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) ral Georges ile bir gö· 
~ rUşme yapmışlardır. 

) Berlindeki Japon 
sefiri geri çağınldı 

Almanganın şarktaki hudutları, yalı.udi ve 

Londra, 6 (Hususi) -
Bcrlindekl japon eeflrl 
geıi çağınlmıştır. Buna 
sebep olarak, japonya
nın sefirlerJ arasında 
umumt bir değişiklik 
yapmak üzere olıduğu 

gösterilmektedir. . ....._ ....-...._ ...-... ........ ....-...._ ...-.. ...-... ...-.. ,,; . 
.,.A.LA.LAW.il,V,,,LA.ı.KL4. 

Benes Fransaya geçti 
ekonomi meseleleri de lı.alledilmek şartile 

) 
e Sulh va.Pılabilecek Londra, 6 (Hususi) - İngiL 

terede bulunan sabık Çekosl0-
vak Reisirumhmıı Beneş, Fran. 
saya gİbnôftir. 

h taarruzumu1 !Nutuk, Vaşington, Roma, Londra, 
rp !~~!,u!~,~~~ Pariste katiyen iyi karşılanmadı 1 

_.w..L.lfitıer Rayıtag meclisin~ top. 

• 
• 

· •e bütün cihan efkanumu
' -.İllin büyük bil- merakla bek
li nutkunu söyledi; Alman 
let reiıi devamlı bir ıulhun 

l'mı bildirecekti. Bu, bK-
laarruzu olacaktı. Ha?l>uki 

bir ıulh taarruzu deiil, 
"-l'J> taarruzu çıktı! Ciddi 
"'1h teklifini bekleyenler en 

perdeden garp demokra. 
~tlerinden istihzalar gör. 
a. ! Bu nutku dinledikten ıon
.... eol'llPtıiniiicm ıulh tanı. 

itine kanşmak istemediğini 
1 oldular. 

liitlerin bu nutkundan sonra 
Moıkova anlaımaıı muci. 

Sovyet Ruıya ile Almanya 
elan lnsiltere ve Franıaya 

terek bir ıulh teklifi yapıla
'-ııclır? Bu nokta anlaşılanu. 
Ancak Führer lqiltere ve 

Ja meydan okurken ltal. 
~ ittifakından kendisine 

~çiik 'bir yardam gelmiyece
-..aati ile hareket ediyor. Bü. 

Gınitıerini Sovyet Ruıyarun 
91l ..... te.neı yardımlarına bağla. 

• 
1"1n ile Almanyanın müna· 
• • • söıteren fıkra f'ldur: 
te.ı,.. hududuna candan ria. 
ecleceiiz ve dost kalacağız. 
11hn devamı için -.nimi 

·~·--tJerin daha samimi 'bir 
~uwiw elimizden pldi

çabpcaiız." 
~ acaba tt.ıyact.n w.... 

Bertin • ROlm askeri it. 
-·--·-niçin hiç temas ebniycr? 
4L_~ okuyunca insan artık 
~. 1talya çelik ittilakmın 
ıL'1be bnpı olduğuna hiilane. 

• aeliyor. Böyle Wr natuk.. 
"9.~ ~ ttalyan lnicladuna 

11 ~ riayet etleceiiz diyerek 
~~ ftlmeci llile manalıdır. 
~~ RmwcJ. llar enditeler 
~ olduiu için Berlinin te
ct ..-meğe lüzum gönnüş 

~J ~demek değil midir? 
2) " tlerin nutkund" itaba yeri
~~ Scwyet R~tya bel 
~ sö-teren fıkra da ıu· 

52
' ~".,.ene) .öyledijim sıöi 

müzakere ihtimalRomaya göre, nutuk 
/erini tamamen yıkmıştır. Sulh teklif-
/erinin ltalga tarafından müttefiklere 

tevdiine artık ihtimal goktur 

. 
::Alman topçuları f'olon1f(Jda 111lcıln11ş 1Jir köpriidcn gcçiyor1m- (Yazısı 5 incide) 

Finlandiya 
Rusya ile mV.zakerege girş-i 

mekten imtina etti 
1 
1 
1 

lstanbulun kurtuluşu 
dün kutlandı 

....-.--.. ,. .. , J. 

Kah"raman aa'Ti,erlerimiz geçi.yor '(Yum 3 ftııcüde) 

DaDal<dlye 
Fransanın muhtelif memleket
lerle harici siyasetini anlattı 
Paris, 6 (A.A.) - Havas: A-, 

~~~·i.ı;~r~ e~:e;:, !" AtatUrkUn kabri 
encumen reısı Berenger'nın ter. 
tip etmiş olduğu bir sual sc. Rasattepedeki 
risine cevap vermiştir. ~ istimlak bitti 

B. Daladye, Almanya - Po. ~ Ankara, 6 (A.A.) - E· 
lonya anJaşmazlığmm doğuşunu > bedi Şef Atatürk icin Ra
ve Alman hükfunetinin uzlaş _ t sattepede yapılması ~u-

• _ . . ~ karrer Anıt • Kabir yerınln 
mazhgı ve suıruyetı karşısında $ istimla.k işleri tamamlan-
muvaffakıyetsizliğe mahkfım <>- ~ mıştır. 
lan Fransız ve aynı zamanda 1- ~ Bu iş Icin Başvekllette 
talyan gayrtlerini anlatmış ve > teşekkUl eden komisyon 
bu bahiste pek yakında bir ma. ~ bugUn toplanarak inşaat 

- k"t d'I •· · b"Jd" işlerinin tesrii etrafında 
vı. ı. ap neşre 1 ecegını 1 ır - tetkikler yapmış ve bu me. 
mıştır. ~ yandş. pek yakında inşası-
Diğer suallere cevaben de B. na başlanacak olan Anit • 

Oaladiye, Fransanm Rusya, Ja. Kabır'in TUrk mllletlnin 
ponva, Türkiye, Balkan memle- ~ şerefine la.yık bir mUkem. 

S mcliyettc olmasını temi· 
ketleri ve komşu bitaraf dev - ) nen projesi için bcynclml-
letler ile olan siyaseti hakkın- : Jel müsabaka açılmasını 
da izahat vermiştir. 1 karar altına almıştır. S Aıa.. anlapnan yalnız ik.. 

S ~ 4leiiJ, her ciheti içerisine 
~ "":" aalapnadır ki tıu herkese 
ı. ~ cenp tetkiJ edebilir." 
""llllı ~ natku 1Nr sulh v,...;ne 
~ ~ '-rrmu olduğu icin a. 

Litvanya - Sovyetler Birliği arasındaki 
.müzakere yeniden başhyor 

\11 9 11 4 de: 

~" Pariste nan1 kar
~ diye düfiinmeie ıml''-=tl 
~ • Bu sözler gerek 1nl(İ~.z, 
~ P.oanıız ıulhçularmı harp· 
~~~da haı efmeie mec
~ -~. Garp cephesinde_ 
~ ~ketl"'ri vakm W,ir za. 
i.. s.-; ~ ıiddetini t.uıacakbr. 
~ l'inlerde Almanlar tarafın. 
~~ 'bitarafh~ b!!m· 
~~ daiır ~7.etelere 'bur 
~ aelmiıti. Hitlerin nut· 

...,.. ...a ihtimali teyit ed-. 'bir 
(Devamı 5 incide') 

Kuanas, 6 (A.A.) - Litvan. 
ya nazırlar meclisi Sovyetler 
Birliği ile müzakereye devam e. 
dilmesine karar vermiştir. 

Litvanya hariciye nazırı Urb. 
sys, yarın Moskovaya hareket 
edecektir. 

Kaunas, 6 (A.A.) - Litvan
ya murahhas heyeti, 3.10 tari
hinde başlıyan Sovyetler Birli. 
ği - Litvanya müza.kelerine 
devam için hariciye nazırı Urb • 
sys'in başkanlığmda 7-10 tari. 

hinde Moskovaya gidecektir. 
Tallin, 6 (A.A.) - Stefani a. 

jansmdan: 
Moskova radyosu. Finlindi. 

ya Başvekilinin Sovyet Rusya 
He müzakereye girişmekten 
kati surette imtina etmiş oldu
ğunu söyledikten SOIU'a şu mü
taleada bulunmaktadır: 

Finlandiya hükfımetinin bir 
ticaret mukavelenamesi tanzi -
mi maksadiylc Moskovaya gön. 
dermekten kati surette imtina 

etmesi karşısında Sovyet Rus. 
ya, icap eden kararları almak 
hakkını muhafaza eder. 

Londradaki heye
timiz şeref ıne 

Londra belediye reisi 
bir ziyafet verdi 

(YaNi '5 incide) 

Heligolant'da Almarı 
donanması nasıl 
mağlUp oldu ? 

Yazan: Yekta Ragıp Cneıı 
(7aa.n 6 U!C'lıl 
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insanlar memleketinde 
1 
__ ....,.. ____ Yrzan: SADRl ERTEM -----• 

" - Geliyorum guzel kız, ge-
liyorum, izin ver bana!. .. 
Kız sadece: 
- Gel, dedi. .. 
O zaman ortalığı sular kaıı· 

ladı. 
İhtiyar dost o kadar heyeca. 

na. gelmişti ki, artık cümleleri 
mazi sıygası ile söylemekten 
sarfı nazar etmiş, kendi gör
dUğU, yaşadığı bir alemdeıı 
bahseder gl bl balısec.liyonl u. 

İhtiyar kadın. inek ortalık
tan kayboldu. Fakat bu SU) a 
girenlerden iyi kalpli, grinltin· 
de kötUlUk taşımayanlar :,arı. 
şın kızı suyun listiinde gbrü r
lermlş. Altın sarısı saçlanııı 
sırma gibi salıverirnıiş! ~ıa, i 
gözleri ile gli ltimslyerek etra
fa bakarmış! 

" - Siz dedim, iyi kalpli bir 
adamsınız ... 

Cümlemi bitirmeme müsaa
de etmedi. 

- Soracağıııı biliyorum, de. 
dl. Ben erkeğim, doğduğum 

gUndenberi her yerde yosma
ların hayalini görlirlım. Suya 
gelmeye hacet yok benim için! 

lhtiynr dost mlistehzt göz
lerini hafif~e oynatarak saka· 
Jmın ucunu okşadı: 

" - Hem, dedi. Bu Sarı kız 
bilir misıniz ,hekimlik ele eder. 
miş! 

Yatakta çok zaman kalan 
hastalara hocalar, he kimler 
kı'ır etmeyjnce onu son tedavi 
yeri olar~k buraya getirirlerdi. 
Hani şimdi Viyanaya fJlQn gö. 
tUrtiyorlar; işte öyle .. 

Bir gece hastayı buraya şu 
taşların üstüne bırakırlardı. 

Gece yarısı geçtikten, el e
tek.çekildikten sonra S:ırı kız 
orta.ya çrkar. Havanlar döğer, 
ilAçlar yapar. Hastanın bedeni. 
ne'sUrer; hasta. sabahleyin dt· 
rl kalkar. Yahut Sarı kız has
tayı kollarındnn tutar, suya 
gelirler; o za;:ıan da lıastanın 
BllisUnU suyun içinde bulur_ 
lardı. Amma iyi olanlar ölen
lerden pek çoktu. 

lhtiyar dost tekrar gtiIUm
scdi: 

" - Doktor dedim de aklıma 
geldi. Azrail oğlunu okutmuş, 
oğlan tıbbiyeden şahadetnume 
almış, mütehassıs olmuş. Fa~ 
kat baba. ile oğlu birbirlerinin 
zııddına işlerle ıııeşguldtirl er. 
Baba insanları öldlirmeğe, o
ğul insanlara sıhhat ver:neğe 
memurdur. Baba oğul ara
larında bir iş hölUınll yapar~ 
Jar. Baba der ki: 

- Oğlum, sen beni bir has
tanın başr ucunda. görürsen 
bil ki ben onu götlireceğim, 1 

nafile yere uğraşma! Ben seni 
bir hastanın başı ucunda ,gö
rürsem ben de onu sana lıa~ış. 
larım; sen de ona sağlık •;er! 

Bir gUn bUylik adamlardan 
biri hastnlamr. Mütehassıs 
<loktor diye Aırallin oğlunu 
çağırırlar. ~Iuvaffakiyet kaza
nırsa, hem zengin olacak, hem 
de şöhreti dUnyayı tutacaktır. 
Doktor ı'ıletıerlni alır hastanın 
yanına girer. bir de ne görsUn! 

Babası hastanın başı ucun
da. Beti benzi atar_ Baba oğ
luna. sorar: 

" - Burada. ne işin var! 
" - Baba, der, annem gelL 

yor da sana onu haber yermek 
için geldim. 

Azrail derhal pencereden 
atlar, kaçar. Doktor vazifesini 
yapar ve muvaffak olur. Bu 
Sarı kız galiba, Azraili knçıran 
kadrnın ta. kendisidir. 

lhtiyar dost yerinden kımıl· 
dandı: 

" - Gideyim, Sarı kızı bir 
ziyaret edeyim. Hu yalıktn ::;u 
daha sıcaktır. Hem de şifalı
dır. Yani şu sizin rauyo ak. 
tivite dediğiniz şey vardır. 

İhtiyar bir anda suyn daldı 

halinden belli oıan ·şışınan su· 
ya daldığı zaman yüzünü bu
rnşturdu, eliyle göbeklerine 
tlogru iııeıı memelerinden biri. 
ni tuttu. Kabağı suyun yUztin· 
de biiyUk bir dsml kurtarma
ya memur lılr kahraman eda. 
~iyle öte) e beriye sallanarak 
bakıyordu. YUımeslııl bilen 
şişman evvelrt havuzun kenu· 
rıııcı çıktı. Birtakıın hareket
ler yaptı. Sonra iki elinin iki 
parmağıııı ayni zamanda iki 
kulağına sol<tu. dudakları kı. 
mılc.laııclı; ,.e birdcnhirc elleri 
ııi öne doğru uznttı; kııvuı;;tur

du ve h:l\·ada bir takla çe,·lrlll. 
Ondan sonrasını gl.lremcdim. 
Çiiııkli hn,•uzun suyu çoğ"nlır 
gibi oldu. lJnlgalar yükseldi. 
l.:öpUklı•r tın ana kadar fırladı. 
OlJ!ir :şişman yavaş yava:; va. 
karla, slikiınln Boyalığa doğru 
yol alıyordu. 

Bir nııda herkesin sempatisi 
şişmanlat ııı üzerinde toplandı. 

Şışirilmlş otomobil IA-stiğinl 
suya batırmak için uğraşan Uç 
delikanlı kollarını hareket et· 
tirmekteıı yorulan ;.;işmana bir 
kolaylık olsun diye: 

" - Lftstiğin bir kenarından 
tutun, dediler. 
Şişman lıistlğc ~·apıştı. üç 

delikanlı IA~tiğln te.,kll ettiği 
tekP.rleğin içine girdiler ve a
ğırlığı çelcmcye başladılar. 

Hem ke:seleııiyonım; hem 
d iışti n Uyoru m: 

Şişmanlık deyince insanın 
duclnklarına tatlı hır tebesslinı, 
bir sabah rüzgfı.rı gibi yaııışır. 
Ve gözlerini yaz gUnlerinin 
en sıska insanlarını bile Uze. 
rine çeken geçirilmiş, öte
sinden berisinden bu har fışkı
ran bir semaver haline koyan 
buğucu manzarası kaplar. 

Başınızda güneş erimiş bir 
bakır gibi kaynar. Ayaklarını
zın altında kaldırım kayalaı·ı 
rlr Hl.Y parçası yahut asfalt 
Yıcık vıcık kaynayan bir çn. 
ruurdur. Bastığmız yerlerde 
topuklarınızın dumanı tüten i· 
zi kalıyor. Şimdi bu yolda 'ko· 
ca göbekli, gen\ş kalçalı, mü
devver omuzlu, kat kat enseli 
tesadüfen gökten yere dUşmUş 
bir balon hissini veren insanın 
güneşe karşı tutulmuş bir yağ 
fı~ısı ,gibi her tarafrndau SL 

cak vıcık "ıcık yağ tabakaları 
sllzüle sUzüle ilerlediğini ta· 
savvur ediniz. 

O, elinde mendili, sırtında 

elbisesi kazana batırılmış bir 
çamaşır halini almıştır. 

Hem terini silen, hem de kp.
raya dlişoıtiş balıklar gibi ağ
zını açarak soluyan bu adanın 
acırız. 

Fakat o bizim merhametimi. 
zl mukabelesiz bırakmaz, bi1J 
glildUrür. Bunuıı için "Şişman· 
lık, yaz ve tebessüm,, kardeş 
gibidirler. 

Bunlar ::;anki birbirlerini ta
mamlamak için halkedilmişler
dir. 

Gündüzle gece, baba ile o. 
ğul, yangınla ale\· gibi.. 

Her zaman zahmet çeken 
vUcutıarıııın her zaman hum· 
malı olan ve daima elbiseleri 
ile vlicutlan arasmda ılık zey
tinyağı tabakası taşıyormuş 

hissini duyan şişmanlar her za
man sırtlarında yUz kilodan a. 
şağı olnııyan bir yliktiıı ağırlı· 
ğını ta~ıdıkları halde insan ru
huna ağırlık vermezler. Şiş
manların ruhu sanld bliylik, 
kı:ştliyli ndeu yapı 1 m ış bir ya. 
tak gibidir. 

Onların dosttan bu döşek. 
lerde rahat rahat ıızanırlar. 

fyi kalpli şh;nnanlur, kötil 
kalpli sısknlarclan daima çok· 
tur. 

(Dnha m1rl 

i zmir tütün piyasası 
ve kayboldu. İzmir tütün piyasası ayın on 

Bu ihtiyar dost bu yalığa na- beşinde merasimle açılacaktır. 
sıl girecek diye aranırken ya- , Bilhassa Amerikalılar şimdiden 
nımcl~n sesler geldi : mübayaata hazırlanmaktadır. 

