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ETEM İZZET BENİCE 

Sulh niçin Çemberlayn Hitlere son sOziinii söylüyor 
olmaz? 
:;-.:,.:;:.::: Ne Hitlerden, ne Göringden, ne Nazi Şeflerinden hiç 
~::rE:';I'i. 

1
birisinden gelecek sulh teklifi müzakere edilemez 

Yazan: ETEM. İZZET BENİCE 

&onı Ciano llerlinden Komaya dön
ıilii. İU.Jyan ve Alman Har ielye Nuır
lannın neler Jronuıhıkıar, ba.kkmda 
reamı hiebir beyan ve &eblii yoktur. 
Fakat, Rom adan muhteW kanallar la 
&J.ıan havadisler en ba,ta Hiılerin sulh 
teşebbüsünün mevzuu b ilhsolduiun.n 
ve hatta vroıramlaştırıldıiını cösteri
yor. 

Bir Roma haberine ıö.re, yapılacak 
teklllin mahiyeti şudur: 

1- Polony•ıun Alman hi..mayesinde 
teşkllJnin tasdik ed jlmesi ve bir kon
ferans toplanması. 

2- Almanyaya müstemleke veril
mesi. 

3- İtalyanın Akdeniz metalibinio 
labulü. 

f- Sovyel Rusyanın Baltık devlet
leri hakkındaki taleplerinin ve tedbir
lerinin tasdiki. 

Eğer bu haber su1h havası ve mas
kesi altında sulhu bütün bütün uzak
laştırmak emelini istihdaf eden bir 
:propag:'n~a haberi değil de Berlintn 
samimı .. hıssi ise şimdiden sulhun ol
mıyacagın.:ı Ve bilıikis Avrupanın daha 
ıeniş mikyasta kanh bir badireye sü
rükleneceiine jnanmak lıizımdır. 

Yine bir Roma haberine göre, İt.al
Y~ bir sulll konferanıu kurulduğu tak
dırde AkdcnJzdeki taleplerinde ısrar 
edecektir. Hatta. konferans içinde mi 

veya aış.mda mı olacaiı müphem bı
raJulan bir cümlede İtalyanın cchür
l"iyetine kavuşan İspanya He tamamen 

... hemfikir olarak Akdeni:r.de-ki haya.ti 
sahalarını tPminc ('alışat'afı» d a ileriye 
sürülmektedir. 

Kont Ciauonun Berlin dönüşünden 
sonra İtalyan l'&zetelerinde görülen 
neşriyat ve yukarıdaki cümlede ifade 
edildlli gibi İspanyanın bahse mevzu 
olması pek ziJade dikkate şayan ve 
tavaJha nıuhtaçtır. 

Bütün bunların dışında bir İngiJi:ı 
c.azet~esinin sulhu temin için Jlitlerin l 
s•yası hayattan ve iktidardan uzaklaş
mayı düşündüiü ve devlet reisliğini 
Mareşal Göring-e terkedeeeği hakkın
daki bir haber de ayrıca bir hususJyet 
jfade etmektedir. 

Herha1de, bu dakikaya kadar BerJin 
Bnlh teklifini yapmamıştır. Teklif ya
:Pılınca bunun mahiyet ve şümulünü 
iyiden iyiye öğ'reneeeiiz. Fakat, in
pıtere ve Fra.nsadaki hava, şimdi or
taya çıkarılmış bulunan tekliflere ve 
ihtimallere karşı tasvipk:ir görünmüyor. 
Bilikis ve maatteessüf harbin devam 
cdecefini anlatıyor. Anlaşılıyor ki, in
ciltere \?e Fransa için harp ancak şu 
şartlar altında. dura.bilir: 

1- Müstakil Polonyanın ihyası 
ı- HIUerin ve Hillerizmin AJman

yada.n .çekilmesi 
3- HaHhu 
w ır mevcut hudutların ve 

~Ol'rafi taksim.in aynen muhafazasını 
u1.un yıllar l~in carantı· d k e ece ve bu 
hususta her türlü ilirazi ha L t . ~~ -sesınden mahrum bir vaziyetin taın 
teessüs ve taazzisl. 

Bu şarnarın tahakkuk edebilmesi _ 
nin de nelere UıUyac; hissettirdiği aşi
kılrdır. 

Binaenaley\t harp devam edf'<"ektir. 
Devam e~erkeu de birçok ilıHl.i.tlara 
vesile vermiş olarak devam edecek 
m edeniyet ve insanlık için pek feci v~ 
kanlı :iikıbetJer ha?.ırhyacakhr. Ancak 
b u ih tili.Uarın nasıl~ nerede ve ne za~ 
man ~ulı:; ,Ja Kf'!ecefi bakkın(la şimdi
den bı.rşey · ·· ı soy enf'mez. "Muhtelit d ün -
ya rnerkez.Jerlndeki müzak 1 . 

. ere erın blt-
mesı ve yeni tabirile «llitlerin sulh ta-
arruıunU,P» da 8011unun alı nması ıa
Dnıthr. 

İsveç kara 
sularında 
Almanlar 

Hitler de yarın Rayştağda bir nutuk söyliyerek yeni Polonya hükometinin nasıl kurulacağını 
anlatacak ve Almanyanın sulh emellerini _izah edecek ve yerini Göringe bırakacağını bildirecek 

Aimanyada Nazi rejimini dev .ı rmek 
çok zabitlerin tevkif ve bazılarının 

ist"yen yüksek rütbeli bir 
idam edi ldiğ i bildiriliyor 

Garp cephesinde bu sabah da bir hava muharebesi oldu, üç Alman tayyaresi düşürüldü, Fransızlar iki 
Al?Jıan taburuna baskın yaptılar. Sovyet Rusya ile Japonya Çinin şimalini paylaşmak için anlaşmışlar 

L_ 
Bitler, Alman şehirlerine yaralı taşıyan bir sıhhiye treninde yarahJa.rla rorüşüJıbt 

Alman Sulh teşebbüsü normal 
diplomasi yol ile yapıldı ı ? 

• 

dır. Müzakerelerin mevzuu hak -
kında resmi beyanatta bulunul -
mamıştır. 

Bununla beraber, Musolininin 
bugünlerde sulh tavassutunda bu
lunacağına şüphe edilmemekte -

(Devamı 3 üncü sahifeôe) 

Dün davet edilen sınıflar gurup halinde birbiri 
arkasına silah altına alınacaklardır 

Londra 3 (A.A.)- ine-Hle:('e llüJdl
meiinin ilkbaharda ihtiyat ordusu mev
cudünü .iki misli.ne .çıkal'a.rak nizami 
ordu ile beraber 32 fırkahk bjr muvaz-

1 K i SACA 1 
~:--------1 

Aylar ve dolaplar 
A ylarla dolaplar biribir ine ltarıfıllca 

&eyreyle sen gümbürtüyü!. 
De rle r. Garp cephesind e ilk 4iddetli 

tayyare b arbt oldu. Bu harp tarzıaa 
~tan doalbı• b jçimi.nde muharebe 
dıyorJarnuş!. 

Berlin liurinde de Ult İnrili& tana
releri uçtu ve: 

- Nerede İnı-Uiı tayyareler i'!. 
Diyen arelecilerin yüreklerine belki 

su serpti. 
ister «bostan dolabı», ister &mede

niyet dola bnı ne olursa olsuıı mabtt
lı:ak ki aylarla dolplar ,u su1Jı sörinün 
dünyaya ye.nl bir ümit ve teselli ha

linde yayıldıil rünJttde biribirlerioe 

karışıyorlar. Ve.. sıra cümbürt.üyii 
lieJreylenıiye reliyorJ * * 

zar ordu vücude ,fet.irm~ie karar ver
diği hatırlatılmaktadır. 

SaJihiycU.ar membadan bildirildiği

necöre şimdiki ahval ve teı·ait dahi-

Jinde Harbiye Nezaretinin dünkü be
yannamesi ile davet edilmiş olan yaş
ları 20 ile 22 arasındaki .-ençlerden 

(Devamı 3 üncii sahifede) 

j RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER f j 
Japonyada başvekil tenkil 

ediliyor 
Tokyo 3 (A.A.) - Bugünkü üç 

gazete Başvekil Abe'nin nutkunu 
tenkit etmektedirler. Diğer bir ga
zete de hükumet reisinin sözle de
ğil filiyatla işe başlaması 13zım 
geldiği,ni yazmaktedır. 

Avrupadan dönmek iııliy-en 
Amerikahlar 

Roma 3 (Radyo) - Gazeteler 
itimada şavn haberlere atfen Av· 
rupada bulunan ve memleketle -
rine dönmek istiyen Amerikalıla
ların takriben 60 bin kişi olduğunu 
yazmaktadırlar 

Amerika için Polonya 
.Mevcuttur. 

V~ington 3 (Radyo) - B. Hull, 
Amerika hükumetinin Polonya 
hükumetinin ml!'Vcudiyetini tanı

makta devam etmekte olduğunu 
beyan etmiştir 

Amer ika 
bitaraflık 

ayanmda 
kanunu 

Va.şinl(ton 3 (Radyo) - "Ayan 
meclisi, dun saat 15,45 de içtimaını 
tatil etmişt ir. Bugün öğle vakti. 
tekrar toplanarak bitaraflık kanu
nunun müzakeresine devam ede
cektir. 

(Diker Jıaberler 3 üncü ~ahifede) 

hit:ere bir 
suikast 

teşebbüsü 
Nevyork 3 (Radyo) - Fransız 

istihbarat dairesi nden buraya ge
len haberlere göre, Almanyada 
Hitler aleyhine bir suikast teşeb -
büsü meydana çıkarılmış ve çoğu 
Alman zabiti olma k üzere bu sui
kastı hazır"ıyanların hepsi tevkif 
olunarak d iYanı harbe \•er llın ış -
!erdir. Divanrharp kısa bir muha -
kemedcn sonra suikaıst mürettip -
]erini idaına mahk:Um etn1b.Jtir. 

Eski Alman ordusu başkuman • 
danı General Friç'in de bu i ş Je a
lakası olduğu için , Polonya cep -
besinde bir Nazı memur tarafın -
dan katledikliği söylenm<'k'edir. 
Ancak Nmanv> dahil indeki hiı -
diseJerin dışar~ sızmaması için sık1 
tedbirler alınd ı ğından, bu hadiseyi ' 
de tahkike imkan hasıl olamamış
tır. 

ita/ya bitaraf 
k almak istiyor 1 

Paris 3 (Hususi)- Kont Cianc>nun 
Bertin seyahatinden bahseden caze
teler, İtalyan - Alman mli.nasebahn1n 
çok nazik bir safhaya &"irmekte oldu
iunu yazıyorlar. Bu gaı.eOere göre, 
İtalya, Almanyanuı Balkanlardaki e
mellerini bildiği itin bitaraf kalmış -
t:u-. İtalyanın timdi pek de Almanya 
lehine o1mıyarak Avrupa. politikasını 

değiş:tirme8i beklenebilir. 
Hariciye Nazıı·ı Kont C-tano sa.baba 

doğru Ber1inden gelmiş Ye kabine öi
leden evv~I toplanarak. vaziyeti ı-ö -
rü~üştür. 

Prost bu sabah 
geldi 

Bu sabahki konvansiyonel treni 
bir saatlik, ekspres te üç buçuk sa
atlik rötarle gelmişlerdir. Şehir -
ellik mütehassısı Prost'da bu sa • 
bahki ekspresle şehrimize gelmiş 
ve İstMyonda Belediye erkanı ta
ralından kaııılanmıştır. 

Prost istasıyond~ kendisile gö
rüşen bir muharririmize: 

cParisten geliyorum, burada bir 
müddet kalacağım ve işlerimle 
meşgul olacağım• demiştir . 

·sabahki konvasiyonel trenile 
Çekoslovakyalı 8 genç gelmiştir. 
Bunlar birkaç güne kadar Fransa 
ya giderek orada te.şk!l edilmiş o
lan Çek kıtaatına iltihak edecek,. 
]erdir. 

* Bir düzeltme - Dünkü sayun _ 
b

. . . 1 
zın ırıncı sahi!esinjn ikinci sütunun ... 
da «Deyli Miron un verdiği lıir ha-
beri Lorıdra radyosu mahrec· . 

ı ver1ne 
(A. A.) rnmzile göstermiıiz. Filhakika 
Anad-olu Ajansı üç saatlik bir ara ile 
bu haberi Vermiş olmakla beraber, bi
rim daha e:vvelden alıp neşrettiğimiz 
metindeki (A.A.) rem:ı.inin sehven ko
nulmuıt olduğunu tasrih ederiz. 

~akineye 
Verirken : 

! ......................... ~ 

Sovyetler Garba yeni 
asker ve mühim mal
zeme gönderiyorlar 
Mo~ko'\'l 3 (A.A.)- Sovyetler Bir- j yüklü 210 kam3on ı-örülmü~tur. Kam-

hrının gat-p hududuna ;)eni k.at'alarla yonlar pazar ciuıu MU!ioliO\"a3an ıifll 

mühim miktarda harp malzemesj ı-ön
derilmektedir. 

{'umarı.esi ciınli MoskoTada gazolin 

istikametine harPkf't etmişlerdir. Aş

ker ve barı> malzemesi yiıkhi daha. 
bazı kamyonlar da görülmüştiır. 

Atlantikte batırılan İngiliz gemisi 
Lonclra 3 (il.il.)- Dün lltlanlik 

denizinde bir kor~an Cll"mlsl taraftndan 
bahrrlmış olan «CIPment» ism indeki 
İnı-Uiz gt"mi!!linin 29 eylüld e Nevyork
tan ayrılarak petrol Vt' muhtelif eşya
y ı havi 20,000 sandıktan ibare& yü
kile Brttilyaya gitmekte olduğu biJ
dirilmekted ir. 

rntlur. 
Bütün İnı-iliz gemUerine müteyak

kız. bulun malar r tenbih edilmiştir. İn
giliz am1ra1Hği Alm au korsan ıemHe
rinin taarruz.Iarın1 bekledifi t~in e
sasen bunlara karşı koymak için ıa. .. 
zım &elen ted birJeri almış bulunmakta 
idi. 

İng-i1iz .--.-.etelf'!'inin bildlrdlfine cö- Londra 3 (A.A.)- «Clemenlıt "\'apu-
re bu meehul korsan gemisi ha rbin ru mürettebahndan sat kalanların o;;;a-
ba.şlanı-ıcmdanberi m uavin k r uvazör limen :Aolaceloya vasıl oldukları resmen 

haline ifraf edilen bir AJman vapu- 'UJdirllmektedir. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadı r ) 

• 

sırtrld hattmm 1"erisinde sığınaklar 

G arp cephesinde her iki taraftan 
geniş mikyasta askeri bir hareket ol
mo:ro.r. Ancak son •ünlerde bir nokta 

nazarı dikkati eelbelmekledlr. lllman 1 
toPÇusu mütemadiyen iki köprü ile 
Pi.rmaun arasındaki on kilometroluk 
bir sahayı döjınelUedlr. B u ınuanni -

dane ateşin bir manası oJ"a If"rcktlr. 
Acaba Alman .rerUerlnt- daha zayiat· 
sız sarkmiılli,. mümkün olan bu cephe
de Almanlar bir Fransız taarruzundan 
mı endise ediyorlar? Yoksa btli.kts Al
manlar S.ilrl'am.fn - B ic cephesine kar 

(Devamı 3 üncü sahifede) 



KIRTASİYECİLiK REKORU 

i. 'GİLTEREDE KIRILIYOR 

in.-Uter~ bir mavi kitap ne retmiş, 
içinde, Almanya ile olan müzakereleri 

naklediyormut. İngilterenio öleden -
beri 8.detidir, renk renk kitap neşre .. 
der. l\1a\•J kUap, kımuzı kitap, yeıll 

kUap, beyaz kitap .. Bir mühim mese
lenin derhal klUbı neıredlJir. Bil' de, 
bizde, fazla kırtasiyecilik oldufundan 
lkii.yet eder, dururuz. Ne mü.nasebet? 

