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Anıa~ıım~z .. uaripÇemberlayn 11.Vereceği Cevabı Hazırladı 
hır goruş • 

Türkiye ile Almanya 
&r88ında doğrudan doğ
ruya hiçbir ihtilaf mev
zuu yoktur. 

Yazan: ETl:M İZZET BENİCI: 

Türkiye Ue Almknya ara.sında doi
rud.an dotr11.7a hlebJr ihUliJ'unız. olma
lllak rereklir. Bqvekil Türkiye Millet 
Mecl~ toplanmasa munascbeWc 
lraı elilti natulula da, Tıırk - Alınan 
llıüııasebatmı bu ana hat üzerinde 
lobuuz etlimı~li. 

Hal bOyle iken cSudet Ek0> caze
teainUı dtava. &&rafından nakledilen 
ltfJtliJatı ı.>ell. ıarip ve anlatılmaz bir 
lll&biyet ifade eimektedir. 
Aı-navutluiun iblya la.rafından iş

lallnclen ve mihver ıi)·aseünln chayat 
~ diye ila.delend~rdlti bOlaelerin 
eaaıyet ve mukadderatı ortaya ,;urul
•ütan aonra, 

l'Uhaldka AJman caactelui ~e e
""ellerı alefblnde Turk malbualuuıı 
ıı...,..... ılddeUI n...-ı,.aı Jöruldu. 
.\aıeaı. b• 1111111 bir endlfeain haklı bir 
'-aııiinı idi. Alınan rueteleri ve ha
~ı _hemen Balkanları ve Turlli
ha la •.ahim kwmJarını Wtıerimıin 
d:,,aı. .. h .. ı ~inde ıösterlrlerken, 
ıeıı::ın •n btiyü ve a•ll bir mil
Abn torıanJarı olaa ve baııta Versa7 
ibik anyau olarak m.illeUere en dina
r birer tuhiıat ve istilr.liJ dersi ve
tn Alalurk 

ırkj eoeuklarm1n su1ı;ma.s1 ae 
lir ·d~e de lnllli Jnt\ltudiyetleri ne ıe-

e ıJr-mezdi. 

lltna.e11ıaıc:ı7ı. H 
-.ı. · • Uti.f';,in Cahit Yalçının 

Nı \re biraa d 
cumıarı b. t•&aah ve .,edit bU -

ır tarata b 
Jnatbuatı ırakıhr~a Türk 
an•·L .k ırası l'tldikee udece ve 

....... 1 a;ı \'t m.uu 
leiııd d ltzeU nefis Oleüsü 

" t mudatıa · 
•Süd t Elt vazileelni J'apmıştır. 

rın ~- 0 » nun Turk zim.ımd.arla-
ın htısnüni ·tt 

deıı "' sulhper"·erJl.tJn -
l"' tndlşe iıhar etme i h;f' aadrt'r l'Ü-
\lb~ ve J'ah t . . &ör __ U da suuu:vt-t ta ıyan bir 

b ltııt1n ifadt 1 olabilir. Türk mat-

Fllatırıı.n Alman siyasetini ,., ezcümle 
oıı R"b 1 bentropun ~lo-..ko,·a !!teyaha.tini 

Ca1rinı·· 
di U!alt bir larzda trf~ir etmesi id-
ç·~ ın.a aellnce bu tamamile a~ılsızdır. 

linkli:. Turk matbuatı. Fon Ribbt·nt-
""Dun '.\I '· . it · o~""'•'a "''Yahatl tizrrlndt' ve-

ayll obj('ktlf bir tarı.da. Vf'rmt'ktPn 
başka. faal bir neşriyat tarzı ihti~·ar f't

:eınlştir. Ancak Polonyayı, ilinıbarbe 
IJe lüzum .rOrmeden ortadan kaldJrı-

"\rf'ren, Çeko lovakyanın, Ali~turyanın 
ı..uı.r ı · a lerJnı l:e mevfudiyetlerJni birer 
hamlede haritadan sJlf'ıı bir Ahnanya 
k&ı1Jısuıda. drmokrat hurrlyet ,., is
tlkt;U ifıkı, diınya aulhunu muhafaza
>"& U.im ve fiadak Cumhuriyrt TürlU
Yesi matbuatından hayranhk beklemek 
de cühinç ve ıarip olu.r. 

•Turk matbuatının yola l"t'tirilmesi 
lb.ırndın ct.ımlesi ise bütün bütün ca
l'lp v 
b e anJ<l..!pılmaz taleptir. Türk mat-

u.a.tı hurd T "' ur. lirkiyt>de ne rejim, 
d• hıik. 

l"a~.-~ . umf't ~ano;;ôrü yoktur. Jler 
ra..ı..ın · 'l'tırk vatandaşının serbest id

., "' rnnr canltıa 
1 

1 nıt'nfaat 'fUUr \'e heye~ 
erkf'"dil . ti . • . 11bı•nıııı, mı r. E«er, bu hcyeh 
e)i Tiı k 

l'ettr~1 r hukUmttinia yola 
Yolunc1a.d.ırbtt":ı1irorr;a, Türk ı-aıt:lttisi 
] .. • C.-otu.r·ı 
ececı bir b u t<"ei'i ,.,ya ı-et.iri-

~. 
Almanlar ta.raı Yol da yoktur. Eter~ 
Clbi bir tt'hdlt U1cL.,n Yola cetirilmt>k 
l11tenJyorsa !\fa ve 1

lhl.a irade edilmek 
- Berr . r~şat Görlncin: 

ın Parısten 
Df'nıe ı Cib• · tok uzakhr._ 

ı bl& de· 
(Devanıı 3 .. • 

- - _ urcü sahifede) 

Almanların da garp cephesınde bugünlerde büyük 
bir taarruza geçecekleri kuvvetle tahmin ediliyor 
Ruzveltten sonra Holanda kraliçesinin ve yahut Belçika kralının tavassutta bulunmasına da ihtimal 

verilmiyor Almanlar yeni Polonyadan iki milyon Polonyalı)ı dışarıya çıkarmağa karar verdiler 

!Müttefikler Garp cephesiııde 3000 
1 tayyare bulunduruyorlar 

• 

-

--
İnılh:ı.ltrin Franc;rı toprak1arı na ı-ec:eli rundü:zlü se,·kiyatı durmadan devam edi}or. 

L<mdra 8 (Hususı) - Çember - ı 
ayn'in H;tler'in nutkuna hazır -
ladığı e<>vabın metni İngiliz ve 1 
Fransız kabineleri arasında tetkik 
edilmiş ve muvafık görülmüştür. 1 

Nutkun gayet sarııh bir cevap ol- 1 
ması arzu edilmoklcdir. Derin tul· 
kiklerden sonra, Almanya ·le mu
zakereye giri~ilmesinin lüztımsuz
luğunun tahakkuk ettiği bilhası;a ' 

• • • • • 

bitaraf memlekc l<'" efkarı umu
miyesıne brklırilecektir. 
Parıs 8 (Hususi) - İngiltere, 

Fransa ve DominyonJar araşında, 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Almanlar Polonyada geııiş bir 
nüfus mübadelesine başlıyorlar 
Hitler'in planına göre teşk:I edilecek Polonyaya getirilecek 250,000 

Almana mukabil, 2,000,000 Polonyalı çıkarılacak 
Lonıdra 8 (Hususi) - Polonyayı 

Almanlaştırmak ve işgal edilen 
Polonya topraklarında Alman nii
fus kesafetini arttırmak tatbikatı- 1 

na girişilmiş' ir. Alman hükümcti, . 
bu hususta muazzam bir plfın ha
zırlamaktadır. 

Rusyada, Volga mıntakasında 

bulunan Almanlarla İ'alva elinde 
bulunan Tirol Almanl.ar;nı ve ce
nuıbu şarki Avrupasında dağınık 

(Devamı 3 iincü sahifede) 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 

Oç devlet 
Askerlerini 

Terhis ediyor 
Yugoslavya Macaristan! 
ve Romanya arasında 
asker1 anlaşma yapı'.dı 

İtalya, Almanya ile 
beraber yürüyemez! 

Eski ltalyan Başvekili N itti 
mühim beyanatta bulundu 

Londra 8 (H~susi) RA>mada'? <ı!talya'nın Almanya ile ayni safta bulunmakt3 
bıldirildığıne gore, Yugoslav huku- h' b' f t' k Ew f • l b' ) 
metinin telkınl üzerine, Macarıs - iÇ IY nıen aa 1 YO tur. ger la ya Oy e 
ta.n. Roman~·a ve Yugoslavya hü- h'1reket ederse asırlarca belini dogwrultamaz ll 
kumetlerı orduların,n hır kısmını t • 

terhise karar \'Crmişlrrdir. Paris 8 (HRSUSi)- Fa.şist partisine )·a.ıun a.Jar:aiı vaa.iyrte dair ca.zt>kl'i-
Bundan ba~ka Macaristan1a Ro- girmedlii h~in İtalyayı tukedt:n ve Jere muhlm i.M.')'anatta bulunmu~tur. 

manya hudutlarında bulundurduk- uzun muddt>t Fransada ikamrt etmekte: Eski İtalyan devlf't adamına ~rulan 
ları fazla kıtaatı geri çekecekler bulunan pr..ki İtalyan Ba,.\·rkiJi .Sitti, suallt-r ve alman tf'~aplar unlardır: 
ve burada sadP<'e nnnnal gam: - j Avrupanın buc-unku hali leinde itaı- (De\·amı 3 iinciı ~ahifede) 
zonlar bırakacaklardır. 

Roma radyosu, Yugoslav ve Ma
car münasebdlerinin gittikç kuv
vetkndijT'nı bildirmekled -r 

ıı ""'' • c f' "'' .. e i l p 
:vfacarıs"'"an vt Yuıgosla\•ya arasın
da bir dootluk m ... a'ı desi de aktc
dilecektir. 

ye 
en: 

Almanlar Türk 
siyasetini 

beğenmemi }"v 
Bern 7 (A.A.) - o}fa\'a' Al -

manva Türkı~·erıln sıyasL t.nden 
gayri memnwıdur. Berlindc çıka_n 
sı:'-·asi ve ekonı.,,,.. k SUdE:'S•l-ctıo ga
zetesi. bariz sur1- ~:e mı.ilhcm bir 

Hitlerin Ruzveltten 
tavassut istediği 
rahakkuk etti 

\'a.şinr:lon 8 (A.A.)- •llavas» lla-
ri('(\·e Nazırı llull, matbuata bryanatta 

rr . .akaJ.Pde, Türk zimamdarJar.nı 
bulunarak llu1.,·t"llln tava." utta bu -

şiddetle tenkit etmekledir. 
lunma.<=ı i('in Almanyanın bir ~klif 

3üdestecho gaz.et.esinin bu :l'a - 3raphğın1 ı:azetelt"rd" okudutunu söy
zısında ilerl sürülen esaslı ~ikftyet- Jemı, ,.e bu habt'ri lf"fsJr etmt>kten i('
Jer şunlardır: tinap etmiştir. 

Alman siyasetini ve <:zcümle von Ruzveltln A,·rup:ı ihtilafında ta,·as-
Rı·bbentrop·un Moskoya !-'eyaihatini Eıutunu t.-klif etmh; olan Johnson, Al-
eayri müsait bir taı-.lda tefsir rt- • • 
miş oldui(u içın, :ürk matbuatının F ınla.ndıya 
yçla getırılmesı laıım<lıı . askeri 

ıniıU\lar tarafrndan bu hus~ta \·trilf'n 
habere kar~• alıika göstrrt-rtk Rf'ic.1-
cumhur'1.D ta\ as utla bulonma,·ı kabul 
rtmesi lazım g'rldii:inl lH'~ an rtmi tir. 
Hitlrrin Ruz\•t'ltin taya utunu iste -
mryi dü~ndiljime dair \•frilrn haffr 
slya..-i mahfrlltrde ltimat-.ı:ıhkla kar-
şılanmı,.tır. 

CDf'l'amı 3 Untu sabi.ftdf') 

tedbirler alıyor 
Türkiyen.n siya~etı, Alman a - Bern 8 (AA.) - H.,I.nski'dcn 1 etmek lüzı..mu hasıl c'd.ığ;.ındı.n 

levhtarıdır. Alman ı>1 :'>'bara! bürosuna bildı - ıhtiyatlar fe-.·ka:ade bır tal.en dev-
Nıhayet, Almanya, Türkiycnin • rıllı~or: resin<' çağ.rılınş !ardır K ~lalarda 

inı:ıiltere ve Fı·an<a ile olan anlaş- Harbiy" nezareti şu leblıği nPŞ- kala:balıga m:ini olm:>k ıç · ıhtı -
malarının manasını anlamamakla- rıün:stir: ~·at.arın bir k:smı koyle:-ae tah -
dır. Ve Türk rr5mİ mahfmerinin Bitaraflı~ın müdafaasını takviye kimat işlerinde kullanJacakt r. 
bu hususta .wrdiği izanat, sami - ( Digw er Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 
mıyetten arıd r 

Japon) a Polonyayı eskisi 
gibi tanıyor ÇERÇEVE 

Londra 8 (Radyo) - Japonya 1 

hükünıeti, Polonya hükümetini ta- Ya can, ya canan! 
nimaktan vaz geçmiş değildir. ı . 
Tokyodaki Polonya sefiri Pariste ı Italyanla.rıo mıhver rrphesinden ayrılır cibi görliıımrsi.ne ve ö2.lurk bir \a· 

Hava taarruzlarında yeni bir ~aktik 
Polonyadaki son 

Hitler'in PGlonyası 
Paris 8 (Radyo) - Berlin me- 1 

hafi.lı:ne göre, Hit.ler tar•fından 
derpiş edilen yeni bir Polıonya hü
kümetinin kendisine mahsus bir 
ordusu olmıyacaktır. Asayiş ve 
inzibat Almanyanın kontrolu al -
tında bulunan polise bırakıla 
caklır. 

