyorlar. Şu halde arhk Al· 
manyanın İnrlltere ile, Fransa ile bu· 
ıünkü feralt alhnda sulh akt.edebil ... 
mesine tmki.n cörülemeytnct Ahn&ft"' 
yanın bu ikl garp devletine acıktan a· 
t'ıia harp ilin etmesi kalıyor. Faka& 
bu da olar ma, olıaaz mı bahsi ayrı· 
dır. Yalnız muhakkak l'Örıilrn blrşet 

varsa o da harp hareki.tının bundan 
sonra gitgide ,ıddetteneceildır. BU 

harp harekatından maksat ise carP 
cephesinde büyük mikyasta bir Atman 
taarruzunun vukuundan ziyade hava· 
dan ve denl:ıalhndan yapılmak lst.eneD 
taarruzJardır. inrlltereye karşı Al • 
manya tarafından dendiii ıibl harp 
ilin edilsin edilmesin, bu.odan sonrası 
için muhakkak cörült"n keyfiyet şudur: 

Alman tayyareleri İnclltf"reye hü ~ 
cum edeceklerdir. Fransanın üzerinde 
de böyle hücumlar yapılacaktır. ~iki 
de Almanlar tarafından bofucu gaz.ter 
atılacaktır. Alman e-aır:etelrrinde (ÖrU'" 
len bazı ne,rlyat bunun lc:ln bir ba• 
z:ırlık alimeti sayılıyor. 

Alman cazetelerlne röre İnı-llterc 
tarafından Lehistana bir takım ra7ter 
vcrllmiş. Onun lcln ır:ehlrll caz kullan· 
maktan İngiltere mrs'ul tutulmak is· 

tenlyor. 
Almanlara l'üre «hakiki harp» bun ... 

dan sonra b:ı.,hyacağı söylen<'rtk Al ... 
man devlet reisinin salihlyettar kim· 
seteri toplarken, kendllerlle rörüşür

ken şu meseleleri mrvzuu balısetUil 
ortaya konmaktadır: 

Almanyada işlle ructl~ meşl'Ul orta 
sınıf halkın bu harp için dU,ündüid 
nedir?. Almanya hep müdafaa vazi· 
yetinde mi kalmalı, yoksa karada, ha
vada ve denizde her manasile taarrud 
mı ceçmell?. Bu iki keyflyetWn acaba. 
banrlst Almanların kuvvet maneviye"' 
sini arttıracak l'lbl olur?. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

-

Eminönü meydanın
da saat 1 

Boiazlçi okuyucularımızdan bir 
kaç imza Ue aldıfımt:ı bil" mek .. 
tupta deniliyor ki: 

cEminönü meydanına bil" saat 
dlkildl. Biz Bokaır:lçl saklnlt"rl ak
şam üsti.ı İstanbul tarafından köıt· 
rüyü ge(!erken, vapura vaktinde 
yetişmek tctn saate bakmak tsU
yoruz. Halbuki, Eminönü meyda ... 
nıçdakl saat karanlıkta kııldıit 
için .. akşam J'Üntjji balt:ktan 
c;oora .. istifade etmek imkanı kal· ı 

1 
mıyor. ıiu saaUn önüne 1-lr kUcük 
limb:ı olsun dlkllmt'~!~! b~trdtve· 
den rica ediyoruz. Butun L"itanb.ul 

1 

halkını sevlndlreeek bu tt"ŞebbU"' 
sün tahakkukuna razrtenizln tA-

vası;utunu dileriz.• ------

s 
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Askeri hareket 
.. Yakında başlıyor 

u· ,,, 29 ( 
·1 A.A.)- Yakında askeri şefler bllmektedlr. 

dL 
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er 

1 ll:ı; inkişaf edeceil Berllndon İyi haber alan mahtellerde söylen • 
~ektedir, Bu hususta ittlhaz e- diilne l"Öre askeri harekat İnrlltere1e 

ra.rıar.1 ancak Kitler ve askeri kartı yapılacaktır. 

8Yadan Almanyaya iki ayda bir 
iyon ton hububat gönderiliyor 
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"'1t a 29 (A.A.)- Havas: ı 
•ld: .. d•ki Alman lktısat heyell· 
bır et~ifl ilk müsbet netice. iki 

ııa lo lbüddet ipinde Almanyaya bir 
'lllat •luk hububat lemin edecek 
Q•bı llıa husule relmlş olmasıdır. 

ıır· 111ÜŞabltler, Sonetıer Birli· 
GQ ~kulata uğramadan bu bir 
~ •u iki milyona lbl:if edebi
~ •IUıkö 1938 senesinde bil • 

lltereye ve Belçlkaya iki mll-

yon tona yakın hububat ihraç ettJilnl 
söylemektedirler. Faka& SoVYetler Blr
Jiii arzu etse dahi bu Od milyona bir 
milyon daha ili.ve edip etmiyecefi me ... 
selesi hakkında kanaatler muhtellftlr. 

Bazı kimselere göre dahili iaşe lhl&l 
edilmeden üç milyon ton hububat ih
raç edilmesi de mümkündür. Fakat lyl 1 
haber alan mahfellerde 1939 rekoltesi 
hakkında henüı: lıl.zım l'tlen maldma.t 
mevcut deiildtr. 

So vye \ hududunda Alman 
istihkamları 

'ıt~ll 29 (A.A.)- Sovyel lsllb· 
• lllarınuı Polonyada yeni AI
So-.yeı hududu u•ıınlutunda 
1 

•e 7apmaf• devam ettiklerine 
::"'1 haberler emin bir men -

111 edllmektedlr. Ayni menba-

1 

dan öfrenlldiğlne cöre son 1:amanlar

da şarki Gallçyada Kolombiyanm ar .. 

kasında Snatyn l!ltlkametlnde mühim 

miktarda Sovyel lal'aları tabşll edil· 

mektedlr, 

Za gre b de komünist 
ı~ 29 (A.A.)- Zagrep üni

@t \> de komünist talebenin sebe· 
t erdlit karıraşahklar hakkında 
tde buıunan «Katolik cazetesl> 

talebe 
son zamanlarda Fransada yapılda.iı .rl
bl Bırvatlstanda da komünistlerin fa .. 
Uyett.e bulunmalarına mini olunma .. 
&mı istemiştir. 

~ili Slovak kabinesi teşekkül etti 
~ltl 29 (A.A.}- Slovakya Cum- de hariciye ve dahiUye nezaretlerini 
tbı Tiso. Tukanm ba.şvekllllie deruhte etmlştlr. Kabinenin diğer aza-

p<Uld!iinı bHdlrmlştir. Durcanski sı arasında deflşiklik yoklur. 

olonyada Alman müsaderes! 
~ ... 

411 b 29 (A.A.)- Alman radyo- usuJleri hakkında bir kararname neş-
tı lldtrdttıne .röre Alman yiıksek retmiştir. Bu hususta fazla tafsilit 
l~:' heyeti, işgal edilen Polonya alınamamıştır. 

de tatbik edilecek mUsadere 

Skoçyada bir hava muharebesi 
~nndra ~9 (A.A.) _ İskoçyadan 
ıar ~alıunata göre hava tehlikeler: ı Verildiği zaman halk mah-

1 be\e~ll'rrıekten ise hava mu -
. edir. nı seyretmeği tercih et-

. ~ liınbie ahalisinden 600 kişi 
U ll' hava muharebesine şahit 
§lıır. İngiliz tayyareleri elle- ' 

kurtumak is!iyen bir Al-
. ;~yYaresini kovalamakta idi
·iq·ı illan tayyaresi kurulmak 
ı,: e havadat tehlikeli cambaz
~Jaıımakta ve onun bu hare

her defasında İngiliz tay-

yareleri tarafından tekrar edil -
mekte idi. Alman tayyaresi tak -
lak atmakta, bir kanadı üzerinde 
ani virajlar yapmakta ve arasıra 
baş döndürücü bir sür'atle inmek
te idi. Tayyare nihayet başaşağı 
seri bir iniş yaprr.ış ve toprağa 
çarpmış ise de pilot tayyareye ha
kim olmak için son bir gayret sar
f ederek tekrar havalanmak ilmi -
dile pek arızalı olan arazide bir 
müddet tekerlekleri üzerinde iler
lemeğe teşebbüs etmiş~ fakat bir 
taş yığınına çarparak bir tepenin 
yamacında çarçalanmıştır. 

