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MOLOTOF BUGUN BiR NUTUK SÖYLUYOR -
Almanlar bu nutku muharebenin tarihi 
bir dönüm noktası addediyorlar 

.---------------------------------------
Memleket dışında bayram 1 

Bitaraf 
Balkan 
Bloku 

Alman - Sovyet paktı ittifaka 
,lt!ll!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!l!!!!!!l!!l!ll!!I...__ ... , 

İtalya ile 

Balkan devletleri için 
şimdi ııra kemalicesa
retle bitaraf bir müda
faa bloku kurmaya 
gelmiştir. Buna müte
ferri olan münasebetler 
sonradan da halledile
bilir. 

Yazan: ETl:M fZZi'T BEN1Ca 

ISacüniin poll&ikımda hikim olması 
li&ı... relen blrlncJ prl, hamleyi yap
lllaak, esası kurtarmak, bundan sonra 
•iıeterrı itlerin tanzimi ile meşgul 
elaaaittır. Bu muvatfaklyetl ıösterebll
~lclo de çok oevlk, sür'atli v e dl
.._ harek.e& etmek lazımdır. Esasen 
~ dJplomui uaullerJ Ue buciuıün 
~isini yekdlierloden tefrik 
llateıa ..._.. vaaal da budur. Şimdi bu 
ı.,. ~ bareke&e •~ek, lllll''aiU 
.. _ ra •anaak ....... Balluul deyleUe
•oqe •elınll&lr. 

.........._ llah9te &nim relıılfll 
lltaac1a yapalan &oplantaıarda l'iirk -
t..u1a - Fransıa müdafaa pak&uun 
~ poUWlasma vaki &esirleri Ue 
4YııaPIUUD cenaba prklsbıde bitaraf 
~ blot tettill lmkialaruun röriifül 
titih.a ve bliJiik komta devletlerle 
~ ~ ~Ülluebe&lerln tetkik edlldiilnl 
-aoıa AJamı baber vermektedir. 
4ını zamanda, DeyU Telp'al'an dipio:.ut Dlllbarrirl de bir Bal~an bloka 
ile Ü&erinde darmalı:ta ve Tiirkl7e 

ita.ııuan ba7oldatefrlklmeaal 
~bDelertnln lmH edllecetlnl by

lı:tedlr. 

Deıu Telcral, mabarrlrbaln 1ahmln 
etUtl tanda bir BalbD bloka ae.klll 
=:a Tiirlı:l1e Ue i&aıya anamda faal 

...... c_e.r_lkı meabaln DWI Ylieade •e
~ı. barin lcba, üzerinde bir 
_,u diftbaiilmeyl llUlum eden bir :.:adar, Tirkb'enln biyle bir &etrlkl 

e&nuısı lolD nYelemlrde Ana
...... lsilklllloln fillen biiluimden 
~~. balandataaa Ye i&al1&11m Q'Di 

:--ada ba miinuebeUe bir Balkan 
te.teu oldatuua kabul e&mesl lbun
~~>'le bir vaal1etl Tiirk diploma
;;;""' bbale ne dereceye kadar ve 
.._~rla mliRH olabileeelfni takdir 
~önce benin AnıavaUuiun it-

tahvil ediliyor mu ? 
J 

AJJDaD - loY7et ]9Ütmm bna1aıHblı din (191da 8oV7et llarlcl7e Mum tin umu ~... SaNa ~-- Almaa 
RarlclJe Nazın Fon lllbbeniNlt ve 8taıln) 

Londra 31 (HU&USi)- Sandey Ek5-
pres ruetesı SoTJet 7tiksek clivam riya
setinin aalı rinti fevlı:alide olarak bir 
ioplan&a yapaealuu 7umalı:tacbr. Ga
aete, ba toplan&adan 10D1'a, B•Jl&IWI 
müstakbel baUa barekeUnln lı:at'i su
rette anlaıılacatını blldJrmektedlr. 
Buı mehatllde bu 31 tqrinlsanl ta-

rihlnln baıünkü muharebede tarihi bir 
d6nim nolı:tuı teşkU edecıell iabmln 
edilmektedir. Molo&ofan a6yl1Jecetl 
natlnua, aalll lehine amami bir arzu 
teklini iktisap etmesi ook muhtemel
dir. 

Buciinkü lçtlmacla Polon:ranın Sov
yetler tarafından Jwaı edilen kısmının 

- ---------------- - -- -

Lodos fırtınası hAIA 
devam ediyor 

Dün akşam Kalamış vapurunun camları kırıldı 
bir kaç yolcu yaralandı 

Lodoll farlulU& bili devam etmek
tedir. Din alqam aaat 18 de Haydar
paşadaaı köprüye celmekte olan İsmail 
kaptıuıan ldareılndeld Kalanuf vapu
runun camları fidde&li dalcalardan 
karılmıt ve karılan cam parealarlle 
pencerelerin 1anuada oturmakta ~lan 
yolculardan ieimeıa Vahit Vabldln 
eti Ba1au Bimla Ye kiioiik yavrulan 

ve Mustafa otlu Halli aduıda dlier 

bir yolcu muhlellf yerlerinden yan
lanmıılardır. 

Yarahlar Beyoila butanealae Jı:al

danlaralı: tedavi aHma allDDUflardır. 

Bostancı mendfretlne balla bulanan 
Erenlı:ö1lii BDmlye alt bir metör Ue 

(Devamı 3 tWcU aahifede) --------, ~-Gözlle Ce~~·!_!r -~-

da l'ellllleD ilhakı ilin ohınaealı:&ar. 
P AllİSTEJd İNTiBA 

Bröksel 81 (Bun.al)- Belp aJa,nsı
mn Parls&en ötrendlilne •öre, Molo
tofun sulh lehlne yapacaiı iefebbtls 
Fransız mebaflllnce Alman sulh taar
ruı planının mü&emmtmatuıdan adde-

(Dl'vattıı 3 üncü ıahifede) 

Roman yanın 
yeni İran elçisi 

Tahrana gitmek Üzere 
busabah şehrimize 

geldi 
Bu sabahki konvaruılyonel ve Semp

lon eksprf'S &renlert yine rö&arla gel -
mitlerdir. Roman1anan :reni İran el
~illflne tayin olunan Kondurakl ve a
ilesi bu sabahki elı:spresle şehrimize 

~elmiş, istasyonda Romanyanm An -
kara büyük elçlı;I Stoyka, Romanya -
nua iırtanbul ceneral konsolosu ve 
konosoloshane erkinı tarafından kar
planm11lardar. 

Bayan Kondurakl1e aarJt bir bilket 
takdim ediJmlştlr. Kondaralı:I ve allal 
dofruca irana cltmektedlrler. 

Ye Ubalı:anm İJaa'IHere ve Fnuuıa 
~dan oldafa dbl bir kumı Bal
'- devJe&lert ianlmclan tlabi bbal ...... -Uı. edllmemlt old'Dianu alkre&.
~- Jlaunm. Ba IUbal'la De1ll Telsral 
~~&Ilı malwTlrlnln ba yoldaki 

~ Ye ümidi, &11&7n bir menudar. D . 1 d d kuvv t gelı·yor fıe ..._ Balkan blokanan tefekkülibl - ı omınyon ar an a e 
~irlaaeı deneeie nuarı iUbare ala-

Ba sababkl konvanal1onel trenlle de 
Be~ada banlı:acılalı: tabslllnte bala -
nan bir rencimb ve 10 Ce'k mtuteelsl 
relmlljlerdlr. L.-.::- olan teY Ulı: iace TirklJ'e - --

~· - YacOllaYJ• - Yanaals&an 
.. ıt& Balcartdan araaanda tam bir 

:::.- Yaparak bleku vAlı:Ja halinde 
....., • lı:oy..u n oaclan ııonra ba bi
ttik •üdafaa ve aalh blokanan bii
~llafulan De olan milnasebetıerinl 
llt IOlı:mat Ye tetkik etmek cerek
~ llat&i, ba blokun ıimdb'e kadar 
a...~lı:~ttne mini ola• sebeplerin blrlal 
'1,~m vul1eU ime, muhakkak 
a.._ laa ve baUi clalaa mühimmJ de 
~ı· 
.__ 

1 
_ ıuırmadaa, blna11 ortaya oa -

.~~ bunan saldaki ve soldaki 
_,~0iarla olan münaaebatını &etlı:llı: 

oO:IDekÜI', 

-.., lierteıden ooce Türk - İn•iiiı -
._ &aaaıa raranu.&ne de bUbaua cuve_,,,,ek ......_ 
tı114aıı:-. Balkan dn letl kendi arala
llJaa i her . liarlil huauıı menfaat mil
~ Ve Pürualerlnl bel1arat ederelı: 
.. , lana sulh ve lsilkrannı, hı&lk
-..,.d.,,e llellmellni emniyet altında bu
»eu ~&eak ve leabıaa cire bu enut1-
ee1ı: ..,,,,, leıa ve muaeUihan •üalaa ecle
ıllrter blola lı:anna11 ceclkUrmemeU-

\' Bnctn itin ba blekan tefek-
fllJea milli olacak llitblr kuv-
(Devamı 3 tincü aabifede) 

Görünilşe baılclırsa, hidiseler git- giliz İmpa.ra~rlulu deniz hikimi
tikçe uzun müddetli ve geniş m1k-j yetini nasil elinde bulundunıyor-
y asta bir harp ,elclini ahyor. İn- (Devamı 3 tlneil sahifede) 

Fin hey' eti bu 
akşam gidiyor 
Londra 31 (Hususi) - Helsinki

den buraya gelen malUınata g<ire, 
siyasi partiler ~kovaya .gidecek 
olan heyete verilen tarliınatı ıtıas

vip etmişlerdir.. Heyet -reisi Pas
sikivi ve diğer zevat bu akşam 
Moskovaya hareket edeceklffdir. 

--<>Oo--

Amerikan 
vapuru nerede? 

Nevyork 31 (Hususi) - Biır Al
man kruvazörünün Murmansk.tan 
götürdüğüne şüphe edimiyen City 
of nind vapurunun h8len rıerede 
bulunduğuna dair burada hiç bir 
maıomat yoktur. 

Yunanistan 
arasında 

Bir dostluk ve ademi 
tecavüz paktı müza

keresinden 
bahsediliyor 

Londı:ıa 31 (A.A.) - Times 
gazetesinin Rotterdam muha
birine na~ İtaya ile Yu
nanistan arm;ında pek yakın
da bir dostluk ve ademi teca
vüz muahedesinin imzalana -
cağı hak!k:ında Be~linde şayi -

ı 
alar deveran etmektedir. Bu 
şayialara göre, bu hususta ! 
ilk t~ebbiisü İtaılya yapmış -
tır. " ~ 
Parti Grupu 

bugün toplanıyor 
Meclis Riyaset Divanı 

için namzetler seçilecsk 
Ankara Si (Telefoala) - Meclis 

Parti ırupa, baıün aaat 15 te toplan
tıya oaimlnut&ar. Toplanbda lDWaap 
mtiddetl biten Meclis rl1aset dlvuı 1-
tıln Partice cös&erllece'k namzetler rö
rtişilleceldlr. Meclis :Rlyase&lne Bay 
Abdülhalik Rencla'nm yeniden namzet 
cöııterilmeslne kat'i nazarile b:ılı:almak
ta4ır. Reis veklllerl, idare lmlrleri ve 
divan lı:ltlpleri araaanda da esaslı de
iitlklllı: olacafı zannedllmlyor. Riyaset 
dmuu intihabatı yannlı:l tıarwamba rt
nii 7apalaeaktır. 

Romadaki 
Alman sefiri 
Berline gitti 

Parls 31 (HWJUllİ)- AlmanJ&DID 
Komadaki sefiri Fon Makeııaen dün 
akşam Berllne hareket etmiştir. Sefir, 
bu son clinlerde taşlat tefierile de
vamlı görilşmclerde bulunm111tu. 

Sefirin, İtal) anm bucilnkü vulye&I 
hakkında BIUere sarih malfimat vere
cetı llUIDedllmek&edlr. 

Londra 31 (J. D.)- Fon Makenae
nln Berllne Fon Papen Ye Alman7anın 
Moelı:ova ldlrt ile cöriıpnek tiaere p&.
Uii bakkanclakl haberler tebtp edtl -
aet&edir. 

'RADYO HABERLERJI 

Atenianın hatınlmaeı 
Londra 31 (Radyo) - İngitere 

hükUmetinin ramıt bir beyanatı 
Ameri.kaya g<iDderimiştir. Bu be
yanat Ateniıa v.apurunun batın -
ması hakkındaki Alman iddialan
ıu reddetmektedir. Vapur torpile 
çarpmamış, bir Alman tahtıelbahiri 
tarafından ba1ırımqtır. 

Perağdaki ka"flkbklar 
Patis 31 (Radyo) - Prağdaki 

kaıışl!ldıkların zannedildiğinden 
daha mühim oduğu anlaşılıyor. 900 
kişi teıvkiıf edihniştir. PoJ..is halk ü
zerine ateş açmıştır. Prağ şehri 
blliiil örfi idare .altında addedt.!e -
bilir. 

Amerikadaki bankalar 
Paris 31 (Radyo) - ~·ika 

hükmeti, Amerikadaki Alman 
bankalarının falİl.iyf!ti hakkında 
taWkikat yapmaktadır. Bazı istiıç • 
vaplar yapı.'bnaktadır. Tahkikatm 
adli san.ya geçmESi muhtemetdır. 

• (Diler .......... 1 ... IÜJfefe) 

.idilli Şef ismet :inanı Cmalau17etln on altınca Jıldinibnii rinii bHabelerinl 
in& • •erlerken ' 

.Pef&e 10- Cmnbarlye& bayramuua 
J'lldönlimil mllnuebetue Taran Cemi -

yeU Peşte 'Unlventteslnde bir toplantı 

tertip etmiş, ttls Profesör Çollllolll &(!ahi 
nutkunda Türk mllletlnln harlkalide 
terakldlerinden bahse&mJıtJr. 

Bana mtlteaklp doktor Medreııltl. 
General l..aelnhab, B. Bonrd Tin 

mnıetlnJn faziletlerini, TtlrJı: - Macar 
milletlerinin meıışelerinln blrlltlnl ve 

•• 

lJı:i millet araaanclakl klU'1lrel baiJ an
lat mlfl&r, hararetle alk1tlaaımatlanbr. 

Pepe elflmlz Rfareüwae binasında 
blr kabal resmi &enlp et.mittir. 

Biikret 30- Comharlyetln 7ıldönü
mü minasebetile Biikret eltılsl B. Tan
növer büyük elı;Ulkte Türk kolonlslnl, 
ötteden sonra 7abanealan kabul et -
mq, resmi lı:abalde saray erkinı, hii
kfkmet azası, kordtplomatllr hasır bu
lunmapur. 

Universite bu sabah 
merasimle açıldı 

Rektör Cemil Bilse) Üniversitenin bir 
senelik faaliyetini izah etti 

İstaırbul üniversitesinde bu sa- j Rektör salcnu hıncahl.JlÇ doldu-
bahtan itibaren yeni ders yıh faa- ran 1alıebelerln tt>zahüntı arasın
liyetine başlanmıştır. ı da söylediği bu nutkunr..a ttniver-

Bu münasebetle sabahleyin kon- sitenm bir senelik faaliyetini izah 
ferans salonunda büyUk. merasim etmiştir. 
ywıpı'lmıştıır. .Merasime tam saat Bu izahattan öğrenHciiğille göre, 
10 da Rektör Cemil Bilsel'in bir İstıanbufl ümverstesimle alebe sa • 
~~ m.u.tldle başlanmıştır. (Devamı 3 üncti sahifede) 

Makine e 
Verirken: .............................. 