Moskova radyosu Bitlerin 
nutkundan bahsetmedi 
Paris 8 (Radyo) - Moskova rad

yosu dün beşınci emisyonunu bi
tirdiği halde, Hitler'in nutkuna bir 
tek kelime tahsil etmemiştir. O 
halde k! bütün Rusya şimdi Bit
lerin nutkundan bihaber bulun -
maktadır. 

y~ni bir Polonya hükümetinin teş- birle, illi cami arasında kalmış beynamaz. halinde demokratJarla nu.i5Uer ara ... 
kii edildiğini resmen Japon hükU- . sında bocala~a~ın~ sebep, bente birkaç tane: . 

t . b"ld" · 
1. 1 1- Samımı bır komUnhma dtilJIDanı olan Ilalya ve halr.iki bir markslama me ıne ı ırmış ır. 8 • 

- -- alısülamelı olan faşiz.ma, !':on AJman - Kus anlaşmasından iddetle muk'~irdlr. 

cakları da birer b. muk~vcmet o-
11er liOnm kt dır. Var~va ~li . 1 e e -

rn \.Ldu. arkasın-
dan Modlin müstahk~m mevkii 
t~shm oldu. Gdnya limanını çe _ 
Vıren kırk kilometrelik bir toprak' 
!;"•çasını. teşkil eden Ha.ı yarım a-, 
"8ındakı kuV\·etlerın dU.'jmana bir 
~ IYıukaveınet elme~eri Leh va -
. npervcrlıgının en canlı misalle
~nden birini te~kil eder. Acaba 
olonyalıların son mukavemet 

ocakları da teslım oldu mu? Zan
netnııyoruz. Çünkü Rus tf'bliğ -
lerı muleıııadıyen yenı esirler alın
dığından. bahsetmektedır. Bunların 
b~<~n ıııık•arın.n mühim okluğunu 
!)l>ruyoruz. Anlaşıldığına göre, or
manltarda ve şark batakhklarındn 
büyük miktarda zabit kumanda _ 
5ındaki kuvvetler halii çarpışmak-

ta ve ekseriva son kurşunu kendL
lerine saklamaktadırlar. 

Garp cephc•indc ke5if taarruz- 1 
larının sıklaşmağa b"'iıaması, her 
hangı bır hareket haz;rlığını ilham 
~der glbıdtr. Her iki taraf birbir - I 
de.rıne karşı mevzilerini kuvvtlen-
ırmekJ,, meşguldürler. Son çar- J 

pıı;malara tankların. d . t'. k t . lım a ış ıra e -
mış 0 · .. ~51.• denemelerin daha ıle
r>Ye goturuldüğünü göster .· ·t· 
b 

.1 mesı ı ı-
arı e şayanı dikkattir. Alman _ 

!arın kış gelmeden büyük bir ta
arruza geçmeleri pek mümkün . 
dür. Fakat bu yüklenişin ner<'<len 
olacağnı kestirmek müşküldür. 
Hakikat olan şudur ki, garp cep -
hesinde iki tarai askerini, cepha -
n.esını yığmıı;, kar~ı karşıya va -
zıyet almı~tır. Fakat •ileri> emri 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Belçi {8nın bitaraflığı 

Brüksel 8 (Radyo) - Baş~·ckil 
Pierlo Belçikanın bitaraflığını mu
hafaza edeceğini bir kere daha be
yan etmiştir. Kaıbinede hiçbir de
ğişiklik yapılnııyacaktır. Kabine -
nin vaziyeti parlfımenlonun vere
ceği karar tabidir. 

Sekiz <.,:in fırka~ı bozuldu 
Roma 8 (Radyo) - Tokyoôan 

verilen ınalfı.mata göre, Japonlar 
dün sekiz Çin fırkasını mühim bir t 
hezimete ugratmışlardır. Çinlia~r ı· 
binlerce ölü vermişlerdir. 

İspanyada Alman 
propagandası 

Londra 8 (Radyo) - •Tay mis• 
gazeteoi, İspanyadaki Alman entri
kalarının arttığını yazmaktadır. 

.3ovyet - Alman misakına rağ -
men bütün gazeteler Almanya le
hinde neşrıyatta bulunmaktadır. 
Fakat İspanya komünizmadan son 
derece endişe etmektedir. Bu leh
J,jkenın memi<ek€'te üç senelik .kanlı! 
fedakarlıklara mai oldugu zikre- j 
dilmekt<'dir 

1 1 '(İdeolocya sebebi). 

K 1 S A C A 1 2- Alman - Rus anlaşmasından sonra meydana, ruüşterek bir litln Vl' Anl"IO 
sakson bıinyt:SİDe karşl müttefik bir İslav''' Cermen bunyt'ti çıkaran hMli5eler, 
İtalyan mir.acını demokratlar safına cez. betmektedir. Latin ve katollk İtalya , son Yeni çevrilmiş olan 

Türkçe filmler istihaleler ikliminde kt:ndi nabz:ını ve hava!mı bulamamakta. (Irki, milli \'e 
harsi sebep). 

Şehir tiyatrosu artlsUei'J, yeni film- ı 3- Son zamanlardaki hamltlerlle İtalyayı ı-ölg-esi haJine reuren, bırind 
ler çevirmişler. Bu yeril 'VC türkçe mevki tramvay arabasına baih ikinci mel·ki l'ag-ona döndüren Almanya, İlalya 
fUmlerl, bu kıt l'"Ôreeejlz:. Bu filmler- Başvekilinin rubunda bir haysiyet. dikeni Clir. Halbuki başlaııgıçta fa'liz.ma nazız ... 
den birinin ismi cAIJahın cenneti» dir.

1
nıanın, ve Musolinl Bitlerin atabeyidir. (Siya.-.i sebep). 

Bu i.smi. manalı bulduk. ~emek, dün- 4_ İtalya AJman)·anın mefruz zaferi takdirinde iktısadi Vl' içtimai <'l'phe
y,an~ b•r. cehennem hatme ıeldiiini, lerden Alman 'tibUyeUne clrmekten baıka çare kalmıyaeağ-ını ıörmt>kte ve ba1·:.ti 
rı_ımı çevırtcn sermaye sahibi de Jd- menfaat kaynaklarının dtmokratlar ma.nıumesi i('inde \'erimli kalabilt<'tiiınl 
rak.etmiş.olacak ki, bu isiLıde, bir film kestirmektedir. (İlıtısadi vt içtimai sebep). 
çevırtmeyl faydalı 'Ve kılrh bulmuş. Görülüyor ki Jtalya, demokratlara karşı münferit bir menfaat harbine ıl-

Yalnı~ «All~hın cenneti» filmi, in- rişebilse de. Almanlar vr Sovyetlerle etele müştt>relc: bir imha harbine giri~mn. 
san zekası ve ınsan bile-isi, ve nihayet Halbuki h.idiselerin böylece iradesini aşaca,Pnı kestiremiyf'n İtalya Almanya
ıu ihtiyar küre üzerinde bü· iı.m\lş, ya karşı mü~terek hareket taahhUdu aıhndadır. Ne yap-;ın şimdi, ı.ıtları na! d 
yetişmiş insanların tecrilbes.Ue weyda- telif et..ıııin? Candan mı Ct:('Sin, cinindan mı? 
na geldiği için, ba.11 hatalara düşmüt İla1yanhırın, biri miJlet, öbilrü rejim ma.na,ın.ı etlen canla cin:indan han-
olmaları muhtemeldir. rlsini se('eceiini Allalı bilir. 

•Allahın cenneüa nl ıklip cörmüş 

bir sinemacı da nerC"dcn bulacaluruıın.' 

• • 

• 
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HADiSELER , KARŞISIN DA POLiS I Seyyar 
Esnaf 

Sanayi 
Yerleri 

t- -, ' .. · .... .. ,. ~. ~-- ~. - . ' . -; . .••• ; ' ' ... 

'. · · ·· .· · · · · . . · · Son Telgrcıf. . 

ARILAR DA TOTALİTER 

OLl'P ClK'l'ILAR 

!erinden atıyorlar. Yalnu, fptldaUer
1 

resi.m..lerl yüzleri~ ::r~:tt•hJ'orlar. Me .. 
denUer, sırtlarına ve bacaklarına ••• 

İşte medeni insanların zeki farkı: 
Hep aşağıdan ve arkadan vurmak! 

HAREKAT NEDEN 

AGIR GİDiYOR?. 

VIE 
MAHKEMELER 

Destanlı 

Aşık 
Bir 

edilerek 
cemiyet teşkil 

zabıtu
rabta alınacak 

Eski Çağlara Doğru Ağır sanayi şehir 
dışına, küçük sanayi 

Halice •• 

İtalyanın vaziyeti ve 
Almanya 

Yııza.-ı: ALİ KEMAL SUNMAM Üsküdarda, anların hücum elllii 
mahalle halkının başından l'eoenteri 
duydunu:ı; mu?. Blr evin bir köşesinde 
7uva yapmış olan arılar .. yuvalarının 
bozulmasından muiber .. derhal bir 
yaldırun harbi yapmışlar, bütün ma· 
halle halkına birden saldırm14lar .. A
rıların sokmadıfı kimse kalmamış! Bu 
arılara, blrşey oldu, Geçen cün bal 
J'lyen biri •ehlrleıımlşlL Şlmcll do, Y... 
raz elllklerl madde ile defU, blnat 
kendi sUiblarUe iaarruz ve tecavüı: e
diyorlar, Yoksa, kırk yıllık demokrat 
bUdlflmiz arılar da mı, lolalller ol· 

Bilmem dofru mu, İngiliz razelelerl 
yaı:ıyorlar: Garp cephesinde, Fraıısıı; .. 
lar, Alman to.ı:aklarını keşfetmek için 
7eni bir usul bulmuşlar •. Almanların 

!i!ıfrld müstahkem hallı önündeki tu
zaklı ara:ıl7e evveli, ökilzlerl sevkedt
yorlar1Jl1'!. Öküzler, aptal aptal &'ider .. 
ken, bir tuza-fa saplaıup kalıyorlar • 
mış! Fransızlar, öküzlerin arkasından 
sürülerle domuzlar sevkedlyorlarmq. 
~1.aıam ya. domuz b bulmakta, koka 
almakta mahirdir. Arazi üzerinde, ö
küzlerin takıJJp kaldlkları tlİ.ultlan, 

birer birer meydana çıkarıyormut!. ı 

Kıral'iimrükte cereyan eden ıarlp 

vakanm muha.kemeslne dün S-ultanah .. 
met sulh ceıa mahkemesinde bak.ti ... 
DUŞtır. 

itstanbull seyyar esnafının mun
taınım bir teşkilat alıtınıda toplan
masına çalışilinaktadı.r. 

Seyyar çalışan esnaf ~in ayrı bir 
cemiyet teşkili de muvafık görül
mektedir. Bu suretle bütün sey -
yar esnafın cıemiyete girmeleri 
mecburi tutulacağı gibi bilhassa 
ikametıgahJarı ve vergi vaziyet -
len de icıibında k.ola:i_lıkla tesbit 
edilmi§ olacaktır. 

KendJ kabufu lçlne cekllen Jnsan, 
cemlye«tı faydasız, hatti zararhdı(.. Bu
harınJ elektrliln ve tayyarenin icadın
dan sonraJ zaman ve mekin telikklleırt 
deilşmq, insanlık:, daha sıkı bir kar
şılıklı münasebeUer dünyasına rlr ... 
ınlftl. tı>tıdal kavlmlerdekl yalnızlık 
ırt1tıt90 ortadan kalklJ'or, bütün be
teriyeti &lika.dar eden siyasi, Jçtlmat, 
ikhsadi davalar. be,.nelmllel l'Örüş ve 
kararlarla halledlliTordu. 

Şehir mütehassısı Prost tarafın
dan hazırlanan imar planına tev -
fikan sanayi mıntakalarını kısım
.iara ayırmak üzere teşkil edilen 
.k.omisyon, sanayi tabirini vasıflan
dırmak, hafif ve ağır sanayii tes
bit etmek üzere tali bir komisyon 
seçilmiştir. Bu komisyon Prost pla-. 
nını gözönünde tutarak hafif ve a
~r sanayii biribirinden tefrik e -
decektir. Ağır sanayi şehir hal'i -
cinde ve Halicin iç tara!lannda, 
hafif sanayi ise nisbeten şehre ya
kın olan mıntakalarda yerleştiri
lecektir. Komisyon bu mıntaka -
lara ait haritaları da hazırlıyacak
tır. 

Pariste çıkın Ekselsyor gazetesi 
Fransa ile İnı-llterenln blr taraftan 
Almanya ile harbederken diğer taraf ... 
tan da diplomatlılı sahasındaki ray. 
ret ve faaliyetlerini btrkat daha art-
tırmış olduklarını yazarak diyor ki: 
İtalya bekliyor. Cereyan eden hi .. 

disat karş1Sında uyanık bulunuyor. 

dularf. 

ZOZO DALMAS'IN 

YAŞ( K.AÇTIRf 

Sevimli artilt Zozo Dal.mas, ceoen 
rin bir lf için rUllii mahlı:emede, u
tmın 31 olduiunu SÖJ'leıçlf. Blrka9 
arkadq, bu Y&f meselestnJ konutu • 
rerduk, Birisi: 

- FHladır, dedL 
Ötelı.I: 
Üenücü arkadat ilin etil: 
- 31 J'atında oldutu elbelle dotru-

ür. Çünkü, kadınlar J'atlannı doinı 
CiSterme1ler, fakat, doiru. sö7lerler. 
ZOzo Dalmas'm 7aşmdan bize u. bb 
.. kalım işimize! 

KADIN l\IODALARI 

NEREDEN GELİYOR? 

Hlndlslanın dortblr köşe bucaiını 

dolaşan blr se7)'ah, orada yqıyan ba'll 
7erlilerln hayatını anlat17or. Bir Ju .. 
IUJl Hini kabUelerlnln ırenJ kadmlan, 
ıü.s olsu.n, diye, yüzlerine acalp resim.
ter, tekiller J'apıyorlann.q! 

Bundan bir müddei evvel, Ameri· 
bda, artlstlerln, bacaklarına, sırtl.a.

rma resimler yaphrd1kla11DJ cauteJer 
nzmışlardı. 

Demek oluyor ki, medeni insanlar, 

Öküzler vasıtaslle Tapılan tuzak ket
ti usulünü öfrendUcten sonra. l'arp 
cephesinde, harekitm neden afll' Til
rüdüfünü anlamak b&slt tf!. 

EN AGZI ACDC 

OLAN HAYVAN 

Tabiat tetkikleri Tapan ilimler, fU 
nellce7l bulmuıılar: 

Dıi.n.J'ada, aPı a.çıldıiı uman. me
seli esnedJtt valr.it, lkl çene arasındaki 
mesafe, en l't-nlt olarak Rlpopokam de
nen hayvanda husule ıellyormuş: Bu 
h&TV&D, afı:mı açtıfl vakit, iki çene 
arasındaki açıkhk bir metre ylrmJ san .. 
santimi buluyormuş! Maliım ya, bu. 
haynna dilimizde, timsah denir. 