-
~f, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

\ta.lji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal k( ser. 
• İcabında giinde 3 ka~ alınabilir. 

'- ~o. 27 - Yazan: RAHiHİ )AGIZ 

~detn bir hattıharp kruvazörü ile tek birdüş-
l\ kruvazörünü Akdenizde aramak meselesi 
~t;~ bacalı bir düşman kruva•örü 1 riye Nezareti vasıta..-.ile gönderdiği 

ı l ll.n.Usanı 1911 salı s3bal11 Şira. emri aldı .. Okudu ve hiç bekl,.nnıi;yen 
hı t ltııilbı ağzına gelerek limanı ec- deh'ietli bir hiddele kapıldı. 

b:~iletlJıden tathlrden sonra o- ı - Bu ııe demek bu?. 
it-u Unan ~lakedonya muavin kru- Diye kendi kendine söylenen "'ıniral 

~ ınuı 
lıtijttı. 1! ateş afarak mezkür kru- Kondoryotis böyle bir takibi a.sla ak-

' U.1.ü &arketmiştir. tuıdan geçirmiyor, Avcror bu maksat-
1tıı:ıa,~>'tıi gemi, yine Şira. adasında la ~londrostan ayrıldığı takdirde, bo -
~~ b barut fabrikanuzı da topa tu 4 j'azda demir üzerinde aleste bekliyen 

"lcı.rtrha'1a etmiş ve ehemmiyetli Türk donanmasının bir taarruzu kar-
t...._ b a Sebeıı olmu~lur. şısında .!\olondros limanının Elen do -
t""ll\.;i 0nanınamız Amiral gemisi bu nıuımasının bakiyesine mezar olacaiı-

' ı~h·· t dtiı;;ınan kruvazörünü takip nı kuvvPtle kestiriyordu. 

<t. l~·tn derhal harekete ce('eeek- Erkinıha.rbiyesile emri müzakere e· 
'. derrk kendi fikrınln yakin harı> vazl-

~luı 
ı.ı.< l'aklp dü~man donanması 

~I tq "e t~ca.vüzıerinden !}:ıhsen a-
ts'Uldür. 

Samajeste Kral ı:·orai 

Namına 

yetile muvafık olduğunu anladıktan 

sonra amiral bu emre şOyle blr karşı
lıkla cevap verdi: 

Bahriye Nezaretine 

1\-londros 17 Sonk:inuıı 1911 
~ı,.ı:ı. Baı;,·ekn 

L. f1 ( 1660ttanınası, 3 kinunuev"·elden-
~hL ita • "'(ıllt nunuevvel 911) :\Jondrosta. 

Elen donanması kumandanlığı 

1- Ba'jvek5.Jetin kanaluuzla teblli 
edilen 16 tarihli emirnamelerini a1dJk. 
l\luhteviyahndan duyduğumuz hayreı 

eşsizdir. Şira ad.asile llmanıoı bom -
bardıman eden Türk kruvazörünün 
takibi büyük bir mahzurla menedil -
mesi elzem gülünç bir hareket.ten baş
ka birşey delildir. 

ı\\t"t or, 3 kiı.nunue\'VPlde yapılan 
t~ dorun zorla kafarak kurtulduiu 

't enız 1 it, ıarbtniu hasarabnı ta 
ı5ttı 1 tneıruı oluyordu. 
"lj '-t· 

tl t. ' 1, ısonk:inunda, Ba,·ve -
"'•ı nanuua iınzaladıiı ve Balı-

_.,. 

Bahtiyar 
Millet 

Büyük Bayram Asker Gözile 
Cepheler 

1 ~[Jfı[Jl:t~in 
Şarlok Holmes'in 

BUGÜNKÜ MERASİM 
Bugün, daha günün ilk saatle

rinden itibaren şehir fevkalade 
günlere has manzarasını almış, bü
tün caddeler erkenden evlerinden 
çıkıp akın akın merasim yerlerine' 
ıgiden halkla kaplanmıştı. , , 1 

yapılmış, vatan ve memleketin sa
adeti uğruna hayatlarını veren a
ziz kahramanların kabirlerine hür
met çelenkleri konulmuştur. 

(1 inci sahifeden devam) / O 
y&cak olduktan sonra, bu mertebe oğumu 

(Birinci sahifeden devam) 
cız bir ifade şek;n içinde takat, en 
kuvvetıı tasvir belaratı lle Türk mil· 
Jetinin ve Türkiyenin içinde bulun -
duiu şartları "tebarüz ettirmekle 
17,000,000 nun his ve düşilncelerlııe 

bihakkın mümesslHik etmiştir. 
Başvekil diyor ki: 
c- Son bir yıl içinde Türk milleti

nin geçirdiği büyük imtihanları bil' 
kere hatırlayınız. Vak.arla, silk.Unla. 
tarihine yakışan bir tavırla dünya 
milletlerinin gözü önünde cereyan e
den bu imtihanları, kendisinin yeryü
zünün medeni, dinamik milletlerinden 
biri olduğunu bir kere daha isbat 'etti. 

Dünyanın en buhranh bir devrin
de, bugününden ve yarınından emin, 
kuvvetli, hakkına güvenen ve birlik 
içinde ya;şıyan, ne harici, ne de dahili 
bir ıztırabı olmıyan bahtiyar bir millet 
olduğumuzu düşünerek· ıs ıncı Cum
huriyet yıldönümünü neş'e ile geçir
menizi temenni ederim ... » 

Muhterem. Başvekilin, bu sözlerin
deki büyük hakikati ve samlmtyeü 
aynen tevsik etmek için yalnız bugün 
şehirlerin sokaklannı dolduran, heye
canla Köfüsleri kabarık vatandaşların 
yüzlerine hakmak kifldlr. Hepsinde 
ümit, hepsinde neş'e, hepsinde huzur 
ve hepsinde burilnünden ve yarının
dan cüven bulan kuvvet.ine, hakkına, 
mJlli btitünlüiüne sahip bir varlıim 
e-eniş, ölçüye sıfmaz görünüşü vardır. 

Dahildeki yaratıcı, huzurlu, vakarlı 
ve dünyanın çektiği ıztıraplara, Avru
panın ceplrdJği harp buhranına blgine 
bu vaziyete ve varbğa müterafik bah
tlyarhiın millet bütünlüfüne retirdiil 
en büyük saadet Qynaklarından biri 
ve blrlnclsl de hiç şüphesiz dahilde 
olduğu gibi harici bakundan da hiçbir 
ııt11·abın11z bulunmamasıdır. 

Türkiye, Ebedi Şef Atalürkün te
melini kurduğu dürüst ve gelecek 
asırlara mütehakkim politikasının izi 
üzerinde ve Milli Şef, Cumhur Reisi 
İsmet İnönü'nün liderliği altında ve 
tam ifadesi ile: «Bugünün ve yarının 
cennetidir.» 

Son aylar ieinde siyaset ufkunda 
beliren her türlü kara ihtimalleri en 
yük~ek bir basiret ile yenmesini ve ber
t.arat etmesini bilen ve Türkiyeyi dünya 
buhranı karşısında cennete çeviren 
Cumhuriyet mevkii iktidarı yalnız 

Türk milletinin dehasına ve tf'mayül
lerine y;..kışan bir kiya!iete sahip ol
duğunu isbat etmekle kalmamış; Türk 
milletinin ayni zamanda yeryüzünün 
en şuurlu ve en bliyük milletlerinden 
bJri olduğa hakikatini de isbat etmiştir. ! 

Saat 9 a doğru kalabalık Köp
rü - Sultanahmet - Beyazıt ara
sında bilhassa kesafet peyda et
tiğinden bu hatta tramva;·, oto -
büs seferleri -tatil olunmuş, alayın 
geçeceği caddelerin iki yanı, kal
dırım üstleri bir insan seli ile ör
tülmüştür. 