Ba qt.e, rekoru İn.8lltere kırmıştır. Bak· 

sanıza, kırtasiyeclllil harp meydanla
rına kadac sokuyor, ta1yareler bomba 
yerine, beyanname ah:rorlar .. 

YERDE Mİ, GÖKTE Ô, 

MEYDANA çnı:SIN? 

Şu Atman PrOıt&l'anda Nazırı Qö .. 
belsin ne oldutu anla.tllımad.ı, .-ıut. 

Bau ecneOi ajansların. verdlil haberler 
birbirini tutmuyor. Evveli, adamcaiı
aa sözden dU.tüiü söylendi. Sonra, 
>lr aralık, öldüfti rlva7eti çılr:h .. Sonra 
ıstıfa etııtı ıı6ylendl. Şimdi de, nezaret 
allmda olduiu bildiriliyor. Yerde mi· 
lia, cökte mlstn, lo mlsln, ctn mlsln, 
be miibarek adam!. Nerede isen me7-
.. na çıkt. 

İNSANLARIN AGZI 

B\;RNU DEGİŞİYOKMUŞ 

ML":IIYALAR DİKİLİRSE 

DÜNYA 1''E OLUR7. 

Bir başka İna'illz iliminln şu lcldJa
sına bakın: 

l\lısırdakt mu.myalar, canlanıyor • 
muş! Şu başımıza. C'elenlerl l'Örüyor 
musunuz?. O halde, artık kıyamet yak
laştı, demektir. İster misiniz. eski lllı
sır hükümdarlar• o Firaunlar, hep 
birden ayata kalksınlar, bu sefer de 

onlar, tarihteki ordularını toplayıp, 

dünyayı ;reniden taksime kalkqsınlar? 
O ~aman, se7redln siz aiambürtüyü! 

Tam takım incesaz .. Artık ne peşrevi 
başlar, bilmi7orum!. 

BELEDİYE, .IÜTEAHHİT 

BULAl\UYORMUŞ!. 

Belediyenin yaphrmak lslediii bir 
çok yenl binalar ve sair infaat "in, 
son zamanlarda talip bulunamıyor .. 
mut! Yani, sizin anhyacatınız, müte
ahhit yok! Halbuki, müieahhltliiin, 
ook kirh bir 1t oldutunu söylerlerdi. 

Artık, o ı.te de ekmek kalmadı. Yol
da, kalanıor bir adama rasWanu, ya· 
vaşoa yanmu:da.lr.l arkadaf kulaiınıu. 

eilllr: 
- ~lüieahhlt, ook zencin. d.i,.e fı

sıldardı.. Anlatıh7or kl, Belediyem.Is, 
artık, ihale ettlti işlerde, müleahhll
lere: fazla kazandll"D'lAk niyetinde de .. 
fU .. Ha7dl, hayırluı!. 

Bazı büyülı. doktorlar, fülyoloji i- ALIRKEN, HİÇ SORUP 
!imleri tetkikat yap111J4lar, insanın at- SUAL ET!MEMİŞLER Mİ?. 
u ve bu.mu, dalma a,.nt kalnu.Jor .. 

Gaıeteler, ücre&le catqan ba'lı me•uıı.. Yatımız llerl&dlkoe bir takım 
tahavvüller, tebeddtUJer vu.kua seli .. murlarm bu ay baştnda maa-tı seç 

7emuq!. Fakat, bize kalırsa, ilimlerin alacaklarından bahsettiler. Sebebi de 
tnı buluşu 1eni bir lleşlt deflldlr. in... şu ımı,: Bu memurlar, daha evvel ça .. 
anların zamanla atu deflştirmeleri, lqhkları vaılfeJerl tevsik edememı, .. 
son ;rllJarda malüm ve ola•ıo ıeyler.. ler .. , 
ti.endir. Bu işe hayret etmez misiniz? Ücretle 

Bu,-ü.n söyledifinhl erteıi cün bir olsun, ne olursa olsun. bu memurlaıı 
baıtk• türlü. söylemek basit bir ış de· şimdi çallftıkları vazlfelere ahrken: 
ili mJT. Atız def1'Urmek, hatta, 0 ka· - Efendi oflum. nereden geliyor .. 

ı. ·,dar sall'm bir halde ki, atn burnu sun, sen kim.sin!. Nerede çalışıyor -
hokka ,ribl tablrl bile, ariak, kullanıl· sun ,diye sorup sual etmemişler mi'!. 
maz oldu .. Nerede şimdi, 0 eski hokka Bu kayıtları, slclllerlne yazmamışlar 
flbl aiular?. mıT. AHMED RAUF 

·~~~~~~~~~~~~'--

İltDAM; 

Eb11%11iJ'azado Velid kabahat yalnız 

Bitlerin ml! dl7e soru,.or, asıl da\•a
am, zorla tefessüh ettlrllmif olan Av
napa medenlye&inJ, şu içinde buJun .. 
•atumuı feliketl atlattıktan sonra u ... 
lah çarelerine ba vurmaktan ibaret ot .. 
.ıutanu sö7lü7or. Burünkü hiclisr7l 
buı vahim hastalı.klan tedavi eden 
zehirli Uiçlar l'lbi zarlll'i bir dev& te· 

lilkkl edelim. 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi evveli milli müdafaanın 
lULumundan bahsediyor ve diyor ki: 
•Şimdiki harp ne ıekiUer \'e cereyan· 

far arz('deMe etsin, hatti. bu cidal ot
duiu 1erJerde kalsa dahi, bundan son .. 
ra biz tamam.ile ve şimdiye kadarkln· 
den dalma daha Ustun askel'i millet o
lacak veçhlle mllli mudafaam.ııı bü
tWı lş1erimll:in en bqına &eçirmek 
karar ve azmile kar,ı karşı.ra bulu -
nuyoruı.ıt 

TAN: 

M. Zek~riya Sertel, inat ve 1Marla 
ulh üzerinde durmasını manidar ri
Uyor. Cünkü Hltlt-r lçln 7apacak 11ey 
~almamqtır. Şarka dotru siyasetini 

• 

terkettliine, cenubu prki Avruoaya 
lnemi1ecetlne, sarpta blr taarruz ya .. 

pam17acafına l'Öre, onun lolo harp 
hakikaten bltmL,ur. Şimdi de harbin 
mes'uliyetinl demokrasllere yüklem~ 
istemesi &"il.Yet tabiidir. Bu defa ki sulJı 
taarruzunun maksatlarından biri de 
budur. 
YENİ SABA.H: 

HtiR7in Cahlt Yalçın dünya karşı· 
sında Almanyanm ne vazlye-tte bu .. 
Jundufunu anlatıyor diyor ki: cDIİ.D et· 
rafındaki milletlerin istlklilini yutmak 
lsUven Almanya bugün ne oldu da sulh 
i~ıkı &ôrüoiıyor; çünku top, hilek. 
tayyare, tank ve umumi surette ya] .. 
nız teknik biı' it &üremez. İman da 
Jhımdır. Bus-Un Alman milleti ne ra
ye ile harbcdecek? Şimdiye kadar ken
disini ayakta tutan ideal bizzat şefleri 
tarafından ayak altına allomışttr. 

VAKİT: 

Asım Us Almanyanın harici ticare· 
tinden bah.sederek diyor ki: cAlman
ya1a mal satmak istiyecek olanlar bede 
llni mal şeklinde de oba, evvelden pe
şhı olarak almak i.stiyeceklerdir. Al .. 
man;ranın dövizle tediye kabiliyeti 
yoktur. Abluka devam ettikçe Alman .. 
yanın sıkıntuı daha artacaktır. 

PO~IS 1 
MAHKElUELER .____ 

Genç kızın 
hayatı 

Asliye beşinci ceza muhakemesinde 
dü.n eroinman bir rene kızın muha .. 
kemesi yapılmı,tır. 

Henüz 26 yaşında bulunmasına rai
men beyaı '&ehirin vaktinden evvel 

l'öçtürüp ihtba.rlattıtı A.njel ismin
deki· bu bedbaht kız ayni cürümden 

dolayı evvelce de iki defa yakalanınq 
ve tedavi altına alındılı halde yine 
bir türlü mel'un duşmanından kurtu ... 

lamamış ve bu sefer alnuıdakl cero .. 
inoman» da.Dil'• ına bir de .hırsı.z• sı .. 
fah vurulmuştur. 

Genç kız mahkemede demiştir ki: 
«- Ne )aptımsa eroinden bJr türlü 

kurtulamıyorum bay reis .• Geçen se .. 
ferkl muhakememde artık bir daha 
içmiyeceiime dair size yemin verdl
ilm ve 16 a., hastanede de yattafım 

halde yine hastaneden çıkınca kendimi 

tutamadım. Bir sün bir dostumun e
linde eroin paketini rörunce bıitün 

yeminimi ve çektiflm ıztıra.pları u .. 

nutarak onun üzerine atlldım. Bütün 
pakell bir çekl}te bitirdim. O vakii 
dünya cözü.mde ;renlden defişU. Ve 
böylece beyaz zehirln zevkine yeni .. 

den kavuşmqtum artdc ... Likin be.o 
hastanede iken mallar büsbütün paha
lılaşmış ve ellinde hiç param kalma
mq oldutundan her l'Ün bir parça ero

in tedarik etmek için arhk en kötü 
hareketıe,·e bile düfüyor ve bunlara 

Çocuklu 
aileler 

Bunlara yardım 
çalışılıyor 

• • 
ıçın 

Çok çocukılu ailelere verilecek 
olan ikramiyeler miktarını Ma -
!iye Vekaleti her sene arttırmağı 
kararlaştırmıştır. Diğer taraftan 
bu hususta yeni bir emir de dün 
vilayete gönderilmiştir. Bu emre 
göre; hıfzıssıhha kanununun neş
rinden sonra 6 veya daha fazla 
çocuğu olup ta ikramiye talebinde 
bulunanlardan taleplerini tevsik 
ederek ikramiyeye hak kazanmış 
olanlardan 1 veya bir kaç çocuğu 
ölmii§ olsa da yine mükafat veri -
lecektir. 
Diğer taraftan yeni emre göre 

müracaatta bulunduktan sonra ö
len anaların mükafatları da ka -
nuni mirasçılarına verilecektir. 

Bir meydan açılacak 
Galata rıhtımı üzerind·e yapıJ. -

makta olan yeni yolcu salonu ön 
ve civarının da biiyük bir mey
dan haline getirilmesi kararlaş -
tırılnuştır. 

Bunun için yeni salonun karşı
sına tesadüf eden ambar ve bazı 
binalar yalkında istimlak oluna -
rak yıkılacaktır. 

Dij,er taraftan yeni salonun 
bundan sonra J:apılacak inşaat ve 
döşeme işleri de bir plan halinde 
hazırlanarak tasdik edilmek üzere 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Bugünlerde tasdikten gelir gel
mez derha !inşaata hız verilecek
tir. 

da yavaş ıavaş ahşıyordwn. Bazı elin- --0-

ler ekmek, katık slbi insana en ıa.. y 1 
zım şeyleri bile llunal ederek bulabil- angın yer eri 
dlflın para11 hep eroine veriyordum.. İstanbıılun muayyen yangın yer-. 
Geçen gün ha talandım .. Yanma sı - lerinde inşaat yapmak müsaadesi 
imılıfım reliket arkadaşımın oda- almak üzere Belediyeye yapılan 
sından çıkamadun. Cebimde tek bir müracaatlar hengün fazlalaşmak-

tadır. 
kuruşum da yoktu. Halbuki eroln 
Jokluk dinlemez. Viıcudumde müthiş Belediye yangın yerlerinde in-
bir ııhrap. benlli'irnde tahammül e· şaata müsaade etmek için arsanın 
dilmez bir kriz başlamL,tı. 0 vakii yangın yerleri planlarına nazaran 

yol ,güzergahına tesadüf edip etme. 
yaltıjım yata.tın yorganııu bir paket diği hakkında tetkikat yapmakta 
yaparak rlzllce çarşıya röturüp sat • ve müracaat sahibinden arsanın 
hm. ııu suretle «hırsızlık• da etmi• çapını gösteren planlar istemek- ı 
ve en samimi arkada,ıma nankörlük tedir. Çapsız yapılacak müracaat-
yapmış oluyordum. Fakat şuurum, i- lar kabul edilmiyecektir. 
radem artık elimde dei'tldl. Hareketi- -o--
mJn cezasını eve C"elhıce eektlm. Ar· 
kadaşıının metres yaşadıiı erkek yor- Vilayette bir tayin 
ganı göremeyince beni sıkışlırdı n: Dahıliye Vekaletinden dün vi-
•- Sizin gibi eroincileri mahvetme- !ayete bildirildiğine göre İstanbul 

il!.• diyerek beni polise haber verdi. vilayeti idare heyeti azasından B. 
Karakolda yapılan aramada da üzerim- Enver Payır İzmir idare heyeti 
de eroin bulundu. azalığına naltlolunmuştur. 

Hıik.im bu hazin itiraftan soıır.l :ıa- Onun yerine de İzmir idare he-
c·eti azası B. mes'ut Dinçer geçe· ' valh eroin kurbanınuı hbbıadliye &'Ön· I ' 
cektir. 

derilmesini kararlaştırmı~ ve AnJcl ı----------------

•-•• ""''"":~:~;~:~L ,~ 
Çocuklar için maske ·~ 

Zehırh gaz maskesi ımali ve sa-. Boğaziçlilerinin ıztırabı 
tışlarını ıdare eden K;zılay umumı. Sarıyerde bu yıl da orta mektep a- ı 
merkezi; şimdiye kadar yalnız 5 çalamadı. Bütün Bolazın bu civar sa-
yaşına kadar olan çocuklar ve bü- kinleri şlkiyetçi ve muztaripttr. Sarı-

yükler için maske yapn1akta idi. yer ve havalislnhı yerlileri fakir va -
İdare bu ::raştan küçük yavru _ tanda!51ardır. Bunların oocukları uzak 

semtlere &"idecek kadar ma4'r:ıf edelar için de maske imaline başladığı 
mezlrr. gibi; ayrıca y'eni doğan cocukları 

Hele bu sene, erkenden der'ilerin 
kundakları ve sütninelerile bcra· ı başlaması. Botazlıları daha mu kul 
her içine alabilecek hususi mas - va.~iyete soktutunu, bt.ze celen şiki -
keler de yapmağa koyulmuştur. 