Fabl, bu ilimlerin letklklerlnln ne
ticesi doitu olmasa ıerek .• Blr de, şu 
cünlerde. insanlar üzerinde bir llmi 
tetkik yapsınlar •. 

Aiımallah, son zamanların siyasi hi
diseleri karşısında, berkesin atıı o 
kadar açık kalıyor ki, timsah, solda 
sıfır kalır .. 

Davan.m. mevzuu tudur: 
Şakir i.s:mlnde bir l'enç, Hacıkadında 

oturan 1\-luaız:es isminde bir tue dula 
çıJdırasıya işılt olmq, Muazzez bu 

adama hiç yüz vermedltl halde Şakir, 
dildadeslne karşı işi azıtDllf, Muazzes 
sokaia çıkınca peşine takdır, devamlı 
takiplerle iz'acı yetmb'ormut l'ibi fır .. 
sal buldukça da söz almata başla • 
mışlır. 

Muazzu bu Slqlatdıı: ifıktan nefret 
elliii içln arlık sokafa çıkmayı da lert 
etnıış, bunun üzerine Şaklrln taelzleri 
bir hafla kadar ara vermiştir. 

Evvelki sabah karanhiı l'arip blr 
destancmın dik sesle prkı okuması 
bütün mahalleyi ayafa kaldJrmlfJ bu 
meyanda evinin penceresine çıkan 

l\tuazzn de şa7anJ hayret bir l'Örll.Jle 
donatalııuşlır. Sırnaşık işıkı, Şakir 

elinde bir deste birer kuruşluk torlu 
tiiılları oldufu halde ka.-.ıkl bahçe 
duvarına sırtını da7allllf, i.vazı cıktıfı 
kadar haykırarak: 
•- Uzdön beni ey lşvebaz!• 
Mısraile başlayan bir şarkı oku .. 

muştur. 

l\.l11anez bu hidiseden çok sinirlen .. 
mff, yli:ı vermeyişi il.artısında seyyar 
destan satıcılıiı maskesl altında ma .. 
nidar şarkıları evinin karşısında söy .. 
IJyerek harfendazlık yapan Şakiri po .. 

ilse şikayet etml.şlir. 
Şakir yakalanı:nış, mliddeiumumillfe 

verilmiştir. Dün yapLlan muhakeme
sinde: 

J'eni modaları, iptidai ln=••=nla==rm=-=••=v~k=·-_________ AHMED RAUF - İ.ı;.sizdim, destan sahcıhğı yap .. 
ma71 düşündüm. Bayan Muazzez bun .. 
dan tevehhüm elmiş, şlkii.yetle bu • 
lunmll!j, ben bunu hususi maksatla 
yapmadım?. 

DrnAM: 

Ebüzzlyazade Velid Hltıerln bu de
bkl nutkunu çok mühim buluyor ve 
bu.na yarım tedbirlerle mukabele e
dilemiyeceflnl söylüyor. Bitlerin son 
nutkuna, diler nutuklarından fazla 
ehemmiyet izafe eden, araya cLe.his· 
tan zaferi• hakikatinin karı.şmış oı .. 
~ıdır. Karşı taraf artık mütalea ser· 
detmekten ve .kefalet• vermekten vu 
l'eçmeJI. Bütün clb:ınLD demokrat dev .. 
Jetlerden bekledlfl sözden ziyade !UI· 
yat ve tatbikattır. 
Cffi\IBURİYET: 

Nadir Nadi, Raylşlar nutkunun bı
raktığı akislerin beklenlldlfl ıibl menfi 
ı::tktığ"ını söylüyor. İnglllı ve Fransız
ların hemen yarın Alman şehlrlerlnl 
topa tutacaklarını zannetmemekle be· 
raber. Bitler tarafmdan Uerl sürülen 
esaslar dahilinde bir sulh yapılamıya .. 
cağına da inanamayız. Sulh yapılmak 
için ya Almanya Avrupa cercevesl i
çinde tabii hacmini almah, yahut da 
damokrasller cbi.ıyük devlet• unva ... 
ıundan ebediyen ferac-at etmelidirler. 
TAN: 

1\1, Zekeri7a Sertel Bitlerin cenubu. 
prki Avrupa siyasetinden bahsede .. 
rek, Ilitlerin son nutkunda da bu sl
J"aset hakkında diişuncelerlnl izah et· 
tlflni, binaenaleyh nutuktan bir sulh 
konferansının dofması ümitleri azal
dlğını, fakat bu vesile ile de bütün 

dw1ya efkarı umumiyesinin Avrupanın 
bu. kısmında yaşıyan milletler !t•kkın
da Hltıerln nasıl Clklrler besledltlni 
kendi atzwdan dinlemiş oldu(unu 
söylüyor. 

VAKİT: 

Asını Us Fransada kurulan yeni Leh 
bükü.metinden bahsediyor. Bu hüJtfı ... 
metin Fransada ordusu vardır. Alman .. 
yaya karşı mueadele~i bitmemiştir. Bil· 
&ün dünya yeni hükümeti meşru adde
diyor. Zahiren bakılırsa, bu yolda te
fek.kül eden topraksız bir hük\ımetl 

meşru addetmek c-iılüno g-örüJebUlr. 
Fakat hakikat öyle deifldlr. Beynel
milel hukuk ilmi böyle bir keyfiyeti 
kabul etmese bile bundan sonra ede· 
cektlr. İhtimal ki bu&iin Fransada 
mülteci vaziyetinde bulunan Leh hü· 
kilmetı ve ordusu yarın kendi toprak· 
larına dönecek.tir. 

YENİ SABAH: 

Buseyin Cahit Yalçın Jlitlerin nuiku 
ile bir sulh yapı1ablleceiine ihUmal 
vermek için pek fazla nikbin tablatll 
olmak icap ettitini sOylüyor. Lehlstanı 
yut.an ve bu işe klmseoJıı karL'jma .. 
masını lstiyen Iiltler, Daladye ile Çem
berlayni sulh ma11Jasında daha çok beke 
ter. Nasıl ki hltlerin nutku radyoda 
duyulur duyulmaz, Londradan, Fran
sadan da derhal r<>d c vapları ak.set· 
mi.$tir, 

~-o~ 1 
- Harp varmış, askere gidiyo -

ruz, anacığım! Ne yazık ki, Ayşeyi 
bır kere olsun kollarımla sanp ku
caklıyamadım. • 
Dıye söylenmcğe başladı. 

Hüseyinin anası bu haberi alın
ca şaşalamı.ştı. Onun hala Ayşede 
ümıdi vardı: 

- Anası bana söz verdi, Ayşe 
sana varacak, oğul! dıyordu. 

Oysa ki, Hüseyin, Ayşeden ümi
dini çoktan kesmişti. 

- Ondan bana hayır yok, ana -
1 cıJlım! dedi. O kahbe kız Mehmed~ 

gönlünü bptırmış. 
- Nerden anladın bunu? 
- Yolda rastladık. Mehmetli ko-

lundan çekti, eve götürdü .. Beni 
de sokakta piç gibi yalnız bıraktı
lar 

Hüseyin o gün akşama kadar ev
den çıkmadı ve askere gitmemek 
için çareler aradı. 

Öyel ya, Mehmet harbe gidecek 
olursa, Ayşe köyde yalnız kalacak 
değil miydi? 

İ te, HUscyin köyde bunun için 
kalmak istiyordu. 

O. Ayşeye göz koymuştu bir 
ker~. O"<ian kolay kolay nasıl vaz 
geçclı•.ırdi? 

İki samimi .arkada~ arasında bu 
yüzden doğan ge"ginlik ne zamana 
kadar sürüp gidecekti? 

• 

MEHMETÇİK KÖYDEN 
GEÇERKEN .. 

Ertesi gün. 
G€nç, orta ve dolgun yaşta on 

yedi asker göyün meydanında top
lanmıştı. 

O gün köye gelen veni bir ha
"erde Çanakkale boğazınırı kaparı
dığt bildirılyorau. 

Balıkesirde toplanacak btr fırka 
askerin doğruca Çanakkaleye gi

deceği söyleniyordu. 
8 eylul 1914 sabahı Mchmedin 

köyünde toplanan asker1er arasın· 
da Hüseyinde.n başka eksik bir 
kimse yoktu. Erlerin aileleri, mey
dana, oğullarını ve kocalarını u -
ğurlamağa gelmişlerdi. 

Mehmet etrafına bakındı .. 
- Hüseyin nerede? 
Diye sordu. 
Mehmedin arkadaşları: 
- O hastalanmış.. Arkamız -

dan, iyileşince gelecekmiş .. 
Dediler. 
Bu haber, Mehmedi müthiş ı;,;.r 

yıldırım vurmuş gibi sarstı: 
- Dün dipdiriydi.. Sapsağlamdı. 

Bu gece mi hastalanmış?! 
Diye söylendi. Mehmet, Hüseyni• 

köyde bırakıp nasıl gidebilirdi? 
Mehmet o dakikada j_çin<Je bir 

sızı duydu. O güne kadar, A~yi 
sevdiğinin kendi de farkına vara
mamı.ştı. Göclen birdenbire alev-

Demiştir. nluhak~me şahlllerl dln
lemek Üzere başka bir cune talik C• 

dilmiş lir. 

ı 1 KÜÇÜK HABEULER' 

* Avrupadaki harp \·aziyeti dola ... 
yısile turist gelmemesi yüzünden Pe .. 
rapalas oteli de dün kapannuştır. * Polonyaya gönderilmi~ iken Ro .. 
manyada kalan pek çok eczayı tıbbiye 
firmalar tarafından Türkıyeye gönde
rilmiştir. * Dolmabahçe itadyoınunun pl;inını 
hazırlıyan miınar yakında gelecektir. 
Stadyom sahasında bulunan hayvan 
hastanesi yakında tahliye ed.i.lecektır. * Ticaret müdürlügünün kadrosu 
barem kanununa göre yeniden tanzim 
edilmiştir, Yakında tebliğ edilecektir. * Rumelihisarı Posta ve telgraf bi
nası yapı ve yollar kanunw1a tevfikan 
parasız belediyeye verilecektir. * Çatalca hayvan sergisi dun açıl
m~tır. * Belediyenin bu seneki eylül tah
silatı geçen senekinden 50,000 lira 
fazladır. * Üsküdar meydanına kalbi l5zım 
gelen binaların menafii umumiye na
mına istimllı.kleri emri gelıniştir. * Zelzeleden yıkılan Dikili şehrinin 
yeniden yapılacaksa, içeride yapılın.ası 
düşünülmektedir. ııa1a fışkırmakta 

olan sıcak suların kükürtlü olduğu an
laşılmıştır. Volkanik arazi veziyetine 
göre zelzelelerin dcvaın etn1esi muh
teıneldir. 

lendı. Bir an içınde sevgilisini Hü
seynin kolları arasında farzederek: 

- Hayır, diye bağırdı, o da be
nimle birlikte yola çıkmalıdır. Hü
seyin fena maksatlarla geri kalmak 
isiyor. Onu arkada bırakmıyaca -
ğtm. 

Ve hiddeble kalabalık arasından 
ayrılarak, koşa koşa Hüseynin e-1 
vine gitti. 

Hüseynin annesi evin kapısı ö
nünde dolaşıyordu. Mehmetli gö
rünce titredi. 

- Ne işin var burada, oğul? de
di, biraz önce hepimizle vedala -
şıp meydana gitmiştin. Ne diye 
dönüp geldin tekrar buraya? 

Mehmet manalı bir bakışla Hü
seyinin anasını süzdü: 

- Sen bilinsin benim buraya ni
çin geldiğimi? 

- Ne bileyim oğul? Kafanın i-
~de değilim ya .. 

Mhmet seııt bir tavırla: 
- Hüseyin nerede? 
Diye sordu. 
Hüseyinin anası: 
- Yatıyor, dedi, dün gece soğuk 

almı.ş .. Ateşler içindedir. Ayakla
rına sıcak su koydum .. Terletiyo
rum. 

- Kapıyı aç ta göreyim onu bir 
kerecik. 

- İçeriye ·girme, oğul! Yorganı 
başına çekmiş .. Terler içinde .. A-

Çünkü halen muhtelif madde -
!er üzerine iş yapan seyyar esna.. 
fın hemen hiç biri alakadar cemi
yetllere kayıtlı olmadık1arıııdaıı 
Belediye veya maliye memurları 
tarafından kendilerinin aranması 
halinde bulunmaları kolay olma -
maktadır. Umwniyetle seyyar es.
naıfın bir cemiyet a1tında toplanıp 
her bil'ine bir cüııdan vel'ilmesi 
suret!le seyyar esnaflık zaıbıt ve 
rabıt altına d'a alınmış olacak; ce
miyete müracaat etmeden her önü
ne gelen seyyar esnaflık yapamı
yacaktır. 

Belediye reisliği; hemen •bütün 
Avrupa şehirlerinde bulunan bu 
teşkil.atı şehrimizde de kuracaktır. 
İleride seyyar esnaf için birer de 
•yardım sandığı. tesis olunacaktır. 

-----00-

Fırınlarda kadınlar da 
çalışacak 

İstanbulda açılacak ekmekçilik 
mektebi°hakkında yapılan tetkikler 
neticelenmek üzeredir. 
İsanbulda bu mektep açılınca bu

gün fınn'1arda çalışan bütün esnaf 
ve amele !er bu mektebe gelerek 
staj görmeğe mecbur tutulacak -
!ardır. Avrupanı.rı muhtelif büyük 
şehirlerinde bu nevi bircok mek
tepler vardır. Avrupada - yapılan 
tecrübeler neticesinde bu mektep
lerde kadınların daha fazla muvaf. 
fak oldukl1arı ve daha temiz iş gör
dükleri anla~ıldığından İsanbul 

Bil.yük harp sonu, devletıerJ, tekrar, 
kabufuna cekilen kapluınbafaya dön
dürdü. Herkes, birblrlle münasebetini 
ascari hadde indirdi; alqver.ifl kest~ 
Daha acıkçası, herkes, kendi yafile 
kendi kavrutmafa, daha doirusu, kendi 
~kip kendi bJomefe, kendi yemefe sa
Vı>.ılı. Bu lıalln belllba'lı sebebi, bey
nelmilel -...'lvanm berrak ve emniyet· 
verici olmayışı idi. 

