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OMA AN SESL' R YUKSELMiYE BAŞLADI 
Tribuna Gazetesi, İtalyanın Askeri Kudretinden Bahsetmekte ve Silô:hlanm"ak 

• 
için Yeniden 17,5 Milyar Liret Tahsis Olunduğunu Tebarüz Ettirmektedir 

Balkanlarda 
Yeni Bir Telaş 
Mevzuu Yoktur 

Balkan d, vletlerinden 
hiç birisi kendiaioi 
İtalyan himaye ve nü• 
fuzuna terkedecek 
kadar çocuk ve toy 
değildir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİC. 

i Hüseyin Cahil Yalcın'ın Alman ve 
tat7an matbuatının ya:ıılarını kurca
laınakta ve bunları ekseriya vikıaıa ... 
tın dışında hükümlere ballamak ta hem
fstıcaLI. hem d.e zatı var. 

Türklyenln Alma.oya ile dotrudan 
tloiruya hicblr ibt11ilı yoktur. İtalya 
He de burün tein aramızda dostluiun 
:h::apları dışında münazaah ve ihtilaflı 
bu~u:nduiumuz mevzular l"Ö!iterilemez. 

Itatya Alma.uyanın henüz mütteflkid. 
k lf. Fakat. bltaraftar. Avrupa harbine 
ta a.rışıp karışmıyaeiı vt karışırsa han.el 
b ratı tutarak karUJ.acaiı hakkLnda da 

U&:lindcn kat'i bir hüküm vermenin 

"'"" İtaı 1 )'ok.tur, Bu itibarla bize ve 
Yan matbuahna diışrn kaJ"fıhkh 

\laıife iki millet ve iki d~vlt-t müna!l>e
batmı rt"ncldf' f'tmlyeC' k bir kyalı:km: 
't'e vakarla hltaraflılın icaplarına •öre 
hareket muhafaza etmektir. 

ArnavuUtik ıuallni müteakip g-ün .. 
lerde belki. iki millet matbuatı ara,ın
cla dosUuk hudutlannı taşan karsıhkh 
neşriyat yapılmışbr. Fakat, buna doi
?udan doğruya İtalyan matbuah i'amil 
Oldufu f(?ln Türk muharrlrlf'rinln mu
k.abeJesl sadeee bir mllli müdafaa bir.
illeti idi. Şlmdllıl halde ve İtalyanın 
tuıtufu yolla bonun d ·f'ri kalma
l:Uş:hr 

. Ancak Hüstyln . <.:ahit l'al('ın, TUrk
Inrniz - Fransız ittifakının akdi mU
ııa,cbetile italyan moha.rrirl Gaydanın 
1ki ınakalt. lnl tahlil tdrrken bu ma
ltaıeıerl rf'smi İtalyan hü.kümctintn 
•oktat naur ve ifadesi halinde tr.l::ikkf 
ttrnek mevkiinf' dü·t.mf'kte ve Balkan
larırı ~ulh, istikrar. ittihadına Sinyor 
Ga:vdanın aixlle ilk İtalyan kundağı
llın ıoku1mu' oldutu hükmünü Vel'e
t"tk endi'}e iz.har eylemektedir. 

1'0haklka, Türk • inrlllz • Fransız 
tnüdafaa pakhnın imzasından sonra 
llatkanlarda yeni yeni hareketler se

(Devamı 3 Ül"CÜ sahifede) 

•• 
İtalya, Hadiseler Uzerinde Tesir Bitaraf 

Balkan 
Bloku 

Yapan Rolünü Arttıracakmış 
lloma 30 (A.A.)- Trlbuna cazeleol, 

fqlst İlal;,alllll muazzam lesllbahnı 
mevsoa bab.sederek dJ1or ld: 

İtalyanın sillhları, memleke&in harp 
lıuıbcellnl açıkça cisterir. Memleket 
her ibtimaJ.1 kartı koyabilecek vasi / 

yelledlr. Trablus, Habetlslan ve İs > 
pan7a llarplerl, Arnavutlukiakl seri 

hareket ftal1anm ıerek muevi, cerek 
maddi kuvvet ve kudretini bütün dün-
1•1• ıöslermlfUr. İlalyanın mü•ellib 
kuvvetlerlnl takviye lolo tahsis olunan 
on yedi buçuk milyar lire& memleke· 
tin harp k.abiliyetlni ve bi.dlseler üze .. 
rinde kat'i bir &esir yapan kuvvetler a
rasında İtalyanın blrlnei derecedeki 
rolünü arttıracaktır. 

GAYDANIN MAKALESİ 
Paris (Hu.1;usi)- Sinyor Gaydanın 

ya:ıdJiı son makale münasebetlle Ro
ma siyasi mebafllinln Türk - İnslllz .. 
Fransız ittllalu karşı~-ındakl noktat 
na:ıarı muhte11f tefstrlere 11iramakta
dır. 

Gaydanın mütaleası, son ciinlerde, 
Avru.,anın birçok merkezlerlnde te ... 
barÜ2 ettirilmektedir. 

Taymisln .Roma muhabirlnln blldJr
diilne cört, itaıyan diplomatıarında.n 
bir kısmı, yapılan bu sulh lllifakma 
şU.pheli nazarlarla bakmakta devam 
ediyorlar. Ga)'clı>, kmühlm sebep do
layısııe, İtalyanın yeni anl~mayı dik
kat ve ehf'mmlyetle mütaJeaya lüzum 
sOrdiifünü bilhaııou ifade etmeatedlr. 
Gaydanın dJJlnde kendini cösterdtfi 

:ıannedilt.n İtalyan siyasi mehatHi, bu 
ittifakı, İnKiliz - Fransız ihata s iyase
tinin bir hallı.ası telakki etmekle ve 
Taymls raıeteslnln İııtanbul muhabiri· 

(De-vamı 3 üncü sahifede) Garp cephe. inde bir nehir üzerhıde köprü kuran askerler 

Roma 30 (A.A) - •Reuter. 
Bunxlan bir~ .gün evvel is

tişare için Bükreşe daıvet edil
miş olan Romanyanın Ankara 
ve Belgrat büyük el1;ileri ev
velki gece Kral Karol'la dört 
saat1ik bir toplantı yapmış . 
!ardır. Bu toplantıda Başve -
kil hgetoianu ve Hariciye 
Nazırı Gafenko da hazır bu - • 
lunmuşlardır. Müzakereye dün \ 
de devam olunmuştur. ~ 
Bükreşin iyi m~lumat alan ~ 

mehafilin<U> beyan olunduğu- \~ 
~a göre, Müzakereler Türk - 1 
Ingiliz - Fransız paktının Bal- · 
kan politikası üzerindekı te- \ 

. s1ri ve Avrupanın cenubu şar-
1 

\ kisinde bitaraf bir blok teşkili ! 
\ imkanları ve Baılkaıı devlet - ' 
( !erile büyük komşuları ara -
ı sındaki münasebetler etrafın-

ı 
da cereyan etmiştir. 

'.. YUGO.SLA VY A - TÜRKİYE ' 
MÜNASEBETLERİ 

Belgrat 30 {A.A.) -Tiearet ! 
ve endüstri nazm muavini 
Obradoviç, Politika gazete -
sinde yazdığı bir makalede, 
Yugoslavyanın odun ve odun 'ı 
maddeleri ihracatını arttır -
mak suretile Türkiye ile Yu-

<Devamı 3 üncü sabilede) 

,L.., ..... ....,-. ......., .............. ........,-.tl 
- - ----------- ------

Beşiktaşta Bir Ev 
Fırtınadan Yı ıldı 
Batan Kotralar ve Yelkenlilerin 
Sayısı Yeni Meydana Çıkıyor 

Dün öğleden sonra başlıyan lo
dos fırtınası devam etmektedir. 

F>rtına biha.;sa dün akşam ve 
gee azgın bir şeki alınış bu yüzden 
bazı kazalara stbebiyet vermiştir. 

Kumkapı, yenikapı sahillerinde 
müteaddit kayıklar sahile vurmuş, 
Boğazdaki bir kısım dalyanlar SÖ
külmştür. 

(Devamı 3 üncü •ahifede) 

Tren Yoldan Çıktı 1 
.. 

İlkbaharda mı, Şimdi mi ? . 

Maslakta Feci 
Bir Çarpışma 
Daha Oldu Bu sabah saat 6 sularında Ye11Jköyden gelmekte olan maklnl.!'t :!Wu talanın 

idaresindeki banliyö treninin lokomotifi Ahırkapı ile Sirke<!I aruında yoldan 
<:Ikmll)tır. Ntifusoa zayiat olmamıısa da bu yüzden blr müddet mü..nakalit dur
muştur. Yoldan cık:an lokomotif yukarıdaki resimde &'ÖrülmektedJr. ' / 

Ftntandl1alı süvariler bir yörü,.litle-

Cephelerdekı hare. kiıt hakkında 1 
rnutalea yürütmek için bir takını 
naii'ımatın elde edilmesi lazımdır. 

Son günlerde, ajans haberlerinin 
verdiği haberler arasında yeni bir 

(De\'amı 3 üncü sahifede) 

Tıbbiye talebesinden Leonun ida
r~bıde.kt moto~lkler ne Büyültdereden 
reımekt.e olan şoför Beklrin ldarq:lo· 
deki kamyon ZlncirJJkuyuda çarpıı -
m1Şlar, her ikisi de hasara utram111tı.r. 
Leonun bir ayatı kll'ılmııhr. Bu sırada 
oradan cecmekte olan ıt0för Osmanın 

ldare\lndekl otomobil, yoJun ortasın

da yatmakta olan Leona çarpmamak 
için, manevra yaparken hendete dilf

otomobll yolculrın-

Ki SACA 

Tesadüfün Bir Cilvesi! 
Yurdun temelJ evdir. Evi olmıyan 

l"öçebeJir. Gö<ıebenin de yurdu yok
tur. Bir adamcaiız da kendisine: 

- Yu.rUutmaz ... 
Adını koymuş. Fakat, kiracılıktan 

usanç l'etirdlfi için de bir ıü:n Yedi
kule surlarından birinin üzeı·Jne bir 
kulübe yapmı'f. Kendisini «&sarı atl
kayı tahripıt iddla..\ı ile mahkemeye 
verınlşler, Hikim, böyle bir tahrJp 
sörmeıniş ve beraat karara verirken 
kulübenin de yıkalmaı;ııu hükme bıi
lamış. 

İsimle vikıa ara!ıiında nt muiabakat 
deiU mi?. Tesadüf, bir in!ıiana bu ka
dar cilve yapabilir!. • • 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER j 
Dolanda lisaııı öğretilme8İne 

sebep ne ? 

Paris (Hususi) - Bohemya -
nın jermenleştirilmesi devam e -
diyor. Kaçmıya muvaffak olamı
yan Yahudiler kamplara toplanı
yor, evleri Almanlar tarafından iş
gal olunuyor. Liselerde, talebele- • 
rin % 90 ı rusça öğrenmek arzusu
nu izhar ediyor. Birçok gizli Sov
yet ajanları şehre gelınişlerdir. Va
zifelerinin ne olduğu malum de -
ğildir. Birçok Alman şehirlerinde 
askerlere Holanda lisanı öğretmek 
için hususi kurslar açılmıştır. 

Molotorun nutku 
Par is 30 (Radyo) - Gazeteler, 

Sovyet Rusya hariciye komiseri 
Molotof'un 31 ilkteşrinde toplana
cek yüksek .Sovyet şurasında irat 
edeceği nutka çok ehemmiyet ve
riyorlar ve bunun sulh lehinde 
ve harbın bir dönüm noktası ola
cağını yazıyorlar. 

Almanların serveti 
Paris 30 {Radyo) - Baltık mem. 

leketlerinde bulunan ve Hitler ta
rafından Almanyaya avdete daveti' 
olunan Alman serveti 3 milyar 
marka yakındır. Bunlar memle -
keti terkederken ancak 10 şilin ka
dar bir para götül'l!biliyorlar. Lit
vanyadaki Almanların serveti 2 
milyar marktır. Bu mühim serve
tin harice çıkmasının memleketin 
iktısadi hayatını altüst edeceğini 
düşünen Lit vanya hüki'ımeti bu -
nun önüne geçmek çarelerini ara
maktadır. 

Vilnoda hayat normal 
Paris 30 (Radyo) - Litvanya 

kıt'aları tarafından işgal olunan 
Vilno şehrinde normal hayat baş
lamıştır. Su yolları, elektrik der
hal tamir edilmiştir. Tramvaylar 
henüz işlememektedir. Tiyatro ve 
sinemaların bazıları açılmıştır. 60 
Rus tankı Vilnoyu tcrketm~ir. 
Sovyet askerleri de çekiliyorlar. 

Vail ve Belrdlye Relslmiıı Lflltl Kınlar ••tak oil~lerten 

Bayram Devam Ediyor 

Taksim Gazinosu 
Takd·rıeKarşılandı 

Ankara 30 (Husu. i Muhabirimiz - ! 
den)- Dün saat 12,40 da Cumhur B.e-

1 
tslmiz. Milli Şef lnönU refakatinde Baıt
veJı:U Dr. Refik Sa.)'dam olduiu haldf" 
Ebedi Şefin mu,•akkat. medfeninl zi
yaret eylemi-, ,.l" rok muh~rm bir 
<!tlenk koyarak bir ihtiram dakikacıı 

lclndr Ebedi !;tfin aıiz hahra ını taziz 
eylemiştir. 

Dün saat. 1 J de Cumhuriyet JlaJk 
Partisi umumi idare heyeti anlan 
Parti Genel Sekreteri Dr. A. F. T~e
rin reWiiinde ('umhuriyetln banisi F.. 
bedi Şef Btiyük Aiatürkün muvakkat 
kabrini ziyarrtle O~un yillr.sell manf"\'i 

huz.urlarında tazimle eillmlş \.'e Parti 
adına bliyU.k bir btiket koymu lardır. 

