
1,: A R Ş A '\I B A J 

1 inci TEi 1939 1 
ııı--· 

SA\'I: 927 Telefon: Bapnuharrir. ZOl27 - İdare Müdtlrii: mot 
İatanlnll Nuruocm•nl7e Ne. M En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Salült ve Başmuharriri: 

ETEM İZZ ET BENİCE YIL: 3 

ln~!u~ Başve- ltalyanlar Almanya·dan Ayrılmıyacaklarl 
kıhnın nutku · · 

\A!mberlaynin nutku 
Bulh yolunda Almanya
ya ümid verecek bir 
m a hiy e t ifade ve 
hiç bir ric'i hareket 
kaydetmemektedir • 

İncllb llqvolllll dün avam kama
rumd& beklenen nutkunu s07ledl. Be
•iis ··----~~-. ne dofndan dotruJ"a, 
•e de d..lie.r Jaerhansl blr vuıta ile 
ınüı. lellllflerlnl İnc lllere10 blldlrıne
mlf olduh lolo Cemberla;rnln nuıı. a 
müabet bir lellllfe cevab deilldlr. An
ealı , incuta Ba4'9ektıı bu nulllu Ue 
•ntlh laarrwa11DU lekaddtim .. l.for ve 
ietebbiia Alll1116rin1 t lmdlden &J dm
lalmıt ol117or. 

CemberlaJDln a atll:u ırulh J'olunda 
Almanyaya ümll nrecok bir nıahlyol 
ifade olmemelıle ve htoblr rlc'i hare
kel kaydeylememelıt~. Yapılacak 
leltllfln ancak domokraal cephesinin 
latUıaaı •imek 191edlil hedefe u1nıı 
; •ma•u laltclirtndo lelltlk olanabUece
lt ıı;:. ıurıı, ederken uulh laarnızunua 

o undtn m11vattaklyet.lxllte d ütür
: elt lhllmall balunan bir tarlı da en 

&f& &llll&f bulunuyor ki b . • u t art : 
n~ BUC'\l.D.ku Alman. hüimettnı ta-

YOl'Ut. Zira, bu hilkumet taahh ··ı 
ferini itine relmtdiii zaman tanım: = 
mıştır. 

kfıDiyen tarllır. Burunltü Alman hü
lkt~ettnl t&nnaa.mak demek, Bitleri 'Ve 

1 ar arkMlatJannı tanunaınak, bun
la~ du;mdakl tah2'fJ'etlerin devlet ve 

::ı:~met batma relme•ldir ki, bunun 
t ltabUiyell de üzerbıde hayli 

elen h&J'llye dunJmayı irap ettiren b~ 
lt.eyflyetilr. FIU.altlka, "11lbu lt.uriar 
mail Ufnmda Bitlerin in-1 ha atıa
dan ~•knt11 tekrar r-.nı·~ ~" i ... -nece-

I ve MaropJ GôrlnıJ 7erine ıetlrecefi 
ltaa edllmı.>e de bunun bir DrOPa&'anda 
haberi olduh aPlt.lrdır. Henii• butün 
kavvetıerlnden emin rôrünen •e bir 
rejimin D<Yramberlltl iddiası şahsiyeti 
Ut.erinde 7aratııan Bitler ,rlbi kendi 
mevllHnl bin.at J'&J)hllf ve bulmuş bir 
devlel telinin ümı•-ı 

ııe z \re naear kal 
m•d•k~a böyle bir alnbet -e veya fera
rale yana,acafı Dek lahmln edllm 
Hmer, . beliti rarıı cephulnde bir b:·~ 
7 Uk nuitadeleye ıtrlşmek'·n ın 
d • · "C emnun 
erlidir. Polo111ay, m•Lı'· tın 

:ı -. up e enln 
evk ve tada içinde harp bad lr .. lnd 

Alman • en 
71lYı kurtarmak ister. Fakat, 

hf'nuz onu me1ua &örmenin ve unnet
menin aaruı clefUdlr. Danalı nutku ve 
onu takip eden aahneler ele bunu mü
•nllllr n lıendlalnln her hal ve tart 
ltart111Dda Almanyayı ve Alman mU-

- (Devamı 3 üncü sahifede) 

.. 

.· 

Hitler. hesabına Musolini bir sulh plcinı hazırlamak-
tadır. plcin Hitlerin nutkundan sonra tebliğ edilecek 
·eerlin, sulh teklifi kabul edilmezse ltalya da bizimleberaber harbedecektir .. diyor. lngiliz ve Fransızlara göre 

teklif henüz tebliğ edilmediği için sulh ümidini kuvvetlendirecek ortada hiçbir sebep ve vaziyet yoktur 
Hitler yarın Varşovaya gidiyor-yapılacak büyük bir resmi geçitte 

hazır bulunacak. Rayştağ Cumartesi günO açılıyor 

Hitlerin "tehditsiz teklif,, de 1 

bulunacağı bildiriliyor 
Roma 4 (Hususi) - Kabinenin 

dünkü toplantısından bahseden 
gazeteler, bu toplantıda Hariciye 
Nazırı Kont Cıyano tarafından 
Berlinden getirilen Aln ı an teklif
lerinin müzakere ~ d 'ldığın . yaz -
maktadırlar. 

.. Siyasi mehafılctc söylendiğine 
gore, garp devleUerine iki teklif 
birden yapılacaktır. Biri Hitler'in 
Kont Ciyano tarafırn1&n getirilen 
sulh mesajıdır. Diğeri Musolıni ta
rafından beşler konferans • nın ak
dini istihdaf eck-n hır tekli! ola -
caktır. 

Alman korsan 
gemisi şiddetle 

aranıyor 

Londra 4 (Hw;u!-ıi)- Atla~ deni1ln
d e eski Emd"n ta.nanda korsanlık ya
pan \'e İn&iliz tic;ıret •emllerinl batı
ran meçhul Alman korıan ctmlıı;I he
nüz. yakalanma.mı hr. Fakat. Bahriye 
Nezareti tertip olunan plan sayesinde 
bu .-eminin sür'atle ele &: tçirllf't etini 
tebliğ elm•kledlr. 

Yine açık , ~imal \'e 1\lanş dtniz1erlne 
dajhlmıŞ oh.n Alman lablelbahlrleılnln 

yekiınu 63 olarak kabul edilmekte ve 

bunların on dört tanesinin harp çık
~ _. ı ıündcnberi imha olundutu ve İn
l"ilit ticaret ıemilerfnde vukua selen 
ıonaj mlktanna mukabil Alman ıe -
mJsbıin müsadere ve :1aı,(f)hınaıu1 ba-Hitler'in mesajının evvt'lce zan

n.edildiği gibi ültimatom mahiye
tınde olmadığı ve müzakerelere e
sas teşkil edebileceği ~~naatı var
dır. Bu teklifler bugünlerde dip -
!oması yollardan Ingiliz ve Frarsız 
hükumetlerine bildirilecektir. 

l <!Jr. 

;Bir not ve Hitlere 
lsuikastteşebbüsü 

İNGİLTEREİ TEKLİFİ Buıönl.,do bem Alm•nyanın , hem İlal yanm lokllfl ertuı diploma.•! tarlkil 
L d 

4 
B(~KL J'.OR . . • inılllere ve Fraruıaya blldlrmesl beklen en İtalyan Baı;volt ll l ~rusollnl Chlcl 

on ra ususı) - Sı,> ası me- sarayındaki mesai m a a.~ında 
hafi!, Hitler'in su lh tekl!iine karşı ! 
İngilteren in alacağı vaziyetin,. Çem 
beilayn'ın dün söylediği nutukta 1 
sarahaten çizilmiş olduğu müta -
leasındadır. Bu nuluk. te'hdidi ih
tıva etmiycn ve münakaşa•ı kabil· 
esasi.arı bulunan bir teklif geldiği 1 

ta~dırde, gözönünde bulundurula
cagı yolunda bir üa;t taşıdığı .. 
H ·ıı ' b" . ıçın 1 ere ır ıhlar m«hiyetinde te-
lakki olunmaktadır. 

1 

Loydcorç'un dün avam kamara- , İngiltere ve Fransanın bu üç ı 
sında bu yoldaki müdahalesi bazı noktada mutlak surette tatmıni 
avam kamerası azasının müdahale- müttefiklerin Almanya ile müza
sipi mucip olmuş, ve bu nutuk her- kereye girişmelerinin lazım şart-
çebadabat sulh lehinde telakki e- Jarı olarak ileri sürülmektedir. f 
dilmiştir. Hatta Duf Koper Loyd FRANSIZLARIN MÜTALEASI 
Corc'un sözlerini İngiltereyi düş- Paris 4 (Hususi) - Gazeteler, 
man nazarında zayıf gösterecek Romadan henüz sarih malumat 
mahiyette addetmiş, halbuki in _ gelmediği için, etraflı mütalealar 
gilterenin herzam~:lkinden kuv _ serdetmiyorlar. Maamafih Hitler'in 
yetli olduğunu beyan etmıştir. Polonyadaki emrivakiin kabulünü 

Loyd Corc kal'iyyt>n bu fikirde istiyeceğine şüphe edilmemekte -
olmadığını, fakat sulh teklifinin dir. Halbuki böyle bir sulh hak'/i 
geldiği gibi geri gönderilmesine bir sulh olamıyacaktır. 
muarız bulunduğur.e söylemiştir. Fakat sooyalisi partisi erkanı 
Eğer Fransa ile İngiltere kendi hükümete müracaat ederek, Al -

taahhütlerini gelecek tekliflerle te- ı man teklifinin ceffelkalem red~r 
lif etmeğe imkan görürlerse, sulh dilmemesini ve içinde. sulhu kurta
masasına oturmak kabil olacaktır . racak muzakereye salıh şeyler va~
aksi takdirde muhnrebe devam e- ·ı· sa nazarı dikkate alınmasını iste-
decektir. mişlerdir. 

Sulh taarruzundan bahseden ga- ALMANLAR EMRİVAKİİ KABUL 
zeteler esk, lisanı değiştirmemiş- .ETTİRMEK İ3TİYECEKLER 
lerdir. Daily Mail gazetesi, İngil - Berlin 4 (Hususi) - Völkişer 

1 tere ve Fransanın ılk sulh şartla- Beobahk>r ,gazelesi, Hiller _ Ciya-
rının ?eğişmediğini yazıyor ve di- no mü ;akatından bahsederken dı-
yor kı: •Bu şartları dikte edelim: yor ki: 
1 - Hitlerizmin .orta~a!' .kalkma: •Hitler her zaman olduğu gibi, • 
sı, 2 - Polonya ıstıklfilının ıadesı, bugun de sulh istiyor. Musolini 
3 - Çekistan istiklalinin iadesi. (Devamı 3 üneü sahifede) 

Hitlere bir suikast yapılmak lsten
diil '"e bu y il:ıden Alman zabitleri, 
nazi tqkilıih r i.ı csa.sı arasında t.evkifat 
yapıldı,tı teey)·üt t"tmt 1 ıe-dir. 

Bllme7is, hatırlarda mıdır!. ııarbln 

ilk hafta.il: t('lnde HIUerln Polonya cep
h esinde hafif tand a yaralanmış oldu
iu hakkında bir haberi radyodan al
~ ve neş,retmiştllt. O zaman m ahi}et l 

saklana.o vt arkası ke Ueıı bu haberin 
manası şimdi anla,ıdmaktadır. Alman 

tafsilata r öre Di llere suikast 1apı l -
mıştır . Yaver i ölmti.ljhJr. Kendisi hafif 
yaralanmışhr. Bunun üzerine tevkifat 

yapılmış, kurşuna dlzUenler olmuş ve 
General Frlç de ılzll teşkllit taraltn

dan kaUohınmuştur. Fakat, bu suikast 
son derece ~zlenmq, ancak baza ipuç
larını Fransız istihbarat servisleri ele 
Keçlrmiye muvafrak olmuşlardır. 

Litvanya'ya 20 
köy bırakılacak 

Kauna 4 (A.A.)- Lit,·anya mat
buatı, Sovyttlerln hl<' olmusa Vilno 
kasabasının fimallndtki yJrmlye ya
kın köy crupunu Lıtvanyaya banka -
cafı ti.midini izhar ttmf'ktedlr. 

' 
KISACA 1 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 Son pişmanlık elvermez! 

Moskovada Baltık 
devletlerile müzakere 

Paris 4 (Radyo) - Litvanya Ha-' 
riciye Nazırı Urbeski Moskovaya 

1 

varmış, merasimle karşılanmıştır. 
Letonya Hariciye Nazırı ile bir 
pakt aktedilınek üzeredir. 

gemısı anlaşılmıştır. Bu gemi Al- 1 
manların on bin tonluk meşhur I 
Amiral Sir cep zırhlısıd;r 
Romanya Almanyaya erzak 

gönderiyor 

ı- BalkanWar kendi aralınndakl 

utaktefek m enfaat lhtlliflarını samimi 
bir ahenk ifadesi fr lnde mi.ı~kabUcn 

ortadan kaldırıp butun ıııaoası ve 
bUviyeU ile bi r anla mı J"Oluna ı-lre 

mf'zler mi'!. 
2-- İstlsn~ız bir fekUde tetekk ül 

etmiş bir Balkan birllll fayd.ah mıdır, 
zararlı mıdır?. 

3- Her ti.ırlti tttavüze kartı koya
cak ve B.alkan dtvletlf'rinin her türlü 
menafiini bir arada himaye ve her 
türlü ecnebi nüfuzunu reddedecek bir 
Balkan ittifaka yapmak için vakit C"e
clkmlş midir, değ-il midir?. 

Makineye 
Verirken: ............................... 

Yeni sulh teklifi kabul 
edilmezse .•. 

Berlin t (llusu i)- lllllerin, J\oluso
lini tarafından ıarp devletlerine veri
lecek sulh tek.lilindrn bahKden ra

:ıe1.eler, Almanyanın teretlne uysun ol
mıyan berhanrl mukabil lekllOtrl li 
bidayetten reddedecdlnl ve doltölen 
Alman kaoıntn hakkının ödenme. i Ji
zım ••ldlilnl yaunakladırlar. 

'imresmi Al:m.an sazrt.f.1trinln nq

rJyatı. Jllmu ve i ·Van tekli eri q ... 
bul edllmf'dlil takdırde, İtiı&lyanm da 

Alman harp saflarında me,·kl alac.afı 

ttklhıde tefsir edilmektedir. Bf'rlln 
mehllf'ill, Almanyanm harpten kacma
dtiını ve ruütteflklere sadece blr ~ulh 
yolu a~.ııw; oldutu mııl iihazaı.mdadır. 

Beobabter Çaytunrun İtalyan - Al
man beraberlijludrn ve qılJı teşebbw.
Jerinden bahrreden m akaJesinin bilhas
sa: c.İcsabmda İtalya bWmle birlikte 
ve bD.lm alla.nmncla har~dttekUr.• 

.,.nasını lqı?ııalı:la oldulıı ileriye sü
rUlmektedlr. 