" Biz sizi değil, Çem
berlayn'i ar1yoruz ,, 

'Londra 31 (A.A.) - .Saint - Ni~ ı 
dan• bal:ıkçı gemisini batrran Al
man tahtelbahirinirı kumandanı 
geminin kaptıarunı kurtardıktan 
sonra: 

•- Biz, sizi dejü, Çembeirlayn'i 
arıyoruz.> demi§tir. 

Saint - Nidıan'ın m ki§iden iba
ret olan mürettebatı bir tahlisiye 
sandalma binmiftL Tahtelbaririn 
kumandanı şu eözleri ilive etmif
tir: 

•- Bizim İngiliz balıkçı gemi -
rerinin m~ttebatı le hiç bir aü
kam12! yoktur. Fakat Ahnanya; 
Çemberlayn'in başladığı harbe 
nuna kadar devam edecektir.> 

Kumandan bımdan aonra gemi 
miirettebetının sandalda yiyece)r.. 
leri olup o'hnadığmı sormuş ve 
Ol'ilara bir kutu bisküvi wrmiıftir. 

gemisi sandala yaklaşarak tayfa • 
lıarı kurtarmıştır. O esnada tahtel
bahir bir daha göründüğü ıçın 

cLynx• telsizile imdat işaretleri 
vermiş ve bunu gören tahtelbahir 
gemiyi bombardıman etmiştir. 
•Lynx• in mürettebatından iki kj. 
§i yara!lıanmıştır. Alman bahriye -
lileri •Lymc> in bordasına pa1la -
yıcı maddeler koyarak gemiyi ba-
tır.ınışlardır. B\lllıdan. sonre Hull 
limanına bağla ·Lady Hogarth. is
mindeki balıkçı gemisi facia ma -
halline gelmitiır. Ge-minin .geldi -
ğini gören tahtelbahir onu aglebi 
ihtimal bir bir torpido zannederek 
derhal batrnıt ve gözden k avbo. -
muti.ar. 

Lady Hogıarth., diğer iki balıkçı 
gemisinin mürettebatını bcrd11Sıtıa 
alarak İskoçyada karaya çıkarmıt
tır. 

Gemi mürettebatının sandallda 
y.aktı~ ateşi .gören cLynx• balı~ı 

İngiliz tayyareleri Almanya 
Üzerinde bir uçuş yaptılar 

Londra 31 (A.A.) - Hava ne- mıŞlardır. Hav.anın fena olmasını 
zareti bildiTiyor: ve karşılaştıkları müşkülata raj-

qilia hava ku-vveterine men _ men tayyareler kıymetli mallı.mat 
ekle etmeğe ve birçok fotograflar 

sup tayyareler, pazartesi günü şi- çekmeğe .muvaffak olmuflardır. 
ma1f Aimanyanın hava meydan - Gece yansına kadıar y.alnız bir tay. 
lan üzerinde keşif uçuşlan yap - yare üssüne dönmemiştir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamızdadır) 



Şehir otobüslerinin belf'diye tara
fmdan l1letllmeslnden tlmdlllk vaa
rcçllmlştir. Bir istirhamımız '\'ar: 0-
tobu.ıı;. ser\ Urrlni. o halde, daha mun
tazam bir hale koymalıdır. Otolıü.s~;ü

Jerln. bir vatlt cetvellneı ıöre ha.reket 
elmedlkteruı.ı şund:ın anhyoruz ki, bu 
muhterem zevat, •linünrı, saatine, ye
rine core, ayni mesafeyi muhtelif za

manlanla katediyorlar- iıtcdıkltrl za
m:.n b2klkaten sur'aUt rid~yorJar. İn
san, otob ü tramvaya tercih ettiğini 

anh:ror. 
İstedikleri um&n da ırann-aydan 

d~ba ajır ııdJyo·lar. Duru7orl;ır. bek
liyorlar, ve salre.-

Belcdly ml•den bu l!j!n dnzeltilme
slnl bekleriz. 

Dll!-ıYA:st. • rı..'I ZE. 'Gbi 

-ADuıı tsmi"ı;iiM.-

Dünyanın en zenrln adamı, l'eeen
lcrde İsbnbula ce!mlş .• Gaut.lerde o
knd ... fumu::a ıöre, bu ut, bir HinUl 
mihrace lmlt! Dılnyanın en ırnıln a
diunmın, bu sırada t tanbula neden 
yolunun d114tütti ha7U merakhdır. Ita1-
bukl, sey,.ah selmi;rCJr, diye. büyük o
teUr.r bile kapılarını kapıyorlar. Bari, 
zenı-ln misafiri ııtırlıyabildlk ml!-
Dwıyanm en zencin adamı deyince. 

tns:ın birden duraklıyor .• Acaba serveti 
ne kada.r'l Bır milyon. bir milyar, on 
mtıyar .. Jllmbtllr'? Paranm kimde ol
duf tı1 belli olmaı:mı•t Zrnl'lnin malı, 

züiUrdü.n ceneslnl 7orar, derler ... 

BEY AZIT llA \"CZU;oJA 

B'l.J.IKLARI DOLDURMALI 

naz.aran, 
daha iri deniz bayvan1.ırının l'lclası mı 
oluyorlar!. 

Re1aııtta, me bur bir havuı var. 
Oraya drnl:ı ıuyu doldurmalı, tutulan 
fazla b:ahkları, onya koymalı. Zaval
lılar testimi ruh etmeden orada, bir 
kaç &ün karantinada kalsınlar ... Bak
tık ki ihtiyaç yok, tekrar denize iade 
t>der(z. Himayel hayva.nat cemiyeti ba. 
ka~arcık ttYi akıl rdt'miyor muf, 

E.'i SiKi. OTILI GAZETELER 

NEREDE DriŞ!. 

Cek~lovakyada, ıaı:eteltr, tamam 
dört n urden ceçlyornıuşI 

1- !\IU!i Cck sansü.ra, ı- Cek ma'
bu.ıh nsuru, 8- Alnun askeri san
süru. 4- Umumi vaUnia siyasi 1an-
1.urü. 

Bu havadisi veren ı-azetecl arka -
da.ş, 1u cümleyi tıave ediyor: cCek 
pzetecilerl bu yü:.ıdf'n dü.nyanm en 
bUyük &ıkınb~ını Çt"km('ktt"dirler.> 

Yanlı1 JıükU.m! Bize kalırsa. dün~ 

7anm en rahat &':lıt"tecllt"rt onlardu. 
Çunku, dOrt aan1urdan &"ecen sahife. 
ler, herhalde. bembeyazdır. Bembe
yaz ~azet.entn ne ııkıntası olacak?. 

SİGARA PAKETİ 

TASDIAK DA YASAK MI?. 

Bir ,.uetenln 7azdıl:ına cöre. 701-
cular, tramvaya binerken, yanlarında 
paket taşamıya<'aklarmış! Bu yU.z.den 
blr taktın badi eler de olmuş! Elinde 
paketle tramvaya binenlrrL hemen 
lndtriyorlarmLt! :llesell, akşam, Ba
hkpaı:arın3. utradını:ı da, biraz sucuk 
pllhrma, biraz fasulye, nohut aldın.u, 
bunları da bir paket yaphrdıruz. 

Paydo!! Tramvaya binemeulnh! 
Be• ton Torik drnl-ze dölr.ülmil4! Za- ÇünkU, paket ya ak! 

vallı Torikler- 1'-ladem denize dökülf'- Acaba, cebimlı.deld strara paketle-
c.ku, neden tutuldu.. Benim mer~k d • rini ta,ımamua mu.saa e var mı .• 
.ıtıılm blrse:r var: A<aba. Torikler de- AlDlED ItAUF 
nhe doklildllkten sonra. ne oluyorlr': • .:_ ________ _ 

- ---- -----

bmAM: 

Şı.ikrü Ahmfı't cBa.ıtarıcıhtunızdakl 
mucize» serlevhalı buı-tı.nku başma

k.ale5lnde 1\.lilli Şef bmet İnönünü.n 
Cumhurl,et ba,ramı münasebeUle 1-
rat ettikleri kısa hitabeden b:ıh....,ede .. 
rek diyor ki: cfnönü, Türk milletini 1-
çlnde buluuduiu tartlara cetlren ana 
pren•iplerl ileri ntı1llltrln idrakine do 
izah etmlf bulunuyor. 

n::.i SABABı 
Jlils•7la Cahil Yaltııı fıalya ile Ya

l'O:davyanın 't'aılyeUerlnl tahlil ederek 
diyor ki: .,İtalyan dostlarımız Balkan
ların l'&ranti edUmeslnl, Türklyenln de 
bu l'arantlye iştirak etmf"Slnl bir tür
lü hazmedemiyorlar. Bunda kendi be
ıaplarına ai>re hakları ola.bilir. Fakat 
kendJ fçltrlndeki hln!yah ve dtqün
celerl Yusoslavlara atfetmekte hiçbir 
mth:ıret ve isabet mülahaza edemiyo
ru'l. Bb YUl'oslav mUttefikleriml:ıe 

Turklerden tlkiyet için hiçbir vesile 
vermemı.i2dlr. Ara.mudakl mün.ase -
betltr de l'ayet samim.idlr. Türkiyenln 
bülun hınucilıı kendi hudullıın l<lnde 
ve etrafmdakJ k.om!jularda sulh ve sil.
kUnu. lyi •nlq:maya Umln edebilmek· 
tedir. Blnunale7h Balkt.n misakını blo 
bir hı~ıcib için ne lltt olarak kullan
mqlır, ne 1 tıkbal kin böyle bir l'Jyel 
b .. leınektedlr.• 

VAıdT: 

Ba4makalesl 7oktur. 

;;;;;;;;;~ 

TAN: 

ıu. Zekeri.Ye Sert.! Amen'lıanın am
barro1u kaJdırmasının ne demek oldu
funu izah ~diyor. Amba.rl'onun kaldı
nlmuı demek. Amerikanın ıen&'ln kay
naklarının ve kuvvetli unaytlnln de
mokra Uere açılma~• df"mektlr. Btlhas
sa tayyare hu Ullunda Amerikanın ya
pabllecefi yardım, df'mokra ilerin da
lma A1man1a1a üstiı.nlııtünü temin 
edecektir. 

CUMBURİYETı 

Yunus Nadi cKuvvetin fikri, fikrin 
kuvveti» lslmll bucünkil ba.şmakale -
sinde diyor ki: cTabiatln kuvvet ka
nunlarından bafuı:olunuyor. İnsan da 
tabiatın bir cüzü.dür. Onun fert ola
rak, btu· ve mürtffth, cemiyet ve mll
let olarak mü<t:takll ve mes'ut yaş.amı· 
ya hakkı da belki de tabii kanunların 
en mu)"adde!llldlr. Sahnedeki oyun htte 
bu ulvi davanın safhalarını arzelme
fe namzet bulunuyor.> 

Birikmiş aylıl.lar 

Eski tekaüt kanununa göre bağ
lanan aylıklardan birikmiş olan -
ların tediyesinde ve zat işlerinin 
vergi ve resim tevkifatında bazı 
yerlerde yanlııı muamele yapıld:ğı 
an~ılmıştır. 

Maliye Vekaleti bu hususta yeni 
ve esaslı bir tahmatname hazır - 1 
lıyarak vilfı~te göndermiştir. 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Küçük 
hırsızlar 

Asliye birinci ceza mahkemesi ev
velki ıun yaşları birbirinden küçük, 
fak.at marifet ve sabıkaları yaşlarından 
bU.yiik 2 hırsız çocliiu muhakeme ettJ: 

Heni.iz 11 ve 10 yaşlarında bulunan 
lllehmel ve Marko ismlııdrkl bu kü
çük s.atııkaJıJar cl'ankesltiHk», «Do -

Iandırırıhk» ve cDukkin soymak» cl
bl i :erde kısa bir umanda ustalıkla 
Hc:rliyerek t~mdlJ·ft kadar 12 t('r vak'a 

qıemişler bu suretle 2 sene içinde kü
çucuk alınlarına 12 ocr sabıka da.m.ra .. 
sı vurdurmıqlard.ı. 

Kendilerinin bu seferki en son ıuo· 
larmı da .kü.fecb kisvesi altında ne
tiktaş pazarından kıymeUI bir yukü 

kahiuıp di-er bir ıemtte cizllce sat
mak teşkil edi~·ordu. 

İki kürük ubıkah hikimtn önünde
ki cenlş mamun saodat,a ının dibin

de birbirine sokulmut vaziyette du -
ruyor; iki 1 de başlan öne eiik, ha

reketsiz bir halde zabıt kitlblnln aill' 
aiır okudufu itham.nameyi dinliyor
ı .. rdL 

Fakat hakikatte brr ikisinin de san
ki okunan teyler kendilerine alt dej'll
mlt &ibl bir lakaydi Ue dalra ceçtik
lerl. ara'lıf'a kendlliiloden kapanan uy
ku~uz l'Ö:ılerlnden. ayakta uyuyuşla· 

rından belliydi. 

Nitekim hakim onlan hafitçe sen
deler l'ibl oldukları bir sırada ansı

zın yakaladı. 

O vaki' en büyüfüne dOnerek tek .. 
d1r eden bir ses.le: 

- Utanmıyor musunuz? dedi. Siz

den ZO Yat büyük ad:ımiu bu kadar 
sabıkanın Y•rL"iiı olunca bile kızanp 

b•n:uluyorlart. Siz be uyukluyorsunuz? 

Kilçüllltr hiçbir cevap vel'emediler. 
Yalnız bir•z sonraki sorS"ulannda I\leh
met işi tevile kalkışlJ. ll&lbukl zabıt 

varaka ındakf ,ahitlrrin ifadeleri sa
rlhtL filkim ş.abltlfri çaiırmak için 

muhakeme7J başka bir l'ilne bırakıp 

onları jandarmaya teslim eJerken: 

c- Sizi tevkil edl7ornm» d~dl ve 
sonra aiu" ajır Uive etti: 

c- Ya1taşlarınız daha ilk mektepte 
okur, ana, babalarının kucafında mes· 

ut 7aş:rken ıtz tra;:nvayda adam soy
mta. pazarlardan eıfY& çalmala kal
kuşıyonunuı.! Ayıp deill miT Yazık 

dr-fll mi!. Siz kendinize aclDll.Yor; u
tanmı:rorsanız adalet de hlo acımaz, 

merhamet 11,tmez size ve slı rlbUere •• .> 

* Şehir meclisi yarın saat 14 de 
Valinin nutkile açılacaktır. 

* DUn Karadenizden gelen Şu.le 
vapuru süvarisi Kilyosun dört mil a
çığında SePEeri bir f11Byn tönn~ ve 
liman idaresine malômat vermlıJ:tir. 

Mayni tahrip etmek üzere bugün bir 
müfreze gönderilmiştir. 

* Beyoğlu Halkevinde bu kış elll 
konferans verilecektir. 

* Bir Y~lav Ucaret heyeti mem
leketimize gelmiştir Yeni ticaret mu
kavelesi akdi mevzuu bahis değildir. 