1 

yet mektuplarından anlıyoruz. Bn iş 
Bunlar bittikten sonra kıymetli ne olacak?. Alakadarların himmetini 

hayvanlar için de maske imal olu- bekliyor?. 
nacaktır. BURHAN C'EVAD 

Hıı.buki, kö~=zla: bıze ağa diyeı-M-~-h_m_e_t-çı-. k_G._e_ç_i·y--o-r-· 
sarılmışlar., Onlara kem gözle ba- • 

miştik. Ne çabuk unuttun andını?. 
- Yalan söylemedim. Mehmet ... 

Qnu bekliyorum ben. 
Mehmet 'hiddetlendi: 

kanın giızu kör olur. Hiıseyin na- ! 
;ıl oldu da yolunu şaşırdı? \ 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
- Yalan.. Yalan.. Halıi yalan 

söylüyorsuiı! Ona maniler söyli
yen, onu buradan kaçırtan sen de
ğil misin? Diye söylenerek taşın dibınden 1 

fırlayıp gitmek istedi. 
Fakat, göze gorünmiyen bir kuv

vn• cı:..ı tu•mu.:;tu. Yerinden kı- 1 
mıldıyamadı. ı 

- Neme gerek benim, dedi. Her· 
koyun kendi bacağından asılır. 

Mehmet sindiğı yerden dönlip 1 
gıdecekti. 

Suyun başındakı kızlar Ayşenin 
b ş nı kır çıçeklerile süslemiş - 1 
crd . Me!ımct kayanın dibinden 
ı} rılamı.vordu. 

O, Ayşeyi ogünkü kadar güzel 
ve sevimli görmem işti. Köyün kız
ları Avşeyi bir gelm gibi çi.çeklerle 
donattılar. 

Hi"'eyin, pınar başındas, hazin 
sesıle bir manı daha söylüyordu: 

Sana dedim alh celin, has selln, 
Suya clder sai elinde tas ,relln. 
İkı yıldır ben sevdana dıiıfeli, 
Kerem erle, o;u ~evdamı kes gelin? 

Hüseyin. Ayşeye hitap ediyordu: 
Ayşe ka.ı;larını çatmıştı. 
Hüseyine cevap vermedi.. 
Tc.ııs:rıi doldurdu .. Omzuna al-

dı: 
- Kızlar, ben gidiyorum. fstıyen 

benim le gel5in. 
Diyerek, Hüscyınn yüzüne bi

le bakmadan yürüdü. 

Kızlar Ayşenın pe.ınden koşuş-ı 
tular 

Hüoeyin, Ay>;{'rıin bir cevap ver
meyişinden mütees.~ir olmuştu. 
Boynunu büktü .. Pınar başında o
turdu. 

Kızlar uzakiaştılar. 

* Mehmet, saklandığı kayanın di-
binden fırladı: 

- Hüseyin.le konuşmak sırası 
geldi. İki yıldır Aney! sevdiği 
halde benden saklamış. Halbuki 
ben onun kalbinde böyle bir kap
lan degil, kiıçük bir böcek yattı
ğını bile bılmezdim. Vay şeytan 
vay! _ 

Mehmet, kız)ar iyice uzaklaş -
tıktan sonra pınaı· ba>;ına doğru 1 
ilerledi. Hüseyin hiila bir ağacın 
dibinde dalgın \'e düşünceli oturu
yordu. 

Mehmet birdenbire seslendi: 
- Burada tek başına ne ya -

pıy-0rsun, Hüseyin? 
Hüseyin birdenbire şaşaladı. 
Acaba Mehmet, onun kızlarla 

oyna:;tığını görmü~ müydü? 
Mehmet, Hüseyinin kafasında 

kıvrılan buşüpheyi çabuk sildi: 
- Bağlara gidiyordum dedi. U

zaktan seni görünce dayanamadım. 
Yolumu çevirdim. Neden yalnız 

oturuyorsun ·burada? 
Hüseyin, arkadaşının bir şey 

görmediğinı anlayınca geniş bir 
nefes aldı. 

- Su almağa gelmıştim, Meh
medim! 

D iye mırıldandı. 
Mehmet, Hüseynin yanına otur

du: 
- Sabahleyin evin onünden ge

çerken su bakracı yoktu elinde. 
Hüseyin cevap veDmekte gecik

medı: 
- Hasta bir kızın suyunu taşı

yacaktım .. 
- Neden ta,ımadın? 
- Onu bekliyorum. Gelmedi ha-

ıa.. 

- Biraz önce dönen kızların a- · 
rasında yok muydu? 

Hüseyin birdenbire kıpkırmızı 

kesildi: 
- Sen gördün mü onları?. 
- Görmez olur muyum? Alay-

la geçtiler biı·az önce buradan. 

1 
Hüseyin itidalini topladı: · 
- O gelmedı.. Belki gelir diye 

bekliyorum onu. 
- 'Yalan söylüyorsun, Hüseyin?. 

Beni aldatıyorsun.. Hem de se
bepsiz olarak. Haniya, birbirimizi 
aldatmamağa. birbirimi...e yalan 
söylememeğe - küçükken - ant iç-

Hüseyin a[allam!!jtı. Arkada -
::,ına verecek cevap bulamıyor, da
kikalar geçtikçe renkten renge gi
riyordu. 

- Demek sen bizi gözetliyordun, 
öyle mi? · 

Diye mırıldanarak oturduğu 
yerden kalktı .. Pınar başına doğru 
birkaç adım attı. 

Mehmet arkasından seslendi: 1 

- Kaçma, Hüseyin! Seninle he
saplaşmağa geldim. Bana haki - · 
kati söyle Ayşeyi sviyor ·musun? 

Hüseyin •kalbini açmağa mec -
bur oldu: 

- Sen bana: •Kalbimde vatan 
sevgisinden ba!ika bir sevgi yok
tur!, dedi~in günden beri onu se
viyorum. Bana neden kızıyorsun? 
Mademki onu sen sevmiyorsun ... 
Bari bana bırak. B1n alayım Ay
şeyi. 

1\>lehmet acı acı gülerek arkada
şının yüzüne baktı: 

- "Ben seni deniyorum, buda
la! Mademki onu seviyorsun ... Sö
ı:ü Ayşeye bırakalım; hangimizde, 
gönlü varsa, o alsın onu. Nasıl, 
razı mısın bu işe? .. 

Hüseyin itiraz etmedi: 

(Devamı var) • 

il~~ Kara ulaklı~U•fl·l--~. ı::QlGRf menbaı Alman "suıh"laaHUZUu 
Miloviç'in tebessümü 

Devletin ihtikir mev~uile olan ya .. 
kın alıikası vatandaşları teselli edt
cek, huzur verecek salibet ve clddl ... 
yettedir. Şunu Uiraf etmeli ki, geçen 
büyük harbin binbir faciasutdaıı en 
korkuncu, belki de ihtiki.rdı. Tfalk, 
muhtekirden çok çekmişti. Belki de, 
dört yıl süren büyük harbin ızhrabı, 

muhtekirin insafsız ve hain sıkleUn
den dolayı çekllmez bir hale gel -
mljti. Efer, muhtekir reulf ve müsait 
faaliyet sahası bulamamış olsaydı, 

millet, büyük harbi daha. az meşak -
kaile, daha az ıztırapla savuşturruıt3t
ru bilecekti. 

Şimdi, Cumhuriyet Türklyeslnln ba
şında bulunanlar, •eçen büyük harDte, 
·muhtekirin aı:ıınhklarını yakinen gOr
iD.üşler, 12ttrabını çekmişlerdir. Bina
enaleyh, bus-ün arttk, ayni faclalaruı 

tekerriirüne elbette Jmkin yoktur. 
Bununla beraber, bazı soysuzlar, lh

ttkir yapmak için, dalma vestıe arı -
yacaklar, dumanla havada. vurrun pe
şinde koşmak istlyecekler, memleke -
tin umumi menfaatlerini deiil, kendi 
hasis keselerini düşüneceklerdir. Bu
nun aksini dü.şünmek safdillik olur. 
Fakat, hep hatırlarız ki, 1914 - 1918 
de val'OD ve vesika ticareti yaparak 
milyonları a$4n çalma servetlerin Ü· 

zerine oturanlar, bu fakir ve muztartp 
milletin ahına uiramışlar, sonra, se· 
falet ve yoksulluk içinde can vermif
lerdir. Bu soysuzların hiçbirinin yanı· 
na, çalıp çırphkları servet, kir kal -
mam.Jtıhr. 

1\tilo\•için bir tebessümü i<:ln yüzlük 
banknotları ateşe verip yakanlar, ken
di kara vicdanlarının, biraz olsun mu
azzep oluşunu, belki, o esnada hisset· 
m~mt1lerdir. Fakat, kara vicdan, bir 
mum ışıiı gibi, daima devamsız bir 
rahathktadır. Huzur, faziletin sUkü -

nundadır. REŞAD FEYZİ 

* Bazı semtlerde zehirli gazlerden 
korunma kursları açılmıstır. * Karadeniz ve Mannarada bulu
nan İtalyan \"apurlarının limanlarına 
avdet etmeleri hakkında emir vt·ı ildi
ğine dair dönen şayialar tekzip e.A:il
mektedir. * İngiltere ile ticaret mü1akcrcle -
rini muv.1ffakiyetle bitiren heyetimiz 
Lond.radan hareket etmiştir. * İstanbulun kurtuluş gününe te -
sadüf eden cuma güni.i yaptlacak me
rasim için program hazırlanmaktadır. * Şehrimizde kurulmuş olan ikinci 
ağırceza mahkemesi çalışınag:a başla

mıştır. * Beyoğlunda Aynalıçeşme caddesi 
15 metre geni~letilccektir. Yol orta -
sındaki ahş~p gazino yıktırılacak, cad
de asfalta çevrilecektir. * İtfa!ye ınektebi tedrisata baş -
lamıştır. * İşc:i miktarı yüzden fazla olan 
mü.e~seselerde dünden itibal'C'n kurs
lar açılmıştır. * Türk - iran transit yolu hüküın
lerinin tatbik edılenıcdiği anlaşıldı -
ğuıdan yeniden müzakerel<'re başla -
nacaktır. 

Burada fenni tesisat 
yapılacak 

Vakıflar idaresine devrolunan 
Karkulak memba suyu kabotaj 
çalışmaları bitirilmiştir. 

Evkaf müdürlüğü, pek yakında 
bu suyu da fenni tesisat sayesinde 
şişe ve damacanalara doldurarak 
satışa çıkaracırktır. 
Diğer taraftan şehrimizin meş

hur bir memba suyunun daha ev
kaf tarafından satın alınarak diğer 
vakıf sularla beraber satılması i
çin de konuşmalar yapılmaktadır. 

o 

İhtikar yapılıyor 
Şehrimizde bazı inşaa1 madde -

1erinin ve marangozluğa ait mal
zeme fiatlarının sebepsiz yere yük
seltildiği hakkında ticaret odasına 
yapılan müracaat ve ihbarlardan 
sonra dün de bazı kunduracılar o
daya müıacaat ederek bir kısım 
maddelerin fiatlarmda ihtikar ya
pıldığını ihbar etmişlerdir. 

Bu ihbara göre mesela harp baş
langıcından evvel 19 kuruşa alı
nan bir kundura dikme yumağı bu 
kere 30 kuruşa; eskiden 18 kuruşa 
satılan liistikler şimdi 25 kuruşa 
yükseltilmiştir. 
Kunduracılar bu mağazlann i

simlerini de bildirmişlerdir. 
---o--

Üskütlar iskele meydanı 
Üsküdar iskele meydanının ge

nişletilmesi projesi Nafıa Vekaleti 
tarafından tasdik olunarak Bele-
diyeye gönderilmiştir. 1 

Diğer taraftan buradaki bazı bi
na ıarın menafii umumiye namına 
istimlak edilmesine müsaade olun
ması için belediyece Dahiliye Ve
kalecine yapdan müracaatin de bu 
giinlerde kabul ve tasdiki beklen
mektedir. 

Bunu takiber:ı Üsküdar - Bey -
koz yolunun başlangıcını teşkil e
decek olan meydan hızla genişle
tileektir. 

--o-

Eminönü Halkevi 
Eminönü Halkevi binası yanında 

yapılan yeni inşaata devam olu -
nabilmesi için tahsisat bulundu -
!!unu yazmıştık. 
Binanın biran evvel tamam -

!anması işi evvelki gün tekrar eski 
müteahhide ihale dlunduğundan 
hemen faaliyete geçilecektir. 

Modern bir jimnastik salonunu 
ihtiva edecek olan yeni bina ka
nunusaniye kadar tamamlanmış o
lacaktır. 

--o--

Çamlıca prevautoryomu 
Çamltcada muallimler prevan

töryomunun yeniden genişletilme
sinin kararlaştmldığnı yazmıştık. 
Bu iş, ayrı'an 70 bin lira ile bir 
müteahhide ihale olunmuştur. 

Yeni inşaata hemen ba ]anacak 
ve mühim ilaveler yapılacaktır. 

1 AVRUPA HARBİNİN YENİ MESELELERll 

Rusya ile Almanyanın vaziyetleri 
Aln1any'l ile Rusya arasında yeni 

bir anlaşma daha oldu. Avrupa harbi 
çıkah bir &yı geçti. İlk tahmlnltri alt
üst eden vekayi ile karillaşlldı. Har
bin sayısı blıtumiyen birçok meçhul
lerle dolu bir muadele oldutunu sÖY· 
Jiyenlerin dedii'l doiru çıkh. 

Zaman ı-eçtlkee bu meçhuller şu ve· 
ya. bu tanda halledilecek. 1939 harbi
nin mühim bir bu~usiyeti olarak öi
reniyoruz. ki İn:iltere ile Fransa için 
bu bir bekleme harbidir. Geçen harpte 
t.aarru~ maksadile yapılan harekatta 
çok kan döküldüiünu \OyJlyen inc-Uiz
ler bu sefer bir an evvf'l ne-ticeye var
mak içln ,tddetll hart"kıl.ta cirişmeyi 

değil, beklemeyi muvatık gördükleri
ni yazıyorlar. Bu neşriyat şayanı dik· 
kattir. Bu bahsin dlfcr blr faslı da 
bu&ü.n Lehlstanın utradıiı hal üzeri
ne Almanya ve Rusyanın ne kadar 
kuvvetli olduklarıdır. Almanyanın ma
lüm şekilde Avusturyayı ele reçirme
slnden evvel sulh zamanındaki mev • 
cut askeri 1,115,000 oluyordu. Bunun 
850,000 kişisi kara, 200,000 kişisi hava 
ve 40,000 i de deniz için ayrılıyordu. 
Avusturya ahndıktan sonra Alman or
dusuııa daha 50,000 klJI girmiş oldu. 
Hemen söylemell ki Almanyanın sulh 
zamanındaki ordwıuna. dair verilen bu 
rakamlar daha harp çıkmadan evvel 
artmış bulunuyordu. Harbin başlan.-ı 
cında lse Almanyaıun 2,000,000 askeri 
olduğ-unu inrillzler söylüyordu. Bu Ot"
du motörlü. vesaitle t«hiz edildi. 