Litvanya hariciye nazırı da 
Moskovada 

Moskova 4 (A.A.)- l.lt,,.anya Ha
r iciye Nazırı Urbsis ve malyf'tl, hava 
J"Oll l ıe saa< 17,30 da buraya nlmlşler 
Lozovskl ve daha bir('ok So\')'tt ricali 

tarafından kartılanmışlardır. 

Letonya Hariciye Nazırı dıi.n akşam 
l\toıot.of Ut- tkJn('J dtfa olarak ıorüş
mU tür. 

Panama konferansının beyanna
mesi ve Arjantin 

·BuenoınAires 4 (AA.) - Ar -
jantinin panama konferansının be- , 
yannamesini ta.;vip hususundaki 1 
gösıerdiği ihtiyat, İngilizlerin at
lantik denizinde Falkland adala -

rını işgıl'lleri altında bulundurma
larından münbaistir. Arjantin bu 

işgali tanımaktan imtina etmek _ 
tedir. 

Hitler bu gece Varşovaya gidiyor 
Amsterdam 4 (A.A.) - Berlin

den Algemeen Handelsblad gaze- ! 
tesıne bildiriyor; • 

Hitler bu gece Varşovaya gıde- 1 
cek ve şerefine bu ı;ehirde bır ge-

çit resmi yapılacaktır 
Hitler'ın cumartesi güııu R.ıyır.ş

tag'da bir nu!uk söylıylccgi zan

nedilmekledır. 

( Diğer Telgra_fla~ 3 üncü Sayfamızdadır ) 

ÇERCEYE 

Ankarada hava 
Bir~aç: ,.-undür Ankarada b~unium lcln okuyucularımın kartısına tıkama

dım. ŞundJ okuyucularıma , sunun en e hemmiyetli cöruş lstikamcU olan Anlı.ara 
alJ'asi havasından bahsetmek laterlm : 

Ankarada slyasl,_hava, orada kıt ve yu, cofu berrak, a~. lemlı , . ııflam, 
teutsıs ve ltkeslz Ceçtn tab iat havaları r lbt mükemmel. (:Mükemmel) keli u 
b"--.yin en doz- - - -- mes e, 

ı . ._ 5• u ve en ıu~el tekevvUnıu tein lium ıelen kemaJ şartlan11a işaret 
ediyorum. Eski bir ifadeyle, (efradını cami, afyarını mi ni) olan fJkr i kemal 
prtlarını , Ankara mU.nevverlcr muhitin de buJdum. 

BüyÜk memur, mcb•us, vekll, temas ettliim her şahı.1, dünJ"a buhranının 
dıiiumlcrlnl t ozmekte, ıu Vf'ya bu Ul'Uf't te irca etmekte, HYirlerini t bit \'e 
neticelerini tayin h u usunda, bu aralık bilhassa bize Türklyeve du' • 

• J 'f('n va2lte 
ve Iayelcri şahıslandırmakta blrl~k. Ankara m ünev"·erler muhitinin fikir ,·asa-
tbıl şudur ki, berkei 1 lcrin (niçin?) ve (na.si!) ını ve Türkiyeyi (ne YÜı.den• ) 
ve (ne tarafa?) tevcih edecetlnl en ıatıam mikyasJarda ıörmüştUr. ' 

Kimsed e tereddlit, telıiş, korku , emniyetsizlik yok Ankara rUt· k 
· tr lbarbrı 

arasında, (acaba) 11 kafa taşıyan_ kim.seyc raslamadım. Emin rah t 'şf 
tına ve meselelerine hikiın bir zWnre. ' 1 • 1 n", haya-

~luil;ik bir dava kar. ısında raha.t olabilen adam ya d . 
' avanın ta.ın maoasile 

dışında, ya lam manaslle l~lndedir. Be\ılm Ankara. hav d . .. .. ., asın an aldıfım ıolıbıı 
da, A.nkaranın davayı bulun koklerl, cövdesl ve dallar·ıı k k k kla 

f ini 1·11 ı e er t çe u<.-a mıı 

D"ni2Jerd d . 
f' e harp devam edıyor. Yu.9.nki resim, bir Inrlllı harp .-emisinln t&m 

on bq metre ceri inde infilak eden bir Alman bomba.! ını cöo;;teriyor 

Söylendiğıne göre, Sovyet Rus
yanın Lctonyadan bazı üssülha -
~keler ve bir tecavüze uğradığı 
takdirde Lctonya ve Litvanya top
ra~Iarından mürur hakkı istiye
cegı zannedilmektedir. 

Atlantik te dolaşan yeni 
emdeo 

Bükreş 4 (Radyo)- Almanya ile 
Romanya arasındak i t icaret mukave
lesi m ucibince, Romanya Tuna tarlk lle 
Almanyaya buiday, arpa,tertyat, pey
nir ve yumurta vermekte devam et
m ektedir. 

Bunlar bir ünlvt"rslte talebesine ve
rilen siya i tarih etlidleri veya imtihan 
tezleri dtilldlr. 4 teşrlnie\-vel 1939 ı-ü
uü bir defa daha Balkan devletleri 
Ilariciye • '•ıil'larmın rö2lf'rl önüne 

koyduiumuz du;ilncc mevzuları ve 
sorularıdır. 

Ye ne s a a a andıran cepheleri emn~ı·etıe ~e~ ı · 
~ ~ .. eve emıt olması lntıbaı. 

Ankara havasındaki cereyanı •iıri •iıri . ··sı · · k. ı .•. L 
.., .., aO ermenın mum wı o ma ..... ını 

he?arp C<!phesinde son günlerde 1 
ne §~~·tarafın tayyare faaliyetleri

ıt oluyoruz. Bu istikşaflar 1 

hazan müsait havalarda gece ve 
gündüz uzak mesafalere kadar gö

(Devamı 3 üoeü sahifede) 

Roma 4 (Radyo) - Cenubi at- ı 
l~tıkte Klemen namındaki İngi
l:z vapurunu batıran Alman harp 

Bir vapur daha kayboldu 
Brük .. ı 4 (Radyo)- 15H lonilillo-

l uk Belçika bandıralı Suıon vapuru 
Gasg-onya körtezindf' kaybolmu,.tur. 
Kazanın sebebi m eçhu1dü.r. 

Bana öyle &eliyor kt.. son pişmanlık 
elvermf'z. * • 

I 

takdi~ ~en okuyucularım yalnız şunu bilsin ki. akl1, insanlık, m«'fkU.re. ruh 
ve .. h~rıyet kıymetleri hanci safta müd';ıfaa. edlliyorsa. tarih, an"ane '"" her 

turlu menfaaı kıymetıerlle birlikte safımız orası. ,.. 

rk:b§N/~ 
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HADiSELER KARŞISINDA 
.,,,; ": . '. . . . . . Son T elgrcı f. ~ 

SOKAKTA KIZCAGIZI 

ÖP~ILK İSTİYEN ÇOCUK 

Sokak orta!:iında, bir genç kızı ya ... 
kalayıp öpmek lstiyen delikanlının ma.

cerac.;uu gazetelerde okudunuz mu?. 
Delikanlı henUz o kadar küçük ki, ya
ıı. verilen cezada esbabı muhaffefe o
larak nazarı dikkale ahnmı.ş? 

Sokak ortasında kızcatu:a tecavüz 
eden çoeuk, muhakkak ki, K•J'riahliiki 
blr harekette bulunmuştur. Fakat, bir 
çok Avrupa memlrketlerinde, bilhassa 
şimendifer carJarında, birbirlerine 
\:ed" ed("n evgililer, nLtanhlar atflme
lelnu~ ÖPüıtti.rler. 

Fakat, bu. b~ka memleketlerde .. 

TEAHlll'RLA GELEN 

AVRl'PA TRENLERİ? 

Şimdi, gazetelerin belllba!tlt hava
ôislerlnden biri de şu oldu: 

- Bu !ilabah Semplon ekspresi şu 
kadar saat reç kaldı .• 

- Bu !ilabah konv&n!iiyonel fU ka
dar uat ıeciktl. 

İyi, hO'I-· llademkl. reç kalan bütün 
nakil va.;;1talarını, boyle yazıyoruz. bu 
hareketleri tabU telakki etmiyoruz. O 

CUMHURİYET: 

Yunus :Sadi, Alman devlet reisinin 
Poıonyanuı lşıalinden sonra sarp dev
letlerine karşı yapacafı sulh taarru
zundan bahı.,;ediyor, diyor ki: r:Bu ha- { 
rekeL tarzının en halalı tarafı hi.lii. teh
dit fikrine sarılmakta.n bir türlü ay- ı 
rılıo.ama ıdır.• 

T~: 1 

1\I. Zekeriya Sertel İtalyanın tekrar 
aahneye rlrdiii.ni yaurak bunun se
beplerini anLi.tıyor: r:Dttler harbe baş
Jadıf1 zaman Sovyet Rusyayı bir blöf 
vasıtası olarak kullanacağını sanmlŞtı. 
Halbuki Sovyetler pasif bir rol oyna
madılar, bllikl5 b;lere bizzat va:1'ıyet 

ettiler. Bu vaziyet Balkanlarda yenJ 
blr hava yarattı ve İtalya1ı harekete 
ıetırdJ. İtalya. bitaraf kalmakla elde 
edecefinl umdulu menfaatleri şimdi
den elinden kaçırmlŞ ~ulunuyor. 

VAKİT: 

Asını U• Ilitlerin çok makul cöre -

Bir araba denize ymıarlandı 
iki beygir boğuldu 

Em.n adında birine ait ve aziz. 
adında bir sürücünün' idaresindeki 
yük arabası dün akşamüzeri Bal
ta limanında deniz kenarında kum 
yükle~'llekte iken beygirlerin ürk
masile araba denize yuvarlanmış, 
her iki beygir de boğulmuşlardır. 

---o-
Su zannile zehir içmiş 
Eyüpte oturan 15 yaşlarında 

Kadr\ye adında genç bir kız kon
solun üstünde bulunan saç boya
sını su zannederek içmi.ş, zehir -
lenmiş, hastaneye kaHırı.arak te
davi altına alınmıştır. 

---o-
Bu sabahki trenler 

Bu sabahki konvansıyonel ve 
eksııres trenleri yine rötarla gel
mişlerdir. Her iki trende pek az 
yolcu çıkmış. Bunların arasında 
memleketine gitmekte olan bir 
hintli profesör ıle iki arkadaııı var
dır. 

halde, mesel, sabahle:rlo, Harbiyeden 
blndlftnlz tramvayın &yazıda bir sa
atte geldlflni neden yazm1yoru:ı?. 

MECBl.'Rİ DİNLENEN 

SİYASİ KONFERANS 

A\•rupa. harbinin likırdısı, en çok 
vapur, tramvay clbl umumi nakil va
sıtası yolcularını rahatsız ediyor. 

Geeen ıun. vapurda, kar$ıma oturan 
dört delikanlı, tam 7Lrmi dakika sü
ren, bütün bir yolculuk esnasında, ha
rıl harıl, cephelerdeki vazf:veti müna
kaşa ettiler .. 

Aman, efendim, aman .. Hem de ne
ler söylemediler ki .. Ne s.alihiyet, ne 
vukuf. ne fikirler .. 

Hem de o kadar yüksek sesle konu
şuyorlar ki .. İşte bir slya!li konferans 
kl, mutlaka dinlemeie mecbur kaldı
iı.rn i('ln, hiili üzülüyorum. 

AH:l1ED RAUF 

ACIK MlJllABEKE: 

Üsküdardan İ. Öroilu imza.sile mek
tup yazan okuyucuma: 

- Bah~etUğlnlz meseleye dair ya
zacaiınızı söyledliiniz mektubunuzu 

bekliyorum. A. R. 

celi btr sulh teklifinde, Çemberlaynin 
hiç mantık bulamıyaca&wı söylüyor. 
Şlmdlkt halde bize Lehbtan lokması 
yetişir, ilerisini bl'I kendimiz yine dü

ıünürü.J:, diyen bir zihniyeti Cember
laynuı anlamasına im.kan yoktur. Ni
tekim. bütun dünya efkıi.rı umumlyeıl 

anlamıyor. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cabit Yalcın. son zaman -
larda çıkan Balkanlar bloku süzün

den bah~derek, bu sözün arkası çık~ 
madığını, fakat hloblr yerden de tekzip 
edilmeditini sö7llyerek diyor ki: «Doi~, 

rasu Balkan Harici.re Nazırlaruun 1 
Berlfnde toplanıp blr Balkan ittifakı 

müukere etmeleri pek rarip, hatta 
ıülünp cörıinüyor. Berllne gltmeie ne 

IWum var? Lehistarun oikıb•ti Balkan
lara ders OlDlly&cak mı? Hilıl ufakte

fek düşünceler ve ihtU&flar içinde c:ok 
daha büyük milli ve esaslı menfaatleri 
ihmal edecekler mi?• 

Binaların üzerine kwn 
konaca~ 

Hava tehlikesinden korunma 
için alınmakta olan tedbirler ge
nişletilmektedir. Bıı meyanda mü
esseselerin, apartımanların ve mek
teplerin üst katlarında kum bu
lundurulması mecburi tutulmuş

tur. Belediye kum alan ve satan
lardan aldığı resmi kaldırmıştır. 

Mekteplerde alınacak tedbir'eri gö
rüşmek üzere bü'.ün !be. orta mek
tep san'at ve muallim mektepleri 
müdürleri, ecnebı ve ekalliyet 
mektepleri müdürleri bugün öğ- 1 
Leden sonra maarif idaresınde top
lanacaklardır. 

---0-

Tramvaydan atlarken dii~tü 
Ayşe adında bir kadın 5irkec!de 

tramvaydan atlamak ister!~?n, 
düşerek yaralanmıştır. 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Bir bilezik 
Uğruna •• 
Biiyükdere civarında oturan l\larl, 

Despina, Sofi ve Ang'elikya isimlerin
deki dört kadın arasında cereyan eden 
kanh bir kavg-anın muhakemesine dllo 
asliye birinci cezada bakılmı1hr: 

En küfl~i'ü 35 yaşında olan bu ka
dınlar bir &ün hep beraber toplanarak 
civardaki tarlaya salatalık ot yolmağa 
&itmi1lerdir. Bir aralık bunlardan Sofi 
otların ar3ıı;;mda bileziğe benztyen bir 
cisim ıörmü.ş; bunu eiilip almak il.
zere iken yanında bulunan Despl.n.a. da 
ayol ~eyi cörduiünden o da Despina
nm eline atılmı!jtır. 

Bir meo;lre yeri olan tarlada ıezen
Jerden herhangi bir kadının dÜJjürdü
iü tahmin olunan bu küçük bile!:zik iki 
kadın ar.:ısına büyük bir nifak sok -
muştur. 