- Bir saatte bir kilo yağ e. Amerikalıların bu yıl valnız E· 
ritiyor bu su!... ge mıntakasından 16 mÜyon ki-

Bunu sıiyllycn iki gubekli lodan. daha fazla tütün alacak· 
zattı. Bir tanesi anlaşılan yUz· larr haber verilmektedir. İngiliz
mek bilmiyordu. Peştemalının ler de Türk tütiinü almağa ha. 
Ustunden beline iki tane sarı zırlanmaktadır. 

su k~qağını sık~.' sıkı sicimler- Mudanya _ Istanbul 
le bagladılar. Vucudunun terle • 
ıela'Ilmış olduğu belli idi. YilzU kış vapur seferlerı 
kaynay&ll bir tencerenin bu. Mudanya • İstanbul arasınd;ı. 
ğa7a b akan tarafı gibi idi. Şiş- ki kış vapur seferlı-ri diin:len iti
man adrımlan herkesin dudak- haren ba~lamı~tır. Kara:Jenize de 
ıarırıl1• bir tebns<Jlim ihtiyar_ yalnız hayvan almak Ülcre dün 
sıaeıa l;elll'di., Y~ba.ncı olduğu ilk ilave postası kaldırılmıştır. 

Okullarda pasif 
korunma 

Arazisi müsa ı t okul ,arda siper 

fecrü beleri yaptlacak kaztlma 
İlk tedrisat müesseselerinde 

yapılacak pasif korunma teşkila
tını görüşmek üzere ilk okul baş 
öğretmenleri dün saat 15 de İs
tanbul kız lisesi salonunda maa. 
rif müdürü Bay Tevfik Kutun 
başkanlığı altında bir toplantı 

yapmışlardır. Toplantıda: ilk ön· 
ce resmi gazetede neşredilen pa· 
sif korunma kanunu okunmuş. o· 
kullarfa kurulması istenen kol· 
!arın süratle okullarda teşkil e
dilmesi karar altına alınmı tır. 

Bundan sonra srrasiye okullar. 
da gece ve gündüz tertibatı ya· 
pılması vazife alan öğretmen ve 
talebenin adlarının tesbit işi gö· 

Perapala s oteli 
kapanıyor 

Avrupa harbinin en çok dv
kunduğu müesseseler arasında 
bulunan otelLnlcn bir kısmı ka
panmak üzeredir. Şehrimizin en 
büyük oteli olan Perapalas bu. 
gün faaliyetini tatil edecektir. 
Bütün dünyaca tanınmıs bir mü
essese olan otel dün kapanacak· 
tı, fakat valinin şehir namına ve
receği ?İyafete otel salonları tah. 
sis olunduğundan müessesenin 
kapanması bugüne bırakılmış
tır. 

Otelin günde 300 liralık mas
rafı olmasına ve vergilerin de 
bina ile mütenasip olarak hayli 
yekı'.'ın tutmasına mukabil bilhas
sa ecnebi müsterilerin birkaç ki
siye inmesi dolavısiyle zararı da
yanılmaz bir hale gelmesi bu va. 
ziyete sebep olmuştur. 

Diğer büyük oteller de işçile· 
rini yan yarıya indirmislerdir, 
60 kadar tercüman belc:Iiyeye 
müracaat ederek issizlik vüzün. 
den verı?ilerini veremediklerin -
den ahval düzelinceve kadar ter· 
cümanlık vapmryacaklarmı bil. 
dirmiglerdir. 

Pirinç ve yün fia tleri 
Pirinç fiyatları yeniden bir ku

ruş yilkselmiıtir. Buna rağmen 
piyasada hararetli aatıslar olmak
tadır. Dün 25 bin kil~ satış ol· 
muştur. Yine dün 100 bin ikinci 
kırpma yün 65 kuruştan muarne. 
le görmüştür. 

2500 tane mamul koyun postu 
da 148 kuruıtan satılmıttır. 

Ticaret Vekaleti 
Müsteşarı 

Londra ve Pariste ticaret an
laşmaları müzakerelerini yaptık· 
-tan sonra şehrimize dönen tica
ret vekaleti müsteşarı Halit Naz. 
mi Keşmir yarın akşam Anka. 
raya gidecektir. 

Beyoğlu Halkevinde 
kutlama 

İstanbulun kurtuluı bayramı 
münasebetiyle Beyoğlu Halkevi
nin Tepebaşındaki merkez bina. 
sında büyük bir toplantı yapıl
mıstır. Toplantıya ev korosu ta· 
rafından s_öylenen İstika! marşiy
Je baslanmış, reis Ekrem Tur ve 
Kitapsaray yayım şubesi komite 
şefi Mustafa Tunalı birer nutuk 
sövlemişlerdir. Müteakrben Ev 
orkstrası güzel bir kcnser ver· 
miştir. 

Cumarte.I Pazar 1 
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rüşülmüstür. 
Her okııl idaresi kitap lüzumu 

gibi okulda maske lüzumunu da 
talebeye anlatacak ve birer mas
ke alınmasını temin edecektir. 

Okul binaları arazisi müsait o
lan yerlerde siperler kazılacak
tır. 

Talebeye sık sık zehirli gazlar 
hakkm a konferanslar tertip edi. 
Jecek koı uma çareleri anlatıla· 
caktır. 

Okullarda yapılan pasif ko
runma teşkiJatı sık sık tecrübe
ler de yaparak teskilatın iyi cah
şıp calışmadığı kontrol edile
cektir. 

lskenderun vapur 
se1erleri • 

ilk postayı dün Konya 
vapuru yaptı 

İstanbul - İskenderun vapur 
seferleri dün açılmış ve ilk pos. 
tayı Konya vapuru yapmıştır. 

İstanbuldan İskendcruna salı ve 
cuma günleri olmak üzere hafta· 
da iki gün vapur hareket ede
cektir. 

Yalnız. vapur seferlerinin bir 
müddettcnberi yapıl.naması Al:· 
deniz limanlarımızda miihim mik
tada mal birikmesine Sl'bep ol
muştur. Bu mallarr muayyen 
yolcu vapurları alamıyacakların
dan yarın hususi bir posta yapı· 
lacaktır. 

Yarın akşam Krom ~ilebi lima
nımızdan hareket edt"cek. İzmir 
ve Mersine uğra,•arak İskendc
nına gidecektir. ! stanbuldan Pa
yas için yük alınacaktı:-. 

Vapur dönüşte Pavas, Mersin, 
Antalya, Fenike. Küllük ve İz. 
mire uğrayacaktır. LüZ"um olursa 
Alanvava da ueratılacaktrr. 

İleride de lüzum oldueu tak. 
dirde Denizvolları idaresinin şi· 
leplcri bu şekilde ilave vük pos
taları yapacaklardır. 

Öğretmenlere verilecek 
konferanslar 

İlk okul öğretmenlerinin mes· 
)eki bilgilerini çoğaltmak mak
sadiyle her yıl tertip eıdilen kon· 
ferans ve kursların bu yıl da, 
geçen yıllara nazaran büsbütün 
başka şekillerde yapılmaıına ka
rar verilmiştir. 

Konferans ve kurs programını 
hazırlamak üzere ilk tedrisat 
müfettişleri ayın son haftasında 
bir toplantı yapacaklardır. 

Bu toplantıda mesleki konfe
ranslardan ba ka kiiltür mu"· iti. 
ne mensup ailelerin bir araya top 
}anmaları imkanları da temin e· 
dilecektir. 

Musiki, beden terbiyesi kurs
ları yeniden tesis' olunacaktır. 

Konferamıları, şehrin tanmmı§ 
profesör ve mütehassısları vere· 
cekleıı:lir. 

-----<>-

tık ted risatta 
ikinci kadro 

Şehrimizin ilk tedrısat öğret
men vaziyetini tesbit eden ikin
ci kadro dünden itibaren yapıl
mağa başlanmıştrr. Bu kadroda 
ycr.i acılan şubelere öğretmen ta. 
yin edilmeğe başlanmıştır. 

Ecnebi vapur 
navlunları 

Ecnebi vapur kumpanyaları 
vapur navlunlarmı gittikçe yük
seltmektedir. Bu yü::den ihracat 
maddelerimizin nakli'.'e masraf. 
ları pahalılaşmaktadır. Kumpan. 
yalar tamamen keyfi hareket et· 
mekte, vaziyete göre navlun üc
reti almaktadırlar. 

Mesela karşılarında rekabet e· 
decek diğer kumpanya görme· 
ı:iiVit ri vakit navlun ücretlerini 
hadsiz olarak icıtedikteri kadar 
vükseltmektedi rler. fhrar1tçılar 
bıı vazivetin önlenrrı,.si icin ve. 
kaicte müracaata karar vermiş
lerdir. 

Satye davası devam ediyor 
---------------------------------------------

Dün Refi Baqar 
d~nlendi 

Had :se ile a .akacıar o lmadığını 
söylıyen :etı l:Javar Komısyon 

almak ısnadını reddetti 
Elektrik f)irketinin Fındıklı • 

dnki Satie binneın ı i:>cn.izbank 
namına ı:ıahtekftrlrk surctilc 250 
bin liraya sn tın alarak hauno
yi 100 bin liradan fazla zarara 
soktukları iddiasile ağrr ceza 
mahkemesinde. muhakeme altı. 
na alınan eski Denizbank umum 
müdürü Yusuf Ziya Öni§, mil. 
li reassürans şirkc:inin esk· 
müdürü Refi Celal Bayar Ye ar.

1 
kadaşlarmın muhakemelerine 
dün de devam edildi. 
Öğleden sonra saat 3 te açı. 

lan mahkeme, vine bir çok me
raklı ile dolmuş, maznunların 
hepsi de avukatları ile birliktE 
gelmişlerdi. 

Ewcla, binanın satL5ma amil 
olarak 6250 lira lı:oml.:;yon aldt. 
ğı iddia edilen Refi Celal na.. 
yar sorguya çekildi. 

Refi Celal BayJ.rın, ı:ıureti ka. 
tiycde her şevi reddeden ifade. 
si kısaca ~öylC'iir: 

"- Her §()ydcn evvel şunu 
sövlemck ü~terinı. ki ben bu ı 
suiistimal ile katiyen alakadar 
olnıadrm. Gecen celsede ~nim ı 
Atin.a ı:ıeya11atimden bahisle, 
bunun müteakip safhasında be. 
nim komisyon aldığımı irldfa 
ettiler. Bu dom değildir. Berı 
Atina !!evahatinde iddia edıldi
ği gibi Jerans c:ıirketinin en bü
yük hissedarı Mösvö Pi:vasla 
görüşmedim. Yusuf Ziya Öniş 
le mali ve idari. mesleğe müte.. 
allik bazı işlerden dolayı muh. 
telif vesilelerle temas etmiı:ı o. 
labilirrn. Ancak, aramızdaki t 
konuşmada. Satie binası bahsi 
geçmiş olabilirse de. teklif ma- ı 
hiyetinde bir şey dediğim idda. 
sı a.sılsmlır. Sonra, avukat A. I 
tıf Ödüle 6250 lira aldığına 
dair makbuz imzalaması busu. 
sundada hiç bir şev sövlemi~ 
değilim. 

Komisvon meselesinden kati. 
yen mal\ı.matım olma.dığını ka. 1 
tiyetle söylüyorum. Sonra aldı. 
ğnn bu komisvonu iade etmi~ 
olduı{umdan bahisle emanet da. 
iresine para teslim etmişler. Ben 
böyle bir para göndermedim,, 

l\IATEOS SORGUYA 1 
ÇEKİLİYOR 

Bundan sonra Jerans şirket' 
müdUril Mateos Tamel sorguva 
çekildi. Maznun evveli şirket~ 
vaziveti etrafında izahat ta. bu. 
lundu ve sözlerine §Öyle devam 
etti: 

"- Ahm satını işlerinde teli 
kişinin komisvon alması ile i~ 
hallolunamaz. ·Bizim şirketin a. 
hm satım işlerine delA.leti esac 
faaliyet ine dah ildir. biz aldığı -
mız komisyonu usulü da iresinde 
şirketten aldtk. lşin içerisinde 
hiç bir suretle suiistimal yok. 
tur. 

Bu arada şu izah&.ti vermek 
liizumunu h issediyorum: 

Tevkifimden sonra Atıf Ödü 
tevkifhanede bana <?eldi ve: 

"- Refi Bavar. bu paranm 
kendisi tarafından . alınacağını 
söyliyecek, hepimiz kurtulaca . 
ğız. Sen de Refi Bavarın aldı. 
ğmı söyle. Biz lıenimiz de bnvle 
söylemek kararındavız ... dedi. 

Ben de avukat ve kanun~ina~ 
olan bu ı.atm telkinatına kapt. 
larak, sonradan ifademi bu Fe. 
kilde de~;etirdim. Halbuki r,., 
kikat. böyle olmıvan ilk ifa 
demdedır. 

ATIF ÖDOL'ON BİR TALEBt 

Bu sırada Atıf Ödül ayaf::> 
kalkarak. sort?u hikimliğird<' 
yn.pılan muvaceheye ait zaptm 
okunmasını istedi. 

Reis, Yusuf Ziya Önişten ba 
zı izahat alırken. ı:ıabık Deniz. 
bank umum müdilri.\, ~öwen r.e. 
~innek üzere kend isine verilen 
dosvadaki raooru ircedcn ince 
ye tetkik etti. Sonra : 

"- Burır1a bir vanluıhk oTı:ı.. 
cak. Ben lıı ı rAoÔrun her s:ıhi. 
fesini tetkik eder~k imzaladnn. 

1 
Bu rapor, Vekalette tetkikat 

yapılırken, dieer evrakla karJt' 
tmlmış olacak... ~ 

Dedi. Yusuf Ziya Öniş. ~}.D 
zamanda bu raporu kendisııı.Jı! 
lef olarak irnzaladığma dı 
evvelce verdiği ifadesini tektaJ' 
ladı. 

Tahir K evkep te raporu allf 
~ktı: ' - Rapor değişmiştir. Bul1 
bir vanlUjlık olacak .• , dedi. 

Raporu. Sadun Galip Sa.\'~ 
Hamdi Emin Catl ta tetkik 
tiler. 

Yusuf Ziya Önişten, T~ 
Ke\'kepten, Nc.~t Kasımgil~ 
uzunboylu izahat alındıktan • 
ra. Atıf Ödii.'Un evv<'lce okU 
masnu istedi~i muvacehe P~ 
tı okundu. Buna karşı Matı" 
Tamel şunları söyledi: 

"- Hayatımda ilk oJaıi 
girdişim tevkifhanede !;B.Şil"lJllfti~ 
maneviyatımı kavbetmiş 
Böylece. sade Atıf ÖdUl'ün dl' 
rektlfine ~Ör'3 hareketle. ga)1' 
şuuri bir halde olarak bu şi~ 
ckıınan muvacehedeki ifad~ 
yani Atıf Ödülün lehine. J~' 
B:ıyarın aleyhine görünen 
deyi verdim. 

Atıf Ödül Mateosıı'l iddia e 
liITT ••telkinat,, bahsini reddt 
ti: 

- Tevkifhanede hep betli 
bcrdik. Eğer hlateosa tclll 
yapsaydım, diı!cr yedi arkad' 
sım sah it olacaktı!,, dedi. 

Mateos Tamel de iddiasın 
ısrar ederek: 

- Ben paravı bizzat k~P~ 
elimle Attf Ödüle verdim. J.\~ 
disi yazrhaneme ge!nıi§ti. ~ 
lira vı alJığma dair ver~ 
makbuzu da ora.da aldım. 
ğıdın başrnda "Avukat .At:f _.ıı 
dül •. ibaresi vardı. Bu. ayı: 
irketirnizil! defterlerine gt~ 

miştlr.,. i 
Reis Refik. Atıf Odülün r. 

tcoı:;a tclkinat yapıp yapnıod 
keyfiyetini araştırdı. :.1a!Jl~ 
avukat Ismnil İsa Caniş u

1 zaman l?CCiktiğindcn do~ 
hafızasının kendisini yantlııt 
srndan korktnJhınu, pek çok ıil 
st.iylenilmis ve hatırında ya 9 
kalmış ola.bileceğini. böylece t 
r;uı:ııın veva bunun lehine ,-e ~ 
leyhiM bir netice ihdas etrııt 
ten. \ekindiğini söyledi: .,; 
·- Maamaf ih. dedi. bir •' 

kat diğer bir avukat yaJJ çl 
böyle bir şey söylemekte~ı,I 
kinir. Çünkü avukatlar te~ 
na.t tan tevakki etmek mec"-
rivetindedirler... ~ 

Mühendis Netet Kll-'JU". 
ise: 1.. 

- Ben. dedi, tevkühaJlJı' 
bulunduğwn~ 25 gün zarf tıtı 
Mateosa niçin bulunuyorsuJl JC'' 
le demedim.,, dedi. Ne3Ct 
sım~lin bu cevabı salonda 
lunan dinleyicileri güldürdU. ~ 
Diğer mamWl1ar da. böyl~ 

se. hatrrlayamadıklarınt so1 
diler. 'f)f 

Bundan sonra, Yusuf / 
Öniş k~if raporu Uzcr inde 
rulan ~uallere cevap ve~ 
halen belediye imar mtJ<J~ 
bulunan mühendis HUııınOJ\fll 
evvelce binanın denfaJen dol ti 
mr:ı.hallhıe metre mura~le&.'.' 
lira. olarak kıymet takdir ~ 
diği halde. sonrn.dan ıııat1:!1-11t 
nan binanın kıymet.ini dtı;~ 
mek m&kRadile yerden bir j• 
mının metre murabbaın• ~ 
denizdctl dolma yere 2,6 J. 
kıymet takdir ec!ilmesinde 
o1arak dola}'lsile ken ciiaitllO ~ 
arlradaışlannm buraya geti0ı mesind-e rol oynadığını 
sürdU: ; 

- Yani, dedi, b u suretletl; 
tıfi be<deline nuaran sa.tın .':"~ 
mrs oılan 13eyin kıymeti dil§"' 
m iiıııt'ılr... ..J 
Mı!hkeme, binanm k~ 

takn'ir ine ve ferağ muamel v 
ait 'bazı evrakın belediye ~ .. ~ 
nu daire.sinden celbine ve ~.,, 
Ier•in ninlenllmcsine kartı.~~ 
u•k duruşma.vı 20 tef!ril11 

p1a.zartcsiye bıraktı. 
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Öteki suçlu 
nerede? 

nize 
kitap 

ederek 
bu işi orga

talebeyi seyyar 

saııcıhğın.:.tan kurtamalldır 

A.ui<lc~ıc çelcıı1• 1:oıırl11l:la11 S'>rıra - 1\rınraman os1reı·lerimiz qeçiyor 

Dünkü ''Vakıt" de acı biı· 
mahkeme vakası okudum. Asiye 
adlı bir kadm, çocuğunu polis 
karakoluna bıraktığı için sorgu
ya çekiliyordu. 