MİLLİ ~EFİN Hİ'rABt si 
Ankara 29 (A.A).- ('umhur Rt>bi 

l\lilli Sef İnönu, bU&"un <_·ıunhurlyetın 
16 ınl'ı yıldunilmU münasebe-tilt bura
da hipodromda :yapılan büyuk &l"c:ft 

merasimine ba lanırktn Türk nıillf'
tia.r ka ı radyo ne biıtün yurda ·a .. 
yılan aşai:ıda'kl hitabede bulunmu tur: 

Buvük TUrk milletine, 
Bu sene milli ba ranu. dunyanm fcv• 

kalide hadi eler içinde bolunduiu bir 
zamanda !drak ediyoruz. Bütün mil 

(Devamı 3 iincü <ahifede) 

aki e 
• • 

Hitler Mu sol ini İl(' Telef onla 
Mühim Bir Görüşme Yaptı 

Londra 30 (Hususi) - Alman 
dev'let reisi Hit.ıer; evvelki gün 
Alman Nazi erlliHe yaptığı top
lantıda nsonra Romaya telefon e
derek B. Musolini ile .görüşmüş -
tür. 

Hitler, bu mülakatta; İngiltc -
reye karşı hazırladığı hücum planı 
hakkında İtaılya dE".'ilet reisine iza
hat V('rın4tir. 
Söylendiğine göre Musolini, bu 

pliınır muvaffak olabileceği hak-

kında anı:ak şüph<> ve tereddu • 
lerinl izhar etmiştir 

Paris 30 (Hususi) Baş,·ekil 
Dala'Clye dün akşam rophe zıyare
tinden buraya dönmıls~ılr. 

Başvekil Fı-ansız askerlerır •• n 

mükemmol maneviya tında bah -
setmiş ve Majino ha\fındaki or -
duya den- bır itimat ve büvük bir 
emnıyetie güvencbıleceğir.. sövk
mi ·tir 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Son vapur 
(Son) mefhumu bende bir rarip dü.iumdü.r. FlJlm biter bltmea ~rd~e l'Ô· 

ri$ıen (son) keUmesbıdcn, romanın son yapratıruJaki (bitU) kllşutne k;ıdar. 
Son öptiş, son sid~, son adım, "son mektup, son kuruş. son nefes ... v" ~aire. 

811Dlar1n Jrln de bir de son vapur var, 
Son vapur, yani bir köy halkının 24 saatlik ı-un çerçe,.·esi i('indt son i .. h·rini 

yapıp döndıifü vapur? 
Bu müeerret başlanıı('tan, bakın blrdf'nbire ne muşahhu bir davaya çı • 

kacafız! 

Son vapurun biricik hikmeti, bizi bailad1il faaliyet merke&lnin un~ı&n 01-
ı;ülerine tibi olması, blıl bir lf yapmak üz.ere &"öhirdüfil yerden lfJmiz bittikten 
sonra dönmefe mecbur olması de:ill midir? 

Halbuki r:urnab vapurlarlJe meMor (Şhket\hayriyt) nin, köprüden her C<'<'e 
Um 12,15 te kalkan son ''apuru, kısa bir nmanda.nberl ll,15 te kalkmaktadır 

Bundan büyük idare l'afı tasaTITUr edebilene aşkolsun! 
İnsan nicln son vapura kahr? Ya sinemaya, ya tlyatro7a, yahut herhauıl 

bir eilence ;terine cıtmek i(!ln. Ahbap dvaretlrri vapur tartlrsinf' u3durul<1.hi· 
leceiine l'Öre onlara yer \'ermiyorum. 

Pekilıi, bütiın bu umumi yerlerin paydos saaUeri 11,JS de kopru u tunde 
bulunm1ya imk3n bırakmadıtına l'Öre, manası he bu saatte vapur harf'krt et
tirmenin? 

Vapurunuz yoksa. kıi.r etmiyorsanız, it?ini.ıe selmiyorsa, haydi bU.sbütun kal
dırın tarifedrn diyetim bu vapuru! Fakat onu büsbütün tarifeden kaldırmayıp 
da 11,15 l'ibi kısır bir saatte yola cıkarmak, :ra halkla alay elmelr., yahut akıl
sızlık kutbunun son noktasına varma.khr. Hem kimsenin İstanbula ,.,·ak atma
dıiı bütün yaz mevsimlner bu va:porla.rköprüden 12.15 dr kaJduıldıJa.- da tam 
l! e yarıyacakları mevsimde bir uaL ev,·ele abndılar. 

Emin olun ki, Boğazda oturan dostlarımın iane toplarcaıoına kapı kapı ına:ı
bata iıması peşinde' sezdiklerini &"örmeseydim. bitap kabul etmiyen bu müc. -

seseyi tenblh rayreUne dıişmezdim. NECİB FAZIL KISAKOREK 



YAŞ BAJJ. t VE ~lfRbı: 

BİR lFŞA}'A DADl 

Şimdiye kadar, birçok karil.rln, be
nl soran mtrakh mek.tuplarını alırdım. 
Hep l tunları oirenmek iıtterlerdi: 

- Sen klmshı?. Kae ya,mdasın!. 
Yaıdarını n;1.. ıl, ne Viılklt, nerede ya
zar.un'!, 

Bu suallernl mü.hlm bir kı!<ımını ce
vapsız bırakmak iıtime lft"lirdl. Hele 
bayan oku'° ucularun.. Onlara bazan, 
fazlaca takıhrdım. İ('le/,nden bireofu, 
beni, kadın duşmanı telakki ettiler, bir 
çotu. çok ya h tahmin tttller. Bunda, 
benim de te irim vardı. Çünlıı:ıi, y~ı

mı birkaç d fa 48 olarak J'ilDD11tım. 
Size buıPn CumhurJyet bayramJ te

refine bazı irtaatta baJuna71m: 
Azls okuyucular, bu lciı. kalem sa

llibl moharrJr, henÜ3 C'tb('tlr. Cumlıu
rtyet devrinin neslidir. Yaşunı arzede
J'lm: Ben 30 dl7onua, annem 31 dJ7or. 
Aramı•dakt ihıtlif ı,uradan çıkıyor. E .. 
lendim 13%5 yılının nl.sanında doim•· 
- .. Sene besabUe 39 ,.....,da, a7 he
ablle 31 y.....,da oloonım. 

Aılı okuyucularım, kendimden bah
•lmek nezakelskllilnde balanduium
tan affınızı dilerim. Heplnlıı ~ 

lıalm .. 

Biıt ESltİ ŞARKI -ft MAZİ, HATUlALAJI 

Cıımartesı aq&ını, rad1oda. ribel 
lılr alalurka fuıl dinledik .. aı.ı.., mo
~r. ne ..-ise:l eü:t tarlulan.mu: var • -! Çoklanberl burel kalmıfız. Hele 
Mr aralık; 

İstanbula varayım 
Ortasında durayım 

Şulusuu aöylemete ve çalmat& baf
ladıklan saman, 7erbnden sudadım. 
Bu tukmın bendeki leslrlerl !)Oklar, 
Bir takım hataratarımı uyandırır. B• 
tartnnm çıktıiı yu, İltanbuldan u
.. k. bir şehirde idim. 

Bilmiyorum. . lı. ba _.aıiuyı aever 
misiniz; ıevklnlse karı,mamL. 

KADIN PAll:WAGI 

OB.TADA.'1 KALKTI 

Bir adam, dest.ere ile kar11mm par· 
maklarını kesmiş.. Adamcafızı suela, 

diye yakalamı lar, cotürmü.şler •• Hal
buki, dun7anm büyük blr davasını hal 
eden bu vatandaşı, milkifaılandırmak 
icap etmez miydi?. 

Niye!. diye sorarsanız, crvap vere· 
Tim: 

Demtk ki, bundan böyle, kadınlar. 

herşeyc parmaklarını sokamıyacaklar. 

Onların titiz, a abı müdahaleltrinden 
kurtularaiıı:. Bu, bir.. İkincisi ise: 
Bundan sonra mW;küJ, ılrlft hidise
lerde. zabıta vak'alarında kadın par
matı aramıyacatız.. Kadın parmalı, 

badt'ma, hiçbir h&dl eye sebep olamı· 
yacak! 
Şu dünyada, rahat, mes'ut 7 .. qa

cafız!. 

LAF KITLIGJSA 

KIRAN GİR!\IEDİ YA .• 

Bir mabarrlr arlı:adq, mek&eplerde
kt terim meseleslnl ele alm ... blı' yau 
7azmıt.. Diyor ili: 

- Geçen .ene Pürüsma denen bir 
hend°" teldlne bu sene Plrlsma de
nl7or. Yann, Re dlyttekler? Allah 
blllr ... 

811 ıtte. Allalt111 ne lı:abaha'I varT. 
Mademki, estr.llerlnl kallar 7aP1111t: 
1en1Jlnl de tabii kullar 1apacaU. Ö,lo 
ise ne mi dl1eeekler!. ElbNte bir il.e
lime bulunur •• Lif 11.ıUıfına kıran. l'ir
medl 7a ... -

Bht AMA COCUOUN 

TAKAS ÜBLElU 

Çocukluiumıuda mektepte okuılu

tmnuz kara.at kltabmda, baWUnda 
kal•ıtına •öre, tU serlevha ile bir 
parça vardı: «Bir ama çocufun ta • 
basslirü!» Belki. içinizde batıı.rtuan· 

Jar olur. Galiba, o yau tö1le başlardl: 
•DUJdllJll ki, ıünqln renrl pek lillf 

lmbp •• Ou7dum ki, süller, çiçekler ren
&'irenk aoarlarmaş.. Duydum ki, ke
lebekler kırlarda pek ııa1.enln uçqur

larmış .. llib ... • 
Yeni Ta.ltslm Gaı:lnosundak.1 balo7a 

daveUl olanlar ve ıldenler de anlata 
anlata blllremlyorla~ 

Bls de du7tumuzu naklettik .. Du7-
dak ki, pek ıaıır olmuş! 

AHMED RAUF 

J 

l 
1 

POLİS 
YE 

MAHKEMELER 

Hokkabazın 
hüneri 

Ufaktefek yapllı 30 yaşlarında ka .. 
dar orb. kıhkh blr adam, mahkeme 
kapı~ındaki duru,ma listesine baktık
tan sonra söylendi: 

- Felek insanı dil at t-yler amma 
ah neden sonra ... 

YUzU.ndeki ızhrap ifade:;i etrafın a
Iikasmı celbetmi.ştl. 'l'aşhca birbl bu 
adama sokuldu, sordu: 

- Çok uzulmu un hem ri ... Geç
m1$ olsun! 

Bu sorıru, ulakteftll: yapıh adamı 

dqmefe uıı ıeldl, anlallı: 
Adım Kasım Gezer ... Sey7ar hokka .. 

bazım. Ekmeflml kau.nmak için k67 
kly dolqır hüner l'Ö t.erirlm! 

Afustosun ı "I sinde Beykoada bir 
kır kahvesinde hokkabazlık 7apıyor

d1111l.. Şu karşıdaki palabıyıklı adam 
da seylrcfler arasındaydı. Htiııer icabı 
seylrcllerden bir para ls&ed.lm. Buna 
ka1bedlp, tekrar çıkaracaktım. 

Bu adam bana bir sis altını usatıı: 
-Al, 
~ı. buna kaybet ıle 7lne çıkar 

bakalım! 

Hilnerbal yaptun.. Seyirciler beni 
alkışladılar. it blttltl için verdlil ılla 
aıtuuııı bu adama iade etmek llteclbL 

.dam altını ellne aldı, evlrd.I, çevlrcıt 
sonra ytidnü ek,lterek bana uattı, 

ilave etti: 
- Dellkaulı pıt& elme, bu 1&htesı. 

benim altınımı verl 
Halbuki bana verdlil altını ona ia

de etmiştim. Batkasını neredrn bulayım. 
İt münakaşaya döküldü, derken po .. 

lise intikal elli. itte oradan 4& ınalı· 
kemeye l'eldlk!. 

B&lbukl davacı da bunun akslni ıa. 
dla etmekl<' idi. 
Yapılan d~mada biklm iki taralı 

da dlale41klen nra zabıtla blrlllıle 

önüne cetlrll.,n sahte tis altınının 

mahiyetinin ehlivukuf tarafından ta
yinini kararlaştırarak mahkemeyi baş
ka bir Küne bıraktı. 

Davacı kapıdan cıkarken söylenl -

~ ;t:Q)--gf '5 S.l8~1f?. ZKAA/~ \fi~~- ı_yor-du~e-rif •_ahld-en h-okka-b11 .. -Öyl-e ki hakiki altını bir elçabu.kluille teneke 
parçasına çeviriyor. Bu altını bana 
kaynanam llk çocutuma takmak üzere 
vermişti .. Hey l'fdl dünya hey!. 

1 KÜÇÜK HABERLER' tKJ>AMı 

Şükrü Ahmet lm&asile J'&adaıı ma· 
kalede Türklyenln kutluladltı bü1ök 
kyram mevzuu bahsedilmekte ve 
BaşvekU Dr. B.efik Saydamın ba7ramı 
aeış nutku ele alınarak, muhterem 
B.eflk Saydamuı, bu nutku ile, 16 1ıl 
içinde 7apdıiımız lşlerhı ve muvaf
fakl1ellerin en doiru ifadesini vermiş 
Jlduiu ve bundan sonra da, daha bU.· 
yük bir his ve imanla lsUkbale 7ürÜ· 
1eeel1mlıl tebarüz eltlrllmekledlr. 

Mu.harrir yazısında, istikbale daha 
'.Jüyük bir tmnlyet ve irade Ue Uerle· 
dltlmlll ifade etmektedir. 

cuııoruB.inrr: 

NUlr Nadi cMukaddet emaneb ı .. 
Umu J&zasmda c-buri7etln l& met 
J'ddiaimim.Qn, 7urdun her tarafında 

bliyök .,..k .. laı.Ja tes'it edlldlilnl ıı01-
leclıkten sonn., Cu.mbarlyet bayram .. 
larının blalm tola birer merhale oldu
tunu ifade etmekle ve Atalürk tara-

ladan Türk mllleUne emanet edllen 
Cwahuriy~t rejiminin ebediyen yqı-
7acaimı tebaruı: f'~tirmektedir. 