Merasimin başlayıp alayın ha· ı 
reket etmesine daha iki saat gibi 
nisbeten uzun bir zaman bulun -
masına rağmen caddelere, köprü
nün iki yanına sıralanan kalabalık 
hiç eksilmem.İ1j, bilakis her geçen 
dakika bir kat daha artmıştır. Ve 
böylece saat 10 buçukta Beyazıt 
meydanı ve civarı ile Sultanah -
met - Köprü arası izdihamdan iğ
ne atsan yere düşmez bir hal al
mıştır. 

ViLAYETI'EK.İ RESMİ KABUL 

BUGÜNKÜ RESMİKÜŞATLAR 
Cumhuriyet idaremizin son bir 

sene zarfında meydana getirdiği 
büyük eserlerden şehrimize ait o
lanlarının açılma merasimleri bu
gün yapılmaktadır. Bu yeni mües
seseler şunlardır: 

Gazi köprüsü saat 15 te, Ayas
paşa yolu 16 da, Nişantaşı kız or
ta mektebi 16,30 da, Küçükmus -
tafapaşa ilk mektebi 15 te, Sinekli
bakkalda 45 inci mektep 16 da, 
Karagümrük orta mektebi 16,30 da, 
Üsküdar belediye tahsil dairesi 15 1 

te, Çatalcada ilk mektep 15 te, Ba
kırköyünde ilk mektep 15 te, Kar- ı 
talda ilkmektep 15 te, Yalovadaki 
i.Jk mektep 15 te, Silivride ilk mek-. 
tep 15 te, Şişlide ilk mektep 15 te, 
Kadıköy maliye tahsil şubesi 14,30 
da. 

BU GECEJK.İ .ŞENLİKLER 
Büyük bayramımız şerefine bu 

gece saat 20,30 da Ayasofya mey -
Diğer taraftan resmi program üanına kurulan kürsüde halka bir 

mucibince bayramın kutlulanma açık hava. temsili verilecek Faruk 
merasimine sabah saat 9,30 dan Nafizin cKahraman• piyesi oyna-
itibaren vilayette başlanmıştır. nacaktır . 

Burada evvela Vali ve Belediye
1 Ayrıca Beyoğlu, Eyüp, beşiktaş, 

reisi B. Lutfi Kırdar kendisini sı- ı Fatih ve Kadıköy Halkevlerinde de 
rasi1e ziyaret eden merkez komu: gece eğlentileri yapılacaktır. Muh-' 
tanı, kumandanlar, beledıye, vila-

1 

telif kazalarda tertip olunan fener 
yet ve Parti erkanının tebrikle alayları da saat 20 de başlıyacak- 1 

rini kabul etmiş; bilahare şehri - [ _tır. 
mizdeki e<:nebi konsoloslar toplu 

olarak hükılmet namına Vali tara- / Almanların Holandayı 
fı.ndan kabul olunmuşlardır. . 

Bunu takiben de saat 10,15 te B.j istilası Bekleniyor 
Lutfi Kırdar yanında tebrike ge
lenler olduğu halde vilayetten ay-\ (Birinci sahifeden devam) 
rılarak Beyazıda gelmiştir. 1 Mançester Guardiyan gazetesi ise, 

Vali ve merkez komutanı; orada, Alnıanya.nuı şimdilik Fransayı ihmal 
kendilerine .tahsis edilen yerlerde ı ederek bütün kuvvetlerini İngiltereye 
mevki almış bulunan askeri kıt- karşı kullanacağını ve bu ara.da Bo
alarla, mektep talebelerini ve di
ğer teşekkülleri teftiş ettikten son
ra hazırlanan. tribüne geçmişler -
dir. 
BEYAZITTAKİ MERASİM 

Geçit resmine tam saat 11 de 
mızıka tarafından çalınan İstik,al 
marşı ile başlanmıştır. Vali ve ko
mutanJarın önlerinden büyük bir 
vakar ve intizamla gtçen kıt'alar 
Zeynep hanım - Hasanpa:;a kara
kolu yolile Beyazıda gelmi:;ler o
radan tramvay caddesini takiben 
Taksime gitmişlerdir. 

Taksimde Belediye, Vilayet, Par
ti ve hususi teşekküller tarafından 
hazırlanan çelenkler abide ye ko -
nulmuş. bu esnada İstiklal marşı 
çalınarak direğe şanlı bayrağımız 
çekilmiştir. 

ŞEHİTLİKTE 

Jandayı da işgal etmesinin pek mub· 
temel bulw1duiunu yazmaktadır. 

ALMANLAR NEREDE TAHŞİDAT 
YAPIYOR? 

Londra 29 ( A.A. )- Parls radyosu, 
Almanların Şimal denizi sahilinde 
Bremen ile Hamburg arasında tahşi

dal yaphklarına dair Parisc gelen ha
berler tet"yyüt etmektedir. 

İNGİLİZ PARLA~IENTO HEYETİ 
CEPHEYE GİDECEK 

Paris 29 (A.A.)- Bugünlerde cep -
h('yi ziyaret Pdecek ola!l in,ili-z par· 
ıamento heyeti, dün ak~am hava yo
lllc bura..)· :ı ge!u!~tir. 

FRANSADA DÖRT ÇOCUKLU 
BABALAR 

geniş bir taarruz vasıta ve siste- 1 

mini ayakta tutmakta ne mana var? 
Belçikalıların da Fransızlar k>,dar 
teyakkuz içinde yakın bir taarruzu 
bekletliklerıne şüphe etmemelidir. 
Çünkü onlar da Alber kanalı, yani 
şimal cephesindeki müdafaa ter
tibatı hakkında mühirn kararlar 
al:nışlardır. 

Fransızlar geçen gün Ren üze
rinde ve Bal şehrinin 12 kilometre' 
mesafesindeki son köprüyü de sa· 
hah yedide uçurmuşlardır. Bu da 
sol cenahta Ren ile Mozel arasında 
bir Alman taarruzu takdirinde sağ: 
cenahtaki müdafaa dispozitifini 1 

kuvye!Jendirmek için alınmış yeni' 
bir tedbir sayılır. Cereyan edecek ı 
bir Mozel muharebesinin nasıl 1 
başlayıp ne suretle inkişaf ede -
ceği ve nasıl neticeleneceğ. i haki- ı 
katen bütün askerleri meşgul et
mektedir. Çünkü taarruz nekadar 
yıkıcı olsa da, müdafaa ondan üs
tün dayanıklıdır. Hatta bu mü -
daiaanın belki de taarruzun bir 
ayak evvel gelip ayaklarının ö -
nünde parçalanmasını görmeği sa
bırsızlıkla Jı.eklemektedir. Majino 
hattının korkunç istihkamarına 
dayanan müttefik ordulan, bu 
ınüthiş kuvvet tecrübesini mem
nuniyetle karşılıyacaklardır. Bu 
sürpriz mevzuu bahsolamaz. Ta -
arruz tarafı ancak yapacağı sav
letin ani olmasından ve şiddetin -
den istifade edebilir. Fakat bu da 
zayıf bir ümittir. 

Şimdi.ki halde, o.z çok şiddetli 
yoklama çarpışmaları istisna edi
lirse, cephede sükCtnet vardır. O 
kadar ki Almanlar Fransız ordu
suna karşı hoparlörlerle tekrar 
prop1'gandaya -girişmişlerdir. Oto
mobillerde bulunan bu hoparlörler 
bir tarafta nutuklarını söyledik -
ten sonra, cephenin başka bir ta
rafına gitmektedir. Fransız mitral-f 
yözleri gçenlerde bunlardan biri
nin sesini susturmuştu. 

ERKANIHARB 

RADYO HABERLERİ 
Baltık Alr1anları Polonyaya 

yerleştiriliyor 

Paris 29 (Radyo) - Rayihş hü
kumeti, Baltık memleketlerinden, 
beyaz Rusyadan ve şarki Avrupa· 
dan gelen Almanları Polonyada iS-1 
kana başlamıştır. 

Garbi Ukranya Rnsyaya 
ilhak edildi 

Nakleden: Selami İılzet 

Meşhur romancı Conan Doyle -
nin kahramanı polis hafiyesi Şar
lok Holmes, 1888 senesinde doğdtL 
Bugün 51 yaşındadır. 
Şimdi size Şarlok Holmesin na

sıl doğduğunu anlatayım. 