1lstanbul dün Kurtuluş Yavrusunu bırakan kadın, ben. 
de çok kere fena, uzlatmaz b!~· 
iç iğrenmesi uyandırmıştır. Fn. 
kat bu sonuncusuna karşı duy
duğum hiı, merhamet oldu. Evet 
kaclrna acıdmı ve kanuna kiıı;· 
tüm. bayramını kutladı 

Bu 7.avalh, bir sene cvvc· '• · ·· 
adamla sevişmiş .. Ana oluşu, işte 
bu sevginin neticesidir. Gebcli&i 
belli olunca, onu evden ko,-nuş· 
lar. Aile, böyle yapmakta h!\klı 
uyıhıbilir. Kızınrn bu hale dü~
tüğünü, gören bir b:\ba, bir vnn, 
ondan yüz çev:ı:ebilir. 

Ordu varlak bir geçit resmi 
yaptı; vali nutuk söyledi 

Ama, kanun, böyle bir hadise· 
de tek taraflı bir suç görmemeli. 
dir. 

So 'ıaflar çarşumul-:.11 bir nımızl!ra 

İstanbul, kurtuluşunun 16 ncı 
uo.ıuul yılı dün büyük merasim· 
Je k..ıtian :ruştır. 

Şehir; baştan başa donanmış, 
bütün evler, resmi ve hususi mü. 
esseseler bayraklarla süslenmiş-

l ı er yeni tcdri,ı; se:..esı ~ır..ıı... ....__ ............. ın türlü mcsald:at _ tir. 
'1 çe talebe arasında bir ki. lcre katlanıyor. ~at:ı ·ajı arka. Dünkü geçit resmi merasimine 
tap derdidir blllJlnr. Geçen r:. c -ıcivle uvuşamıyor: sattığı ki. saat tam onda Sultanahmet mey· 
llı>nin başında bazan fedakar. t:ınrılara alclanıv\'.>r: yahut hiç danında atılan 21 atım topla baş· 
JıkJarla alınabılmı!] olan ldtan- S'!tamıyor... lanmıştır. Top sesleriyle beraber 
arın. bu sene bir başkasına I O halde mevzuumuzu topla- limanda bulunan bütün vapurlar 

Cltevri lazım gelir. Çünkü kitap I yarak bu hususta verebileceği. düdüklerini çalmışlar; bu sırada 
edariki meselesi umumiyetle miz fikri orta va koyalım: An. bir dakika ihtiram vaziyetinde 
~Uhimdir. Bazı aileler için.'baş- laşıldı,~ma göre, her sene ba- süklıt edilmiştir. Müteakıben, 
' 1 b~aına bir mcaclc tc«kil et ., şrnda talc':ı~nin kitap tedariki Sultanahmet meydanında topla. 
.,.. ,.... ' ~ ., · nıcsC'le<ıi bi .. , """'anizasvona ihti. 
• 

1C
1-ttcdir Neden dive sormag· a nan askeri kıtalar, ve sivil mek· h · ' yn" <>'f<ıt<'rivor. l.lı~cdet .bv?k.dGfC'CdC'n vı1l!n iptida. Bu ore-anizasvonu da, ne an- tepler, beden terbiyesi eğitmen 

,_ a ır e a a on ıraya ya- ., .J kursu talebeleri başlarında ban. 

l~!n bir vekfın ödemiş ve bil. neler, ne babalar, ne kitapçılar, dolar olduğu halde Taksime doğ· 
Un ··ad · f k ne de doi!rudan doğruvn tale -

f k rerıc mu ctınce u a te- be vapabilir. Bu Ot'f'an.i?as'-·onu ru hareket etmişlerdir. 
,_ di~cr mnsraflarla bu ye- .J Kahraman askerlerimiz ve ta· 
~Cınu kab"tmnkta olan aı·ıe reı·. mekt<'n idareleri vana.bilir. - .. 'd 1 · h lebelerimiz yollarda halk tarafın· 
}· bu sene rocu,;.,•nun bı·r sınıf Mektep ı are erı C!r senenin • k lk 1 b" ., ~ ,.." d f tal bel ~an coş unca a ış anmış ve oy. r aha ilerlemesi dolavısile daha sonun a smı ~eçen e er- lece saat 11 de Taksim Cumhu-
a.zlaca bir meblaa 00· emek kar. den kitaplarını ı:ıatmak ve veni. 
1 ,. I · · d d ı l k · riyet meydanı.na varılmıştır. aında kalınca, önce du··şu··nu. erını " o yar ım a a ma ıs-

" t t ı '-- · K't ı Kıtalar, Vali ve Belediye Rei. ~_or: sonra vuivetin eben.mi. 
1 

eyen a C:x::vı avırır. ı ap an. 
_vet • nı tec;ljm alır. Her birine muav. siyle askeri erkanın, Şehir Mec-
h ve z:ıruretinı tnsarlıvarak yen f1'\•at teS':'bı't edı"lı'r. • lisi azalarının ve Parti. Esnaf 
er ne oahasına olursa olsun bir -

..,/i ~; • n::t.ha almak vazifosi- Sonra o sınıflara gelen yeni cemiyetleri, bankalar mensupla-
''t .,.r: .. · r. ı taloOO. asımla kitaola:rım "kul rmın haı;ır bulunduğu tribünün 

L:lkın bu arada. ufak bir ti\. . lanılmış,, olarak twnrik etmek önünde bir geçit resmi yapmı~· 
,,:ırı:-ırta da buhmm~k ihtivacı. istivcnfer ayrıhr. Onlann kitap. lar, müteakıben meydandaki yer. 
·•t h ları bunlara satılır. Yahut biri. !erini almışlardır. 
tl ı'"cıt'divor. Cünkü 0 av için. birlerile mübadele edilir. Kim. Taksitljdeki merasime bayrak tt e':ine de bak:-ıcak, mutat ih. se zarar ao"rmez·, b"ıla" kı's fayda k ·· • 1 b 1 k 

""'"' ---· gerıe ı;-örecek ve J!ir- ... çe me torenıy e aş anmış, ar a-
~e~te oır~ sow'< mrvsim dola. temin ederler. smdan beled~ye namına abideye 

11 
sıvJe 0;;ı.,nn. kendisine. km. Bu arada pek zarurette kal. bir celenk konmuştur. 

~~ nyrırrı. bir takım kıE<lık mal. mıs olan talebeye. hali vakti ye. Müteakıben şehir namına, Şe. 
.., 'lle almı.k znrııretlC'rinde.,, rinde olanların kitaolarını dev- hir Meclisi azasından Refik Ah-

...... 1- ----~ .. " 1 •• _ T>,, """'İ"r' retmek işi de görülür. Ve bu iŞ- met Sevengil ve gençlik namına 
~~I bir kuruş bile taC'arruf ·ede. }erin hepsi mektep idaresinin <la üniversiteden bir talebe tara· 

1 rllek vine bir şeydir... ne7..arcti altında bir teşkilat da. fmdan istanbulun kurutluşuna 
bi ~u müşahedeleri yapaı·ken, iresinde g-örültir. ait bir nutuk söylenmiş, merasi· 
~i~tabi vasatın pek dununda de. 1nti7 .. ama alıştırmak istediği. me nihayet verilmiştir. 
bahse <l:. ona vnkm ailelerden miz talebeye bu tarzın büyük Öğleden sonra saat 16 da Vali 
" s:cııvorum. Bu kırat aile, manevi vardımı da olacaktır. ve Belediye Reisi ile Şehir Mec. 
r~Urrunun senelik kitap masra. Ve tedris yılları başlarında lisi azalarından, cemiyetler mü· 
t'lnı Öderken. P"eçen seneki ki. kb!ta:ı;>ktc<lariki gailcsile bazan messi11erinden ve parti başkan. 

" 
tılarının p0··vıc '-!!\'le bı'r fı'- üvu şaşkınlıklara düşen aile t 
~ti ., rJU • l · · d · d Iarından mürekkep bir heyet s-

1,·y n satıin:ıış ol"".asını d"' bek. reıs crının e viizü nek yerın e • '" .. k · · tanbul kumanldanını zıvaret et· "~Ot. Q kıtaoların aetı"recegvJ. o}ara gtlleookt.ır. T 
•'-'"'! .., 11 7 t Mtl~IR miş, sehrin Ndnva karşı olan 
t k ':a. bir rniktnr daha ckliyc. ı mıc 1 1 sükranlarını bildirmi!itir. Gece. 
ııu . b•r ktilfeti azgltma<iı dfü:ıü-1 Fransada komünist me- Şehir bandosu tarafından Taksim 
h .. ~or. 1.::te bu scb<'pledir ki. b 1 k"f d"l" d ı '1 • lt!'r tedris senesi başında, bir us ar tev ı e ı ıyor meydanın a konser er verı mıs· 
'·a'lal) derdıdir b~aı:ır. Ekseri- Paris. 6 (A.A.) - Komünist tir. 
.r k ·~ İstanbul Vali ve Belcdive Rei. l'ı.ı · es i kitapların satımı doğ. mebuslardan B. Florimond 
cı1{1a!t do;;.ruvn talebeye terke. Bont<', dün öğleden sonra Paris si Liitfi Kırrl;ı,. nl\ sa;ıt 20.3Cl da 
l'lJ nıış olduı!u için. 0 genç vav. yakınında tevkif edilmiştir. B. Peraoal:ıc: otelinrlc ordu ~erefine 
~ı~ hazan kitnoçı kitapçı dola- Herriot'ya gönderilmiş olan 180 kic:;Jik büvük bir ziyafet vr
<'er \'~ o tahsil sermayesini ge. bir komiinist mektubunu imza. rilrnistir. 
<'ab hır fiyata elden çıkarmağa lamış buluııw iki kişi hakkın. Zivafette tst;ınbtıl kum=>ndanı 

Aalar. da tahkikat icrasına başlanıl. ile bütiin viiksek ?•l<ni erkfin ve 
t:('!~ll.laşma mucibince, elde ede- mıştır. B. Bonte, bu işde met. subavlar hazır bıılunm~ıs!ar'lır. 
o ~ı Par~yı babasına getirecek, haldardır. Diğer komünist me- Vali bu zivafette bir T'llttık söy. 
11-ıa !!-- Yenı. kitaplar için harca- buslar, dün hakim tarafından lemis ve ciemiştir ki: 
!}}()~~ v hazırlandığı paraya bu isticvap edilmişlerdir. V ~Jjnin nutku 
tlı.~ agı ekleyerek nisbeten Komünist bclcdivelcrin yerine 
ı{af Yilkünü hafifletecektir. hususi bir idnre ikamesi şek • "Sayın Komutanım; 

ba.ş1u ınünaknle sistemi her yıl lind~ dün. &;ine dep:ırt~ann~da Sayın generaller, Tiırk ordu. 
~ı· nda talebeye yeni l.ıir meş. tatb•k edılmıs olan tedbır. bil - sunun şerefli üniformasını taşı· 
~'a.kVet Sahası nçmıs bulun11\ or tün l"ehir kasaba ve karivelerdc yan değerli subaylar. aziz misa. 
'"rd at bugüne kndı:.~ mektep. tatbik olunacaktır. Askeri ma • firlerim ı 
~ııt e ve kendi aralarm-la, ya. kamat, komünist fırkasının ye. Tarihimizin şan ve şerefle do
~ita ~ tavsiyelerle biribirlerine rinl' kaim olmuı;ı olan veni a- lu sayfaları arasında mütena biı 
~ek~ arını de\:etmektc olan mele - ~öylü fırk~sı reisi B. mevki işgal etmekte olan büyük 
lard ep talebelen şimdi pazar. Ramette vı de tevkıf etmek ta. bir günün yıldönümünü yaşamak 
cıııt açıktan açııfa kitan satı- savvurundadır. zevki sabahtanberi kalplerimizi 
l'orı 1 Yapmak vaziyetine giri • B. Ramette. aran1lnıaktadır. 

bar. Henüz bulunamamıştır. mesut b:r heyecanın lezzetiyle 
l ~V'\·eık· .. B doldurmaktadır. Bu büyük gün, 
ı~ ~a- 1 ~ ey~zıtta Sahaf. Amcrikada komünizm hepinizin bildiğiniz gibi, lstan· 
~rsnı • ~1sınaan ırecı vordum: bir f · 
~f :V ınr orada gördüm: Muhte. pronagandası b~lu_n Türk crdu~u ~ara :n•lan ı· 
h · ~ta mekte 4·· l bel · b N A "k 1 kıncı defa fethedılmış olması gı. 

l'a b ... 0 •..'le erı a- .evvo~k. 6 A_. • · A~erı a a ey bi cihanşümul kıymet ve ehemmi-
lıy0r} ağıra eski kitnolarmı sa. hınd~ki faaln:ete. daır yapılaJ?. yetli bir hadisenin doğurduğu 
~~r ar-. Gerçi bu vesilevle o. tah kıkat neticesınde Sovyet 1 · \ · r · -1 d 1 .:ı "'·I 
Y111tı.. ŞenJenmış· , bı"raz ha,.·at h"I fı t' . . 1 . sevınçlve ı tıhar ı e o ıı .. ı.:r. l> a. 

'4..1...,ıu .J u ' ım(' ınm narasıv e gemı::. . . . ~ 
tı~ ll)),d~· hakiki bir k'tan "azarı. mikvastn komünist nronagnn • :1~1 geç~ış as.ırlarınA karanlıgı 
~e r°!~Ş ı:mn. satıcılar ye- dası vnoıldığı anlaşılması üze- ı~ınde _daım.a. bır. zeka ve ?1ede
OllJ:ı~eını. ıvi serilmemiş ve rine "Nevvork .Tournnl" dinlo - nıyet şımşegı halınde yarıl ... a~an. 
~il'en . kendilerino"n beklen. matik mlinasebtr>lerin kcsilnıP-=ıi asırlardan asırlara dogru aaıma 
:tıı.ıl'Ol'] hır killfete girmiş bulu. muhtemel bulundu.Yunu çünkü, ~ed~niyet ve üst~nlük me~le.~!· 

~·ı ar, Sovvetlerin Amerikada komü _ nı elınde tutarak ılerle\ en bu} u.: 
Jıa~rhakika mekten talebesinin. nist tahrikatı va'lnı!lmalan snr. Türk milleti. Osmanlı imoara· 
~ ~! Yerlerinde kitap satmak. tiylE' Hl3~ se"'"";,.,:ı,. Amerikı:ı torluğunun son kara:ılık günle. 
~~rıte? Bu derece pişkinlik ile Sovyetler Birli<ri nrasınfln rinde yedi 1klim dört bı1cakta bü· 
kttarıl enıfven talebe de, aynı vet\idC"n münasebet tesis edildi. tün bir husumet dünyasilc göğüs 

ıırr bir başl·asrna devre - ;:.; ... ; ·-,,~nktrınır. "'"~ii,.e. c;'l--ii si.iııgiiye, yumruk 

yumruğa. tırnak tırnağa çarpışa. 

rak akıllara hayret veren kahra
manlıklar göstermiş olmasına 
rağmen sonunda makus bir tali· 
hin acı neticesi olarak n.ağHip 
sayılmqtı; müzakere mac:aların 
da ve ka~ıt üstünde yenilmiş c:a. 
yılan şercf;i milletin ':rn•J şehri İs
tanbul. m:mleketin diJ'!er uircok 
değerli k5şeleri gilıi bugün ta. 
hatturıı hde bize son. -: bı.:- ıs
tırarı veren o meşum iş~al facıa· 
sı ile kal'şıla§tı. Maııs; baştan· 
başa iftihar vesilesi kahramanlık 
destanlariyle dolu. hali tepeden 
tırna~a kadar hamaset savfaları 
teskil eden ve istikbali elbette 
cihan tarihine yine en serefli fa. 
sılları hediye edecek olan Türk 
milleti hövle hazin bir akıbete 
elbette boyun ef!emiyecekti, eğe. 
mezdi, eğmedi: Türk ordusu de
nilen kudsi yıldırım. vatanın <'\ört 
buca.mda yeni bir feyiz ve inki
şaf hamlesiyle canlanın ışıltiava· 
rak makus talihi vendi. Bütün 
bir husumet dünyasını yendi. 
garp ilim ve fenninin bütün te· 
rakkileriyle hazırladığı, teçhiz et. 
tiği, karsımıza cıkardığı atesten 
seylapleri yendi ve o yiizdendir 
ki cihan haritasında yenibastan 
yepyeni, sağlam ve serem bir 
Türkiye layık olduğu mevkii ih· 
raz ederken güzel, sevimli, büyük 
ve binbir muazzez hatıra ile do. 
lu şehrimiz İstanbulda Türk 
bayrağının ebediyen ufuklarında 
engin ve rakipsiz bir hürriyetle 
dalaalanması imkanlarını, ~a
retten ku .. t11Jma1< imlr"lrılarını ka· 
zandı. Gö.,1rr;...,iıo::in Ö'lÜnrle te· 
cellisi bütün diinvaya h-.ıyret ve 
bize sonsu7. bir n,.!'!e, sevk ve ~'lv. 
ret veren hıı r<ı•İ:ı: mııd?.e. mün-

hasıran büyük, asil ve kahraman 
Türk ordusunun sayesinde hasıl 
olmuştur. 