Ol)un göz alan sarı rengine ve bü -
yüklui'iınP. aldanıp aUın zanneden iki 
ahbaba biraz sonra diğer iki kadın da 
iltihak elmiş ve Despina; bunu ilk gö
ren kendiıı;;i oldu~ınu; binaenaleyh bi
lezlfin şah~ına ait bulunacafını iddia 
ederken Mari ve Ang'eolikiya: 

r:- '.\l,demkl hep beraber buraya 
geldik, Cok kıymetli ve sa'fi altın ol
ması çok nıu.btemel olan bu bilezikte 
dördümüz.un de hbsc~i vardır!• 

l\lütale:ısını ortaya atmışlardır. 

Asd biJez(il buJaıı Seri ise bunların 

hiçbirine )anaf1mamL, ve: 

«- :\ladeınki ben buldum .. Ben sa
tıp parasını kemali afiyetle yiyeceğim• 
demLJtir. 

Liltln arkada!!ii:ları bu söze ('Ok klZ
dıklarınd:in işi hemen müoaka.'jaya, bi
ru sonra da kavcaya dökmüşlerdir. 

Netic<"de 4 kadın da sa('saça başbaşa 
gelmi,Ier ve yerden topladıkları taş

larla birbirlerinin kafalarını yarmış

Jardır. 

Bunlardan Sofi dün muhakemede: 
«- Ben buldu,tum bllezifi hemen 

palise te&lim edecektim. Fakat derhal 
kavra çıktı. Elimden bunlar zorla al
dılar. Lakin sonradan öğrendiğime 

l'Öre bu kadar üz~rlne düştüğümüz ve 
altın zannl'lliğimiz bilezik ha.kırmış ve 
kıymeti ulO» kuruşmuş!. demiştir. 

Bll<ihare ınuhakt'nte şahit celbi için 
başka bir eüne bırakılmıştır. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Valı ve Bclt!diye RelsJ Lütfi Kır
dar dün yapılan hır toplantıda yeni 
nüffiune ekmeklerden birirfi brgen -
miştir. Bu ekınek, evsarının t<!sbitı i
çin kimyahaneyc gönderilıni.ştir. * İktısadi korunma kanu~u 13.yi -
hası ~!eclbe verilıni:}t11·. Dün Ticaret 
müdUrlüğünde ihtikiırla mücadele ko
mhıyonu azası bir toplantı yaparalt 
tüccal'lara satışlarln 31 ağustos fiat
larına göre devam ettirilmesi lüzumu 
bildi.·ilıni.ştir. 

* l\lcrsin ve İskenderuiıa ilk posta
yı Koı .)·.:ı vapuru cuma g-c.ıtıcr yapa
caktıı. 

* Ucnızyollaı·ı ıdarl•c- i Adal<1.rdan 
haftad.ı Jurt gün yu, de elli tenz ' l:ıtlı 
göç po!itaları tertibin<-· ka-ar \'erı.ıi;

tir. Bu Postalar-d buti'ın1fch: ftil)ar<'n 
baslanmı,..~:. 

* Belediye 19,000 lıralık 28 kamyon 
mlıbayaa ederek, bunun on tanesi "ra
zöz. on tane «;öp kar-ıyonu haline ko
nacaktır. 

* Kızılayın gönüllü heınşirc kl:r;u 
dün a('ılını!J ve derslere başlanını~tır. 

Kaydedilen talebe 110 ki.iidir. 

,,;,?,~::~~~:',;"t,t~.:::1 1 M~hmetçik Geçiyor 1 
tı, Mehmet! Onu sevtl"ekten ve o-ı Yazan : İskender F. SERTELLİ 
nun peşınden koşmail.lan nefsimi 
menedemiyorum. Pekala. Tekli
finı kabul ediyorum. B'r kere de 
Arşeye soralım., Bakalım hangi
miz, beğenecek .. 

İk arkadaş pınar ba~ından kalk
tılar ... 

Ve koyiln meydaı:ına gelınciye 
kadar birbirile konuşn•adan yü
rüdüler. 

E\ .erır. :n öniıııe gelmişlerdi. 
Möınet sordu 

Kız'ar ynrm sJbah pınar ba
şına gider gıtmez, biz de buluşa
lım 'e pt:'şlerine takılalım. Kozu
muı orada paylaşırız, olmaz mı? 

1 Huscyin: 
- Peki .. Dty oaşı ' 

içer )e gırd •. 
sallıyarak ! 

* ERTESİ SABAH PINAR 
BA."-'NDA BİR KONUŞ1L'\ 

lfüs y .n o gece boş durmadı; 

IPc~e. Y• annesıne anlattı: 
- Onu bu gcee ne yapL,o yapı

ca k ~dıracaksın, anacığım! Ben. 
Ayşeyı evıyoruIP. Onu Mehmede, 
ka:1tmnak istt'ır.em. 

Dcd: Hüscyinm annesı Ay:;ele -
rl' 6 / ... rek oğlunun yüreğin.den 
y•al. olduğur.LI anlatmış ve Ayşe
yi g !in olarak istemişti. Anenin 
anr.esi ve babası bu işi düşüne -
ceklerini ve Hüseyini kendi ev -

!atları gıbı sevdık1erini söyliye -
rek kadıncağ:zı geceyarısı sav -
mışlardı. 

Hüseyin annesinin bu işte mu· 
vaflak olacağından emindi. Sa -
bahley:n sokağa fırlar fırlamaz: , 

- Mehmet.. Hazır mısın? Haydi 
çıkıalım .. 

Diye seslendi. MehmeL kapıyı 
açtı· 

Kız'ar pınar başına gittiıer 

mi? 
Gittiler ya, Seıı uyu~·orsun 

hala .. Haydı, çabuk gide'im. 
Hüseyının anası yavaşça oğlu

nur kulağına fısıldadı· 
- .Ser merak etme. ogul- Ay -

seyi babası sana verecek. Belki 
bugün hayırlı bir cevap gönderır
ler 

IHi ~vir emin ve sert ad·mlarla 
ilerledi. 

Mehmet te mütevekkLane bir 
tavır'a kollarını sallıyarak yürü- / 
yordu. 

Hüseyin biraz alaycı bir gençti. 
Mehmede sordu: 
- Bu gece bir rüya gördün mü? 
- Bu ~ rüya ile biter mi sanı-

yorsun?-
Hüseyin bıyık altından güldü: 
- Anan belki istihareye yat -

mıştır da .. 
- Alayı bırak, Hüseyin! O de-

virler çoktan geçti. Anamın ne a
kıllı bir kadın olduğunu sen ben
den iyı bilirsin. 

Kah sustular .. Kiıh konuştular. 
Biraz sonra pınar başına vardı

lar. 
Herkesten önce gelmişlerdi. Su 

başında henüz kırnseler yoktu. 
Uzaktan bir çoban geçiyordu. 
Hüse~·ın yiıksck seole sordu: 
- Davı be! Su başına bıziın kız

lar gel'r.edi mi bu sabah? 
Çoban durdu: 
- Ben bir saatt'r bu~larda do

la~ıyorum. Kimseyi görmed -n pı
nar 1>2>ında. 

lllehmet: 
- Acele etme, dedi, neredeyse 

ge'irler. Biz biraz erken çıkmı~ız 
vola. 

Çoban ylirücıu. 
II, e}.n bir ağacın 

tlu. 
dibi,ıe otur-

~~ehmct su başında dolaşıyordu. 
Bi•az ötede meleyen koyun sü

rüler birbirini kovalıyarak geçi
yordu. 

Etraftaki bağ:arda yeni uyanan 
bağ bekç.lerinin sesleri duyulu -
yordu. 