Kendi ilemlne çektlen devletler, tik 
devirlerden bazı usuller ahp, onları, 
yeni kılık kıyafette, ihyaya blle kaı .. 
kışblar. Tiearette mübadele bunlar .. 
dan biriydi. 

Eski çafdakl cemlyel tipleri yavaş 
yavaş, gözümüzde belirmete başladL 

.Feodalite• nin cŞatofon unu ha
tırlı7an devlet adamları, bu sefer. şe .. 
hlrlerlo etrafına detll, memleketlerin 
etrafına sur çevirmeie başladılar. Ya .. 
km zamana kadar, şehirlerin müdafa .. 
asında kulJanıtan surlar, kale duvar
ları, sadece, tarihi kıymeti haiz birer 
fantezi idi. Şimdi, kalın kale duvar
ları, müdafaa ıctn enfes bir tedai kay .. 
nafıdır. 

19 uncu asrın sonunda, yirminci as· 
rın başında, memleket müdafaasında 
duvarı, mi.nla olarak düşünmek: mec .. 
zupluk alimeU idJ. 

1918 den sonra, modern surlar, ka
leler devri başladı. MagJno, Sll'frid 
bunların kodamanlarıdır. Diğe-r meme 
leketlerfn hudutlarında, tanka karşı. 
tova karşı, sair zırhh vasıta ve kıl'a
lara karşı yapılan türlü beton ve ıe
Uk manialar tarihi İstanbul surlarını, 
Roma kapılarını, Viyana duvarlarını 
yaptıranların buluş fikrinin muaddel 
kopyesı değil midir?. 

Tarih tekerrür ediyor. 

ekmek;çilike mktebine de kadın ta- ==============! 
lehe alınacaktır. Bu suretle fırın- İtalyan ve Yunan balıkçı 

REŞAD FEYZi 

!arda kadınlar da çalışacaklardır. 
Mek~p Maarif Vekaleti tara- gemileri 

fından organize edilecek ve vere- İstanbuldaıı balık almak üzere 
ceği diplomalar Belediye tarafın - limanımıza İtalyan ve Yunan ba
dan esas tutulacaktır. lıkçı gemilerinin akını devam et.-

Mektep Kitapları 
Pahalı mı? 

Bazı arkadaşlar, bir kısım mektep 
kitaplarının pabahlıfından bahsedl -
yorlar. Herhalde. pahalı olduiu iddia 
edilen kitaplar, Vekiletln kendi baı· 

tırmadığı kitaplardır. 

Bizce, mektep kitabı bir ticaret va
sıtası olmaktan çıkarılmalıdır. Mektep 
kitabı, alıp sahlan bir ticaret maddesi 
halinde kaldıkça, l'ayrivarit olsa dahi, 
pabahlığ"ı yolundaki iddialar devam 
edecektir. Çünkü, mektep ve mektep 
kitabı ile geniş bir vatandaş kütlesi 
yakrndan al&kadardır. Bütün kitap~ 

ları Vekilet kendi bastırmalı ve ma
liyet fiatına Sl;\ttırmahdır. 

·ektedir. Ha.lcr 30 kadar gemi 
Sirkeci rıhtımında ve limanda ba
lık beklemektedirler. Bunlar, her
hangi bir kontro1ıda uzaktan ta -
nınmak için bordalarının ~n görü
nür yerine yağlı boya ile İtalyan 
veya Yunan bayrakları resmet -
mişlerdir. 

Ecnelbi alıcıların çokluJlu sebe
ıbile palamutun tanesi 25 kuruşa 
kadar yük.s<!lmiş bulunmaktadı.r. 

---0-

Konservatuvar imtihanları 
neticelendi 

Devlet konservatuvarı temsil, 
opera ve müzik kısımlarına alına
cak talebe için yapılan imtihanlar 
neticelenm~tir. 

Bu suretle ekserisi şehrimizden 
olmak üzere yeniden mektebe 45 
kız ve erkek talebe ka'bul olun -
muştur. 

---oo----

Diş tababeti okulunda yeni 
asistanlar 

Üniversite diş tababeti okulu
na yeniden iki asistan alınması ka
rarlaştırılmıştır. Bunlar cçocuk 
hastalıldarı ve çocuk bakıcı kli -
niğ;. ile protej asistanlığı. için 
alınacaklardır. 

-0---

Yeşilköy süratle 
güzelleştirilecek 

Belediye Yeşilköyün güzelleşti,. 
rilmesi için faaliyete geçmiştir. Bu 
maksatla plan hazırlanmaktadır. 

Plan mucibince tayYare istas -
yonu civarı tamamen çiçeklenip 
ağaçlanacak mevcut bozuk cadde
lerle brlikte Yeşilköyü mücavir 
köylere bağlıyan yollar tamir ve 
inşa olunacaktır. 

Bu meyanda bilhassa istasyonu 
denize bağlıyan büyük cadde de 
asfalt olarak yeni baştan yapıla -
caktır. 

15 çi'rük ev yıktırılacak 

Yeniden yıkılma tehlikesi ıı;ös
teren binaların tesbihne başlan -
mıştır. Ezcümle Üsküdar, Kasım
paşa ve Yedikule semtlerinde bu 
suretle 15 den fazla bina sahibine 
tebligat yapılmı~tır. 

Bunlar sahipleri tarafından yık
tırıJmadığı takdirde Belediye ta
rafnıdan, paraları bilMıare sahip
lerinden tahsil olunmak üzere yık
tırılacaktır. 

---0-

Köy ebelerinin maaşı 
Köy ebeleri ile köy saglık koru

cularının da yeni barem kanununa 
taıbi olacakl:an dün Dahiliye Veka
letinden vilayete bildirilmiştir. 
Bütçeleri müsait olmıyan köyle -
rin ebe korucu maaşlarını Bele -
diye ve idarei hususiyeler vere -
ccklerdir. 

Gezici köy e'belerinin maaşları 
ise müteaddit köyler tarafından ö
denecektir. 

-o--

Mes'ud bir izdiveç 
İstanbul Emniyet ?\-Tüdürlütü 5 inci 

şube müdürü ŞÜkrü Saib Borhan ile, 
Bayan Behimenin evlenme merasimi, 
dün saat 16 da, Taksimde Daicıllk. 
klübünde, tarafeyn aile ve da.vetlUeri 
huzurunda ya1>1Jmıştır. Genç evlileri 
tebrik eder ve sonsuz saadetler dUerlz. 

İtalyan l(azetelerJ de artık mihver
den ve çelik ittifaktan, mi.saktan bah
setl\1.ez olmuşlardır. Fakat AlmaQa 
Hariciye Nezaretinin de artık her tür
lü siyasi faaliyetten çekilerek boş dur .. 
dutunu zannetmemeli. Dolandanın bi· 
taraflıia mug'aylr olarak düşman tay ... 
yarelerinln uçuşuna müsaade eltili ld· 
diaslle Almanya Hariciye Nezareti te· 
febbüslerde bulunuyor. Dlter taraftan 
da Roma ile konuşarak İtalyanın yar ... 
dunca surette bltarafhğlnı temin e& ... 
mek istiyor. 

Alman diplomatları Japanya ile fn .. 
cllterenln anlaşmasına mini olmata 
çalaşıyorlar. 

Avrupaya karşı Amerika 
Amerikanın Avrupa harbi karş1Bm .. 

da alacaka va.ziyetln ileride ne olacafı 
buıün en ziyade merak edilen mese· 
lelerden biridir. Nevyork TaymJs ,. .... 
zetesi bundan bahsederken diyor ki: 

İnC'iltere ve Fnnsaya her tiırlti harp 
malzemesi l'Önderllmek suretlle A .. 
merlka tarafından yardım cdllecektlr. 
Rus - Alman muahedesi arllk. her 
türlü itirazlan ortadan kaldırmwttr. 

Şimdiye kadar Amerlkada bitaraflık 

kanununu müdafaa etmekte olanlar 
İngiltere ve Fransaya harp malzemesi 
gönderilmesine razı olmuyoriardı. Fa· 
kat artık Almanya ile Rusya dost ol
duktan sonra bunJarın itirazlarına 

mahal kalmamıştır. Çünkü Amerlta .. 
nın bitaraflık kanunundan Rusya is
tifade edecektir. Rusya Avrupada her 
hangi bir harbe KirmedffJ cQıetle bl· 
taraflık kanununa göre istediği rlbl 
Amerikadan harp malzemesi satın a .. 
Jabllmektedir. Halbuki Rusya artık 

Almanya De muahede akdetmiş, onun· 
la dost olmuştur. Almaoyanın böyle 
dostuna sllih ve cephane ve saire sa· 
tlhrken İng'iltere ve Fransaya harp 
malzemesi verilmemesi dotru görw .. 
memektedir. 

Nevyork Taymls gazetesi ayni za -
manda Reis Ruzvelttn vaziyetini de 
anlatarak diyor ki; 

Reis Ruzveltln i'ransa ve İng-iltereye 
yardım etmek istediğine şuphe et .. 
memeJi. Bilikis mümkün olan yar .. 
duru lı.er suretle yapmak lstlyrcektir. 

Japonya ile Am:ırika 
Amerika ile Ja]tOnya arasındaki mu .. 

nasebat yeni bir safhaya rirmek üzere
dir. Vaşlnrlondan verilen malüma.t bu 
hususta şunu anlatıyor: JaPon kabine· 
sinin siyaseti değişmiştir. 
Eğer Japonlar bundan sonra mihver 

devletlerinden büsbütün ayrdarak İn -
giltere, Fransa ve Amerikaya yaklaş1a
cak olursa Amerika tarafından kendi
lerine her türlü kolayhk gösterile<>ektir. 

Amerika ile Japonya arasındaki mü
nasebetler de başka. blr safhaya g"ire -
cektir. Bunu~Ja beraber Japonların çın .. 
de hiklm bir vaziyet alarak dlter 
devletleri or~dan çıkarmak: maksadın· 
da oldukları besbellidir. Efer ~ıkarma
fa muvaffak olanuyorl:ır8a bile hfo 
olmazsa o devletlerin Cindeki imtiyaz
larını azaltmak için ... Japonların nasll 
bir maksat takip ettikleri malümdur. 
Lılkln Rus - AJman dostluiu üzerine 
Japonya bundan sonra İngiltere ve 
Amerika ile Uzak şarkla iyi re~inmeyl 
daha muvafık bulacaktır. 

BURHAN CEVAD ....................... 
teşler içinde yatıyor. Korkarım ki 
hastalığı ağırlaşır da askere J,:it -
mekte gecikir. 

Mehn-.,, dinlemedi.. Hüseyin in 
ıınasını göğsünıden iterek kapıdan 1 
içeriye girdi. 
Ka_pınln önünde bir çığlık kop

tu .. 
Hüseyinin anası kudurmuş bir 

sırtlan gibi korkunç, boğuk sesile 
bağm)"ordu: 

- Evladımı öldürecek misin 
oğul? Sen ne laf anlamaz adam ol
dun! 

Mehmet daha ötesini dinlemdei. 
İçeriye girdiği zaman, gerçek -

ten, Hüseyin yonganı başına ka -
dar çekmiş yatıyordu. 

Mhmet, yuksek sesle haykırdı: 
- Hüseyin .. llyuyor musun? Ar

kadaşlar seni bekliyor ... Vatan se
ni bekliyor ... Harbe gidiyoruz. 

Mehmet bu sırada yatağın dibine 
kadar sokulmuştu. üseyinin anası 
ona yalan mı söylmişti. Haniya, 
Hüseyin ayaklarını sıcak suya 
koymuştu?! 

Haniya o terler, ateşler içinde 
yatıyordu?! 

Mehmet, Hüseynin nasırlı ayak
larını yo"ganın altından gördü. 

- Bu işte bir oyun, bir kafrıbelik 
var. 

Diye kendi kendine söylendi. 
Hüseyin bu vaziyttc daha fazla 

yatakta kalamıyacağını anlamıştı. 
Birdenbire yorganı açarak, yattığı 
yerden fırladı. 

- Ne istiyorsun benden? Uy -
kwn var .. YatağLmda yatıyorum. 
Ben seni şimdiye kadar uykudan 
uyandırdım mı? (Devamı var l 

Avrupa harbinin yeni mesel~ij 

Rus - Alman karşılıklı ticareti 
Almanya - Rusya anlaşmasu1m ticari 

ve iktısadi olan bir cephesi de var. 
Lehistan iki arada tak.sim edilerek 
İtalya da dahil olduğu halde, başka 
hiçbir devletin Lehistan işlerine ka
rışmıyacağı Rusya ve Almanya tara -
tından ilAn olunurken bu iki devlet a
rasında bir de ticaret muahedesi im
zalanıyordu. Buna göre iki ıncmleket 

kendi iktısadi inkişaflarını bundan son
ra öyle tanzim edeceklerdir ki Alman
yanın yaptığı mallar Rusyaya gide -
bilsin, Rusyanın mevoddı iptidaiyesi 
de Alrnanyaya nakledilebiJsin. Alman
ya ile Rusya arasındaki ticari müna -
sebat daha Hitler idaresi Almanyada 
işbaşına .. ~elmeden evvel, 931 de pek 
ileri gitmiş, takat sonra her iki mem .. 
leketin alışverişi azaldıkça azalmıştı. 

Geçen senenin nihayetindenbcri ise 
Rus - Alm~n ticari ve iktısadi müna
sebetlerinin yeniden düzelme:;i için va .. 
kit vak.it ~üzak:ereler olmuyor değildi. 
Ancak şimdidir ki iki taraf mühim bir 
esas üzerinde anlaşmış bulunuyorlar. 
Bundan sonra Rusya - Almanya iktı .. 
sadiyatının gireceği sarha dünya mt\t
buatınca birçok noktadan takip edile
cektir. En başlıcası harbe devam ede
bilmek ilzere Almanyanın muhtaç ot .. 
duğu mevaddı iptidaiyeyi Rusyadan 
tedarik edebilip edemiyeceğidir. Al -
manyada vnziyetin nasıl olduğu o mem
lekete komşu bulunan bitaratlann al
mış oldukları malOmatı tetkik ettikten 
sonra anlaşılıyor. İktısadl ve ticart an
laşmanın neticesi olarak Almanyanın 
Rusyaya lüzumu olan malları yetişti
rebilmesi bir meseledir. İki memleket 

arasındaki alışverişin hakikaten ehem
miyetli bir safhaya girebilmesi için 
Almenyanın mal yaparak yetiştirebil
ınesi iktıza ediyor. Sonra Alınanyanın 
Rusyaya y&pılmış sanayi eşyası gön .. 
dererek mevaddı iptidaiye alması bah
si de ayrıca tetkik edilmektedir. Rus
ya esasen son senelerde sanayi saha
sında azamı faaliyet göstererek kendi 
ihtiyaçlarını temin için uğraşmaktadır. 
İki memleketin yeni itilüt üzerine bir
birlerinin ihtiyaçlarını vlisi ınikyasta 
tatmin debilmeleri için münakaUitın 
tanzimi işi, yolların ona göre yapıl -
ması ve saire de gösterilmektedir. 