Aziz generalim, aziz subaylar, 
sizin, sade sizin, sizin ve kuman. 
danız altındaki aslan yürekli er
lerin sayesinde olmuştur. Sizinle 
müftehiriz. 

İstanbulun hersene zevk ve he
yecanla kutluladığı 6 Teşriniev
vel bayramı, benim anlayışıma 
göre, halkınuzrn orduya karşı e. 
bedi şükran ve bağlılık duygusu
nun sevinç içinde izharı manasını 
taşıyorJ 

Siz bu umumi teşekküre elbet. 
te pek çok Hi\•ıksınız Ebedi Şe
fimiz Atatürk'ün dahiyane terti
bi ile tarihimizin en karanlık gün 
!erin.de yepveni bir cetadet ve 
kuvvetle canlanan ve Milli Şef 
İsmet İnönü'nün idaresi altında 
günden güne ylikselip ilerleyen 
Türk ordusunun değerli mensup· 
lan! Soframıza şeref verdiğiniz 
içioı size çok teşekkür ederim. 

Türk ordusunun sinesinden 
yükselip erkan bilvük milli kah. 
raman Atatürk'ün büyük ve mu
azzez hatırasmı savgı ile, tazim 
ile anıyorum. Türk ordusunun 
kahraman evladı İsmet inönü. 
nün, vücudu Türk ülkesi için da· 
ima itimat ve emnivet sebebi teş· 
kil eo:len büyük Milli Şefin yük
sek huzurlarmda derin tazim his. 
lerivle eğiliyorum. 

Türk ordusunun büyük ve de· 
i't-rli bası Savm Mareşal Fevzi 
Cakmak'ın şerefli adını saygı ile 
aoıı,,orum ve sonsuz kahramanlar 
vetistiren büyük Türk ordusu. 
nun serefine kadehimi kaldın
vorum. 

Yüzünü görmeden, çektiği 
korkunç çilenin ağırlığını, ta i
çimde duyduğum, bu talih;iz ta· 
ze: 

- Açbm.. Südüm yok.. Y nv
rumun feryadına daynnnmadım. 
Onu karakola bırakışım, belki bir 
hayır sahi>i alır: da besler ümi
diyle idi.'' 

Diyor. 
Şu halde mesele gelişi güzel 

bir ana ıoyıuzluğu değil. Kadm, 
yavrusunu, açlıkla ölümden kur
tarmak için bırakmısh~. Dilsiz 
yangın yerleri. ~ır kumkuması 
kör kuyular, deni.,.ı~.. .drreler 
gibi yerler dururken !is ka. 
rakolunu seçtiğine bakılırsa, A· 
siye, doğru söyleyor, demektir. 

- Beni tevkif edin, orada hiç 
olmazsa kamım doyrr. diye ha
kime yalvarışı, bu kadının hala 
birinci aıkına sadık olduğunu da 
gösterir. Etini satmayışı, bence 
Üstünde durulacak ehemmiyetli 
bir noktadır. 

Çocuk, ana ile babanm mah· 
sulü iken, bu işte niçin yalnız a
na sorguya çekiliyor da vicdM 
teraziainde ba~nın suçu iki !<er"' 
dsha ağır görünmüycr·. 

"iğfal" i kabul etmesek de su. 
çun ortalc:lığından erkeği kur_ 
tarmak mümkün müdür? Bir a· 
dam, ana ettiği kadını evinden 
kovduktan sonra nasıl,, ne yÜz· 
le, hangi vicdanla sokak orta:ıın· 
da aç ve çaresiz bırakır? 

29 Amerikan harp gemisi 
Havay aoaıarında topl&nıyor 

Tutalım, ki bu herif soysuzun 
biridir. Göğsünün içinde kalp ye
rine bir ahlak )ağamı ta§ır. lnsa. 
fı yok, utanması yok, merhame. 
ti yok, hiç bir şeyi yoktur. P 
halde kanun niçin onu arania
yor? Neden o soysuzu yerlere 
çarpa çarpa işlediği cinayetin 
cezasını çektirmeyor? Beqi a-\iı· 
türen, benim sabrımı tatı.ran'iıtc 
budur •. 

Sandiego, 6 (A.A.) - 29 A. 
merikan harp t?Cmisi taşıdıkla. 
rı 106 tayyare ile ikinci derece
de bir çok gemilerin himayesin. 
de olarak dün ak§am Havay a_ 
dalarına hareket etmistir. Bu 
gemiler Pearl Harbour'a t?eldik. 
leri zaman bu adaların suların. 
da büyük manevralardan sonra 
görülmiyen miktarda deniz kuv. 
vetleri toplanmış olacaktır. 
Münhasıran gemilerdeki mtiret-

tobatın talim ve terbiyesini iler. 
Ietmek maksadile bu tehaşştidün 
bir kaç aydanbcri derpiş edildi. 
ği resmen beyan edilmektedir. 

Nevyork, 6 (A.A.) - Muha. 
riplere ait tahtelbahirleri ve 
korsan gemilerini aramak Uzc. 
re Panama mmtakasınm her 
iki sahilinde ve Karaib denizin. 
de on iki tayyareden mürekkep 
bir karakol servisi işlemcğe 
başlamıştır. 

Ormandaki vahıi kaplanlar 
bile yavrulannı erkekli diıitrba
karlar, kuşlar bile yumurtaya hÖ
bctleşe yatarlarken, insanların 
çocuğu yalnız anaya yüklemesi 
gerçekten ağlanacak bir ahlak 
eksikliği olmaz mı? Bu noktada 
şuı:ı-ıuz tabiatin ettiği yetmiyor 
mu? 

HAKKI SUHA GEZGİN 

Sofyada Sovyetler bir ı Macar - Yugoslav dost-
resim sergisi açıyor luğu kuvvetleşiyor Kıtaların geçit resmin-

Hitler Varşovada 
Sofya, 6 (Hususi) - Sofya

daki Sovyet - Bulı~nr dostlul· 
eenıivetinin himavesinde olar!'\' 
bir resim serg-isi n~ılaeaktır 
Bu set"J:'ide pratik olarak yetil" 
miş Rus ressamlnrmın es0 r·.,. 
teşhir edilecektir. Rusvnrıl' 
Sofyadaki işgüderi Prasolof pa 
zar P'iinü (varın) sergivi acara v 
ve (Slavvanska Bcseda) s;ılrn 
larmda Sovyet - Bulgar d"9t 
luğuna dair nutuklar söylene . 
cektir. 

----0----

İrana gidecekler hak
kında takyidat 

Sofya, 6 (Hususi) İran 
hükl'ımeti trana gidecek ecne
biler hakkında bazı takvidat va 
pılmnsını emertmişir. Harirten. 
turist ve baska islerle Iran ton
rakla rına girereklerin devamlı 
olarak kalmalarına mtistıade 
edilmive<'elıtir. lr:>rıCla i.ı:i oıırn_ 
lar hareket etmezden evv('l bu. 
Iundukları verlerdeki lran kon. 
solashanelerind('n müsaade al
mak m~1mrivetindedirlcr. 

Bclgrat, 6 (Hususi) - 1fa_ 
caristanla Yugoslavya arasında 
hudut anlaşmasından sonra iki 
memleket arasındaki dostluk 
münasebetleri her gün daha 
kuvvetlenmektedir. Yugoslav 
ga.zctelcrinde !'.1acar dostluğuna 
dair çıkan yazılar Macar gaze. 
telerinde dostca tefsirlere yol 
açmaktadır. İki devlet münasc. 
batındaki bu inkişaf sulh namı. 
na iyi bir alfımet olarak telak
ki olunuyor. 

de bulundu 
Berlin, 6 (A.A.) Alman 

askeri kumandanlığının bildir _ 
diğine göre Führer dün :Var§O. 
vadaki sekizinci ordu kuvvet -
lerini teftiş etmiş ve Varşova 
mtistahk(>om me\•kiinin zaptına 
iştirak eden fırkalara mensup 
müfrezelerin geçit resminde ha. 
zır bulunmuştur. 

Lublin'in sarkmda Kock ci. 
vannda PolÖnva generali Klc. 
ber'in kumandasında takriben 
S bin kişilik bir Leh kuvvetı 
sabahlevin saat 10 da silahla.. 

Merkez Bankasına veri- rını Aln1anlara teslim etmiştir. 
len teminat mektupları Vistül'ün sarkmda Alman -

Sovvet menfaat mıııtakam hu. 
hakkında duduna kadar olnn sahanın is

gali icin ileri hareketine ıeçil. 
Ankara, 6 (Hususi) - Tür. rnic·tir. 

kiye ile kliring- veya benzeri Garptıı eün siikunetle geç ~ 
anlaşma olmıyan memleketler_ mistir. Yalnız topcu kuvvetleri 
den ihracattan evvel ihtilat ya. hafif bir faalivdte bulunmuşt,ı. 
pılması halinde Cumhuriyet lardır. l ı 
Merkez Bankasına alakadarlar ------------
tarafından verilmekte olan te. 
minat mektunlarına müteallik 
hükümlerin kaldırılması mnksa· 

dil" h.,7•rlamı ... 1---..... ın mcriyc. 
tc konulnrnc;ı \\.:,uer heyetin. 
ec kabul edilmiştir. 
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Genç. kumral, zayıf; zayıfın 
:ıayi& bir adam. 
Reveı amlar. 
- Doktor Pankreas, tıp fakül· 

tesinden. 
Reveranslar ve el sıkmalar. 
Ermeni güzelinin bir işareti ü

zerine be1 misafir divanlardan 
birine doğru yürüdüler. Sonra
dan gelen üç misafir Tito ile ar
kadaşı Nocerayı önlerine geçir. 
diler. 

Divan o kadar alastiki, o ka
klar yumuşak idi ki üzerine otu· 
ran kimselerin dizleri derhal o
muzlan hizasına kadar yükseli
yordu. Misafirler bu vaziyette 
blm;ımak için otururken ve kal
karken dikkat etmeğc mecbur 
oluyorlardı. 

B.u sırada uşak diğer bir takım 
yeni misafirler geldiğini haber 
verdi. • 

Bunlarldan biri gayet zengin 
bir antikacı idi ki müşterileri a. 
raaında birkaç tane tahtını kay
betmiş kral bulunuyordu. Diğeri 
yaşı otuz ile altmış arasmda kati 
olarak kestirilemeyen bir kadın 
idi. Bundan sonra diğer kadınlar 
ve diğer erkekler varldr. 

Kadınlardan biri Mösyö ( .... ) 
nın lbiraz gecikeceğini bildirdi. 

İhtiyar bir adam arkadaşının 
bir cerrahi ameliye icrası için Pa· 
rlaten Marsilyaya gitmek mecbu
ri,.ctinde kaldrğrndan özürlerini 
arzetti. Ressam bu Marsilya se
yahatini icap elden ameliyatın ne 
dmıek olduğunu anlamıştı. Muh
terem operatör mason locaların. 
dan birine mensup olduğu için 
perıcmbe günleri daima meşgul 
idi; hiçbir vakit o gün serbest 
blamazdı. 

Da.ha sonra başka misafirler 
geldiler: Takdimleri reveranslar 
el.{•lkınalar tevali etti. Fakat 
rclenlerdcın. hiç biri orada karşı
ia&klarr kimseleri görmüş ol· 
m&!tan dolayı mütehayyir olma
yordu. 

Miaafirler tamam olunca CJört 
himletçi geldi, yüzlerce yastık 
getirdiler. Götleri kamaştmcı 
türlü renklerde olan bu yastıkla
rı divanlar üzerine oturan kadın
ların ettafma,yığdılar. 

Bilynlc misafir kalabalığından 
~sr aynlmış, uzakta, sa
lonwı nihayetinde küçük ayn bir 
ztim}'e tefkil etmişti: Kadın Te 
erkiilerden mürekkep olan bu 
Z'Umre renkli yastıklar, · pembe 
kadın omuzlan, havaya çıkan 
duman dalgalan halinde göze çar. 
pıyordu. 

Tavandan inen ziya ile odada· 
ki her §ey sarıya ve maviye bo
yanıyor,ı gb1geler menekJe ve 
ye'il rengini alıyordu. 

Vaziyetlerldeki büyük Öürüst. 
Jilk bu yastık.yığınlarından, ba
ca1c çaprazlamalarmdan, kadm 
Te erkek esvaplarının karışıklı
ğından hasıl olan manzaraya bir 
nevi asalet veriyordu. 

E:meni ~üzeli Katalan gölge
li 'bir kör:de 1lulunuyordu. Yeşil 
ve mavimsi dalgalı koyu sincabi 
avabr tamamiyle kendi vücudu
nun şeklini almıştı: Esvabının 
iiatünde kumaşr vücudunun boş-
1~~<. üzerinde tazyik cl:ien ne 
bir <likit. ne de bir ilave gözük.. 

Fakat eğer sen onu gördünse 
cildinin rengi, yürüyüıü herhal· 
de nazarı dikkatine çarpmıı olma
lıdır. 

- O kız buralarda yok .. diye 
cevap veridi.. Ben bu kasabanın 
bu ıahau.ini tanırım.. Hepsi de 
burada doğmuılardrr. Bizim ara
mızda hiç bir yabancı yoktur. 

Rember bir lahza tereddüt et· 
ti: 

- Peki sen, sende mi bu ıehir
de doğdun? 

Erkek, rehberi süzdü .. Yarun
m.ki kaldma gözünün ucuyla elak:· 
tı, kadmm yüzü suya değercesi· 
ne eğilmit olduğunu gördü, son
ra rehbere döndü: 

- Dinle .. dedi.. Bu efendi ru-
mence biliyor mu? 

- Tek kelime bile anlamaz ... 
- Bir Fransız bu değil mi? 
- Evet .. Tanıyor musun? 
- Aradığı kızı Ruslara teslim 

et!ecek.. Onun için !dolaşıyor .. 
Sizleri btleden, memleketten sü
ren Ruslara, düşmanlarınıza. Sen 
de ona suç ortaklığı mı yapacak· 
ım? .. 

Rehber gözünü kırptı, sonra 
Lö Mcstriye'ye dönerek: 

- l!u adam buradan beş mil 
mesafede bulunan bütün köyleri 
ve köylilteri tanıyor .. dedi. Bura· 
ya senel4=J"denberi hiç bir yaban-

7 • 1 O • 939 Cumartesi 
13.30: Program Te memleket saat 

ayarı .. 13.35: Ajans Ye Meteoroloji 
haberleri. 13.50: TC'R KMCZlGl: 

müyordu.. Deı)ilebi.lirdi ki bu es
vap giymiJ bir iıuıan deiil, tunç
tan yapılmrJ bir çıplak heykel 
idi. Bunun yumuşak etten bir ka· 
dın vücudu olduğunu anlamak i
çin parmakla temas etmek lazım. 
gelirdi. Esvap ile kaldının cildi 
arasında da ne gömlek, ne de bu
na benzer başka bir 1ey yoktu. 
Esvabın etrafında dolaşan bir ye
şil kordon kadının göbeği üzerin
de düğümleniyordu, bu kordonun 
her bir ucunda büyük birer züm· 
rüt görülüyordu. 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cev. 
det Kozan. Okuyan: 1 - Muzaffer 
İlkar. A - PeşreY. B - Kaptan za· 
de Ali Rıza - Sarkı - Leyi olur ki 
hüzün içinde C - ..... - Sarkı -
Bir nfasız yare düştüm. D - Niko· 
gos - Muhayyer şarkı - Var mı 
hacet. E - Selim 111 - Muhayyer 
sünbüle şarkı - Ey gonceyi nazik 
tenin. F - .Mahayyer sünbfilc saz. 
semaisi. 2 - Semahat Özdenses. 
A. - Lemi - Hicaıkar şarkı - Son 
aşkımı canlandıran B-.\rir Ile:,• -
Suzinak şarkı - Çekme elemi. C -
Sadettin Kaynak - Hüzzam tür_ 
kü - Çıkar yücelerden. D - Haif 
Bey - Karcığar şarkı - Gülü,·er 
seTdiğim. H.30: Müzik: (Riyaseti
cumhur bandosu) şef Jhsan Kün
çer. 1 - V. Turinc - Marş. 2 -
Oscar Strauss - Valzer Valzertraum 
3 - Oscar Fetras - Operetten re. 
vü. (Potpuri). 4 - F. Lcroux -
Pour baryton {Fantazi). 5 - M. 
MoszkoTski - Marş. 15.15/15.30: 

ıYa.zan: Pearl Buck, Çeviren: lbrahim Hoyi 

Kadının çorapları yeıil renkte 
idi; ayakkabı yeşil satenden idi; 
tırnaklarında yeşil bir cila parla
yordu. 

Salonun döşemesi üstünden 
bir küçük delik. bir nevi kapı a.. 
çıldr. İçinden bir adam peyda ol
ldu. Rengi uçmuş olan yüzü biraz 
kadın eimasım andırıyordu. Bir 
elinde keman. öteki elinde yay 
tutan bu genç adam Ermeni gü· 
zeli katalanm bir iıareti üzeri. 
ne yine çıktığı yere girdi. Delik 
üzerindeki kapak tekrar kapan· 
dı. 

Biraz sonra döşemelerin altın
dan t-:.tlı, ruhtan okşar ıibi bir 
musiki sesi yükselmeğe başladı. 
Bu sesler insana sanki yerin di. 
binden geldiği hiMini veriyordu. 

Ressam Triplisck yanında bu. 
lunan diğer birisine §Öyle dedi: 

- Sizi ben ilk defa görmüyo
rum; evvelden de aramızda bir 
aşinalık var. Dün sabah Grand 
Palasta siz bir arkadaımıza be
nim resmimden bahsediyordu· 
nuz. Benim tablo~a güzelliği 
bilhassa hakikatin aa.natki.rane 
bir şekilde tahrif edilmesinde bu
luyordunuz. Sözleriniz benim ü.. 
zerimde derin bit' tesir bıraktı. 