Bir gün Canan Dovle, Edinburg 
üniversitesi profesöderinden dok
tor Bellin odasında iken bir genç 
geldi. Doktor kendisini muayene
den sonra sordu: 

- Askersiniz değil mi? 
- Evet doktor. 
- Yakında terhis edildiniz de-

ğil mi? 
- Evet doktor. 
- Askeriğinizi Hindistanda yap

tınız değil mi? 
- Evet doktor. 
Genç gittikten sonra Conan Doy. 

le hayretle doktora dedi ki: 
- Bütün bunları nasıl bildi";iz? 
- Çok basit. Genç başından 

şapkasını çıkarmadı. Malum ya as
kerler serpuşlarını çıka!"!Ilazlar. 
Halhuki seıam·verişi de askervari 
idi. Sonra kendisinde ebfantiyozis 
hastalığı buldum. Bu hastalık yal
nız Hindistanda vardır. 

Bir gün yine Conan Doy le dok
torun yanında iken bir kadın ah
babı geldi ve akıl danıştı: 

- Kocam Londraya bankaya 
gitti. Benden habersiz 40 lira aldı. 
Strand'da bir otele girdi. Sonra 
ortadan !Gı.yboldu. Üç gündür ha
ber alamıyorum. 

Doktor kadınla daha bazı şeyler 
kon~tuktan sonra dedi ki: 

- Kocaruzı ya Edinburg'da ve
ya Glaskov'da bulursunuz. 

İki gün sonra doktorun yanıl
madığı meydana çıktı. 

Conan Doyle bir keN! daha şaştL 
Doktor izah etti: 

- Adam karısından gizli 40 lira 
aldığına göre fasit bir fikir besli
yordu. Gece saat 10 da otele girdi. 
Sonra kayboldu. Demek kı otel
den çıktı. Her halde gece veya 
gündüz çıksa idi görürlerdi. Şu 
halde 11 ile 11,30 arasında, sinema 
ve tiyatroların bittiği saat•e kala
balığa karışmış olacaktı. 

Saat 11 ile 11,30 arasında da İs
koçyaya tren hareket eder. İşte 
bunun için adamın ya Edinburg 
veya Glaskovda olduğunu anladım. 

Canan Doyle doktor Bellin'in 
dikkat hassasına hayran oldu ve 
bunun üzerine meshur polis ha
fiyesi Şarlok Holmes doğdu. 

Balkan antanhnuı temellerini ku -
ran, Saa.dabıl.t paktına imU ve müessis 
bulunan, Türk - Sovyet dostlniunu 
en sarsılmaz bir sulh kalesi halinde 
tutan ve nihayet Türk - İngiliz -
Fransız müdafaa ittifakını imzalamak
la en büyük beşeri, insani, medeni hiz
metini ifa edebilen bir millet ancak 
en büyük capta bir miJlt>t ve böyl<' bir 
milletin devleti de en büyük devlet 
olabilirdi. 

Bu.gün saat 13 buçuğa doğru E
dirnckapı şehitliğinde de merasim 

Pari.s '?9 (A.A .)- Başvekil Dala
dler, 1890 tevf!llütlü efratt.an maada 
dört çocuk sahibi babaların da. sınıf

ları Rl" olursa olsun terhls edilmele
rine karar vermiştir. 

Paris 29 (Radyo) - Moskova
dan alınan haberlere göre SoVYet' 
yüksek meclisi dün Stalin, Potem-' 
kin ve diğer komiserler hazır bu
lunduğu halde toplanmış ve garbi 
Ukranyanın SoVYet Rusyaya ilti-
hakını iliın etmiştir_ e ı e ı e ı e ı • • • ı a ı • • • ı • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.:~----====! . ' 
,..., Tepebaşı ASRI SiNEMADA Fevkalade muyaffa

kıyetler kazanan : 
Türk milleti, Cumhuriyetin 16 ıncı 

yılında i!';t(' tarihi varhı?'ında ve yara· · 
dıh1ındaki bu hususlyt>t ve d('icri bir 
kerr dah:ı dilnvaya io;bat etmi!'-1 ve 
dahildeki. hariçteki bahtiyarhğ1na if
tihar ve gururla hak kazanmıştır. 

Z Y B İM <----> ---
ETE~I İZZET BENİCE 

Şimdiye kadar görülen Şark filim!erinin en fevkaladesi TÜRKÇE SÖZLÜ, ŞARKI ve Rakıslı nefis film. 
Be•' kiır ARTAKl'nın ıdaresinde ..:>ahibinın Sesi heyelı: Gazelhan: NUMAN İÇLİSES muğanni: NA-· 
Dir NAMAÇLAR, muğanni: HAMİT DİKSES. muganni: MUHİDDİN BEYRUTLU ve muganniye: 

SUZAN GÜVEN ve ............... 

Vilno işr,al cdi1cli W.eşhur Rakkase : S i r ı M U H A M I\.~ E T 
Paris 29 (Radyo) - Vilno şehri KePıani: ALİ DEMİR Çİ1"1EN, udi: YORGi, kemani: f3MAİL ŞEN ÇALAR cümbüş: İHSAN DARAMA 

dün .s ·af 17 d" Letonya kıtaatı la- Klarent: ŞÜKRÜ TUN AŞ, darbub: HASAN TAHSİN TARSADAN, sureti mahousada bu filim için bes~ 
rafından tamamile "işgal olunmuş- 1 teicr.en nefis gazeller, şarkı! ar. Biletlerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 49369 
tur. Tıı::ı1111ı1maıııllıımııllliiillllio;a..:iiii~~ı:ım ..... •~i:;Al~;;;ı;.cmı:~ıB1 ............. ııı1ı:ı.:ı11ıuı~mıllıiı1mıımımıı1111 .. I 

Modern bir hattıharp kruvil'ZÖrilc 
tek bir dU!inıan kruva1:örünti .·\kdeni.z

de aranıak giJlünçtur. Dü~ma.n donan
nıası boğ.ızda fırsat koUıyarak stiın 

iizerindı• bulunurken Avf'rofun bu 

amafih Şiranın kahraman baskıncısı 1 uıa.d:ı.n evvel Beyrut valisinin Hamidi
namidiye Beyrutta hangi !oiekil ve su· yeye gelmeslni bt"kllyordu. Limanda 
retle olursa olsun kömllr bulacağını 

umuyor, bir kömür posta.!tı yaparak o 
za.maııa kadar akisleri duyulacak o-

mak!'atla l\Jondrostan ayrılınasıı ve lan Şira boınbardınıanına karşılık düş-
filonıu7.uıı zaJ ıf destroyerlerini yalnız man donanmasının alacağı tedbırleri ) 
başına bırakınası. :;-.ıo~ıdrosa du.,.1nan · de tctkJk ettikten sonra tekrar bir Ak
donanma.,uıın kuvveyi külliyesıle ya- deniz akını yapmayı, diğer düşman a 
paca&:t bir baskın neticesinde eşi gü- 1 dalar1n.ı taarruz etmeyi kararlaştırı-

rülmeıniş bir facia ilE: ne-ticelcnecek yordu. 
ın:ıhzurlu bir har<'k€"t tarzıdır. 

Denl:.ı: hlrP kaldelcri miil;J.ha'Zasile 
icrasına imkan görenıediğiın bu hare
kt"tln mutlak ya.pdmasında ı~r:.ır olun
duğu takdirde donanma kumandan
hiından affımı !:ı..ı.ygılarımla rica ede· 
rim. 17/12/9lt 

Domanma kumandanı Amiral 
Kondoryotls 

Bu cevap Atinada yeniden münaka· 
şa mevzuu oldu. ::\laamafHı bükiimet 
ne mukteilir amiralini azletmek yolu
nu tuttu, ne de bu cevabı lıalka tebHğ 

etti. 
Amiral Kondoryotls l\Jondrosta bir 

taraftan tamir ve tensik iı;lerilc uğra 

şıyor, diğer taraftan da. İngiliz topçu 
gediklilerinin Averofta. va'Zife alma -
larını temin maksadile Bahriye Ne
zaretlle temaslarda bıılunuyordu. 