Bundan sonra Ruı:;yanın Almanyaya 
olan ihracatının kıymeti 180 milyon 
marka kadar çıkarılmaktadır. Alman
yanın Rusyaya olan ihracatı da 380 
milyon marklık oluyor. Fakat Alman
ya daha harp çıkmadan evvel muh
telif memleketlerle olan harici ticare
tini şu dereceye kadar vardıı·mıştı: 

5 milyar 400 milyon marklık ithaftt, 
5 milyar 200 milyon marklık ihracat. 

Bitaraf Holandanın Amsterdam &ibi 
mühim bir ticaret merkezinde tutulan 
hesaplara göre verilen bu rakamlara 
bakılırsa Almanyanın diğer bir çok 
memleketlerle olan ticari: ve iktısadt 
münasebatı harp başlamadan evvel az 
mühim olmadığı görülür. Harbin çık· 
masile bu licaretin nasıl sekteye uğe 
radığı kolayca tahınin edilebilir. Bu 
takdirde anlaşılan şu oluyor ki Al -
manya, Rusya ile olan ticaretini artık 
380 milyon marklık bir dereceye çı

karmak istemiş bulunuyor. 

•• 

Boya tüccarlarınuı zam 

ihbarı 
Şehrimizdeki bazı boya tüccal'

larının mal güç geltliği bııhanesile 
önümüzdeki haftadan iti'bacen fiat
lara % 50 zam yapacaklarını pe
rakendecilere birdirdikleri alaka
darlara ihbar olunmuştur. 

Halıbuki gerek kumaş ve eerek 
inşaat ve saire boyalanndan şeh
rimizde mühim miktarda stok bu
lunduğu anlaşıldığından bu zam 
teşebbüsü muvafık görülmemek
tedir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

-

Fatura vermiyorlar 
Esnaftan bir okuyucumuz yazı

yor: 

cl\lafazama lizım olan şeyleri I · 

herkes s-ibl ben de toptancdardan 
tedarik ederim. Fakat evvelce ca. 
ri ticaret usullerine l'Öre ratura 

ah1or ve dosyamda hıfzedJyor -
dum. Şimdi ise fatura vermiyor
lar. İhtıkir yapddıfına bundan 
daha bjiyük delil olur muT Fatu~ 
ra istiyen esnafa lse C!ı;kf flatla 

bugün &attıklan liat araSU\dakl 
farkı nıal almış gibi göstf'rmek su
relile iliive ederek.o suretlt fatu .. 
ra vermeğe razı oluyorlar. Top .. 
tancılar, sattıkları fiatlar üzerin· 
den fatura vermeğe mecbur tu .. 
lulamazlar mı?• 



EN SON DAKiKA 
arp cephesknde -
arebe şiddetleniyor Müttefikler yakında 3000 tayyare 

Cephesinde Mooeı ile Sar 
kullanabilecekler 

nda §id.detıi keşif muharebesi 
tur. Alınan tebliğlerine göre, 

.. ı~rın bir teşdjbüsil püs • 
~u~ bunun haricinde ma- \ 

. ır mlha ateşi olmuştur .. Ren 
ınde uçmak istiyen Fransız 
a1'!lerinden b'r· d" ·· ·· lm·· . . ı ı uşuru Uf-
Diğer bır tayyare yere inme-
d ~bur_ olm\lftur. Bu tayyare
ort kittlik mürettebatı ve bu 

Paris 1 (A.A.)- Diln General Ga
melln ve Valllemln De tn.mı askeri 
şefleri arasında vak• balan &oplantı1a 
if&intk e&mJt balunan tn.Uta Hava Ma
repll Slr CJrll Nevall, mtl&&eCUderln 

Bir Alman 

aralarında lf blrlitl faparak ;yakında 
3000 tanare kullanablleceklerlnl IÖJ· 
lemlt ve ketlt, avcı ve bombardıman 
tanarelerlnden mürekkep tn.mı fi-
lolarmm Franaa1a ı~ oldutunu ve 

bunları takiben dlfer Cllolann da ıön
derUeeetlnl ve mü&&eflklerbı hava üa
&ünlütünü elde edeceklerlnl Uive et
miştir. 

hatlarında tayyaresi Fransız 
Paris 8 (AA) - Bir Alman tay yaresi görii§ şartlarının fenalığı yüzünden ..Yanlışlıklıa Fransız hat

larına inmi,oür. Pilot Fransız asker lerinin etrafını aldığını görünce ha..Yret etmişt!f. Tayyare ile rakip
leri e6ir edilmişlerdir. 

~~~ kurm~y yaı:ibay esir e-

anaız tebliğlerine göre, Alman
a!:pt~ı b~~ taarruz hareketi 

Belçika kabinesi müşkül vaziyette 
Brüksel 8 (A.A.) - Başvekil Bugünkü memnuniyetsizlikler, e- mında gprülmekte olıan muhalefe

Pierlot'un siyasi bir 'buhranın ö- konomik meselelerden ileri gel - tin ancak ekonomi sahasında ya -
nüne geçmeğe kat'iyyen azmetmiş J,Xlektedir. Ekonomik ma.hfiller, eıf- pılacafı: seıi bir hareketle önüne 
bulunduğu beyan olunmaktadır. karı umumiyenin büyük bir kıs - geçile1bileceğini üade etmektedir. 

Ürtübnuştür. İngiliz kıt'a-
~~~ansaya sevki geoe gün -
~am etmektedir. 
~etler Birliği Finlandiya
. a ibir hey&ı istemiştir Fiıı -
ıya hilkt1m~ti vaıziyeti düşün
t~lr. thtiyat tedbiri olmak ü

Bir Amerikan zırhlısında kasdi tahribat 

t azı sınıflar siJ.ah altına çağı
ır. 

llmanmda demirli baluan «ArilonH ral arq&ınna bil'OS1I tahkikata batla· mek&edlİ'. 
Vatlnı&on 1 (A.A.)- Los .ı\Qelos 1 dalr blr ta11& dolqması üıerlne fecle- ı ihbelerlnde tahribat J'apıldJiı aörlen-

nrblısuıda kasten tahrlW rapıldatıaa DU1thr. Z~lanm makinelerinde ve 111 

;.iriste bir Çekoslıovak hü -
p 1 ~e kurulmaktadır. Londra
arıae gelen eski Cumhur Rene•· 

ine 1 ın. tekrar Cumhur Re? 
seçneceti zannedilmekte-

Almanların batıracakları gemi muhafaza altında 
Vaşington 8 (A.A.) - Dört A -

merikan muhribi a'tlinıtikde •İro. 
quais• gemisine mülaki olmuşlar
dır. Bundan evvel, eemi kuman. 

danı telsiz e verdiği mahlmatta, se
yahatin normal şekilde cereyan 
ettiğini ve lbir taarruz vukuunda 

yolculan kurtarmak için icabeden 
bütün hazırlıkların yapıılınış ol -
duğunu bildirmiştir. 

Büyük Okyanutda Alman tahtelbahirleri var 
n::. tonluk Glıenfarz isminde
ah.i ~ vapuru bir Alman tah

rı tarafından batırılmıştır. 
Vatlnı&on 1 (A.A.)- Geçen euma ral& altındı& ıörildiitii lfta edllmemlt- ikinci tahtelbahlr rörlildüttbaü beJan 

nıanlar Polo d rinö Miamlnla il mllrlilafatında bir &lr. e ' JttL o l&lll&Ddanberi Uk defa ola-n ya an ecnebi .&abtelbahlrl l'Ö dlijü beraı rak blr tahtelbablr ıörildütti resmen 
OftyaJ 1 k sararclan bUdlrUmek&ecllr. Tahtelba • lluııveU, reeenlerde Bos&on &()ıkla • blldlrilmektecllr. 

ı arı çı arıyor hlrln hüviyeti ve banıl ahval ve te· nnda bir ve Alaskanın cenubancla bir 

h~;.~~.:1''.:: ::;~ Sovyetler Litvanya sahillerinde tayyare üsleri istiyor 
ec~~adel~ yolilıe memleko.te Kaunas 8 (A.A.>- Tasrih edlldlil- romlskl demirJolu merlnde serbest Buna mukabil Vllno tehrlnln •imal 
a A ,~ır. lfıt.ıerin bu teşebbüsü ne &"Öre, Sovyet hükfımetl, Lltvan1a transit imkanına ve a1nt zamanda Nl-

."""11 la mmtakasında bulanan J'lrmiJ'e rakm U•-,-,,~~ rı üzerinde derin bir arazisinde .biri sahil boranda olmak hri 1 il 
.. _,_ • ,, __ .• Is h k yemen ne 10 u e transtı olarak ke- körün Lltvan;yala ahallal, anavatana htıs11nta U:Yan<tırmıştır. Fakat iıııere lkl tayrare ...... u &es a klDI 

...., So"" tl isti "ti S ti b d n b k reste nakll;ya&ı hakkını da talep ede- ıt&mek hususunda serbest bara"·'·--'-. ında rnüz .. ı:"e erle Almanya yecea r. OVJ'e er un a at ı ...._..... 
~i ve bir -~~lıer cereyan e • bQ&'ÜD kullanılmamakta olan LlepaJa- cektlr. tar. 

ağı zann~~baıdele şekli bu
rnan · 

1
. ılınektedir. 

arı s·ıl.Şga ı altında buhınan 
ı ezya ·ıe 

içyasından b ~ki Avusturya 
takasınd k ll.gün kendi nüfuz 
ı,Polonyaa ;ıan kısmı, Pdz-

Çemberlayn Cevabını Hazırladı 
.. eyaletinin ~:;any~ı, eski 
k Al ım ıbır kısmı 

. manyaya ilhak edilıecek-
1.ınan himay · 
E!cek olan , ~ı altında teşkil 
Utları he;..enı .P?lo~yanın kat'i 
ak rnıntak uf çız~ı.ş değildir. 
an niifuzu a ar tayın edilmiştir. 
bu tru.nt altında bulunacak 

Yarı ~ah ak~larda yarı Polonya 
kep bir h~ı Unsurlardan mü
itler'in p~kCtrnet kurulacaktır. 
Us hareket~ı~a g~~e yapılacak 
aya 250 rıne gore, yeni Po-
buna m~ Alman getirile • 

:Yah çıkarı~ abu 2,000,000 Po -
etierl acaktır. Bu husust.a 

e rnutalbık kalınm ır. 

(1 inci sahifeden devam) \ 
Çemberlayn'in Hitler'e verdiği 
cevap hakkında mı.ııhaberelere de-1 
vam edilmektedir. Bu nutukta, bü
tün dünyaya karşı bir kere daha 
müttefiklerin niçin harbe girdik

merika Cumhurrebl RuzveH ne.dinde 
bir mütareke tavassutu talebinde bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Fakat 
Bitlerin söylediil son nutkun, RuzveH 
tarafından ılrlıtllecek böyle bir t*b
büsiın yolunu kestiil kanaati vardır. 

leri ve niçin harbe devam mecbu- Umumi kanaat, HIUere verilecek 
riyetinde bulundukları izah edi _ cevabın kat'i surette menfi olacdı 
lecektir-. merkezindedir. Çembforlaynln yarın a-

Bu nutukla müttefiklerin şi:,di- vam kamarasında, İngil&erenln ceva
ki Hitler Almanyası ile kat'iyyen hını ifllde eder kısa bir beyanatta bu
anlaşmak niyetinde olmadığı ilan laııac:aiı. asıl sislerini e&l'f&lllba sün
efiilecektir. I lerl _:ıôYledltl .haftalık nutkuna bara-

Salı ve perşembe günleri ava,-., : kacacı zannedılmektedlr. 

kamarasında Ingiliz hava ve askeri Hitlerin nutkundan sonra. Çember
kuvvetleri hakkında müzakereler 1· laynln avam kamarasında vuku bu
olacak, alakadar nazırlar, bu hu- lacak beyanatının esas hatlan hakkın
susta beyanatta bulunacaklardır. 1 da Parls hilkümetl ile muhabereler ce-

Londra 8 (Ruıtuıti)- RUlerln, A- reyan e&mektecllr. 

No Dünya ainemacılıfının en güzel filmi -ı•••••••-
~HEARER ve TYRONE POVER'in en büyük muvaffakiyetl 

IVIARIE ANTOINETTE. 
$alae .. rler ıalıe .. rini yalnı~ 3 günde 

ı P E K vE M ELEK Sinemalarında 
~l98S kişi seyretmiş, alkışlamış ve bu kadar nefis bir filmi asla görmedıklerini ı;Öylemiştır. 

11 
flltnln 2 devre ve 17 kısmı birden gösterilme'kted1r. Seans 

Dll<KAT. ••atlerlne dikkat: 11·1,30 • 4 • 6,30 ve tam 9 da 
• Muhterem müşterilerimizin muhakkak surette seans başlarında ge: ııe eri rica olunur. 