Afyon lşlerinin ıörüşüleceğ zannedili
yor. * Şehrimize dört İngiliz tayyare mü
hendisi ıelmi§tir. Bunlar şehrimizde 

iki gün kaldıktnn sonra Ankaraya gi
deceklerrlir. , - ' No.31 

Sallh, Ayşeden ayrılırken, kula- Mehmetçik Geçiyor 
ğına şu söz.eri söylem~tı: J 
•- Seni çok sevdim... Bana va- ,- İ F SEf>TEI 1 '-====" ._==== Yazan: skender . , ' • .ı ı-nr m.sın. • ... 
Ayşe, can acısile topal Salihe ne 

cevap verdiğini hatırlıyamıyorru. demenın çiTkinlığinı gözönüne ge-
Fakat, o geceden sonra Salihin he- tiriyor, tüyleri ürpcrıyordu. . 
men her gün hatta bazan günde iki 1 Topal Salih evin bahçesıne gır-
üç kere ~e uğrıyarak Ayşenin ha- di. 
tınnı sorması, Sa'lihin .rzularının Ve Ayşeyi pencerede gördü: 
biran evvel tahakkuk etmtsi pe -

1 
_ Nas:lsın y"vrum? Bugün ren-

şindc koştuğunu gösler.yaı·du. 1 gin bıraz daha iyi. Yaran kapanı-
. İşte, Ayşe bunun için muztarip-I yor artık, değil mi? 

tı. Ayşe cebri bir gülüşle: 
Ona Mehmedı neden 13}.k gör- _Evet, dedi, ız!ırabım kalma-

muyoriard • dı. Yaram da kapanmak üzeredir. 
T.,pal Salih, gerçi güçlü kuvvetli, Bundan sonra zahmet etmeyiniz. 

irı yan bir erkekti ammı. yaşı Boş yere yoruluyorsunuz. 
kırk beşi geçkindi. Mehme•le ara· Salih pcnccre~ın önünde dur-
larında dafılar kadar fark vardı. muştu. 
Ayşe Mehmedi candan sevmi};ti.. Ayşenin anne::. Salihe görünmek 

Ondan başkasına gönül verebil - istemıyordu. j 
seyd., Hüseyni tercih eder. köylü- Salih, kalın palabıyıklannı bü-
nun başına da bunca felaketter kerek Ayşeye a:vap verdı: 
gelmezdi. - Seni ölümden kurtardım. O 

gece imdadına koşmasaydım, ya-
İşte y.ne o geliyor. hut seni yol üstünde bırak:p dön-
- U/lun;uz topal.. Saadetimi e- sevdim,halin nice olurdu? Seni 

!il!'den lmak isi yen namus hır - yo""klırmıtk, yaran tamamlle iyileşin.. 
sızı.. ciye kadar hatınnı sormak vazı -
Ayşe o gece ormandan dönerken femdir · 

Tnpal Sa?ihten iyilik görmüştü. - Teşekkür ederim, Salih am-
Faka . babası ona: ca! Fakat, arlık yaram geçti de -

Sal 'ı 1>lmas~dr ser.i başka mektlr. Zahmet etmeyiniz .. İyili-
bir köylü de buraya kadar getire- ğinl:ti unutmuyorum. 
bıl ı - Zahmet ne demek a yavrum?! 

De!!! ~tl Ayşe bunu düşünerek, Vak•!m clsa günde on kere seni 
Salıhın yaptığı iyiliği namusiJ.c ö- yoklamak bterim. Neydi o geceki 1 

baliıı.! .. Yaralandığın zaman adeta 
ben vurulmuş gıbi sarsılmıştım. 
Tarladaki öküzüm ökiü.ğü zaıman 
bile bukadar acı duymamıştım. 
Ayşe kaşlar,nı çatarp.k mırıl - ı 

dandı. 

- Beni, tarladaki öküzünle bir 
ml tutuyorsun? İnsan her zaman 
bir veya birkaç öküz tedarik ede
bilir. Fakat, ben ö:seydim, yerimi 
kim tutabilirdi? 

- Tanrı sana ömürler versin, 
yavrucağım. Yaran iyice kapan -
dıktan sonr<ı, bu acıların hepsı u
nutulur. Sen benim şakalarıma 
bakma! Ben zaten beyni sulanmış 
bir adamım. Yaln,z şunu itiraf e
deY'm ki, benim öküzüm çok fed~
kar ve b<.'nim için çok kıymetli bır 
hayvandı. Ben onu kavbettikten 
sonra, yerine hiılıl bir başkasını 
koyamıııdım. 
Ayşenln tahammülü taşmıştı. Bu 

adamın saçmalarını daha fazla din
lemek istemedi: 

- Beni rahat bırak, Salih am
ca! Uykum \'ar yat.acağım. 

- Gece uyumad n mı• 
- Hayır .. Geceleri uyuyamıyo-

rum. Gündüzleri uyuyoruım. 
- Geceni günduz yaptın dese

ne?! .. Ah şu zeınane kızlan ... Kos
koca gere!A!ri bırak>rlar da gün - 1 

Türk 
tipi 
--~ 

60 bin nüfus üzerinde 
tetkikat 

İstatistik umum müdürlüğü, 
memleketimızde ilk defa olmak 
üzere cTürk tipi• nin tayini ba
kımından çok büyük bir ehem -
miyet arzeden bir Antropometri 
faaliyetine girişmiştir. 

Bu çalışma, İstanbul da dahil 
olduğu ha.de muhtelif şehirlerde 
60 bin ntlfus üzer:nde yapılacak -
tır. 

1lk faaliyete şark şehirlerinde 
başlanmıştır. Bugün1€rde şehri -
mızde de çalışmalara geçilecekir. 

İnşaat malzemesi 
İthalat vaziyetimizin azalması 

üzerine inşaat ma1'zemesine o,an 
ihtiyaç gıınden güne artmaktadır. 
Demir, kcres.e, çımento, çivi ':e 
saire gibi bütün bu malzemerrın 
fıalannda yüzde yirmdien ziyade 
yt.kseklik gorüıdtlğü ha.ide bul -
mak mümkün değildir. Bu sebeple 
şehırde ınşaatı ilerleyen birçok a- , 
partıman ve yapılar yarıda kal -
mak tehlikesine düşmüşlerdir. 

Son günlerde kum fiatlarında da 
ihtikar yapıldığı görü;mektedir. , 
Hava tehlikesinden korunma için 
şehrin muhtelif yerlerinden kum 
talep edimesi fiatları arttırmıştır. 

--O--

Fındık ve tütün alacaklar 
İngiltere ve Fransa ile ticari mü

nasebetlerimiz son günlerde inki
şaf etmektedir. İıı.giltere ve Fran
sa sermayesile teşekkül eden bir 
grup 5 milyon sterlınlik bir ser -
maye ile faaliyete geçerek mem -
lekctim.z piyasalarından mühim 
miktarda taleplerde bulunmuşlar
d>r. Bu grup İngiliz çikolata fab
rikalarının muhtaç olduğu bütün 
fındığı memleketimizden temin e
dec<?kılerdir. Bu sebeple ilk olarak 
50 bin kilo sipariş etmişlerdir. 

Fransızlar da 10 milyon kilo 
tütün alacaklardır. 

---o-
Tayyare po;toları 

Yarından itibaren İstanbul -
Ankara ve diğer hatlardaki tay -
yare yolcu seferlerinin tatil olun
ması kararlaştırılmıştır. 

Seferler 4 ay müddetle yapıl -
mıyacak, martta gerek bu hatlar
da ve gerek yeni açılacak olan 
müteaddit hatalrda hava posta -
lan faaliyeti tekra·r başlıyacaktır. 

Pazarlıksız alış veriş 
var mı? 

l'azarhkaız satq kanwnu etrafında 

tetkikleri lhtl\·a edtn raporlar Anka
ra1a sltmlttir. Gazete havadislerine 
bakılırsa, kanunun tadili, batta, bü
tün hütiın Uta"'• lehinde bir cerryan 
varm11. l\leselenJn ruhu turadadır: 

Pazarlık.su aatı.t kanunu bucünkü lh
t11aclarımua ve bünytmlze uymuyor. 
Cünkü. ıatb!ll "dilemiyor. Tatbik edi
Iemiyen bir kanunun ise, mer'lyette 
kalma-;ının manası yoktur, 

Iiıakik;ıtl soyJt-mek dalma faydalı -
dır: Jler yerde pazarlık yapılarak alL1-
ver1$ devam rdlyor. 

BURHAN CEVAD 

düz herkesin uyanık bulunduğu 

saablıe-rde uyurlar 
- Ne yapayım• Vücudüm çok 

yo~gun. O geee yaramdan fazla 
kan akmış .. Zayıf düştüm. 

- Bir tesbihten geçsen fona ol
maz, yavrum ı Ferahlardın . 
Ayşe güldü: 
- Bu, tesbihUk iş değil. Zamanla 

ı::eçecek. Hem ben öyle şeylere 1 
inanmıyorum, Salih amca! Bun -
!ara ancak cahiller ve çocuklar ina
nır. 

- Aman günaha girme, yavrum! 
Ben, başım sık:ldıkça hocaya gi -
der okunurum . 
Ayşe: 

- Güle güle .. 
Diyerek başını içeriye çekti. 
Salih; git'i sanıyordu. 
Topal Salih birkaç saniye ayakta 

düşündü. Sonra bird&n sekerek 
pencereye yaklaştı· 

- Ayş~ .. Ayşe ... 
Ayşe i,..eridcn cevap verdi: 
- Ya'ıyorum. Beni rahat bıra

kınız .. 
Salih pencereden başını uzattı: 
Sana diyeceklerim vardı, Ayşe! 

Haniya o gece bir şeyler söyle -
miş'im sana! Hali\ düşünmedin 
mi? Neden cev"p vermiyorsun? 
Hergün sana uğrayış•rrı.n sebebini 
anlamadın mı hafı? .. 
Ayşe birdenbire yerinden sıç -

radı . Ba-cağı!lın yarası: ı unut -
muştu. 

- Sen benim Mehmetle nişanlı 
o!duğumu bilmiyor musur;? dedi. 
Ben ondan aynlıp ta sana vanr 
varır mıyım? (Devamı var) 

ahiye ı·1~ii:MID!lti~ 
kongreleri Avrupanın şimal 

devletleri 
Zeki Adamdır, Yapar 

Yeni cevrUen ttirkçe bir filmi l'Ö

renJer, bu kordel&da rol alan kı)·mf'tll 
bir ses san'atkinmıza acıdıklarını 

4 teşrinisani cumartesi 
günü başlıyor 

söylüyorlar. 

Bu acımanın sebebi şudur. l\lalüm 
san 'atkira yalnız tarkı sOyletilmemtş, 
ayni zam.ında, kendisine bir Jun prö
miye rolü verJlmi?Jtlr. En içit ve hu.sas 
a~k sahnelerinde, :ıavallt san'atkinmız 
l'arfp bir hal almaktadır. 

Bunun Bt'brbl b:ısJttlr: l\levzuu bah
solan zat nıuhakkak ki r tz bir sanat
kirdır. Fakat. ses san'atkirıdır. Ti -
yatro sahnesi, fllJm litıidyosu, bu kıy
metli insanın mc>ı;hulüdür. K:ıbahat 
kendisinde defll. kimhlJlr, ne kadar 
minnet ve rica Ue, onu bu haldr, bir 
filimde bulundurmak lstlyenlerdedir. 

Bu, hıU:a. bizim, lhUusa, bill'lye, 
t.ecra.ibeye ne kadar likayı oldufumu.ıa, 
bu mevzularda ne kadar liiıibaii dav
randıtımııı ıö terlr. 

Efer, bir fJllmde rol almak bu ka· 
dar ba it bit' lıtse, bu zihniyete ~ahip 
olanlar, yarın, bir ı-azrtenln yazı işleri 
müdürll.itlinü, öbür giin, bir hastane
nin sertabipllflnl, ve yahut da bir bl· 
nanın mlmarhiını, daha öbür cün, Ba
lıkpazarında bir yat tltarethanesinin 
ldare!i.lni, pek;\ll becerebllrceklerine 
kani bulunuyorlar, demektir. 

Blzfnı kanaatimiz fudur ki, istidat, 
ukii., kabiliyet drnen kıymetler, ve 
maalesrt, son samanlarda, aramızda 

çok bah..o;edllen bu mefhumlar, hayatta 
i.şln ve muvaffaklyetlıı bir garnltürü
dür. Bir i1l ba,amıak sadece, evvel
beevvel onu ö,lrenmefe, blJmej:e, ça
hşmafa, yıllar süren tecrübeye ve 
lhU.asa bağlıdır. 

Bahsettiğimiz mi5al üzerine değil, 

umumiyetle konu1u1oruz. Dikkat edl· 
nlz, şu tarzda l'arlp JddlaJarı Rık sık 

1şııır.1n1z: 

- Zeki adamdır. Filin lfl de yapa-
bilir .• 

- • ·asli otur yahu!. 
- Zrkl drdtm ya, eabuk kavrar-
cZekl adamdır, yapar:. sözü bizim 

uydurduğumuz fetl l-·e Uhlikell bir 
paradokstur. Zeki adam t.ipi hlebir şey 
üzerinde marlfeU olmıyan bir acık -
gözdür. HerşcyJ, ancak, o nıevzu üze
rinde caJı m11, öfrenmlş, yıllsrca tec
rübe rürmüı: adam yapablllr. 

«Zeki adamdır, yapar:. sözü, carp 
dünya. ında mrçhul bir cümledir. 

REŞAD FEYZİ 

Uçnrınna Ynvarlandı 

Fethiyeden Muğlaya giden bir 
kaptıkaçtı bir uçuruma yuvarlanmış, 
Uç kişi uğır rurette yaralanmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi nahiye 
kongreleri teşrinisanınin dön:lün
de bruıLyarak on dokuzunda bite
cektir. Teşrinisaninın dördünde 
Anadoluhisan, Şışli, istranca, A -
lemdar, Kemerburgaz, Fatih mer
kez, Kadıköy merkez, Kartalın Sa
mandıra ve Beylerbeyi nahiyeleri, 
teşrınisaninin be-ıinde Hasköy, Ça
t3icanın Karacaköy, Kumkapı, Kı
zıtoprak, Erenköy, Pendik, Bü -
yükderc ve Yalovanın Çınarc .k 
nahiyeeri, altısırdn Küçükpazar ve 
Şehremini, yedisinde Eminönü 
merkez ve Samatya, sekizinde Ye
şilköy, Beyazıt, Silivri m rkez, 
dokuzunda Fener, orrunda Kara -
gümrük, Şi'.enin Teke ve Ağva, 
on birinde Galata, Rami, Kısıklı, 
on ikisinde Arnavutköy, Kasım -
paşa, Bcykozun Ömerli, Çatalca -
nın Boyalık. ş.ıe~ın Alacalı ve Ye
niköy, on beşinde Bakırköyün 
Mahmutbey, Silıvrinin Çanta, on 
ycdbinde Şilenin Ak.çakese, on se
kizinde Büyükçekmccc, Üsküdar 
merkez, on dokuzunda d~ Beykoz 
merkez, Çatalca merkez, Sarıye
rin Kumköy ve Yalovanın Kılıç 
nahiyelerinin ko~greleri toplana
caktır. 

6 lokanta kapatıldı 
S~n günlerde Belediyeye lokan

ta ve ahçı dükkAnlannın temiz tu
tulmadığı hakkında ş'kayetler gel
meğe başlamıştır. Bilhassa SirkC'Ci 
cıvarındaki ikinci \"e üçüncü sı -
nıf fokantalarda Belediye niza -
mına aykırı olarak halkın sıhha -
tini haleldar edecek mahiyet!e ih
mallere k'sadüf edilmekte<lir. Bu 
lokantaların bı hassa tabak yıkan
d ğı ve yemekle·ın pişiı-i~diği ma
hallerin gayet pis tutulduğu gö
rülmektedir. Buımn üzerine yapı
lan teftişlerde ye den 6 lokanta 
muvakkaten kapatımıştır. 