Rrdenbire (Söğütlü) yolunun 

Haliç 
idaresi 

Denizyollarına bağlan
masına teşebbüs 

edilecek 
İstanbul Be<IOOiyesi Haliç ida

resinin işlerini esaslı şekilde tet
kik etmek üzere bir lromisyon tş
kil etmişti. Tetkikat neticesinde 
Haliç idaresinin şirket zamanında
ki vaziyetine nazaran çok daha iyij 
çalıştığı fakat buna rağmen zarar 
etmekte olduğunu gösermektedir. 
Diğ~ taraftan öğrendiğimize gö
re Belediye Haliç idaresinin de -
niz yolları idaresine devredilmesi 
için hükiımetle temaslar yapmak
tadır. 

~~~--00--~-

Üsküdar ve Kadıköyiio 
imar plinlaı·ı 

İstanbulun imar planını hazır -
lamakta olan şehirciLik mütehas - ı 
şısı M. Prostun dün sabah Avru
padan şehrimize geldiğini yazmış
tık. 

M. Prost buradaki meşgulıyeti 
sırasında şimdi ilk olarak Kad'l<öy 
ve Üsküdarın imar planlarile meş
gul olacaktır. Esasen bu planlar 
Belediye imar müdürlüğünce Y.,;..-
men hazırlaıunış olduğundan bun
lar hemen bitirilecek ve mütehas
sıs tarafından imzalanarak derhal 
imar faaliyetine geçilecektir. Bu 
suretle Üsküdar ve Kadıköyün 
imar plan ve faaliyeti eskiden tah
mi nolunduğu gibi durmıyacahtır. 

-o--

Sergi sarayı 

İstanbul belediyesi Taksim kış
laşını yıktıktan sonra buralara ya
pacağı umumi binalar arasında bir 
d.e sergi sarayı yaptıracaağı ma- ı 
lumdur. Sergı_ye aıt proıeleri be
lediye imar müdürlügü mimarları 
hazırlamaktadırlar. 

Anlaşıldığına göre, sergin n u
zunluğu asgari 160 metre o'acak
tır. Serginin birisi Gümüşsuyu ci
hetine, diğer biri de Taksim bah
çesine açılacak iki büyük methali 
olacaktır. Serginin Taksim bah -
çesine bakan aksamının alt katına 
biı: sıra güzel dükkan yapılacaktır. 
Serginin birinci katında asıl bü
yük sergi salonundan başka üç kü
QÜk sergi salonu bulunacaktır ki 
bunlar resim ve heykeltraş gibi 
f!Üzel san'atlara tahsis olunacaktır. 

ikisinin ()rtasını 
Bulmak 

Hıil.i, nakil vasıtalarından şikıiyet 

devam ediyor. Sabahlt"yin, mektepler 
dalıa. (:rken der:-ıf" bal'!h~·oı·. Bu malüm! 
Velilerin, Cal~benln 'jik&i.yeti, şurada. 

toplanıyor: Ekseri nakli vasıtaları, ço

cukları, ya dersten ('Ok erk('n menzili 
maksuda bırakıyorlal'mı<;~ fahut da, 
dersten sonra!. 

Demek ki, ikisinin ortasını arayıp 

bulmak meselesi kalıyor. Zannediyo. 
ruz ki, bu da o kadar zor bir iş olmasa 
gerek!. 

Bl:RHAN CEVAD 

ağzında şen kahkahalar ·ükseldi. 
Hü1;eyin: 

- Geliyorlar .. Diyerek yerinden 
fırladı. 

Şimdi oturma.!< sıra.;ı Mehmede 
gelmişti. 

- Haydi sen git, karşıla kızları.-. 
Diye mın1danarak bir ağaç kü

tüğünün üzerine yaslandı. 
Hüseyin yola doğru koşarken, 

Mehmet kendi kendine söyleni -
yordu: 

- Budala çocuk. .. Zorla güzellik 
olur mu hiç?! Kendini Ayşeye be
ğendirmeğe çalışıyorlar. Oysa ki 
onun gözü ben.de. Ayşe bu sırnaşık 
bir erkeğe gönül verir mi? 

Mel-met cok temiz yürekli bir 
geneli. O Hü.seyine her zaman: 

- se~ kızlara faz'a sırr.aşıyor
sun .. Bu yaptığın sululuğun ceza
sını bir gün göreceksin! 

Diye çıkışırdı. 
Hüseyin de köy delikanlıları a

rasında kurnaz geçinen bir deli
kanlıydı. Mehmede: 

- Sen çok aptalsın! derdi. Kız
lar kPnc!ilerile fazla mc•gul olan 
ve pe5leriııden ko~an erkck:en hoş
lanırlar. Sen böyle ürkek. ve çe
kingen davrandıkça, hir~bir kızın 

kalbini çalamazsın! 
İki arkadaş bir mahallede ve bir 

arada büyümüşlerdi. Her hususta 
çabuk anlaşırlar, birbirlerine yar
dını ederler; fakat, kadın ve gönül 
meselelerinde ayrılırlar ve hiç bir 
zaman anlaşamazlardı. 

(Devamı var) 

KANIKSAMAK 
Eylü:Jden evvel daha heyecanlı idik. 

Kafamızın içini meşgul eden sual sil
silesi dah.\ uzun ve aiır bir :ılnclre 

benziyordu. Halbuki, o zaman daha 
harp yoktu. 

Burün, böyle deilfü:. Daha soiıık -
kanlı, daha aldırış etmiyen bir halimiz 
var. Halbuki, bugün, resmen ve fillen, 
Avrupada harp olmaktadır. Her ıün, 
yüzlerce adam ölüyor, vapurlar batı
rılıyor, b.yyareler düşürülüyor. 

Dünya ajansalrı, ortadan kalkan dev
letlerden, harap olan memleketlerden, 
yanıp yıkılan şehirlerden bahsediyor
lar. 

Bütün bwllara raimen soiukkanlı 

ve hatta aldırış etml:ren bir hallmbı 
var. 

Bu, bir haleti ruhiye meselesidir. 
Fazla dalgalanıp, kudurmut, çalkalan
mış dl'nizlerde, müthiş fırbnaları ta
kip eden sessizlik ve süküt gibi, ruh
larımız durgunıa,mvşhr. Sükü11 ihti
yacındayız. Daha doğrusu, he~eyl, bü
tün gürültü '\.'t patırtıları kanıksaUll!J 

iktısadi 
korunma 

Yeni kanunda şiddetli 
ceza müeyyideleri var 

iktısadi korunma kanunu pro -
jesinin bu hafta mecliste müza -
kere edileceği tahmin olunmak -
tadır. Yeni kanunun mühim mad
deleri hakkında alınan maJfımata 
göre, 31 ağustos tarihindeki fiat
larm piyasa için esas tutulması 
derpiş edilmiştir. 

Projenin cezasi müeyyideleri 
kısmında ihtikarı sabit olanlara 
aoo liradan 20,000 liraya kadar 
para cezası verileceği, hapis cezası 
tatbik edileceği, bu gibi adamla -
nn müesseselerinin muvakkaten, 
icabederse müebbeden kapatılma
sı gibi maddeler vardır. 

Bu kanula Başvekalde merbut 
bir teşkfüıt kurulmaktadır. Teş -
ki.lalın en mühim kolu İstanbulda 
çalışacak, teşkilatın sab!t memur
larından ba~ka seyyar memurları 
ve müfettişleri de bulunacaktır. 

vaziyetteyiz. -o--
Yalnız. dikkat edlnb: Dünya, o ka-

dar cok uzun zamandaııberl lstikraT- ıAskeri heyetimiz 
sız, huzursuf ve karmakarl!jıkbr ki, ar-

tık. bu h.:ıl, korkarım, yavaş yav•Ş iti- L d d 
yatlarımız arasına Klroc.k... Ilaklki On r a a 
sulhun, hakiki dunya a~udl'liğJuin ne 
oldufunu uııut.:ıcağız. Bunu, bir masal, 
bir efsane gibi, tarih kitaplarından o
kuyacağız. Çocuklarımıza da: 

- Vaktile yeryüzü sütlimanlık iken .. 
diye anlatacağız!. 

ltEŞAD FEYZi 

Polislerin sıhhi muayeneleri 

İstanbul emniyet müdürlüğü 
kadrosundaki tekmil polis memur
ları bir sıhhi muayeneye tabi tu
tulmw;lardır. Bu muayenede çü
rüğe çıkarılacak olan polisler tas- / 
fiyeye tabi tutulacaklardır. , 

-o--

Mısır Çar~ısının istimlaki 

istimlak müdürlüğü mısır çar-

1 
şı.sına ait istimlak hazırlıklarına 
başlamıştır. Mısır çarşısının istim
laki mümkün olan sür'atle bitiri
lecek ve derhal çanşının tanzimi 
işine başlanacaktır. Bu hususta 
icabeden bütün tedbirler alınmış
tır. 

--o---

Ç.öp fırınları 

Şehrimizin tekmil çöplerini fen
ni bir şekilde imha etmek için üç 
muhtelif yerde çöp fırın'arı inşa 
Qlunması lazım geldiği anlaşılmış
tır .. Fakat bu fırınların inşası için 
büyük bir paraya ihtiyaç olduğu 
anlaşıldığm<lan belediye bu fırın
dan tamamile vaz geçmiştir. 

--o--

Belediye tahsilatı artıyor 

İstanbul belediyesinin bu seneki 
tahsilatı 1 hazirandan itibaren 5001 
bin liralık bir fazla 1 ık gös!ermek- ı' 
tedir 
Beledıye muha~ebe müdürü Bay 

Muhtar Acar tahsilatın artması i
~in icabeden bütün tedbirleri al
mıştır. 

General Orbayın reisliğindeki 
askeri hayetimiz Londraya varmış, 
Mareşal Birdvud ile hariciye mü
mes,silleri, Türkiye büyük elçisi, 
Türk kolonisi, Fransız kara ve de
niz ataşeleri ve diğer zevat tara
fından karşılanmıştır. 

Heyet şerefine milli müdafaa 
kovardinasyon nazırı Lord Çet -
fild'in riyaseti altında, Londranın 
en büyük otellerinden birinde hü
kfımet tarafından heyetimiz şere
fine mükellef bir dine \'e bir sü
vare verlimişlir. 

-o--

Engel imtihanları 

Mekteplerde engel imtihanları
nın derslerin başlamasından iti -
baren 1 hafta içinde yapılacağın -
dan haberdar olmıyan talebelerin 
mağduriyetine meydan vermemek 
Uzere bu hususta Maarif Vekale
tince alınan yeni karar dün tel -
grafla maarif müdürlüğüne tebliğ 
olunmuştur. 

Bu karara göre engel imtihan
ları, yalnız bu ders yılına mahsus 
olmak üzere 25 gün yani 15 teş -
rinievvele kadar devam edecektir. 

-o--

Pis oteller kapatılıyor 

Belediye reisliği tarafından ve
rilen emir üzerine şehrimizdeki 
otel, pansiyon ve hanların sıkı bir 
surette teftişine başlanmıştır. İlk 
iki günkü teftişlerde yalnız Sir -
keci mıntakasında 4 otel kapatıl
mıştır. Bu otellerdeki karyo'alarda 
bit bulunmuş ve havlular, komo
dinler pis görülmü~tür. 

Bugünlerde Galata ve Beyoğlun
daki oteller de sıkı bir teftiş ve 
lrontroldan geçiri1eceklerdir. 

1 AVRUPA HARBİNİN YENİ MESELELERi 1 

Garpla Uzakşarkı bağlıyacaklar 
Askerleri oldufu kadar cofrafya. 

mütehassı.slarını da pek m~gu.I eden 
bir mevzu \'ardır. Fakat bu mevzu bu
~nün bUYİ:İk me~eleleri arasında da
ha ziyade ehemmiyet alıyor. Yeni Av· 
rupa harbinin is&ikbale ait türlü ih
titnalleri <'üşilntilürken bu da göJ:önü
ne getiriliyor. Şimale bakddıi'ı zaman 
eski haritalarda da «Bahrlmüncemidl 
şimali• diye bir yazı görtilürdü. 

Bir zamanlar koca Çarllk Rusya -
sının kapladığı yerleri l'ÖSteren harita
larda Bahrimüncemldlşlmali de olsa 
olsa buzlarla. kaplı blr denizden ba,ka 
bİrşey değildi. O deniz yine öyle buz
larla örLülü. Fakat bu&'ünkü Rusyanın 
procramında o denizden bir yol aça
rak Leninın.ddan Vtlidivoc;toka ka
dar garp ile şark arasında bir geflt 
vücude getirmek de vardır. Bir geçit 
ki tamamile Rusyanın hükmü, nüfuzu 

altında bulu.nacaktır. Şarkta, veya 
&'arpla bir harp çıkarsa Ru.syanın harp 
a-emllerl her iki tarafa da buradan gi
debilecekler, istenilen yere imdat kuv
vetleri götürebileceklerdir. 

Geçen Rwı - Japon harbinde bed -
baht Amlra! Rojdetvenski Ru~ donan
masını nerelerdt>n dolaştırarak 12 bin 
milden ziyade denizleri aşarak Japon 
sularına varmak meeburiyetinde kal
m1ıtı. Netice malUm. Yorrun. argın o
raya varınca mağliıbiyetıe kar-ı1andı. 

Dendiğine göre Amiral bu feliiketl ev
velden dü~ünmemlş değildi. Fakat Çar 
ikinci Nikola bunu cmretmi,, kimse 

itiraz ('dememiş, Amirale de donan -
mayı alıp götürmek. kalmlJ. Rusların 
şimaıtn vasi sahalarındaki faaliyeti 

şimdiye kadar nazarı dikkatten uzak 

kalır gibl değlldl. Leningrad ile Vlli
divostok arasında Bahrimüncemldl.ıjl-

mali ve Behrinc bota7.ı vasıtaslJe mü
nakalatı temin etmek işi 942 de ikmal 
edilmiş olacaktır. İstikbalin tü.rlıi ib
~imalleri cö:r:önüne getlrıterek meseli 
bir g-ü.n Almanya ile Rusya arasında 
bir harp çıkarsa garpta Rusyayı ab
luka edebilmek için Almanlaru1 şimale 
bir donanma cOndermeleri Jizım re
leceit ve Murman araz.Jsiode.ki denb 
ve hava üssülharekelerinJ ele ceçlr -
melerl icap edeceil de düşünülüyordu. 

Bahrimüucemldişiınali yolunun ~ıl
ması bu cihetle meselenin askerlik ve 
siyaset taraflarıdır ki erbabınca türJü 
noktalardan tetkik edlleduroun Babrl
müncemldişlmali yolunun acılması Lll:~ 

Usadiyat ilibarlle de pek mühim ne
tJceler vereeetl söyleniyor. Uzak Şark 
ile Avrupa Rusyası arasındaki müna
kalat ıi.tgide artacaktır. Bu denizin 
boyundaki sahadan Avrupa Rusyasına 
olan ticari nakliyat 1816 senHinden 
1919 senesine kadar ancak 55 bin ton 
iken son 6 sene zarfında 1 milyon 188 
bin otm~. Siberyanın Lena, İnl"iel, 
Kolima &'ibi nehirlerinden bugün mü· 
nakalit için çok istifade edllmekte, 
buraJardan mevaddı iptidaiye cetlrll
mektedir. 
Dlğer taraftan tayyarelerle nakliyat da 

ilerlemiştir. Şarki Siberya He A·rruı-a 
RnsyaSl arasındaki irtibat tauıa.mlle 

teomin edilmis. 12 bin kilom~trohıt• bir 
sahada 931 de tayyarelerle 16041 tnn
luk eşya ve 8 bin 8 yüz yolru ta•tnd.ı:iı 
.rôrüimW,. 

Uul<i~a Rusyanın bu kısmında &orü
len faaliyet a:ı calibi dtkkat drf!11tlir. 
Bilhassa bu balıst" g1rlş:,...e-n mf"vzuun 
askeri ve siyasi tarafıns temas edil -
mi~. Bu cihet erbabrm aynca mev
zn tetkike sevkedtyor. 

ALİ KEMAL SVNJ\IAN 

[• l ~11 :ı. rnıtf~ 
Almanya, Sovyetler ve 

Baltık denizi 
Ya:ıan: Ahmed Şükrü ES~ 

Afustosun ilk l'linlerinde İskandl· 

navyaya gifmet: üzere Baltık memle· 
kellerinden ı-eçerken, Moskovada ya· 
ınlmakta olan İn«lliz ... Sovyet müza
kerelerinin bu memleketler halkı lçlJI 

büyüJc endişe mevzuu teşkl ettlflııi 

görmüştük. Herkesin afzınd.akl söz şı 
idi: 

- Eter İQ-lllere bhl SovyeUer• 
terketme:rl düşünü.yorsa, biz de keD" 
dlmizi Almanların kolları arasına ... 
lacaiız, 

1\-leğer bu sıralarda bu küçük meın· 
lek.ettcrln mnkadderatlle alakadar o· 
Jan daha ehemmiyetli cöriışmc-ler, Al
manya ile Sovyetler arasında yapıl .. 
makta. imiş. Gerçi ay sonuna doğrtl 

imzalanan Alman - Sovyet ademi te
cavüz paktında Baltık memleketlerln" 
den bahis yoktur. Fakat bu memleket· 
lerle münasebetlerini yeniden tanzlJJ1 
etmek i(lln &-Ovyetler tarafından yapı-

• tan &eıebbıis pakt yapıld.Jiı sırada Al
manya ile Baltık denizt üzerinde d• 
anlaşıldıiı kanaatini tevlit etmekte .. 
dir. Filhakika Sovyetler geçen hafta 
Estonya ile imzaladıkları karşıhkh yar 
dım pakh ile bu memleketi himayelerl 
altına almaktadırlar, 

MaJiimdur ki Estonya, Letonya ,., 
Litvanyadan ibaret olan bu Baltı• 
memlekeUeri, vaktile Çarlık Rusy&" 

sının birer cüzünü teşkil etmekte idi. 
Şlmald' bulunan Estonyanm bir mll" 
yondan azıcık fazla ve ortada buluuaO 
Letonyanın da Jkl milyon kadar nü .. 
fusu vardır. MeınJekeUerl F!nlandiY• 

körfezinin cenup sahillerinde bulunaO 
Estonyaltlar, şimal sahillerindekl Fiil" 
Jerin kardeşlerid.Jr. 

Bolşevik ihtilillle meydana sele' 
vaziyet Kerek Estonyalılara ve cere• 
Letonyalılara. isüklülerlnJ elde et " 
mek fırsatını ha&lrlamıştL Fakal Al• 
man entrikası, ba memJekeUerln bit 
veya diker şekilde Alman7aya Utih_, 

etmelerini istDıdaf ediyordu. Esase• 
Kerek Estonyada ve Kerek Lfotonyad• 

yüzde iki ile üç arasında Alman vat" 
dır. Bu Almanların h~deflerl, Eston• 
yayı, şahsi bir bağ ile Prusya krallı' 

ğına baflamaktı. Ve cfer İnglJtereıdJI 
müdahalesi olmasaydı, Sovyetlerin o 
zamanki zayıf vaziyetleri kar,c;ındl 

Almanya bu caresinde muvaffak ol•' 
caktı. İngiliz denb kuvvetlerlnin yat• 
dmıiledir iti küçük Baltık memlekel• 

Jeri, o C"ÜDJerde daha as tebllkell ol-' 
Almanraııuı lslliiları allına dlllJmel<' 
len kurlulmqlardı. y eııl araııjman u• 
Sovyeller, Deli Pelro IUDAllmdanb•tl 
Baltıll:: denbJ. üurlnde elde ettikletl 
mahr~lerden mahnun kalmakta idi· 

leıı. Bu mahr~lerln biri Finliındi~' 
körfednin üze.rinde eski adile Reval ti 
yeni adile Tallln ki Estonyarun rott' 

kezi olmwıto. Dlieri de Rlı'a idi ki b• 
tehlr de Letonyanın merkezi oluyor• 
dn. FinJi.ndlya körfezinin şimal st• 
hlUerl de Rusyadan ayrılan Finlindl• 
ya topraklan bolondufundan So~e' 
memleketlerine Baltık denizinde yal• 

nız Leninp-ad ve blr karq toprak kaİ' 
nıakta idi. Bu vaziyet Almanyaya JJ1ıl' 

tık denizinde münakaşa kaldımuYıı' 
bir hiklnllyet temin etil. 

Bu bakımdan Almanyanın, ıeçeD ' 
lerde imzalanan c.ademi tecavüu p:ı)t:I 
ile SovyeUere Baltık denizinde te[l)il 
elli.ti menfaal pek büyüktür. 

Fakat Almanya şarki Avrupadıı' 
ve hatti. Avusturya .lmparatorJufu11U11 

mJrası slbl röriinen orta A vrupad~ 
vazg-bllir. Fakal Ballık hiiklmlY'' 
Almanya lçln h.1.yati bir meseledir ,,., 
erreç SovyetıerJe bir ihtilaf mevr.ıt• 
teşkli edeceilne ıüphe yoktqr. 

A. Ş. ESME~ 

-• 1•-•11-111-••·-···- · ·"" 
Adalar tarifesi 

Adalar hattı vapurları için tal' 
bikata başlanan sonlbahar taril/ 
sinin kl§ın da muteber olması kf 
rarlaştırılm~ır. Yani kış mevsı' 
minde bu hat için yeni bir tarıfl 
yapılmeyaeaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Yabancı Kelimeleri 
Fazla Kullanıyoruı 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

«Yeni Avrupa harbi dolayı:,Htı 

çıkan havadislerin içinde c:o• 
fazla ecnebi dilden kelime kUt~ 
lanılmaktadır. Ajans ttll'raflarıP' 
da da bunlara rashyoru:z. Bu ıl" 
dişle, mesela. fr:ınsııca bllmirr11 

kimse, siyasi bir yasqı oku}·ı.11' 
anlıyamıyacak. Bu hal doğru pıtl~ 
dnr?. Bir taraftan mt•ktrpltri " 
mizde öz türkçeye doğ"ru gidtf" 
ken ve yeni terimler kull:ınırttt""' ,. 
dlier taraftan &iinlük h:ıyatıCl r4 
ım ve lisanıınızın lcine yabı.ııı 
kelimeler doldurma"'iak, iyi oıor· 
:zannediyorum.• 
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Cepheler sakin -

·~~~Pağ~~~~~~a~~~~~ :~f~: Atlantik'te dolaşan Alman harp gemisi 
ıerı.harekat Alman topraklarında 

Baltı, ).'e~i kilometreyi geçmemiştir. Babla - llresilJ'a ' (A.A.)- «Cle - harp ıemlsi tarafından balırılılıi't ta- rine taarruz edeıı .. em1ıı1n foloirarını 
u. suk~net, faaliyetın siyasi eep- meob ismindeki in.iliz vapurunun hakkuk etmiştir. '°lanftlerdlr. Mllrellebal ıo saal sao-

he:re ı.n.tıka.] etmek üzere oldu«una Atlaotık denizinin cenubunda müsellah dallarda kaldıldao oonra citattn .. •• 
~ d . ta •Clemenia in mürettebatı tahlisiye vaıturu tarafından kurtarıldıklarını 
_ır e.ı] ıııbi gö.st.eriliyor. Maama- bir vapur tarafmdao deı·ıı, b'ır Alman 
ih bazı Ingiliz gazteleri Alman _ sandallarına binmeden evvel kendile- beyan etmişlerdir. 