- No. 7 - I r. 
b Yazan: RAHM YAblZ 

r aros M ' d. I 
la d ~ es~ ıye ve Turgudun ateşleri stan-

11rı Ogru duşrnan ilerleyişini durdurmuştu 
erue •iir'aU 

hllQıara hı& e lnka.af e&na... btl-
tıterı maı hnaan e4en kolera ve 

- lınları ela ,,,.___ 
il daha ilk .,_oh orda-
h. laaanlede Pllnlie ıaira&-

td11, Cataıca hattuaa ıa1r1nıaata
fekUde ric'at ederek Orada &oPla-

ı•lllatı",ıaah_ı_reUn f&lıara ıeıtr &arata 
,. ıore HarbiJ'e Naon Na-

e ... 1llll111Di kararıihı Hadımkı. 
.~•etaaif, Catal~da teslıı ettlil 
...._ e11ae& hattında istanbula dotra .... _ ... 
a llıı ......_ taarruzanu durdur
'l'ahır•'"affak olmut. donanmanın 

l'enıet Be, kumandasında bu mu
:rea1aı lıattuım iki ceuhtan ateşle 

çekin 1 ellll'e&naı.. Barbaroala Tur-
11 eee önünde durarak buradan 
ce11:1ı toplarUe Cataıca hattının 
e 1'I ,1tıı, karadlenlade, Terkoıa önle
hı:ıı ~ .. dbe de arnl hattın ut ce-
tı. qle hlma1eye memur eclll-

ç•taıca 
lft lliif hattına rellp daranan mü&-
ta11 Daan Orduları burada umma-

1 IDllkavenaetı rörilnce llerleJ'e· 
.~ Meıa'udlre ile Barbaros ve 
ıla t •• ~ardaa J'apalan •tefi kai

-.ı'TtllJaruu ba tıePlledett air-
leekJerial ............ . 

ladan Teklrdaiına clatru aarkmaia baş
lamıtlar, bu suretle Marmara havıa
sana inmek, sahil boyunu takiben ia
tanbııl merlne ;yürümek tasavvurana 
J'ol ve hıa verm .. lerdl. 
Düşmanın bu tauvvuru Osmanlı 

maami kararsihını ba aakat &eclblre 
kartı harekete reçmek, Şarkör • Te
klrdatı mantakaauu diitmandan te • 
•lsll1erek harara lh~ edilecek Hur
t&& .... ord ... n• Edlrnerl latlrclacla :--ar etlaek kararma aaplamıt, or-
-- lhraeaaı blma1e leln de Mes'•· 
~!~n~ ıblrilt '°Planndua istifade 
dutanülmU., daba lh-· ,_ U • _,, auvve &'e-
mflerle yola ~ Terkoıa ön-
lerinde harp vaalfeaUe bekliJ'en Mea
udl;ye süvarisi Şikrii P&IQa doaan _ 
ma kuman!fanlıia vuataalle fU emir 
l'ÖDderllmiftl: 

.KAJlA.DENizot: MES"UDiYE 
stiv AaiLİGiNE 

Vaalfenlal llamldiJ'e kruvuöril 
biimaJ'Qna •tivartııl J'Übatı Raaf E
fendiJ'e devir ve &eslim ederek donan
ma k•m ... .ııeaıatı emrine U&lhak etaek 
iisere aiir'aUe Çekmece Werlnde b•
lunmama merndv. 

Donanma K. lllnlQ Tahir 
.. elUI -~ ..., ........ 

süvari bulunduh Ramldlye Balkan 
harbinde ilk müstakil harp vaalfeslnl 
almak üzere Boğazdan çıkm14, Terkoıa 
önüne gele.rek Mes'udiyenln atetle hi
maye vadfeslni tesellüm etmişti. 

Rauf kaptanın cesareti ordu ve do
nanmada çok l;yl blllnl1ordu. Şükrü 
Bey bu cesur ve eok sevilen arkada
,ına vazifesini devre4erken Mes'udlye 
Ue Hamldlye arasında &op ve cüase 
farkını bir tarafa bırakarak Varna ön
lerinde devamlı faaliyette bulunan 
Bulgar boılaranan l'ece müsait hava -
larda &orpl&o hücumları yapmak tein 
fırsat kolladıklarını Rauf kaptana an

lattı. Rauf kaptan kendisine ıüveuen 
blr tavarla Şükrü Palara sordu:• 

- Bulrar hücumlan sbe de ;yapıldı 
mı!. 

ski deni& kurd• bab etti: 
- Bayar.. Çlinkii fınat vermedim! 
- Nasıl fana& vermecllnlıı! 
- Şu &eclblrle: Fu1anala ve sen ha· 

valarda Mes'udlrenln cliaealnden 19. 
tlfade ederek receJ'I demlr llııerinde 

ve bulandutum mabalde l'etılriJ'or -
dam. Börle havalarda Bulrar bottan 
aeemlllkleri ve denbcUlklerlnln nok
aanlatı rüinden dafan tıkmaılar. Sa
kin havalarda ise demir üııerlnde ve 
bir noktada kal.au)'or, hafif ;yolla ken
di mıntakamda lleJ'lr halinde bulana
J'ordaan. itte ba &eclblr beni dÜfJD&D 
&orpltebo&laruun hiicamanclan kora· 
makta miUılm bir imU oldu. 

Rauf kaptan, dadaklarında hafif bir 
tebeaiim bellı1ea matrar blr Jestle 
Şükrii PalaJ'a karfılak verdi: 

- Ben de •J'Df tedbirleri J'&PM& • 
ima! Fakat, herteJ"e nlmen Blllpr 

destre)'erlerbaJa. terJıltobetlaruua .. 
........ Tlrk llnftllrlu lalnma 

Londra 8 (Hususi)- Musollnl dün 
Komada faşist reislerini &oplıyarak, 
kendilerine ;yirmi dakika ıüren bir nu
tuk söylem .. tlr. Musollnl bu nutkun.
da ne HUlerln nutkundan, ne de mu
harebeden biç bahsetmemiştir. Muso
llninin herhangi bir tavassut teşeb -
hüsünde. Lulunmıyacaiı dün akşam 
Komada. tekrar terlt edilmekte idi. 

Paris 8 (Hususi) - HitLerin sufü 
teşeıbıbüsünün ,"kim kalması üze
rine, Almanların garp cephesinde 
büyük bir taarruza geçmeleri bek
lenmektedir. Almanlar, Ren ile 
Mozel arasında büyük ıbir faaıliyet 
göstermektedirler. 
Almanları Pnlonyaıı;ian garp cep

hesine sevkiyatı devam etmekte _ 
dir. Talhşidat bilhassa Lüksemburg 
ile Belçika hududu civarında gö
rülmektedir. 

YENİ TAVASSUT ŞAYiALARI 
Parls 8- Dolanda Kraliçesi ile Bel

çika Kralının sulh için tavassutta bu
lunacaklarına dair Berllnde bazı ü • 
mUler beslenmektedir. Holanda Kra
llçesf ile Belelka Kralı harbin iptida
sında tavaııBU& anusu söstermftler, 
fakat bu akim kalm1ttı. Berllnde eıkan 
şayialara ıöre HUlerbı nutku merin~ • 
timdi yeniden &efebbüs olacak ...... Yi
ne Berlinde çıkan bir rivayete söre ra
kında Mu.sollnl büyük bir nutuk sö1-
llyerek sulh hakk~da aeık sözler IÖJ'· 
llyecekmlş. 

Parls ve Londra mehaflll bunları tec
rübe balonu addetmektedir. 

kalk14&ıklan takdirde l'ürk denizcile
rinin ne çt:şlt muharipler olduklanna 
onlara lsbat edecek, bu cür'e&kir bot
lara başlanndan büyük itlere kalkıt • 
&akları için dehşetli blr ders vereee
ilna!. 

Mes'udi;ye, kendi mmtakasını Ha
mldlrere &erkederek oradan arralda. 
Cekmece önünde bulunan Barbaros • 
tan Burtlt Paşa orduaunan ihracı aa
rasuıda ateşle b• hareketi himaye leln 
emrini alda. Şarkö;ye doiru MarmaraJ'a 
açıldı. 

Rauf kaptan, kendisinden daha tec
rübeli blr denizci olan Mes'udi;ye sü
varisi Şükrü Palanın ilah ettlil ted
biri kendi fıtri cesareti dola;yıalle mü
blmsememlş, rece, denal sütliman ol
dutu halde ;yalnuı mu'-d devrl;ye hlıı
metlnl alikadarlara teblli Ue iktifa et
mlf, bulundutu rerde deınlr merbıde 
kalmq&a. 

O rece, sabaha kal'fl Bulrar &orplto
botıan lllnal bir J'aklat .. la J'lfl& Türk 
kruvaııörüne sokalmatlar, aUıklan iki 
iorpldodan bir tanesi HamldlJ'enla 
provua laUkame&lne seımı. .&'emlnla 
bodoslamaıına laabet e&mft, burada 
bliJ'ü bir 1ara •emıt&a. 

llamldl;yenln &oplan mütea1T11 Bul
sar boUannı kacırda. itaat kaptan 
vak'•J'ı BalırlJ'e Neuretlne ve Do
ıuuuna Kamudanbfuıa bir fifre De 
haber vermekle beraber llamldfJ'eJ'I 
kaçın kıçm ;yürüterek ba&armadan ia
tanbula kadar setlrmefe muvaffak 
oldu. BamldiJ'e Balice, havaaa aluıa
rak tamirine bqlanda. Ba lllracla Ca • 
taleadalı:I vulJ'e& Bulıarlann ba ha& 
önilnde durmalarlle normal bir ••· 
barebe tekli alaut. BamldiJ'enla H• 

(Devamı tHlf'}. J 

3-SON TELG&AP-8 Bl&INclnşatNım 

ASKER GÖZİLE CEPHELER Ruzvelt'in 
(Birinci sahifeden devam) ( 

henüz siyasi hadiselerin revişine 
bağ!lı giıbi görünüyor. 

Almanlar garpta yeni bir hava 
taktiği tecrübe etmektedirler.Ge -
çenılerde yirmi Alman tayyaresi 
ile bir İngiliz hava filosu arasında 
vukua gelen hava mu.harebsivin 
tarzından şöyJ: bahsedilmektedir: 

Almanlar, evvela pek alçaktan, 
hatta efü metreden uçan keşif ta~ 
yareleri göndermişlerdir. Bunlar 
vazifelerini bitirir bitirmez, bir, 
bir buçuk saat sonra bu defa 2000 

Anlaşılmaz 
Garip 

Bir Görüş 
(1 inci sahifeden devam) 

- Ankara Berllnden ook mk&lr
DIJ'eblllrla. AlnaaDJ'anua, TiirkiJ'enln 

insu&ere ve Fransa De olan anlqma-
1armı anla;yamaması ise, kudi bir an
lamaJ'qtan Deri seliJ'or, bütün biitiln 
ıarip&lr. Ve asıl anlaJamadıJmwı nokta 
itte bu mülihaıalar lelnde, TtirklJ'e· 
nln Akdenb ve Balkanlar ınalhuu 

mlllıalua ve kendi milli müdafauuu 
&emin ve konuna için insutere ve 
Fransa Ue blr anla.tma rapmıt oldu
iunu AbnanJ'anın hili an1ı,.amam11 
olmasa ve1a anlamamak la&emesldlr. 

ETEM İZZET BENİCE 

Berlinde bir bomba patladı 
Zürilı 8 (Radyo) - Berlinden 

gelen haberlere göre cumartesi ge
cesi propaganda nezaretinde bir 
bomba patlamıştır. Tafsilat yok -
tur. 
Diğer taraftan Beıilindeki Mus

solini meydanı plilk.mın bozulduğu 
ve meçhul kimseler tarafından bu
nun üzerine Stalin meydanı yazıl
dığı bildiriliyor. 

metreden uçan ikinci bir Alman 
filosu görülmüştür. Bunlar seri bir 
dalışla vapurlannı mitralyöı.d.en 
geçirmişlerdir. Maksadın mürette
batı müdafaadan aciz bırakmak 
olduğu anl~ılıyor. Asıl ondan son
ra 4000 metreden uçan ağır bom
bardıman tayyarelerin geldiği ve 
·bu irtifa.dan bombalarını bıraktık-, 
lan görülmüştür. Fakat bu fua -
nevranın Almanlar lehine iyi bir 
netice vermediği anlaşılıyor. Çün
kü Almanlar i.ki tayyare kaybet
mislerdir. İngiliz tayyarelerine bir 
teY olmamıştır. ERKANillARP 

İtalya Almanya 
he Beraber 
Yürüyemez! 

(Birinci sahifeden devam) 

- İtalJ'• hareki&ancla serbest mldlrf 
- Tamamen serbesttir. il• - AbDaD 

pakta ve Almanlarm Raalarla beraber 
harbe prmesl mlbve · J'ıkımttar. 

- itaa,anm, AlmanJ'a leblade alır 
buacaiım aannedlyor mU111Duııf 

- Ba eok mana111 olur. i&alJ'&Dlll 
AlmanJ'a Ue a7nl safta bulanmalı&& 
hleblr mellfaatl yoktur. F.ter itaa,a 
börte hareke& ederse, uırlarea belini 
dofnıl&amal. 

- Bitlerin, Brenner hadaducla bit 
röııü olmadaima dalr IÖ:rlecllfl aklere 
ne denlnb! 

- Bitler dalma sö1ledlklerlnln ak
sini J'•Pllllfbr. itatranm IKall be ela· 
ima tlmalden ve tarktan ıelmlfUr. 

- Burünkü muhaııamada itaa,anm, 
Alnaanranın ranmdan bqka bir J'er-

de mevlı:I alacaiuu aannediJ'• maa
nm! 

- Buna kat'iJ'J'eD kani b91anlQ'o· 
rwn. Çünkü mantıkidir ve man&lkın 

da memleketimin mes'ul adamlarm • 
dan uzaklattailDI aanne&mb'orum. 

T A K S 1. M Sinemasmda Şarkm 
Ses Kraliçesi 

,. 

OMMO GOLSUM'ün 
ÜMİT 
ŞARKISI 

(NEŞIDEI EMEL) 
Türkçt" sözlü - Ar•pça '9rkılı 

Filmi Anadoluya sevkolu 1aoa
ğından son gunıerden istifade 

ediniz. 
lıaveteo : Semplon ile en son gelen 

EICLER .IURNAL 
Bugün l 1 ve 2.30 da u ctız 

halle mAtlneleri 
Seanslar: 11 - 1·2.30 • 4.30- 6.30- 9da 

Aylardanberi tekmil dünya matbuatını seferber eden .. Bütün Avru
paıda hasılat rekorunu kı.ran.. EMİL ZOLA'nın en !büyük eserlerin
den yaratılan 

JEAN GABiN ve SIMONE SIMON'un 
Kudretinden örülen 

HAYVANLAŞAN 
• 

İNSAN 
Perşembe alçşamından iıtibaren 

L A L E . Sinemasında ,------------........................ ,, 
Bir Annenin ... Bir Kadının ... Bir Maşu'kanın romanı .. . 