--0-

lı nk ılnr kredi veriyor 
Bankalar geçen hafta zarfında 

tekrar kredi muamelatına başla
mış bulunmaktadırlar. Bankalar 
İzmır tüccarlanna yapıldığı gibi 
şehrimizdeki tacirlere emtia üze
rine kredi açmaktadırlar. Ancak 
verilen bu krediler yüzde altm:ş 
nisbetini geçmektedir. Bu şekilde 
dahi olsa bankaların yardımlan 
ihracatımızın inkişafında derhal 
"e~~klik husule getirmiştir. 

l!--VRUPA HARBiNİN YENi rv:ESELELERı 1 

Almanya taarruza.geçecek mi? 
Almanyanrn taarrtKa l't('lp cet:ml· 

yecefJ bah'.'111 Avı upa matbuatını, bita
raf memleketlrrln a-aıet.folf'rlnl hayli 
meşıut eden me rlelerdf'ndir. İtalyan 
l'Uetelrrl dofrudan doj'ruya Berlln -
den haberler alarak ne>:>rediyorlar. 
Günün mf':srletoi. de bo taarruzu edip 
et.mf'mtk bah.-.i oldutu l('in İtalyan 
l'azeleolerlnde bunun etrafında yazılar 

çıkmaktadır. Bunlara l'Öre Almanlar 

taarruz ta!liaV\.'Urundan vazgeemtş -
lerdlr. Taarruzdan vazKrt;mek Jçin e
hemmiyetli sebepler vardır: 

Eirr Alman orduları taarruz 4."dc
cek olurJar'Ml o zaman öyle geri dö· 
nüloıesl bir daha lmkıi.nsız bir adım 
atılmq ota.cakhr kJ bu takdirde Al
mınya. itin ne yanıp yaparak olanca 
şiddet.ile harbe devanı etmtkten baş

ka c::ıre kalmıyacakhr. O zaman ne
tle<- ı\lmanyanın lehine dri.U, alryhi
ne cıkacaktır. Lavero Fasi!ita ra'Zctesi 
.lr.ı:ınya~·n inl'llttrc~·e karşı ıJld -

detll hareketlerde bulunmak t&! avvu
runda olduiunu, Fransaya karşı j.;e 
sadece mi.ıdafaa vaziyetinde kalacaftnı 
yzıyor. incJJtf-reye kan;ı tay -
yarrlerlr bombardıman ;rapıldıiı hal
de Fran aya tlmdiye kadar bö)'lr bir 
şey yapılmamıştır. 

llarbln )·akında sirecetı ilk •fha
laruı ne olacatı İngilb: matbua.tını da. 
m~gul etmektedir. İnclllzler bu iti
barla istikbalin türlü ihtimallerini dü.- '" 
~ünmekte ve ona ıore vaziyeti oldu.in 
gibi ıörmrir çallı,maktadırJar. Onun 
için llith.:rin bundan sonra İnrllterryl 
1 numaralı dü,nıan aayaeağına vt o
na göre elden Ctldlli kadar inıilttre
nln aleyhine t;ah acafrna üphe edil
memektMir. 

İnc'iıterey~ mümkün oldufu kadar 
tecrit etmek, itte Almanyanın en bü
yük sayesi şimdi bundan başka blryey 
deilldlr. Alman erkanıharbl7e:;lnln 19 
tarih il tt-bllfinde de kullanılan cüm
leler Londrada pek manalı sayılmakta 
ve Almanların ne yapmak lstedlkltrlnl 
anlatmata kili ,-örülmektedir. Bu teb
llie e'Öre harbln Fransa tarafından 

tahrik edllen birinci safhası nlhayete 
ermiştir. Bundan Franııaya bir ihtar 
da vaki olduiu manası çıkırıhyor. Ya
ni birinci safha bltmif ist dr eier Fran
sa kendini d~ünmeaeı bundan sonra 
başka safhalan vardır df"mek oluyor. 

Bu harbin de kendine mahsus dJp .. 
lomatları ve onlann da dlplomaUık
tan oldutu &'ÖrWüyor. İtte Alman er
kllıubarbl7 .. lnln bu 1"bll.tlnde bö7 • 

lece sartrdiien cümlenin manası hemi J 

Fransayı tehdit e&mek olduiu kadar 
ayni zamanda bir de llltler tarzında 
bir sulh teklifi olarak telikki edlll
yor!. Bitler tarzındaki sulh tekilli be 
tehditsiz olmıyacaiı tein Atman erki
nıharbiye~i bu tt"hdit altında &ulh için 
bir teklifte bulunmuı oluyor. 

Dlter taraftan Alman propagandası 
cerf'k Alman;yanın ieinde ve &'erek bl- 1 

taraf memJeketlerdf' tunu yayarak 
herkese inandtrınak için utraşmakta. 
dır: Almanyaıun elinde öyle bir takım 
yeni ke fedilcrek vücude ıetlrilmlş 

vasıtalar vardır ki bu makineleri blr 
kerr tşletmlye ba.'fl&rsa 1\-laJlno hath
nm dayanabilme!ilne lmkoin kalmaz. 

Bu kabil şayiaları çıkarmaktan mak
sat ise Fransızl:ırı mryus etmek, ne o
lursa ol!iiun onları sulha razı etmektir. 
Fran!iayı İnKiltereden ayırmak fikri 
öyle görülüyor ki .'\lmanyada bir ta
rafa a.hlnıış glbJ deiildir. Şimdiye ka
dar Almanlar bunun i('in her ıureUe 
çahşmı,ıar fakat mt"nfaatlerl müıtte

rek olan Fransa llr İnırlltereyl ayU'a
mamışlardır. 

indilterrde t,çıi fırkasının ca.ı:etrsl 
olan Dryll IIerald de bundan sour& 
ııttıerln iki maksadı oldutunu St.iyll
Yf'rck bunları şöyle anlatıyor: 

İngiltereyi tecrit rtmrk, Rusyanın 
da. harbe kanşmasuu h~mln ederek 
Fransayı da tecrit etmek. 

Hitlerin birçok qlihb'ettar kim~e
leri toplJyarak müzakerelere cirl$m~si 
üzerine kendisine> '" veya bu makRadJ 
isnat etmek, tunu veya bunu yapaca
iını söylemek de tahminden ibaret ka
lıyor. nıtıerln bol'Linkü mü~kül vazl-
7et&e ~ll hareket etmeyi düşündü.tü
ne tüpbe edilmemekle beraber mak
sadı şu veya bu olduiunu kat'iyetle 
söylemek mümkün deilldil'. Ne yapa
catını kendl~i blllr diyorlar. Bitaraf 
memleketlerin Almanyada bulunan mu
habirleri tarafından IJU da söyleniyor 
ki Hlller arlık çabuk bir sulhun elde 
edilme "i ümitlerini bir tarata bıraka
rak l'&rpta vaktlle General Ludendor
fun ta.~avvur ettlil harbi yapmak, ya
ni bütün kuvvetile biJ.cum rderek ne
ticeye varmayı dü1ünüyormuş. 

Sonra, yine bu muhablrlrrln bir 
lu.smının dedllhıe söre RU!iYa ile tet
rikl mesai aleJhlndt bulunan mühim 
bir kısım Almanlar da 7ok deilldlr. 
Ş11 hald~ Alman polltilla"iiında e..'WJlı 

bir deilşlkllk olaealm• bhmln eden
ler de vardll". 

• • 

'l'au.o: A.ll K~mal st·s,tAS 
Finlandiya - Rusya muı:akt"rClt'rl bir 

taraftan İskandinav devletlerinin bil'"' 
Ieşmeleri diğer taraftan şaya.nı dik .. 
kat bir inkişaf takip f'diyor. Ba.ş.lıra 

İ:ivecIJJer hrm bitaraf ka!makta devadl 
eımeyl, hem dr dünyada tr«rit edile 
rek alakası ke5ilmi1 bir Jıaldr k:ıl -
m.:amayı lstıyorlar. ,\~·nI z.1m:ınd3 harP 
bellycsJnin İskandlna,·ya diyarındaP 
uzak bulunması eml'lindedlrler FakJt 
bu memltkrtin tu.rlC'e obn ihtiyaçları 
az deflldir. 

İthalat fazl;ulır. Bllhass:a kömUr ih· 
Uyacı bü Uktur. Çıinkü İs\·eçte ko .. 
mür rıkmıyor. ~l..ıht.:ır oldu~u komil .. 
rün Jıtizde 47 miktarını İnciltered n, 
yüzde 40 nı da Almanyad:ın &etirt .. 
mektcdir. 

Buna mukabil AlmJ.nyanın da İs
"'eften almak lstedlfl en mühlrn mad
de vardır: Drmir. İ'!Vf"Ç dt'nlir itibarile 
eok zengin olduğu h:ln Alman:raya bol 
bol satabiliyor. 

İsveç komU.r mü lstl:ror? Almanya
dan alsın. llarire ıatacaiı demiri de 
Almanyaya versin. I\f el('nln l1ulisa 
sı budur. 

Fakat Almanların buyle iklıs.adi nü· 
tuz vr tesirlrri altına aln13k h;ll'diklcrl 
yer yalnız bveç drilldir. Bütün İs -
lr.andlnavya )·anmatla ında lkhsadi 
nüfuz ve tf'slrlcrini yrrlf' tirm"k btf .. 
yorlar. 

Sonra İs\'P("in ihra(' t"dill'<"f'k krre.""' 
test vardır. Ilalbukl yeni Ru~ - Alnıan 

anlaı.masınllan sonra Ru-.1ar Alman -
yaya birçok Kf'resıe gönderml1derdlr. 
Bu da. İsveçlileri memnun edrr gibi 
drğildir. Zatrn Rusya ile Almanya ar"'· 
sında iki aydanbcrl hasıl olan yakın· 
hk İwf'çlilerl düsündürmf'klf'dlr. Le• 

hlstanın Rusya ile beraber ta.kslm c .. 
dilmf'~I İsve~;lllrrl muteessir ettlli gibi 
Rusyanın R.'llhk sah:ısında niituzunıı 

yerleş&irmeslnr. karşı Almanyanın rnu .. 
kavemet etmf'k ıtö~•lc dunun, buna ~ 
-:ıkarmaml.$ olması da iskandinav mil· 
Jetlrrini avrıca. da ilndürmü 'ür. Bu~ .. 
ya ilP Alm.:ınyanın ıra ında bulunan 
LehL~bn bu iki bürUk dtvlf'li blrbl .. 
rindtn ayırıyordu. ı,ch1~tan ortadan 
kaldırıhn<"a Rusya B:ılhk s:ıh~ına k:ı· 
dar ilerledi. İl!!l\·eçfn ~urland d,.mır 
madl'nl<"ri mıntakao,;ına ku.,hakı ı O" 

larak 600, Finlandiyanın Aland ada
laruıa da 200 Jt..;.1omctro yalda~mış o
lan Ru~yanın bu !o;Urf'tlf' llerlf'ml ol
ması İsve('lilerl aı düşündürmüyor. 

İşte bunun içindir ki her ihtimale 
kar,ı hazır bulunınak 15.zım S"Cldiğinl 
düşünen İskandinavyalılar .,tmdl yr· 
nldl"n sfllihlanmıya. bu uiurda C"Ok J)Jı"" 

ra sarfetmele karar vtrml~rdlr. Bi
'araflıktan ayrllmamak, icap e-dtrse 
bu bltarafhiı sltihla müdafaa etmek 
kararında. olan i veç lW' Ballık saha
sının mukadd"ratilc- daha x.lyade al3-
kar bulunuyor. İ!ivt•e mrhafllinln dü .. 
şündiığUne göre Almanya g-arp crphe
slnde İnıiltere ve Fransa Ur ukra..,ır .. 
ken Rusyıl Baltık ~abasında srrbes* 
kalacak, nüfuzunu yrrle~tir~ le uğ .. 
raşa.eaktır. Almanya ona mukavemet 
edemlyecektlr. Cünkil inKlltere ve 
Fran~a gibi iki kuvvrtll dü,,manlıt. met• 
l'Ul olmak mecburiyetindedir. 
~n olarak i'ivee. Norveç, Danlmar .. 

ka ve FlnJandlya devletleri arasındaki 
konferansın neticesinde izhar edllen 
arıu malUmdur: Sulhun aktrdllmesi. 
harbin uzamama'.'llı ümidi \'e trmennisl 

var. 
Fakat b• arzu ve temennlnln izhar 

edllmcsi k:tfl drğildir. ııarbe slrmele 
mt"cbur olan inrtttere ile Franu bU 
merburiyeti lstiyerek kabul etmemiş
lerdir. Sulhun muhafazası tein müttf' .. 
tikler ta.rafından h~r türlü anlaşma 

teşrbbüslerl yapılmış. takat Almanya 
bir kr1 Lf'hlslanı zapletliktt•n sonra 
Avrupanın bunu bir emrivaki olarak 
kabul edecf'jlni, Fran"la ilf" İn~lttere
nln harbe glrmiyet'eklerini far1 .... tmi' 
bulundu. Ilalbukl Fran a lir İnrıtt.e .. 
renin bu harbe girmf'klf' takip rUik -
lerl gayeler vardır. Onlara vJ.rmıulıkça 
sulhun Avrupada t!:'a">h bir • urette ia· 
de edilrmiyecrJI kanaatlndrd•rlt·r .. O
nun için bitarafları taıyik 1-urf'tlle v• 
bunların inrllt.ereye muraca:ıtları ne
&.lcesl olarilk sulhun aktl imklnları tok 
uzak l'i>rülmektrdlr. 