Nihaye Hamidiyenin Şira bombar
dımarunda.n doğan büyük heyecan, 
Osmanlı dooıanma.sının ikinci Jı uruo 

hareketlle bu harekette Barbarosu pe
rişan eden Averoftakl İn,rillz topçu 
gediklilerinin elde ettlti netice efk;i.rı 

umumiye.uin sükU:tile yat.aşmış olu -
yordu. 

Bamidiye Beyruta dofru yol alırken 
süvarinin asil düş_üncesi kömür mese
lesi üzerinde temerküz ediyordu ... Ma-

4 k.iııunusanl sabahı erkenden Bcy
rut önlerine varıldı. Bu T\irk sahil 
şehrinde Jlamidiyc.utn görıınÜ!jÜ şehir 

halkını çok sevindirdi. Balkan har -
bindt"u bir yıl evvel İtalya muharebe
sinde, Beyrut liman karakol gemili -
ğini yapan Türk beybi botlarından Av· 
ni.J:ıh, bir sabah burada İtalyan do
nanmasının baskınına ufranuş, bir 
sürü de~troyer ve iki zırhh ile yapılan 
hücumda mini mini toplle kahraman
ca karşı koymağa çatışarak yana yana 
bat.rdmıştı. 

Beyrut halkı; Hamidfyeuln limana 
g!rip de 20 kulaç suya 4 ktlit ile de 
mirlni fı.ında edince sahile b irikmiş, 

kalabalık kümeler halinde gemiyi sey-
ı re başlsm ışlardı. 

Süvari Rauf kaptan Şira bombardı
nıanı üzerine Averofun kendilerini ta
kip etmesi ihtimalini düşünüyor, böy 
le bir hareket varsa Beyrut limanın
da sıkışarak kıstırılmak tehlikesine 
düşmekten endi!;e ediyordu. 

Binaenaleyh demir atılır at1lma.2 i
kinci Adil kaptanla başçarkçı Mus
tafayı çağırarak onlarla konuşmak 

kararını verirken seyir zabiti yüzbaşı 
Fahri Beye de müteaddit rasat vardi~ 

ya ları çıkartarak denizi iyice rüzet
lemelerinl tenblb elrnlşti. 

Süvari, kömür işi için karaya çık-

Türk kruvazöründen başka iki Fransı'Z 
bir de İngiliz Uca.ret ~emisi bulunu
yordu. 
Sabahın saat 6,39 unda demir atı

larak valinin gelmesine intizarda bu
lunulurken sUvarl ile ikinci AdfJ kap
tan kömür meselesini aralarında şöyle 
kararlaşlırdıhır: Burada, Beyrutt:ı. te
dariki mümkün olan İnglllz Kardtf 
kömürü ile tekmil kömürlükleri ve 
yedek kömür depolarını 'dolduracak • 
Jar, 7 kinunusanide hareket ederek 
doğru Adriyatike Jidecekler. 

Rauf kaptanın Adrtyatike gitmek 
kar~ını vermes( akın merkezi sıkle
tinil). bu gayeye matuf oluşuna işaret
ti. 

Adriyatike yapılacak akında Hami
diye toplarlle garp ordusunun işini 

hafifletmeie yarıyan bombardımanlar 
yapacak, dii'}manm bu sahillerdeki 
depolarını, üslerini topa tutarak ver
direceii zayiatla bu klSun1ara ehem
miyet atrettirerek düşman kuvvetle -
rinin bir kısmmı kendislle meşrul et
tirecekti. 

Binaena1eYh bu hareketin sür'atle 
yapılmasJ lii.:rundı . 

Saat '1 ye kadat bektedJkten sonra 
henüz sahilden bir kayık ayrılmadığını 
öfreuen süvari ikinciye sordu: 

- Adil k.,.lan! 
- Buyurun kaptanım! 
- Daha relen giden yok! 
- l\.laalesef öyle efendim! 
- Peki, ne yapalım şimdl .• Benim 

doirudan doğruya karaya cıkmam mü
nasip olmaz. Sb;, çarkçıbafıfı ile b ir - · 
tikte sahile gidin .. VUıiyete uğrıyarak 
valiyi .cör ün. Kömür ihtiyacımızı, mü
hlln ve mahrem vazifem izi anlatın .•• 

Derhal kömür tedariki için tedbir al
dırın .. 

- Ilay hay kaptanım ... 
Adil kaptan çıkmağa hazırlanırken 

prova çanaklıfındakl rasat vardiyası 

Şahin onba~ının bir raporu gemide te
ıaş uyandırdı. 

Onha~ı şöyle rapor etmişti: 
- Limana üzerimize doğ-ru gelen 

iki mil uzakta üç bacah bir harp ge
mlo:;i görünüyor! 

Rauf kaptan yerinden fırladı. Ken
disine bunu haber veren nelere sor
du: 

- Gemi apac;ıık görünüyor mu? 
- Evet beybaba! 
- Hani, ne tarafta! 
Kumanda köprüsünün üzerinden ne. 

fer parmağlle liman methalinl işaret 

etti: 
- İşte komutanım .. Te şu yanda! 
Süvari dürbününe sarıldı. işaret e

dilen tarata. bütün dikkatini gözlerine 
teksif ederek baktı, söylendi: 

- Sahi bir harp gemisi bu ... Üç ba
calı da! Sakın Averof olmasın? 

İkinci Adil kaptan da dürbününü 
gözlerine yerleştirmiş. ayni istikame
te bakıyordu, süvarinin söylenmesine 
cevap verdi: 

- GaHba da fi kendisi! Burada ol· 
dutu.muzu haber almış olacak! 

Rauf kaptan dürbünü bırakh , 

- Sllıih başına! 

İşaretini verdirdi.. 4 cünlük ak ının 

yorgunlufunu Beyrutta birkaç saat 
sürecek demir vaz.iyetinden istifade e
derek çıkarmağa utrasan Hamldiye 
mürettebatı işareti ahr almaz va2ife
lerinin başına koştular. Gemi, beş d•· 
klkada harp ft'!lyeU almış, ateş emri
ne müheyya bir durumla vuruşmafa 
hazırlaıı.nruıtı. (Devamı var) 

Kitap ve m vkuteler 

İngiltere ile aramızda mevcut 
27 mayıs 1938 tarihli ticaret ve 
kliring anlaşmasına merbut listeye 
kitap ve mevkuteler için her üç 
ayda bir kontenjan ilavesi husu
sunda İngiltere ile hükumetimiz a
rasında yeni bir anlaşma yapılmış
tır. Anlaşmanın tadili hakkındaki 
kanun layihası Büyiık Millet Mec
lisine verilmiştir. 

CUMHURİYETİMİZİN 16 ncı 
YILDÖNÜMÜ BAYRAMINI 

LALE 
SINE M AS I 

2 Büyük Filimle birden tes'it 
ediyor. 

1 - • Saatlerce Kahkaha ... Gün
lerce nes'e Aylarca saadet 
bulmak istiyorsanız. Ko -
"liklerin şahı... 

J O[. E. 8 R A V N
1 

ı n 
TÜRKÇE 

POLO ~AMPİVON U 
!filmine koşuınuz... Gülünüz .. . 

Gülünüz ... Gülünüz ... 
2 - Amerikayı yerinden sar -

san haydutlar akınları A
merikayı seferber eden 
zulüm tufanlar.ı 

Ölüm Harbi 
ni hazırladı ve 

HUMPHREY BOGGARD 
GEORGES BRENT 

3 - METRO JURNAL'da MA
JİNO HATTI ve HARP 
HABERLERİ. 

Bugün saat 11 ve 1 de ucuz 
matineler 

lz mirde : LA L E 
Sinemasında 

Buı;ıün Türkçe POLO 
ŞAMPİYO::W .................. 
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En büyük sergilerde 18 ıüplo -
ma, 48 madalya kazanlllı§tır. 

Böyle Gıizel Dışler Yalnız 

RADYOLIN 

Glü~ftn <ıknuıqİ. Gcıvr<ıqİmunıııMakarnası. Sez hrİy<ısİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 
INGiLiZ KANZUK ECZAHANESi. Beyoğlu • lstanbul 

Emlak ve Eytam Bankasından; 
Kullananların dışleridir. 