~~~a b~~11::~~~~~r;~~r~~~:~~:ıı= Muharip tahtelbahirlere yardım edilmiyecek 
lırlar. 
Şark cephesinde Sovyetier dün Vaşinrton 4 (A.A.)- Ruzveıt, Ame- Reisicumhur razete müme-.illerinl • rında Alman lahtelbahlrlerlne erzak 

de y~zd:ğtmız gibı yeni kuvvetler rlkan vapurlarına muharip memlekel- kabul ettıti esnada bu emrini tebllt et- ve milhimmat ledaril< ettiklerine dair 
sevk

1 

ıne devam etmektedı'rler. Sov- lere alt tahtelbahlrlen!: yardım etme- miştir. Ruzvelt, daha evvel bazı ka- matbuat tarafından verllen haberleri 
t E melerini emretm1 .. tlr. k ı Am 'k ye .er . st<lnya ile olduğu gibi Le- .., ça (1 arın erı a sahilleri açıkla- okumuş bulunuyordu. 

1-a• "r' ŞO. v' a 1 m' ''u:ı d• 'a't'a'".' Buenos - Aires 
4 

(Radyo) -Au- ğu halde dün Buenos - Aires'e gel-ı servislerinin tekrar başlamasını 
goustes adındaki İtal)'an transat- . . . .. - . · 
!antiği, 1,000 yolcuyu hamil oldu- ınıştır. Bu seyahat, vapurun deruz muteakıp yaptıgı ılk seyahaltır. 