1 Birimizin Derdi 1 

1 Hepimizin Derdi 1 

Tramvaylarda tale· 
benin on parası 
Fatihde ot.uran lise talebesin -

drn Bayan Hikmrl bize cönder .. 
dlil bir mektupla diyor ki: 

a:Tram\.·aylarda ufak para, bil· 
hassa 10 para buhranı d:ıha si· 
7ade sabahları talebe tramvay1a
nnda görülmektedir. Günün bU 
ilk saatlerinde işe çıka.n biletçi .. 
1ere idare utak para vermeditln
den tramvaylarda on para buh .. 
raoı hakikaten mevcuttur. Grrçl 
bu mübadele vasıtasının k17oıet.I 
azdır. Fakat tramvayda bu yÜ1"' 

den mün.aka.,alara sebebiyet vf'r"' 
memek lcln ld.&rentn blletçllt'rt SS"' 
bahleyln bol miktarda ufak par• 
temin etmesi Jiz!Jlldır. Y:ıhut ı.a

le:be biletlerinden bu ke!oırl kal .. 
dırmAlıılu.• 

----------~----------------------------------------------~--------" 
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E ON DAKika 
lngiltere ile mali 
anlaşmamız 

lollonıan"ad b" 
1,... • :3 a ıtaraf bir Balkan 
"'U lÇtn • t· 

.ı- :Sir t 1~ ııarder yapıL'l nkta-

Amerikan meb'usları ambargonun 
kaldırılması kanununu görüşüyor 

l'ligı ngtiız gazetesi B~lkan Vaşington 31 (A.A.) - Meb'u- mal verildiğine göre meb'usan mec-
.Yo Unda Türkiye ve Itnl - snn meC.:isinde, umumiyetle bi~a- lisi ambargonun kıa!ldırılmnsı hak-

tııl{f~ş birliği yap&bılmeleri ü- raflık meselesi üzerinde müzake- kında reyiıni ya pe~mbc gunü 
'l çOk kuvvetlendiğinı yaz - reler salı ve çarşamba günü mil - akşam veyahut cuma günü sabahı * '!'Ü'· . zakere edilecek ve kuvvetle ihti - verecektir. 

da <lev tkıye ile İngiltere arasın - A manyadan 1 o mı· iyon ı· ngı·ıı·z uı brn eden iktısadi müzakere-
haltkı ranlaşma ile neticelendı - I 
t ır ;da Londradaın haber gel- irası tazminat . steniyor 
~ 'iu u anlaşmıya göre, İngil -

h ıs rK!Yeye serbest döv z ola- faşfnKton Sl (A.A.)- J\Iuhtellt Al- 1 Geçen haziran ayında mezkur ltomls-
u. t rrıı Yon sterhn verecektir. man - Amerikan cmıetalcbatıo kumis - yon, «916 SClll'.SI temmuzunda Blaek-
t:: v tesısat ve ıhtiyaçalrına ait yonu, son harp rsn:ısında Blacktom ve tomda ve 1917 senesi lkhıclkinunnnıla 
~· aat ıçin 45 milyon steil.in Klng laııd rnuhlmmat lnbrlkalarıııda Klngı;landda l'llkua gelmiş olan fcla-

Yt ed lecektir. yapılmış olan kundakçılık dolayı ile kctlcrdeıı AJmanyanın me 'ul olduğu-
ta.ırı,~l~an tayyareleri İngiliz top- Almanyadan tazminat talep eden A- na lrtikmetmlş idi. İlk feliıketln vukn-
1 ~ u 1 mcril:an miıes csclcrine 10 milyon İn- und' 4 k' ı ı .. t · Ki f ı· -~ r t Z~rinde uçuşlar yapmış- ~ ış o mu ur. ngslaııd c· a-t Jcın~ ~ıl z tayyare eri tak'be glllz llr:ısı talı Is etmiştir. ltetiııde ise ııüfusca telefat olmnmışhr. 1 

ır z' 1
1 Alınaın tayyarc,,i bir L t A J • t b ) 

il' tur ayyaresilc harlrı.; tutuş - e onya a arı ıcre e aş ıyor 
)) ~r b" Netice anlaşılamamıştır. R~ga 31 (AA.) - Dün imzala- 1 
~ ır A d · anavatana hicreti tarihte görül -

ıttirtiilrn"~an tayyaresi e gerı nan Alman - Letonya muahede - memiş bir şeydir. Almanlar Le _ 
~ uş ur. sinde bi hassa şu hükümler nazarı 

"~iki ab~t r yeniden altı İngiliz d,kkatı ce.betme>ktedır: to ıyaıdan kat'i olarak ayrıhyorlar. 
ı ar f 1 Bu tar.Jıi bir andır Çünkü bundan :a vapur batırmış ardır. Memleketten daımi olarak ay-

Asker Gözile 
Cepheler 

ı rılmak arzu;,unu izhar eden her 7oo 5enc evvel bunLarıın ecdadı için 
Alınan 1939 kanunuevvd;nin 15 ın- açılınış olan kapı kapanıyor ve ken-
den itrbaren Lctonya tab·iyetini d erme akısi istikamette diğer bir 
kaybedecektir. kapı açılıyor. Almanla:-dan ken -

lkıtonya Adlıye Nazın Apsits dilerinc karşı hiç bir kin besleme-
matbua•a yaptığı bey:ıına+ta de - den ayn'~yoruz. Eski vatandaşlJ.rı-[ 

(l miştir ki: mıza yanı hayat şartlannda iyi 
~- h inci sahifea."en devam) A~ ı b • b' a c- lman arın ir mem.eıke!ten günle-r temenni ederiz.,. 

1<1.ııı~a hakimiyetini de elıinde B J •k •• • d b 
!aıııatn ~11nak gayrctile kendisıni e çı a zerın e ya ancı tayyare 
tor. A. 

1 
e organızc bir hale soku- • Briık el 31 (A.A.)- J\lllllyetl meç- , mu tur. Tayyare datll toplar, tayyare-

~~ ği:ık vaziyet askeri harekat bul bir tayyare, dün öğleden sonra çok ye ateş açarak onu Belçika arazisini 
il il :ııakz manzarayı göstermek - yükseklerden Nnmur iızerlndc uo - terke icbar etmlşler(llr. 
a .:ıa, tır. Çünkü sulh zamanında 

et ~ip gitmeğe matuf bir ha - Sanki m 
~ azırlığı içindeyız. 
ere:lercıe Londra radyosu, İn
i~ . rn. A!ınanyayı abluka et -
~ iktıfa etmiyerek, Alman ti- , 

~ t.te P·Yasalarını da ele geçir -

ar be yokmuş gibi ... 
Brüksel 31 (A.A.)- R.ile ile Frank

fort :ırasında muntazam şimendifer 

miın:ıkıı.llih tesis edilmiştir. 
Bazı )erlerde trenler, ntajinot hattı . 

ile Sigfrld hattı arasından geçmekte 

ve yolcular Frıınsız ve Alman istilıkam

larını rahat rahat seyretmektedirler. 
.. da. Olduğunu saklıımarn ştı. 
~ başka İngilterede halen 
h uş ve kurulmakta o1an ge-

ita yada bir tren kazası oldu 
(iles:va teşkilatı muvakkat bir 
~kifa~ehy~ benzemıyor. Bu hava 
a Ve ''7 ulen Kanada A vustral-

.ı: e . , 

Roma 31 (A.A.)- Biri Vcncdlkteıı, 
diğeri Romadnn gelen iki tren arasın
da l\lilaııodn Yukua gelmış olan mıisa
demc neticesinde 20 ki'}inlıı telef ol-

duğu, 21 kişinin nğır ve birçok yolcu-

nun da hnfif surette yaralandığı tasrih 

t":dilmcktcdir. l'or . .A..vnı Zelandaya ık.adar uza-
a, bugun UStmlya ve Yeni Zelan- 1 
til\de d(!ğ~l:<,;.en harpt-eki vaziyet
hor üç h dı~er. Avustraya şi-m

Bir tİil vapuru daha battı 
"'betind taftaoa, bir hr..va filosu 
~ bu e ayyare imal etmekte 

sanay" il . ~~·ı ıı erlctmektedir. ilk 
e!{ 1 e.r mahallinde yctlştiri-

Uvve~e ?unlar geniş bir hava 
!\arı.ad erı ihtiyatı olmak üzere ı 
~ay.a, gönderieceklerdir. 

~~ilik a~a. bugün on milyo.1 nü - 1 

, ~tt~ ıyı .~echiz ed~~l:? hır nıem
' ~ 3 0~ukı'.lmet halktan kendi
ı;ı 'İ!ıt . tayyareci yetiştirilrne
Rıi ties~Işken, 5000 talip cıkmış
~ ~en~ eye rağmen, Kanada in-
a~ı~i . hava kuvvetlerinin bir 
~~e nı teşki edebilecektir. 

~ ı 'Ya~ temmuzda bur.un tecrU
~ !tıbal'd1 tnış, on beş tonluk bir 
~ l'aJt, 3ınan 'tayyaresi Atlantiği 
ı.~~ ~ffolk'de karaya ;nmişti. 
;:'i ilt b· aşka Kanadada 16,000 
·•ıa.k ır · : lıze P.ıYadc fırka"Sı yola çnk-
'ltıh ~{edır. Diğer bir f.rk:ı da 
h.~i~re1~dadır. Yani bu 5uretle 
~'1~ b ıle be be d" ~· ir· .. ra r, unyanın 

ıt ~~~ueadeleye iştirak et -
''-"\.lir. 

ERKANIHARB 

Londra 31 (A.A.) - Helsinki li
manına bağ!ı c Yuno• vapuru, dün 
şima1 denizinde hır infilıik netice
sinde batmıştır. 

24 kişiden ıbaret olan vapur 
müret•ebatından bır çoğu ve 5 ka
dın deınize düşmüşler, 20 dakika 

Üski.ıdar sulh l inci hukuk hakim
liğinden: 

Üsküdartla Toygar tcpcshıdc Gül -
b:ıri sokak 43 No. d:ı lıüyük annesi Fat
ma neztllndc öliı Hüseyin varisi ölü 
Katip oğullarmdaıı Lütfi uğlu Seznl. 

Kamile tnrarmd:m alcyJıiı>Jze ikame 

edilen Sfnanpa a mahallesinde kain 
hanenin izalci şuyuu da\·a ıııdan do
layı gönderilen davetiyede ikametgii
lunızın meçhul bulunduğu mub:ışir ta
rafından verilen şerhtrn anlaşılnııs ol
makla ilanen tebliğat itasına \'e muha
kemenin 29/11/939 çarşamba günü sa
at ıo.ııo tallkına \'e lliiııııı on be gün 
müddetle yapılmasına karar \'erilmiş 

olmakla giın \'e saati mczkürda Üskü
dar sulh hııJ<ıık mahkemesinı• gelmt>.ıılz 
lüzumu tebligat makamına kaim olmak 
liır;ere ilan oluuur. 939/527 

'~· S ~'0• 29 Yu.an: RAHMi l At;IZ 
tt\ta • • 

tının uğraşmasına rağmen muhabere 
~tııııde imkanı temin edihnedi 
ıı t lterkıU\'arlden dümen neferine larmdan bazılarının aktığını görmüş, 
b4 

4 lticııse es ana vatanda cereyan e- bunu süvariye haber vermişti. Fakat 
~ tb!Jı aıcı ~erın haberlerini bekliyor, üç dört günluk hir te\•akkutıı ihtiyaç 

~il 40ııa' 1 'ekil, miıtarekc mesele- ciıstercn bu tamirin de Süveyşte ya-
~ tıı.rıllıadının baıka bir huruç ya- pılması kararlaştırılmış olduğundan 
u\''l'f.ıı1ıı h lnerak ediliyordu. tamir işi buraya bırakılmıştı. 

•tıı~~ bir saatıerce ufraşması bu Süveyş. beynelmilel bitaraflığı mu-
~ llılllıab ınuvatrakiyet elde edilme- hafaza eden sulardan olduğu cihetle 
tt 1 cl.ııı 11 ere tesisine lmkiin bulu - B:ımidlyenln buraya gelip demirleme-

t t1tııı. etıcclendı. Gece Portsaltte si, günlerce kalması iızur gösterilerek 

~l ;it 1 8abab müsaade lstlhsaliııc bağlı bulunuyor-
dc ~aı b ('1 klUıunusani 328) sa- du. 

~ 11tltttrı 1 Uklar)ıı H:ımidlyeye gelen Demir atılır atılmaz SÜ\•arl karaya 
de lstlfUı b .. 

~ıı tfrad e :ı landı .. Uo saat çıkarak mahalli iknmandanlığa cltU. 
\.ı tıı a uı 'Cvk \ e heyecanla istif Scffnenin beş günliık tamire olan ih-
t 'll1ıt Go to 
'"ı lııtıy 11 komürle şlmdUlk 
\~ de su acı bertaraf edildi. Saat 
~' Otaııa 'arı, Süveac doğru llerle-

~ttı n ıtıuh b 
ı1 e hare a ere temin edilmek 

'~ı;ı,lııı1111 ket emrini verdi, 
q~ 3•11 de b~ aat Yol aldıktan sonra 
b.. '4' el tau ·~ıı lde S ll ı:olunc \'C akşamın I 
t~~ ltaıab:~:>ş llnıanuıa reldl. Ll-
'~ı.ı ılaıgat genıııerl :ıra ında bay-

C c 'ura 11 andırarak ı.u:.:uldu, dor& 
Ilı t~ ClllirledL 
t,ıq ~ llııı 
~I t lbtıy \'akkat bir tamir CCÇir-

S(l°alar:O \'ardı. Portsaide \'arı1-
a tarkçıba,ı kazan boru-

tiyocmdan bahsederek boruların ta- 1 
mirine kadar orada kalmak üzere mü
saade aldı. Diğer tarftan ikinci kap
tan Adil Bey de başçarkı;ı Mustafa 

ve seyir zabiti yüzbaşı Fahri Beylerle 
birllkte karaya çıkmış, kbınur ve ku
manya tedariki işlerile i tiple baş

lamıştı. 

Bu mıisaade alındıktan sonra J:Crek 
mahalli telcrafbane ve gerekse kendi 
telsizi ,.a,.ıtasUe istanbulla nya Na
radaki Donanma kumandanlıfı ile 

muhabere ve irtibat ieslslne uiraşnuya 
baıslll'aıa aıuvari 711le bil' netice elde 

1 
suyun ustünde kaldıktan sonra 

•Mimosa• isimli Norveç vapuru 
taraf.ndan kurtarılmışlardır. 

c Yuno• kaz.azede!ıcriııdcn 19 u dün 

<Uşam İngiltere sahiline çıkarıl -

mıştır. 

Kaza kurşunlan 
H~an oğlu Arslan ve Şükrü oğ

lu Ömer adında iki arkadaş Top -

hanede Kadirler yokuşunda ta -
banca ile oynarlarken, Arslanın e-
linde bu!unaın tabanca ateş almış 
ve çMan kurşun ~merin ksrııına 
isabet ederek .ağır surette yara -
lamıştır. Ömer Beyoğlu has•ane -
sine kaldırılarak teda'Vi altına a
lınmış, Ars1an yakaılanar:ık tahki
kata ba :anmıştır. 

* Ciba:!ıde otuııaın İsmail ol'{l u Bed-
ri adında biri tabancasını temiz -
!emek e iken tabanca ate~ alarak 
sol oJnden yaralanmış, has~aneyc 
ka:.dırılıarak tedavi atı.ıa a!nmıştır.I 

edememiş, telgrafla makine başında 

konu•mak imkiınsızlığı, telsizin de ce
vap alamamasllc bir kat daha sıkıcı 

bir şekil :>lmış. uvarlnlıı bütün ug -
raşmaları boş~ ıa giderek bir netice 
elde t•dilememlşti. 

Ertesi sekiz kanunusani gunü Siı\·eyş 
eh·arıııdakl 15 mil mesafede bulunan 
Tur sahilinde Hııdit burnu ile f'ld:ıtllo· 
tör sı,ilıkl:ın ara ına glrllcrc.k oradaki 
kôrfezf' demirlendi ve tamire ba lımdı. 

Aıill kaptan komur tuecarlarile te
mas halinde bulunuyor, fakal kömür 
alma işinde tuccar ınütemadlyeıı gul)
lükler gı.isteriyor, türlü zorluklarla a
deta kiimiir vermemek istt>r gibi dav
ranıyordu. 

Bütün zorluklara rağmen her türlü 
fedakarlık coze alınarak palıalı bir fi
at ödenerek 380 ton Kardif kumurü te
min edildi. 