Diş tabipleri diyor ki: 
1 Askerlik işleri 1 .__..:.,.__ 

1 Emioönti askerJik ~1.lbes:indcn: 
Yıiksek ehlıyetnamelilC'rin şubede 

toplaııma ııunü 31/1. Teş./939 Salı 

güni..ıdut • .P.fektebe kayıt, kabuJ mua
melesi l/II. Teş./939 Çarşamba &ü-

BU CAZiP 
DEGİŞİKLİH 

SATILIK ENKAZ 
cDislenn ve ağzın sıhhati, sabah, ö,i!le ve akşam her 
sonra gunde 3 defa dişleri temızlemekle kabildir .• 

yemekten 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için c30.000> adet 3 m/m bakır ve .ıo0.000> adet C. m/m 

alüminyum ki cem'an cl30.000> adet manf(>n kapalı zarfla ek ütmeye çıkarıl

mıştır. 

2- Muhammen bedel c8650> muvakkat teminat c498.7S• lira olup eksilt
mesi 16 lkincıteşrin 939 Perııembe günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 
Mudilrlük binasında.ki atınalma komisyonunda yapılocakllr. 

~ İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka t~mınat mektubu ile 
.kan\ınt vesaıkl muhtevı kapalı zarflarını o gün saat c 15 e kadAr meı.kür komis
yona vereceklerdir. 

f.- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kınacıynn Hanında 
P T T Aynlyat Şubesi Müdurlüklerindcn parasız olarak verilir. c488h •7771> 

10 
İT. C. Ziraat Bankası 
i 

i 
= 

1 

1 
1 
il 
i 
1 Para biriktirenlere 28,800 lira 
1 ikramiye verecek 
~Ziraat BankMUld.a kumbaralı ve ibbanıa b.Arruf hesaplarında en az 59 
~Urau buluııanlara .Rnede 4 drfa çeklleMk kur"a ile alf&fıcbkl plina •örel 
§_u.raml7e daiı~ılacalılıır: 

~ 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira ~ 
§1 4 )) 500 )) 2,000 )) -
~ ~ 
~ 4 )) 250 )) 1,000 )) ~ 

40 )) l 00 )) 4,000 )) ı== l 
100 )) 50 )) 5,000 )) : 

nüdür. 
Bu tarihlf' şubeye muracaat edecek 

yüksek ehliyetli kısa hizmetliler nü
fus cüzdanı, ehlıyetname, ve okul dip
loması ve yahut (vesikalarile) şubeye 
gelmeleri. Bu tarihten sonra gelen -
lerin müracaatları kabul edilemiyece
ği gibi haklarında da kanuni mua
mele tatbik edilecktir. 

İstanbul Aslıye 
Mahkemesinden: 

ÜçUncU Hukuk 

Mahirle Bezmez tarafından kocası, 

Karak6yde Kasaplar sokatında 16 No. 
lı hanede mukim iken halihazır lka
metg1ı.lunın meçhullyeti taayyun e
den l\olchmet Sa t aleyhine mahk~ıne
nln 91:1/1005 No. h dosyası ıle açılan 

boşanma dava ıom duru,.<roa günü iı;ln 

ilfioen davetiye teb t cdl d ~ hnlde 
mahkemede isbatı vürut etmemesi 
ha!i;ebile hakkında gıyap karnn ittı

haz ve ilflnen teb · ne karar vt!rilen 
muhakeme 12/12/939 saat 15 e talik 
edılmış Ôld\..f'tJndı.ı.n M. aleyh Saidin 
me7.k:Ur ıun ve saatte mahkc!l'le<lc lıu
lunmadıi:ı veya vekil gönderrr.edıtı 

surette gıyabında muhakemeye devam 
olunarak bir daha celseye alınmıya-

cağı bususu ilAn olunur, 939/1005 

AGARAN 
SAÇLARA 

~ 120 J) 40 )) 4,aoo ,, & 
1 

ıs 160 )) 20 )) 3,200 J) == ,..,...._3:ıy.ı..;.iff!~1i'i 
~DİKKAT: 11..aplanndakl paralar bir ne leinde 600 liradan •talı dl1'11JI-! 
la,.enıere ikramiye ~ıktıiı takdirde% 20 fa~l ile vtrilecrkUr. Ei 
==:Kar'ala.r M' ede 4 defa, 1 Ey Jul. 1 BI rtnrildnun. 1 l\lart ve 1 b ziran ta-
§rlh!erlnde çUllHekUr. ~ 

~ -
ve .ıeşrıyatı idare eden B~muharrırl 

ETEM iZZET BENlC• 
Baaıld~ yerı SON TELGRAF Math•-

BtzANS 

l\o. 129 Yuan. M. SA ıt KARAXU. 

İstanbul ahalisi şaşkına dönmüştü, herkes 
korku içinde kiliselere kaçıyordu 

saç bnyaları saçların tabı! renk
Jerinı ıade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renk! 

sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEY()(;Ll - İSTANBUI. 

has 1.yı terkıle g.+ eler, dah ımpa

rato C" c endırc- i ec k atı alden-

K sım Bey ı para -

ce'Sabı 

ilzC' ınc soı.:lerı 

Hazreti Peyga ber n na ah-
tecıe ım kl 1 tanbul beP ı ı Lahtıg:thım 

oJaca.ktır' 

Hu sözleri öyledikten aonra ku -
nlanda.nlarına şu yolda hıtabede bu

lund 

Bayan 
o. Bramaııe·ıı 

iki fotografı 

YALNIZ 
7G0NDE 

OLDU 

Bu inanıl ayacak uibi 
fakat 

6\ZZ~l llCl\U'3l ltl\ll\Z 
Ancak bir hafta zarfında, bin -

]erce kadın buru~ulduklarından 
kurtuldular ve birkaç sene genç
lcştiltor. Cildınizı kendi tabii ve 
k.ymetlı P'en lık unsuru olan .Bi
OCEL• cevheıi.Je canlandırınız. 

Cildiniz hemen tazeleşip genç
leşecektir. cBİOCEL. Viyana Ü -
mversite:;ı profesorü Dr. STEJ -
SKAL'in kesfıdir ki, hali hazırda 
cıld unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kremının tcrkıbindc mev
cuttur. Her a am yatmazdan ev- ı 
ve! tatbik edıniz . .Sız uyurken cil
dinizi besler 'C genç! tirir. Gün
düzler için de yagsız beyaz renk
teki Tokalan kremin kullanınız. ı 
Bir kaç gün zarfında siyah benleri 
eritir ve a ık mesameleri sıklaş -
tırır. En sert ve en esmer bir cildi 
yumuşatıp beva:ı:lattırır. 

Beyoğlu bırınd su'b hukuk 
hakimlıiğınden: 

Bazı.nenin Bey lu TakSL'll S~ğ
lık apartımanırda mııkım Ahmet 
Arıf a eyhine aı;•ıı:; davada mud
deialcyhin ika.,.etgühınır meçhu
liyetıne mebni rrı~tıktmece ~:, ;;un 
müddetle ilanen tcblıgat icr:ı; na 
karar verilmiş mal.kem~ gJnu o
lan 23/11/939 saat 9,33 da mahke
meye bizzat veya bilvekale g lme
nız tebliğ makamına kaim olmak 
iız re ıliı~ olunur. 939/93~; 

stanbul üç.ınclİ ıcra memurlu
ğundan: 

Bir borcun temını ıçın mcı hu -
nun satılması t karrur eden (Pa
ten ) marka bir kasa ıle bır ufak 
dıgen btiyük kırıstal camlı :k, ya
z aııe 1/11/939 çarşamba gunıi 
sa .. t 16 da başlanarak Gala ada 
Ada han 8/9 numarada &çık art
tırma ile satılacağından almak ıs
tiyenler yevm v saatte nwzkür 
mahalde bulunacak memuruna 
rr"''racaatları ilan olunur. 39/3860 

denler uzerınc dikecek ;ı.azilerc tımar 

ve cıık ıluan olun ıl ve · rı (ı

ran ıhtiyar etmek 
edenler olur b 
boyunları vunı ca 

B·ldınldı. Ve atın 

de ka c önune day 

tefi e ba l dı Padı 

Mercanda, Fuatpaşa cadde~ınde kQin eski Erklnıharbiye bi
nasının enkazı kaimen ve açık arttırma usulile satılacaktır. 