Muharrl. bundan sonra, r«en 16 yıl 
lıçlnde Türk irade ve aunlnin ne mu· 

at.zam itler baprdljmı ili.ve e&mekte· 
dlr. 

rENi BABAB: 

HUeyln Cahlt Yalçın citaı1an noktal 
naz.arı• isimli makalesindt İtalyanın 
mulereddit slbl 1'0rünen son haftala
nnm arlık aydınlanm.., bulundulunu 
ve llomanın, Balkanlar Oserinde bü
yUk b1r dikkat kKlld111ni s0Jlemekte 

•• de1pekledlr ki: •Burün hl~blr 1•
reddude mahal kalmam..,ı.r.. İtalya 
Sinyor Gaydanın atzından Balkıı1.nla

nn iikün, ittihat ve isUlr.rarma ilk 
kundaiı Jıto:rmuttur.» 

VAKİT: 1 
Asım Us .Bir tarlhi batıra• ianlle I 

7aadıj'ı bupinku maifalede, Losan kon
feranuıııa ait bir bat.rayı nakletmekte ı 
ve o 1.&man, bir yabancı dt>vlet ba mu· 
rabha.ıunın, TQrklye hakkında soyle
dtklerinl anlatmak.tadır. ım Us, bun
dan sonra, l'ecen hidlseltrln vecb J
faduinl tt'barü.t. etUrere-k, Loundakl 
1abancı devlet bqmarahhasının IÖI -

le-rinin, bu hadiselerle na il lekslbe ui· ı 

radıfuu anlatfak&ad.ır. 

Muharrir, 7a'lunnm sonunda, bucün 
Türkl7enln, mü takll, kuvvetli bir 

* Bu ne memlek<lln muhtelif 
yerlerindeki kurslardan 1669 kOy e· 

ğitmeni ınezun olmuştur. Yeni eğit

menler. kıinunuevvelden itibaren, ye
ni vazifelerine başlıyacaklardıı·. * Çalalcaya bağlı Yenikoydo koy 
katipliğı yapan Tahir minde birisi, 
Kumkapıda iki kadına sarkıntıhk et
miştir. Tahir kendi~ne memur süsü 
verdiginden yaknlannuş ve mahk.e -
meye verilmiştir. * Yine Cumhuriyet bayramı mü • 
nasebetile ,ehirde ve köylerde 25 yeni 
mektebin açılış merasimi yapılmıştır. 

Ni.şanla..şı kız orta okulunwl açıltŞl Vali 
tarafından yapılmıştır. * Gazı kOprül'>untın açılış resmi, dün 
öğleden sonra, büyuk tezahüratla ya
pılmı~tır. Bu mt.ınasebetle Vali ve 
B@lediye Rei"i Dr. Lütfi Kırdar bir 
nutuk Wylemiştir. 

-
devlet oldutunu ve ebedl7en böyle 7a ... 
ııyacafını tebarüz ettlrmektedlr. 
TAN: 

Baıpnakalesı roktur. 

No.30 

- Tımurlenk te topalmı amma, 
seke seke Moğolistandan Sıvasa 
kadar gelmış. Böyle düz yolda 
yüriımekten daha kolay ne var. 

\ı -
Mehmetçik 

~ 

Geçiyor 
- Bu gece sabah olunca Hü

seyinı yakalıyabılccckler mi der -
sin? 

- Umarıın ... Bu işin ba mda 
Hıismen amca da olduktan sonra .. 

Salih bu vesile ile kafasında kıv·' 
r lıp kalan ıstıfhamları da çözmek 
f.ı atını bulmuştu. 

- Haydi biz erkeğiz, dedi, böyle 
b r şerirm pcşıne takılıp gt'Ce ya
n:;ı dağa -geldık. Ya senın ne işin 
vardı buralarda' . 

Ay e içini çektı: 
- Öç almağa gelmıştım ondan. 

- Bız }etmıvor muyduk? Bır 
biıluk erkek elbette onun hakkın- 1 

dan J:(cl:rdik. 
- İyı amma, ben hıncımı almı~ 

olmı)acaktım. 
- Yoksa onu kurtarmağa mı 

ge:miştin? 
Avşe sert hırs le cevap veıdi: 
- Onu kurtarmak fikrinde ol

sa\d.m, kö,de saklıvacak yer mi 
)oktu? Arkadaşıııa ihanet eden bu 
bir namussuzun b~ını balta Ue 
yarmağa gelmiştim. Ne yazık ki, 
tedbirsiz davrandım.. Size göriın- 1 
dum, onu tek b~ına mı takip ede
cektin! 

- Evet. 
- Saklandığı yeri bilıyor muy-

dun? 
- Bilemiyordum amma.. Tah- ı 

min ediyordum. Ormanda birkaç 
in vardı. O, muhakkak ki, bu inler
den birıne sı.ğmmıştı. 

Bö ·le o duğuna şıikret' Ya 
bıze rastlamasaydın da onunla kar
şılaşsaydın .. Ne oıurau·ı 

- Ne mi olurdu? Ya o, ya ben .. 
İkimizden hırı giderdi. Halbuki 
şimdi ıkimizde ı aşıyoruz. 

Topal Salih, A}Şeyı bu kadar ya
kından tanımamışt:. 

- Meğer sen ne tesu , ne kir.ci 
bir kızmışs.n , Ay ,» i 

Dıyerek yaralı kızın omzunu 1 
okşayordu. 

Kovlü bird nb r iik.ıirdi-: 
- İ te ışıklara geldik. Daha yü

rüyecek mıy'z? 
Salih kaşlarını çattı: j 
- Kapıya kadar gideceğiz. Ne ı 

o .. Yoruldun mu? 
- Dizlerim ağrıllklıdır da. U

zun yola tahammülum yoktur. 
- Buna uzun yol denmez. Sen 

,gençliğin.de askerlik yapmadın mı 
hıç? 

- Yaptım amma gençlikte. Şim
di yaş altmışı buldu oğul! 
Konuşa konuşa köye girmiş -

!erdi. 
Salih, Ayşenin kapısını çalar • 

ken §afak sökü,yoniu. 

F. SERTELLı _ı 
KARA KEDİNİN BİRİ 

GİTTİ FAKAT .. 

Ertesi gün öğlene doğru dağdan 
köye inen köylunün suratları a - ı 
sıktı. 

Orman.n içini aramışlar, tara • 
mışlar .. Hüseyinin izinı bulamıya- ı 
rak dönmeğe mecbur olmuşlardı. 

Hüsmen dayı hlddelınden ateş 
püskürüyor: 

- Bir bölük arslan ne yazık ki 
bir fareyı yakahyırınadı. 

Diye söyleniyordu. 
Köy muhtarı, bu takipten sonra 

şu hükmü vermişti: 
- Hüseyin b:ı ka vilayete kaç

mıştır. 

Gerçek, Hüseyin köylünun ken
disi hakkında bu kadar şiddet gös-' 
terdiğini gördükten sonra, kendi 
köyünün civarında durabilmesine 
imkan yoktu. 

Hüsman dayı hala: 
- Ben o köpeği diri olarak ya

kalıyacağım. 

Diye bağırıyordu . 
Hüsmen dayı bir iki gün din • 

Leııdikten sonra, tekrar iki arka-. 
daşile ormanda ara tırma yapa • 
caktı. 

* Ayşe, iki güııdenbeıi Hüseyinin 

Eski 
eserler 

1 ~- por 
mahallesi ı f~ 

Şehrin güzelliği ile mü- Iztırabı dindird~k 
tenasip bir hale 

Sur haricinde mu -
azzam tesisat 

yapılacak 
sokulacak 

Vali ve Beledıye reisi B. LO.tfi 
Kırdar büyük ihmale uğramış a
bideLerimizin ihyasile bunların 
şehrin güzelliği ile mütenasip bir 
hale konmasını kararlaştırmıştır. 
Bunun için, Belediye kadrosuna 
bilhassa eski eserlere vukufu olan 
müteaddit mimarlar alınması ten
sip olunmuş ve bunların listesi ha
zırlanmıştır. 

Mimarlar kadroya geçtikten son.
ra şehrimizdeki eski eserler sıkı ve 
itinalı tasniften geçirilecektir. 

Bu tasnif neticesin.de de bazı 
kıymetsiz eserler yıkılıp satıla • 
caktır. 

----0<>----

Zehirli gazlerden 
kursları 

korunma 

Zehirli gazlerden korunma mak-\ 
sadile açılacak kurslara muıil1im- . 
lik vazifesi yapacakları yetiştir -
mek üzere Ankarada büyük bir \ 
kursun faaliyete geçtiğini yazmış
·tık. Kurs evvelki gün çalışmasını 
bitirmiştir. Şehrimiroen ve diğer 
şehirlerden bu kursa iştirak için 
Ankaraya gidenler peyderpey İs
tanbula dönmektedirler. 

---o

Seyyar eenafıa sıhhi 

muayenesi 
Şehrimizdeki seyyar esnaftan 

hemen ekserisinin sıhhi muayene 
kaçağı olduğu kat'iyetle anLııjıl • 
mıştır. Bu münasebetle sıhhiye 
müdürlüğü, Belediye ve polis ile 
sıkı ve müşterek tedbir almağı 
kararlaştırarak harekete geçmiş • 
tir. 

Her semtteki seyyar esnaf tara
ma usu!Ue sıkı bir kontrola tabi 
tutulacaklar ve sıhhi muayene 
cüzdanı olmıy.anlara kat'iyyen mü
saade verilmiyecektir. 

-<>-
Köylerde açık hava temsilleri 

İstanbul vilayeti çevresindeki 
köylerde Halkevi gençleri tarafın
dan meydan ve açı'k hava temsil
leri verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bunun için Beyoğlu, tl"sküdar ve 
Fatih evleri gençleri her hafta pa
zar günleri muhitlerindeki köy -
!ere gideceklerdir. 

Müsbet işler ve f adaları 
Cumhuriyetin 16 ıncı yıldöpü.mü 

mlhıasebetlle şehrin muhtelif yerlerin
de yeni me7dana &elen eserlPrln açılq 
merasimi yapılıyor. Bu merasimler 
halkın &örü.tü, l'ÖITÜSÜ, rejime baih· 
lıi'ı bakımından çok faydahdır. En 
müsbe:t bir propasanda. " ve eserd.lr. 
Gözle &örülen bel'$tye daha cabuk: 
in.anıra:. 

16 ıneı yıldOnü.mü., J'inf', bize blreok 
'eyler kazandınyor. Görüyor ve ina
nıyoruz. 

Kalplerlrnlz heyecanlanıyor. 11evinl
yoru1.. Bayramlarımız kutlu olsun! 

BURHAN CEVAD 

sesi çıkmadığını gorunce: 
- Kara kedinin biri gitti ara -

mızdan. 

Dedi ve yaralı bacagını kendi e
lile yıkayıp sarmağa ba ladı. 

Ayşenin yarası epeyce derindi. 
Fakat, Ayşe çok metin bır kızdı. 
Yaradan anlıyan köyün ıhtiyar -
lan Ayşenin yarasına bakıyorlar: 

- Merak etme .. Çabuk ~er. 
Diye teselli ediyorlardı. 
Ayşenin ann<'si bir sabah kızı-

na sordu: 
- Geçen gün; cKara kedinin bi

ri gitti aramızdan!• dedi"- Seni 
ve bizi rahatsız eden Hüseyinden 
başka bir kımse var mı, kızcağı -
zan 
Ayşe tercddutlc cevap verdi: 
- Bir şey yok, anne- Can acısın

dan ne söylediğlmın farkında de
ğilim. 

Annesi fazla u;rar göstermedi.. 
Kızının yanın.dan çekildi. 
Ayşe muztaripti. Bir taraftan 

canı yanıyor, bir taraftan da cep
hede dü,manla döğü en Mehmet
ciğinı dÜJiünüyordu. Fakat, Ay
şeyi üzen ve düşündüren bunlar 
değildi. Ayşenin bunlardan başka 
bir ıztırabı daha vardı: Topal Sa
lihin sözleri. 
Ayşe bunları düsündükçe hem 

hiddetleniyor, hem de gülıiyordu. 
Topal Salih o gece Ayşeyi dağ

dan yaralı olarak köye indirirken, 
nasılsa, köyün bu kızına gönlünü 
kaptırmıştı.. 

'llevcımı vcır) 

Bul'ün 17 yaşına ba n._.ı.. uıere olan 
Ç<teuklar,. tôlmamtn Cumhuriyet nesil
dir. Bu yaş, normal bir tahsil ~eyrln .. 
de, Jisantn son !iınıtl:ırıua l'tlmis bir 
•enchı htivlyetlnln ifadesidir. 

Arkamn;da bıraktıiımız 16 yılln mem· 
1ekeUn içtimaı ve kuihır bünyesinde 
ne muazzam dril'Jikllkler yaphiını an
lamak için, yatı;lıları dinleyiniz. 1\otem
leketln, . on 50 ydhk hay ah içinde, ne 
<.·e,Hli buhranlar l'f'('irdliinl l'ÖrUr.sunüz. 

16 Yll bir milletin tarihinde pek uzun 
bir uman sayılamaz. Fakat, Türk 
CllDlhoriyetlnln 16 yıh; uman, me .. 
kin ve Jmkin mefhumlarının dar çer
çeve ve kayıtlarını, bir kasırcanın, 

kadirıa :zlnclrlerinl parcahyan savle
tine benzer. Coşkun azameti ilf'; kırıp 
atmıştır. Kıyameti andıran bir l'ÜrüJ .. 
tü ile tarih sahnesine çıkan yeni Türk 
aımt ve iradesi, bütün kli.sllı: ölçüleri 
y.ıkau,tır. Türk CwnhurJyeil devri, 
yalnız biıJm hayatımııda deiil, bütün 
bir ilemde, yepyrni bir medeniyet 
açmıştır. 

1923 ile 1939 arasındaki mesafe, bu 
kudretin, bu kuvvetin, doludlz•ln k°'· 
tutu meydandır. 

Bu6üu, mJlli huduUarunızın çevir .. 
d.Jfl aıb: vatan topraklarının her zer· 
resi, bu 16 ydbk medeniyet yar-.ın .. 
dan ~imJ.11ı almaş buhınmaktadır. 

Saltanatın, üaerJne baidat kurup o· 
turdu.iv. çorak Anadolu yaylası, o mis
kin tufeylinin, eiiumh hut.ahtına, a
sırlarca derman aramaktan bttkln hale 
ı::elm'4tl. 

bıttlll. bu ııb.raba artık tahammül 
edemeyfflf'n, Cumhuriyet, bu miskin 
ruhun, arhk, bir anda boioluvermesl 
kararından dofdu. 