Dlier tarartan Alma11ya111n hava 
ordusu çabuk bir terakki röstcrınl1-

ttr. 937 de 2,800 tayyareden bahsedlll· 
yordu. Bunun iki seneden beri çabuc uc 
arttıfın1 Avrupah mütehassıslar ittı

fakla söyhıyorlar. 
25.000 işçinin çah,masile senede 850 

moiür vücude retlrildlfl bundan evvel 
anlaşıltyordu. Bu mesai daha artmışhr. 

Deniz kuvvetlerine rellnce senede 
80,000 lon artıyor. Bu gidişle t9U se
nesinde Almanyanm U0,000 tonluk bir 

donanması olacatını yine Avrupab 
müteh&!Jsıslar hesap ediyorlardı. Bu .. 
ı-ün İng-iliılerce muhakkak sayılan biı' 
şey varsa o da Almanlaruı tahtelbahir 
iuşaatına dahaı ziyade uğraşaeaklardır
dır. 

Bundan sonra Rusyanın kuvveti et· 
rafında Avrupahların yürüttiikleri he· 
saba da bakmak kabildir. Yalnız ev
veli. şunu söylemek: lizun ki Rusya. 
nın şimdiye kadar karada, havada ve 
denizde kuvvetlenmek hususundaki clt· 
tlkoe artan s-ayreU malfırn olmakla be-

' raber meseli kaç tane tayyaresi ol • 
duiu, kaç ta tahtelbahir yaptığı resmi 
rakamlarla neşredilmtml.ştfr. 

Rusyanuı su.Jh zamanında bulun ... 
durdutu ordunun mevcudü 1 milyon 
300 bin u., 1 mllyon 500 bin ara.sın .. 
dadır. Avrupalı mütehassısların kabul 
ettiğine ıröre Rusya fevkal:ide blr hal .. 
de icap ederse yetişmiş, ötrenmlş as
kerden mürekkep olarak 13 mUyonhık 
bir ordu çıkarabilecektir. Rusyanın 

bava kuvvetleri için yürütüıen tahmin 
tere göre bir ~aman evvel tayyarenin 
miktarı birinci derecede harp tayya .. 
resi olarak 5 bin olarak söyleniyordu. 

Vasati bir hesaba röre Rusyanın Se· 
nede 5 bln tayyare ile 15 bin de mo
tör yaptığt ileri sürülmek.iedir. 

DeyU TclCJ"af adlı İnl'lllz sazetesl 
diyor ki: Şurası aşlkir olarak .-örülü~ 
yor kl ister Almanya. lle evvelce bir 
anlaşma neticesi olsun, ister Alman~ 
Iarın ilerlemesi üzerine vukua reisin 
Rusya artık Hitlerln Ukranyayı mi.ls
temleke haline getlrmek husu§undakl 
bulyasını hakikat haline •etirmek ıoın 
her türlü teşebbüslerine karşı muka .. 
vemet etmek Ü'lere kendi kuvvetini bü
yük bir mikyasta artttrmafa muvaffak 
olmuştur. 

Rulisa. haıııri tarartan olur~ olsun 
dünya. matbuatı bucünlerde hep Rus
ya ile Almanya.nan karııdıkh vaziyet· 
ıerile meşC"u.1 olmaktadlr. 

A.Lİ KEMAL S\;NlllAN 

Ya:ıan: Ahme-d ükrit t.;Sl\lt:B 

Birkaç ,.ün evve-Usine kadar pro -
paganda sahasına münhasır olan csulh 
taarruzu:., anlaşılıyor ki res:miyet sa· 

hasına intikal etmek üzeredir. Polon
yanın işgalinden sonra Almanya, önce 
Sovyetlerin yardımlarını temin etmeie 
çalıştı. Buna muvaffak oldu mu, ol· 
madı mı? Moskova anlaşmasının fÜ
mulü henüz iyice malılm dtiildir. An
laşmanın metnine bakıla<·a.k ohırsa_ 

Almanya ve Sovyet Rusya sulhun ia
desi için müşterek teşebbust~ buluna
caklar. \'e bu i~~bbus İli kar ılan -
madığı takdirde İngiltere ,.e 1-'ransa 
harbin devamından dolayı .m~'ul• 

\•azil·etine düşecekltrdir. 

Bu ifadeden çıkan mana ıtudur ki 
henüz bu dakikaya kadar harpten do· 
layı kimin mes'ul oldutu taayyun et
memittir. Fakat ~ulh teklifi Y•Pılıp da 
reddedilir ediJn1ez, derh;.1.l ıuıu1.llaktııı. 

duran mes'uliyet İnciltrrt"nin ve l'ran· 

sanın omuzları üzerine 3·erl'°'imlş ola.
caktır. Fakat herke~in ınrrak \'l" <ti.Aka 
ile öirenmek istediği ~ry, bu mf's'uU
yet taayyUn ettiklen -.onra da İngil
tere ve Fransa harp yapmakta. devaın 
ettikleri takdirJe Sovyetlerln vaziyetı 

ne olacaktır! l\loo;ko\·a anla ma~wıa 
metninde bu nokta uzeri ode bir sara
hat yoktur. Yalnız denilmektedir ki: 
cİk.i devlet ne yapmak l:izımı-eldiilnl 
tayin etmek için i~ti"arrdt buluna ... 
caklardır.• 

Sovyetlerin şinıdilik daha sarih bir 
taahhüt altına e-irmekten çekindikleri 
anlaşılmaktadır. Uenı Almanya. karljt· 
sındaki vaziyetlerini, hem de demok~ 
rat devletlere karşı takip edecekleri 
politikayı böyle ınuphrm bırakmayı. 

menfaatlerine da.ha uyc-un bulmakta· 
dırlar. 

Diicr taraftan İtalyanın da sulh la

arruzuna iştiraki temin edilmek için 
Kont Ciano Berline çaiırllmıştır. İU.1 • 
yanın Almanya karşısındaki varlye&i, 
Sovyeilerin vaziyetlerine benzeme&. İ· 
talya daha birkaç ay evvel , Almanya 

ile sarih askeri ittifak muahedesi im
zalamıştU". Polonya istili.sı sırasında 

Almanya, İt.alyanuı yardınundao mils
taini olduiıt için bu devlet bitaraf kı
labilmişti~ Fakat arhk harbin birinci 
safhası bitmiştir. İn•lltere ve Fransa, 
harbi devam ettirmek kararında iseler 

- ki öyle görünüyorlar .. Almanya, 
müttefikinden evvelce imzalanan mu
ahede icabı. yardım btlyebillr. Bu 

şartlar alhnda İtalya son derece naLik 
vaziyete düşecektir. İtalya böylf' bir 

vaziyete düşmek Lstemedlil için harbin 
nihayetlenmesine samimi surette ta -
raftardır. Şu halde bir müşterek ı. 

man .. İtalyan ve Sovyet sulh tetteb
büsü yapdmasına muhakkak nazarile 
bakılabUir. l'\'Iaattee-sslif bol"iiukü l}art
lar altında böyle bir teşebbüsün mu
vaffak olmasına ihtimal yoktur. İn -

l'iltere ve Fransa, Polonyanın hayati 
menfaatlerini müdafaa etmek için har
be gir4mişlerdir. ırarp b&şl:ımadan 

Polonyanın hayati menfaatlerini de -
ğll, hayat1nı teda ederek Alnıa~:va ile 
anlaşmaları beklenemez. Hem Inı-lliz
ler ve Fr::ınsızlar yapılarak olan lt""'"f'b

büste. devamla bir sulh kurmaktan r.l
yade Alınanyayı kendi hesap:-.ı:ı ha.rr
keti neticesinde içine dil'\ltül"il çıkın ~Y. • 
dan kurtarmak ,-ibl bir hl'det ~l"ı:ta'"k • 
tedJrler. 

............................ 
DOGl'.'1 

Türk l\taarit Ceıniyet: Kad r •a tıh' te 

yurdu müdürü Bay Nln·i ·ruı~n ıı ~· 

lu Eyüp ınaliye mf!ınurl 11 C. lt l~ •/ 

Zek§.i Tolan'ın bir kızı düııyuy.t ('" • 
miş ve Nur ay isınile adl11un • 

Tebrik eder ve uı:un öınurlı: 1er. ".. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yine otobüs 
şoförlerine dair 

Dairoa otobüs yolcu'u ol•hı~u· 
nu bildiren biı' okuyucumu.ı ya
zıyor: 

cOtobüslerle işlme ı-idip ret -
mektne memnunum. Blr iki kuruş 
fazla veriyorum amma, l~ime de 
erken yetlştllim için bir cöniıl 

ferahhtı duyuyorum. Fakat ha
zan böyle olmuyor. Otobüs şoför
lerinin iyi insanlar oldukları mu. 
hakkak! Hem sahlplerlnl kauo
dırmak tsUyorlar, hem de kendi
leri kazanmak istiyorlar. Fakat 
bu he,·esl artık bir noktada tan
zim etmek icap ediyor. Btn ne o 
kadar çok otobüs şoförü rördiim 
ki, içeride boş yer ve durak yer· 
terinde yolcu oldutu hal•e aldırış 
etmeden geçip rltttler de, sokak 

ortasında kollarını kaldıran mıiıt· 

terllere otobüslerini d•rdurduta.r. 
Bu, b07le olacağına tramvaylar • 
da olduiu rlbl, otobUSI r de du· 
rak yerlerinden maacJa hiçbir yer
de yolcu almamaltdırlar. Rt'm 
seyrüsefer lntiıama rlnır. hem dr 

1 
bu 11übaltltk ortadan kalkar. Rtl· ı 
mem lıakh 8ılJllDf» 
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T EL G R A F - 3 BİRlNCİTEŞRiN 1931 

n 24 Saatte 
.. ~~er Oldu ? .. , 

. -· 

~yetler Baltık 
limanlarına 

hakim 
ıyetler Litvanya Hariciye 
·ını da Moskovaya çağır.mi.§ -
r. Nazır dün tayyare ile Mos
ya gitmiştir. Estonya ile mü-

ler yaphrken bu memle'ket 
duna tahşit edilen yirmi fır-

?i Litvaızya hududuna .geti
ştır. Sovyetler Libau ve Vin
li?'lanlarında mühim imtiyaz
ıtıyeceklerdir. Diğer taraftan 

t - Estonya paktının tatbiki 
• şgul olmak üzere bir Sovyet 

·ı ~ava heyeti Estonyanın 
ezı olan Tallin'e gelmiştir 
ndiya Hariciye Nazırı da Mo~
ya çağırılacaktır. 
rp cephesine gelince Alman-ı 
Sarbrük'ü sağdan v~ soldan 
ıtle tazyik etmekte olan Fran
ra karşı taarruzlarda bulun _ 
ard.ır: ~ransızların bu kıskaç 
ketını önlemek için yapılan 
a~ .~arruzları Fransızların 
~ Y_OZ ve topçu ate,şile tarde- -
ı tır. 

~nsız Hava Nazırı cepheye 
ve yararlık gösteren iki 

u taltif etmişı.ir. Bu tayyare
den biri 28 tayyarenin takibi
gradığı halde hududa kadar 
sın~an .. gele~ bir tayyareyi de 
ınnuştur. Dığer tayyareci de 
nan takibinden kurtulmak 
paraşütle Fransız hatlarına in
ve ertesi gün yeni bir tan~a-
binerek iki Alman tayyare
düşürmüştür. 
giliz tayy.areleri bu defa Ber
Jzeri~e kadar sarkmışlar ve 
affakiyetli bir gece uçuşu yap
ardır. 

nizl:rd~ki vaziyete gelince I 
lı~ hukCımeti Çindeki harp g~ 
rın: ~~erika sularına hareket 
lerı ıçın emir vermiştir. 
dtık ~dında bir Finlandiya ge
Danımarka sularında Alman 

elbahirl~ri tarafından batırıl
ır. Kelement isminde bir in
vapuru da cenubi Atlimtikte 

rılmıştır. Sellüloz nakleden bir 
Ç gemisini Almanlar Kiye! li-

RADYO HABERLERi 
:ı.-. . ı··~.:. .;. . .. 

SON DAKiKA 
Sovyetlerle Japonlar Çinin Almanlar hillihfülLe 

bir kısmmı paylaşıyorlar Va:11ovaya girdiler 
Londra 3 (Radyo) - Nevyork Roma 3 '(Radyo)- Büyük Alman 

"~ ' ~I ,. •• ._ •. •. -Yeni Rumen hükumetinin neşredeceği beyanname 
Taymis gazetesine göre, Sovyet kararcihının .. -b11,·ı··. 1'1k Alman '-ı· . ..,, • B •· 3 (AA) '' · h. k' etin ı da l '• blr hti:ıme halinde bulunmak nu, ancak diğer milletlere nazaran dan Rusva ile Japonya, Çinin ı::imali ft.atı el u .. reş .. - .enı u ·unı 

J 11 ·~ blliihadi"Je Varşovaya gir- uıere eski ideolojilerini ve siyasi lh- bir me,·kle getirilmesine rlza goster-
garbi kısımlar;\ ı paylaşmak için :ni;ilr. bu.riın bütün Romanyalılara hitap _eden mi"eceı:.ı·ni bildirecektir. 

1 l d tlraslarıııı unutmalarun bütiın Romen ., 6 
an aşmış ar ır. B I .k l d d d l?lr bcyannamf' neşrf'derek ıılmdlkl Binnetice vatanın kendilerine me • 
G h · d b. 1 k e ÇI a ıu U un a vatanda!;larına tavshe edcreklir. arp cep esın e lr )118 ID beynelmilel ihtilafta tam bir bltarafhk · zuniyet verilmelerine imkan mutasav-

Londra 3 (Radyo) _Fransız teb- ne oluyor? muhafaza etmek niyetinde oldufunu Bu beyanname, Romııoyanın harp- nr olmıyan ve lıalen . ilah altında bu-
1iğ_t Bir pıyade kıt'amız, dün gece Roma 3 (Rad)'o)- Belçika • •·ransa ilan ve beynelmilel vazlyetın tevlit et- l cuyane hiçbir niyeti olmadıiını. 'id • lunan bütüıı vatandaşlara ihtiyacı var-
ani bir taarruza ,geçerek küçük bir hudutlarında bulunan Belçika kıtaatı m~ olduğu müşterek tehlike karşısın- detle c;uJhu arzu etmekte bulunduğu- dır. 

cx~~~ ir:~~~~!~ s~=~~ı~uı~;;~.~~i ~~::•.e şimal hudutlarına naklolun- Almanlar Amerikan vapurlarına ihtarda bulundular 
tı~ b k r . Al 

1 
d Moskovada Estonya HarJciye VaşJngton 3 (A.A.) _ Almanya, Notada: cAmerikan gemileri Av- bulunan harp malzemesinin mü -

u as ın ne ıcesı man ar an N ·ı .. .. f • Amerı'ka ıgemı'l"rı'nı'n Fransız \'e rupa kara suları dahilinde bugün- saderc olunacağı:t zikrolunmakta 95 esir, 2 tank, 3 makinelitüfck iğ- azırı ı e goruşme er '" 
İngiliz sularındaki hareketlerine kü faaliyetlerine devam edecek o- ve böyle bir hareketten imtına et-

tinam edilmiştir .. Alm.an taburları Lon<lra 3 (Radyo) _ Moskova- 1 1 ~ ıd·- · ka'-•dolun 
t k t l rd kar"ı Amerikaya ihtar mahiye - lurlarsa Alman tahtelbahir ve tay- me erı azım ge ıgı .ı -

ormanı er e mış e ır. da siyasi müzakereler devam edi- '1l 1 
Bu sabah bir ha,·a muha- yor. Dün akşam, Estonya Harici- tinde olan bir nota göndermiştir. yareleri tarafından aranacağı ve maktadır . 

rebesi daha oldu :ır.:e Nazırı, Stalin yoldaş ile iki saati Hitler Polonyanın nasıl ihya edileceğini Rayştağda söyliyecek 
Londra 3 (Radyo) - Havasın süren bir mülakatta bulunmuıttur. 1 i\lilan 3 (A.A.)- Hidlselerlıı lnki- te ve bunun büyük bir ehemmiyeti de ettiği ba:ıı tavi:ıat mukabilinde bu 

bildirdiğine göre, bu sabah garp Estonya hükumeti, şimendiferler şalını tetkik eden Popolo d'İtalla ca- haiz olduğunu, ~ünkü bu ıoayede Al- fedakarlığa razı oımu tur. 
cephesinde büyük biı· tayyare rtU- inşası ve işletmesi imtiyazını Sov- zetesinin Berfin hususi mulıabirl ev- maııyanın Polonyalılarla meı;kiın be- Polonya devleliniıı ih) ası mesele i-
harebesi olmıı<:, dört Alman tay- ret Rusyaya vermiştir. velee Vlstül uzunluğunca tesblt edil· men bütün topraklarda te kllat yapı--. f ne rellnce, Hitlu. bu husuı-.taki karıır· 
y;ıresi düşürülmüş, pilotlardan tal}·an gemileı-ine taarruz mll1 olan Polonyadaki Alman - Sovyeı laeahnı ilave eylemektedir. 