)Slnd h Sırp ortodoks patrigi Belgrada geldi 

~~~~a ~~,~~e~~~in:deı:~ıa~~~v~ Atlantikte İtalyanlar serbest yolcu taşıyorlar 
zeredırl<'r 

an atıralar Belgrat 4 (AA) - Yugoslav mektedir. 1 Patrik bu nutkunda hıristiyan-
VarŞOvanm k hr matbuatı Sırp ortodoks klisesi pat- Matbuat ortcxioks klısesinde pat- !arı iki memleket arasındaki dos-

nı General b ' a aman kumanda- riği Ganilo'ya karşı Fiume'de rik Gavrilo tarafından bu müna-1 
çasue gö sün;{ şerapnel par - gosterilen sempati tezahürlerini sebetle söylenen nutku neşretmek- tane münasebet~erı inkişaf ettir- I 
ralandıg; h&ld en ve başından ya- büyük bir memnuniyetle kaydet- tedir. meğe davet etmektedir. 
ayr· k . e vazıfesı başından y ' 
ti t~~,,:e::n~ci:7ağıye~taka- ugoslav partileri sıkı teşriki mesaide bulunacaklar: 
raı Rum ele t.e d. 1 ene-

- Yaşasın ; j ederken: Belgra.t 4 (AA.} - Başvekil birligi mümCGSili ve bu partiye içtima aktederek parti mensupla -
Dive ba ' 0 onya!... Çvıetkovıç, ayan meclisi reisi Ko -

J gırmış sediye .. roch t mensup olmıyan nazırlardan Mak- rını daha sıkı bir ı~rikı mesaiye 
rıne düşm.. nın uze - e z, orm~n ve maadenler na- ., 
VARŞov uş. .. .. .. zırı Kulenovıç, Yugoslav radikal s_imoviç ve Lazar Markoviç P,ün bir davet etmeğe karar vermişlerdir, 

A YüZUNüORTMEDİ 'll'l~flllııı"11111ı .... lıllll ... ıııııııı'11111-.8'lııll'llııl ... !lilllı-.ı,.ıııılllllilıllll!ıllıııııııı'1ılil-.ı-. ... --.,ııııı,..ııılllillllilllıllllıııııııı'1ılil!IW'ı-."" VarŞOvad h .. . ' k d a ergun bınlerce adam 1 

rı~~~~~~\~~~:;:~~~i:~Y:~~~!-· ita 1 yan la r Alman yadan 
§ıyordu. Kahveler, lokantalar si-

nemalar son güne kadar açıkt; Ge- 1 k 1 
;:,1:ı,,~~akl~rdak1 lambalar yanı- ay r 1 m 1 va ca ar 
Şehrin k \'hırı maskelenmemiştL 
iftiharla: a raman belediye reisi (Birinci sahifeden devam) HARP DEVAM EDECEGE ı 

- Varııova di . · BENZİYOR 
il<> de Yı.;zünÜ örtyt°.';· Ne gızlendi, It~lyası da sulhu muhafaza için 

u... elinden ge~eni yapmıştır ve yapmak Paris 4 - Çemberlayn'in dün- ı 
GENÇ BİR KAHRAMAN tadır. İtalya Habeş_istan muhare _ kü nutku hakkında mütalca ser -

Genç gazete m" . besi z.amanında yapayalnız kal _ deden siyasi mchafil, Hitler'in de-
ramanlıgı, şerı.z.~;~izı~.~m.in kah- mıştı. Fakat bugün yanında ateşle mokrasi devl<'ticrinin ,görüş tarz
feıııgatı nefisle müdafaa ~~uk Vbir 1 yuğurulmıış büyük bir Almanya larile telifi kaıbil olabilecek bir sulh, 
şova] laI"n hayret Ve takdi:~1. kaar=, ve Sovyetler birliğinin muazzam teklifinde bulunabilmetiini imkiın-
zanmıştır. 1. sulh kuv t. k b 1 sız görmektedir. ve ı var en u unur u · 
1 Tanarelerin attıkları b b memleketin mütevelli kalacağını, Frarı.sa ve fo.giltere, Nazi reji -
ara. topların savurdu"u ~m a - zanntemek safdillik olur. Küçük 

1 

mınin iş ba~ından çekilesini kat -
re rağmen bu k" "k g .~llele - bitaraf memleketler de anlamış _ iyyen istiyeceklerdir, Yeni ge -
sokaklarda ko uçul muvezziler Iard.ır ki, Çemberlayn'in sulh cep- lecek Alınan hiikumetinden de 
zete da· t şuyor ar, halka ga- h b tehdit ve tecavüz sry' asetinin takip S gı ıyorlardı. :sı, ugün dünyada mevcut ye-

MUSOLİN! BİR PLi\N 
HAZIRLIYOR 

Londra 4 (Hususi} - Musoıini

nin şimdıye kadar tavassutta bu
lurunayışının sebebi, bir sulh pliı
nt hazırlamakta oımasına atfedil-
mcktedir. Bu plana .göre, konfo -
ransa İıııgiltere, Fransa, İtalya, 
Rusya, Amerika davet edilecek -
tir. Amerika Cumhur .Reisi gaze
tecilere böy'e bir davet~en henüz 
haberdar olmadığını söylem şiir. 

l\lusoliııinin sulh plf\nı. yedi devletin 
iştirak cdl'.'reği bir konferansın toplan-

gu
.:11on günlerde bunlardan hın' . b; gane harp cephesi haline gelmi~- edilmiyeceğine dair kn•inat alı - I 

enın patlamas·ı _ ' .r tır M h d 1 nacaktır. masmı i,:,tihdaf etmektedir. ı e ag · ı ver f!!V etleri ile Sovvet-
yaralanmış kolt • ır surette !er b_ irliği ise bugün muazza~ ve !======================~~====== 
!erle ya•·a ka!d ugundaki ga2'>te- ,_ H Ü•• A • J 
var'anm'ış .. lrımın kenarına yu- ~e~ı,m<'BZ bir blok teşkil etmekte - j arpte unya Jans arı 
mış. ' goz ennı hayata kapa- ' ır er._ , u dt"V1etıler garp memle-

ketlerının meşru mnfaaUerine hür- N l r" ) ? 
nı~~~an geııen bir arkadaşı va- met etmesini de bilirler.• ası va ışır . 
ilz şmuş, kollarını gög'sün• İTALYANLAR NE DİYOR? 

rınc haçvar· b"k un MT • 
gazete ~rı alın ı u tükten sonra . ı ano 4 (Hususi) - Regine 1 
:.a başlamış: ış, koşarak bağırmı- Faşısta gazetesi diyor ki: cltalya, 

- Polonya ve V , • çizmiş ol~uju yolda yürüyor. Dan-
dafaaya devam ed~ova hala mü- zıg mcse.esinin Alman - Italyan 

ıyor!. paktile alakası yoktur. Binaen -
HATTA KADINLAR aleyh İtalya için, İngiltere ve Fran-

Sokaklarda evlere! DA sada tavassut teşebbüsünde bu -
Yordu. Kadınlar· k e döğüı;ülü- lunması imkanı vardır .• 
ğutlarının v ' ocalarının, o - YENİ EMRİVAKİLER KABUL 
feklerini dol~ kardeşlerinin tü - EDİLEMEZ 
lardan biri ~ verıyorlar. Bun- Nevyork 4 (AA.} - Washing -
Pa:~n ya:ı~~ı':~: mı hemen ton Post yazıyor: 

u ahraman kad nİ Çemberlayn, Nazi vaitlerine kar-
kocasının ve oğlu 1 

ardan biri şı. itimasızlık tgösermekte tama -
nında beklerken nun C~E'di va - mıl h ki 
gele;ı Alman zab·kıendısın, tevkife, e a ıdı.r. Hull'ün Polonyanın 

. ı ıne: Almanlar tarafından fethini tanı-
De!~~~~ guY"and

1 
enberi uyumad;k!. ma~ası yalnız Almanya ile harp 1 

dei'lil. bütu"· nız Var~ova halkı h~h~de bulunan dev'.etlerin değil, 
dö"''"'.. n Polonya kahramanca bu tun diğer memleketlerin de bu 
o~LU. yenı .-_emrivaki. i kabul ~tmiye _ 1 

ceklerıni göstermektedir · 

- No. 4 - y 
• azan: RAH!Ut YAGIZ 

~ız suvarimizin kılına hata gel . . . . 
:>urada k l h . . mesını ıstemeyız, 

asın, epımız hayatını tekeff ··ı d . u e erız 
Va,ır Bev k 

, 1 · • tam llaf'ri ilı:lnci7i ça-
rır aı-al( d"mlr ld 
dL İk. . a ınnak emrini ver-

uıc. i b ır•:ı sonra - . 
ıeldi, ~li.ı.teeasır b" suvarıntu yanına 

S ·- U' seste anlattı· 
- • U\·.ırt Bey illa.al . f ' 

Cf>f' hareket e 
rini ye-rin~ reUreml:r~cıı , m-

- .. ·rden! "·· 

- ".\lurettebat hareket ctı..ek iı,te 
ttıiyurt 

- Gundü.z di\."Ul taburunda s.Oz \'er
m1 lerdi!" 

- Ev~t. Oylr idi amma ,imdi rikir
lerinı dtıti.lirmifler!. 
-Ohaıd b · tir:. e urada kalıyoruz demek .. 

- l.vel, Öyle oluyor be" f d' 

'

, f K ,,e en ı. 
ası J.ptan bak .... ıa .. ın k . ., • ı araran su

lara kal·dırdı. uzakta trk t -k 
1 . . • u ışıklar .. 
• ıuneklıyen IstanbuJun üzerinde bir 

ha)•ku1 ~·u,·:ısı 1~klinde bf"tiren ,~ ld 
sa .-.ı ız 

· . Yı ,.e onun içindeki müstebidin he
:rula.sını farkediyor ribiydi. 

Su\nl derin dtrin ieini çekti. karşı-
•tııda dura d .. .. 
0 n, uşunceli tavrile tıpkı .. ::ı~~kl kwndi h.ıleti ruhi.resine mü
kt:nrı ır ru~ haleti içinde bulunan i-

Y.~ <"nur \•erdi: 
- Otle ise fll'k tld.tlbn. 1 syı haı:ırlat, Peyke 

İklnc:i kamaradan ('ıktı b' 
t ._ • ıraz !o.On.ta. 
e-.rar g-cldi. Süvari)·e hab , 

. l'r verdı: 
- Fllıkayı da indtrternedhn. 
- Ni('in indirtemiyorsnn? 

- lltirettebat siıln remiden ayrı). 
mann:a razı olmuyorlar. 

- Sebep?. 
....... 

İkincinin verd·-· 
.. IB• mayna filika emri-

:;.:ı:;urettebat itaat etrn"miş, bir 

- lltz, ~Ü\'arimizln 
mesinJ iste kıhna hata l'el-

meylı:, o burada k ı 
pimia: hayatuu t.ek rr· ı asın, he
seye el !itirdür e u ediyoruz. Klm

ıne:vb:. Gemide 
sına, bizi başsız bıraknı n eıkma
değ"iliz! asına da. raz.ı 

Dem isterdi. 

Vasıf kaptan bu müdahalf'ye l('in 1_ 
çin sinirleniyordu. Bu lill'ada Rauf ve 
Hamdi kaptanların Haınidiye:re ırel

diklerini sü,•ariye haber verdiler. Bi
raz sonra da önde Rauf kaptan, ark~
da Hamdi Bey Vasif kaptanın yanına 
geldiler.. Daha yerlerine oturmadan 
Rauf Bey •öze glrlşll: 

- Haydi harekei ediyoruz değil mi 
VLSıf Bey? 

Vasıf kaptan k>ilarını kaldırdı: 

Dünyanın dôrtbir kö,esindf"n aldıiı 

haberleri yine döı-tbir köşesine veren 
(Ajans ll'\vas) ın bir havadis fabrika-

sından farkı yok denilse C'aiı: ... 

l\.lerkezi ,rariste, Borsa meydanında 
6 numarada bulunan bu ajansa g-idi-
niz, ikinci kata çıkınız. ya7.ı ınakine.si 

seslerinin g-eldill 'alona g-iriut:ı. Yüz-
lcrce gencin, 1>ipolar1 ağ"ıı:larında, ve 
yazı ıuakineleri Onünde ~alışhklarınt 

görürsiıni.a:ı. Hiçbirh;t başını kaldırıp 

bakmaz. Gelen telgraflar burada yazı-
hr ve dünyanın dOrt bir tararına &"Ön-

derilir. 

Bunun üzt"rindeki katta da maki-
ne sesleri l!iitilir. Burası telgrafların 

('ekildiği salondur. llavas ajansı, hu-
susi tellerle dünyanın her kö.ıesine 

bai'lıdır. 

Duvarda büyük siyah bir levha. Jev-
hanın uzerin!lc büyücek ampuller var-
dır. Altlarında. dün)'a. paytahtlarının 

- l\laaJesef hayır! 
- Ila)'ır mı, nl('in! 
- ;}lürettebat gemiden ayrıJmamızı 

istemiyor. Harekele de h1~ yanaşmı -
yor. 

- .\.caip! Gündüzden harekete razı 
olduklarını '"örüşmü..,ttik!. 

- İbtllil halt bu .. O uman razı ol
mll.)lardı. Fakat şimdi caydılar. • • 

- Peki, ne yapa<"atı7.? 

Kaptanlar yeniden bu mevzuu mü
nakaşaya giriştiler, bir saat kadar mü
zakel'edeıı ~ura e-emlden ayrılmafa, 

karaya çıkarak bu her saat .reçtikçe 
asilere iltihak ihtimalleri artan mÜ -
rettebatın arasından ayrılmaia, Ha
reket Ordusunun ~ mlidahalesine ka
dar İslanbuJda beklemektense bir ayak 
evvel Se1aniie rltmt'ğe, orduya bllfiU 
iltihak etmt"ie karar Yf'rdller. 

Rauf Beyin geldij'i fi1ika Damldi -
yenin lombar atzuıda bekıtyordu. Kap
tanlar alelacele haurlandılar, filikaya 
aUıyarak ~alakürek karaya dotru yo
la koyuldular. 

Ali Kabuli kaptanı ründüzün Asarı-
1.evflklen alan asiler doiruca Kasım
pasaya, bahriye divanhanesine götür
müşler, orada akşaına kadar hapset
tikten sonra saraydan verilen irade ü
zerine onn bahriye itfaiye arabasına 
bindirerek etrafında ma!'}'aleler t~ıya 
taşıya. Yıldıza götürmüşlerdi. 

Fakat Uu &'ötürüş çok kepazece ol
muştu. Zava!h AJI Kabull kaptanı ara
ba .11e ltaraköy. Tophane caddesinden 
C'etır~n asUtor ivaz i.vaz: 

- işte, \'atan haini Ali Kabuklu bu 
heriftir!. 

.. Diye baiınyorlar, köı;ebaşlarında 
kumelenen ast kafileleri vatanperver 
Türk kaıttanırun yüzüne tükürüyor, 

isimleri yazılıdır. :\Iescli. Viyan anın 

üzerindeki ampul yandı mı, memur 
derhal Lelefon lhi:ıf'~hıi ele alır, veri-
len haberleri yazar. Meseli Berllnden 

ahnan biı· telgraf, beş dakika ı-oonra 

Tokyoya, Nevyorka ı-önd<"rillr. 

(llavas "janı..ı) 1825 d<" leı.;iı.. olwı- t 

muştur. Dünyanın en büyük ajansla
rından biridir. 

- ---<><> 

Iliikreş eski Aleminde 

Bükreş 4 (Hususi muh.ıbirimiz
den) - Başvekil Arman Kalines
ko'nun kat'inden sonra alınan as- ' 
keri tedbirler kaldırılmı~. şehir 

eskisi gibi zevk ve safasına dal -
mıştır. Bununla beraber, diğer as
ke~i tedbirler hiçbir suretle ihmal' 
olunmamaktadır. 

imkii.n ve fırsat buldukça taş. linıon

kabuğu, çürük meyvalar atıyorlardı. 

Rebbf'r lst.imbotu AJi Kabuli Beyi 
divanhaneye bıraktıktan sonra di.ier 
xemilere df' uframış, oradaki sUvari
leri de almak tizere celmişti. Fakat 
Bamidiyeye ve dJier C'emilere yanaş
mak: isledikleri zaman bordaları kap
hyan gemi mürettebatının silıihh mü
ınaneat.ına maruz kalmışlar, bütün if
valarına rağ'men: 

- Yanaşmayın, ateş edecefiz! 
TehdidiJe ~arşllanarak caresiz geri 

dönmüşlerdi. 

Gece karanlıktan billsUfade l'emi
lere tekrar yanaşmayı, süvarileri al
mayı tasarlıyan asile.: Rehber istim
botu ile Dolmababce Oğlerlne gelirkrn 

Raur, Hamdi. Cevat ve Vasıf kaplan
lar da kayıkla Tophane)e doiru C'i

diyorlar, uzaktan tanınmamak i('in de 
ceketlerini çıkarmı, bulunuyorlardı' 

Rehber Hamldlyeye yakla..,f(liı za
man sü,·aril~rfn filika ile ~ahile dofru 
gittiklerini öfreolnce denizi araştıra

rak takibe koyulmu,ıardı. 

Bava hafif mehtaplıydı. Stivariler 
filika ile rıhhma dofru sür'atle yol 
alU'Jarken asilerin Rehber lstlnıbotu 

ve etrafında tıerliyen, denize dağılan 

sandallar, fillkalar kıyıya doğru Uer
Jiyen kaptanların fiJJkasını gördüler .. 
Hepsi o tarafa döndüler. Peşlerisıra 

Uerlemeğe bru;ladılar. 

Öndeki filika ile takipçi kayıkl:ır ve 
Rehber istimbotu arasında bir <'Chen

nem kovalamacası ba4göstermlştl. 3 
çüte filika i~timbot kadar, hatta ondan 
daha fazla bir yona sahile dofru ko
ıuyordu .• 

(Devamı var) 
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lngiliz Başvekilinin Nutku 
(1 inci sahifeden devam) 

letb:ıln mukaclderatuu elden bırakm.ı

ylMlafını, icabında elindeki bil~ kuY
vetıerl dünyayı kundaklamak ve ci
hanı tutuşturmak için bUe kullanabl
leceiinl göstermekledlr. 

Wtlerin va:ı.iyeij bu oldujuna. veya 
kendisi farzımahal olarak çekilse de 
yerine Mareşal Görinai ıellrse bile 
İııgttlere ve Fransa için llitlerlzmln 
çekllmesi esas oldujuna (ôre yine sul
hu iade etmenin imki.nı yoktur. An
laşılıyor ki, İngiltere bu_Jünltll hükii
metıe görüşemeyiz .• derken bunun dı
şında bir hükümet ve rejim lebeddülıi 
tasavvur edJyor. Böyle blr tebeddül de 
nazi rejimi yerine meseli demokrat 
bir rejimin Almanyaya girmesi olur 
ki, böyle bir rejimi de Almanyada. an
cak bir umumi ihtllil veya ho~nutsuz
lıık, yahut da mailUbiyet getirebilir. 
Bu üo sebep dı~ında llltıerln sonuna 
kadar dôğüşn1edeu ve bütün ümitle
rini, kozlarını kullanmadan naziliii 
bir başka rejimin hiıkimlyetlne terket
mcsl müstebattır ve.. yarahlmHf ikti
darların nüfuz ve hikJmlyeti ran &'1-
bidir, kolay kola} verilmez ve kolay 
kolay da alınmaz!. 

Yalnız ı:u izah ile bile l'Örultiyor ki, 
sullıun avdeti pek cüç ve hatta Cem
berla)'nin be)'anatuıa ~az.aran lliUer 
ve hiıkümeU muhatap sayılmıyacağlna 
göre lmkıi.nsızdır. ~luhtt-lif tesirler. 
'tombinezonlar, kefalt'tlf'rle İngiltere 

ve Fransanın bugünkü Almanya bükü
meti ile akde razı olacaiı k:l hul edilse 
dahi sulh şartlarının mı.ilt • rin he
define u.yg-wı bir tarzı tes\'i)·t:yi tama
men temin edebileceji ı;Uphelldlr. İ.kl 

manzume arasındaki l'Örü.ı. düşünüş, 

menfaat, dJJek, nüfuz, iktı-sadi, zirai 
ve mali istismar farkları blrlblrinden 
o kadar Ol.Ykırı ki, bunları telif edebil-

menin ve yeni bil' menfaat vahdeti Ve 
tesavisl VÜcude cetlrmenln lmk.İ.MU• 
lıiı gözönündedlr. Bu milteıat menfa
atleri ancak bir harp oriadaıı kaldıra

blllrdl ve.. o harp le haıılılmıştır. Bu
ıiio ;yüzde bet ihtimal ile durdurulsa 
bile dava bltınlyecektJr ve bir iki yıl 

içinde tekrar başhyacakhr. 
Bu iUbarla başlamışken bitirilmesi 

yoluna gidileceft ve ba suretle pü.rüz
lerln ortadan tamamen kaldırılmak is
teneceği bfztın şahsi zanlarımıza daha 
nafiz görünüyor. 

Rakik.at şu kt, İnliltere dr, Almanya 
da sulh istiyorlar; fakat hayati me-n
faat aykınhklan bu sulhu anrak kauh 
bir tasfiye ~üzreclnden l'«lrmeyt ve 
daha kuvvetli tarafın emrinde tutmarı 
mecburi ve gayrikabUj tctinap kılıyor. 
Bunun içindir ki, bütün ve halis ::-ulh 
temennilerine rajuıen ,\.lmanyanın 

meseli müstt'mleke, Polonyanın ilha

kını tasdik gibi taleplerini, İtalyanın 
Akdenlı:dekl metalibinl İngtlter(' ka
bul etıniyect"k; İngilterenlnkileri de 
Almanya kabul etmiyecek ve harp 
dünkü yazımızda da i'faret ettiğimiz 
gibi daha tüyüle:,·k, daha kanlı ve 
felaketli ~arhalar iktisap ederek de· 
vam edecektir. Bu itiba.rladır ki, İn
giliz Ba.o;vpkilinin nutku da bütun yu

muşak ve her türlü teklifi tetkike a
made görü.nur tonuna rağmen bu mil4-
killün ve neticenin mevcut olduğunu 
dünyaya bir kere daha ~nlatmaktan 
b~ka bir :reuiJik ifadf' etmemektedir. 

ETE~l İZZET BE'1İCE 

!Uociki ı~, içrede oturacak 
Breon 4 (Radyo)- Sah.ık PC\!unya. 

Cumhurrel"Jinln İsvlfredc lkamt'"ti hu .. 
susuııdakl müracaat kabul ediiml,til'. 
Mociki buraya ıelecck ,.e J.oudru.da. 
bulunan ailesini de K'etlrte<'rktlr. 

ASKER GÖZİLE CEPHELER 
(Birinci sahifeden devam) ' 

türülüyor. Bu isik~ararın her iki 
taraf Hkanıharbiyelenne çok mu
him malümat getirdiklerine şüphe 
yoktur. İngilizlerin Alman şehir- 1 
lerine beyanname atan tayyare- 1 
!eri dahi, üslerine döndükleri za· 
man pek faydalı klişe ve malumat 
getirmişlerdi. 

Diğer taraftan da ufak tefek 
<:arpı~malar devam ediyor. Fran
sızlar fügfrid hattı dışında küçük 
bir ormanı, müessir bir topçu ate
şinden sonra ele geçirmişlerdir. 
Yaralar.ıp kaçamıyan veya götü
rülemiyen Alman neferleri esire-
di'mişlerdir. • 

Asıl mühim mesele Almanyanın 
garp cephesine Pokınyadan neka
dar kuvvet getirdiğini ve nasıl bir 
hedef takip ettiklerini bilmekıir. 

Bununla beraber her taraftan 
muhtemel bir taarruz daima bek-

lermekedir. Mesela Eks Laş~pel j 
mıntakası:•da bu'.unar. ar ,burada-( 
ki Alman tal';idatında ısrar edi -
yorlar. D;gcrleri ise Bad büyüK 
dükal!ğının cerubunda kıtaat ve 
nakli_rnt kütleleri görmektedir -
ler. ! 

Almanlar Sıgfrid hattından alt-· 
rruş kilometreye kadar mıntakayı 
sivil ahaliden tahliye etmi!lcrdir. 
Bunlar Ren mır,takasına sc\'ke -
dilmektedir. Almanlar Virsem -
brııg. Sarbrük, Dudvay .er şıma -
!inde de mühim tahşidatta bulun- ı 
maktadırlar. Bu mıntakalarda ka
lan halk son derece iaşe sıkıntısı 
içindedir. Mesela Sarbrük cirnrın
da mühim bir otelde akşam yeme-1 
ğinin sadece lahana çorbası ,.e ku
ru ekmekten ibarrt oldu.~u SÖ): -

leni yor. 
ERKANIHARB 

Dünyanın en dlhi muharriri E:\lİL ZOLA edebiyatının en parlak rSf:rl 

« HAYVANLAŞAN İNSAN » 
Artistlerin en kudretlisi 

JEAN GABİN - SİMO~E SİMON 
3inema aleminde bir harika yarattı. 

HAY\' A, ·1.ASAN İNSAN . . 
Fi. minı pek yakında göreceksiniz. 

~~~~~~~~~· ~~~~~~~~-

Sinemasında 

FEDAiLERi 
Bugün SAKARYA 
1-SÜVEy'Ş 

ANNA BELLA - TYRONE POWER 
tarafından fransızca sözlü büyük filım 

2 - VAH Si ORMANLA D~. 

GIJ!tt:.Dl] 
Sahne Çilveleri 
1 Nakleden: Selıimi İzzet 1 
Bllm~ herkes Kral olmak ister mlf 

Herhalde bildii'im bfrtey varsa, o da 
blr piyeste kral roJü varı-a, her aktör 
bu rolü oynamak. ister. Bu dun de böy
le idi, buıüıı de bö7ledlr. 

Güllüagop tiyatrosunda ."Sapolyon• 
oynanıyordu. ~neral Bertb"e rolünü 
alan aktor fena halde kızdı .• ~e diye 
kendisine Napolyon rolü. verilmemişti!. 
Napolyon rolünü kf'ndlsl kadar başa
racak hiçbir aktör yoktu. Buna raimen 
Güllüagop bu rolü baı:kasına '\"f'rmistL 

Bertb'e rolünü alan aktör i('erliyor, 
intikam için ş:~ytanlıklar taq,rhyordtt. 