- Paris rasathanesi direktörü 
sordu: · 

- Nasıl? Demek siz orada idi. 
niz, öyle mi? 

Bir kadın söze kanprak: 
- Evet, öyle! "dedi. Ressam· 

Jann tablolan önünkie daima bir 
artist vardır. Naaıl ki ö~üleri.ıJ 
tabutlan arkuUlda da daima ak
rabaları bulunur. Eğer bir a· 
dam ölünün, yahut bir tablonun 
kusurlanndan bahsedecek olur
sa birkaç adım uza.kla13rak söz 
sıöylemesi lazımdır. 

Ressam sordu: 
- O halde siz sanatta hakikat. , 

ten ziyade hakikatin çarpık, do
lapk teklini ıeviyonıunuz !de
mek? 

Astronom - Şüphesiz, evet .. 

Müzik (Dans müziği - Pi). 18.00: 
Program. 18.05: Memleket saat aya_ 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25: Müzik: (Radyo cazı). 19.00: 
Türk Müziği: (Geçit Konseri) 12 
Okuyucu sıra ile. Çalanlar: Vecihe, 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Reşat 
Erer. Ruşen Kam, CeYdet Kozan, 
Refik Fersan. 20.00: Konuşma. 20. 
15: Türk müziği: Halk Hirküleri. 
Mahmut Karındaş. Sadi Yaver Ata· 
man. 21.dO: .Müzik: (Küçük orkes· 
tra). şer: Necip Aşkın. 1 - Jose 
Padouk - Macar melodisi. 2 - J. 
Strauss - Artis hayatı (\'als). 3 -
Hans Mainzer - Serenad. 4 -
TschaikoTsky - Vals No. 5. 5 -
Hanns Löhr - Tempo - Tempo 
(Galop). 6 - Micheli - ikinci kü. 
çük süit. 7 - Drigo - Esrneralda 
balet süiti No. l, 22.00: Ajans ve 

0

Zi. 
raat haberleri. 22.15: Konuşma: 

Bütün bu esnalarda büyük oğ-1 
lan biribirlerile konuşmaları bi. 
le icap etmiyen kadınla, erkeğin 
arasındaki ıbu oynaşın.adan u. 
tancmdan yerin dibine geçti. E. 
cel terleri döktü, ve karısına 
baktı. Zira amcasının oğlun. 
dan daha nazik, kibar büyü
müş olan karısının yanında on. 
dan ve yengesinden utandı. 
Delikanlı onun bu çekingenliği. 
ni farketti ve hain bir tavırla: 

- Şunun gibi tatsız balık gi. 
bi bir parça yemektense, her 
gün kırmızı et yemeği tercih e
derim. dedi. 

Bu söz üzerine büyük oğla. 
nın kansı hiddetle ayağa kalk
tı ve dipteki odalardan birine 
çekildi. O zaman, haydut ye. 
ğen kabaca güldü, ve oturmuş 
nargilesini içen Lotus'a: 

- Kadim hanımefendi, şu 
kasaba kadınları pek titiz. si_ 
nirli şeyler, değil mi?. dedi. 
Sonra Lotus'a dikkatle baka. 
rak devam etti: 

-Hakikaten de hanımefendi. 
sin hani.. Yeğenim Vang Lun. 
g'un zengin olduğunu bil,mesey
dim, sana ibakar bakmaz anlar. 
dım .. Amma.da et yığını olmuş.. 
sun. Ve ne de bol ve çok yiye
rek beslenmi~in! .. Ancak zen. 
gin adamların karıları senin gi. 
bi olurlar .. 

Lotus, delikanlmm kendisine 
hanımefendi demesinden ziyade 
sile memnun oldu. Zira, bu bü. 

• yük ailelere mensup bulunan ka. 
dmlara verilen bir Unvandı. O. 
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nun için de şiŞman, yağlı bo.1 
ğazmdan derinden çıkan gul. 
gulalı bir sesle güldü. Nargile
sinin küllerini üfledi ve nar. 
gileyi tekrar doldurması için bir 
esire uzattı. Tuti'ye dönerek: 

- Kaba oğlanın şaka damar. 
lan kabarmış!.. dedi. 

Bunu derken de, artrk şiş. 
man yanaklarının küçülttüğü 
gözleri eskisi gibi iri olmamak. 
kayısı biçimlerini ve saffetini 
kaybetmiş bulunmakla beraber, 
yine de ~öz ucuyla delikanlı 
haydudu fettan fettan süzdü. 
Ka.dmm bu kakışını farkeden 
amca oğlu kahkahalarla güldü 
ve bağırdı. 

- Ulan, daha hata dişiliğin
den kancıkhğından vaz g-eçme. 
miş dedi ve güldü, g-illdü. 

Ve bütün bütün olup biter -
ken büyük oğlan orada sesini 
çıkarmadan ve hiddetle bekle. 
di. Amca oğlu her şeyi görüp 
bitirdikten sonra annesini ziya. 
rete giti, Vanl!' Lung da vattığı 
yeri göstermek için yanma ka. 
trldı. Kadın yatağına uzanmış 
uyuyordu. Delikanlı annesini 
uyandırmakta gUçlük çekti: a
ma tüfe~nin kalın di~iğini 
baş ucunda yere vurarak onu u. 
yandırdı. O zaman kadın uyan. 
dı, daldı~ bir rüyadan ayıla • 
rak oğluna gözlerini dikti. Bu. 
nun üzerine oğlu sabırsızca söy. 
lendi: 

- Oğlun gelmiş te sen daha 
hili uyuyorsun. 

Dünya Sinemacılığının en güzel filmi NORMA SHEARERE 
TYRONE POWER'in en büyük muvaffakiyeti 

ve 

MARIE ANT01NE1,TE 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNi YALNIZ 2 GUNDE 
118H ki•l 11e7retmiş, alkışlamış ve bu kadar neli• blr fClat<S a.Sll< göıomeilkle:rinl-. 

söylemiştir. Bu filmin 2 devre Ye 17 kısmı birden gt>sterilmcktedir. 

Seans Saatlerl·ne dı" kkat .. lPEKTE ıı - ı.ao - -1 - 6.30 ve lam 9 da 
MELEKTE 1.30 - 4 - 6.30 ve tam 9 da 

DiKKAT: Muhterem mUşterilerimizln muhakkak surette seans başlarında 
gelmeleri rica olunur. 

Bugun iPEK ta saat 11 ve 1.30 da, MELE K ie saat. 1.30 da 
.. ______ Tenzilath matineler vardır 

Lô. le Sinemasının ----· Size hazırladığı bUyUk fırsatı kaçırmayınız, 

BugUn Şaheserler serisinin .2 bUytik Filmi birden 

DETIE DA VIS'in yarattığı 
Günahkar kadınla&·ın hayatı 

FRED AST AIRE - GINGER 
l ı 

Kadın yattığı yerden doğrUI: 
du, oğluna bir daha baktı 1' 
hayretler içinde kalarak konut 
tu: 

- Oğlum.. Benim . oğıuııı! .. 
dedi ve uzun müddet ~ 
baktı. Ve en nihayet sanki fi 
yapacağını bilmezmiş, şaşırnıd 
mış gibi, ve bundan daha .,_,_..._, 
yük· bir ikramda bulunamaJ 
mış gibi, delikanlıya afyon çU
buğunu uzattı, ve kendisine bl-
kan hizmetçiye de ': 

- Ona ibir çubuk hazn-Ia! 
dedi. 

Delikanlı annesine baktı: 
- Hayır dedi. lçmiyeceği.ııı
Vang Lung yatağın yanı bl' 

şında durmuştu, birden ada
mın: 

- Anneme ne yaptın ki, bÖr· 
le sapsan sararmış, bir deri b!' 
kemik kalmış .. diye üzerine biı
cum ebnesinden korktu. Ve °' 
nun icin de derhal atılarak: 

- Daha azla kanaat ets' 
memnun olurum. Zira afyonun• 
her gün bir avuç dolusu giiıniil 
para veriyorum. Fakat bu Y" 
şmda onu danltmaya, öfke
lendirmeye cesaret edemiyo~ 
üstelik, hepsini de istiyor .. d 
di. Konuşurken de içini çekti 
gizlice amcasının oğluna bak 
Fakat adam ağzım ac;madı. i:>P'l-...ı 
dece annesinin ne hale geltıı 
olduğuna b~ktı. !Kadın tek 
arkasr üstü düşüp uyku}'a d 
lmca, ayağa kalktı, ve tüf eğ" 
bir baston gibi kullanarak 
rültü çıkara çıkara odadan a'f• 
rıldı. 

Vang Lung ile ailesi, bu a!IY 
ca oğullarından nefret ettikle
ri kadar, dış avlularda bulunıO 
başı boş insan sürüsünün bi 
birisinden nefret etmiyorıard'
Evct. her ne kadar bu adaml-' iti 
ağac;lara saldırmalarına çiç,. ti 
açmış olan badem, erik dallarl- · 
nı, i:;tedikleri gibi kırmaları~' ıı" 
ve yınc hantal postallarilc JS- • • 
kemlelerin ince oymalarmı h• ~r, 
rap etmelerine?, alabalıklar · 
mercanların bulunduğu havus
ları kendi kirlileri ile pisletme
lerine bu yüzden de bütün bl' 
lıkların ölerek, sırt üstü, be
yaz karınları havada suyun il" 
tünde yüzüm kokmasına ral· 
men onlardan nefret etmiyot" 
lardı. 

Zira amca oğlu ne zaman 015' 
içeriye girip çıkıyor, esirleri 
bakıyor, ve Vang Lung ile oğul• 
ları da, geceleri uyumaya ces"' 
ret edemedikleri için de içeri)" 
çökmüş yorgun ve fersiz gözlt
rile biribirlerine bakıyorlardJ. 
N ihayct Tuti meseleyi anladlı 
ve: 

( nnha "''r) 

Güzellik denilen ıey tabiatin o~ 
duğu gibi gösterilmesinde değil· 
dir. Sanatkar ancak eşyanın man 
zarasmda bat döndürücü akiller, 
şekillerde ıaıırtıcı değiJiklikler, 
vaziyetlerdeki niabetsiz tezadlar 
sayesinde bir heyeca.İı yaratma
ğa muvaffak olabilir. Hakikat. 
ten, tabiatten, insanlıktan ayrıl
mıyan eserler artık yetiıir. Sa· 
natkir bana öyle bir his vermeli
~ir ki sokaktan yıldızlar ile dö· 
ıenmiş bir jehirde gezdiğimi zan· 
nedcyim; ayaklarımda ayakkap. 
lan ile göklerin nehirlerinde 
dolaıtığımr ıanayım : bununla be. 
raber yafmurlar ve ziyalar yu· 
karıdan aşağıya inerek değil, a-

Oamgall Kadmlar 
ROGERS'in en son, en 

mükemmel filmi • V AKiT Brodvay Serenadi 
Seanslar: ı - 4 - 8 Seanslar: 2.30 - 6 - 9.30 

Ui.veten : En aon Harp Raporları METRO JURNALDA 
Bugün saat 1 ve 2.30 da. tenzllA.tlı halk matineleri 

(Daluı oor) 

TUNA KIZI 
cmın gelmediğini aöyleyor. 1 tırmııtı. Artık hürriyetini istemi-

Kayık tekrar Tunaya dönmek yordu. hayatından memnunldu. 
üzere bir mil uzaklaıtığı zaman Ayaklariyle mütkülatla çamur
Domnika sudan çıktı.. Ayaklan dan çıkarak aahile çııktr ve yor
bükülüyor, hicap ve piımanlrk ile gqn bir tavırla evine gitti.. Ken
kanıık manasını kestiremediği disiai gayetle bitkin hissediyor-
bir sevinç duyuyordu. du. 

Daha adam konuşmağa ba§la- Yıkanmak, manen saplandığı 
mazdan evvel Lö Mestriyeyi ta· bu balçığın maddi ağırhğından 
nımıştı. Konıtantin çamura gö· kurtulmak istiyordu. 
mülü idi, hiç bir müdafaa imkanı Küçük bir hamam şekline so
yoktu, diğerinin hiç şüphesiz si· kulmu!J olan çinko döşeli aralıkta 
lihı vardı; çarpışmalarına asla bir hamlede vücı.i:iunu saklayan 
müsaade olunamazdı, sonra bir elbiseleri çıkardı .. Sonra sıcak su
tek kelime söylemeden, hiç bir dan çıkan buğu çıplak dolgun vü· 
gürültüye, tehlikeye meydan ver· cudunu tatlı bir hararetle sardı. 
mcl:icn muhafızından kurtulması- Mafsallarının gevıediğini, boia· 
na kafi gelecekti. zmın kuruduğunu hiuetti. Güç· 

Fakat hiç bir kelime -<;yleme· lükle ncfeı all}'OT'du. O, bu ııcak 
miş, bilakis kendisini saklamııtı.. suya alışıktı, fakat bu~ün neden· 
Ah, evet Konstantini seviyordu, se bu ağır hava ona dokunuyor· 
fakat onun yanında yaşamaktan du. Basının döndüğünü, gözleri
duyduğu zevkten kendisini tama- nin önl nden manzaraların uçuş· 
men tıuçsuz göstermek. kendi tuğunu hiaaettl ve yere yuvar-
kendini aldatmak istevordu. Ja.ndr ... 

Fakat artık hiç şüphesi katma· Konatantin onun gittiğini gör· 
mııtr, bu tecrübe ona ıö.zünü aç· müıtü. Ac.aba, dedi, ukm bu ya-

hancıyı takip etmesin, onunla kaç
masın ..• 

Eve girdi, odalar bomboştu .. 
- Flörika, nerdesiniz? . 
Diye bağırdı, cevap alam.ıdı .. 

Bundan sonra küçük hamama 
ıdoğru koprak zaman zaman Flö· 
rika veya Domnika diye bağır 
mağa başladı. 

Hamama çevrilmiş aralıkta 
genç kızı ·gözleri kapalı baygın 
bir halde görünce deli gibi üze
rine atıldı, daha yıkanmağa vakit 
bulamamış olan körpe vücudu kol
larına alarak: 

- Domnika, ne otur gözlerini 
aç, cevap ver bana ... 

Diye" yalvarmağa başladı. Genç 
kız bin mütkülitla gözlerini ara
ladı: . 

- Biraz dur, beni bırakma ... 
diyebildi. 

Konstantin derhal bir barıdak 
inika getirdi ve yavaş yavaı genç 
kıza icirmeğe baslarh .. Domnika· 
nın yü:züne kan geldi. 

- Beni affet Konstantin, bir 

hafiflik ettim.. dedi. 
- Müsaade et de seni yatağı

na yatırayım .. 
Fakat Domnikayr böyle çamur

lar içinde bulundu~u şekilde ya· 
tırmağa imkan yoktu. Konstan· 
tin büyük bir itina ile genç km 
yıkamağa başladı.. Sert. büyük 
elleri Domnikanın bir gül yaprağı 
kadar narin cildini yavaş yava~ 
uğuşturuyordu. 

Bu erkek elinin vücuduna te
masiyle Domnikanın vücudunu 
bir ateş kaplamıştı .. Memelerinin 
başlarının sertleştiiini, tepeıden
trrnağa kadar bütün vücudunun 
tatlı bir his ile titrediğini hisset
ti ... 

Şakakları, damarları daha hız· 
lr atıyordu. Artık tamamen ken· 
dine gelmiş, kuvvet bulmuştu. 
Geriye kalan temizliğini bizzat 
ikmal edebilirxii. 

Bunu Konstantine sövliyeceği 
:zaman. 2'enç adamtn sabit nazar
larla vüc11duna baktti!ınr, yüzü· 
nün takallüs etmis olduğunu gör
dü. Arzusunu anladı, gözlerini 
yumdu. 

Derisinin verdiği zevkten ma~
rur olarak. 2enç adamın vücudu
nu dova doya seyretmesine ilk 
~cfa olarak müsaade ediyordu. 

~Daha var) 

il emle ket 
ldnıle dışında 

ı\ylık D3 ı~ Kr· 
3 aylık 200 42:> .. 
O aylık 47:; 820 .. 
1 yıllık 000 160() 

" J arılcı.lcn Balkan 13ırlığı lçill 
ayda otuz kcrtış duşulur. Posll 
birlıj{ıne ıurııııyen yerlere ayd• 
\"l'lııııs bc~cr kıırus zamıneılilir. 

Abone kaydını bıldircn mek• 
tup ve telgraf Ocretinl, abont 
p:ırasının posta veya banka iJt 
YOiiama Ücretini idare kendi Qze. 
rinc alır. 

~iiı·kl)'<'nin her JlO"fa merJte. 
zinde Vı\KJT•a abone yazılff 

A<lrcs d<-A"iştimıe ücreti 
2:; kunıştur. 

fl,ı\S UCUETLER1 

ficaret ilanlarının santim. 5'• 
tırı sondan itibaren ilan sayfala. 
rında 40: iç sayfalarda 50 kU
rus: dördüncü sayfada l: lklnC~ 
''C üçüncüde 2: birincide 4• 
h:ı<.lık \'anı kesmece 5 liradır. 

1 Büyük. çok devamlı. kliştl · 
renkli iliin verenlere ayrı aytl 
indirmrler yapılır. Resmi IJanl,. 
rın santim • satırı 30 kuruştur• 

Ticari ıuatıi~·cttc Olm17ao 
Kii~ük tlılnlar 

lllr drfa 30. iki defu1 50, ltC 
rlcfası 65. dijrt defası 75 ye o~ 
dcfosı 100 kuruştur. Oç aylı111 

ıl.in verenlerin bir defası bedr 
v:ııtır. Dört satırı geçen ilAnJarııt 
fazla ııı:ıtırları bes kuruştan bf" 
c;ap erlilir. 