Ve.. kömür tuccarlarıııın çıkardığı 

müşkülahn bumda sebebi kolayca an
laşıldı. l\lısırdakl Yunan kon olosu, el
altıııdan y:ıptıfı teşebbüslerle Turk 

gemisine kömür satılmasını öıılemeğe 
ı;ahşıyor, bunun için tüccara ta\'lzler 
\'eriyordu. }'akat bütün mcsalsi bo u

na çıkını , çil altınlarla ıiıccarııı satı

cılık zihniyetini gıeıklıvan Jlamldlye 
süvarisi 380 ton kömur almafa mu -
l'affak olmuştu. 

nurda, boruların tamiri 4 gün siır

dü. Gerek tamir sıra uıda, gerek ta
mirden S(lllra daha dört gün istirahat 

edilerek kömürlerin gelmesini bekllyen 
Türk kruvazöründe mürettebat mutad 
işleri \'e tnllmlerlle uğra ıyor, bilhassa 
atış talimlerine fe\'kalide itina edlll
J'Ordu. 

Şirada muthlş toplarını denemek 

\ 

Bituraf 
Balkan 
Bloku 
(Birinci sahifeden d<r n.} 

vet mevcut olmadıfına kanli:b. Jier 
varsa ve ı:ıknrsa esasen bu kuvvetin 
bu mini netice ve fikri tııhakkuk et
tirmek için vueut bulmuş QJdufunu 

peşinden kabul etmek gerektir, ki, yi
ne blnnetlce teşebbti~e ald:ınılm:ımış 

olur. Yalmz gelecek filli tehdit \'eya 
tazyik teYi olunmuş olur 1 l, bunun 
er \'e geçliği de multadder:ıtı ve ted
biri değiştirmez. Tabii, yine bugün i
çin Balkanlarda ve Balkan de\•letlerl 
ile büyük kom.şuln.rı :ırasında cer('yan 
eden diplomatik faaliyetlerin lçyüzü
nü ve esasını bilmiyoruz. Nihayet, 
mütnle:ıl:ırımız hadiselerin harici gö
riinüşlerine \'C aja!!Sın sağdan soldan 
alıp verdiği haberlerin üzerimizdeki 
tesirlerine bağlıdır. 

8u tı:.sirlerln şahsımızda hususle ge
tirdiği umumi kanaat ise, yukanda da 
işaret ettiğimiz gibi arık bl_tarar ve 

her türlü tecavüz \•e tehlikeye karşı 

mukavemet kararını vermiş bir Bal

kan blokunun teşkili zamanının geldi
ğidir. Bu blok, Balkanların sulh ve 

selametini muhafaza edeceği kadar, 

Balkıınlılar arasına her tiırlti nüfuz, 
fesat, infirat polltlkalarımu nüfuzuna 
da en büyiık mini ve siper olar.aktır. 

Bu bloku ljurabllmek de çevik, seri, 
dinamik hlr hamle gö termek; esası 

ltur!arınak; teferrüatını ve diğer mü-

nasebetleri ikinci safhaya terkeyle -
mekle mümkündtir. 

Belki, birçok siyasi knzanclar da 
diplomasi tcahhurlardan muvaffak! -

yetini temin eder amma, bir Balkanlar 
birliği meselesinde bundan boyle te

nhhurun yeri bulunmadığ-ı kanaatinde 
olanlardanu:. 

ETEM İZZET BENİCE 

müteaddit 
kuru.du 

Şehrimizd 
komisyonlar 

Barem kanunu muclblnce halen müs
tahdem bulunan veya yeniden \•azlfe
ye alınacak olan memurlardan yaban
cı dil bilenlerin hepsinin imtihanları-

na bugünlerde başlanması korarlaştı

ralnuştır. 

Bu münasebetle şe.hrimlzdc bi.ıyük 

bir komisyon teşkil olunmuştur. 

Bu komisyon; fransızca, almanca, 
lngilizce, italyanca, ru ca ve l\lacarca 

kısınılarma ayrılmış müteaddit tali 
konıi:syonlardan mürekkeptir. 

:Fransızca komisyonunda ilnh·erslte 
edebiyat fakültesinden Ragıp Hulüsl, 
diğer fakültelcrclen Profesör Averbach, 
Halit Vehbi, Sabri Esat, Enver Ziya. 
Şükrü Baban, Zlyaettfn Fahri, Ali Yar, 

Hüseyin Nail; Almanca komisyonun
da Ragıp Bulüsl, Averbach, Bahaettin 
Kimli, l\lumtaz Turhan, Nebil, ı•rofc
sör Fuch ve Anstesk, Kerim. Ömer 
Cel.il, Profesör Jllrş ve Neumask; ln
glli:ı:ce komisyonunda Prof ör A\•cr
back, l\ladam l.Uarşan, Samiye, Mat-

mazel Elliot, Vahit Ali, Ömer Celal 
aza hı•luıımaktadırlar. 

fırsatını bulan Türk kruva:ı:öni 15 gü:ı 
ara verdikten sonra Akdeıılıdeki di
ğer düşman adalarını yoldıyarak · Aıl
rlyatlke glrceek, lıu yabancı lı; de
nizdeki düşman hareket ü lcrlnl, .ıs

kcri inşaat ve mevzilerini tahrip ede 
cekti. 

ltomur satışma mani olamıyan :\Jı

sır Yunan konsolosu llamldi) cnlıı bir 
hafta müddetle bitaraf l\lı ır suların

da kalışını Mısır hüküıncti nezdinde 
protesto C'tmi ti. 

Bu protestoda: 

«Bitaraf sularda müca\'lr ve mu· 
hnrlp devletlerin harp gemilerinin u-
2uıı mücldet bulunması muharip ta -
raflar ara ıııdakl harp vaziyeti dola· 

l'ISile bitaraf suların ma unlyetinl ilı

lil edecek hiıdi eler te\'lldlnc çok mü

sait bulunduğu clhetlc llamldiyenln 
derhal Sü\·eyş sularından uzaklaştı -
rılı:;.ıası eSbabınm temini, aksi takdirde 

Elen hükumeti doıı uma mm buraya ge
lerek ibda edccekl herlıangl bir ha
dlsedeıı doğacak ınes'ullyctfn ilam ·ıı· 
yeyi burada bırakan ve barıııdıran Mı
sır lıukünıeUne raci olacafını ihtar:» 
t":diyordu. 

Rauf kaptan şah en bu ihtara bir 
alaylı gtilüşlc nıukabcle etmek vui
yet ve ,kararındaydı. Yalnız, l\lıı;ır ı.u
lanıım beynelmilel bltaraflıfı devamlı 
şekilde bütün devletlerce temin edil
mesi keyfiyeti işi bozuyor, kaptanı cid
di~·ct almağa mecbur ediyordu. 

l.'ine konsolosun bu murac:ıatl, ayın 
beşinci pazartesi günli cereyan eden 
Mondros deniz harbinin tabii netice
siydi. İmroz denlz harbinin intikamını 
almak için tam bir ay 2 gün hazırlık 
yapan hasını donanması, 5 kanunusani 
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Molotof Bugün Bir 
Nutuk Söylüyor 

(1 inci sahifeden devam) [ arruza geçmeleri bekleniyordu. Fakat 
l\lareşal Görlngln ısrarı üzerine taar
ruz tehir edilmiştir. l\lare al ile Ami
ral Rider garp cephesinde taarruzun 
şimdilik tehir edilerek, Lıglıtereye 
şiddetli bir hav:ı hücumuna geçilmesi
ni istemektedirler. Ambargonun kal -
dırılması üzerine, İnılltere Amcrlka
dan çok miktarda tayyare alırsa, bu 
taarruzun gi.ıçleşcceğl söylenmektedir. 

dllmektedlr. 1\lolotofun, beyanatına 

vesile olmak üzere, l\IJlletler Cemiyeti 
toıılanhsından da bahsedeceği şüp -
hesiz görülüyor. 

Frnusada, müttefiklerin manevlya -
tını snrsmafa, İngiltere ve Fransayı 
ayırmağa matuf cddedllen bu mancv
rafarın en-elden akamete mahküm ka
lacağı kanaati vardır. 

BERLİN l\IEHAFİLİ?\'DE • 
DURGU1''LUK 

Brüksel 31 (Hususi)- Belga aj:ınsı 
Bcrlin mchalilfnde gayet durgun bir 
ha\•a mevcut olduğunu yazıyor. ner -
llndekl askeri haurlıklar son derece 
gizli tutulmaktadır. 

ALIUAN ORDUSUNUN BENZİN 
İllTİYACI 

Londra 31 (Hususi)- Alman ordu
su benzin stoklarının ancak iki aylık 
hakiki faaliyete kifayet edebileceği ha
ber verilmektedir. 

Alman) aya benzin temin eden Ame
rika, İran ve diğer piyasalar, şlındl Al
manya için kapanmış bulunmaktadır. 

ALMAN HAPİSHANELER~'DE 
TASFhE 

Parls 31 (J. D.)- Parls Suar ıaze
tesl, bitaraf memleketlerden aldığı 

malumata atfen, Kestap şefi ilimlerin 
Alman lıaplslıanelerlnde yapılacak tas
fiye fçln bir komisyon teşkil ettiğini 

yazmaktadır. Bu tedbir şüıılıclilerl ls
tilıda( etmektedir. Ayni gazeteye gö
re, harbin bidayetlndeııberl Alman ha
pislıanelerinde bine yakın idam infaz 
edilmiştir. 

PAKT İTTİFAICA TAIIVİL 
EDİLİYOR MU? 

Parls 31 (Hususi)- Alman gazete
leri bugün Krf'mllnde toplanacak olan 
yiik"ek Sovyet üra ı içtlmaına son 
derece ehemmi) et vermektedir. Gaze
teler, l\lolQtofun soyllyeecğl nutukta, 
Almanya lie Sovyctler arasındaki pak
tın ittifaka tah\1lindcn balı edeceğini 

ümit etmektedirler. 
Herhalde l\lolotofun Sovyct Alman 

dostluğundan balıscdeceği, harbin me 
uliyetlni İngiltere ''c Fransaya tahmil 
edeceğini, fakat bitaraf siyasetine de
vam cdllecdlnl söyllycccfl ııannolun
rnaktadır. Fakat lıu bltaraJ'lıkta City 
of Flind hadisesinde olduğu gibi Al -

Birçok Almnn generalleri bu plana 
nıuh:ıllrtır. Böyle blr teşcbbtis akim 
kalırsa, bu Alman presUjinc ağır bir 
darbe olacaktır. llentiz bir karar ve
rllmemlştlr.• . r· .. ··u~i;~~;i~;···· .. 

. Açıldı 
(1 inci sahıf eden devam) 

yısı geçen seneden 1000 fnzl:ısile 
7000 e çıkmıştır. 

Bu sene fakültelerden 3,000 kişi 
mezun olmuştur. Üniversite tıp 
fakültesinin bulunduğu hastrune -
lere 1 mılyon, 261 bin 160 lira sar
fıfo 911 yeni bha ilave ounmuştur. 
Bugün üniversitenin tedris kadro
sunda 11 profesör, 112 doçent, 212 
asistandaın mürekkep tam bir tea
ris heyeti bulumnaktırdır. Kimse
siz ta:!ebelerin barındııımalan işi 
sür'at'!e hallolunacaktır. 

B. Cemil Bisel izahatından son
ra yeni ders yılmda talıebe1~re bü
yük başarılar temenni ederek söz
lerini bitirmiş ve uzun müddet al· 
kıslnnmıştır. 
K~isini takiben üniversitenin 

en eski talebelennden bir genç ve 
en yeri talebelerden bir bayan 
birer nutuk söylemışlerdir. 

----ooı----

Ço!luda altı ev 
yandı 

Çorlu 31 (Hususi)- Dün kazammn 
l\lulılttfn mahallesinde btiyük bir yan
gın çıkmıştır. O esnada çok şiddetle e
sen lodos rüzgarı yiizlındcn yangın kı
s:ı. bir zamnnda şiddetlenerek bütün , 

ı semti tchlıkeJ"e sokmu , herkes eşya
sını karırmağa b:ışlamı tır. 

( Nakleden: Selami İ7.zct 1 
Ahmetle Mehmet köprü üstündi 

birbırlerine rastladılar. 
- Merhaba Ahmet. 
- Merhaba Mehmet. 
- Böyle nereye? 
- Beyoğluna çıkıyorum. Sen 

nereye! 
- Ben de Şehzadeye gidiyo 

rum. 
- İşin mi var? 
- Senin? 
- Benım işim yok. 
- Benim de yok. 
- Benim kan bugün İzmire gitti, 

yalnızım. 

- Ne iyi tesadüf yahu, benimki 
de Ankaraya gitti, ben de yalnı -
:zım. 

- Bu mükemmel. Ne yapaca
ğız? 

- He'e bir Beyoğluna çıkalım. 
-Çıkalım. 
Ahmrtlc ME'hmet muvakkat be

karlıklannın keyf'ni sürmek için 
kolkola girdiler. Güle söyliye Ga· 
lataya geçtiler, Tüne1e bindiler, 
Beyoğlunda bir birahaneye gir -
diler. 

- Getir bakalım b r şişe rakı. 
Şişe geldi, kadehler dolup bo -

şaldı. Bir ş~c daha geldi. 
- Bekarlık stıl~tanlıkınış ha! •• 
- Elbette •.• Şerefine! 
- Afiyetine! .. 
Üçüncü şişe bittiği zaman Ah • 

met: 
- Kalkalım l{CÇ oldu, dedi. 
Mehmet şöyle bir kendini tarttı: 
- Kalkabilecek miyiz? 
- Kalkarız, tutun bana. 
- Hel-e evvela hesabı görellim. 
Ahmet garsona cüzdnnını uzattı: 
- Sen ne kadar Iazımsa al dedi. 
Gars<'n hesab·n parasını aldı; Ah

metle Me-hmet üs•ünü beklemedi
ler, .garsona bıraktılar ve birbir
lerine tutuna tutuna kaldınma çık
tılar. 

- Ahmet! 
- Ne var Mehmet? 
- Eve katlar gidemiyeceğiz. 
- Otomobile binelim 
- Oto yok. Amma görünürde o-

tel var. 
gı"ıdelim . 

1 manyaya dalma müzaheret edilecektir. 

Nihayet ateş 6 e\' t:ımamen kül ol
duktan onra sıindtirialcbllmlştir. 

--o--

Kaldırımda yalpa vurarak otele 
girdiler, iki yataklı bir oda açtır
dılaır. 

ALMANLAR NUTKU 
BEKLİYORLAI! 

Amstcrdam sı (A.A.)- Alman ma
kamatı, 26 llkteşrlnde Almanyaya il -
hak edilen Polonya ara:ılslnlıı tahdidi 
ve Almaıı kıt'alarınm ~gali !ıtıııda 
bulunan Polonya eynlctlerlnln mils -

takbel statüsü hakkında resmi bir teb
liğ ncşredeceklcrdi. Şimdiye kndar bu 
resmi tebliğ çıkmamıştır \'C sanıldığı

na göre, nazi şefleri, bu hususta knt'i 

bir karar almadan bugün l\losko\•ada 
toplanmakta olan ve Berllnde büyük 
ehemmiyeti haiz olduğu söylenen yük
sek So,•yet meclisinin müzakerelerin
deki neticeleri beklemektedir. 

RUS İŞGAi. KUVVETLERİ 

Rlga Sl (A.A.)- 10.000 Sovyet as
kerini nakletmekte olan 10 Ru treni 
Laepajaya vasıl olmuştur. Buıo,'\r, ~

gal heyetinin ilk kısmıdır. 