Saıtanab kaldırdık, meskf'netl yok 
ettik, ızltrabı dindirdik, müstebit kaJ
natı saltanat alleslnl kofduk. Kendi 
benllilmlze. ktndl varlıfımıza kavut
tuk. 

İşte Cumhuriyet! 

llEŞAD n:rzt 

Mekteplf'rde hava taarru
~undan korunma 

Ha va taarruzlarından korunma 
maksadile şehrin her tarafında ol
duğu gibi İstanbul mekteplerin
de de korunma teşkilatı vücude 
,getirilmesi hakkında emir üzeri- , 
ne her mektepte icaberlen teşkilat 
yapılmıştır. 

Her mektep idaresi bu teşkili -
tını maarif müdürlüğüne bildir -
miştir. Tekmil mualltmler, tale -
beler ve hatta hademelere bu teş· 
kilatta vaz;fe verilmıştir. Teşki -
Uıt 2 teşrinisani çarşamba .ııünün
den itibaren faaliyete geçecektir. 
O ·günden sonra mekteplerde tec
rübeler yapılmasına da başlana -
caktır. 

---o
Elektriksiz ıremtler 

i<tanbul Belediyesi elektrik mü
dü:lüğü, şehrin haricinde fakat 
Beıed;ye hududunda bulunup ta 
henüz elektrik cereyanı olmıyan 1 
semtlere de sür'atle elektrik tesi- 1 

satı yapmağı kararlaştırmıştır. 

Ezcümle Topkapı harici ve Mal
tepe cıvar,na cereyan vermek ü
zere hazırlıklara ba lanmıştır. Bu 
mıntakada havai hat yerine toprak 
altı hattı tesisatı yapılması daha , 
muvafık görülmektedir. Cereyan, 1 

o semte yılbaşına kadar verilmiş 
olacaktır. 

Bt>günlerde Dolmabahçede ya -
pılacak olan Kartiye stadı• ndan 
başka, Topkapı ile Edirnekapı ara
sındaki sahada büyük bir spor ma
hallesi vücude getirilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bu hususta ilk etüdler Belediye 
reisliğil'.le veri imiştir. 1 

Sur haricinde yapılacak olan bu. 
tesisatın ilk kısmını 100 bin kişi 
alacak olan bir stadyom teşkil ede
cek ayrıca burada tenis yerleri 
kapalı ve açık jimnazlar ve pisin
ler ile bir hipodrom da yapılacak
tır. 

Belediye reisliği tekmil tesisa -
tın kaça çıkacağını kat'i olarak tes
bit ettirdikten sonra bu muazzam 
işin başarılmasını ·temin için icap 
eden hazırlıklara başlıyacaktır. 

o, ___ _ 

Sıhhat memurluğu kunıları 

Hayvan sıhhat memuru kursla
rırun adetçe arttırılması etrafında 
Vekaletçe verilen karar üzerine 
şehrimizde mevcut tek mektebin 
şimdilik altı vilayette daha ihdas 
edilecek yeni kurslarla takviyesi 
kararlaş<tınlmı.,1tır. Bu kurslara 
orta mektep tahsilini ikmal etmiş 
ve askerliğini yapmış gençler de
vam edebilecekler, tahsil müddeti 
zarfındaki masraflarına karşılık ta 
Vekalet emrinde 3 sene mecburi 
hizmet taahhüdünde bulunacak -
!ardır. 

-o

Mandalina fidanlıkları 

Ziraat Vekaleti tarafından bü -
yiikadada tesis edilen mandalina 
iidanlığının iyi neticeler vermesi 
üıerine Pendik civarında da geniş 
ölçüde bu kabil narenci mcyvalar 
ziraati yapılması kararlaştırılmış
tır. 

Vekaletten ziraat müdürlüğüne 
,gön.derilen bir emirle bu mınta -
kada tetkiklere başlanması ve Ve
kalet hesabına fidanlık haline ifrağ 
edilmesi muvafık olan mın!ak8'11.Jn 
tayin ve tesbiti bildirilmiştir. 
Diğer taraftan Ziraat Vekaleti 

mütehassıslarından mürekkep bir 
heyetin de burada tetkikat yapa -
cağı alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

-0--

Yeni polis memurları 

Polis kadrosunun tak,·iyesi için 
yeniden alınacak polislerin imti • 
hanlarına emniyet müdürlüğün • 
deki heyet huzurile devam edil • 
mektedir. 
Şimdiye kadar müracaat eden

lerin sayısı 500 ü mütecaviz bu • 
lunmaktadır. Yeni kaydedilen po-
0lislerin orta mektep mezunu ol
.malan meşrut bulunduğundan 
orta mektep tasdiknamesi ibraz 
etmiyen 200 den fazla müracaat 
sahibinin talepleri geri çevril -
miştir. 

İmtihanlar bu hafta içinde niha
yet bulacak, netice emniyet işleri 
umum müdürlüğüne bildirllecek
tir. 

1 AVRUPA HARBiNiN YENi MESELELERi 1 

Sovyet - lngiliz Ticareti 
incUterenln her tarafla alışveritinl 

keserek mukabil ablukayı lddetlen· 
dirmek içlrı Almanya tarafından ka· 
rar verlldlii s.oylenlrkcn İn&'llterenin 
de İskandinavya mf'mleketlerllr olan 
ticari miana~betlerlnl daha arttırmak 
niyetinde oldutu l'Orülüyor. İnrlltere

nin harp zamanındaki lkhs:ıdi pollti -
kasında f?.&YaD• dlkka t bir inkişaf ıoze 
c;-arpmaktad1r. Bltaraflarla cirlljllmlt 
olan müzakereler tıerlemektedlr. İn· 
l'iliz paytahtına. Belçlk8lı. lfotandalı, 

İsveçli murahhaslar l'tliP l'ldlyorlar. 
Finlandiya ile krıa. Dljer taraftan yai 
almalı: için İnl'illılf'r Letonya Ut ko
n~mata batlamıtlardır. 

Fakat daha ziyade merak edilen ci· 
hel inıUterenln B.lb)'a ile olan ticari 
mü.nasebetltrl ne halde bulundufudur. 
Geçenlerde iki taraf arasmda esas iti· 
barile bir ticaret anlaşraııw.na var.hntt 

oldufu mlümdur. Bu da Londra ile 
Mo kovanın arası l)·I oldufunu ııöı

teren bir alamet diye saydmqb. Bu, 
anlaşmanın aktlnde11berl i e iki tara
fın alL,veriJl nasıl cereyan eimeie 
ba,ladıiı merak edilmektedir. 

Şimdi Rusya ile İnl'lltert arasında 
halli iktiza eden asıl clhel ltbalil ve 
lhraeaim daha &lyade arttırllnwn ke7-
fi7etldir. Bu mevzu üzerindeki müza
kereler u.zun sürse hile ueUceela kal
m.ıyacafı ıüph..U rörülü7or. Naalk o
lan bir nokta varılır: Bus1anm inı:ıı
leredea we.ııtı bir \akım maddeler 
Almatı1anın da uamakla oldtıh fel'
lenllr. Oaan loln İna'lllıılerl dllfbdil

ru olloel Kayan -~ M -

onların Almanyaya reçlrllip l'eclrilml· 
yecetldlr. Bu husu.ı ta İnKlltere tara
fından Rusyanın nazarı dllı:katl celbe· 
dUmişlir. 

Buna mukabil Rusya ela yalnız keo .. 
di.sine ebem olan maddf'lerden başka 
birşey lstemedltlnl söyllyrrt"k incll
tereyi temin etmek cihetint rltmbttlr. 

İskandinav memleketlerile İnl'illere
nln allşverlşioe dair ne redilen ra .. 
kamlar d.ı İnıUterenhı lehine ııörüJ .. 
mektedir. İsveç btlhassa incuıa kömü· 
rü.ne muhtaç bu.lunuyor. Almanlar bu 
kömürden vazıeçerek isveçin ktodl

lerlne müşteri olmuuu istiyorlar. Hal· 
bolı:i harp başladı ba hyalı, 1 eylülden 
10 &eşrinievvele kadar İnl'lltereden 
İsveçe l'önderllen kömürim mJktarı 

115 bln ton olmuştur. Ayda vasati ola
rak ihracat 221 tondan atalı dütmıı· 
7ormuş. Norv~e rlden inı-Hlı kömür .. 
leri de her ay 113 bin tondur. Dani
marka da ayda 250 bnl ton İnı-lllJ kö
mürü alıyormuş. 

Alm:ınyanın l'il&lde bu mlişterlleri 
kaybellltlnl cörerek endişeye düşmesi 

ve İskandinav memleketlerine matla· 
ka kendi lıömlirterlnl ııalmak istemesi 
de burün bir emrivakidir. LeblJtanm 

taksimi ü1.erlne 1ukan Stıeıya kömür 
DUDtakaauıclan alacalı kömürleri ha
rice ularak ecıaebl parası edinmek ıs
llyen AlmanJa kendisine en iyi mllt

lerl olarak isveel balu1orda. bveç de 
Alaanyay.; mııblef .Wllfw demiri •e
..-ıır. 

•• 

@}-t :Z • 1 ! i • I :e 
Rusya - Almanya 

iktısadiyatı 
Yazan: Ali Ktmal S~:ttAS 

Almanya ile Rusya arasındaki tica· 
ret müzakereleri Avrupanın !Llyasi 
mehafillnde ehemmiyetle takip t'dildL 

Söylemefe hacet yok ki bilhassa 
müzakere mevzuunu te!Jkil eden nıese
leler Rusyadan Almanyaya verilecek 
mevaddı iptidaiye ile Almanyadan Rus· 
yaya clrecek eşya lcln bir anla,ma 
teminidir. 

Moskova mü:ıakerelerinln şayanı 

dikkat bir hususiyeti u oluyor ki 
Rus - Alınan tl<-aret muahedesi yapı· 
hrken her Jki taraf da birbirinden 
fazla mal almak cihetini temine ut -
ra.şmaktadır. Halbuki bu kabil mü • 
o.kerelerde en ziyade aranan. temin 
edilmek istenen l'aye umumiyetle her 
iki tarafın birbirlerine ('ok mal sata· 
bilmeleridir. Yeni Ru!IJ .. Alman Uca
rei muahedesi hazırlanırken Alman • 
lann Ruslardan, Ru ların da Alman .. 
lardan mümtün olduku kadar faıla 

mal almak istemt>lert burinkü vaziyet 
ve şentt l'Öıönüne cetlrlllnce tabii sa .. 
yılmak iktiza eder. Çünkü Almanya· 
nm lstecllfi mevaddı lptldalyr vardır. 
Jlwıyanın Almanyadan alacalı maki· 
ne, elektrik clhaıları ve saltt oldutu 
&ibl. Ruslar buna dair mufa..ıı.sal bir 
liste ba11rlamı.şlar, Alman1adan neler 
istediklerini blldlrmlşlerdlr. 

Rasyanın Almanyadan lst.edlil m&• 

kine ve salrenin temini o kadar müş
kül cörünmüyor. Çünkü Moskovadakl 
Alman heyetinin bu işlerle meşsul o
lan kısmı Berllne dönmüş, Rusyanın 
alacafı. bu kabJI malların hazırlanması 
ile meşrut olmala başl:.m"tır. diyor· 
tar. Asıl mühim olan elbet A1manlann 
Jlu.slardan tstedlfl mevaddı lptldal7e• 
nin temini keyfiyetidir. 

Dönen rivayetleri kaydetmek lizta 
l'ellrse Almanlar bir sene zarfında Ru· 
yadan 1 milyon ton manrantz tstl1or· 

larmLt. 

2 m.Uyon ton da petrol alma:rı dtl
tünüyorlannış. Fakat Rusyanın soa 
senelerdeki petrul ihracatı bu kadara 
çıkmıyor. Çünkü Rmya lstlhul ettltl 
petrolün en çoiunu kendi ihtiyacına 

sarfetmektedlr. Ziraat maklntltrinla 
lşlelllmesl bir laraflan, seferberlik 1a
pılması dolayıslle vesaitin tahriki. di
ler taraftan petrol ihtiyacını arttır • 
m14tır. Geçen sene neşredilen rakam.• 
fardan Rusyada ziraat vt.S&itlnin yiı:· 
de 45 miktarı benlrle tahrik edlldlil 
anlaşılıyordu. Gltclde motörlü vesait 
kullanıldıkça petrol ihtiyacı da art • 
mqlu. Avrapalılann hesabına riN 
&usyadan Alm.aD.7aya bu l'ldişle Is • 
lendlil kadar pelrol YerllemiJ'eeekllr. 
Sonra nakil vasılalan da kift rirtll

memektedJr. 

B.m1a da pamuk da yellfllrllmelıte
dlr. Almanlar pamuk ela laUyorlar • Da-r 
ha baflıa movadılı iPlldaiJe de varılır. 
İki tarafın mauam 911 1enestnılekl 
alışveriş derecoılnl bulmaklu. Umumi 
hupten sonra Rus1a - Almanya ilca· 
rell azami derecesini o sene baım,,.ıarı 
ı milyar 100 milyon marklık alışvor!4 
e.ıı1m1t. sonra bu miinasebel 9SS le 
Hlller idaresi AJmaııyanm ~ına re• 
elnce aeneden seneJ'e &e~tlr. 8oD 
senelerde B.as - Alman ticari miııale· 
balı biç iyi detllıll. Fakat artılı: ı• -
iki aJdanberl dost olan iki tarar b9D· 
dan sonra lktuadi miinuebetlertne 
yeni blr hamle vermek Utl7orlar. . .... .. .. .. .. .... .... .. .. ,, 

Dünkü maçlar 
Dün, lik maçlarına devam edil• 

miştir. Galat11saray Vefayı 7 • O 
yenmiştir. Fenerle 'Beykoz 1 - 1 
berabere kalmışlardır. Süleyma 
niye - Topkapı maçı, Topkapının 
2 - 1 galibiyetile neticelenmiştir. 
Beşiktaş - Hilal oyunu 10 - O Be
şiktaşın galıl>iyetile bitmiştir. Be
yoğluspor - Anadol1:1 maçı 1 - 1 be
rabere bitmiştir. Il;tıanbulspor -
Kasımpaşa maçı, İstanbulsporun 
3 - O galibiyetile neticekonmiştir. 