En büyük aşk hangisidir? Pariste lük5 ve aşk. .• 

GEORGES OHNET'in fllheeeri 

ANA KALBi 
( Serge Pamne) 

Herkesin kendisinden bahsedeceği ve pek yakında 

SÜMER SINEMASININ 
göstereceği büyük bir film -----

tavassutu 
(1 inci sahifeden devam) 

Söylendiğine göre infiratçılar bt.. 
le Hitler'in talebi üzerine Reisi 
Cumhurun müdaıhale etmesine iti
raz etmektedirlr. Çünkü bunlar 
evveli Almanya lehinde teşebbü
se geçilmiş olmakla ittiham edil-
mekten korkmaktadırlar. Sonra da 
sulh davası için olsa bwe Ameri'ıa
nın Avrupa işlerine karışmasını bir 
an'ane olarak tecviz etmemekte -
dirler. 

Hariciye nezaretinin etrafında 
bulunan'.lar, Fransa ve İngiltereobı 
muvafakati ahnmadıkça Ruzvel -
tin tavassutu mevzuu bahsolarm
yacağını saklamamaktadırlar. 
D~er cihetten Reisi Cumhur 

şimdiden akamete mahkfun olan 
bir müzakereye tavassut etmek ve 
hakiki bir suth tesisi için değil de 
sadece bir mütareke temini için 
Hitler'in tertip ettiği böyle bir ma
nevraya alet olmak istememekte
dir. 

Amerikan efkarı umumiyesi Hit
ler'in nutkunu şiddetlle tenkit et -
mekte ve bu nutkun Nazi nazari
yeleri ile müttefiklerin nazariye
lerinin telifi kabil olmadığına bir 
delil teşkil ettiğini beyan eylemek
tedir. Hitler'e göre sulh Alman 
haklarının ve ihtiyaçlannın her 
şeye tekaddüm ettiğinin bütün 
milletler tarafından tanınmasını ve 
Allman tahakkümü altında herke
sin gerek kendi arzusu ile gerekse 
kuvvetle boyun eğmesi demektir. 

Walter Llppmann, Uzaqarktald 
vaziyetin Ameri.kaya donanması -
nın büyük bir kısmını büyük Ok
yanusta bulundurmak mecburi • 
yetini tahmil ettiğini ve Afrika sa
hillerinde müstemleke istiyen Al-
manyanın bütün Amerika milOe~ 
leri için 1914 dekinden daha büyük 
bir tehlike teşkil ettiğini söylemiş
tir. 

Ayan azasından ekseriyeti Fran
sa ile İngilterenin muvafakati ol
madıkça ve devamlı bir sulhun te
me1leri atılmadıkça Rooseveltin 
müdahale etmemesi taraftarıdır. 

Bunlara göre Hitler'in teklifi bi
taraflık kanunu müzakereleri üze-
rinde hiçbir tesir husule getirmi
yecektir. Yalnız Utaı'h demokrat 
ayanından Thomas Reisi Cumhu -
run müdahalesi taraftarıdır. 

Jl)'depark 8 (A.A.)- HIUerbı auıı

vel& tarafmclan ;yapılacak bir tava• -
autu kabul edecettne dair Berllndetı 

blr haber verilmesi merine auııvel -
tin bu haberi tefsir e&mek lstedlilnl 
bildirmesi için beyaı saraya salüıl;ye& 
"verUmlf&lr. 

Ruııveltln etrafmdakUer ıu beyanal· 
ta bulunmaktadırlar: 

cBanan manası ,udur: RuzveU Al· 
man;ya dlplomul J'Olu ile resmen bir 

teklifte bulanmadıkça 1'&1etelerbı bU
dlrdlil Alman teklifini Duart dikkate 
almayacaktır. 

Bu teklif meselesinin RuııvelUn mlllı• 
&emel tuavvarlaruu anlamak maba
dlle Alman propapnda teşklli&a tan
fuadan uçurulmat bir balon oldula al· 
7ui mabfellerde 9iirlenmek&edlr. 

Den saatleri ve boğaz 
seferleri 

Mekteplerde derslere sabahlan 
saat 8 de başlanması üzerine uzak 
yerlerde ve Boğaıziçinde oturan ta
lebelerin İstanbuldaki mektep -
terine erkenden gelmeleri müJkül
leşmişti. Maarif müdürlüğünün te
şebbüsü üzerine Şirketihayriye i .. 
daresi tarifelerinde tadilat yap • 
mıştır. 

Yeni tarilelerle ilk ve diğer ba
zı seferler 5 er 10 ar dakika geri 
alınmışır. Bu tarifeler ya;-ın sa • 
bahtan itibaren muteber olacak-

KUgUft SAKARYA Sinamısmi ~ı_1all!!!!!!!rdı!!!!!!!!!!r. ~l!!!!!!!!!!!!!!~-
Asnn musiki fevkaLideliği... Fransızca sözlü Sovyetlerin yeni Roma sefiri 

B Ü Y O K C A Z Roma 8 (Radyo) - Moskovadan 

ALI F YE TYRONE POVER bildirJkiiğne göre, Gortkin yold.q 
Bat rollerde: CE A ve Sovyet hük\ı.metinin Roma sefır-

- Bugün eaat 11 ve 1 de tenzilitlı matineler. liğine tayin olunmuştur. 

LALE SINEMASININ 
Size hazırladığı büyük fırsatı kaçırmayınız -

BugUn Şaheserler serisinin 2 bUyUk tllml birden 
BETTE DAV 1 S'in Yarattığı FRED ASTAIRE - GINGER ROGERS'iı 
GUnahklr kadınlarmn hayab En .on en mUkemm•I illmi 

Damgalı ıAoıNuR Brodvay _şERENAoı 
Seanalar: 1 • 4. 8 &eanalar: 11 • 2,30- 8 • 9,80 
lldHıen: En .an luırp raporlan M Er R O JURNALDE 

BugU• aaat 11 ve 1 d• tenllltlı halk nuatlnelerl 



T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Cari Beuhlar ikramiye Plinl 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 
iKRAMiYELER 

1 Adet 2,000 Lirahk 
5 « 1,000 « 
8 « 500 « 

16 « 250 
60 (( 100 
95 (( 50 

~so « 2s 
435 

« 
(( 

(( 

• 

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

32,000 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnaz para bi

riktirmi§ olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş 

ohınonoz. 

Devlet Demlryollerı ve Llmenl•rı 
ltletme u. ld•resl lllnlerı 

Dnlet DemtrJollan 1 nn işletme Mi•1İrliijiinden: 
İatanbul banJiyöeü trenlerinden: ıı. 22, :Mi, 32, 34, 44, 48, 52, 54 w 23, 27, 

il, 37, U, 49, 51, 55, 57 numaralı trenlerin Y91llkoy - K. Çekmece arasındaki 

ııeyirt.n 1/10/938 Pazartesi ıününden itibaren lAjvedilmiştir. (8127) 

RADYO 
ANKARA RAYOSU 

DALGA UZl.JNLUÖU 
A.Q. 11,74 m. Ulll .Ka. 20 Kw. 
A.P. U,71m. Mil Ka. il Kw t• m. U8 Ka. Ut Kw. 

a.a U JINPUI. il.il •-Jelle& IU& 
............ il.il ....... .... 
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. T.ASHM :tLA:NI 
Sultanahmet Beşinci 

Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

8/10/939 Pazar 

•• 
gündüz saat 15,30 da 

8/10/939 Pazar günü akşamı 
saat 20,3() da 

•OMEO-JÜLYET 

* isTIKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 
8/10/939 Pazar gündüz 

saat 15,30 da 
8/10/939 Pazar günü akşamı 

saat 20,3() da 
iKi KEKRE iKt 

9/10/939 Pazartesi günü 
akşamı saat 20,30 da 

İKİ KEKRE İKİ 

Halk Opereti 
Bu ak.şam Beyoğlunda Halk 

opereti tiyatrosunda: 

Bu hesapta yoktu 
Operet 3 perde Yeni bale 

25 - 35 - 50 
~emizin 939/2 sayıqı d-Olı

ya numarasile terekesine mahke
mece el konulan Emin Ceylin ve 
n.'Besine ait Sultanatımette eski Is-

1 1 hakpqa yeni Cankurtaran mahal- TQPLANTILAR 
ılaPinde İıılıakpaışa caddesinde 15 '-----------
Jtapı numaralı binnın açık arttır - istanbul E naf Cemıyetleri Hasta-
ma 8Ul'etile aatlf8 ~ıkanlacağına nesi Başhekimlığınden: 
dair (SON TELGRAF) gazetesinin · istanbuJ Esnaf Cemiyetleri hastane-
1/10/~ tariıli nilshasında inttişar1 sinin bır yıl içerisine sıkıştırılan me
ıeden ve evsafı yazılı iianda birincil sa.isini ve müessesenin bugünkü vazi
~ık arttırm•ının sehven 1/10/939 yetini tetkık içın 14/10/939 CUmartesi 
-çar~a ve ikinci açık arttırma- lilnll saat 15 te bir toplantı yapıla -
tıınm da 16/10/939 perşembe ya - caktır. 
z~an ıtaııtııiıan birinci art - ----A----------·1 
'tırma gününün 11111939 çarşamba G uZ HE K 1 Mf J 
ve ikinci arttırma gününün det6/ Dr. Nuri Fehmi 
11/Q39 perşeni>e olduju ilin olu-
nur. İstanbul B~lediyesi karpsında 

Çoeak Hekimi Ayberk Apart. Tel. 23212 -

AC'iARAN 
AÇLAR 

saç boyaları saçların tabii renk 

leriru iade eder. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, daima sabit lta-
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç bcyalarıdır. 

İNG1ı.JZ KANZUK ECZANE 
BEYOOLU - İSTANBUL 

İstanbul asliye ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Davacı: İstanbul belediyesi tarafın
dan müdde.ialeybler .Fındıklıda Ömer 
Avni mahallesinde Beytülmalcı sokak 

16 numaralı hanede Rüştü ve Üskü -
darda Tenbelhacı Mehmet mahallesin
de SeJAmlaliefendi caddesinde 40 nu 

maralı hanede hacı Huseyın aleyhleri
ne a~ılan davadan dolayı müddeialeyh 

İsınailin ikametgahı hazırasının meç
buliyeti baaebile davetnamenin ilanen 
tebli&at icrasına rağmen muayyen 

eunde mahkemeye gelmediğinden da
vacı vekilinin muvafıkı kanun ıöru
Jen talebi veçhile hakkmda gıyap ka-

rarı ittihazına ve mezkitr ııyap kara
rının bir ay muddeUe ilinen tebliğine 
ve duruşmanın 21/11/939 tarihine mü-

sadıf Salı ıünu saat 13,30 a talikine 
karar verılmiş ve mezkür ııyap karan 
da mahkeme divanhanesine talik kı

lınmış olduğundan yevmı mezkür ve 

Teknik okulu müdürlüğünden 
1- 2/10/939 da yapılan mühendis kımu girif imtihanında 3 - 6 - 1 ı . 12 -

15 - 16 - 27 - 29 - 81 32 - 35 42 - 44·- 48 - 49 - 57 - 58 - 67 - 68 - 70 -
81 - 83 - 87 - 105 - 119 - 120 - 121 - 125 - 145 - 146 - 154 - 185 - 190 - 203 -
204 - 211 - 222 - 223 - 225 - 226 - 233 - 245 - 254 - 263 - 264 - 274 - 277 - 280 -
281 - 284 - 288 - 293 - 295 - 297 - 302 - 305 - 314 - 326 - 328 - 329 - 336 - 339 -
353 - 369 - 375 - 380 - 383 - kayıt numaralı talipler muvaffak olmuşlardır • 

2- Muvaffak olan talU>Jerden derece sırasile bangilerınin devlet hesabına 
hangılerinin kendi hesabına kabul olunacekları ve hangilerinin kadro dolayıslle 
kabul ediJemiyeceği ayrıca fJdn edılecekttr. 

3- Fen memurlugu kısmı imtıhanı 10/10/939 Salı günü saat dokuzda mek
tepte yapılacaktır. Mühendis kısmı imtihanına girip te kazanamıyanJradan arzu 
edenled11 9/10/939 Pazartesi gı.inü saat 17 ye kadar bir istida ile muracaatları. 

(8142) 

Glüf.cn ckmcqİ. Gavrcqi~"a~aması. SfZ hnycsİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 
'EICERLiLEAiM YE FAZLA $İ$nAMLIK iSTİDADI OLAMLAAIM GIDASIDIA • 

TAMIMMI$ ECZAHANE ECZA DEPOLARI iLE BÜYÜIC BAKKALIYELEADE SATIUA. 

UMUMİ DEPO: İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU-~STANBUL 
IZMIR Acen~emız Türk Ecza aepoauaur 

-·~~=----~---~~~~~~~~---İİİiiiİiiiiiiiiilillllimmii ....... ~ 
.. ıs lıa 21 Birinci teşrin Askerlik işleri 

ViYANA SON BAHAR SERGiSi Yüksek Ehliyetnameyl 
Haiz Olanlar 

Avrupanm en mühim iktısadi ve sanayi s~rgilerindendir. Fatih askerJık şubesınden: 

1- Yuksek ehUyetnameyi hals 

)anların ikınciteşrın 939 da yede1' 
bay okulunan gönderılmeJeri m 
rerdir. 

Her tUrlU izahat için haz1r bulunan ; Türkiye U numi MUmessill 

K. A. M 0 L L ER ve ŞER İKİ 
2- Şubemize mensup olan bu 

ları haiz okurların muayyen guııc-. 
kula gidebilmeleri iı;in hemen ş 

İstanbul Galata Mlnerva Han pos&a lı:ataaw: 1090 Telefon: 40090 

Siz de seyahat tenzilatından istifade ederek geri kalmayınız. 

Satış İlanı 
lstanbul Beşinci icra '" em11rluğu"dan: 

Yusuf İzzettin tarafından Vaklf Paralar İdaresmden 24347 lkraı numaras.ıle 
IXıTÇ alınan paray.1 nıukabıl birıncı dP.recede lpolek gosterilmiş olup bo• 11111 

ödenmemesınden dolayı satılmasına ka:ar venlen ve tamamına ycınınlı uç eh:i
vukuf tarafından (1650) lıra kıymet takdir edilmiş olan Bogaz.ıçınde Sarıyerde 

Çeşme sokağında eskı 7, 7 Mu. yeni 25, 29 No. lı sng tarafı 32 sol tarafı 28 çap 
No. lı mahalleı, arkası şahsı ahar uhdesinde bulunan mahal, onü Çeşme so
kağı ıle ~euıJi kargır dukkfının e\saf ve mesahas.ı aşağıda yazılıdıı: 

Gayrimenkul Snrıyerde Çeşme sokagında 19 taj No. ı;ını taşıyan dükk5n 
olup ömı camekanlı \ e ıstor kepenklı, zemini betondur. Arka tarafta arsaya 
açılır bır kııpı mevcuttur. Ahşap merdıvenlc yukarı çıkıldıkta zeınını ahşap 

taksimattan ari buyuk bır ofa h,,-ılındedir. Merdi\ en altında bır hela "-ardır. 