ALI\IAN TAARUZU HAKKINDA 
HI:NÜZ KARAR l:'OK 

Londra 31 (Hususi>- Yorkşayr Post 
razeteslnin askeri muharriri şunları 

yazıyor: «Almanların geçen hafta ta-

pazartesi sabahı, ~liradan hareketle 
l\londrosta Avcrofu lı:ısmağa giden O -
manlı donanması ile Mondros onlerln
de karşıla mış, 15 dakika suren mu
harebe netıce inde Osmanlı donan -
ma ı perişan bir halde Boğaza rlcat 
etmiş, bu haber bir zafer beşaretlle 

lıer tarafa ulaştırılmıştı. 

Jıf 

Balkan harbinin ikinci 
deniz muharebesi 

Hamldiyenln yaptığı akınla duşman 
adaları \'e sahil chirlerlrıde meydana 

getirdiği dehşet çok geçmeden bütün 
tafsllatlle Niridakl Donanma Kuman
danlığına, Çanakkalcdckl kuvayl mil-

rettebe karargahı vasıtasllc de umumi 
karargaha ve Bahriye Nezaretine ak
setmlsti. 

Denizde kazanılacak bir 2afcrle duş
m:mın mütareke ve musaliı.haya icbar 
edileceği fikrinde duran \'e bu objek
tifle hadlsclcrln lnkişafıııı tetkik eden 
umumi karargih kanunusaninin üçtin
eü gününden itibaren Donanma Ku
mandanlığını taz) ike başlamı tı. Ard-

arda verilen şifre telgraflarla Amiral 
Ramiz donanma ile ikinci bır huruo 
yapnıağa, hasım doııanmaslle karşı -
Jaşmağa sevk ve tıylk ediliyordu. 

İmroz muharebesinde A\·erofu feci 
bir vaziyete diışuren, t'luşmaıı Amiral 
ıemlsinin flrarlle donanmasının rlca
tlne muvaffak olan Türk donanması 
mürettebatı yiıksnk maneviyatla ikin
ci bir çıkış yapılması, duşmanla yeni
den bir deniz harbine tutuşulması fik
rini sedakatle muhafaza ediyordu. 

(Devamı var) 

LODOS 
(Birinci sahiJeden devam) 

Suadiyeli l\lchme!!e alt diğer bir mo
tör de parcalanmışlarClır. 
İzmlrden gelen malümata göre, Ro

dos açıklarında '7,200 tonluk bir İtal
yan \ apuru batmıştır. İhsanıhilda i
simli 600 tonluk bir motör de izmirden 
500 ton, tuz yüklle hareket etmiş ve 
fırtına yüzünden Karaburuna iltica et
miştir. Bu sefer motiirde yangın ı;ık

mış \'e nıotör yanarak batmıştır. 

Kadeş vapuru dün İzmlrc lkl saat 
teahhurla ,·asıl olmuştur. 

RADYO HABERLERi 

Kendilerini odada bulur bulmaz 
elektriği bile yakmadan, daha doğ~ 
rusu vakamadan kendilerini yata~ 
ğa attılar. 

Ahmedin sesi duvu'ldu: 
- Mehmet yatağımda biri var. 
- Mehmet cevap verdi: 
- BC"nim yataft·mdn da biri var, 
- Öyle ise bu herifleri yataktan 

atalım. 

- Atalım. 
Ve karanlıkta. iki arkadaş bo • 

ğusmağa başladılar. 
Nihayet Ahmet Mehmedi altına 

aldı, yere serdi, bıraktı, kendisi 
yatağa vattı. 

- Mehmet dedi, ben heriften 
kurtuldum. 

d h Mehmet inledi: Bir ,·apur a a 
- Ben kurtulamadım, beni yere 

Londra 31 (Radyo) - Juimu is- serdi, 'kendisi yatai?ıma yattı. 
mimle bir Fmlnııdıyıa vapuru Şi- Ahmet biraz düşündükten sonra: 
mal denizinde batırılmıştır. -: Art1 k uğraşma dedi, brrak 0 

Batırılan Ahııantalıtclhuhirlcri s:nın yataf{ında vatsm, sen gel be
nım yatağıma yat!.. 

Pıaris 31 (Radyo) - Alman teb- ............. ·--·-·-·-·--·-------• il •••••••••• 

liğlen şimdiye ka'Clar üç tahtelba-
hir kaybettik"eriııdcn bahsetmek
tedir. Bu miktar doğru değildir. 
Çunkü yalnız Fransızlar bundan 
fazla tahtelbahir batırmışlardır. 
İngiliz~rin batırdılcları ise daha 
fazladır. 

Yılba ı piyırngo u 
Milli piyango idaresi yılbaşı 

gecesi çekihnek üzere tertip ettiği 
piy.angonun bileU.erini bayilere 
vermegc başlamıştır. 

Bu keşide bi!etleri yeni bir şe
kilde tabedilmiş olup üzcrınde em ... 
niyet abidesinin bir resmi de bu
lunmaktadır. 

23 nisan bayramı ve gelecek 
Cumhuriyet bayramı da hususi 
piyangolar tertip olunacaktır. 

---o-

Çok buğday Yar 
Toprak mahsulleri ofisi son ay 

zarfında Anadolu ve Trakyadan 
mühim miktarda buğday 5atın al
mağa başlamıştır. Ofisin haliha -
zırdaki stokları ihtiyaca kfıfj gel
mekte ise de buğday ihracatının 
menedilmesi üzerine herhangi bir 
fi.at düşüklüğüne meydan veril -
memesi için bu stokarı birkaç mis
line çıkarmağa kar.ar vermiştir. 
Bu sebeple son günlerde piynsaya 
az miktarda buğday gelmektedir. 

Ş EH 1 R 
TİYATROSU 

Tepebaşında 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

Sadakai fıtır 
Yurdumuzun hnvn mildafnası e ba

bını temin hususunda pek kıymetli 
mesaisi gl5rillmekte olan ve aldığı tc
berrüatı Klzılay ve Çocukları Es rge
me Kurumu gibi hayırlı teşekküller ile 
pn.rlaşan Türk Ha\ a Kurumuna her 
veçhile yardımda bulunmak muhım 
bir vazüedır. Binaenaleyh bu bapta 
Diyanet İşleri Reisliği tarafından ve
rilmiş ol:ın FC'tva mucibıncc Snd kal 
Fıtır \:C Zekat ıle mükellef olanlann 
mezkQr Turk Hnva Kunımunn :>ar -
dımda ve .bu V'Csile ile de memlcketı
mize hizmette bulunmaları lüzumu 
Sadaknl Fıtnn nev'i ve miktarilc be
raber illin olunur. 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

İstanbul J\luftüsii 
F. ÜI,GENER 

En iti 
K p 

12 20 
16 30 
83 20 
00 00 

lvı So!\ 
K P K P 

10 o 
15 o 
66 30 

133 20 

9 10 
o 00 

50 00 
00 00 

••••••••••••••••••••••••••• 

135' Hicri 

1 
1S5S Rumi 

Ramazan 1. el Teşrin 
18 18 

1939, Ay 10, Gün 304, Hızır 1'19 
31 Blrfnclteşrln SAl,I 

Vakitler ı Vasııti Ezanı 
fa. da. sı. cia. --Güneı 6 30 1 22 

Öğle 11 58 6 50 
İkindi 14 48 9 41 

1 
Akşam 17 07 12 00 

1 
Yatsı 18 41 1 321 
İmsak 4 50 11 42 • 
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''Bana 
şôbe 

bak, ben ikinci 
memuruyum !,; 

Diyen adamın ikinci şube memuru 
olduğundan şüphe etmeli 

Harp başladı mı casuslar faali -
vet.ıerini arttırırlar. Hemen her 
memlekette hergün bir casus ys.
kaJandığı işitilir. Casusların vazi
feleri nedir? Nasıl çalışırlar? Na
sıl silah lruila.nırlar? .. 

1 

seler kat'iyyen hüviyctlerlni belli 
etmeı.Jer, hiçbir zaman açığa vur
mazlar. İkinci büro memurları a
ralarında yalnız .servis. veya sa
dece S. R parolasını kııJlanırlar. 

Tlcarethanemlz esk!d ıibl 

mantolarmJ 10 sene ıaranti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmak
tadır. Anadoludan ayni şeraitıe sipaw 
rtı kabul etmekteyiz. 

1 -ŞEKERCi ı---

~:a~~~er ~~~ş!~!.~J;!glf.~rlfı 1 

L Her gün taze çıkarmaktadır. ı 
İstanbul Bahçekapı No. 90 - 92 Tel: 21194 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiya Merkezi Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz(ll 
Satınalma Komisyonundan : 
ı- Merkezimiz Jçin azamı 740 derecei kesafette (1000) teneke benzin ile Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser· 

azami 890 detecei kesafette (JOOO) teneke mazot alınacaktır. - • icabında gu-nde 3 ka..,. alınabilir •• 
Benzinin beher tenekesinin tahmin bedeli 281 kuruştan ve mazotun beher 'S~ 

tc:ınekesi de 144 kuruş 90 santimden muhammen tutarı (4259) liradır. 

2- Eksiltme 14/11/ 939 Salı günü saat 14 de Gala\ada Karamustarapaşa so-
kağında· mezkılr merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

S-. Şartnameler merkezimiz levazımdan parasız alınır. 

4- Eksiltme açık olacaktır. 

5- Muvakkat temllıat parası 319 lira 43 kuruştur. 

6- Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası vesikalarını l!(l'stermeleri 
şarttır. (8925) 

lslanbul Kadastro Müdürlüğünden: 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi 116nları 

Bir Fransız gazetecisi anlatıyor: 
- Mesleğim dolayısile tarudığım : 

zeki, sevimil, fakat kaçakçılık ile 
aınen bir dE'lika.nlı bir gün bana 
İl'.eldl. Çok düşünceli ve endişeli 
,bır tavırl'a: 
, - Sizden bri fi.kir a!mıya gel -
,dim. Birisi var. Beni çok raha.1sı• 
edivor. Har~a bajtlamak istiyor. 

Bu hadise bana bir b~ka vak'ayı 
hatırlattı. Çapkın bir delikanlı, 
millici İspanyaya gitmişti. Casus
kı.k veya mukabil casusluk teşkila
tı >:e al.B.kası yoktu. Fakat ~k pa
rası vardı. Henday civarından hu
dudu aŞmazdan evvel Bask gazino- MahmutllllJJa Kürkçü 

larıooa, barlarında birçok masraf BEYKQ 
Ban l90rlslnde 

Telef o n 
21685 

Ak.sarayda Mesihpaşa ınahallesinin kadastrosu bitirildi Bu mahalle çevre
sinde bulunan gayrimenkulJerin sahipleri bu uanın tarihi neşrinden itibaren iki 
ay zarfında Sultanahmette Tapu da!:esinln üst katında İstanbul Kadastro Mü
dürlüğüne müracaatla namlarına tai1.kkuk ettirilen kdastro harç ve resimlerini 
anlıyabUecekleri gibi bu mahalle•ıin hıhdlt neticesinde yapılan p18nlar Kad.~tro 
fen bürosunda bulunduğundan \>!! t>1 :Jnları da keza ilfinm başlangıcından iti
baren iki ay zarfında göreblllrler. 

İsim miktar ve muhammen bedelle rile muvakkat teminatları aşağ1d3 1 

3 liste n'ıuhteviyab muhtelif malzeme 9/11/1939 Perşembe günü saat 15 del' 
baren sıra ile, kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alıfl8 

Bu işe girmek istiyenlerin hiz.alannda yazılı muvakkat teminat ile k• 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
liğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (140) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde S8 

Ona, haraç verenlerden olma -
dığımı anlataca:k beni rahat bırak
masını söyliyeoej'ıbn. Fakat •ikincl 
büro memurlarından• olduğunu 
!Kiyledl. Anlarsınıı: a tereddüdümü. 
Ne derslniz? .. Size ismini v~re -
yiın. Belki hakiki hüviyetini öğre
nebilirsiniz ... 

Dedi. Cevap verdim: 
- Hiç end~ etmeyiniz, bu a

dam ikinci bül'O memurlanndan 
od.eğildir. 

~ııç gangster şaşırdı. Sözlerine 
ehemmiyet ve.-ınediğime, kendi -
sile alay ettiğime zahi poldu. 

etmişti. İçki fol.eminde ahbap ol-
duğu kimselere, hiç şüphesiz ken
dine bir paye vermek için, •ikinci 
büro. ya mensup olduğunu söy -
lüyordu. Hatta garsona bir ~y ıs
marladığı zama,n: 

- Bana bak diyordu. İyisinden 
getir. Biliyorsun a •ben ikinci bü
ronun adamıyım! .. 

Bu gevezelikten başka bir şey 
değildi. İkinci büronun memur -
!arı ciddi, temkinli, cesur adamlar
dır. Son derece ketumdurlar. Hü
vi~tleıini kat'iyyen bel:li etmez
ler. Hayatları tehlikede kalsa bile .. 
Bunların biricik düşün-=eleri şu
dur: Vata.na hizmet ... 

, Kadastro tahdit veya tesbitine Yeya ayni bir hakkın_ tesciline vaki olacak
' itirazlar nihayet 31 kanunuevvel 939 t~lll saatine kadar Istanbul Kadastro Mii
dürlüğllne dermeyan edilmelidir. 

Aksi halde kadastro tahdit ve tesbitinin kesbi kat' iyet edeceği nan olunur. 
(8979) 

tadır. (8780) 

No. 

1 
2 

3 

Miktar 
ton 

400 
(400 
(150 
200 

lıml 

Mazot 
Petrol 
Pis gaz. 
Benzin 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

28000 
69500 

Muvakkat 
teminat 

Lir ı 

2100 
4725 

3120 

Orman Fakültesi Mübavaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi Muhammen mikdarı 

Otobüsle talebe 20 kişilik 

nakli 180 adet 
Muvakkat teminatı : 203 liradır. 

İhale: 9/ 11 / 939 Perşembe saat: 14 

Muhammen Ttutars 

2700 lir• 

- Nereden biliyorsunuz? İsmini 
bile SOl'lnadınız! .. 

- Ei!er hu adam, dediğiniz gibi 
hakikaten ikinci bilroya mensup 
olsaydı bunu siz sormadan değil, 
'Sorsanız, ısrar etseniz bile yine 
~öylemezdi. Bahsettiğiniz adam 

A:lmanların Nachrlchter büros~ P'~T RO' , 
ve siy86i polis teşkiiatı (Gespapa) 5o 1. 

ı- FaküJ :.·miz talebesinin haftada 1:.irkaç defa lüzumunda İstanbul& .._.r 

varına otobili>le götürülüp tekrar Fakülteye getirilmesi eksiltme!:~. çıkat~~ 
2- Eksiltme Beyoğlu Maliye Vekdleti Liseler Muhascbecıligı dal gV! 

toplanacak olan Fakülte Mübayaat Komisyonu huzurunda yukarıda yazılı 
saatte yapılacaktır. 

istihbarat işlerile meşgul olur. İ 
Harpten evvel bu teşkilatın 24 N z A M saç bakımı 
milyon altın frank tahsisatı vardı. güzelliğin en birinci şartıdır. 

a~la:tanm biri, maksadı sili kor -
kutmaJı:, sızd ırmak .. Bsıka hır şey 
d~ğil... 