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 
bugün Taksim stadında yapıla • 
caktır. 

1 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Beşiktaş taksim 

Otöbüsleri 
Betik.tafta oturan bir okuyucu· 

mua yasıyor: 
•Beledl1enln lleşlklqla Tak -

ıim aruıada otobüsleri ı,ıer, b• 
mesafe için 7olcudan 14 kurut üc· 
ret ahnır. Ayni bat içinde Tak .. 
ılmden Valldeçqme ine de 14 ku· 
nq alınır. 

Halbuki ti. Yddızdan Taksime 
ltllyen halk oloblislorl a7nl me
safe için 10 kuruş alırlar. Beledi
ye olobilılerl Taksimle Valide -

oqmeslne 1lne H k- aldık- , 
lan halde halk otobüsleri bu me
safe l~ln 'J .!I kuruş. yani yan 1a-
n1a bir iiereı alırlar. 

1 
İman b• rıaı farlıını ıöriinee 

ı::a.JrllhllJari da.ünilJor: Demek 

ki ....... 7a111ılı " - ..... 
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011 24 Saatte 
Neler Oldu? · EN SON DAKika 

'BayramD.evam Ediyor Balk~nlard~ Yenil C1 ~~[2~ ·uo 
(I i11Cİ sahifeden devam) t.edir. Mektepler ve resmi daıreler Bır Telaş 1 Nasihat 

\ . 

Noktainazar İhtilafı 
arre'de tahşidat lellerln varhk kanısı içinde yaşadık· bugün de tatildir. Yarın sabah tek- Mevzuu Yoktur 

ları bu seneyi, milletimiz, kendine l"Ü- rar açılacaktır. Var et ch~~~sinde hemen hemen 
llİdivor Um surı.iyor. Havalar or. oi" . Kar yağmakta devaml Helslnkl 30 (A.A.)- Finlandiya hü- iki hüküınet arasındaki noklai nazar 

ger taraft Al 1 kümeli, Sovyet talepleri bakkuıda si- lhtllilı daha oldukçr. bıiyüktür. So-;.. 
~ lnınt k an man ann yası parlller relslerlle müzakerelere ,. a asırıd · b. yellerle Finlandiya heyeti arasında 
'"'li.n h a yenı ır taar- devam etmlş ve hariciye nezartl tara .. ""'k azırlıklar yapıldıg" ı bı'l m11.vakkat bir anlaşma yapılmadan ev .. 
.... tl'(j · • tından Flnlandlya heyeti murabhasası 
4 olduğ~· ~skile:' harekatın çokl için hazırlanan talimatı tetkik eyle • veı Sovyel laleplerl hakkında resmi hl9 
. a ave olunmak - ınlştlr. blrşey ötrenllemlyecetı anlaşılıyor. 

1ngiltere . Fin1aodiya hükiunetl henüz ..;;tişa- Bazı mehafll müzakerelerin uzun sü-
danı ~n nın şark orduları ku·ı reler safhasındadır. Bu da &"österlr ki rebllecetını labmln etmektedir. 
1;lu . eral Vavel Kahirede B S K 
ne rn~~nsın~ıı hususi muha - asarabyada ovyet ıtalar·ı yok 

alt 'r ıın bır beyanatta bu - .. 
lukun Urk _ Fransız ve İngiliz Bükreş 30 (A.A.) - Romanya 1 ".''':uu bahseden gazeteler, bu in· 
~ 0~n .Yeni paktla temhir gazeteleri, Sovyet kıtaatının Güya fiali, Rusyanın ileride de Roman-
l'olon ugunu söylemiştir. I Basarabyaya girdiğine dair Ko • 1 yanın tamamlığına riayet edeceği 

· Aıına~~a yeni çizilen Sov- , penhağ'dan çıkan yalan bir haber suretinde tefsir etmektedir. 
~lldan ta~kdrrn_uduedn~1 • S?vybetler Maamafih Alınan unsurlarının 

ı h be ı mege aş- hakkında Tass e Reuter ajaıı!Ları tel, ık 
ada r verilmektedir. Şarki arasında teatıi olunan telgrafları aş ç armağa çalıştıkları kay • 

~ıt'.,a da mühim miktarda Sov.I dolunmalüadır. Bazı Alınan tica • 
""tnı \ neşrediyorlar. ~el'ilın ::,~şit edildiği de ha- olarak bu rethane1eri Baııarabyadaki şube • 

s.,.~· e~'-"<lı.r Reuter'in objektif ı · b · ;~•Yet B · erıne ütün ımalları eski Romanya 
bir he aşvekili Molotof'un malumatı vrdiğini ve Tass'ın da topraıldarın akletınk · · 1 
l'i !at Yanatta bulunacağı ha- . . a n eınl'lilı ver-
Yıtııın arla dolaşmaktadır. Al _ bu haberi ifial ile karşıladığını ıni§l.erdır. 
la.lıir Sovy~tlerden bir milyon M k J f / ? 

Parls (Hususi)- Brlikselden bildi· ! komllası 0 erkinlle bir müliblla bulun• 
. e alabılecekleri söylen - a eaonya ı ar mı . 

~t. 
?lrııu~a Yeniden bazı çarpışma-' 
''ıııa ~r Qek istiklalinin yı1-
ııı.ra8 !ulanmak üzere yapı-

rild.lilne cöte Alman Hariciye Nazırı muttur. Bu •örüşme7e Alman slyad 
Fon ll\bbentrop Makedonya. Bulpr mehatlllnce ehemmlret verllmektealr. 

'it•r. ıınde bazı hadiseler çık- Batan T ahtelbahirler 
. İtan Parls 30 (Huııusi)- &atırılaıı bir 

Alman lahtelbahlrine alt olduJıı &O• llııah _Paı'lamentosunu açan 
•ıh • .'. 9öy~iği nutukta, İra-et1ııj' ~!la harbi kllT!iısındaki va- şılan bazı cesetler Düokerkle peyder• 

Bu cenaze meraslmlode kumandan ... 
lar, İncillz ataşesi ve rahipler bu1un· 

mq, Fra.nsıa askerleri cenau7e cFran· 

sız bahriyesi; valaolan için ölen bah· ~l!ıı ıSöz~l etmiş ve bitaraf ka- pey karaya vurmaktadır. Bu suretle 
Y emiştir. evvelki sün bulunan bir Alman denlır A. zabillle t bahriye nelerinin cesellerl r)yelllere• eümlelerlnl laştyan bir '"" 

sker Gözile parlak merasB~·i;ik~da s:( ;;b:;lik 
Cepheler 
(1 ine; Yok sahifeden devam) 

En küçük bir istilA teşebbüsil. • 

nün bile en büyük bir mukave - I 
metle karşılan.aıcağı kat'iyetle temln 

ıı.;. tur d ilse ·"! Olın' en mübaleğa e -
'İİ~iın az: G:arp cephesinde tam 
'Yalııız hukum sürüyor. Ajans
~ ~ar ~avaların bozuk gitti • 

Brfrkse'l 30 (Hususi) - Herhan· 
gi bir Alman tecavüz hareketine 
karşı Belçika ve İsviçre orduları 
tamaınile seferber olunmuş bi.r va· 
ziyette bulunmaktadırllar. olunmal<ıtadır. 

Bir Norveç Vapuru Battı 
mürettebatı ~~B.gdığını bildiriyorüı:r ve Londra 30 (Hususi) - Şimal de-1 ilVIezkfır vapurun 

Sa n bahsediyorlar. Alman-j nizinde dün bir Norveç vapurunun kurtarılmıştır. 
~ f.e havzaııında büyük bir batmldığı bildirilmektedir. / 

baz Çın. hazırlandıkları yolun- l• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ......, -,'lıanla~ haberler gelmektedir. ,~<ı.A.LWWV.ı.47.ıt.ı.4.iWW..a..ıı.LWlL -
';n talı'. f u mıntakada mü tema- Roma dan Yu·· kselen Sesler 
.:'<\JlıJıartdat _Yapıyorlar. Alman 
Phesiz ıyesınin planı nedir? 

, bu ın 1. . (1 i1ıci sahifeden devam) j 
tnda bü .. a um değıldir. Kış 
aklar ,{'~k bir taarruza kal- nln: .Muahedenln he .... ydeu evvel he-

1;katı ilkb~h '{ ()ksa, asıl büyük defi İlalyanuı Balkanlarda renlşleme
·:· Bu n k ara mı bırakacak- sine mini olmakıın sözünü tktıbas et-
idir. Iio t~lar, şimdilik malum mekledir. 
ge~ .. ıı:bın bı.iyük mikyasta Taymlsin Roma muhabirine röre, 

ltıilir olçude olacağı tahmin e- Gaydanın mütaleası ..,ylc tefsir edUc

a ı;tı. Iier geçen gün, harp için bUlr: 
ltııırn k hazırlıklar gorülmesine Bu muahede. Türkiyeyi arazi bal<ı-
i~ edıyor. İki taraf ta müte- ınıodan ve Akdeniz bakımından ıla-

,Ön~ .. bir şeyler yapıyorlar. tüko1a rlayel esasından ayırmış, Türk 
~le~Zdeki .günlerde, mühim m1Ulyetçlllğ1nl canlandırmış, bu da 

ıt.cağ ~ ilk ızlerinin ortaya Halayın Türkiyeye verUmcslne sebep 
1 Söylenebilir. olmuştur. O zaman, iorlllere ile Fran-

h. ERKiı.NIHARB sa muharip detlldller ve Türkiye ile 
IJ anlaşmaları bJr prensip meselesi idi. 

•traf Balkan Bloku Gaydo. ikinci noktayı kaydederek mu
ahedeoin mahiyet ltlbarUe deflşmlş 

g, illi · oldııfunu, onun blr sulh eseri olup ol-
'Slavy rınci snhifeden devıım) madtiının ileride rörüleceflnl söylü-
'"'re~ ar~ında bugünkü ti
llıi:s]j ın~badete;erinin beş 
ta~ tezyıt olunabileceği mü-

yor. 

!erinin münhasıran iklısatll olınadıiı
nı söylemekle neyi murad et&lji sarlh 
dejlldlr. 

Komadaki milşahlUer, Gaydanın bu 
makalesile, İlaİ1anın Balkanlarda ma
nevi llderlltlnl ileri sürmekten başka 
ne kasdettlilni ve bu lddla.oın bu sıra .. 
da meydana atılmasının haql sebebe 
dayandıiuu anlamakta rüçlük çekl
rorlar. 

İTALYANIN SİYASETİ 
DEGİŞMİYECEK 

Parls 30 (Rad70)- Faşlsllerln Ro
ma üzerine yürüyüşlerinin 17 inci yat. 
dönümü münasebetile yapılan mera ... 
simde Sinyor Musollnl bir nutuk irat 
etmiş ve hükümetln harici siyasetinde 
bir deftşlkllk olmıyacafını söylemiş -
tir. İtalya, ne otursa olsun menfaati 
dahilinde hareket edecek ve harbin 
bidayelindenberi takip etilli siyasetten 
aynlmıyacaktır. 

veni, mıııeı ltayahnda nifaksız bera .. Cumhuriyet baj~ramı münase -
berlltl ve vatan müdafaası için kim- betile, dün birçok yeni bina ve 
sede şüphe bırakmıyan çellnlltl ve müesseselerin küşat resmi yapıl-
hazırhiı ne. muvaflıklyeUi bir Imtf• mıştır. 
hau suretinde «•çirdi. TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU 

Aziz milleıtm, DA AÇILDI 
Gelecek sene senin bu sarsılmaz va- Dün .gece yeni a.çrlan Taksim Be-

sıflarına, insaniyet aleminin, daha zl- lediye gazinosunda verilen balo 
yade dikkat edeceğine emin ol. çok parlak olmuştur. 

Türk mlUellnl, onun kahraman ve Dırvetliler; Vali ve Belediye re-
şanlı ordusunu, vatan istikbalinin kıy- isimiz B. Lütfi Kırdarın istanbula 
metli müjdesi olan genç evıauarımızı kazandırdığı bu modern ve muh-
muhabbelle selamlarım. teşem gazinoda bizzat Lütfi Kır-

Aziz vatandaşlarım, on altıncı Cum- darla eşi tarafından l<ıarşılanmış-
huriyet bayramı hepinize kullu olsno. lar, sabaha kadar büyük bir neş'e 
FEVZİ ÇAKMAK'IN TEŞEKKÜRtl içinde eğlemnişlerdir. 
Ankara 29 (A.A.)- Genelkurmay Cidden muvaffak ve çok güzel 

Başkanı Mare al Fevzi Çakmak, bil- bir şekilde inşa edilmiş olan Tak-
yük Cumhuriyet bayramı milnasebe- sim Belediye .gazinosu ecnebi ve 
ille, her taraftan almakla oldutu leb· yerli bütün davetliler taTaiındanr 
rik telKraf ve yazılara ayrı ayrı cevap takdirlıe beğenilmiştir. 

vermek mümkün olmadıfmdan !eşek- PENDİK MTASYONU 
kürlerinin ve karşıhklı iebrlklerlnln Devlet Demiryolları idaresi ta-
iblitıoa Anadolu ajansını lavsll bu- rafından Pendik\'e yeniden inşa o-
yurrnuşlardır. 

Mİ lunan. büyük istasyon binasının 
ŞEHRİ ZDEKİ ŞENLİKLElR aıçtlma merasimi bugün saat 16 da 
Cumhuriyetin 16 ıncı yıl dönümü' yapılacaktır . 

bayramı, memleketin her tara.tın- Daıv€tliler saat 15 te hususi tren-
da o1duğu gib~ şehrimizde de bü- le Pendiğe götürülecelderdir. 
yük coşkunlukla kutlulanmakta • EYÜP HALKEVİNDEKİ 
dır. Dün, •gece yansından çok son- RESMİKÜŞAT 
raya kadar hallı: eğlenmiş, bayram Eyüp Halkev'i reisliği tarafından 
yapmıştır. Şehir pe'k güzel dona- spor şubesine ilaveten ~ni bir ı 
tı1mıştı. Dün akşam, saat ona doğ- güreş salonu tesis olunmuştur. 
ru havanın bozulması ve yağmur Bu büyük salonun açtl:ma mera-
başl.aması, sokakları biraz tenha- simi buıgün saat 15 te yapılınakta 
laştırmıştır. ve bütün Eyüp halkı davetli bu-

Bayram bugün de devam etmek- lunmaktadır. 