\'nkıt hem doitnıdan dolrd1' 
kendi idare yerinde. hem ~ .. , 
k:ıre cadrlr!'>inde Vakıt Yanı 
:ıltııut:ı KplALEDDfN lJl dJ 
tı :ın Biirosu ell)·te flAn k•~ı 
r<frr. (Büronun ltltfonu: 206~ 



--- Bitler müstemleke istiyor 
~!lin, 6 (A.A.) - Rayştag 

ıaat 12 de Kron opera· 
açılmıttır. Bütün tribünler 

idi. 
8-t 12 yi bet dakika geçe 

. Yerine ·geldi ve Göring 
lıt rıın açıldığını bildirdi. 
ı..•repı Göring cephede ölen 
uual~nn ve Hitlerci teşekkül-
tıuınm hatıralarını yadet. 
trı tıonra saat 12 yi yedi da

" reçe Hitlcr nutkuna başla. 
'dedi ki: 
~>ıtag mebusları: 

ltllülde size bir devletin tah
. ~ttı hareketi dolayısiy
b mecbur olduğum ka
hildirmek zaruretinde kal. 
· O zamandanberi beş haf-

ttçti, ıize bu beş haf ta zar -
Olup bitenlere dair izahat 
k \'e mUmkün olduğu tak

t istikbale göz atmak istiyo· 

~1ttıan milleti nev'i arasında 
. ~•iz bir zaferi tesit etmek
;· Düşman tard ve imha edil. 
0lonyalılar Varşova ve Moıd

t tutunmuşJarsa, bunu kud. 
"e kabiliyetlerine de~il. lü
lından fa1!1a adam feda edil
tıi için emir almış olan or 
ltza medvundur, Varşova 
~!\danı nezdinde delice bir 

\'tmetin favdasızlıl?ı hak. 
ı~ yaptt~ımız teşebbüs akim 1 Son beş J?Ün sonra Polon
~tdusunun en büyük kısmı 
P edilmişti. 1 Tesrinievvele 
r tutunan direr kısmı, bu 

ıını alicenaplı~ımıza med 
lir. İsteseydik, Varşova mu. 

o:::ı<"'lrl!I .. _ 

tini iki üç günde kırabi-
& . 
· lfitler. kadınlara ve yocuk· 
lcl"Varak sivil halkın tahliye· 
tt~lif ettijHni, fakat n~ıonya 
t ~sının buna cevap verme. 
« en .. tzül etmediğini söylemiş 
() tn\iştfr ki: 
•
11 
ılınan yalnız askeri hedef

ti bombardıman edilmesini em
"', ve Prağa banlivostmun 

J. tltattan tecridini teklif ettim. 
ı,t lt· da reddettiler. 

içe) :tler bundan sonra, Varşova
laP ·, t&Umi hakkında taf silit ver
rııı• 1.~e biribirini takip ddcn üç 
i• ·-~fit. cevaparz kaldığını bildir· 

h• & r, 
ar .:._~itler. Varşovanın 48 saat. 

-qJırn olduğunu söyledikten 
· · Leh a-skerlerinin şecaatini 
""' "e zırhlı teşekklillerle ha-
·rdu. tb · · .. ,. lt· unu me etmittir. 

u ~ ıtter: 

~ ~td11muzun kuvveti sayesin. 
'~diınizi tamamen emniyette 

ıst ~ruz.'• demiştir. 
erf ı •olıve. Alman zayiatının 

.. 

J. ~di~inden az olduğunu id
Ctr~' ve demiştir ki: 
it, çı bazı Alma., fırkaları fa
~etl~r önünde ağır zayiat 
1•lerdir: fakat bu hal Alman 
t;ı'ın yalnız taarruzda değil, 
bvl da mechur kalmala-

~itrı ileri gelmiştir. 
~~r birçok Alman fırkaları. 

h 1Ihassa Vistül üzerinde 
trıau'n ve Blacovizin ku

' sr altında yapmağa mecbur 
~,:1 sUngü muharebelerini 

L 'Ylemi$ ve burada Leh 
lltı -
\t~· ordu.sunun cansiperine 

, 1lde muharebe ettiğini söy. 
~r. 

ler, mebuslardan ).tman 
· tı_nı ayakta dinlemelerini is
'te r: 10.000 ölü, 30.000 ya

lıt 3.0zo kayıp. 
~rebenin neticesi Polonya 

ltun tamamen ortadan 
!titı 1 ve 600.000 esirdir. 

er, tnüteakrben eski Vcr
ın~hedesindcn doğan 

, ~ ıt1 yıkılmasından bahset. 
0 onyayı "guya devlet" sı

'~ t~vaif ve Leh hükumeti. 
t llıyetler hakkındaki usul

'b. tnJcit ederek demiştir ki: 
:"lı re·· b .J~ hiç bir zaman arka-

Utün halkın yüzde on be· 
''•oı fazlasını bulamamııtır. 
sorıYadaki Alman ekalli. 
~e kartı yapılan zulüm ve 

• htı dan" bahseden B. Hit
iÇi tlcalliyetlerin vaziyetini 

'tle l'l. 1934 denberi yapılan 
~lilt~ kaydevlcıdikten sonra, 
~ <ıo~rnetini harpcu olmak ve 
~ eJrı t'_l ~rus\·ı-ının ilhakını . oıo e ıttiham evlemioıtir. 
"-İt ltyalıtar Danzil? meselesi. 
'~bttek istememiş. anti - na-
~!\ deJelerde bulunmuclardır. 
'tttU:d~sunun ku\•veti istih

'rtıte •tı. 
~~k!hen Alman • Rus mü-

~ liri :~!le. temas eden B. Hit. 
hiriıı eJımın kar~ıM:lı olarak 
,; hürmet ettiklerini ve 

).h_4:~etin barıs volu.,da bir· 
.,cuyerek her birinin k:-n

trinin refahına hizmet 

ettiklerini söylemiı. prenaipine 
riayet edilmesi icabcden milliyet· 
ler meselesinin hallinden sonra 
iki memleket aruırıl::la bütün ih
tilaf mevzularının ortadan kal
kacağını bildirmi,tir . 

Hitler. Vcrsailleı muahedesiy. 
le ve milletler cemiyeti il.e istih· 
za etmiş ve f ngiltereden müstem
leke istemenin haklı olduğunu 
biUirmiştfr. 

Hitler, müteakıbcn Almanya
nın şimal devletleri, Danimarka. 
Holanda, ~clçika ve İsviçre ile 
olan iyi münuebetlerini kaydey. 
)emiş. sözünü tutmadıft hakkın
daki ittihamlan. reddelderek Ver· 
~illes muahedesinin tadilini vaa
deylemi!I ve bu sözünü de Al• 
man milletine tabii ve hayati 
hakkını verJ'l"!ek suretiyle tutmuı 
oldn~unu hildirmiştir. 

Hitler, Macaristan ve Yue;os
lavya ile olan münasebetleri kay. 
deylemiııı. 1talva ile yeni bir doet. 
luk temhir edildiğini söylemit ve 
Fransaıdan bahsederek, münase· 
betleri tavzihe cahştıfını ve Sar 
meselesinin dürüst bir surette 
hallindenbcri iki memleket arı.ı. 
sında hicbir toprak mütalebeıi 
mevcut olmadıihnı bildirmittir. 

Hitler. fngiltere ile yaklaşmak 
için yaptığı tı:avretlerin de 8te1d
lerden u: olmııdığınr söyledikten 
sonra "nizamdan nefret eden ve 
nizamsızlığı arzu eden" tn,iliz 
devlet aıdamluını tenkit etmiş ve 
sözlerinin nasıl tefsir editecefi 
enditesini hiuetmcl~i.zin İngil
tere ve Franıa ile olan mUnaıe. 
betler hakkındaki fikrini bildir. 
mistir. 

Hitlcr, bundan sonra Yahudi· 
]ere, "bu eski harp ?.enginlerine" 
hücum etmiştir. 

B. Hitlerfn kanaatince, halle 
muhtaç kalan meseleler icin boş 
yere milyonlarca insan fedasına 
mahal yoktur, zira ne ve·r11ille1 
dirilecektir ne de Almanya öte
cektir. 

Hitler. sözlerine ıu suretle de
V3?n etmi~tir: 

).Jmanvanın şarktaki hedefle
rini ve Polonva meselelerini, mü. 
teakrben milletlerin havattnı i~
lak eden su ldi;er meseleleri hal· 
!eylemek laznndır: Almanyanm 
şarktaki hudutlannm tes.biti, bu 
tooraklann emniyetinin ıarantl 
edflfl!est ve Ruı - Alman müı\&• 
sebetlerini bozmıyacak esaslara 
dayanan bir Polonya devletinin 
tekrar tesisi. . 

Avruo~. Rusya ve Almanya ~i
bi iki büviik devletin bütün bu 
şeyleri halle muvafakat etme. 
sinden dolayı memnun olmalıdır. 

Almanva vu:iyeti aydınlatma. 
ğa ve sitahıızlanmağa tevessut 
etmefe amadedir. Barışın esasla
rını kurmak için bir konferans 
lazımdır. Fakat top ıesteri ara
sında değil ve milyonlarca innn 
hayatı feda ed;lmeden ve gehir-
1er harap ôlmaaan önce. · 

'Daima bir Fransız - Alman hu. 
dudu mevcuttur ve bu beyanat, 
münderecatını anlımutaraa. so. 
nuncu beyanat olacaktır. Dövü
şeceğiz ve 1918 bir daha teker 
rür etmiyecektir. 

Hitler sözlerini bitirirken Al
man zaferinden şüphe etmddiği. 
ni söylemiş ve harpten galip çı
kanların da mağluplar kadar e. 
ziteceğine inanan milletlerin ve 
onların teflerinin. kendisi tara· 
f ından uzatılan eli kabul ettikle
rini bildirmiş. ''diğerleri isterler
se bu eli reddedebilirler.'' demit
tir. 

Hitler, nutkunu aaat 13.25 de 
bitirmiştir. 
Müteakıben Görinı söz almıt 

ve: "Führer, aeni takip eldece
ğiz" deJlÜttir. 

Bundan ıonra eelıe tatil edil. 
miştir. 

Hitlerin müstemleke 
iıteii 

Hitlerln müstemleke iatek
leri hakkında ajansın verdiii 
metinde bahis yok. Halbuki 
Hitler bir buçuk saat söyledi· 
ği nutkunda mUstemlekelerini 
de istemiştir. DUn akşamki 
"Son Dakika., refikımızda ÇJ• 
kan nutuktan buna dair olan 
kısımlarını aynen alıyor ve 
ecnebi radyolarda neşredilen 
nutukta da Hitıerin mUetem. 
leke istediği bildiriliyordu. 

"Demokrasiler Almanya. ve 
Rusyaya kartı her hangi bir 
-taarruzda muvaffak olamıya
caklardır. Bize Milletler Cemi· 
yeti yollyle batı muaytell ı,art 
!arı kabul ettirmek tatedller. 
Fakat bu cemiyet artık ölmUş
tur. Ben şahcen Mllletler Ce. 
mi:retlnln yeni bir tc~ebbUstc 
bulunmasını reddediyorum . 

Onlar bnna teklif edecekleri 

şartların kabul edHmiyeceğinl 
bilmelidirler. ÇUnkU Almanya 
bayatı fötiyaçlarından vazge
çenıez. lnglltere büyük bir 
dünya parçasına el koymuş bir 
haldedir. Bunları ne hakla ve 
nereden ve kim vermiş de al· 
mıştır. Bize m Ustemlekeleriml
zi iade etmclldirler. ÇUnkU bi. 
zim hakkımızdır. Alman mille· 
tinin elinden hiç bir hakkın a
lmmasma müsaade ctmiyece
llm. 

80 milyonluk bir halk kUt. 
leılnin yalnız •imdi değil istik· 
balde de yaşaması llzımdır. 
Alman talepleri ortadadır. Bu· 
nu ne Milletler Cemiyeti, ne 
de başka bir devlet bahşede
bilir. Almanya bunlan kendi 
kuvvetine dayanarak alacak. 
tır. Almanya kaybettiği ekme· 
il buluncaya kadar calışacak· 
tır.,, 

Hltler Avrupa devletleriyle 
mlinasebctlerlnl şöyle hU1A.sa 
etmiştir: 

ı - Şimal Baltık devletlerl
Ie aramızda htc bir tmtllUımız 
mevcut değildir. 

2 - Danimarka tle doatuz. 
Fakat ademi tecavUz paktımız 
yok. 

3 - lsveç ve Norveçle a.deml 
tecavUz paktımız yok. 

4 - Hollanda ile dostuz. 
6 - Belçika ile dostuz ve 

dost kalmaya çah~acağız. 
6 - tsvıcre hUkümetl doıL 

luğumuzdan aıJA şüphe etme
melidir. 

7 - Yugoslnya hududuna 
rJayet edecek ve kendisine 
dost kalacağız. 

8 - Romanyaya dostuz. 
9 - Slovakya. Alman hima

yesini kendi istemlştır. 
10 - ltalyan hududuna can

daa riayet edeceğiz ve dost kL 
Jacdız. Dostlulun devamı için 
sa.mimi mUnaaebatın daba ıa
mlmt bir şekle girmesi tein e· 
limlzden geleni yapacağız. 

Hltler Ruı - Alman mUna
sebatı hakkında da şöyle de. 
mı, ur: 

.. Bir ay evvel söylediğim ci· 
bl Rus - Alman anlaşması yal
nız lktısadl bir anlaşma de
ğil, her ciheti içine alan bir 
anlaşmadrr ki, bu herkese bir 
ce.-ap •.eçklJ eder.,. 

1NG1L1Z MENABUNE GÖRE 
NUTKUN AKİSLERİ 

Londra, 6 (Hususi) - Hitle
rin nutkunun ilk akisleri tngll• 
terede vaziyeti değiştirmiş de. 
ğildi. Bazı mahafUde sözün ar
tık diplomatlardan generalle
re geçmiş olduğuna inanıl
maktaydı. Amerika.da vaziyet 
ayni idi. Polonya ve Çekoalo. 
vakyayı Alman ell altında bu
lunduracak her hangi bir pla
nın Amerikan muzaheret gör
memesine lmkln görülmemek.. 
t~ydt. Relsicumbur Ruzvelt, 
nutku dinlemediği içln hicbir 
mUtaleada bulunamıyacağını 
söyledi. 

Hitlerin nutku öğleden son
ra tamamen dinlenmiş oldutu 
cihetle hasıl olan intibalar da
ha derinletmiştlr. Yarı resmi 
nqşredtıen bir tebllf, Htuerln 
nutkunu esas ltibarlyle ikiye 
ayırmaktadır. Birinde Polonya 
harbinin nasıl cereyan etUğl· 
ne, harbin insani surette yapıl • 
dığına temas etmektedir. Bu 
mevzuun hakikati, Polonyada.
ki Amerika. seflrinln, hUk6me
tine verdiği tafsllltlı raporla 
öğrenllmlş bulunmaktadır. Hit 
lerin, Lehleri ah!Akan sukut 
etmekte olduklarına ve keşme. 
ket içinde bulunduklarına da
ir, tanınmış blr ln.ıilizln mUta. 
hedeıine dayanarak ittihamı, 
1935 te Rayştagda yine Polon
yaya alt aöyledlli bir nutukla 
reddedtıebUtr. Hltler o zaman 
Polonyayı, baştan başa. vatan 
perverlerle dolu bir yurd ola
rak göatQrmlttl· 

Nutkun fklnct kısmı sulh 
teklifierini ihtlva ediyor. Fa. 
kat bu teklifler, müphemdir. 
Diğer milletlere yapılmıı; yan
luJ muamelenin tamiri demek 
deflldlr. Bununla. beraber Uze
riode dU,ünUlebllir. 

Ancak şurası dikkate alın. 
malıdır ki ,A,·rupa: tecavüz
den masun kılmıyacak olan 
hiç bir teklif kabili kabul de· 
ğtldlr. Keza Almanyadan gele
cek valdler, bugün esaslı bir 
sulhtin lstinatgAhı olabilmek 
Uıere her halde kelimelerden 
daha. fazla bir eey olmalıdır. 

Paris mabafill. bitlerin "be. 
nim itibarını, benim gururum, 
benim eserim,, gibi sözlerle 
mlltemadlyPn kendinden bah
setmekte olması, zaptedllmiş 
m('mif'kPtleri kendi himayesi 

altınida tutmak arzusu ve kolo
niler istemesi şeklindeki nut
kunun emin bir sulhe esas tef. 
kil edemlyeceği kanaatini lz· 
har etnıekt~dir. 

ALMAN MENABttNE GÖRE 
NUTKUN AKİSLER! 

Berlin. 6 (Husus!) - Bitle· 
rin nutku Macaristan gazetele
rince, sulhUn behemehal te. 
mlo edilmesi arzusunu şiddet· 
lendlrmtş, Sovyet Rusya mat
buatmca, Rus - Alman anlaş
masının ruhuna uyduğu elbet. 
le lyl karşılanmıştır. 

Yugoslav cazetelerl Hltle
rtn, bu nutku ıöylerkeo mesu
llyetınt müdrik bir adam ola
rak ldarej keM.m etmekte ol. 
dutunu, kanaatlerinde aaml
miyet bulundutunu yazmı~tır. 

Looorada bazı mabafll, Hlt
lerin tarihi bir ölçUdo olan nut 
kunun sükfıtla geçiştlrilemiye
ceği kanaatindedir . 

ltalya, nutku şevkle karşı. 
lamıştır. Nutuk radyoda biter 
bitmez, Stefanl Ajansı tarafın
dan tam bir metni derhal mat
buata verllmtşUr. 

NU'IIKUN AMERlKADAKl 
AK1SLER1 

V8finct;oo. 6 (A.A.) - Ha. 
vas: Ayan uaları ve mebuslar, 
B. Hitlerin nutkunda görllşme. 
ler için mUmkUn bir esas mev. 
cut olmadığı ve B. Hitlere iti. 
mat etmenin. imkamnz bulun
duğu kanaati Uzerinde müt
tefiktir. 