Jarını Rayiştafda si.iyliycreğl nuıukta 
7 si ölmüş, 4 ü yaralı olarak esir yok hudut hattının yeni itil&f mucibince Sölyendiiine göre Sovyetıer Birliii 
edilmistir. Bura kadar ceri alındıiını kaydetmek- Estonyada sevkulceyş bakımından el- bildirecektir. 

T Londra a (Radyo)- İtalya Hariciye 
U2akşarktaki İngiliz Nazırı Kont Ciano, Alman tahtelba • 

gambotları birlerinin İtalyan &'emllerine taarruz 
Londra 3 (Radyo)- Amirallik da- etmiyereklerlne dair teminat almıştır. 

iresi, Yang - Tse nehrinde karakolluk 
vazifesini gören cıımbotıarı oradan a
larak başka yerlerde kullanmafıı ka
rar ı•ennl~tlr. Bu cambotların Çindeki 
Ua ebnekte oldukları Jıb:met faydalı 
ise de eı;:ı.slı mahiyette deilldlr. 

Amirallik dairesi. gambotıarı ve bun
ların tecrübe &'önnü.t olan müretteba
tını lıarpte daha esaııh bir vazife ifa
sında kullanmalı tercih etmektedir. 
Bir Polonya lıarp gemisi 

batarıldı 
Londra 3 (Radyo)- Alman tayya

releri Gydinya limanında bulwıan Po
lonya harıt gemilerine taarruz edtrek 
birini batırmışlardır. 

İngiller~ye petrol geldi 
Londra 3 (Radyo) - Bre:dlya

dan ve Cenubi Amerikadan, Pana
ma kar~ı yolile mühim miktarda 
petrol gelmiştir. Bunu getıren A
merikan gemileri Alman tahtelba
hirlerıne tesadüf etmemişlerdir. 

manına göt ürınüşlerdir. Gün is -
minde bir İsveç vapuru da torpil
lcnmıştir. 

Mısır Parlamentosunda 
Pari .. 3 (Radyo)- Mısır parlamen

tosu toplanmış ve Başvekil :Mahir Pa
şayı dinlf'ml;tlr. Batvekll birlik L.te
miş, \"elciler de dahli olmak i.ızere 
büfün partiler hukümete muzaheret 
vadinde bulunmutlardır. 

Harp üç senemi eürecek 
Londra 3 (Radyo) - Avam ka

marasının dünkü i~timaında aza
dan bazıları, harbin biı, veya iki 
sene devam etmek ihtimaline kar
şı hükümetin ne gibi tedbirler al
dığını sormuşlar, Başvekil Bay 
Çemberlayn, hükümetin şimdilik 
üç senelik bir harp için her türlü 
tedbirleri almış olduğu cvabını 
\'ermişir. 

Üç İs, eç gemi i batlrıldı 
Londra 3 (Rad)'O)- Alman tahtel

bahirlerl son ı:ünlerde Non·eç sahil
lerinde faaliyete reçtller. Diııı 8 İsveç 
gemisini batırdılar. Bunlardan birinin 
ismi Gondur. İsı·eç hükumeti, Berlln 
hükümeti nezdinde protesto elmi tir. 

..... ~. l.~1. • '~ ~ •• \. c .,.~·· 

Çemberlayn'in Hit er'e so özü 
(1 inci salıifcden devam) di.ışart reddedileceğini ısrarla yaz-ı l~rin ye;ın~ M~reşa~ Görin,g'ın ge-

di. S" •1 d·-· ·· M solini _ maktadırlar. lışı de. Nazı reJımının devamı de-
.r. b O) e~ ıgı~e ~;re .. h~ ok- İngUiz Başvekili Çembcrlayn, mek olduğuna göre, vazı,;ette bir 

nın .uh •. ta\assed u ukt1• 
1 mpu 1ıın 

1a1nın dün beklenen nutkunu avam ka - degişikl1k olmıvacag söylenmek-
tayı ı .ıva ec~ ır. o ony d b .. · :l' kt ted· · · b' t Leh dev mara:sın a ugun soy ıyece ır. ır. 
yerme yenı ır ampon • ÇÖRÇİLİN BİR SÖZÜ 
leti kur~ak, i~tilafların halli ıçın Londra 3 (Hususi) _ Örçil l'i'AZİ AI •. IA:\' 

Londra 3 (A.A.)- Avam kamara -beynelmılel bır konferans kur - söylediği bir nutukta, ne Hitlcrin, 
mak. . . t yni ne de haleflerinin sulhun akdi ta- smda l.(lcker Lanıps, (,'emberlaynden 
Musolını bu konferans a a. r'hini tesbit edecı>k iktidura ma _ düşmanlardan re!ımeıı hahscderken ııa-

d Akd 'zd k' İtalvan ta- 1 
• ı . · zamaı: ~· enı e ı J • • lik olmadıklarını beyan ctmıştir. zılerle Jııgifülerc tıuaftar olan Alınaıı-

leplerı~ın konuşuimasın.~ da ıstı - Almanvadan elecek teklif İngil- ıar ara ıııda bir fark gozctmck için bu 
yecektır. Almanların mustemleke • F d 1• k ' 1 du nıanluı nnzl cth e yad edip etml-
t l l · d .1 . .. .. 1 kt ' Bal- tere ve ransa an ayı o dugu 
a ep ~rı e ı erı suru ı:c: ır. .. mukabeleyi -görecektir. yeeeflnl oımu tur. 
tıktakı :S~vyet tale~lerının de mu- ALMANYA İTALYANIN DA Çemberl.nn su ee\•ııbı ,;ermi tir: 

zakeresı. ı~t:neccktır. . . HARBE KARIŞMASINI - Hayır. 
Musolı?ın!n .b~ tav~ssut teklıfı İSTEMİŞ! lumaile;)h. bu surt'tle İıırllterc Jıu-

kabul edılmedı~ı t~kdırde, Alman- Roma 3 (Hususi) _ Hariciye kümelinin nnih.,.rle \lm:uılar arasın-
y~n~~l, k~rada, denızde ve havada Nazırı Kont Ciyano Berlinden bu- da hiçbir fark gozetmeml"ktc olduğu-
buyük bır taarruza geçmek mec - l . . c· ' nıı go lermistir. 
b · t' d k 1 ~ d .1• dil raya ge mıştır. Kont ıvano nun 
urıye ~n e a acagı a ı avc e - HiUer'le görüşmeğe mu~affak 0_ xoıotAL DİPl.Ol\IASİ \ 01.iu · ı LH 

mektedır. 1 d - d ~ d -·ıd· N lt' 
Alman anı Ih t klifierinin ama ıgı . ogru egı ır .. ı azır ' 

Y. n su ~e • saat Berlınde kalmış, Hıtlcr'le ve 
nelerden ıbaret olacag1 hakkın - d" b h d F R'bb t ı 
d h ·· "h 1• t ı na un sa a a on ı en rop a a enuz sarı ma uma a ı - .... t"kt b 

F k · b' Leh d goruş u en sonra gece uı aya 
mamşıtır. •a at yem ır ev- d" .. r. B ·r 'Tk t ·. 
!etinin kuru!acagı zannedilmek - onmuş uı: ~ı ın ~u .a .. a ı şu se-
tedir. Bu devlet henüz Sovyet iş· !ıepleroen ılerı ge1?1ıştu. 
gali altında bıılunmıyan ve Alman-

1 
.Rus - A~~an .~n aşması?ın ~a-

Berlin 3 (A.A.>- Aııgrlff. Alman-
larııı Sovyetlerlc beraber sulh lem 
yapmış oldukları teşebbıi im re mi 
mahiyette ve binaenaleyh normal dip
lomasi yolunu takip etmekte olduğu
nu ta ... rlh etmektedir. 

Londra 8 (Radyo)- Başvekil Çem-

Yarm 

Akşam MELEK ve iPEK Sinemalarında 
yanın da herhan.gi bir iddiası bu- ~ıyhetedv71 ş1:1mt.uluBKont1 C_ı1ya1 no ya berlayn, arnm kamarasında ıtu - Al-
lunmıyan topraklarda kurulacak ı~a ı mış ır. eyne mı e v~ : man anla ·ması ıını kında izahat ver-
' Almanyanın himayesi altında zıyet hakkında İtalyanın samımı miş. ve: u 'ovyet Rusya hukumetl, Al-
~~lunacaktır. ~ikri sorulmuştur. . Almanya ile mıı.nya ile askeri bir illifnk akdr.tme-

Hitlerin sulh teklif inden evvel Italya arasında \·erılen karar ar mi"lir. Ru .. ·yanın bo~ le bir ittifaka r:m 

DÜ TYA 

Filmi yaratanlar : 

SiNEI\IACILIGI NJ 

NORMA SHEARER TYRONE POWER 

yarın Rayiştağda bir nutuk soy - bir daha tetki~ e?il!'liştir. . . olacağı zanncdllemez. Zira Stalln, Al-
lemesi beklenmektedir. Kont Ci _ Bu sebeplerın ıstıhdaf ettıgı sulh man)·a ile harbe girmenin kendisine, 
yano bu nutkun esas hatlarından ş~rtları hakkında henü~ sarih. ma- buırün elde ettiği menraatıerden daha 
haberda redilmistir Hit'<.>r'in bu lumat yoktur. Yalnız hır Lehıstan tazlıı blrşcy temln edenılye<'dlni pe.k 
nutkunda devlet ~eisligini Göring'c pr~~eklorasının vücudc getirile - ila takdir eder-.> demlşllr. 
bıraktığını bildirmesi de muhte - ( cegı anlaşılmaktadır. NAZİ PARTİSİNDE TASFİYE 
meldiı·. 1 Ncvyorktan ı aya gelen ha -

ŞAHESERİ ... _..., ... ,. 

MARIE ANTOJ,NETTE 
Numnrah koltuklar kapışdmaktadır . 
++++ ++ Tel : M E L E K 40868 

l\1 E L K' te Loca kalnıamı~tlr • 
t P E K ,14289 ++++++ 

İngiliz ve Frnnsız gazeteleri ıse, berler, Ahnam anın ltalyayı da 
daha şiındid , \lman ve So\•vet ı harbe karıştırmak istemış olduğu
hükumet!eri l.ırafırıdan gelc~ek nu bil.di.r~1ektedir. Fakat İtalya, 
sulh tekliflerinin kabul edilmi - ı Musolınının yapacaI?ı sulh tavas
yeceğini ve bu tekliflerin biliı kay- sutunun neticesini beklemeden her 

Paris 3 - Almanyada çoğu yük .. 
sek rütbeli iki yüz kadar zabitin 
t \•kıf edildiği anlaşılmaktadır. 
f'....ı !ar Nazi rejim aleyhine ter -
t.b:ıt almış bu unuvorlardı. Maa
mafih bu haber kat'i olarak tevsik 
edilememh::tir. • ...... llllllmll .. 11:11111111181!!1111lll .... Bl..l..llmll.l.l..;;amlllSl3:ırJ ..... -.-.-B-1:3~-JZ!:m!~BmEDillllli:lllllilllırm .. liill .. ll!i!IC::mBllP3al .. l8lllm1111! .. llll~-· hangi bir karar almak istememiş

tir. 

Bu AKŞAM ynlnız bu büyük fılme mahsus ·MÜSTESNA GALA 

21de SÜMER SiNEMASINDA 
li'ransız 

Tarih: vesaıka istinaden milyonlar 

Sinr nıacıhğmın şaheseri 

sarfıyle \'Ücuda gdcn ve lüks 
filimlerin en muhteşemi 

. . . 
ve ihtişam içınde geçen şüper 

SAMiMi ANLAŞMA 
Akademi Fransez azasından Andre Maurrois'in eseri ingjltere ve Fransanın son 40 senelik 

ÇEMBERLAYN'İN SÖYL1YECEGİ 
NUTUK 

şilıniyeccğini bildirecektir. 

Sovyet erle elbirliği yapılma -
sına taraftar olmıyan birçok kim
selerin de Nazi partisinden çıka -
rılacakları söylenmektedir. 

Bevoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Hazine muhakemat müdiriyeti
nin Feriköyünde Lfılaşahin soka
ğında 79 numarah mandırada Ha
lit, Kazım, Mazhar, Zehra, Kamil 
aleyhlerine açtığı alncak davası -
nın cari duruşmasında müddeia -
leyhlerdcn Halidin ikametgahının 
meçhuliyetine mebni mahkemece 

CD~~ 
Görünmeyen 

Aktör 
Nakleden: Seliimi İzzet 1 

- Ah eygiJi Nurlyem_ İki go:ıum 
Nurlyecliim .. Kanallarım olsaydı da 
bir tanrcik .!'/uriyemln yanına uç ay
dım. ona kavuş:.aydım .. 

Ahmet Bön kendi kendlne boylc SÖ.J'· 

lenlrken patı-onun sesi du)·uldu: 
- Ahmet, araba)a şu dolapla ma

sayı koy da yerine gotur. 
Ahmet Bön en·eıa uratıııı astı, 

sonra eşyaları yuklerken gulumsedl 
ve yine kendi kendine soylenmcie 
ba !adı: 

- Ben Allahtan kanal i terken Al· 
lah bana iki kollu bir araba gonderdl
Bu da saadettir. E :> aları ~erine te -
lim etmeden önce Nuriycnln çalışltiı 
terzihanenin ünunde beklerim, onu go
riırünı. 