Elektrık tesısatı mevcuttur. 

tırmaları ilan olunur. 

-------

istiklal Lisesi Direktörlüğünde 
1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yet 

yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erke• 

talebe kaydına devam olunmaktadır • 
2 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderili!• 

Adres: Şehzadebaşı Poliı Karakolu arka'lL Telefon: ~ 

İstanbul Belediyesi hanları 
UMUMJ EVSAFI: Bın,ı kıırglr olup ön ve artım yüz.lcri ı;imC"nto ınvnh ve 

menin icra lulınacagı malümu olmak üzeri alafr'1nga kıremıtlc ortulu ve bak,kal ta..anlıdır. limanın u:.1 katı ardıye 

saatte mahkemeye gelmesi veya tara
fından vekil ıöndermesi ve gelmediği 
takdırde hakkında cıyaben muhake-

Büyukdcrede Hususi İdare malı Ha mı diye mektebinin tamir! açık ek 
ye konulmuştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 de Daımı Ene 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 403 lıra 42 lı:UJ'UI ve ilk teminatı 30 lira 2f 
ruştur. Şartname Zabıt ve Muamellıt M udürluiü kaleminde gönllebılır. 

)erin buna bEnı.er en az 200 liralık iş yaptıklarına dair Nııfıa Müdürlü 

ve teblığ makamına knım bulunmak olarak kullanıtmnktadır. 
üzere keyfiyet gazete ile ıJan olunur. 

(20960) 

Halkevinde De~l-er 
Fatih Halkevindea: 

Dukkfin yem, ı keJeye yakın \ e çarşı içindcdır. 

MESAHASI: Kayden 38 ~ıra bilmesaha 39,68 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudut, e\ :Jf ve mesahası yazılı gayrımenkulun tamamı açık art
tırmaya konmuş olup 16/11/939 t.-ırıhıncraslıyan Perşembe gunu saat 14 den 16 ya 
kadar Yenipostahane bına ıııdaki dairemizde açık arttuma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin "'o 75 şini buldugu tukdmJc gayrimenkul en 

Evimizde aşagıdaki dersler aı;ılnuş- çok arttıranın uzerine ıhnlc edilecek, aksi takdııde en son arttıranııı tanhhudi.i 
tır. Yazılmak istiyenlerln her gun saat baki kalmak iizere arttırma on beş gun müddetle temdit edılerek 1/12/939 tari-

hine rashyan Cuma gfınu saat 14 den 16 ya kadar yine daırcmızde ikınci aı;ık 
10 dan 21 re kadar Evimiz direktörlü-
june her ders içın 3 fotograf \ e nı.i

fus huviyet varakalariJe muracaatlnn 

ric:a olunur. Derslere 16/10/939 tari
hinde başlanacaktır. 

arttırması yapılacak ve bu lkınci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıy-
metın % 75 şmı bulmazsa oorç 2280 No. lı kanun hukumlerine gore beş musavi 
taksılte ödenmek uzere tecıl edılerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmayg.irmezden ev\e) ınuluımmcn kıymetin 
% 7,5 nısbetinde pey akçesi vermeleri veya mılli bir bankanın teminnt mf'ktu

Turkce okuma - yazma, hesap bilgisi, bunu ıbraz etmeleri lazımdır. 
hayat bılglsi, Saglık bilgisi, :lransızca, Bırıkmış vergı)erle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve deJlalıye re imle
(A-B), almanca (A-B), ingılizce (A-B) ri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edılir. 20 seııelık taviz bedeli müşte
muhasebe, lotografçılık, akordıon, pi- riye aittir. 

alacakları fonni ehliyet vesıkası ve ilk teminat makbuz veya 
1 ihale gunü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Karadeniz sahilinde büyük bir müessesede 
çalışmak üzere çok iyi bilen 

STENO - DAKTİLO aranıyot 
isteklilerin (A. z. 375) rumuziyle 176 P. K. adresi 

yazı ile müracaatlan. 

. Ahmed Akkoyun~u 11••••••••••••••••••••••••• 
aUba • Talimhane Palas Ne. • Sahibi ve neşriyatı idare eden 
azardan maada her gün saat j Ba~ muharriri yano, keman, fanfar, koro, solfej, re-

1 DEM izZET BENiCE • sim, biçki, dikiş, nakış, ev idaresi, 

2004 No. lı icra 'e iflas kanununun 126 mcı maddesinin 4 uncu fıkrasınca, 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer· alakadarlarının ve ırtıfnk 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddıalannı, 

bu ilanın nef)'i tarihinden itibaren 20 gun içinde evrakı müsbiteJerıle b 1 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilliJe sabit olmadıkça satış 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha faz.la malfünat almak istiyenle 

ı 10/939 tarihinden itibaren herkesin gôrebilmesi için açık bulundurulacal' 
arttırma şartnaınesile 938/1979 No. lı dosyasına mi.ıracaatları iU\n olunur. 

15 den aonrL Tel: 40127 Son Telcraf Maibaau şapkacılık, çi~ekçilık, kaligrafi. 

No. 109 Yazan: M. SAMI KARA~ıu.. 

Yalnız manzarası ile insanı titreten bu harp 
aleti o devirde inanılmıyacak şeydi 

Alm11 olduiu kuvvetle tesirl yüz 
mialJ artan mermer ve yahut taı sillle 
bazan surun cesim bir parçasını hazan 
bir burcun ıuafından zıyades.inı, ve 

yahut iki burcu birbirine bajlıyan du
var kıt'asını veY9 bu burçları birbiri
ne batııyan mazcallan devinyordu. 

Surun en kalın kısmında bıle böyle 
bır sadmeye hasara uiramaksızm mu
kavemet eciebllecek oldukça 1ert, ve 
mubvım malzeme bulundurmak 11-
zım selıyordu ve bu suretle her ~ılan 
ve paralanan sur kısmını Rumlar dur
madan tamir edıyorlardı. 

.İtte; yalnız manzarasıle insanı tit
reten bu aletı harbin lruvveij o de\-re 
nazaran bl>yJe inanılmıyacak bir de
recede idi. 
Eskı Krallar, eski kumandanlar, eski 

imparatorlar ve bütun dünya Hazreti 
Fatih İatanbul ıurlan ~une gelinci-
7e kadar boyle bir aleti harbi tam -
JJUYorlardı. 

Qer; Hazreti Fatıhın icat ettlii bu 
•Jır toplar. Jstanbul muhuarasmdlın 
wv.ı keşlolunmUI olaQdı. eski ku
.,.,,.nıar ıur IChri mubasara ettik -

leri vakit, hlçblr ,ey kendilerine mu
kavemet edemezdi. Mudafaa surlarını 
devırmek içm birçok mftnialara düçar 
olmazlardı. 

Bu ceaım topların attııı güllelerden 
biri, muhasaranın on dördüncü günQ 

beş mazıalı biçerek surun üzerinden 
aştı ve bir kilisenin ara duvarına dü
IÜP orada bin P81'\'8 oldu. 

Bu toplanlan her biri ıünde müte
addit defalar endaht yapabiliyordu ve 
her defasında milthif gülleler, kalenin 
bir parçasını tahrip ediyordu. 

Hazreti Padişahın bizzat talim ve 
terbiye ederek yetiştirdiıi topçuları, 
gQIJelerin duştiliü yerin tesirini ya
kından ıörmek için, her atımdan son
ra, büyük hendeğin kenarına kadar ko
şuyorlar ve pşkınlqan, hayretten ba.1-
rete düşep, korkulanndan titreşen mü
dafileri, kendilerini kurtaramamıılarsa 
ok darbelerile avlıyorlardı. 

Sultan Mehmedin muhasara topla
rının hakiki miktarını, ve surun kar
lwnda yerlestlrllıniJ oldukları meva
zii sıhhatle tayin etmek pek güçtür. 

Bu da muhasara müddeti olan elli 

dört gün esna ıncla ve bılhassa top noktası addetügı mahallin karşısına 

meftılerinin sık, sık tebdılindeiı ve 
be.iki top adedınin de sabıt kalmama
sından neş'et eder. Beherı dort cesım 
toptan murckkep on dört gnıptan, da
ha dogrusu on dört bataryadan bah-

sederler. Muha arayı gören ve iı;incle 

yaşıyan Venedikli cBarbaro> her bıri 
en cesim bir topla takviye edılmiş do
kuz bataryadan bahsetmektedir. 

Hazreti Fatihin, İstanbul önunde i
lti yüz bombardaya mahk oJdugu mu
hakkaktır. 

Ayni zamanda muhtelif blrı;ok nok
talara gedikler açmak fıkrinde olan 

Sultan Mehmet, topçusunun faaliyeti
ni, bilAhare açılmış olnn gedikler ile 

anlaşıJdıgı veçhile surun başlıca üç 
kısmına karşı temerküz ettirmiştir. 

Bidnci cesim toplar grupu Tek!ur
aarayı ile Eidnekapısı arasındaki sur 
kısmını döğüyordu. En ehemmiyetlisi 

olan ikinci grup cLiküs> vadisindeki 
Topkapının karlısına tabiye edilmişti. 

Müthiş Türk topçusunun başlıca te
sir merkezlerinin bu üç nokta olduğu
nu buralardaki surun son derece ha-

rabiyetinden bugün bile anlaıılmakta
dır. 

Hazreti Fatihin topçuları surların 

bu kısmlDI ağır topçusile tahrip ettiii 
müşahede olunmaktadır. 1453 senesi 

mayısında şehre bu gediklerden dahil 
olduiu pek sühuletle anlaşılıyor. 

Türklerin, bütün bu mefhur toplan 
meyanında üçü, cesametleri ve tesir
lerinin derecesi itibarile en ziyade ta
nılmıftı, 

İşte, bunun için Hazreti Padişah 
bu üç topun battı müdafaanın en za,Jıf 

vazedılınesıni emretmışti. 

Lıkus vadi inde tamamen kendi 
karargahı umumisi karşı ında bulunan 
mahal tamamıle kanlı bır mucadcle 
saha ı olmuştur. 

Bu, agır toplardan biri guııde yedi 
adet top ve geceleri yalnız bir tane 
gülle atıyordu. 

Bu, uç agır topun biı·i i cVelakcrna> 
sarayının karşısına ikıncısi •Sen Ru
men> kapısının (Topkapı) bir cephe
sinde bulunan Padişahın karargahına, 
tiçüncusu de bu ikisinin arasına va
zedilmişti. 

Bu üç alır topun yanında Sultan 
Mehmedin mühendisleri elinde, muh
telif bataryaların arasına yerl~tirdik
leri, ıayet büyük eski birkaç cKata
polt> lar da mevcuttu. 

Eski muhasara!arda dehşet veren bu 
bir nevt mancınıklar, halatlardan mü
rekkep bir sistem sayesinde ıiddetle 

ıerilip badehu birdenbire koyuveri -
lince, cesim kaya parçalarını, tasav -
vur edilemez bir ıiddetle sun ve bü
tün şehre fırlatıyordu. 

Bu mancınıklarla atılan taıJar, İstan
bulun surlarını ve kalelerini müda
faa edenleri derhal telef ediyordu. 

Mancınık.!arın attıtı muhtelil laf ' 
par~aları kime rıuılellrse hemen par
çalıyarak yere seriyordu. 

Hazreti Fatih, ajµ' toplar ıibi man
cınıklar üz.erinde de baz.ı icatlar vü
cude ıetirmiıti. 

Surlann etrafı mancınıklarla dolu 
fdJ. Bir yandan alır toplar bir yandan 
da mancınıklar durmadan tat •vuru
yorlardı. 

Eğer hep böyle oanasaydı, 
- Gelen paşam, giden ağam ... 

Denmezdi. Bu kusur, ne bende, ne şunda 
değil hodgam fert ahlakı üzerine kurulan cemi

yette, muhit, maarif, insanlık hüviyeti telakkile

rinde aramak lizımdır. Cemiyetin sıkı disiplinci 

ve münkir karakteri bir bölüğün ayni terbiye ve 

ayni yeHştirmeye bağlı neferlerin«Je.ki ahengi k~ 
di hüviyetine mana veren bünyesinde bulduğu gün 
bu mesele de bütün ben~rleri ile beraber halle -

dilmiş olacaktır! Fakat, nerede o gün • 

• •• 
Bu, ptanın üçüncü haber gönderişi oldu. 

Budala adam! Ne yapacak beni?, Nusret ôün 
akşam, 

- Belkis, paşa bugün Şerif Beyi ıöndennifti. 
iDedi. Süzünü kestim, 
- Bana da Avni Wendi geldi 
O, anlatacağı yerde, merakla benden aorduı 
- E .. Ne dedin?.. ı 

Omuzlarımı ıillatlın, gayet llkayıt, 

- Hiç ne diyeceğim.. Gelemem •• Dedim. 

- Fakat, hataymış? .. 

- Olabilir! .. 

- Senin konaktan çılı::tığın lilndenberi hata 
Imiı? • 

-Bana ne? .. 

Nusret oturduğu yerden heye<:anla kalktı. 

lakayıtliğime hayret eden halile: 

cım. 

- Canım efendim bana neymiş olur mu?· 

Diye yiaüme dik dik baktı. Ben, gene Ja1' 

O zaman, 

- Hah işte şöy~. sözümü dinle .. 

Der gibi bir eda ile rahat bir nefes aldı: 

- Derhal gitmelisin!. 

Uüfe ile, 

- Demek sana da fazla gelmeğe başl 

Dedim arkasından uzun bir kahkaha s 
di.Jn: 

- Kah .. Kah. Kah! .• 

Nuaret kıpkımıızı oldu. Gene telişh idi: 
- Hayıı· .. Hayır. Sözlerime yanlış min• 

lllfye kalkıf!118 l-
Diyerek kendisini müdafaaya çaJışıyordU. 

ise .işin tamamen alayında idim. 

Kararını vermif, fakat, karşısındakine bit 
ran müşkülatla anlatmaktan zevk duyanlJt 

hareket etmekte ve onu iyice tartmakta, fik 
ıomma kadar öğrenmekte devam ediyordum· 

- Yanlı§ mana vermiyorum. Düşündü 
bi an)ıyoruml. 