Mukadder lu1mell 
T. L. 
!584.-

İhale 8/11/939 Çartj&mb:ı gUnü saat ondadır. İsteklilerin 
pey akçesını veznelerimize yatırarak şeraiti Oğrenmek üzere 
ihale gününden evvel Bankamız EmJAk Servisine müracaatları. 

Depozito 
T. L. 
1516.80 

(8747) 

~I ~R_D~Y_O~P_R_O_G~R_A_M_I~' 
Z9-Xl939 Paur 

Saat : 

11.00 A<'ılı (E<n•bi rlill<rle) İs-
tiklal • ları,ı. 

17.lt> İkhsat 'ekil tu.t ali.kadar 
tdf'n devl<'t hlı.metteri mev
zulu konu ma "'ianayi tet

kik htyf'U rel'.'11 B. Surryya 

AYd•mir.) 
17.!5 J\<lüılk (Pı:ik m.a"'lar). 
17.45 ('11mhnriytL dt'vrlnde kül

iur tnkl"'aıı mtv.,nlu konuş
ma (Maarif \.'. müst,..arı 

Bay İhsan . "nbgo ta.rafın -
dan). 

18.00 AJancs hahtrlerı v.11. 
18.20 Z\1Uzlk (R:ıd~·o f'aııl. 

111.50 ('umhurty, tin XVl'" yıldö

nümtindf' ıhhi vr l('tlmai 
yardım itleri mf'Vtalu ko
na ma (8. i. M. V . saflık 
prnpa"°and~ ı umum mUdü
ru BaT 7.tkt Nasır Barker 
tarafıodan). 

19.05 
!0.15 

Turk mü.ılil. 

MU7İk (P!.t.k). 
20.'!0 TUrk mü1ICI. 

21.1)0 ('umhurlvrtt.e münt.llalf\t lş
Je-ri (0, D. umum müdürü 

Ray ("f'mal llldaytt Serte) 
tarafından). 

ZI 15 Mü,lk (l'l'kl. 
% 1.45 ("umhortyl"t dt\ rlndr nafıa 

l1lf'r mcvı:uhı konu;ma 
t ·arıa Vf'lrllf':t1 u l11ltrl re

ı.ı B Sa•ihatlln B1İf• ta
rafırdan). 

2'.?.00 Raat ayarı. ajans haberJerl 
v .. 

2!.20 lınik (Cazbant - Plak). 
23.30 Son vt: İ tlklil fart•· 

30-, • -1939 Paurte>' 

7 .30 İ ta. T~nun &('ılışı ( fuhte
ıır dillcrdt) İ•tlklal Ma"iı. 

7.35 1ü1tk (Sabah müziği - Ne

••ll ı>lakl. 
8.00 ~aat ayarı ve ajan., haber

le-rf. 
8.20 :\IU7ik (Plak). 
8.45 • lulerekkl mt.mlrktUtrde 

l'tmlvrtıer ve Türkiye co
t'Uk " lrcrmt kurumu mt'v
r.ul konu,ma (Turk ('O('Ok 

('isrgf'me kurumu umumi 
mrrkf'7. ret 1 ve KırkJare.Jl 
mebn~u Ba.y Dr. Fuat lJmay 
ta.ralıotlan). 

9.00 Son. 
J? 30 İ ta") onun a('ıhşı (Muhit'-

ili dıllerle) i llklil 
lZA.O Ajans haberJf'rı, 

13.00 Türk müzitl. 

a...,. 

13.45 Cumhurlyrl &'iımnikoıilillü 

v" fnhisariar idaresi karak
lf'rl mrvzulu J.onu ma (G. 
\'C i V. ekonomik i: Itri mü
duru Crliıılet Baı barosoila 
tarafından). 

14.00 J\fuzlk (PJ,k). 

H.30 lü.Yik ikh~at. Vf' tasarruf 
mev-zulu konfl'ran1 (1'-Iardin 
mebusu B.ıx Ru:a F.rten ta
r~fınd~n). 

14.45 :\lüzlk cr:ak). 
15.00 Btlcdiye 'e ko'.\· kılkınma

~·ı mt>vzulıı ko.ııferano;ı (Da

hlli:te '\·ek.deti mahalli ida

re-ter 'JUbr mUdürlerlnd~n 

Ra.y Baha Koldaı ) . 
15.15 Son ,., i. .. tlklil Man,ı. 

29-X-1939 ge .. 1 saat tam Z9.30 
da atılan lopların ırsltrl mlkra -

rond;ı ''trilı-<'ek. 

Adliyeye Memur Alınacak 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiuınu -
milij'inden: 

İstanbul n1uhakim ve devairi adli
yesındc açLk bulunan 1000 er kur~ 
maaşlı zfıbıt kfıtipliklerlne lftakal orta 
mektepten mez.un ve sur'atlı daktilo 
bilenler ara ında bılmUsabaka muna

siplerı alınacağından tahplerin me
murin kanununda yazılı belaelcri h~
milen ımtihan gunu olun 21 il. teşrin/ 
939 perşembe günunden bir gün ev

\·eline kadar bir dılekçe ıle adliye en
cümPni. reisliğine mi.ıracaatlarının ve 
imtihan aunu sn.at 15 de hazır bulun

maıarı. 

1357 Hicri 

1 

1355 Rnml 

Ramazan 1. ci ·reşrın 

16 16 

1939. A>· ıo. Gun 30Z, ıımr 177 
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Vakitler 
va .. ti Eıaııı 
sa. da. sı. da. --Güneı 6 28 1 18 

Öğle 11 58 6 48 
İkindi 14 50 9 34 
~anı 17 10 12 00 

l· Yatsı 18 43 1 32 1 İmsalı: 4 48 11 37 

~OlANT 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞı DRAM 
KISMINDA 

• 29/10/939 Pazar gıinduı 

AZR~a:1~1·~0y~1YOj 
29/10/939 Pa2ar günü ald 

Saat 20,30 da • 
AZRAİI· TATİL YAPI'f0• 

• .. ~ 

İSTİKLAL CADDESiNV• 
KOMEDİ KISMIND"' 

29/10/939 Pazar giındiıZ 

B t N D f~ai: ~~ ~a E '( ı.! 
29/10/939 P.;ı.zar günü al<Y 

H i N D tT~21'3~ ~ E 'V jl 
30/10/939 Pazartesi günü a~ 

B t N D ~ai 21'3~ ~ E Y j j 

rı~ord . - Ç-Ok ıy olur. .. da puJ yap~tı.rıhr Bah~ verilir!. 
Bundan başk ordud bulunan .ıe- - Yarın ıçin vak'iniz müsait mi?.. Neyse ki, o sırada I..Al.eı 

ma ve ıevhler dervl ler de, tek\ı ı ıer _ Yar.p ne?.. _ Bir misafiriniz elsi 'baleli.yor efendiııı·• 
getırerc ordugühın etrr.ıtını dola ıp p be Dedi dQ - er~em ... _, t 

İmparator, butun saray halkı et- 1-ıleciıs ınuzakeresını tamumladı. Bir hucumu umun1i yapcıcaııı... iluhıleı okuyarık a ker, teş\Jk cdıyor- B. · 1 Dü' d- _Müsaadenizi rica ederim. Misaürlerifl1 
· ıardı. ır san!ye... şun um: 

rafında olduiu hlde kemah debdebe lmparPtor, Jcfendıyarogluna şu ce - İyiC'e ha ırlanınız 1 tanbul ı;urları k .. Ü k' d' p ı::Ambe aı..~a:ını rftM ••. ;ı.,.;;,~, .. 
d . d h lk h - Hav .. Hayy .. Baş a yere soz m yo .. ı. er,_ ~ 'ıs~u~~~. 1 dı\ lit 1 I~ d' • gl o kabul \'abı \eıdı o· nu·nıle Tu-rkler İ"'ın olmek var on- Bıt suretle butün or u a ı eye- ,, ıe 'e r ı e ~en oya.o un ' ç k e · ı Dedim de, telefonu kapad1illl. İnsan bÖ)' • 