Ahmet arabaııın kollarına yapı tı, 
ba ladı sürnıeğe. Öğle tatilıne beş da
kika kala., ter-L.ihnneniıı onunde durdu. 
B~ dakika sonra kı:ılıır çıktılar. Ah· 

met seslendi: 
- Nurj ·e!. 
Hep i onun larafına bııklılar. nır -

kaçı Nurlyeyc sordu: 
- :Slsanlın bu mu?. 
- ı:vel. 
!lluriye ile Ahmet lramu)·da tanıı

m~lardl. Tanı alı uç gun oluyordu. 
Ahmet: 

- nen bekarım, senin ırlbi bır kız 

arı>·orum dedi. 
Nurlye kızardı: 
- Ben de i)·I bir koca arırorunı. 
- Ben seni alırım. 
- B<'n dt- sanıı Yarırıın. 

İ~te böylece nl aıılanmı !ardı. Şimdi 
kızlar :\urb enin f'trafını ırıarnıışl:ır so
ruyorlıırdı: 

- .Slşanlııı ta ııııyor mu?. 
- 1'ok ('anım. relıizlml 1:-l"tirJyor. 
Ahmedin de ta ıdığı <'Şyalnrla be-

raber gelmesinde m:ına lar mıydı ya!. 
~omurtarak Alınıedin yanına gllU: 
- Ne dhe sanki arabanla geldln!. 
- Ne yapa~ un, rırsatı kaçırmadım. 
- Bir daha bo\ le "'' isleınl"m. 
- Peki se\·gillm. 
Alımd el arabasını sürerek gf'le

ceği yerde otomobil ile gelmek ister
di ... akat ne çare ki. .. 

Fakat Nurb·enin el araba mdaıı lıo'
lanmadığını anladı ''e iiç gun onra 
NurlyeH· muJde \'erdi: 

- !\Iesldlmi degi tlıdhıı. 
- Ne oldun". 
- Aktör oldum. \1 :.ıı11a bir de 

davetiye getirdim. Bu ı:-cce ti va tun ıı 
r;el. 

Nuriye o gece th atro~ a gıtlı. l'ro"'
ramı aldı. «llırçııı iL» OJ muuvordu. 
Amma prog-raında \lımrt Roıı :.dı 

yoktu. 
Birinci l:ıblo. ikinci t3blo- l\hr.ıl'l 

yok~. Nlha)"Ct hırçın kız bir ati •h
neye glrdL alon tarafın y ldıı tı \"e 
birine seHim ,·erh onııu gibi 011 ııya

iını !:alladı. Iluyır kı:ı de:ıı. at .. 
Son perde kapaıunr.a ~uri) e Ilı• Ah· 

met kapıda buluştular. ıırlve s ırclu: 

- Sl"ni gorenıedlm?. 

- ?\'ıısı.J gorrnıediıı, ı."ana ııy.ıgımı 

s:ıllndım ya. Bu yuzdeıı de )Drım lira 
kaybettim. Re.fi r '.\arından ıtib.ı.rcn 

atın arka kısmını Yeri.} or. Ön kı mııı
da yolu a ırdım diye. Runıın için de 
yarım liramı kc ti. 

Nurlye: 
- Ahmet. dedi. eniıı nıevkliıı h -

nim 1 tedlğim l;adar Ytik!H"k değil. Sa
na varamıvacngmı, Allah ısmarladık. 

Ahmet Bön nl anll' mm ark md;aıı 

bakakaldı \'e böıı bön dusiındu: 

- Ben onun a kı uiruna at oluy1>
rum, o beni alçak ı:örıip t'i:ddedlvor. 
Yıikselmek için yangın kulesinde bek
çlllk mi edl'yim?. 

-···-···-···-···-···-···-·· :Ju akşam için Localar 
'8lmnmıştır • umaralı 

siyası münasebetleri, entrikalar, kralların aşkı ve diploıoatik hadisatı bu fiiimde göreceğiniz tarihi 

simalar: İngiltere Kralı Edva·rt Krali~e Victorya - Prens dö Gal - Lord Kıçner - Çeınberlayn Lord j 

Londra3 (Hususi)-'Çemberlayn'in 
bugün avam kamarasında vuku bu
lacak beyanatının Almanya ta -
rafından vaki olacak sulh teklifi
nin şimdiden " ı ahale treddedil
mesinin bir ifadesi olacağı anla -
şilmakadır. Çem'berla.yn, İngilte
re \'e Fransanın, kendilerini harbe 
mecbur eden sebepler ortadan 
kalkmadıkça sulha razi olmıya -
caklarını, hele Hitler'le doğrudan \ 
doğruya hiçbir müzakereye giri

Harbe tekaddüm "'eden günlerde 
İngilterenin Berlin sefiri Sir Nevil 
Hendcrsonun tavsiye ettiği gibi, 
Hitlcr iktidar me\•kiinden çekilip 
te, yerine kendisine itimat edile -
bilir bir hükumet gelmedikçe sulh 
masasına oturumlıyacaktır. Hit -

15 gün müddetle ilanen tebligat !!ll _______ illB_~~-

loltuklnr pek ,_zdır. Acele 
!diniz. Telefon: 4285 l 

Balfor - Fransa Reisi Cumhuru - Basvekil Klemenso - Nazırlar • sefirler - Prensler ve sair resmi 1 
zev t Baş rollerde: VİC'.l'OR ?RANC.EN - GABY MORLAY - PİERRE RİCHARD WİIJM. 1 

İlaveten: EKLER JURNAL dünya havadislerindc: En son Avrupa hadisatı I 

- No. 3 - Yazan: RAHMi YAGIZ 

ivanta~ur~n~a duran Hamidiye mürettebatı 
suvarının sualine cevap verdiler 

imdi sl:ıe bu ,·azlyet kurşı ıuda 

en vazife sukunetle i lnidn ba -
da durmak, zabltlerlniıin. amirle
izin emrile hareket 'Ctmektir. Buna 
\'eriyor mu:;unuz!. 1 

\an t buıunda dur ıı Hamidiye mii
l batı siıvarllcriniıı bu sor_ıusuna 'I 
> bir ağızdan lı ykırıırak cevaıı ver-
it: 1 

- Veriyoruz!. 

lasır K Ptanın gimlu biraz ferah -
l nu .. ' sozveriş kat'i bir in lll!,i<l de-
tt etm 
1 emekle beraber yine o ıın için 
teltebat ,, · 
i ın u ı lpllıı a Hmdn bulun -
Unu t b e aruz ettiren lılr nokta idi 
~n~~~ . 

ı .... b e relen Nezaretin Rehber 
YA otu içi d 

.d:ı.n n c bulunan a ller tara-
&üvarı Ali K · abulı kaptanın alı-

nıv goturiılnır.sllc ba lıyaıı donaııınada 
il k~syanı meydana ı:etirml ti. 

Rıındi · il • uvnr eri du undurcıı m~c-
le, A ıırıte\ rtk zırhlısıııda b ' . . d'~ a ıl)an 
ı:.yanııı ıger tcmllere irayet t 1 
ne nü.ni olmaktı. e mes • 

Suvariler bir taraftan bu tt-dbiri al
maklil beraber diğer tarartan da ken
di hattı lı rı.-kdlerinl taııılıne ufraşı

yorlardı. 

Ne yapacaklardı? 
Hare~t ordu u Selanikte bulunu -

yor, kendileri ittihat ve Terakkiye 
mensup oldukları halde İttlhat ve 
Terakkinin otorite sahası dı ında. A.b· 
dülhamidiıı hakim bulundniu fstaıı
bulda duruyorlardı. 

Şimdilik yalım: A aratevfikte bat • 

cösteren dcıılzktı\'\'et.leriııiıı isyaııı, 

her,,eye ratmeıı kendi gemilerine de 
slravet etmek istidadında görülüyordu. 

ikindi uzerine kadar bekllyen. kendi 
gemilf'rinde kalan süvarilerden llam
di, \'asır. ı ıuıf \'e ('e\•at kaptanlar A
rir Be,vio de l~tiraklle yeni bk top -
Jantı yaptılar. Burada verilen kararda 
:ttu oldu: Gece ile beraber Iecldiyeye 
demir aldırm t c, ~eliiniAe dofru. İtti
hat 'e Terakkiye. Hareket Ordusuna 
iltllıak etmek u:ıere yola çıkmak! 

''asır Be) kendi gemisine hiikim ol
duğunu zannediyor, verilecek hareket 
emrine murettebatın itaat edecciiııi, 
. elaniie doğru demir alınaeafını u
ınuyordu. 

Fakat, bu da, efradı ikinci bir defa 
istimz1'i:. edince pek tatbiki mıımkün 
bir mesele olınadıfı neticf'sine varıldı. 

Halbuki daha evvel Rauf, Hamdi, 
Vasir kaptanlar bu han·ketl tasarla • 
dıkları zaman Çanakkale hofuında 
milşkiılata uirıyacaklarıııı, iııtanbuldan 
verilecek bir emirle Kaleişıııtani,vede 
llamidiye;yi ttvklf edeceklerini tah -
minde bulıınmu lırnlı. Gozunu bu -
daktan s:ıkınmıyan Rauf kaptan buna 
da şöyle cevap vermt,tı: 

- Çaııakkalodc bld tevkif etmek 
isterlerse mutavaat odooek deilllz ya! 

- Peki nt> yaparız? 
- Yapa<"a(ımı., şey hasil ... 'l'oplnrı-

mıza ba•wururuı!. 
Bu cevap üç süvariyi de doııdurm~

llı. Kalel~ııHaııiyc istlhkiimlnrında u
zun çaplı biıyiık toı>lar me\·cuttu. Ha
midi:vt>nln toplarile bu istihkamlar& 
nıeydan okumak rinnellen ha ka türlu 
tefsir edilecek hareketıı.-rdrn değildi. 

Pakat ce ur kaptan, Jlamidiyenin top
larile kcııdllerinl tevkife kalkı acak 
istihkamları ateşe tutarak :ı.orla bo· 
fazdan çıkmayı kabul ediyor: 

- Toplarımı:ıa baı;vururu:ı! 

Derken i in bu tararını hlc de mu
himsemedlflni pek aşikar surette or
ta) a ko:ruyordu. 

:Xilıayet ak am üzeri. ilk gôlgrler u
yıı inerken bunu dene.meyi kararıa,tı
ran kaptanlar kf'ndl gtmllerlne d(indii
ler. 

Karadaki lıoyıın, her dakika blraa 
daha genişllyerek akşama dofru had 
bir şekil almı~tı. Davutp va. oSeliml>·e, 
:\laçka ve "Yıldızdaki Orhaniye kı la
sıııdaki askerler, mektepli zabitleri 
tevkif ile alaylı zabitlerin emrinde 
ba ıbo biı·er sürü halinde kendi ba • 
larıı a ve d!Jcdlklerl ribl harekette de
\'nm edlyodar(Jı. 

(Devamı var) 

Asker Gözile 
(Birinci sahifeden devam) 

şı bir taarruz mu hazırlıyorlar'? Yoks-.ı 
bu mıntakanın topçu kumandanı ha
kikaten ııle.şll \'e cayretll bir adam mı? 

Gerçi umumi harpte çok defa şahit 
olduk. Bazan bir mıntaka sebebi ma· 
Iüm olmadan sinirlenir, ateşi teksif e
der l'C bu ateş cephe boyuncn yayılır, 
onra tekrar ükünet a\'dçt eder BiJ3 -

le de olabilir. 
Fakat Almanlar son gıinll'rdo topçu 

ate§lni Fnııısız hatlaruıın &'erlleıine 
dofru uzatnuşlar ve bir kat- kÖ) e o
büs yağdırmışlardır. 

:Yalnu bu lıldlselerl lıerlı, uı;-i knt't 
bir hareket bakımından izam t'\menıı.-k 
liıımdır. 

İnrlfü; gazetelerinin a keri muhar
rlrll"rl lııe garp cephesinde büyük bir 
Almaıı taarruzuna intizar etmek lazım 
celdlil mutaleasında bulunuyorlar. 
Almanların kaybede<'ek vakitleri ol -
madıfı nazarı dikkate alınırsa bu da 
mumki.ın görülebilir. Hesaplı bir cür
etle hiç beklenilmedik yerden geniş 

bir taarruza geçilmesi her zaman llı

tlmııl dahilindedir. Almanların her
hanı1 bir taarnıza ceceeek klifi kuv~ 

icrasma karar verilmiş olduğundan 
mahkeme günü olan 19/10/939 saat 
10 da mahkemeye bizzat veya bil
vckale gelmeniz için tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzer~ ilfın o-
lunur. (938-1800) 

İngiliz ordusu 
(Birinci sahifeden devam) 

başka yeni sınıfları silah altınll ra
ğırmaması kuvvetle muhteml~dlr. 

Hükumet dün davet olunanları grup 
balindc birbiri arkasından llülı aıtıııa 

alacaktır. 

22 ı•e 23 yaşındnkl geneler gelece~ 
enenin başmıla a kere ıılınaeaklar

dır. Talim müddeti 4 ay ve bazı ah
valde daha uzun surecektir. Her grup 
takriben 388 bin kişiden mürekkep o
lacaktır. Fakat bunların ara ı:ıdan a • 
kerliğc elverişli olmıyanların varlfe
leri başından ayrılmamaları icap e
denleri de çıkarmak lazım celmekte
dir. 20 ;t·aşında olan ı-enclerl hükumet 
derhal askere alacaktır. 

vetleri :vok değildir. Umumi harpt• 
Verdünıi sadece on fırka ile armqı . 
lardı. 

Hitlerfn sulh tekllfleriııln mevzuu 
~alı59ldufu burünlerde garp cephe lıı
dekl orduların vaziyeti defişml de· 
fildir. Her zaman btr sürpriz be le _ 
neblllr. 

ERANIHARP, 

DOGUM vı: KADIN 

llastalıklıırı l\lutrha ı ı 

Dr. N E e~ 
Muaycnclıanelerını T ks,m Buhçcsı 
Dağcılık Kil.bu k ı ı ndn Vıfnk 

Palns Apnrtımanın n klet.ınıştır. 

Tel: 41572 ............... -.::-. ........ ___ 
HOLANTSE RANK-ÜNI ·.v. 

Mczk('ır Bankanın 1938/939 senesi 
hissedarlar Umumi Heyctinın bu ayın 
18 ındc Amsterdomda toplnnaro •ınt 
hnber aldık. Senelık rnpor, işlerın ye
niden inlti311fıno mani olan \ e bulun 
sene devam eden siyasi gergınhge ra •. 
men memnuniyet verici nctlceleı elde 
cdıldigıni göstermektedır. 