Fırdınadan Bir Ev Yıkıldı 
(Birinci sahifeden devam) 

Ayrıca Bostancı koyunda bulu
nan Şileli Alı reisin 7 tonluk yel
kenlisi ile Emlak Bankası kiıtip
lerinden Münirin 3 tonluk kotrası, 
müteahhit Salahaddine ait tenez- ı 
züh motörü, Süreyya oğlu İsmetin 
gezme kotrası, Mehmet r~>sin 15 
tonluk kum yüklü motörü, Ragıp 
kaptarun kum dolu yeilkenlisi de 
fırtınanın tesiri.le batmışidl'dır. / 

Bundan başka muhtelif sahiller-1 de 12 tane ve Kadıköy sahiUerinde 
de sahipleri befü olınıyarı müte -
add:it parçalanmış sandallar bu -
lunmuştur. 

KARADAKİ TAHRİBAT 
Şiddetli lodos rü:ııgan karada da 

tahribat yapmıştır. Beşiktaşta De
reiçinde emlak şitketıine ait 12 nu
maralı büyük bir ev ansızın yıkıl
nuştır. • 

Fatihde Kocadede N~anca cad
desinde Bayan Firdevsin evi de 
yıkılınak tehlikesi gösterdiğinden ' 
hemen tahliye olunmuştur. Ban
kalar caddesinden geçmekte oLan 1 
Salim isminde birisinin başına da 
hanlardan birinin rüzgarla kırılan 
cam ve çerçeve düşerek ağır su - \ 
rette yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. 

Köprü - Kadıköy seferleri yapı -
lamamıştır. Saat 14,10 da cModa. 
vapuru Köprüden içi tıklım tıkl'ım 
halkla dolu olduğu halde hareket ı 
etmişse de Haydarpaşaya yanaşa
ınıyarak ,geri dönıneğe mecbur kal.. 
mşıtır. 

----<10,---

Garp cephesinde vaziyet 
Paris (Hususi) - Geçen haf -

tanın bütün askeri .faaliyeti, Fran
sızlar tarafından terkolunan mev
zileri işgal eden Alınanların, yeni 1 

Fransız müdafaa hattını ve bura
da bulunan kuvvetlerin miktarını 
anlamak için yaptığı keşif hare • 
ketlerine münhasır kalınaktadır. 
Fransızlar, muhtemel bir hücuma 
karşı koyabilecek mühim ınevki -
!eri muhafaza etmekted;r, 
Alınanlar, bilhassa Yamat orma

nının garp tarafında bulunan ta
rassut noktalarını ele geçırmek is
tiyorlar. Bu noktalar, Forbah ha
valisine hakim bulundukıarı için 
ehemmiyeti çoktur. Sar, J\<erzig ve 
Sarlüi mırıtakasında çarp15J11alar 

1

· 

devam etmektedir. 
Alınan yüksek kumandanlığının 

hudutlarda umumi bir taarruza 
geçmek için hazırlıkl:arda bulun
duğunu, mühim <ve stratejik mın
talkalan ele geçirmek istediği an
laşılınaktadır. 

(Birinci sahifeden devam) 
zUmiye başlanmıştır. Bu hareketler 
arasında İtalyanın da kendisine &öre 
&itmek lstedJfl yollar, başarmak istl· 
yebileceii hedefler olabilir. Hatta, 
İtalyanın h/nayesinde veya tştlrakl al
tında yeni bir Balkan bloku vücude 
cetlrmek tein bir proje hazırlandıtı, 

bu projenin Bul.far Başvekiline, Ro .. 
manya \•e Yugoslavyayı da veriJdlil 
haberi bile işa.a edildi. Ancak, buna 
raimen bu merkezlerin hiçbirinden 
İtalyanın lıu teşebbüsü hakkında ma
lfmıat sızmadıi'ı ılbl tasvlpkir bir ses 
de işitilmedi. Bilhassa ArnavuUutun 
istJli. ve lşgaJlnden sonra İtalyanın 
Balkanlarda imkin nisbetlnde kendi 
payına bau nüluı:lar ve tmti1az1ar te
sis etmlye çalışacafını hesap etmek için 
büyük bir 'teki.ya, yüksek bir kiyaset 
ve liyakate ihtiyaç yoktur. Bat!&, İlal· 
ya kendisine fırsat verUlrse Arnavut
luia olduğu &lbl daha birçok yerlere 
de yerleşmekte tereddüt etmez. Anı-
ma, bunun için de cözönüne koyduiu
muz şartın ve şarilarm tahakkuku li
ııımdır ki, bul'iln için Balkanlarda bir 
nüfuz tesisine ne İtalya için maddi lm-
kin vardtr. ne de vaziyet Amavutlu
fun işl'ali ı-ünlerindekl va11l7elln ay
nidir. 

Sinyor Gayda, Balkanlardaki İtalyan 
ha:rat sahaJ.anndan, nüfuz emellerin· 
den, tahakküm sevdasından bahsede .. 
bilir. Fakat, bqünün şartları içinde 
bunu clddi)le alıp da İtalyanın Bal -
kanların ifsanüt, istikrar ve sulhun& 
ilk kundalı soktuğu hakkında blr hü
küm yürütmenin ve yine İtalyanın 
BalkanJıları himaye ve boyunduruk 
altma almak tstediilnln bir dellll ve 
katı lf~desi saymak biraz da durudan 
nem kapmak> kablllnden blrşey olur. 

İtalya, bucüıı peki.li takdir etmek 
vaziyetindedir ki, Yucoslavya ve Ro
manya Polonya - Almanya harbinin 
başlamasından önceki tereddütlü va
ziyeUere nazaran çok feraha elkmı!J· 

Jardır. 

Türk ~ İn&'iliz - Fransız ranntlst ve 
müşterek menfaatleri Balkanlara aza
mi ferahlıiı getirdJii gibi ayrıra Sov· 
yet Rusyanın Balkanlar statükosunun 
muhafazası hususundaki noktal nazar 
ve emeli c.Je tezahür etmiştir. Bütün bu 
şartlar ve vaziyetler içinde İtalyanın 
Balkanlaruı emniyet, istlkrar ve itti
hadı aleyhine bir tavrı hareket aldı
tını Sinyor Gaydanın makalesindeki 
ineli mütalealara dayanarak iddla et
mek ve hükme baflamak blraz istical 
eserl sayılmak iktiza eder. Hem, bütün 
bunlara ne bacet ki, İtalya böyle bir 
maksat peşinde olsa dah' Balkan dev
letlerinden hloblrlsl kendisini İtalyan 
himaye ve nüfuzuna terkedecek ka
dar ne cocuk, ne de toydur. Balkan 
devleUerlnin meıılaaUerlnl bir arada 
ldark kablllyetinl muhafua edebile 
ceklerlnden ve berşeyln üstünde: 

- Balkan Balk.:ınlılarındır .. 
Diyebilmeyi dalma cesaretle muha• 

faza edeceklerinden emin olmak ıe
rektir ki, bugiin için ufukta. bunun ak

sini lfade edebilecek de tek bir iz ve 

işaret yoktur. 
Bu itibl.rladll' kt, biz artık Sinyor 

Gaydanın bütün temennilerine ratmen 
Balkanlarda blr İtalyan davası ikame
sine imkin olmadığı ve belki dostlulı:la 
bu ati.kayı yaratmıya matuf teştbbiıs
ler bulunablleceil kanaatinde)'lz. 

ETEM İZZET BENİCE 
~~1nda bulunmaktadır. 

cut §zır tnuavini, bugün mev
~lı:eıaı-tlara nazaran 1ki meım
ıy; b· ınunasebetlerinin daha 

Gaydanın ileri sü.rdüiü bir başka 

nokta ise. bu ittifakı Balkan sistemi 
dairesinde teklk emek lizım ceıdJtinl 
söylemesi, Arnavutıutun itaı,.a ile 

TRABLUSGARBE İTALYAN AKINI 
Roma 30 (Radyo)- Yirmi bin İtal

yan çlft.çisl, karıları ve çocuklarlle be· 
ra.ber TrablUSl"arbe cönderilmek üzere 
Napolldcn vapurlara bindirilmiştir. Bir 
hafta evvel tkl bin çiltel ailesi ırönde
rllmlşti. 

Şehir tiyatrosunun bazı kap -
lamaları da uçmuş, Tepebaşındaki 
Cumhuriyet gazmosunun damı çök.

1 

müştür. Kadıköyünde Altıyolağ -
zındaki tak da .. yıkilmıştı7. Bun - ı· 
lardan başka yuzler<ıe evın kire -
mitleri ve dükkanların tabelaları 
da rüzgarla uçmuştur. 1 

ADALAR VE KADIKÖY 1 

Mozel mıntakasında Alman ta
arruzları devam ediyor. Birkaç 
gün evve Forbah'ın cenubu garbi
sinde ve Sangemin'de Almanlar şid
detli bir hücumda bulunmuşlar ve 
geri püskürtülmüşlerdir. Alman • •---------------1 

ı;w~ . 
Sillin ıı- .. tarada tanzim edilme
del'ııı luzurnlu olduğunu kay

ektedir. 

birleşmeslndenberi İtalyan111 Balkan
lardaki menfaatlerinin büyük oldu .. 
funu ve bu menfaatlerin münhasıran 
ikhsadi olmadıtuu ifade etmesidir. , 

Sinyor Gaydanın, İtalyan menfaat-
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}i~llıidiye Son Hızile İlerliyor, Arkasından 
taktığı Köpüklü Dümen Suyunu da 

l M.eçhul Gemi Takipte Israr Ediyordu .. , 
"1ı, kap• , 0 ,.. kumandalarına devam 

'ıı bıl';ı.ı. etnirl 
ıı;lll,t ŞJ.mandıraya raptederek 

~ .. 
!•~·'"'t. aı 
~ 1'1.iltrek lllak için zaman sarfından 

S.l,al\ l\ Verilen bu emlrde ikinci 
;
1
•1di, dil tarafından yerine ceti -
llit Utla, b 

rota deiiştirlyor, peşini bırakmıyan 

ybancı ıeml de bunları aynen tekrar-

hyordu. 
Rauf kaptan söylendi: 

- Bu beklenmlyen hal, şu mevsim
siz takip bir saattir devam ediyor. 
Daha ne kadar sürecek acaba? 

İkinci kaptan söze karışh: • 
- Ben bunun kat'Jyyen Averof ol

dufunu zannetmiyorum! 

- Sebep! Eşkili meydanda!. 
- E~ki.H bir tarafa bırakalım su-

vari bey! Efer bu Averof olsaydı, şu 
bir !taatllk zaman zarfında yüksek 
sür'atlle aramızdaki bu bir m.Ullk me
safeyi kat.eder, yakamıza yapışırdJ. 

- Rauf kaptan buna itiraz eden bir 
çehre ifadeslle konuştu: 

- Sanki hareketlerimizi takip ve 
takJU etmekle başka birşey mi yapıyor 

bu g-cmt? 

- Hayır, ben onun hareketlerlmizl 
taklit edişini, Avcrof olmasına kifl 
sebep saymam .. Demek istediğim sürat 
noktasından dun oluşu bize yetişmesi
nin men sebebini teşkil ediyor. 

- Evet! 

HA'ITINDA \ 
Deıtizin lodos dalgala.t'lle çok az

gın bir hal almasından dün saat 1 

14 ten itibaren Köprü - Adalar ve 

atine ve arkadan relen yabancı harp 
S"emislne baktı. Hamldiyenln provası 

sislere dalarken elini havada saHadı, 
nave etti: 

- Şimdilik bo ça kal!. Allaha ıs

marladık!. 

Hamtdiye sis icinde ayni hızla Uer· 
lemeğe devam ederek epey yol aldı. 

Saat 9,57 g"tÇe süvari harita başında 
yaphf"ı hesaplardan ba111u kaldırdı. 

sordu: 

- Adll bey, sefinenln mevkllnl ta-
yin ettiniz mi? 

- Evet kaplanım! 

- Neredeyiz kuzum? 

Adil kaptan izahat verdJ: 
- Portsait fenerinin 22 mil şimali 

şarkisindeylz! 

- Demek Süve7ş sularına yakıa,tık! 
- Evet kaptanım! 

- Süveyşe rota tebdil edelim. 
- Siz bilirsiniz efendim! 

ların, Fransrz kuvvetlerini dene
dikleri muhakk~tır. Topçu faali
yeti gündengüne şiddetini arttır

maktadır. Her gün yeni yeni ba
taryalar faaliyete geçmektedir. 

kömilrlüklerdeki Kardif kömürü de 
sarf ve istihlılk edilmiş, reminin kö
mürsüı: kalma tehlikesi ba~l'östermQ

tl. Düdük ve tşaretel kılavuz i.stlyen 
Jlamidiye saat 12,50 ye kadar bekle
dikten sonra kılavuzuıı reldlfini cör
dü .. Türk harp .remlslnln Mısır sula

rına telişl orada dedikoduyu mucip ol
mut. Şira adasındaki bombardunanın 

tafsilatı Atinadaki teferrüatla blrllkte 
buraya yayılmış; halk, Türk gemisine 

karşı duyduju sempatl ile Ramidiyeyi 
&irmele hazırJanmışh. 

ANKARA RADYOSU 
Saat : 

11.00 

17.10 

18.00 
18.20 

H.35 

19.35 

19.50 
20.45 

İstasyonun açllı.şı (Mubte-
lif d:llerle) İs!ıltlil Marşı. 
Müzik (RlyaseUcumhur 
bandosu - Ma~lar). 

Ajans haberler• v. s. 
Cumhur iye& devrlnde ılra· 

t çalışmaları ve feyizli e
E:erıcri mevtı.ı.lu konuşma 

(Ziraat V. milteh.ıssıs mü
şaviri Ba7 Rahmi Öke lara
tmda:ı). 