* cNapolyon» eserinin ikinci perdesin-
de, ;"Japıolyon nutuk söyler. 

Napolyon rolünü yapan aktör ten
beldi. Rolünü hiç ez~erlemcıdl. Ku • 
lafı ı,llflörde oyu.ardı. 

Nutuk.ta olsun ~urJörLi yormamak i
çin defterden o par('ayı kf'sti. İkinci 

P.erdt"de Bertlye kendi'ilnt"" hazırlanmL' 
nutku verir, Napolyon da okurdu. 

Birkaç ıece bu suretle oyun oynan
dı, nihayet Bertiye Napolyona oyun 
oynadı. 

İkinci perde. 
Bertiye geldi, seli.m \·erdi ve :SaPOl

yona nutku uzattı. 
Napolyon aldı, a('tL Boş bir ki,iıtlL 

Şimdi ne yapacaktı?. 

Şöyle bir durdu. kiiiıda baktı, yut
cundu, öksıirdü, ve ya\•aıt ya\'IL!f söze 
başladı: 

- Generaller, subaylar, erler ... 
Ya alt tarafı?. Söyl<'diiU. ~ylemesl 

1:1.ıım gelen söılerden bir tanesi blle 

aklında deflldL Roluoun tek kelime
sini bilmlyordtL Suflörden de hayır 

yoklu. Defte-rd<"n bu parçayı kesip al
DU>lı. 

Birdenbire kendini toparladı, Ber
tiyeye döndü: 

- Aziz slli.h arka~larım, aziz 
Bertiye dedi. Ben Bertlyıeye her i7illil 
yaptım. Kendl .. inin I;iyık olduiu her 
mü.kit ah 'erdim. Büyük ordunun ku
mandanı oldu, Vacram pren~J oldu, 
Fransa Mareşali oldu. BUKüD de ken
disine en büyük şerefi vrreceflm. Or
duya benim namıma hilap edecek. 

Ellndrkl boş kiiıdı uzattı: 
- Ilaydl Fransa l\larf'Şall okuyunuz! 
Bıyıkalhndan Napolyon rolünü ya-

pan arkada.'joına gülen Bertiye hlrden
blre beyninden vurulmuşa döndü. Sen
d.rledi, sersemledi. 

Fakat o da NaPol1on rolü.nü yapan 
aktör kadar kurnaz, a<'ıkgfr~ ,.e hazır
cevaptı. 

Derhal imparatorun önünde e(ildl: 
- Sir dedi, bu bah>eltliinlz büyük 

şerefin medyunu şükranıyım. An<':ık ba 
şerefe liyık defULm. Ben alaydan ye
tiştim, alaylı r.tareşallm. okumam ~·ok
tur. 

Ve enerjik bir hareketle k;\fıdı Na .. 
polyoua iade "tU ... 

• • ••• 1 • 1 . 1 • 1 • 1 ••• 1. 1. • 1 ••• 

Hitler Var~vaya gidiyor 
Berlin 4 (Radyo) - Hitler yarın 

tayyare ıle Vaı:!'ovaya gidecek ve 
burada yapılacak büyük askeri ge
çit resminde bulunacı.kt,r. Ra -
yiştağ meclisinin de cuma veyahut 
.;;ı.ımartesi günü toplanacağı zan -
nediliyor. Hitler, Rayiştağda \'a
ziyeti tenvir için mühim bir nutuk 
söyliyccektir. 

Garp cephesinde 
Paris 4 (Radyo} - Umumi ka

rargfıhı tebliğ ediyor: 
Gece sakin geçmiştir. Zweibriic

ken'in cenup mıntakasında her iki 
taraf ta topçu faaliyetinde bulun
muştur. 

.lu 
Akşam 

I iP IE K ] Sinema
la r ı nd a 

DÜNYA SiNEMA C/LIGIN I N Ş A HESER/ 

M vAgilRadir EdilğünilAunNQkf 'ö itihNI gEdiaT E 
2 Devre, 17 Kıamı, hep•İ birJen • Filmi yaratan: 

NORMA SHEARER ·T YRONE P O WER 
~iilhjm llcin ; F'iallarda zam yoktur. Bu gece tein MELEl<'te loca ve numaralı koltuklar kalrnamı~tır. IPEK'te 

numaralı koltuld;1r kapı~ılmakt.a.dır. ~füteakfp geceler için biletlerlnfzl evvelden a?ctınnız. 
Filme llAve olarak : roKs JURNAL, en son ctQnya haberleri 

Telefon : Melek : 40863 - ipek : 44289 

Yarın akşam SARA Ysinemasında 
LOREL veHARDY 

HARBE GİDİYOR 
Türkçe sözlü büyiik filmlerinde Kahkaha tufanı 
ve bir nC§'e dalgasını yaratacaklardır. Bu emsalııiz 
ve Kahkaha Kralının eıı son ve en güzel 

fazla ,..ğlemlir'ci t~msilleridir. 
Ye en 

ilaveten: FQ}(S JURNAL 
en son düu ya havadisleri 
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Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Mersin Hath Postaları 
6/10/939 tarihinden itibaren Mersin hattında eskisi gibi haftada iki posta 

yapılmağa başlanacaktır. Postalar Salı ve Cuma günleri Sirkeci rıhtımından 
ı;aat 10 da kalkacaklar ve Rodos hariç olmak üzere 1idi1 ve dönüşte mutad 
ıskelelere u&rayacaklardır, (8030) 

* Karadeniz Hattı Dördüncü Postası 
İstanbuldan 6/10/939 Cuma &ünü kalkacak postadan itibaren Karadeniz 

hattında mevsimlik dörüdüncü postanın tatbikine başlanacaktır. Bu postalar 
her Cuma &ünü saat 10 da Galata rıh tımmdan kalkarak doğruca Trabzona 
gidecek ve dönüşte yalnız İneboluya uğrayarak İstanbula ıeleceklerdir. 

(8031) 

İstanbul birinci ticaret mahke
mesinden: 

Sadettin Serim avukatı Süley -

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi 116nlerı 

man Ali Subaşıoğlu tarafından 
mahkemC?ye verilen istidada mü _ Muhammen bedeli 2395 lira olan 3 ü orta, 3 ü küc;ük olmak üzere yedek 
ek.kilinin Sümer Bankın İstanbul ~samile beraber 6 adet Perloratör çekici, l adet tazyikli hava tulumbası, 1 adet 

be · d ld ğ 214376 1 Rıp - Bıts kalem uçlarını bıleme makınesı 26/10/939 Perşembe gunu saat (15) 
şu sın en a 1 1 numara- on be•te H d d G b d hi 1 d k k · ta f d k 1 rf d . . " ay arpaşa a ar ınası a ın e ı omısyon ra ın an apa ı za 

an 214.400 numaraya kadar yırmı usulile satın alınacaktır. 
~ varaktan ibaret ve 214.376 Bu işe girmek jstiyenlerin 179 lira 63 kuru~luk muvakkat teminat, kanunun J:0

· /usu dis~i.mal b'ft~lmiş 2~4377 ~lyin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on 
olm. usu ka ı m

1 
e . g ve ~r1 ı . k<>: dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri 13zımdır. 

nu ıyara ya nız ımza edı mış bır . . 
halde bulunan çek defteri zayi, ol- Bu ışe aıt prtnameler komisyondan parasız olarak datıtılmaktadır. (7775) 

duğundan bahi<ile ıptaline karar * * 
verilmesi talep edilmiş olmakla Muhammen bedeli 309.644,79 lira olan 200 ton lokomotii metali ile muham-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji kırıklık, ve biitiln ağrılarımzı derhal keser• 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
• - Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. • • 

ticaret kanununun 638 inci madde- men bedeli 72.163,10 lira olan 50 ton külçe kalay 17/İkinc!teşrin/1939 Cuma J 
si mucibince ziyaı iddia olunan günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere An- stanbul Bölge San' at Okulu arttırma ve 
mezkiir çek defterinin ve imzalı karada İdare binasında satın alınacaktır. •h J k 
çekin bulan tarafından 45 gün için- Bu işe &irmek istiyenlerin metal için 16.135,79 ve kalay için 4.857,66 liralık ı a e omisyonundan : 
de mahkemeye ibraz edilmesi ve muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni gün Ci nai 

Jıtaabul Vakıflar Direktörlüiü Jlanlan _ı ibraz edilmediği takdirde bu müd- saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lllzımdır. 
detin hitamında iptaline karar ve- Şartnameler 361 kurup Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde sahlmakta-

Mık t arı Mu. F. 
ku. S 

Ekıiltmenln 
T.C.S. 

ilk Te. 
Li. K 

Şek~ 

SemU ve mahaileli 
Ayvansaray, Atik 
Mustaıapaıa 

cadde veya 
soka~ı 

Külhan 

No. 
su 
9 

320 82 Açık Muham men aylığı rileceği ilan olunur. (20847) dır. (7675) ı inci ekmek 45000 Kg. 9 60 16/10/939 
Lira Kr' * * , Pazartesi 14 de 

Fener, Tahtamina.re 
Balal, HızırçaVUI 
• 
• 

• 
• 

Ulah kilise 
Yeni 

> 
> 
> 

16 
~5-29 

• 

Cinai 
Ev 

• 
Evin zemin katı 
> 1 iDci katı 

Çocuk Hekimi İstanbul Bölge San'at Okulunun 19 39 mali yılına mahsuben 

. Ahmed Akkoyun(u 11/1939 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında eksiltmeye konulan ekmeğe istekli çıkmadığından ihale müddeti 
2/10/939 ' 
10 gün u1' 

1 00 f] ~ Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 Kg. muhtelıf cins motör yağı 21/ 

4 00 ahim _ Talimhane Palas No. 4 satın alınacaktır. tılmıştır. 
2 !10 azardan maada her gün saat Bu işe girmek istiyenJerin (1277,25) liralık muvakkat teminat ile kanunun 1- Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek mektepler muhasebeciliği binasında tol 
6 00 -.,15 d T !• 40127.._ tayin ettiği Ve6ikaları ve tekliflerini ayol giln saat 14 de kadar komisyon reis- !anan komisyonda yapılacaktır . 

• • • > 2 inci katı 
> 3 flndi katı 

5 00 en sonra. e ' liğine vermeleri Jfı.zımdır. 2- Eksiltmenin şekli, günü, saati, muhammen fiab, muvakkat teminat ın1' 
8 00 Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~ada tarı yukarıd.a gösterilmiştir. 

Kocamuırtafapap Can· Cami 9 
baziye 

• 
Canbaz Musta..t'a 
mescidi 5 00 

.Eyüp, Kızılmescit 
Fener, Tahtarninare 

Dlbağhane 

Ulah 1..illse 
> 

f5 
16-1 
16-2 
16-3 
33 
15-17 
32-33 

Dibalbane mescidi 
DllkkAn 

2 00 
8 00 

> • 
> > 

Saraçhane Mlmarayas 
Davutpqa, Kuapil,yas 
ÇelebioAlu A!Aeddln 

Car»amba, Kovacıdede 

Müddeti icar: 

• 
Saraçhane 

İskele 
Yenicami 

avlusu 

• 
• 

Mektep mahalli 
Ana 

• 
AcemoA!u cami 
arsası 

Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Slı:rrm oeatı Keçe mandıra altında dore içinde pyri mezru ara
.ıcıen ~lnleaık toprak ' 

Müddeti: 
Telli.mi tarihinden 941 Mayıs IOllU na kadar. 

Paşapare mevkiinde tahminen 250 dön üm tarla ve çayır 
Milddetı icar: 
Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. 

• 

3 00 
2 00 
2 00 
e oo 
2 00 

2 00 

Beher metre 
mikllbı 

20 kuruıı 

Seneliti 
Lira 
375 

Yukantı_a yazılı mahaller kiraya ve rnmek üzere açık arttırmaya çıkarılmış
tır. İstekliler 10/T. Evvel/939 Salı günü saat on beşe kadar Çemberlitasta İstan-
bul Vakıflar BaşmüdürlOğ(i Vakıf Akar !ar kalemine felmeleri. (7856) 

1 ISTANBUL B ELEDiYESİ iLANLARI 
ilk Muhammen 

teminat bedeli 
58.50 780,00 
28,50 380,00 

31,37 884,90 

84,38 1125,00 

Haseki hastahanesi ne alınacak 8000 metre tülbent. 
Karaağaç rnüessesa tı sıjır pavyonuna bir vinç ve otopsi 
bina~ına bir adet d emir araba milbayaası. 
Keraataç müessesa tına alınacak altı adet i9 ve dış kamyon 
tekerlek lisUği. 

Tamiralt mütemad iye amelesine yapbnlacek yollar için 
alınacak 300 M3. Kum. 

74,40 .OP2,00 Tamiratı mütemadi ye amelesine 7aptırılacak yollar için 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7953) İstekliler ticaret odasının 1939 belgesini ibraza mecburdur. 
(80o!l 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve para-

ya çevrilmesi mukarrer 6 fıçı içinde 
600 kilo zırnık 6/10/939 tarihine mü

sadil Cuma günü saat 16-17 ye kadar 

Büyük Kınacıyan hanı önünde açık art
tırma suretHe saWacaktır. 