Ruzveltin ta.raftarlan B. Hit. 
lerin nutkundan bitaraflık ka. 
nunun tadilinin her zamandan 
daha ziyade lüzumlu ve mU.S. 
taoel olduğu neticesini çrkar. 
maktadır. 

Fikirleri 110ru1anlar arasında 
ezcliınle Ruvzeltin en mühim 
muhuınıı Boraıh, demokrat 
Kfmr ve m&takll Norrpe, B. 
Hitlere itimat etmenin tam&. 
men ga.yrika.bil değilse bile her 
halde pek güç olduğunu teb&
rüz ettirmf§tir. 

ROKAYA GöRE 
Roma, 6 (A.A.) - Röyter: 
Gayriresmt müşal)itlerin mil

taleasma göre Bitlerin nutku, 
mu,.a.kere ihlimiı.llerlııi tama • 
mfle yılmuftJ!". Almanya fle 
Ruaya ekalliyetler haritaamı 
çberken diğer devl~ Avru. 
E:m şarkına karışma.malan 

kında yapılan ihtar İtalya. 
da beklenilmemi§tlr, 

İtalya sulhil bütUn sa.mlml • 
yetile sevmektedir. Fakat Bit. 
lerin yaptığı pek milhim sulh 
teklifleriııin İtalya tar&fmıdan 
müttefiklere tevdiine ihUmal 
yoktur. 

FRANSIZLARA GöRE 
NUTUK 

Parit, 6 (A.A.) - H&vas a· 
jansı bildiriyor: 

tyi haber alan ımhafilin kana. 
ati §Udur ki, Mitlerin nutku bek
lenildiii pbi çıkımttır. 

Fakat evveli Polonyalılar a. 
leyhincleki tiddetli harekete ve 
aonra da şimdiye kadar aala bu 
kadar ileri götürmecliii ve ken· 
di phıl hakkındaki tezahürlerle 
temayüz etmektedir. 

Enternasyonal ıiyuet buıu· 
aunda, Hitler kendini Avrupa ni· 
zammın ve hilrriyetin f&mpiyonu 
olarak gösteriyor. Bir tarafa. fa. 
ikiyeti ve sulh ıfkı bir iman ha
linde bulunan Almanyayı, ve di. 
ğer tarafa da garp devletlerini 
koyuyor. 

Hitler, Prusya kralları ile çar
lar arasındaki ıdo.tlufa f(Syle bir 
temas etmek suretiyle boltevik
lerle yaptıiı ittifakın izahını ber
taraf ediyor ve Stalini Rayştag. 
da pddetlc alkıtlatıyor. 

Merkez ve prkt Avrupada Al
manyayı alakadar eden meselele. 
rin tasfiye edildiğinden ıitayişle 
bahsediyor ve bunların münhası
ran Alman • Ruı tqriki ıneıai· 
siyle yürütüleeeğini ilin eyle. 
yor. 

Her münuebetle ve her millet 
hakkında verıdiği sözleri tutma
masını gayri ihtivart olarak iti. 
raf ediyor ve kendisi icin ye,ane 
kıymet ifade eden ve binaenalevh 
tuttuğu yeıane vaadin Veraaillea 
muahedesini yırtmak oldufunu 
aövleyor. 

işte bu suretle Hitll'rin düstü· 
ğU muhtelif tezadl1r izah edil
miş oluyor: Almanvanın arnıla· 
rına boyun etmeleri leln dl.fer 
devletlere yapılan tazyikler ve 
merkezi ve tarld A vruoanın bir 
mil~temlekc ,ibi istiıman. 

Hitler işte hu esa~ ü.,.erinr1e 
Avrupanın ıulhunu korumak iı. 
tiyor. 
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Bir Fransız petrol gemisi bir 
Alman tahtelbahirini batırdı 

Paris, 6 (A.A.) - Bir Fran
sız petrol gemisi, bir Alman de
nizaltı gemisini batırmıttır. Bu 
şayanı hayret haberi veren gemi 
kaptanının raporunda şöyle de
nilmektedir: 

"Alman denizaltı gemilerinin 
bulunduiu bir sahadan zikzak 
bir tekilde sefer ederken müthi§ 
bir aademe vukubuJdu. Ve bu &a.. 

demeyi vapurumtızu sanan bir 
infilik takip etti. Aynı zamanda 
büyüle bir su ılitunu havayı yük
aeldi ve bu •Ütun bizim birinci 
gUvertemizin üıtüne dÜ§tÜ. Bir. 
kaç aaniye sonra kalın ve kuvvet
le kaynıyan bir yağ lekeli su u.t
hında göründü." 

Deniz eksperleri, bu hldiaenin 
şu ıuretle izahı kolay olduğunu 
beyan etmektedirler: 

''Denizaltı gemileri yalnız tay-

Avrupadan dönen tale- j 
beler hakkında 

Maarif Vekaletinin 
bir tebliği 

Ankara, 6 (A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 

Almanya ve Fransa.dan dönen 
talebenin İstanbul Universite -
sinde müteşekkil komisyona en 
geç. 15 teerinievvel ve Belçika, 
IDgiltere, f.sviçre, İtalya.dan dö. 
nenlerin de en ~ 30 teşriniev
vele kadar müracaat etmeleri 
lhımdır. Bu tarihlere kadar mü 
racaat edenlerin talebelik hu -
kuku mahfuz tutulacak, bun • 
dan sonra yapılan müracaatlar 
kabul edllmiyecektir. Bu suret. 
le müra.caa.tta bulunmıvanlar 
Veki.lete karşı olan taahhütle
rini l!a etmemiş addedilecek • 
lerdir. 

Yeni bqmüfettiıler 
Ankara.. 6 (Huaual) - GUm

rilk V eki.leti teftit heyeti reis. 
lifine maliye mU!ettiılerinden 
Omwı Cemil Batır, Posta u. 
mmn müdUrlUğü başmüfettifli. 

•ine askeri temyiz mahkem.eei 
!!91 n@izmılığmdan millt&fi l:!.u Hakkrı ticaı« veklleti 
bqmüf etti§liğine maliye mu . 
f ettişi Lutfi .Aral tayin edilmi§
tir. 

Aba.rayda bir havaga· 
zı depoıu patladı 

Evvelki gece Horhor caclde • 
sinde bulunan bir havagazı de. 
pcıeu müthi§ bir surette infilik 
etmiftir. Hidiae saat 22,30 da 
olmuttur. Yedikule bavagazı 
fabrikası montörlerinden Ha • 
88.Dla Arif ve Ali isminde iki 
amele Hayriye lisesinin duvan 
dibinde bulunan depoyu ta.mire 
~tmiolerdir. Bir ara montör 
Hua.n bir iş için fabrikaya git. 
mi§ ve iki ameleyi deponun ya,. 
nında bırakmııtır. Bu sırada 
birdenbire depo infillk etmiştir. 
Bereket ameler uzakta durdur. 
lantıdan hadilıeyi zararsız a.t • 
Ia.tmıelardır. Civ&rd&ki evlerin 
camlan kırılmlf, hallt korku ile 
sokakla:-a dökillmtı,tür. ln!Ua. 
km sebebi anlaşılamamı§tır. 
Tahkik edilmektedir. 
Avrupadan &elmiyen 
Alınan profesörleri 
ANKARA, 6 (Hususi) -
İstanbul üniversitesi profe. 

sörlerlnden bazıları tatil mü
nasebetiyle hlll Avrupada bu
lunmaktadırlar. Harp vaziye
ti "dolayısiyle bunlardan Al. 
man tebeası olanların vazife· 
lerl başına dönebilmeleri için 
kendilerine Türkiye pasaportu 
verilmesine zaruret hasıl ol
mu~tur. 

Bu profesörlerin ~etmeme
sinin sebebi bazı takUltelerde 
bilhaaaa ihtisas derslerine alt 
ikmal imtihanlarının gecikme. 
sini mucip olmuştur. Maarif 
VeklleU bu mesele Uzerinde 
tedbirler dU~Unrnektedlr. 

Kızılordu bazı yerleri 
tahliye ediyor 

Bertin, 6 (A.A.) - Polonya. 
da teeil olunan Alman - Ruı hu
dudu hakkında imzalanan anlat• 
ma mucibince Kmlordu Suvalki 
arazisini tahliye etmektedir. 

Bu nvntakıya Alman kıtaatı 
dün girmeğe ba§laınıttır. Wi. 
zajny, Filipok ve Raczi işgal e
dilmiştir. Bizzat Suvalki şehri · 
bugün i"al olunacaktır. Bütün 
mıntaka Rus ve Litvanya hudut. 
larına kadar yarın iıgal edilmit 
bulunacaktır. 

yare ve harp gemileci tarafından 
değil, fakat bu denizaltı gemileri. 
ni mahmuzlamak için bazı ijefa 
en iyi vaziyette bulunan alelade 
ticaret gemileri tarafından dahi 
hücuma maruz kalabilirler. De
nizaltı gemileri için en buhranlI 
dakika, hücum edecekleri yeri 
pri&koplariyle tayin ettikten &on. 
ra torpillerini savurmak için bu 
priakopu indirerek tamamiyte 
dalmış bir vaziyette ilerleyerek 
münasip zamanı tayine çalıştık
ları andır. Eğer bu dakikada 
tehdide maruz kalan -gemi, isti
kametini deiiştirirse, !denizaltı 
gemisini pek ila mahmuzlayarak 
batırabilir." 

İşte mütehauıslar, yu\andaki 
hadisenin bu tekilde cereyan et
tiği neticesini çıkarmaktadırlar. 

Beş lsveç vapuru 
Zaptedilerek Kiyele 

gönderildi 

1 

Stokholm, 6 (A.A.) - Alman 
hafif deniz kuvvetleri §imal de· 
nizinde ve Oresund'da bet İsveç 
vapurunu zaptederek Kiel'e gö
türmüşelrdir. Bu vapurların ü· . 
çil Hotandaya, ikisi de Amerika. ' 
ya eşya taşımakta idi. ( 

Stokholm, 6 (A.A.) - Karı
holm admdaki İsveç vapuru, bir 
Alman harp gemisi tarafından ' 
yakalanarak bir Alman limanına 
götürülmüı ve bir müddet aonra 
serbest bırakılmıştır. 

Muıaolini Alman sefi· 
rini kabul etti 

Londra., 6 (Hususi) - ltaı .. 
yan &§vekili Mussolini, Al. · 
manyanm Roma sefirini kabul 
etm.iftjr. Bitler nutkunu söyler .. 
ken Alınan sefiri Muuolininin 
yanmda bulunuyordu. Sefir u .. 
zun müddet kalmıftır. Bu mu • 
likatta hariciye na.zq'J Kont 
Ciano da bulunmuştur. 

o 

lngilizlerin hava 
zayiatı 

Londra, 6 (Hususi) - lngiL 
tere hava nezaretinin harp za _ 
yiatma dair neşrettiği yeni ra. 
por 48 ismi ihtiva etmektedir. 
Bunların 19 u kayıptır. Diğer • 
leri kısmen harekit esnaamda. 
ve kıamen yaralanıp sonradan 
ölmÜ§ ve bir kısmı varalıdır. 

Fransız tebliğleri 
Pa.ris, 6 (A.A.) - Tctriniev. 

vel sabah tebliği: 
Gece sakin geçmiş, bilh&.Sllt 

SarbrilkUn cenup batısında dev. 
riye faaliyeti kaydedilmiştir. 

Paris, 6 (A.A.) - 6 tefrini. \ 
evvel akşam tarihli Fransız teti. ~ 
liği: 

Cephenin muhtelif kısmıla .. 
rmda hafif unsurlar faaliyette 
bulunmuştur. Wi88enboµrg'uıı 
garp mınıtakasmda bir mevzii. 
mize yapılan bir hücum geri 
pUskUrtUlmUştür. 

Londradaki 
heyetimiz 

Londra, 6 (A.A.) - Londra 
belediye reisi bugün Türk u. 
kerı heyeti şerefine, Manelon 
House de bUyük bir ötle ziya· 
fetl vermiştir. Bu ziyafette bir· 
çok yüksek devlet ricali, ez. 
etimle Mareşal Lord Birdvood, 
Hariciye Müsteşarı B. Butler, 
Harbiye MUatefarı Lord Cob• . 
ham ve TUrkiyenin Londra bU. 
yUk elcisi Dr. Tevfik RUttU 
Aras hazır bulunmuştur. ı 

Sulh taarruzu mu? 
Harp taarruzu mu? 

'u~ .. ıa/ı 1 ıncidel 

ifade tarzı kullanıyor: ''Belçika-
lılar ile dottuz, dost kalmaia ça
lıtacağız.'• diyor. Demek ki do.t 
kalmaia mani addettiii bir ihti. 
mal yok delildir. 

Bu itibarla ı•lil• Alman or· 
dularının ıarp cepheıinde yapa. 
caiı büyük tMı:Tuzlanna Bel{~ 
kanın bitaraflrf.mı iblil etmek 
suretiyle batbyacakhr. Batlayaa 
barn ancak iki taraltan lııirinin 
kat'i ıurette yıkılma11 ne dur:ı· 
caktır. 

ASJM US 

• 
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Heligolant'da Alman 
donanması nasıl 
mağlOp oldu ? 

Yazan : Yekta Ragıp Onen 
.larp başhyalı bir ayı gcçti. J 

• Icnüz muharip devlet deniz 
.,uvvetleri karşıl~madılar. Bu
mın sebebini Alman donanma
sının 1914 senesir.e nazaran çok 
zayıf oluşunda aramak doğru 
bir dilt;ünce olur. Bununla be
raber bundan sonra Ingiliz -
Alman donanmaları arasında 
Şimal denizin.de veya başka bir 
yerde deniz carpışması olmı. 
yacağını kimse bilemez. 

19J.4 harbinde vaziyet böyle 
değildi. lngilizlerin o zaman 
<lonanrna kuvveti 1,300,000 to
najı bulmuştu. Alman filosu
nun tonajı da bundan geri kal
mıyordu. İki devlet müstak -
bel 'bir harp icin tonajı günden 
güne artırmaya çalışıyorlardı. 

Bunların vazifesi muhriplere 
yardım için g-eçitten geçecek ve 
sonra geri dönecek olan kruva. 
zörlerc taarruz etmekti. Diğer 
üç denizaltı da Heligoland'm 40 
mil garbında bir hatta buluna. 
caklar ve bunlar ~~r.cilerini Al
man muhriplerine ı:ı;österecek -
lcr, sonra açık denize doğru gi. 
derek Alman muhriplerini In. 
giliz kruvazörlerin.iıı kucağına 
atacaklardı. Dığer :k: deniza.J_ 
tı da Alman nehir ağızların. 
da mevki alarak çıkacak büyük 
kuvvtlere taarruz edeceklerdi. 

Su üstü kuvvetleri ise Aren
hoza v, Arles kruvazörlerinin 
rehberliği altında Harviçte top. 
lanmış birinci ve üçüncü muh _ 
rip filotillfiları idi. 1nvinsilbl 
ve :-\ev Zdand muharebe kruva. 
zörleri de istinat kuvveti vazi_ 

.. . . .. • . . J.. .... . ....... , .. ~.. -- .,,,. 

Bursa - Merinos 

Makine ve kroşe yünleri 

Glü~~n <ıkm<ıqİ. G'lvr<ıqİaiWt1akarnası. Sczhl'İy<ısİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
ŞEl<ERLİLERİH VE FAZLA $İJt1AHLIK İSTİDADI OLANLAAIM GIDASIDIR . 

T.AHIH"I$ ECZAMAME ECZA DEPOLAIH İLE BUYUK BAKKALİYELERDE SATILIR. 

UMUMİ DEPO: İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU _ isTANBUL 
IZMl R Acentemiz TOrt< Ecza depos udur 

Saraybosım hadisesi oldu \'C 

Umumi Harp patladı. Bu sıra
larda Alman donanması Nor
veç limanlarında bulunuyordu. 
İngiliz donanması ise bir SC
fenberlik tecrübesi yapmış. 465 
gemiden mürekkep olan Ana
vatan fllosu kralın önünden geç 
miş, henüz ihtiyatlar terhis o. 
lunmamıştı. Sarayoosna hadise
si başladığı sırada vaziyet bu 
idi. A vusturyanın Sırbistana 
bir nota verdiği tn~iltere tara
fından öğrenilince bir harp pat
lamak üzere olduğu anlaşılmış
tı. Bugün balıriye nazırr bulu. 
nan Çörçil o zaman da bahriye 
nazın Mi. Çörçil ileriyi çok iyi 
görerek ve bütün mesuliveti ü
zerine alarak, 2 ve 3 üncü filo
ların Porilanda kalmaları em. 
rini \'erdi. O sırada İllfriliz miL 
leti ve kabine azalarından çoğu 
harp istemiyorlardı. Çörçilin 
C'mri hakikater.. büyük bir cesa. 
ret useri idi ve 2S temmuzda 

1 
fesini göreceklerdi 

Üç zırhlı kruvazör de Terşe. J ------~---------------------------------------------
Iing açıklarnıcıa ihtiyat kuv- ıl 
vcti olar:ı.1= rı.ıll'nacaklardı. 28 

• irinci filoyu Dover boğazından 
eçerek Skapaya gitmek üzere 

··oh•. çrkardı ve 30 temmmda 
clonanma vukuatsız Skapaya 
vardı. Aynı günde de Alman 
donanmasr Norveç 1imanlarm
dan dönmüştü. Bu sırada A
vusturya ve Sırbistandan maa
da hiç bir devlet seferberlik 
yapmamıştr. 