Türk mi.ı.zlE"i (Tuna boyu. 
köçek ve miUi. havalar) ... 
Türk bav"' kurumunun ıc 

yıllık çalışmas. mevzulu ko
nuşma (T\irk hava Kuru ... 

m umuml meı kezi reisi ve 
Erzurum ıaebusu Bay Şük
rü Koçak tarafından). 
Tür'k mü1ltl. 
Cumhuriyet devrinde tica
retin karakteri mevzulu Jr.o .. 

Vermeyin 

1 Nakleden: Selami h:zeı 1 ._ __ _ 
Bayan mahcup durmuş aynaya 

baktı. Kırkını aşmış olduğu halde 
kalbi bir genç kız kalbi gibi atı -
yordu: Acaba Bay Ali Kurt ken -
disini beğenecek miydi? 

Gülümsüyorsunuz. Hakkınız var. 
Kırkını aşm4 mahcup durmw; de
yince ,gözünüzün önüne kara kuru, 
çirkin, mendebur bir kadın geldı. 

Amma değil, Bayan Mahcup e
nine boyuna, pembe beyaz, mavi 
gözlü, sarı s~lı. güzel bir k.zdır. 
Harp sonu bir türlü koca bulama
dı, Anası onu eteğinin yanından 
ayırmadığı ;çin kısme'i çıkmadı. 
Kızoğlan kız ihtiyarladı gitti. 

Nihayet kırkını aştıktan sonra 
arkadaşlarından bivi, Bayan Fit -
nat: 

- Mahcup dedi evlenir misin? 
- Tabii evlenirim. 
- Kocamın d<ıstlarından Bay 

Ali Kurt karısı öldüken sonra be
kar yaşıyamıyacağını anladı. Bır 
kız arıyor. Çok şişman, kafası cas
cavlak bir adamdır amma bunun 
ehemmiyeti yok değil mi? 

-Yok. 
- Öyleyse yarın bana g~ı. sizi 

tanıştırayım. 
İşte Bayan Mahcup Durmuş ar

kadaşı Fitnata gidi •ordu. Gitti. 
Henüz Ali Kurt gelmemişti. Fitnat 
dedi ki: 

- Amma Mahcup ağır .iivran 
Senin ad1n Mahcup Durmuş am
ma, kendin aiacansın, bir yerde de 
durmazsın. Halbuki Ali Ku~aun ka
rısı aklı başında, durmuş oturmuş, 
sessiz sadası• bir kadındı. 

- Ben ne yapayım? 
- Sen bir kere <;ok konusma. 

Malum ya bir kere söze başladın 
mı, mevzudan mevzua atlıyarak, 
soluk almaz, bin dereden su gö
türürsün. Kahkahayı bast:ğın za
man gök kubbesi çınlar. 

- Huyumu rnu de/::cştireyim? 
- Bi rsaat dişini sık, Ali Kurda 

ağır başlı, sessiz, kamil bir kadın 
'görün. Hele bir evleniniz, ondan 
sonra istediğini yaparsın. Fakat 
ilk günden senin deli fişek oldu
ğunu anlarsa dünyada seni almaz. 

-Peki. 
iBiraz sonra Ali Kurt geldi. Fi:nat 

takdim etti. Oturdular. Mahcup 
Durmuş konuşmuyor, gülmüyor, 
ağır durmuş, oturmuş bir tavır ta
kınıyordu. 

Bir saatte sekiz ou cı.iınle ya 
söyledi, ya söylemedi. Fakat ko
nuşmamak için nefsini zorluyor, 
üstüste esniyordu. 

Bir saat sonra Ali Kurı gitti. 
Mahcup arkadaşına: 

- Nasıl dedi beğendın mi? 
- Af.erin Mahcup, rolünü güzel 

_oynadın-. 
Bir gün, beş gün, on beş gün. 

Ali Kurttan ses sada çıkmadı. Mah
cup Durmuş F'itnata sordu: 

- Aliden ne haber? 
- O günden sonra bir daha gö-

rünmedi, ben de yarın kocamla 
beraber İzmire gidiyorum. 

- Dönüşte bu işle meşgul olur
sun değil mi? 

- Tabii. 
Fitnat gitti, ancak bir ay soıu a 

döndü ve döndükten yirm' gün 
sonra da Malıcuba: 

- Ali Kurt evlenmiş dedi. 
- Kiminle? 
- Leyla ile. 
- Ne!.. O deli fişek, ağzından 

çıkanı kulağı duymıyan, kuş be
yinli kızla mı evlendi. 

- Evet. 
- Hani sen .. 
- Evet ben ağır baılı kadınlar-

dan hoşlanır diyordum amma, Ali 
Kurt karısının sessizliğinden bıkıp 
us~. sen de o gün amma da 
ağır durdun .. 

Mahcup Durmuş çıldıracaktı: 
- Ayol sen tenbih etmedin mi?. 

Bu yolda nasihat veren sen değil 
miydin? 

Kimseye nasihat vermeyiniz. ., •.•.•.•.••.•.•••• •lb 
nuşnta (İhrac.Lh k$kilit1an
dımtıt. mUr'liürü Ba:r Servet 
Berkin taröl.fından). 

21.00 llliWk (Kü<iılt Orkeslra). 
22.00 AJan"i haberlen Y.s. 
ZZ.ZO MW\'.t (Cazbant • Plik). 
23.30 Son ve istıkl•l Mırşo. 

' tilll'ir ulunan iskele demiri bir 
dır;ıy \'e beş ;ruma balatla şa

lSq"a.rı ' raptedilerck suya bırakıldı. 
' la.nı ltlaklntye emri bastırdı: 

- :\'luhakkak düşman amiral cemlsi 
Averottur bu ..• Aramızda sistem ve 

sllih farkı yüzünden bununla karşıla
şarak boy ölçüı;m•k bizim için imkan
sızdır. Yapacaiımız tek iş, başvuraca .. 
fımız tek çare sür'aUmize dayanarak. 
önünden savu.şmaktır. 

- Halbuki Averof sür'atçe bize mu-
adil, hatti faik bir vaziyette bulun
maktadır. 

Rauf kaptanın verdiği kertelerle l'e .. 
mi rotasını Süvey~e dotru çevirdi, bir 
saat üç dakika daha yol aldıktan son .. 

ra hafilltyen sisin içinde bkele baş

omuzluğu istikametinde Portsalt fene
ri ıöründü. Hamldiye bu vaziyet u .. 
zerine yolunu kesti, bulundutu nok
tada staper etti. Düdükle Porf&attl.en 
kılavuz llitedi. 

Kılavuz, saat 13,30 da llamldiyeye 
yol ıöstererek onu İsmalllye havzasına 

gtUrdl. flavıaıun şarkındaki şaman .. 
dıralar arasında bıraktı. Daınidlye baş 

ve kıçtan şamandtralara bailanır baf

lanmaz Adil kaptan kömür işini temin 

için karaya yollandı. SU.varı de mutat 
ziyaretlere g-emjyl hazırladıktan sonra 

bir haftadır Akdenlzi haraca keı;mek 
üzere akına atılan Hamldlye muret
tebahna istirahat etmeleri emrolundu. Franııada en çok okunan Roman ... Avrupada 

L ltattıı Yol ileri! 
'iıı dıten· \' 111a.. tn tıı;kurları Umanın sa-
" •ını 'd ~ l.lt'a.tl 41 detti cümburtillerle 
t\ı. Cdôi . illi h ert:k Türk yliit. kruva-

~ ıı • ..,lciı•r.keıe e<lirdller. 
lltt Ye r 

ltıiı il liel'r ımaudan çıkh, şimale 
tı "-taar e ha..1tadı l\leçhul gemi bir 
·11 •ilea ' ~ da şt Ynl manevrayı icra et-

lt t\la.rı rnaıe rotasını tebdil eyledi. •o. .. ndank· 
~ ... ""'Cl~tntr. esil dumanlar ~acarak 

Peşlsıra tlerlemiye koyul-

\,~llt ı.,_Plan 
, l'ıioiınd Hamldi7enln kumanda 
~ııı.. .. ~ heoı kendi ser1n .. 1n1n sevi< 

"• "'aoı 1110fnl olu7or, birbiri ar
e~ralar yaparak •ıumacı... 

llamtdlyf' son hızile suları yararak 
ilerliyor, arkasından bırakbiı köpüklü 
dümen suyunu da meçhul remi takipte 
ısrar ediyordu. 

Bu hal bir müddet devam etti. Sil
varlnln endişesinden Bamldlyenln yl

fJt mürettebatı zerre kadar haberdal' 
dcfildl. Hatti., İmroz muharebesinde 

uğradığı hezimeti duyan Türk dentıı

clleri Averofla karşllaşarak boy öl· 

('üşmekt.eo çeknimiyorlar, böyle bir 
fırsat çtkmasını dörtrözle belliyor .. 
lar'1-

Rauf kaplan saatine baktı: 
-Tam sekiz! 
D .. I, llivo etuı .. 

- Bunda hakkınız var. Fakat İmroz 
muharebesinde Averofun yaraJandıfl 

hatta. bir an için büsbütün hareket
ten kaldıiı malilmdur. Belki henüz ta
mirini tamamlamamış, bu yüzden sür
ati azalmış olabJJlr! 

- Tamirini ikmal etmeden takibe 
çıkar mı kaptanım! 

- Klmblllr! Zaruri olarak bu ha
reketi yapmışsa ... 

Ufukla baru bir sis belirlisi vardı .. 
Bamidlye 10 dakika daba bütün bı

ır:lle yol aldıltlan sonra sisin içine da
larken Rauf kaplaıı bir defa daba sa-

Münasebetsiz tesadüf ve mevsimsiz 
takip Damldlyenio BeyruUa ikmalini 
tasarladığı kömür işini yarıda bırak ... 
hrmL'!. Türk kruvazörüne hesapla ol
nuyan bir .-ota taktp eUirerek epey 
mesafe aldırdık.tan sonra Mısıra scv
ketmlşll. 

Fakat burada kömür tedariki mese
lesi art.ık hayati bir şekil almış olu-
7ordu. Zira bu takip sırasmda yedek 

Adil kaptan karaya çıkınca mahalli 
liman reisinin yanına cltmlş, Hamidl

yenin kômür ihtlyacıru Uert sürerek 
kendilerine deli.Jet etmesini lstemtıU. 

Liman reisinin delatetile müracaat e
dilen kömür tüccarları Kardlf kömürü 
fiatmafa razı oldular. Hamldlye ilk 
olarak Portsaltte kendi parasile 360 

ton Kardlf kömürü satın aldt.. Adil 
kaplan bu işi başanp reml7e dönün
clye kadar süvari de İstanbulla veya 

Niridakl Donanma kumandanhfUe 

muhabere vasıtası aramakla 
olmuştu. 

meşruı 

(Devamı uar} 

en fazla oynanan piyes .. . 

HENRY BATAILLE'in ŞAHESERi 

ÇILGIN BAKİRE 
Fransanın en büyük artistleri yarattı 

VICTOR FRANCEN - ANNİE DUCAUX 

Perşembe 
akşamı L A L E Sinemasında :,,...._ ________ _ 



T B L G • A p - so •bdNctıaeılN -

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gür.de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

'ii·· . . ' -
' 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 , __________ ___ 

Yalnız BALSAMİN kremlerini kullanınız 

KANZUK 

BalsaminKremıeri 
Cildinize daimi tazelik ve ma' 

b,r se'Viml.tli.k verir. 

KANZUK 

Balsamin Eksiri 
Yüzdeki çil ve lekeler: giderir. 
Traştan sonra latif serinlik 

ve yumuşaklık bahşeder. 1- Şartname ve nilmunesi mucibın ce 2/ X/939 tarıhınde kapıilh r.arfla ihale 
o1unamıyan 10 mHyon adet bira ~ış~· k apsulil yeniden pazarlıkla ek. ıltmeye 
konmuı;tur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESi : Bevol'lu İstanbul 

11- Muhammen bedeli, beher bin adedl 260 kuruş heı:ıabile 26 bin !ıra mu- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vakkat teminatı 1950 liradır. I~ 

lII- Pazarlık 16/Xl/939 Perşembe ıunu saat 14 de Kaba~ta Ley•zım ve 
Müba:yaat subesindeki alım komisyonun da yapılacaktır • 

IV- Şartnameler her gün Levazım eubesi veznesinden ve izmir, Ankara 
BaşmüdürJ(iklerınden 130 kur~ mukabı !inde alınabilir. 

V- İırteklilerın pazarlık için tayin edilen &ün ve atte % 7,5 ıuvenme pa
ralarile birlikte yukarıda adı a:eçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (8993) 

* * Cinsi Mii<tan MubırDmea % 7,5 Ekıiltme 

bedeli lemin ali teldi ıaati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Fıçı mantan 
Kamyon 
2unpara ıa,ı 

60 S/m 

212.000 adet 
1 • 

48M- 349.80 Açık Ek. 14,30 
3150 - 136.25 • lD 

2:10 • 3760 - 282.- Pazarlık lD,30 

ı- Şartnameleri, mevcut fıçı mantan nümunesi mucibince yukarıda miktarı 
7az.ılı 3 kalem malzemt> hizalarında ımterilen usullerle satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedelleri. muvakkat teminaUan. eksiltme saatleri hiularında 

1aıılıdır. 

lli- Eksiltme 10/Xl/939 Cuma günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

TV- Şartnameler her aun sözU aeçın şubeden parasız ahnabHecej'.i &ibi 

fu;ı mantarı numunesi de gOrülebilir. 

V- İsteklHerin eksiltme için tayjn e<iılen gün ve .saatlerde % 7,5 ılivenme 

paralarile bırlikte mezkOr komisyona gelmeleri ı14n olunur. t88~9> 

~ Dr. IHSAN SAMI .._.ı 
GONOKOK AfŞISI 

lfelsoğukluğu ve ihtilAtlarına kar 
p pek tesirli ve taze apdır. Divan
,.ruu Sultanmahmud türbesi 

No. 113 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cKurşun kalemler> hakkındaki icat 
ıçın alınmq: ÖJan 21/1/930 tarıh ve 
1003 numaralı ihtira beratının ihtiva 
eltili hukuk bu kerre bqka na deviı· 

ye yahut icadı Türkiycde mcvkıı tiıle 
koymak :çın ıcara da~ 'erilebıleceği 

teklif edılmekte olmakla bu hususa 
nıalılroDt edınmek ıstıyenJer.n Galatn
da, Aslan Jlan 5 nci kat 1 - 3 numa- ı 
ralara mfiracaateylem leri illn olunur. 