Blrı Venezuclla'd:ı Mamcaibo'dn ve 
diğeri de Rotterdam'dn olmak uzere 
iki yeni liUbe -ııçılrnıştır ki bu da iş ve 
münasebetlerin bUyumesine saık ol-
muştur. Bilançonun yekünunun. 
78.000.000 - Florinden 89.000.000 _ 
Florine yükselmesi, Bankanın ink"ş t 
ettığini göstermektedir. ı n 

Banka Umum Müdiı.rlut,ru _ geçen 
sene olduğu gibi - bu sene de % 6 te
~ettu te· .. zi cdılmcsini tekhf edecek
tir ki bu suretle hlssednrlnra - Ban
kanın 25 nci yıldonumü mw1a <?betile 
geçen mart ayında ~ 2 nUıbet.inde 
fe\•kalnde tevziat yapılmış olduğuna 
gore - cem'an % ll. temettü temin e
dılmlş olacaktır. 
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BELGRAD MEKTUPLAR!: 

Alman propagandası 
Almanlar Yugoslavyadan zorla buğday almak 
istiyorlar, vagonları geri göndermiyorlarmış .. 
Bdgrat mektubu va!l'SR:ıl 

Bir Par~ gazetesinin Belgrat 
muhabiri yazıyor: 

Bütün tekziplere rağmen Yu -
goslavya hükumeti el altından se
ferberliğini yapıyor, çok mühim 
kuvvetleri silah altına alıyor. 

Halihazndaki kuvvetlerin 60-0 
binden fazla olduğu söyleniyor. 
Bel,grat scıkaklarından askerden 
geçilmiyor. 

Almanya, hava kuvveUerinin 
lüzumunda Yugoslav arazisinden 
geçmesi müsaadesini istemişti. Ta
bıi Yugoslav hükfuneti bu teklifi 
reddetti. Bu tayyarelerin Bulga
ristana gönderileceğine şüphe yok
tur. Hükumetin bunu reddetmesi 
de pek haklıdır. 

Alman hükumetinin talepleri 
gun geçtikçe daha ziyade artıyor. 
Geçen gün, Alman sefiri hüküme
te müracaatla mühi miktarda buğ
day, mısır ve yulaf istemi-" ve bun
ların derhal verilmesinde ısrar et-ı 
miştir. 

i<ı'.ır'a efradı dolu bir tren cepheye 
hareket edeceği zaman aileleri, 
yolun üzerine yatarak trenin hare
ketjne mani olmak istemişlerdir. 
Tabii Alman polisi tarafından da
ğıtılmış ve birçokları tevkif olun
muştur. 

Belgrat ahalisi umumlyetle en
dişe içindedir. Bankaların birkaç 
gün kapanması, tediyatı kesmesi, 
paralarını almıyan halk üzerinde 
fena bir tesir hU'Sule getirdi. Hü
kümet bankalara tediyata devam 
etmeleri emrini verdf. 

Yugoolavyada açıktan açığa Al
man propagandası yapılmakta de
vam ediyor. Risaleler, beyanname
ler dağıtılıyor. Bununla iktifa e
dilmiyor, posta ile evlere kadar 
gönder;Jiyor. 

Alman propagandası şimdiye ka.
dar Fransa ile İngi1terenin arasını/ 
açmıya çalışıyoı::clu . Ve: 

•Fransızlar çok yüksek ruhlu -
durlar. Askerleri cidden cesurdur. 
Almanya; hayranı olduğu bir mem
leket halkı ile karşılaşmak, kurşun 
teati etmek dejtil. samimi bir dost
luk tesis etmek ister .. • 

İşte, evlere gönderilen beyan -
namelerin çojtu bu mealdedir. Al
manya radyolarının her gece, her 
lisanda tekrar ellikleri de budur .. 

Hükümet, henüz hasadın sonu a
lınmadığı, mahsulün miktarı ve 
harice ihras; yapılıp yapılamıya -
caf!ı bilinemediği cevabını ver -
miştir. Bu cevap, Alman sefirini 
kızdırmıştır. Sefirin sert vaziyeti 
üzerine hükiımet, diğer Balkan 
hü!kümetlerile istişareye mecbur 1================'1 
kalmıştır. Halk Opereti 

6 ilkteşrin cuma akşamı ilk temsil 
(Bu hesapta yoktu) 

Operet 3 perde 
Fiatlar: 50 - 35 - 25 

Nihayet bir miktar buğday ver-[ 
miye razı olmuştur. Yugoslav hü-,. 
kümeli bu buğdayları kendi va -
gonlarile Almanyaya göndermek 
istemiyor. Hakkı var. Çünkü giden ' 
vagon geri gelmiyor. Yugoslavya ı ;;;; ___________ _ 
§imendiferıer idaresinin mevcut BiÇKi ve DiKiŞ 
28,000 vagonundan 5,000 i Alman-
:yaı!a kalmıştır. Esaslı öğretip musaddak 

Birçok Alman asker firarileri dipl-0ma veren 

IMaribor civarından hududu geçe- H[KTAR K. IARUKYAH 
(rck Yugoslavyaya iltica etmekte L 
ldevam ediyorlar. Şimdiye kadar 
(gelenlerin sayısı 2.000 dir. 1 

S-On günlerde Dili;eldorf'tan av
'det eden S!ovctı ame.eler hadi - ı 
,;atın aldığı şekle hayret etmiş -
ler~lir. 

Talebe kaydına başlamıştır. il 
Pazardar. maada her gün 9-12 
ve 14-18 e kadar müracaat ka
bul olunur. Adres: Beyoğlu Al- 1 

tınbakkal Babil caddesi No. 63 

Münasebatta bulundıikları Al
ınan amelelerin vaziyetten haber
leri olmadığını Almanyanın Po -
lonyadaki harekatını, geçen sene 
Çekoslovaklara karşı yapılan hare-
kat gibi zannettik:enrıi söylemiş -
lerdi.-. 

Üç gün evvel, Kolonyadan genç 

No. 104 

-
ZAYİ - 1937 senesinde Galata-

saray lisesi ticaret kısmından al
mış olduğum mezuniyet şehadet
namemi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Mahmut Resne 

Yazan: M. SAMl KABA:ıtl!.L 

Fatihin ordusur.un cephesi ayni zamanda 
Edirnekapı ile T opkapıya teveccüh etmişti 

sat tarafından ba.,. ıyaı·ak Topkapıdoın 
Yaldııhkapıya ve pek yakın olan 
cPropondir• yani Marmara sahJline, 

bugün Yt'd:kule kasruıın bulunduglı 

mahalle kadar imtidat eden, blıyük 

surun bu pek uzun kışrnını muha!.aca
yu ta.hısis edilmis kıtaatın serdar1ık

larına geçirilmi~ti. 

Hazretl Fatıh. en ehemmiyetli kıs

mın, Edirnekapısnıdan Topkapıya ka
dar uı.anan merkeJ.i kısmın, :;urun 

•Mezetehiyon• denilen mahallinin ku
mandasını kendi bizzat üzerine al -
nuştı. 

F<ıkat bll kı. n1a yanında bulunan 
Sadr;;ızam Halil Paşa da memurdu. 
Bur.ı.sırun •Llku > Bayrampaşa deresi 
"adi!:tndcn dolayı muazzam ıurlann 

nıçın en ı .. yır bı.r noktası olduğunu, 

'f' yine burasıqın nicin ehrin arzettiii 

z.ıpta en musait, ve hi.ıcuma gnyet ko
lay bir nokta utmak üze"e genç Padi
şah le a kert muşavL lerine gözUk -
tügunu izah ct:nek ko4ıydır. 

Ç 1nku BayrJmpaşa tleı·esi çukur -
ları ve ?ı.Ia tepe tepesi arazisı surların 
bu kı: mını mtidafaaya saJih kılmıyordu. 

İşt(' bu sebeple Jlcureti Fatih, bu za
yıJ nokta,,ı askeri bir deha ile ke§let
tikten sonra, karargahı uınumisiııi bu 
noktada tesıs ettı. 

Ordunun en münllcı.z aksaınından, 

en ku\'vetli piyadeı;inden, en parlak 
ok atanlatından, kiilkan ile mücehhez 

elradından mürekkep hassa ordllıiU, 

yanıbaşında, bizzat kendi kumandası 
altında loplamıtıh. 

Altın \'e kınnw ipek ıle şlenmiş o
lan Sultan l\lehmedin ytik.sck ve muh
t~em çadırı takriben surdan beş yüz 
metre kadaı uzakta bulunuyordu. 0-
tagı hünı.:Jyun sw·Iara o derece yakın 

idi ki. kale burclarından Tıirk Padi
şahının a.ıametıı karargıihını, yeniçeri 
ve ıJpahilerin koca kavuklarile oraya 
buraya emir götürmek üzere seğirttik
leı-1 &örülü3·ordu. 

llazreti Fatihin merkez ordusunun 
cephesi ayni zamanda Edirnekapısı ile 
Topl<apıya teveccüh etmiş &ibiydi. 

Padişah, 1J1Unlahip askerlerden mü 
rekkep bassa alayını hiçbir vakit ken4 

dj etrafından ayırmazdı. Bütün mu
harebelerde Türk imparatorlan hassa 

I 

ANKARA RA YOSU 
- DALGA UZUNLUGU -
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kg. 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

Saat 11.00 Procram. 
Saat 18.05 Itlem1eket saat ;Ayarı, a

jans ve met-otroJoJi haberleri, 
Saat 18.25 1\-lüzik: (Pi). Hafif mü

zik. Saat 18.55 Konuşma. 
Saat 19.11 Türk mudil: Çlanlar: 

Vecihe, Cevdet Koun. Kemal Nlyaal 
Seyhun. Okuyan: l\.lüzryyrn Senar. 
a) Vasili.ki - Kürdlll bieaU:ir peşre
'Vİ. b - Şemsettin Ziya - KürdUt hi
eaı:ll.ir tartı - Güvenme hüsnüne, e -
Arif Bey - ICürdUi Hl~ad:ir f&J'kı .. 
Sırma uelr yire, d - Lemi - KürdllJ 
hfa~kir şarkı - Nazlandı bülbül, e -
Cevdet Xoun - tıt ta•slmi, I - Sali
haUln Pınar - Xiirdill hlazkir tar

kı - Ne cele.ı ""-' ne haber. I' - Mu
hayytr tUrkü - MeneJl.4eler tutam 
tutam. h - A.nkarah Gencçosman ta -
rafından An'kara haUr. havaları. 

Saat 19.50 Konuşma. 
Saat 20.05 Türk müziii: (Klisilı 

procram). Ankara radyosa küme ses 
ve saz heyeti. İdare eden: J\fu'ut Ce
mil. 

Saat Zl.00 Konser talıdlmi - Halli 
Bedii Yönetkrn. Saat 21.15 Müalk: 
(Radyo orkestrası) Şef Hasan Ferit 
Anlar. Konseri tak.dm eden: Balll Be
dii Yönetken. 1 - Cort:ıinl' - Baf -
dat berberi, 2 - Caint - Saens ... 
Dan~ macabrr. 3 - Massenet - Scıe

nts. 4 - Beu~rKer - .. O)tf'ra balosa• ı 

0J)t':retinin avertü.rii. 
Saat 22.t& Ajanıs, 1iraat, esham -

tabvllit kambiyo - nukut borsası (fi
al). 

Saat 22.3t Ser- aul. 
Saat 22.30 Müzllı: (Ca.bant Pi,) 
Saat 23.25 - 23.3t Yarınki pr-. -

ra mve kapanıt. 

Gebze Ceza Hakimliğinden : 
Devlet Demiryolları nizamname
sine muhalefetten suçlu ve buluna-, 
mıyan Eskişehir Hayriye mahalle-! 
si Ulutaş sokağında 59 numarada 
Ahmet oğlu Necmettin 69 kuruş 
yine Eski~ehirin Akçalan ma -
hallesinde Ötün sokağında 36 
numarada Hüseyin oğlu 331 
doı,>um !u Mustafa Mutuk 68 
kuruş, .Sinobun Uzuncami ma -
hallesinde :ıti/3 numarada Yu•uf 
oğlu Necmettin 119 kuruş ve İzmit 
mayin bölüğün de Bandırmalı 
Mehmet oğlu 332 doğumlu Meh
met 68 kuruş ve İstanbul beledi -
yesi Yeşildirek gece barındırma 
yurdunda Bahattin oğlu sami ve 
Şahin oğlu Bürhan ve Halil oğlu 
Recep 126 şar kuruş cezayı nakdi 
ile mahkum edildikleri ilfınen teb-
liğ olunur. (7986) 

1357 Hicrf 

1 
1355 Rumı 

Şaban Eyi Ol 
19 '.'(\ 

1939, Af it, GUn 2'7,, llı:ur uı 
l Birincitefrin SALI -

Vakitler V .... ıatı Eı.-ı 
... <la. 'L d,. -- 1 

O ile 5 59 12 09 
İkindi 12 03 6 14 
Akşam 15 20 9 30 
Yataı 17 49 12 00 

L 
İmsak 19 21 1 301 
Güneı 4 20 10 30 

•••••••••••••••••••••• •••• 
Sahibi ve neşriyatı idare eden 

B~ muharriri 
ETE:W İZZET BENİCE 
Son T•lcrat Matbaası 

alaylarına kıymet vermi.,lerdi. &il..ın, 

büyük boztunhıktara uğradıkları za
m~n ha.ça askerleri hücumlarile h~r
bin nıukaddcratını tayin ederlerdi. 

Türkler, büyuk surun kar~ısında te
şekkül elıniş olan uzun hattı harbin 
cephesi üz(rinde. karargahlarının iJe
risinde, n·uvasalatları ile beraber, 
Marmaradan Halice kadar devam eden 
şaranıPollar ile himaye edilıniş geniş 

ve derin bir hendek kazmışlardı. 

!tfuha!l'ırlar, Türklerin bu dmeliya
tına karşı koyınak için surların nlaz
cal1arında:ı ve burçlarından durmadan 
ok ve ateş yağdırıyorlardı. 

Fakat; Türkler bütün bir iz'aca ve 
telefata kulak asmak~ııın çalıŞ"ıyor -
lardı ve nihayet hendeği viıcude ge -
tirmi:lerdi. 

Mermerkuleden itibaı·en biri surun 
nihayet bulduğu noktaya, diğeri şim -
diki Sarayburfıunu dönerek linıanı 

setreden zincirin raptedilmiş oldu&u 
c:Teoriyon• mevkiine kadar bütün 
Marınara sahili boyundaki surların 

bilhassa Baltaojlunun kumandası al
tındaki donanma tahtı tarassudunda 
tutacaktı. 

Fakat; Hazreti Fatihin bu husustaki 
esa$ fikri donanma ile meşhur zinciri 
muhafaza eden Bizans filosunu tah -
ribe muvaffak olduktan sonra; Ha1i
cin methatini zorlamak, badehu bu 
cihetteki surların nisbeten pek az 
kuvvetli bulunma!mdan naşi, İstan
bula hücumu, gayet kolay olacak olan 
bu tara!ta'l icra eylemek idi. 