4 Ağustosta İngiltere Alınan
yaya ultimatom verdiği sırada 
lngiliz donanması seferberliğini 
sekiz gün evvel yapmış, üssüne 
girmiş bulunuyordu. Harbin İ
lanı olan dört ağustos günü Şi
mal denizinde Almanların 16, 
lngilizlerin 24 harp gemisi var
dı. Harp başlar başlamaz Al. 
manlar kanal istikametinde ve 
lngiliz sahillerine mayn taar
ruzları yapmış, İngilizler buna 
mukabelede bulun.mamışlardır. 
l ngiliz efkfırıumuıniyesi - bu
giln olduğu gibi - o ğunler. 
de de bu ataletten müteessir O

luyordu. Amirallik makamı ise 
?.ayiatsız ibir zafer kazanmayı 
düşünüyordu. Ağustos sonları
na doğru filotilla komodoru 
Tyrod'un Alınan körfezine kar
şı teklif ettiği bir baskın ha
reketini amirallik tasvip etti ve 
ibunun üzerine 28 ağustos lDH 
tc ilk olarak lngiliz ve Alman 
filoları toplu olarak Heligoland
da karşılaqıp çarpıştılar. 

1NG1L1Z 1HJVVEI1 

!ngili.zler taraiından muhare
öeye giren kuvvetler şunlardı: 

Lion (300 tonaj) lnflexible, 
Nev Zeland, }>renses Rovayal, 
Queen Mary (bunlar Lion sını
fındandır). G tane 5530 tonluk 
laııvazördür, 3500 tonluk AreL 
huza kruvazörü. 3500 tonluk 
Farles kruvazörü, 12200 tonluk 
3 tane zırhlı kruvazörü, 30 muh_ 
rip, 8 denizaUı. 

ALMAN KUVV:ET.t 
Göln kruvazörü (4350}. 

Manz (4350) Stettin (4370). 
Ariadne (2650), Strazburg 
(4550) Stralsund (4550), Pra_ 
enlob (2700), birinci muhrip fi. 
lotillası, beşinci torpido filotil
lası. 

nğııstos .öabahı bütün İngiliz 
kuvvetleri randevu mevkiinde 
bulundular. 
Alınan filosundan karakolda 

bulunan torpidobot filotillası i
se gece emniyetinden gündüze 
geçiyordu. Sa.at 5,30 du. Deniz 
çok sakindi. Heligoland'm ka
rayel cihetinde bulunan G. 19! 
muhribi şimalden bir denizaltı 
hücumuna uğradı. Bu muhrip 
bir priskop ve iki torpido izi 
görmüştü. Muhrip kumandanı 
bu hücum üzerine uzaklaşmak 
üzere manevra yaptı ve filotiL 
la komodoruna. rapor etti. Tah. 
telbahirin imdat işareti üzerine 
Heligoland'da yatan V inci fi. 
Iotilla ile bir kaç tayyare dışa
rı çıktılar. Saat 8 de G. 194 bo
tu lngiliz kuvvetleri görüldü di. 
ye rapor verdi. Biraz sonra da 
bü }'ilk bir düşman kruvazörü -
nün taarruzuna uğr:\dığmı bil • 
dirdi. Bottan verilen rapor 
Köln kruvazöründe bulunan ko. 
modorun eline g-eç gitti. Bu kru
vazör Vilhelmshaf en'de kömür 
alıyordu. Birinci raporda dört 
düşman muhribi, ikincisinde se
kiz muhrip, üçüncü raporda ise 
20 muhrip ile bir kruvazörün 
taamız ettiği bildiriliyordu. 
Bunların V in.ci filotillayı takip 
ettikleri haber verilivordu. 8.45 
te V inci filotillanın ·imdat iste. 
yen raporu alındı. Keşif kuvvet_ 
ler kumandanı limanda bütün 
harekatı takip ediyor ve icap e
den emirleri veriyordu. 

Hella, Stettin, Fraenlob ileri 
hatta idi. Ariadne kruvazörü de 
Yade önün.de demirli idi. İki 
kruvazör de Elbede yatıyordu. 
Yeni kruvazörler ise Vilhelms. 
hafen'de idi. 

Stettin ve Fraenlob kruva
zörleri ilk raporu alınca demir 
alıp İngiliz kuvvetleri üzerine 
harekete geçmişlerdi. • Stettin 
kru\·ağörü aynı zamanda ikin. 
ci denizaltı gemileri filotillası. 
nm rehber gemisi de olduğun_ 
dan Heliırolan.d'da bulunan de
nizaltı gemilerine dışarı çıka • 
rak hücum mevkilerini almala • 
rım etretti. Düşman kruvazör. 
lerinin göründüğüne dair olan 
rapor keşif kuvvetleri komuta.. 
nınm eline gelince ·vilhelmsha
fen'de yatan Köln ve Strazburg 
kruvazörlerinin dışan çıkması 
ve Elbcde yatan kruvazörlerinin 
de aşa~ıya inmesi ve bu suret
le İngiliz harp gemilerile karşı. 
}aşmaları emredildi. 

- Sonu yarın -

Or. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

fürbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak No. 8 . 10. öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

K i ra l ı k apartman 
Harp başladıktan sonra tn_ 

gilizler tahtelbahirleri vasıtasi. 
le Alman körfezini daima gözlü_ 
yorlardı. /Jr~ikfaş l'rıl:ıf .11.nr/ar /ı/arcsin-

Bu tarassut sayesinde Alman ıloı: 
kUV\'Ctlerinin karakol hareketle. Bc,ıkl:ı5l:ı Ak:ırcllcrde :JS mı_ 
ri tamamen öğrenilmişti. Hazır- rn:ır.ılı np:ırıınınnın lıirinci dairc'i 
la.nan programa göre baskın açık :ırllırıııa sureli;} le kiraya \'cri
karnkol hattında bulunan kuv- lcceklir. 
vctler gece emniyetinden gün. hıeklilcrİ'ı 'l'cşrinlc•vn•lin on sr
düz emnivctine geçerlerken ya_ ld1.inC'i r'.ırş:ırııh:ı giiııii ":ı:ıt on lır"<' 
:nı?ncaktrr. k:ıılnr mezkt'ır ,·erek :"ı4 ııuın:ıraılrı 

Ü-: İngiliz dcnlı:altısı Hl'lİı!O- ınutcvelli ko~ nı:ıl.ıımlığın:ı nıiiraC':ı-
:•:ıd'·:A ~ yatacaklardı. 1 al elmelcri. (K. 1. 2ifi) 

lstiklô.l Lisesi 
Direktörlüğünden: 
1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda niharl talebe için yer 

roktur. Diğer sınıflar için )·atılı ve yatısız, kız n erkek talebe kay_ 
ılınn devam olunmaklndır. 

2 - İsteyenlere kayıt ,arılarını bildiren tarifname gönderilir. 
- Adres: Şehzauı:başı polis J.;arakolu arkası Telefon: 22534 -

snaema ve 
Tiyatro Bar 

939/1574 ~ 
fltşiklaş lcra ltfemurluğundan: 
Bir alacağın temini istifası zım· 1 

llan 

------------· ııında tahtı hapse alınan bir :ıdct 
:111111..::.&& • ı 

IAlemdarSineması~ 
i: 1 - Lorel, Hardi !! 
R "I 1 Kodeste h 
·c u 
li 2 - Genç Kızlar :! 
ı ... ===-- .. -···········:=-~ .. -----· ............... . 

-4,__ _ _ 

V 
RAŞIT RIZA 
E. SADİ TEK ·- - TIYATHOSU 

9 Birincite~rin 
Pazartesi ak~:ııııı 

Cskiiılar Haleue 
l'VEY RAllA 'ıl 

BORSA 
-Ankara 6· 1 O • 939-

Ç EKLER -----
1 :Sterlin ( l nglliı) 5.2.f 

100 Uol:ır (Amerika) 130.025 
100 Fransız tranlı:ı 2.96875 
100 lsn~·re frank. :l!l.152~> 

100 lsveç Kuronu 69.3125 
100 Filor.in (Fe!emcnk) 21.6975 
100 Oclga (Bcldka) 31.19 

Diğerleri muamele görme· 
miştir. 

lstikraılar 
Ergani 

SiYas • Enurum ili 
Tilrk borcu 1 peşin 

19.54 

Ticaret ve Zahıre Borsası 
6 - 10 - 939 

FlYA 
Buğ<lay ~eri: 4.17 1/2, 4.20, 

Buğday kırılca: 5.3 l/2, 5.12 1/2 
F:ısulyc ufak: 1 l, Kcır.nlohuımı: 
9. Kuşyemi: 3.2G, 3.30, .Susam: 
12.10, 1:!.20, Fındık içi ıoııı sıra: 

:ıı, :l3, !\eten yağı pişıııiş: 4G, 
49, Z. yağı snlıunluk :i:i.10, :ı;;.2u 

. GE LEN 
Buğday: l80, Faı;ul)c: 2:ı, 

Canlar: 1:;, Kuş~eıni: 15, ~!ısır: 
30, Z. Y.ığı: !Hı, Yııpak: i, Krpck 
31, K. Cc\'İz: 10. 

lill>E.'.\' 
Jüı5;}eıni: 40, iç ce\'İz: 2 1/2. 

S \lllBI : '.Sllf f'.\ 
na~ılılıjlı \'rr: ,. 11{11 \tatlııııı~ ı 

LJmurıı l'\eşriy:ıtı ıclııre f'clrn: 
nefik Ahmet SeTengil 

uroı.: orta ıııasaı;ı, bir adet Jıeş çek
meli sarı ciliih büyük ınaı;a ,.c 8 
:ıdet ortası çiçel.;li yani dallı ı;an

ualycnin 19/10 939 tarihine rastla_ 
yan Perşembe günü ı;aat 9 dan 10 
na kadar Be,iktaş Akarellcrde Şair 
:\edim caduc~inde 20 numaralı 
dükk;in<la bilınüınyede açık arttır

ma !'iUretiyle satılacaktır. Yüzde 
yelnıiş beşi bulmadığı takdirde 
ii.;inci artırması 21110/939 tarihine 
r:ısllayan Cumartesi ayni ırnalle 

Hni yerde ihaleyi k:ıll~·esi, della
iye ,·esair ma~raflar alıcıya nllir. 
Taliplerin, yc\'ml mezkur saatle 
ınnhallinde hazır huhındurulncak 

rııeınuriniııe mür:ıcantları ilan olu
nur. (K. l. 274) 

939/21' 
btanbul A5li11e Birinci Ticaret 

Afu /ık emesi 11d trı: 

lımirde Odun p:ız:ırında 30 nu
marada Bezzaz !)anılı Şiikrü \'e lıi

r:Hlerleri XaCi:ı: Ye ~lchrnct emrine 
260 Türk lirası tcuiyesini muh
ıc,·i Hanı.o di Homa lzınir şubesi_ 
nin 10/12/937 tarih ve 119UG mı
maralı çeki zayi olduğundan bahis
le iptaline karar verilmeı.i Bezznz 
.)anılı Şükrü ve biraderleri N:ıfiz 

,·e ~tehmet firması avukatı t arafın. 

dan ha arzuhal talep edilmiş olılu. 
ı ğundan licıırct kanununun G38 incı 

maddesi mucibince ziynı iddia olu· 
nan işbu ~ekin bulan tarafından 4j 

gün içinde malıkeıncyc ihr:ıi.ı n 
ilıraz cuilmediği 1akdir<lc lıu rııüd 1 
detin hitamında iptaline karar \'C • 

rileccği ilan olunur. (K. l. 2i3J 1 

1Ian 
-ı 

939/1544 
He;'ikta,, icra JfrnıurluiJUiıdaıı: 
Rir alacasın temini htifası zım_ 

nıııda tahtı hapse alınan bir adet 
demir k;ıryol:ı, radyo, sob:ı, ve hu
ıın ınüın:ısil hane eşyıısının 19/10/ 
93!1 t:ırilıine rastlayan Perşemlıc 

güuü saat 11 uen 12 ye kadar llc
şiktaşla .4.karellerdc spor cacldcsin
dc i 1 numaralı aparlıınnnın 2 nu_ 
maralı doıiresincle bilmiiı:aycde ve 
aı,:ık artırma sııreıi:.·Je salılncaktır. 

Yiizcle yetmiş beşi bulmadığı tak
clir<le ikinci arlırınnsı ~t/10/9:l!l ta
rihine ra~llayan Cumartesi g[inü 
:ıyııı saatle YC ayni yenle ihaleyi 
kııtiyc~i icra e<lılecektir. Dclliiliye 
,·esair masrnfl:ır alıcıya aittir. 'l'a
liplcrin yc\"ınİ mczkür ,.e saatle 
mahallinde hazır bulııııdurulııcak 

mcınurininc ııılinıcaalları iliın olu. 
ıııır. ( K. 1. 27j) 

Zayi 
Yah·aç orta rııcklcbinden aldığım 

932 - 933 orta chliyetnnmrmi za_ 
yi rlliııı. \'cııiı..irıi çık:ırac:ığımd:ııı 

eski'iirıin lıiikıııii ~·oklıır. 

.4.ılapazarı Salına ıııiic:1<lcle sılı

hal ıııeıııunı Saılık !~.\:"' 
(30329) 

ile Sabah, Oğle ve Akşarı1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaıtıtlıı 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Devlet Demiryollan Umum 
Müdü rlüğünden: 

Memur allnacak 
~lerkcz, İşletmeler ve atclyeler teşkillıtınun lstihılom cılilıııck iiıe 

ıııiisİıbaka ile memur ıılınacaktır. l\Iüs:ıbaknyıı iştirtik erlcccklerin aş 
ılaki C\'S:ıfı lıniz olmnları şarttır. ~ 

A - Tür!.: olmak ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz lrnluıııı1 

B - Orta mektep Yeya lise tahsilini bilinniş olmak 
C - Aznınt 35 yaşında lrnlunmak (35) yaş dahil. ~ 
J> - llüsniihııl cshahınrlıııı lıuhınıluğuna d:ıir polislen ıııu-;:ıcld 

,·csika ilır:ız etmek, 
E - idare Jıckimlcri t:ırafından yapılacak sıhhi mun) cncdc l)c'1 

Derııirrollarıncla istihdama mfıni bir hastalığı bulunmamak, 
1 - :\liısabakada kazanan orta mektep mczımlarına liO, Jis:ın bıl~~ 

lcrc li7, lise ıııezunlıırınn 74 Jiro, lisan bilenlere 83 lira ücret \'erılecl'i'11 

2 - Müsabaka lfı/Birincilcşrin/939 Puıartesi giinü saat 10 dıı :\ıı"'; 
rııda Cer dairesinde, lstanlıuld:ı .Sirkeci, II:ıydarpaşa ve lzmircle tşıcııtl 
l\lüdürlüklcrinde ypılac:ıktır. . 

3 - :\lüsnb:ıkııy:ı J.ıireceklerin aranıl:ın ve ikalnrla 14/nirincileşr\.. 
939 Cumartesi glinliııc kadar 2 inci ın:ıddcde yuzılı işletme Müuiirlı> 
!erine ıııiir:ıcaııılorı Jiı:.mnuır. (5045) (800~ 

Tornacı aranıyor. 
Devlet Demır Yollan Umum 

Müdürlügünden : 
Sivas Deıniryol :ılclyesiııuc çulışlırılnıak üzere birinci sınıf ve j1'İ~ 

ci sınır tornacı işe :ılınııcaklır. imtihanı.la ınnllup evsnfla görulcnlcr 11'ı· 
zir edilecektir. lınllhnnlar lzminlc, lstıınlıuluıı, Eskişehirde ve .An~ıı~~
da yapılacaktır. Talip olanların lzmir ve Sirkecide lşlctme Müdürlll~ rıı· 
rıııc, Eskişchiruc Atc)ye :'.\lüdiirHiğiine ve Ankarad:ı Cer Dairesine JllO 

caal etmeleri Jrııımılır. (812V 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

luaremiz elinde bulunan 4100 metre çantnlık bezden 120 X 150 lı~ 
~ııııda 4 kö5e dipli 50 tane harici koli ve 60 X 95 bo~·unda 200 tane Jı 

• J d' 
ı·ıd evnık ~·ant:ısı tlıktiriltliklen sonra geriye knlaeak lıczin t:ım:ımıll ' 
60 X 95 lıoyııııda dahili e\'r:ık çnntası <liklirllmesi nçık eksilllnc) 
konulmuştur. . c 

Eksiltme 25/10/ 939 Çarşamba saat lG da B. J>osl:ıhane binası bfrıll 
kalla 11. T. T. Mlidürliiğü odasında toplanacak nlım satım komisyontl, 
da yapılacaktır. :'.\hılıaınıııcn bedel 1000 lira, mm·nkknt teminat 75 Jirııd'. 

isteklilerin olb:ıplaki şnrln:ımc-;ini görmek ve muvakkat tcınıııııtl 
rını y:ıtırınnk iizcrc çalışma günlerinde mezkur müdiirlilk hl:ırl kllıet;' 
Jc\·azım kısmın~,. c~sillmc sün ~·c saatinde de . muvakkat tcminnl ~~ 
huzıı, 939 scncsı ıçın muteber lıcnrct odası vcsık:ısilc komisyona ınO 
cn:ıll:ırı. (809,Y 

Devlet 
Umum 

işletme 
il a nla rı 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

----
Iskenderun hattına ilave yük postası 

c 
isken derun lıatııııda gidi~ \'e dönüş yükiinc yardımcı bir postıı d'' 

mek üzere ( KHO:\f) vapuru 8 Biriııcileşrin 939 Pazar akşamı lstanbll1 
,'1' 

lskrnclcruıı:ı kalknC'oktır. Cemi gidişle ::nılnıı: lznıir ve :\tersine u~r~·1 1, 
r:ık lskentlerıııı:ı giılecck ,.c düııü~tr Pay:ıs, ~krsin, Aııl:ılyn, Finike, 
liik \C lunir io;krleleriııe uğr:ıy:ıc:ıktır. , t 

XOT: J>ııya-; icin gidişte yük :ılınır. Lüzum hasıl olurs:ı d011u 
Alanyaya da uğranılacnktır. (St29) 