ıtyl _ Turk Padi~ahı sulh arı:u edıyor- mek yoktur. lhırumu umumınin gunü cana geJmiştı. Baş, bagır açıp ecde- - O m rsı... _1 

lsfendlyarotıu, arlık m~dalaa za - lar ve esl~fı gıbı hareket etmek (yani ylr>nı dokuz may tır ( 1453). ıer kapanarak İ•tanbulun fothine na- Eger, hemencecık tt'lefonu kapa masavdım, ih- damla alay etmekten hoşla:rııınaz da ne yapar· 
manı geçmiş olmakla terkı sil~h edil- mLha arayı ge•ı komak) arzu buyu - .ı,. ilıyetı Cenabı Haklan tazarru ve ni- tiınal yeni bir satırbaşı bulup söze devam edecekti. nevi adamlar benim daha çok hoşuma gidi'' 
mek luzumun ve derhal arzı t hmi- nıyorla Cenabı llakka arzı ~ükr:ın yaz edıycır1ardı. Ve bu ugıırda C"an ver- ~usret te odada idi. gözü:ne kuşaklarının arası altın i1e dolu j1 
yet olu;ıduğu takdirde gerek ımpara- ed~ciin ve bu h•ldc kendılerine ver- P tor K tan e ehr n te liml meyı cana minnet bilmlkte idıler _ Pe em be akşamı Tar.abyadayız.. yağcılarının Şişliye düşüşleri gibi gözüküyor!' 
torun ve gerek asker ve ahahntn bl.r- gı ta na haur olduaıt nu \'e evvelki hakkında , hk oları lkincı ttıklıfe red Hucunı ger-e 1nin gunduzü. Hazreti Dedim. * 
t,;ok mUsaadata na olacağuu '\ie bey- ıuı: tekh(J veçhUe şehird~ Türk ln- ce abı \ermesı tızerıne Sultan M('h· Fal h ordulanna ıu emrı verdı~ 

d ba Divez söze b•0adı·, uzattıkça uzattı: Lfıl · · af' dedı'g•ı· de· Ulvı•·e hu e ye e kan rlökmege m"Y an ve- zı t ku\'"\t-Uerı bulunduracağını ve met her turlti rr:c .Jlıyct Run1l:ır U- Bu ıece buyük bı.r bayram ya- """\' enın ınıs ır . ." .. 
rılmek l vat kı ..n yet olanuyara- ege harebeyr deva edcrlcr..e h ç zerıne bıraknrak 1453 m lAdi ene ının pıJacak, her fert elınde bir mum ol- - Lü+fetmişsinjz, Taraby.adaki yemeğe ben ' Beni görünce, 
gını rzetli. bır vak t şeh .. , m etm ,yecegını ve yınri dokuzuncu a:Unu hem kara \e du J halde &C'C"e yarı ına kadar gulüp dıenizi de e'r.ir buyurmuşsunuz.. - Haruınefendiciğim. ..;a 

to d hal b r ıon ne! e kadar mildafaada bulun- h b h · h kk d 00· J b' '· d b ~-il ınun Uzer ne impara r er ı hem den z tarafından e re ır u- oynıyacok Trampeleler ve davullar - Müştdkınız a ın a Ye ır ... erem e ı. iDiye ellerime sarıldı. Zavallı kızc•aızııı 
d sf d il mağ Y ın ett ı b ldırdı. d ~ 

meclı tı.'P a ı ve I en ıyaro unun cum· umumi cra cdecetinı ordu a çalacak. Gece yarı ında atılacak bir Junmaklıgınıı cidden bendelerini esiri lütfu hüs- ]eri yaş dcılu. Anladım ki, beni sahiden 5c,·' 
l ahsl tek.li!le ın· muzakcreye koydu. İmp. tor, A-.;r ıpad n imdat bekli- nan ve ordıı.sunw1 reı ler nı çRgırarak t 1 ı ~ k b h k 

0ı> ı e mum ar ~nece ve sa a a a- nünüz etti' - Siz yoksunuz da konagın ne tadı, ı:ıc Bu mecJıste şan ve ıere! ve ecaa - yord · Şark ve g P k lısclerınin hu- her tUrlU Pmva1 \ie ganaımın kendıle-
aul bulınak üzere olan ve re· en ılıin dar namaz kılınıp Cenabı Rabbü!Ale- Daha bilmem neler: var ... Pa•a,·a do bir mahzunluktur, , oktu'. 11 tın üm z1ı e ntılıncer oldugundan rint< ve yalnız arazi ıle milli binaların mine dua edıl~cek . Ve tam sabah na- ~ ,; .... " 

başk b r hava ıö mı.:yord Impa- ed en •tıhadı sayesınde llızans pay- kendı in• mütoallık oldu&unu bildirdi - Bu bczmi safa, bu meclisi dilnüvaz her hal- lıktan başını alamıyor, her tarafta sizi aratı'·o 
Ü ıs llk d di tahtın ı:arplıların bır turlu Turklere h h lıkl b lad mazının eda ıle beraber hlic11ma ge- b rato ve ma ye ı lZ - ın e 1 - ,.. UCUM azır >rına aş ı. de acizleri ;Çİ!l mahzı saadettir, hanımefen<Ü... Diye, bir türlü eUerını b•rakmadı, p . • ıı! 

. b )il< ko"" rk -pa bırakmıy"r"" er•e -· m ı datla·ın 1 d d 'h çıle<.·ck .. ter \ e unca asır ..... .... - ... "... • '"~ · ~ Jlazretı Fatıhın bu ra esı or uga ın H f d 1 b kt .. d S nı 
ınk zı ıue ınde oz geleceğin Oınıt eylıyoı'du her t r.ı.fında pek buyük sevinç uyan- lla..ıret~ Fatılıın bu emrı derhal tat- - ayranınızım.. a ô. onun a ir me up gon eımış: 111ıf 

ede mecal ve k vvet Bu suretle harbı bırnz daha uzat - dırdı. bıke aoçti. Ordu kumandanları ve - Meftununuzum!. tim .• Gel! Diyor. Hastalığından yesınden, 6 

a 1' ı. [ mak lstıyord Soıı.-a, Halıl Paşa da Padı;alı. bir kat daha askeri teşci asker, ordu ile beraber İstanbul ci- Zannctı•nı ki Muallim Naci ile konuşuyorum; rinin bozuk olduğundan bahsedıyor. ! 
1 tanb 1 u ah ı kına donmu,,tu. elalundan l paratora nameler yallı- etm k ç n bır iluncı beyanname neş- varına ıehıılş yüz bınleıce Türkler... yahut ta tanzımal edıplerinin gi"1i aşk mektuplQ- Ulviye. alelade hır halayık, büyütme fıl S rf 

llerk k rk Mnde kiliselere luçıı;ı- yarak cesa. eLnl art:.ırıyonlu. retti Birer mum tedank edıp geceyi bekle- l B b Zek b' k Ü . d k t apıı:ıı" J 
•- dıler. rınd~n pan;alaı okunuyor, din iyorum. un ar a- ma.. • ır ız. zerım e ço e ;r y . .t 

yor, önlennde papaslar dualar okuya- Türklerin •vvelce t nbu onünde c llUcumda kale bentleri uzerle- (De•"a"" fi" 
._ ___ rıık okaklardan ie\'ıyorlardı. ___ b. zı vekayıln Jıudu ıle bırkaç_!d!!e!f!a!!...,!m!ll!.-;;....!i,nı;..iilk~.g;lliJr'11•il!ki-JT:l.u!.ı:rl!,k"'•!ia!!n!!ca!iııını.ıt..!!be~-;;...;---------LD!l,!:etlV!J!O~mıııuvııa!!r-,ı)'_;_~n:!!a;_s::;O::,Yı;l~e;.:.n~ec~e;k:....::so:::-zl:· :e..:r..:.:m; i:,:?.:: .. -.B::.::ö::!y..:le::..;lıil:-:k:;ı;.rdııl;;;;;;a;.ı-;;ın;..;a.l;;;.;.tı;.;n;.-__ ..;;;ıı;;;;... _____________ .:.;._v ____ a._ 