...... 

1939 senesi zarfında yalnız 
ZENıTH RADYO 

Bütün dür.yada diğE'r 3 muh
telli faıbrikanın satmış oldu -
ğu radyolardan fazla radyo 
satmıştır. 

6 ve 8 lambalı 
En 60n model ZENİTH radyo
iannı tecrUbc ediniz. 
BAKER .Mağazalarında her 

yerden müsait fiat ve artlar
a satılmaktadır. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telcraf lalbaas.ı 

No. 130 Yazan: M. SAMİ KAKAlLl!.L 

TürkOrdusunun Şenliklerini Seyreden imparator 
Ve Maiyeti Çılgın Bir Hale Gelmişlerdi 

Halıtte. Marmarada bulunan Türk 
harp gemılerı de tenvirat için hazır

lanmışlard1. Hücumu umumıden ve 
bu suretle bayrilm olacagından habed 
olmıyan istanbul Rumları ı ız ve 
sakin kale bedenl"rinde düşmanlarını 
ı:ozli.lyorlardı. 

Akı,ıaın ez.anı oJdu. Yatsı ıe'-ti. Bir· 
denbıre İstanbul surları ve Galata te
peleri etrafında bulunan Türk ordu
~wıun ışıklara ı:ırkolduğu göruldu. 
Yuzbinlet'ce mum ve meş'ale ışıkları 

J. tnnbulu tcrçevelemışt 

Yuzbınlerce 'J"ürk trampett>, davul 
çalarak ıarkı öyluyorlar, oynuyorlar, 
cumbilş eylıyorlardı. 

Türkler n bu görülmt>m[Ş ıenhitleri, 
i 1anbul ""aJkını şaşkuıa çevirmişti. 
Jlerkes surlara koşuşmU1tu. Ne olu -
yor'." , 'e<lır"' . dıye bırbır crıne 1ıoyle

nıyorlardı. 

Ortalık ka. ışmıştl . KJ lerını, du· 
al ını, evi ıinı terked o Rumlar, hep 
surlara k~usm~hıı-dı. 

Türk:erın bu. ıenLklerıne, başta .ınl

prator oldutu halde b!ı; kimse mana 
\'Premc111ştı Hatttı , hır a:. alik impa • 
ntor Notarasa ordu: 

- Amıral. bu ne hoıl?. 

- Bilmem hqmetpeap!. 
- Ne deınek istiyor Türkler? 
. - Belkı, miUi bayramlarını tes'it. 

edıyorlar • 
- Acaba dersin? 

- Başka ne olabilir haş~.etme3p!. 
Yoksa bir hücuın arjfesi şenliği 

m1dir ders1n? 
- Zann~tmeın ımparator.. . Her -

halde büyÜk blr bayramları olsa ıe
rek . . 

- Fakat: ııe muuz.z.a ın bır şenlik bu. 
- Evet: bütun TUrk ordusu oldu-

ğu gibi görillilyor .• Çok muhteşem bir 
l•Y 

Etraf o derece ışıktı kı., butun Turk 
ordusu tanuımıle ayan görülilyordu. 
Toplar parlıyor, T\.lrk akıncılnrı bir 
yandan bir yana :ıt ıüruyor. kocn ka
vuklu ııipaluler elele vermış m:lll o -
yunlar oynuyorlardı. 

Rumlar, baıta imparatorları oidugu 
halde, Turklerl 11eyre daldılar .•. Cid
den. eğlenceli bir alemdi. 

İstanbul kumandanlıjını Uzerine al
mış olan meşhur İtalyan kumandanı 
Ju tinyani, Top.kapıda bulunan mev-

TAK Si M'de -----.-

K R i S TAL 
SALONU MÜDİRİYETİ 

Bayan SAFİYE'yi 
Cumhuriyet Bayramının ikinci gecesi 
sayın halkımıza dinletebileceğini müj

delemek.le bahtiyardır. 
Kıymetli san'atkarımıza memleketin en 

güzide SAZ HEY'Tf refakat edecektir. 
Cumhuriyet Bayramı münasebetile sureti mahsusa.ela Ankara rad
yosunda Konser vermeğe davet edilmiş olan değerli san'atkiın 
mız, 29 T. evvel a~amı Radyoda ve 30 T. evvel akşamı da mü~ 
semizde okuyacak ve ondan sonra konserlerine her gece devam 

edecektir. 

Ayrıca Macar Kadın Orkestrası 
••• Varyete ve Balet numaraları. Tel: 40099 --

lstanbul Orman Müdürlüğündeı: 
1- Orman Umum Müdürlügü için 2500 adet devlet orman çekicinin imali 

10 gün muddeUe eksiltmeye konulmuştur. 

:ı.- Mezkfır çekiçlerin muhammen bedeli ceman (24000) liradır. 

3- Ek•ilbne 939 lkinclteşrln (1) inci Çarşamba iünO ııaat 15 de İstanbul 
Orman MüdiriyeU odasında yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 1800 liradır. 

5- Şartname ve nümuneler İstanbul Orman Mudürlütünde görülebilir. 
~ Eksiltmeye girebileceklerin iimdiye kadar bu ~bı işlerı yapmış bulun

maları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte 6öziJ ı~en komc yona müra~ 
caatlan. (8804) 

KIŞ M E.V Si M 1 GELDi 
Her renkte 1940 modeli 

Uzun vade ve 
kürk mantolarımız gdmi§tİr 
kefaletsiz olarak 

Mağazamızda satılmaktadır , 

ARJANTE TİLKİ 
Mahmutpaşa cad. No. 137 Telefon : 22554 

kilnden hazin ve kederli btr surette ve ıla.hi manı.ara herkesın akıl ve ız ... 
Türkleri Eeyre dalmışt· İc;ınden ıöyle anını elinden almıştı 
du~aıniıyordu: 

- Ne muazzam bir milJet ... Ne 
korkunç ınsanlar .. 

Gece yarısı oldu. Birdenbire bi.Jyük 
toplardan bin gürled.J. \re bir anda 
nıee"alcler, mumlar, at ler söndü. Or
t.a4k kapkara kesıld.i. Trampet.eler, 
davuııar. şarkılar bir anda durdu. 

Beş altı saattir devam eden velvele 
ve ışık bir anda durmUŞtu. Surlar ü
zerına dolan Rum a.eyirciler ne oldu
ğunu şaşırınışlardı. 

Dernek , Türkler bayret.mlarını tes'it 
etmiş ve bitirmişlerdi. Artık, yatacak
lardı. İstirahate r;E-kileceklerdi. 

İstanbul halkı, bu düşüncelerin tahtı 
tesırinde olarak ı;eyir yerJerini terk ile 
ayrılacakları zaman birdenbire sur
ların etrafından ve karanlıklardeı.n ilA
hi ı>esler Meldiğini işittiler. 

Yüz binlerce Türk secdei rahmana 
kapanmış tekbır ıetiriyordu: 

- Allahüekber!. 
Bu, korkunç oldugu kadar azameU.i 

ve ilfıhi t;CS, İstanbul surlarına vur -
dukça akisler yapıyor ve ll.si.imane 
yükf:eliyordu. 

İıı;tanbul halkı ve ıt.Vlakerna• sara
yından biraz evvel Türk ordusunun 
şenlik.terini ·eyreden imparator Kos
tantin ve maiyeti çılgın bir hale ıel
mişlerdi. Bu. rnüthiş ve korkunc man
zara kRrşısında tirtır titremeğe baş -
lamışlardı. 

llerkes, kesik Ye kısık bir sesle bir
birine soruyordu: 

- Ne oluyoruz.?. Ne oluyor?. 
Bu auale kımsecikler cevap vereın.i

yordu. Çünkü: birbirini takip eden ve 
yine bırbırine zıt olan bu muhteşem 

Art.ık, s-urlar etrafında ışıkJar son
mtı~. tekbır sedali.ırından başka bır

ff'Y lşıtilmıyordu. 

AzamC'th bir uğUltu , dehşet veren 
bir seda, durınadan de\&.1m ediyordu. 

Buna mukabil, yalnız dfli tutulan 
hır lstanbul şehri ve arasıra ölen bir 
adamın &özleri gibi parhyan İstanbu
lun ışıkları görülüyordu. 

Fakat; Türklerin bu deh~et saçıcı 

1 şenliğine saaUer gec;ti&1 halde ve hatta 
sabaha kadar kimsecikler ınana ve
rememişti. 

Lakin bunun manası sabah namazın
dan sonr4 Rumlarca anlaşılacaktı. 

Hazreti Fatih; İstanbulu fethe kat.
iyyen karar \'erdiii için azminden 
dönmiyecekti. 

Bilhassa ordu.sunun kuvveei man
viyesıni yükseltmek ve Bizans halkına 
korku ve de~L vermek için elinden 
ne ıeliyorsa hepsini yapıyordu. 

Bütun ordunun hep birden yatsı na
mazından gece yarısına kadar yaptığı 

ınum alayı $enliği gayet muhteşem ve 
muazzam olmakJa beraber bilhassa 
gece yarısından sonra bütün mum1a

nn ve ıeıkların sönerek ti sabahadek 
hep birden tekbir getirmesi bütün hı 
rfstıyanları ürkütmüştü. 

Fatihin yliz eUi bin kUıiden mürek
kep or~usundan başka, ordu~ile bera
ber İstanbul kaleleri önüne geJmiş on 
binlerce ulema, şeyh ve müridan vardı. 

Bunlar da muntazam teşkil~ta sahip 
ordular gibi şeyhlerinin emrinde hare
ket eden birer kali1e idi. 

(Devamı L'ar) 

~a dyolarını 
fenclh eder.>senlz: 

VePdlğlnlz 
par.> anın 

2rnısll kıymeHnde · 
bir:> Radvo almı$ oluPsunuz ... 

Göz ayarından başka 11 lambalı 

H 1 LCO 
ayarı bozul naz 2770 - T R O P f K modeli 

en mütekamil radyo ahizesidir. Fen bakımından diğer markaların 
hepsinden iki sene ileridedir. 

~ W1 miiJıim ta~~ <>8uı fi/1adef/!J4da 

PMILCO AllDYO AND TELEVlılDH CDRP. ~ 

TÜllHİ'r'E UllU!f llÜHti5İLI HELİOS MÜESSESRTI. liRLRTH-fsTllllBUL 
P.H. l'tOO, TEl.EF. 't't616 

1357 Hicri 
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1355 Rumi ------Ram'azan ı. ci Teşrin 
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Vakitler Vasati ~Z.tııl 

Ea. dL 9 '· d .1. --Gıineı 6 29 1 20 
Öile 11 58 6 49 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı 
İkindi 14 49 
Akşam 11 mı 

L 
Yatsı 18 41 

9 38 
12 00 

1 321 

Nevralji, kırıklık, ve bütün 
icabında günde 3 

ağnlarıuızı derhal k,,,e" 
kaşe alınabilir. 

!m•ak 4 49 11 39 - • Her yerde pullu kutuları ıBrarla isteyiniz. 

- Hanımefendicığim reddetmeyin. Bütün ko
nak yeis içinde! Hepimiz sizi bekliyoruz. Her şey 
öyle yüzüstü kaldı. Kimsenin canı bir işe el sür
mek istemiyor!. 

Diye, birçok şeyler söyledi. Bu kız, benim 
yalıya kapandığım ilk ,gündenberi kiıh uzaktan, 
kah yakından hayatımın hemen her saıfhasını bi
len, görebikn bir kızcağız. Ondan sakınmadım, ona 
bütün yaramı açtım, nasıl bir felsefenin beni an
cak yaşatabildiğini, yaşamak için yaşamanın ne 
dE'lllPk olduğunu ona uzun uzun anlattım. Ve: 

- Gö~üyorsun ki, ben gelemem Ulviye ... 
Dedim. Zavallı kız, boynunu büktü, bilmiyo • 

rum neden ve niçin gözünden bir damla yaş aktı!. 
İı,Jlendim. Eğer, kalkıp -gramofona bir şen p1fık 

koymasaydım, belki ben de ağlıyacaktım. 
Yarabbion bu ağlayış ne tehlikeli, ne korkunç 

bir ağlayış olurdu! iBen ki, ilk günü bu kızın diz
lerır,c bir yangın alevinde kavrırlan başımı koy -
muş: 

- Ulviye, beni kurtar .. , 
- Bana yardım et!. 
- Bana Cahidi bul. 
- Beni, kaçır!. 
Diye y.ılvarmıştım. O zaman ne masumdum, 

ne barnbaşkaydım, bu kızın temiz ve hala gozu 
yaşlı, gönlü yaslı ka1bine ne kadat" yakındım! Hal-

buki, şimdi aramızda katrandan, balçıktan bir ıJI 
rum var!. Ona bakarken kendimden utanıY 

k ül küçülüyorum, küçü•lüyorum, bir avw; 
yere yığılacağ>mı zannediyorum!. 

Bunun içindir ki, onun yaşaran gözleriııe 
bakmadım, onun ruhundaki derin sızıya hİÇ 
hl< göstermedim. ~ 

Plfilctaki Kazaska aklımı çddi ve .. Baıf. 
yerlere götürdü. Ondan Nedim Bey NazJJJİ)1 
dum: 

- Ne yapıyor?. 
Dedim. Baktım, ~amızda geçen hiıdısel' 

h;ç haberi yok. 
- İyi.. 
Demcklle geçti!. Ve .. Boyuna bana: 
- Geliniz. 
- Hanımefendiciğim konağa dönünüz. 
- Dive yalvardı, durdu. • e 
Fakat, ııe yapabilirdim ki, olmıyacak ş~Y 

kım!l<': 

Amin ... 
Demez.!. 

* Nedim Bey Nazmiyi Ulviyeden ne diye,· 
dum bilmem? T.-al>yada karşıma çıkıvcrd ·· 

{Devatı>• ,;J 