Muhammen kıymetin yüzde yetmiş 

beşini bulmadığı takdirde ikinci art
tırma 10/10/39 tarihjne müsadj1 Salı 

günü keza ayni saatte icra edileceği 

Yüksek Mühendis 
komisyonundan : 

mektebi satınalma 

1939 mail senesi zarfında mektep pansiyonu için ahna<:ak olan .1000-, adet 
yatak ve yorıan çarplı &('ık eksiltmeye konulmuştur. Beher çar§afın muham
men bedeli 158 kuruş olup ilk teminatı 118 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmesi 20/10/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da mektep binası 
itinde toplanan satınalma komiayonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isti 
yenlerin her gün ve eksiltmeye gire<:eklerln belli gün ve saatte mektep binası 

içinde toplanan satınalma komisyonuna müracaatları UAn olunur. (7998) 

3- Şartnameyi görmek istiyenler mektebe başvursunlar . 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden : 
939 - 940 İstanbul Telefon Rehberin irı tevziine başlanacaktır. Ancak suıf 

agoptan Me<:idiye köyüne kadar oıan sa ha dahilindeki abone tele!onlarının il' 
maraları Şişli santralına ğöre (80000). de n başlamak. üzere tadJI ve o suretle ~ 
rehbere yazılmış bulunduğu için faahye ti ~nü gazetelerle ayrıca ilAn edilec"' 
olan Şişli santralının açılış gününe kadar bu tevzi olunan rehberlerin kunad 
mamasını rica ederim. (8032) 

Müdiriyet 

talip olanların yevmi mezkUrda mahal-1-----------------------------------------------------------------

linde hazır bu1unacak memura :rıüra

caat eylemeleri ilan olunur. 39/2345 

ZAYİ 
1 
1 

DevJet Demjryollarından aldıgım j 

hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yenisi- ı 

ni alacatımdan eskisinin hükmü yoktur. 1 

H. PaŞa Revizörlük G. vagon 12668 
Burhan Tezgin 

GÖZ HEKİMİ 
Dr. Nuri Fehmi 

İstanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk Apart. Tel. 23212 

Halk Opereti 
6 ilkteşrin cuma akşamı ilk temsil 

(Bu hesapta yoktu) 
Operet 3 perde 

Fiatlar: 50 - 35 - 25 

s 
A 
L 
A 
H 
A 
D 
D 
1 
N 

P INAR 

BE YOGLU NDA 
( Eski Ambasadör) 

, 

M 
u 
, l 

L 

L 
A 

84 kamyon .yevmiyesi. ı----------------

Yarın akşamdan itibaren bil· 
yük program ve görülmemiş 
yeniliklerle açacağımız salo· 
numuzda sayin halkımıza sah
ne vo musiki inkılabı göster
mekle bahtiyar olacağız mem
leketin kıymetli sanatkarı 

83yıın MUALLA hem fentazi 
hem tarihi sahnelere işlirAk 

236,25 3150.00 Beylerbeyi ı.kele me ydanırun parke in§aatı için lüzumu olan 
30,000 garke 'taşı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mi ktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

a(ık eksiltmeye konulmuştur. İhale 16/ 10/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimt 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Z abıt ve Muame1At Müdürlüğü kaleminde 
g0rü1ebllir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gilnü mu-
ayyen saatte Daimt Encümende bulunmaları. (7820) .. . 

Fatih yangın yerinde 107 inci adada 2,40 metre yüzlü 18,72 metre murabbaı 
arsa açık arttırma ile satılacaktır. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 de 
Daim1 Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 84 lira 24 kuruş ve ilk te
minat 6 lira 32 kuruştur. Şartname Za bıt ve MuamelAt Müdürlüğti kaleminde 
görülebilir. Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü mu-
":Jyyen saatte Daim! Encümende bulunmaları. (7831) 

** Şişhane karakolu ile Atatürk köprüsü arasındaki Yolcuzade caddesi için lü-
•umu olan 100,000 adet parke taşı kapalı zarfla mübayaa edilecektir. İhale 8/ 

1357 Hicri 

' 
1355 .Rumi 

Şaban Eylöl 
20 21 

1939, Ay 10, Gün 277, Hmr 152 
4 Blrlnclteşrln ÇARŞAMBA 

Vakitler Vaaa tı Eunı 
sa. da, iL da. --Günet 6 00 12 11 

Öğle 12 03 6 15 
İkindi 15 19 9 31 
Akşam 17 47 12 ()() 

1 Yatsı 19 19 1 30 
İmsak 4 21 10 33 - 1 

edecektir Kıymetli bestekar SALAHADDINPINAR dahi sahnemi 
zi tezyin edecektir. (Hem alaturka hem alafıranga. hem tarihi 

sahneler: 1 - Tarihi musiki tablosu 2 - Fasıl saz heyeti 

3 

4 

MUALLA ve KE MAN I SAD i 
Orkestra Atraksiyonu ROSELL 

5 - ILOSVAY REVÜSÜ 
10/939 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen be-l ıı .. 14•-•-•••"'"•••Me-ıeeMı4•-••-•••"'1"•-• •-ı4e"ı .. •• d k • T l f 43776 
del 12,000 lira ve ilk ieminat 900 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelllt Müdür- Sahibi ve neşriyatı idare eden Hergün saat 6 dan gece 2 ye k.:.dar program evam edece tır. e e on : 
lüğll kaleminde ıörülebillr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupkırile Baş muharriri H t 3 den 6 ya kadar ailelere çayh matine 
hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale ııünü saat 14 e kadar Daimi Encümene! ETEM İZZET BENİCE er pazar 58a ·---------------------". 
vermeleri. (7,S7) Son Telçaf Matbaası '••••••••••llİ•••••D••••••H•••••ıiıl••••••••• 
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ISTANBUL KAPITJ 
StZANS SARA 

No. 105 Yazan: M. SAMl KARA:ı:·.ra. 1 

1 rnparator, Sultan Mehmedin hücuma geçeceğini 
anlayınca binlerce amele ile suları tamir ettirdi 

Bu ayni imparatorun devri saltana- 1 
tında vukua gelen ilk tamirdcnberi, 
düşman hUcumları ve zelzeleler ile 
sarsılmıa ve insanların tahribatına ma .. 
ruz kalmış olan bu cesim duvarlar, 
birçok Bizans imparatorlarının devri 
saltanaUarında müteaddit defalar dik
katle tamir edilmiştir. 

Dokuzuncu asırda, bu surlar, impa
rator Firikyalı cTeotilos• tarafından 

tan1amile ve mükemmelen tamir edil
nıiitir 

İmparator cTeodozyoS> surlarının 
lstanbulun kara cihetindeki cesim kıs
mı, Yedikule kasrından itibaren llaiı
ce yakın bir mesafeye, yanlış olarak 
Kostantin yahut cBeUze> sarayı t~~ 

miye eUilıniı; olan meşhur harabenin 
bulunduğu mevkie kadar bir hattı 

mii!itakim üzerinde, birçok kilomelro 
tuJunde, tepeleri ve vadileri asarak 
imtidat eder Bu mevkiden itibaren 
yedinci asırda cHerak:liyos> tar~fından 
1nşa edilmış t.Vel~kerna> sarayı ve 
kih esin .. şehrın dahHine alan 11ur lıaş
lar. Bu ikinci sur cTeodoziyos> cı..rHe 

bir ı.aviy~i kaime teşkil ederek birle
şir, Ye dik bir meyli inerek, vaktilc i
tı:anıetg5.hı impaJatori olan mahal!üı 

etrafını geniş bir münhani ile aLıtr.Y., 

bu suretle Bizans battı müdataa-;ırıı 

ikmal eder ve Halice kadar varır. 
İmparator Kostantın, jkinci Su1tau 

Mehmedin İstanbula hucum ecleccgini 
kestirir kestirmez surlaıı binlere~ a
mele He b&ıjt&n başa tamir etti.rmişU. 

İı>tanbul sur1an hendeı~ten sonra, Oç 
hattı müdafaa üzerine y::ıptlıdır. .tiJ 
surlar birbirleri ardınca bazı yer~eı·oe 
altı metrelik aralıklarla ayrılmış hattı 
müdafaalara maliktir. 

Bu aralık ile birinci ve ~kinci ~ur • .:r 
beynindeki aralıklar birer avlu gıbr

dir. Bu harıc av1u, burclar ve mazgal
lardan müdafaa edenlerden gayri, bil
hassa cArbalt> denilen oklarla mü -
cehhcz mlidafiler tarafından işgal edı-
1iyordu. Ve bundan başka, mancınık
lar, KatapoJetler, Bombardolar, toplar 
gibi muhtelü mi.ıdafaa aletlerı bu sur
lara yerleştirilmişti. 

Bu müthiş üç sıralı hattı müdafaa
nın öntinde, takriben yirmi metre de
rinlik ve yirmi metre genişliğinde de
niz suyu He dolu, müthiş bir mania 
vardı. Bu da bugün harabesini gördü
iümüı. hendektir. 

1452 de Fatihin muhasarası sırasın-

da bu hendek Marmara deni.zinden ve miktarda tunç tedarik etmek lii.zım -
Haliçten alınan sularla doldurulmuş
tu. 

Hendekleri doldurmak için aynca 
da sarnıçlar vardı. Bu suretle İstanbul 
ideta bir ada halinde idi. 

Kara surunun en yüksek iki noktası 
olan Edirnekapısı ile balihaz.ırda Top
kapı denilen •Sen Rumen> kapısı a
rasında cLikiis> namındaki küçük dere 
bulunur- Bu, su mecrası bu noktada 
suru aşıp ve şehre t.Su1ukule> denilen 
su kulesinin altından ntifuz eder. Bu, 
mahalde derenin cereyanını kesip, su
yu ile yalnız oradaki hendeği doldur
mak değil, belki, bütün hattı müdafa
anın önünü de su ile istilil etmek için 
birçok tertibat vardı. 

Hatta; Türk ordusu bu cepheye vaki 
hücumlarında hendekten gayri ortalığı 
istila eden sularla d'l mücadele et -
miş1erdir. 

Fatih HBZI"f'tleri, İstanbul surlarına 
hücum emri vermeden topçu mühen
dislerini huzuruna davet ederek düş
man .surlarının mükemnıel teçhizatı 

ve topları hakkında mal(ımat almıştı. 

Hazreti Fatih, kıtaatını salfıharp 

cephesi boyunca tevzi ettikten sonra, 
topları döken ustalara &urların nere
lerini t_op ateşi altına alacaklarını ta
rif etti. 

Bu. meşhur ve kuvvetli suları ·daha 
ziyade kolaylıkla yıkabilnıt'k ic;in bu 
topların na~ıl imal edileceğini sordu. 

Mühendisler, eğer, elde mevcut top
lardan başka, burada daha cesim top
lar inıa 1 edilirse, bu surları hdkile yek
san etnıek pek kolay birşey olacağını, 
fakat, mafüıp derecede büyük taş gül
lelerini atmıya kadir böyle müthiş 

şeyleri dökmek i(in pek çok paraya ih
tiyaç olacağını, ve bilhassa külliyetli 

geleceği cevabını verdiler. 
Padişah, kendilerine istedikleri bü

tün şeyleri bir irade ile derhal ver -
dirtti. Anlar da, derhal işe koyularak 
devcüsseli topları döktüler. 

Hazreti Fatih, mühendislerle beraber 
çalışıyordu. Yapılacak şeylerin model
lerini kendisi çiziyordu. Tunç külçele
ri büyük kazanlarda eritiliyordu. Ke
sif odun kömürü tabak.asile tamamen 
ihata edilmiş olan kazanlar, bu külçe
ler mayi haline gelinciye kadar Uç gün 
üç gece cehennem! bir ateş temadi et
tiriliyordu. 

Sonra bu mayi topraktan yapılmış 

bir boru vasıtasile kalıplara akıhlı -
yordu. Mayi tunç tekAsüf edip soğu

yunca dahJU ve harici kalıpları kırıp 
çıkarıyorlardı. 

Nihayet tunç satıhları kazıyarak te
mizlenjyor ve parlatılıyordu. Surlar 
önünde dökülen ve İstanbula karşı 
dökülen bu müthiş topların gülleleri 
djzboyun.a kadardı. 

İstanbul şehri Roma şehri gibi yedi 
tepe üzerine inşa olunmuştur. Mezkür 
tepelerden her birinin elyevm üzerle
rinde büyük binalar vardır. 

Birinci tepe; Topkapı sarayı hüma
yunile elyevm askeri müze ittiha:.ı: kı

lınmış olan cSent İren> kilisesini, «A
ya irini> nıanashrını, Ayasofya camii 
~erifile (Şimdi Bizans müzesidir) ya
nan adliye binası vardır. 

İkinci tepe; Süleymaniye ve Beyaz1t 
camii şerıflerile Üniversite ve Beya
zıt kulesini ihtiva eyliyen şehrin en 
mürtefi yeridir. 

tlçncU tepe; Nuruosmaniye camii 
şerifinin bulunduğu mahaldjr, 
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• Kulakları yeri dinleyen bir tarla faresi gibi 
direlmiş ve adeta canlanmıştı. Ben, bwıları söyler 

söylemez haykırdı: 

- Ben sana ne yaptım ki? .. 
- Daha ne yapacktın. İşte bunu yaptın?. 

- Ben mi yaptım?.. Bilalııis ben seni insan 
içine çıkardım. Kulübeden konağa, yll"tık pırtık 
entariler içinden en lüks tuvaJetlerin içine, yerler
de sürünen pamuk, döşeklerden lkuş tüyü yatak
ıa,·a, inci boncuktan altın mücevher hazinelerine 
getirdim. Prenses oldun. Adımı aldın. Hanımlık, 
hanımefendilik gördün. Dünyayı gördün. Rüyana 
bile girmiyen bir hayata kavuştwı. Önünde el ka
vuşturup durmak fırsatı bulamıyacağın insanlar 
bugün karşında el pençe divan bekliyorl;ır .. Daha 
ne olmak isterdin?. Sana daha ne yapmalı idim? .. 

Paşanın, bu sözleri dehşetli ağırıma gitti. Fak
rın osalet ve titizl'iğine, alın terinin emek ve kud
retine ancak 'bu kadar hakaret edilebilirdi. Bütün 
serveti, bütün azameti dededen, babadan ve sul
tan saraylarının yağmasından bulan insanlar kit.
lenin fakır ve faziletini ancak bu kadar istihfaf 
edebilirlerdi. Demek ki, bu adamlar için çalışan 
kol, işliyen beyin, yürüyen ayak, dürüst bir seciye, 
sağlam bir ah18k, inanan bir ruh, iman hailne ge
len bir fikir, namuskar bir say lle koltuk altına 

alınan bir okka ekmek hayatta be?bahtlıktan, se-

falet ve zillettıen başka hiç bır şey ifade etme ' 
yor Fakat, bu gafiller bilmiyorlar ki, 

- Öküzün başı kımıldadığı ve boynuz küre 
sarstığı gün k>yamet kopacaktır .. 

Diyenler çok büyük bir tevazu ve nezaketi' 
bir hakikati işaret etmişlerdir-

Sahiden bir gün öküz bll§ kaldıracak ve onııl 
boynuz darbesindeki kudret bu adamların dün 
yasını, talandan birikme, alın terinden çalmfl11 

servetlerini başlarına indirecektir. Öküz, zavsJll 
öküz, bir insan kalabalığıdır ki, paşa ve paşa gibi' 
!erin ıç yüzünü bilmiyen ve onun için henüz bO'f 
nuzwıu kımıldatınıyan bu kalabalığın bir adı~1 

da kitle .. Deırir!. 

Vah, bu öküze ve .. Ona çobanlık ettikleri~ 
zanneden bedbahtlara!. 

Beni de, bu öküz sürüsünün içinden biri gill' 
alıp sarayına, konağına, muhitine, altın hazıncle 
rine çekip kavuşturduğwıu söyliyen paşaya, işte~ 
rıoktada bütün bütün kızdım ve .. O anda, şıdde1 

haykırdım: 

- Paşa .. Paşa .. Kendine gel! ( 
O, hala kendi bildiğini söylemekte deva111 ( 

diyor; kitlenin faziletine, onun alm terindeki Jı ( 
metin cevher ve yüksek asaletine bir türlü in•~~ 
mıyor ve ... ~nanamıyacağında ısr~r e~iyordu. ~t 
~üphe yok ki bu nokta üzerinde anlaşamazdı!<· 
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