Şimdi tahsisat maı!O.m değil. Al - ı--------
ı · 

3- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunda yazılı evsafla.r 
olmakla beraber muvakkat teminatın yo.tırıldığına dair makbuzla bu gibi ~ 
işlerile al5.kadilr olduklarına drıir vesaik ve yeni sene Ticaret Odası veya 

11 

tezkereler in i k omisyona ibraz etmeleri meşruttur, 
- Teşekkür ederimi. .. 
·o günden sonra bir daha biribl

ı r;mizi göremedik .. Fakat şunu te
'!nin ederim ki benim söv ledikle -
•im doğru ;di. Zira, halkın ikinci 
büro memuru diye gös terdiği kim-

man istihbarat bürosunun dünya
nın her tarafında ajanları bulunur. 
Bunlar yalnız istihbarat işlerile 
değil, propaganda ile de meşgul 
olurlar. İstihbarat teşkilatının en 
kuvvetlisi Entellicens Servistir. 
Bu teşkl!Atın milymılarca tahsisatı 
vardır. En gizli şeyleri haber ahr, 
öğrenir. 

!~li~liii~;iii~~~~~~i~~~ı~~~~l 4- Şartnameyi görmek istiyenler tatil günleri hariç Büyükdere :&ıll~ Orman Fakültesine müracaatlan . «8861> 

.111:""''-"' Güneş cildi l ı -------------
~~~.::.~et: - Karagümrük Ortaokul 
ğuk ve rüz- ..... 1 _R_D_Y_O_P_R_O_G_R_A_M_ı_I Direktörlüg>J ünde~ 

gar deriyi sert• 11 
leştirir. Yüzü• Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. 1 - Hikmet Bey - Şevkefza Alınacak malın Mikdarı Muhammen Tutarı Muvakkat 

9465 kc/s pos\aınızla neşredilmekte o- ~arkı: (Ben esiri bandenim). adet 
mu"ze tema• eden ' Cinsi Fiat ::1 lan yabancı dillerde haberJe-r saa1leri 2 - Nlkoa-os - Şevkefza iarkı: 

hBvanın tozları me• aşalıda gösterilmiştir. (Ge<lp le tal"ı'UDa), 3 - Hasan 
İranca saat ıs,oo ve 18,45 de o· 

Lire K. Lira Lira 
DerShane sırası 100 14 1400) 

114 50 T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Heıınblar İkramiye Plani 

32.000 Lira Mükafat 

1 
iı 

samatıoı kapatarak iır: Kanun taksimi, t - .•.• 
Arapça 13,15 ve 19.45 de E ı la BI · 

ı'frazatına manı· olur. - ·v ç şar : ( r sebeple ırıi-
~ Fransızca 13,45 ve 20,15 de cenmlşsin), 5 _. , . Ev!Q Türk-

Cildin bütün bu a
nza •e kusurlarma mini olmak 

irin ılz de oUdinili her rün 
akşamları 

kü: (AUadım bahçeue girdim). 
19.50 Konuşm a(Alle ziraatı - ta -

Öğrebnen kUrsüsü 9 14 ,2:!l 
y E K Ü N 1526) 
Hazırlanan resim ve §arlnamesine göre okulumuz için yukarıda cins, 

ve muhammen bedeli yazılı iki kalem eşya aç.ık eksiltmeye konmuıjtur. 
me 15/Xl/1939 Çarşamba günü saat 16 da Li~eler Muhrısebeciliğinde 

Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 EylGI, 1 lkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2,000 
5 CC 1 1000 
8 CC 500 

16 (( 250 
60 (( 100 
95 (( 50 

250 <C 25 
435 

Liralık 

CC 

C< 

« 
(( 

(( 

CC 

2,000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 

32,000 

Lira 
(( 

(( 

(( 

(C 

C( 

CC 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız 
riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de 

olursunuz. 

para bi

denemiş 

No. 131 Yuan: M. SAMI KARAıı:u. 

B~zans'ta esir bulunan Şehzade Orhan muhasa
ranın ilk gününden beri heyecan içinde idi 

Burun bu kalabalık tqkillttan baı
ka ordu ile beraber geJmi:;ı birçok es
na1' da vardı. Bunların adedi de on 
binlere varıyordu. Bu muazzam ktıt

lenin hep birden tekbir eetirmesi or-
1alılı yerinden sarsıyor, kalplere kor
tu ve delıı;et veriyordu . 

Tekbir sedası o derece vasi, o derece. 
uıuhteşem. idi ki; kalelere vuran se -
daların aksi bütiiiı İstanbul ıehrini 
ye-rinden sarsıyordu. 

Bizansda es.tr bulunan ~eh2.ade Or -
ban mtıhasarcının ilk günündeoberi he
yecan iCindeydi. Fatihin 3j11· topları 

kale duvarlarına çarpUk:ça ;ıiehzade 

Orhan da olduğu yerde sıçrıyordu. E
leınli ve kederli idJ. Vat.anından cüda 
e<: lebi bir şehirde ve hem de muhasa
rada olusu onu yaralamı~tı. O da, İs
tanbul surları önilne gelen Türk or
du :s ıle beraber bulunma k ve bu şerefli 
işte kılıç sallamak ıstiyordu. 

Anna; toplar atıldıkça korkusundan 
Orhana sol(uluyor ve yctlvü.nr Jibi so
ruyordu; 

- Orhan, arslanun, ne yaparağız? 
Oı·han, sofukkanhlıkla cevap veri -

yortlu. 

- Güzelim, Allah ne yazdıysa o, 
oJur. 

- Ah; Sultan Mehmet, İstanbula 
ıirerse muhakkak bizi katleyler. 

- J.fukadder ise dedijin gibi olur. 
- Bilmem ne yapsak?. 
- Yapılacak hiçbir şey yok .. 
- Kacamıyacağız değil mi? 
- İmkln mı var? 
- Acaba, kaleler sukut edecek mi 

dersin? 

- Ann.ı, seni korkutmak istemem, 
fakat, Türkler Kostantaniyeyl r.apte .. 
decekler 

- .. '1n.ma, yaptın Orhan! 
- Muhakkak güzelim .. 
- Feliıket öyle ise ... 
- Niçin?. 
- Ne için var mı? 

- Sultan l\iehmedln eline düşeceğiz 
öyle ise ... 

- Canımız da gidecek ... 
- Şekerim; dediklerin dofru, öyle 

ise ne suretle dua edelim Allahımıza 
dersin? 

- .Anlamadım arolanım •• 

KRf M PfRT(V 
ile masajlıyarak gıdalandırınız.. 

KREM PERTEV, açık me>amatı 

kupatır. Cild adalelerini besler, 
yorcun deriyi canle.ndırarak. taze-

lik ve gençlik bahşeder. 

GÖZ HEKlMt 

Dr. Murad Rami Aydın 
Byoilu • Parmakka.pı, İmam sokak 

N. 2 Tel. 41553 

Sahibi ııe neşriyatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telrrat Matbaası 

Saat : 

18.00 Pr()&'ram, 
18.05 MemleJı::et saat. ayarı, ajans ve 

me&eoroloJi habıerlerJ. 

vukçuluk). 

20.05 Türk Müzfj1: Halk muısiklne 

ait örnekler • Sadi Yaver Ata-

18.25 

18.55 

19.10 

man. 
Müzik (CUbanl - Pi). · ı.. 

l•0.10 Türk Müziği: Saz eserleri ve 
Konuşma (Ulusal Arttırma ve 
Ekonomi Kurumu tarafından). \ yeni şarkılar. Ankara radyosu 

'Iürk miUiği. Çalanlar: Cevdei küme ses ve saz heyeti. idare 
Oaila, Şerif İpil, Basan Gür. ';"n Mes'ut Cemil. 
1 - Okuyan: Radife NeydJk. ı 21.00 Konuşma takdimi: HaUJ Bfı.dil 
ı _ ui.inam pşerevl, z _ Yesari Yönetken. • 
Asmı - Hüzzam ıarkı: (Sevda- ~21.15 Müaik (R.adyo orke~trası). 

b eli. l'ÖZleri:rln), S - Sel. Pı- r.22.00 Memleket saai ayarı, ajans ha· 

nar - Btlızan. prkı: (timldlnl berlerl, •lraat, esham tahvilat 
tlrplklerlne). 4 - SaddUn Kay- kambiyo - nutul borsası (flal). 

nalı - Kürdllihicazkir prlu : j.Z2.20 Serbest saat. 
(Bir &un yqadık). 5 - Sali- 1•22.30 Müzik (Opera aryaları - Pi). 
batUn Pınar - Kürdlllblcaııku U.55 Müzik (Cazband - Pi.) 
Şarkı (Bir ırl•li yalan söyle de) 23.25 23.30 Yarıntı proırrıun ve h-

2 - Okuyan: Mwlafa Cailar. lpanış. 

cakbr. . . 1~ 
isteklilerin 1939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve en. az bın li~ 

gibi iş yaptıklarına ve iş yaptıkları müesseseyi memnun ettiklerine daıt 
servis ve teminat makbuı.larile mezkO.r gün ve saatte komisyona resim ve 
nameyi görmek istiyenlerin de her gün Okul İdaresine başvurmaları. ( 

Yani Sultan Mehmet, İstanbulu Anna. ağlıyarak şehzadenin boynu-
fethetmcsin diye mi dua edelım?. na atıldı ve ağlamıya başladım . Bir 

- Türkler, ve ırkdaşlarım olanların 
hayatım pahasına da olsa istanbulu 
zaptetme1erini Allahımdan niyaz ey
lerim .. 

- Arslanım , hiç şüphe etme ki, bu 
duana ben de iştirak ederim .. Fakat ... 

- Fakat· bu mukadderse olacaktır. 
Biz. de kıh~tan geçeceksek geçeceğiz. 

- Acaba, Sultan Mehmet seni affey
lemez mi? 

- Hiç zannetmem, AliO$manın u
sulüne muvaf.ık değildir. 

- De~ene, son günlerimizi yaşıyo-
ruz 

- Sevgilim; nihayet ben öleceğim .. 
Sen kurtulursun? 

- İmka.n mı var? 

- O vakit, senin ebedi düşmanın 
olan Notaras da Sultan Mehmedin :kı
lıcından geçeceği ıcin seni öldilrecek 
kim kahyor . 

- Sen öldükten sonra, dünyada ben 
ya~amam artık .. . 

- Böyle çocuk gibi dtişilnme ... 
- Arslanım bil ki, Türkler İst..'1n -

bula girdiği gün sen nerede isen ben 
de oradayım. Seni idam ederlerken be
ni de beraber idam etsinler. 

- Hele dur o günleri bir kere gö-
relim ... 

- Hah; aklıma birşey geldi ars1a-
nım ... 

- Ne fibi? 

Tam bu sırada; Türklerin gece şen
likleri ivlzeleri, etrafı ışığa · boğan 
mumları ve meş'a1e1eri etrafa velvele 
verm.i§ti. Sokaklardan kiliselerden halk 
kalel"111 dogru koşuşuyordu. Ortalıkta 
dehşeti! bir heyecan var<lı. 

yandan da söyleniyordu : 
_ Orhan, Orhan kaçalım, Türkler 

İstanbula firdi. 
Orhi:ln da şaşrrmıştı. Hakikaten or

talıkta bir gayrilabillik vardı. 

Sokaklardaf kadınlar, papaslar, eı· -
kekler k~uşuyor, bağırışıyor, ağlaşı

yordu. 
Orhan sEvgilisirti kucağına aldJ. A

yağa kalktı. Şehzadenin maiyetinde 
bulunanlar da şaşırm1şlanlı. Gelip ge
çenlerden soruyorlardı: 

- Ne var?. Ne oluyor? 

Kimsecikler birşey bilmiyordu. Her 
kes surlara doğru koşuyordu. 

Şehzade ağasını çagırdı ve şu emri 
verdi: 

- Ağam, ne var ne yok git bak, 
haber getir ... 
Ağa, biraz sonra geldi. LAkin 1 ağa 

gelinciye kadar şehzade Orhan için 
Annayı teskin etmek müşk.Ulleşmişti. 
Şehzade heyeeanla sordu: 
- Ne \.'ar ağam?. 

- Efendimiz, Türk ordusu dehşetli 
bir ·enlik yapıyor, ben, bile Türk ol
duğum halde hayatımda böylesinJ gör
medim ... 

- Ne biçim şenlik bu?. 

- Bütün surların etrafında bulunan 
Türkleı· yüz binlerce mum, fener, ınes
a1e yakmışlar, davul zurna, nekkare, 
tırampet çalarak oynuyorlar. 

Anna, bir parça ferahlamıştı. Ve 
sordu: 

- Ağam; bugün ve yahut yarın ve 
bu gece TUrklerjn bir bayramı mı var? 

- Hayı.r sultanım .. 
- Nedir öyJeyse bu?. 

(Devamı var) 

Sanki, şeyıtan bfaiın Hayati Beyin sofrasında 
bulunacağımızı ona haber vermiş gibi. Eğer. git -
t!ğimiz zaman onu Tokatliyanda bulsaydım, 

- Mutlaka haber alınış ... 

Derdim. Fakat, öyıle bir karşılaşııa oldu ki 
sonl'aki iskanda! olmasaydı onun da benden a~ağı 
kaır yeri olmıyacaktı. 

Geldiği zaman saat bir, bir buçuk vardı. Am
ma nasıl geliş? Zil zurna sarh<ış. Hem. de yanında 
bir r.azeninle!. O da burııunun ucunu görmiyecek 
gibı ôdi. Hiç ,görmediğim, tıanımad1ğım bir kadın. 
Uzun boylu, sarışın, ,genç bir taze, fakat, gözleri 
hiç hoşuma gitmedi. Hatta, onun geldiğini gö~:it 

görmez, Hayati Beye eğildiıın: 
- Hihhh .. Şu çıtkırıldıma bak. Ama.o ne ç.r

kin gözleri var!. 
Dediın. O da: 
- Ömrümde J:ıir defa bir kadının ötekisini be

ğendiğini görmedim ki. 

Dedi ve .. Güldü. Sahiden çok Çirkin gözlü bir 
ka.fın. Çıyan gibi sarı, mavi bir tuhaf gözl.eri var! 
Ned:m Bey Nazmi, bizi görür görmez bütün sar
ho~lul;una ı·ağmen, masaya şöyle eği.J.e büküle bak
tı .. Baktı, ihtima!I, kafasının içinde: 

- Gideyim mi, gitmiyeyim mi? .. 
Diye bir muhakeme yürüttü, daha sonra 

damını masasına oturtup, geldi elimi öptü: 

- Nasılsınız '.Prenses hazretleri!. ıfı> 
Ben de yavaş yıwaş çığırından çıkıyor 

Fazla içmiştim. 
Siı - Teşekkür ederim Prens hazretleri. 

sılsımz? il' 
Dedim. Alay ettiğimi anJ.adı. ENerile J<eP 

sini göstererek: 
- Ne halde olduğumu görüyorsunuz .. 

DedL 
Şeyh zade Mithat sordu: 
- .Nereden böyle? 

- Büyüktlerede Şuled,e idik. Kimse )<8 

Dedi, iTiive etti: 
- Sultan suyuna çıksak mı dersiniz?. 

Nusret: 
- Oraya sultanrar .gider Nedim. Sa·na Y~J 

yer!. 
Dedi ve .. Hep birden . gülüştii'k: 

- Kah .. Kah .. Kah!. 
- Buyurun. oturun.. ~ 

Fi'lan.. D..memiştim. Hiç ehemmiyet ve e..ı 
yor, hatta konuşmayı bile istemiyordımı· ~; 

can sıkacak bir şey söyler .. Diye düşünüY0r~ı 
Fakat o biraz ayakta kaldıktan ve iki tarııfı 
peyce yalpa vurduktan sonra, e>tl' 

- Ayoi hepini<ıi ayn ayrı göreceğim g 1 ı 
(DetJarr" f/6 
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