Muhasaranın başlangıcından itibaren 
Baıtaoğlunun daima hedefi aslisi bu 
olmuştu. Donanma, yukarıda &ördü ... 
ğümüz gibi Dolmabahc;-e önünden Bo
ğaza doğru ıaf tutarak demirlentlşti, 

Gayri Menkul Satış ilanı -----
Üsküdar icra Memurluğundan: 
Haz'ııeye borçlu Kartalda Çırçır caddesinde mülazim Nazminin 

evinde kayma.J..am Şükrü kızı Saadetin Kartalda Çarşı boyunda (Üs
küdar ve Bağdat yen· Ankara caddesinde) (135 - 136, 160, 162 ve mahal

len. 102. 104) numaral3-rla. müra~kam sağı Giritlj M~s!.afa Bik solu em: Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiztfı 
v. alı metrukeden aısa .rk.sı denizden dolma mahal -0nu Ankara caddesı N 

1
.. 1 ___ 1_1 _1_ b- .• ağ l d h l k er 

1 ahd t .. ·nı· hı· k f ta r d b' .. .. d k evra JI, ııurlllUJJL ve utun rı arımzı er a eıı • 
ı em ut amamına uç yemı ı e ı vu u ra ın aırı ın uç yuz o - - - "cah d - d 3 k ) abilir. -
san b~ lira k;ymet takdiı' edilen evvelce üstün.de odaları olan gazino 

1 
1 ın a gıw e aşe a ın 

halen iistünde odaıarı olan dükkanın açık arttırma ile satılmasına ka- ı 

rar verilmiştir. 1 1 

Işbu gayri meı.kııliin beden duvarları 'kagir içi a'lışap dlup iki 1 İstanbul Belediyesi hanları 
katlıdır. aı..------------------------" 102 Nu. lı mahal dükkan olup zemini çimento döşelı ön ve arka cad-J ılk Muham-f 
dE")'e k~p-'ı vardır. Pencereleri ahşap kepenkli arka cephedeki istor teminat men B. 
kepenklidir. A> kasında üstü açık zemini küblk karesman döşeH mahal- 58,00 780 Haseki hastahanesine alınacak 6000 metre tülbent. 

iinde bıt kuyu varuır. Dük'kanın ortasında birinci Jı.at döşemesin; tah- 51,38 685 Cerrahpaşa hastahanesi ne 1l1ınacak karyola ve ~ona. 
Konservatuar yatı okul una 39 mali yd1 ihtiyacı için alıf' 
kuru erzak. kim ıçın uç ahşap tlırek konmuşur.t 

104 numara: Odaların kapısıdır. 

Zenün kat: 

50,25 670 

63,75 850 

570 
495 55 

1200 

Konservatuar yah oku luna 39 maU yılJ ihtiyacı i~in al,; 
eadeyag, tereyağ, zeyti nyai ve sabun. 

> , 
, 
, • 

• , , . 
kıZJI karaman eti. 

, 
, 
, 

6000 k • lo ekm•~· 
Yeli sebze. 
3000 kilo ı ci 

Zemir.i çimrnto taşlık, çimento döşeli bir arahk merdiıven altı 

taşlıkta ::Cırık gömülü kiip aralıktan mutfağa girilir. Zemini çimento ve 
aııka cepheye kapısı vardır. 

Birin~ı tka: 
Tahn11n bede11eri de ilk teminat mi k:tarları yukarıda yazıh işler ayrı 

eksiltmeye konulmuştur. ihale 6/l0/939cuma ıünu saat Jf de Daimi EnciiJf' 
Bu kata ahşap merdivenle çıkılır; bir sofa üzerinde dört oda ve so- )·apılacaktıl'. Şartnamı;>ler Zat,ıt ve Mu amel:it Müdürlüğü kaleminde gö 

fadan ahşap bölme ile ayrılan zemini çimento ocak vardır. Bu kata lir. Talıpl~rin ilk teminat nHlkbuz veya mektupJarı ile ihale güni..ı muayytf 

k atte Dainıi Enclinıendc bulunmaları. (7538) 
çı an merdiven ba~ırıda üç basamakla çıkılan alaturka bir ha!ii vardır. ----------------------------"' 
Elektri!İ 1esisatı mevcuttur. Binaenaleyh içinde ve dışında sıva tamiri : ' 
olduğu gibi dükki'ırııa methal arasındaki bölme şakiıliden ayrılmış1ır. inhisarlar U. Müdürlüğünde'1: ...,, 

1 - İsbu gayri menkulün arttırma şartnameı.ı 10/10/1939 tarihın- 1 ·---------------------..::;;..... ____ _ 
ı Cınsi M.~darı Mub. B. Yüzde 7,5 Eksiltme 

den itıharen 937 /483:! N-0. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numa-: teminatı Şekli 5sı 
rasından herkesin eorebilmesi için açıktır. f Lira Kr. Lira Kr. 

lliında yazılı olanlardan fazla malumat İ6liyenler işbu şartnameye! .. adet 894 _ •7 05 
B;ı>kul 1000 Kg. l>k u u 

ve 939/4833 dnsya numorasile memuriyetimize müracaat etmelidir. • 500 • 30 , 3900 - 292 50 
Pn~arlık 

Ac>k Ek. 
P-..u.arlık 2 - · Arttırmaya iş" !rök için yuk'l[ıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis-j > 300 > 3 • 390 - 29 25 

betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek- Terazi ııı kılo 20 • 170 - 12 75 
, 

tir. (Mad1e 124) ı çekerinde 
. Dirhen1 5 Kg. 

3 - In. otel< saiııbi alacaklılarla dig' er alakadarların ve irtifak hakkı 20 , 1 
sahipleri:ı;n gayri r.'i~nkul üzerindek ; haklarını hususile faiz ve ma!r 
rafa daır 'Jlan iddialarını işbu iliin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı :niısbitderılı· bıriikte memuriyetmııze bildirmeleri icabeder. 
Aksi hald<' hakları tapu sicili ile sı>bit olmadıkça satış bedelinm pay- ' 
la masın.ion h2riç kalırlar. 

4 - Gösterikn günde arttırmaya iştirak eden 'er şartnamesıni oku
muş ve le.zumlu malı'.ımat almış ve bunları tamamen kabul etmış ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 9/11/1939 tarihinde perşembe günü saat 16 da 
Üskudaı icra n:t'murlı.ğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çolk arttı-

• 2 • 
• ı , 
• 1/2 • 

Seri Gram 

20 • 
20 , 
20 , 
20 kutu 

110 - 8 25 > 

ı- Şarhıanıeleri ınucibince yukarıda cins ve nüklarları yazıh malze.,.ı 
ıal:ırınd<ı gtkterilen usullerle satın alınncaktır. 

ıı- Mul:Kı:mınen be<lellt"ri , r.ı•. ·vakk <ıt temjnatları, eksiltme Nıatıeri t"ı 
rında yazılıdır. 

111- Eksiltn1e 18/X/939 Caı-şaınba günü Kabataş.ta Lcvaı.rm ve Mu 
Subesindeki Alım Kon1i!';}'onunda yapılaca.ktır. 

ıv- Şartnameler her gun sözü gecen şubeden paraSJz alınabiJir. 

V- isteklilerın eksiltme ü;ın tayin edilen gün ve saaUerde 'Ö 7,5 gil 
paralarile birlikte mcLk.Cı.r komi!::yona gelmeleri ilAn olunur. c7 

rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetın yüzde E J"' k E B k d 
75 ini hulmaz veya >atış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacak- m a ve ytam an asın an 
lılar bu ,unup ta bedel bunlarm bu gayri menkul il<'. temin edlimiş a1a- Esaa No. 
cakların.n mecmuuı.dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü 

Yeri Nev'ı Senelık 

kirası 

600.-

D· 

baki k31mak iizere •rtlırma 15 gün daha temdit edilerek 24111/1939 ta- 1447/ 7 

rihinc miisadif rJmr. güııü saa: 16 da Üsküdar icra memurluğu odasın
da arttırma brn.,'i i: liv~nin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılarını 

İstanbul Beyoğlu Şehil Muh
tar Mt1h. Cunlhurıyet mey
danı karşısında İ. T. E. Ş. 
hınında No. l, 2. 

iki oda 

bu gayrı mer>J<ul iıe tcm 'n edilmiş alacakları mecınuundan fazlaya çık-
14471 8 

mak şarlile en çok ;;rltıraııa ihale edilir. Böyıe bir bedel elde edilmezse 
İ"1. Beyoğlu ~bit Muh1ar 

(.'uıuhuriyet meydanı 

Bir oda 420.-

ihale yap•lmaz. v~ salış talebi düşer. karşı~1nda ı. T. E. Ş. holnın

da No. J. 
6 - Gavr: rr,enkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içir.dc parayı veı mezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evvel en vühek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa oıia, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 

müddetie arttınnaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale aıasındah Iark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak 
Iaiz ve dilı:er zar.ırlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimiz
ce alıcıdan tah':ıl olunur. (Madde 133) 

1447/12 

1447/13 

1447/14 

ist. Beyoğhı Şehit Muhtar 
Mab. Cumhuriyet meydanı 
karşı~ında 1. T. E. Ş. hanın
da No. 7. 
]}.t. Beyoglu Şehıt llluhıar 

Mah. Cumhuriyet meydanı 

kaJlı~ında İ. T. E. Ş. hanın
da No. 8. 
Jst. lle,.YOllu Şebıt llluhlar 
Mah. Cumhuriyet meydanı 

, 420.-

, 420.-

, 420.-

7 - Ahcı arttırma b~deli har·_...ıe olarak yalnız tapu ferağ har
cını yirmı senelık vakıf taviz bedeıırıı ve ihale karar pullarını vermiye 
mecburdur. 1447/15 

karşısında i. T E. Ş. hanın-
da No. 9. 
İ~t. Beyoglu Şehit Muhtar 
Mah. Cumhuriyet meydanı 

, UO.-

Müterakim venı:iler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
müteve:Jit belediye rürnmu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait -01-
mayıp arttırma beddinden tenzil olunur . 

karşısında J. T. E. Ş. hanın-

da No. 10 
izahatı yuk<Jrıda yazılı gayrimenku1ler açık artlrrMa u~ub~ kiraya ,tf' 

İşbu gayrinoenkul yukanda gösterilen tarihte Üsküdar icra memur
luğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 

cektir. 
İhale 7/10/1939 Cumartesi günu saat ondadır. İst~kli olanların hizal 

yazılı depozito iJkçesini ve1.nemiı.e yatırarak bildirilen gün ve saatt~ ş\I 

satılacağı ılan olunur. (937/4833) Emlak Servisıne müracaatları. (793) (7747) 

Muhasar.ının ilk dE>vrinde, İstan -
bulun y.alnJz iki cephesi Türkler ta
rafından ktı!Satılmı.ş ve hücuma maruz 
kılınmıştı. 

Zincir ile muhafaza olunan Hoıliç ta
rafındaki üc;üncü cephe yaklaşılması 

kabil olmıyan \ e hucum dan ınasun o
lan kısım idi. 

Doğrusu, Bizanslılar bu, zincir ter
tibatını nıükeınmt>len yapmışlardı \'C 

bu kcşiClt:>ri tarihe geçttek derecede 
Jnymcttardı. 

istanbul eehrini dairenmadar ihata 
eden ve müddeti medlde muhafaza et
miş olan bu muazzam ~urlar hakkın
da biraz tafsHat vermeyi laydah bu
luyorum. 

Bin senedenbeı·i İstanbulda saltanat 
eden Bizans imparatorlarının :ıayanı 

hayret bir suretle muhafaza ettikleri 

bu yegoine müdafaa vasıtasıdır ki, hı
ristiyanlık fıleminin bu büyi..ık rner -
kezine çılaıncasına hücum eden bin
lerce kaviınler asırlarca devam eden 

taarruzlarını daima akim bırakmıştır. 

Marınara sahilinden itibaren Hali
cin Eyup sahiline kadar Bi.zans1 kara 

eihtlinden müdafaa etntlş olan büyük 
ıur derecesinde insanı hayrette bıra

kan bir manzaraya kurunuvustanın 

askeri kaleleri ve mimarjıi meyanında 
tesadüf olunmamış hir eı-erdir. 

Bu surlar garbi Romanınkinden da
ha muhteşem ve hattA şairane bir gü
zelliğe maliktir. İ.ı:ı:tanbul, Marmara 

denizj ve Haliç sahilleri üzerinde ve 
kara cihetinde dairenmadar mevcut o
lan böyle bir sur ile, imparator ikincl 
cTeodoziyos> tarafından beşinci ml
Jfıdi aeırda ihata ettirilmiştir. 

(Devamı var) 
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Jki adım daha ilerledi ve masanın üzerinde du
ran küçük bir çiçekliği kaldırınca: 

- Kahpe!. 

Dıye üzerime attı. Eger, bir parçacık ÇE'kli -
memiş -0lsaydım, yere inip parça parça olan şişe 

başımda paralanacaktı! Bu saniyede müthiş bir 
korku geçirdim. V~ .. Zannettim k;, ikinci üçüncü 
bir şeyi, eline ne geçerse yine kaldırıp atacak. Fa
kat, atmadı, feveran ilkinde hızını J;ıuldu! Ben, ken
dimi duvara yaslamış, gözlerim korkudan 9çılmış, 
sinirlerim çözülmüş bir halde yüreğim ağzıma ge
le gele sinmiş bekliyordum: 

- Demek bana hiyanel ettin .. 
- Nusretle beraberdin ha!. 
- Alçak karı .. 
- Ben seni sevmiştim!. 
- Neyin eksikti?. 
- Neye tama ettin? 
- Senden ne esirgedUııdi ?. 
- Sana sahip olma kiçin bunca fedakarlığa 

katlandım!. 

- Servet, para, altın, mücevher, at, araba, 
hizmetçi, refah, sıhhat neyin eksik, hangi birisi 
yok? .. 

Bütün bu sözleri çılgın gibi, defli gibi, şaşkın 
gibi sarsılarak, inliyerek, ağlıyarak söylüyordu. 
Baktım, üzerime saldırmak, beni boğmak, dövmek 

ıçın füan bir şey yaptığı yok. O zaman be~ 
cesnret buldum ve sözlerine birer birer cevap ' 

dım: 

- Sana şimdi değil, eskidenberı hiyanet 
y-0rum. Eğer, bunu yeni öğrendinse çok apta 
ettın .. 

- Evet Nusretle beraberd m. O, ;ok ho~· 

gıdiyor. ········· 
- Beni sevmene hayret ediyorum. BC 

sana sevgili olamıyacağımı daha ilk gününden 
lemiştlm. O gün senden ne kadar nefret ediyO· 
bugiin de o kadar. 

- Ve ... Bu nefreti hiç bir şey eksıltmiyecelt 
- Neyim mi eksik, saadetim!. 
- Paşa .. Pa~a! Sana yüz bin defa soy ırd 

Bir kalp para ile satın alınamaz. Bak altı sene 
du, hi\lii ben s"'nin değilim. Ve .. Ofmıyacağmn' 

Paşa, bundan ötesini dinlemeğe tahamrnii1 

demedi tekrar bir kuduz köpek gıbi karşılık]' 
laştık: O. sesinin bütün huşuneti, bütün kalı' 
ve bütün serkeşliği ile bağırdı: 

- O halde, nıçin benimle berabersin? 
Ben de ayni gazapla ve her vakitki pen•~ 

lıkla bağırdım: 

- Senden intikam a1mak için!. Sen beı: ıf.· 
vettin. Bütün hayatımı zehir'edin. Benı ömrıııı" 
\'e insanlığımdan ettin. Bnnun hıncını sende~_, 
karmak isterim. (Sonu ' 


