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ALMAN -RUS ANLAŞMASI, iNGiL TERE VE 
FRANSANIN KARARINI DEGiŞTiRMEMiŞTiR 
Cemberlayn Bugünkü Alman Hükumetini Kabul R G 

: Edemeyiz. Çünkü Bu Hükumet Hiç Bir usya arp Hududunda 
Zaman Sözünü Tutmamıştır Dedi Tahşidat yapıyor 

Harbin Asıl Sebebi Avrupa HEYETiMiZ 
Milletlerinin Hürriyetidir LONDRADA EYLOL IÇINDE24ALMAN TAYYARESi DOŞOROLDO 
Fransa Kabine 
si Toplanıyor 

İngiltere Henüz Hiçbir 
Sulh Teklifi Almadı 

Londra. S (A.A.) - Çem.berlayn Avam Ka.mara
ımda. be7anatta buJunana:rk 28 EyUU tarlbll Rus • 
Alman miqterek deklirasyonunun a.ua hatlarını bahr
latmııı ve demiştir ki: 

Rus - Alman anlaşması PoJonyadaki vaziyeti de· 
thıtlrmbıtlr. Fakat bundan bu anlaşmanın Almanya
nın nJhai ava.ntaJına. olarak devam edeceği mi.nıls1 ' ''"'"''' 
asla ~ıkamıyacaiı l'ibi bu vaziyet İnailiz hükümetJnin 
hedeflerini de asla müteessir edemez. Bu anlaşma, 

•.ı.. '-'il "' :r"on · ;fıı. lı"s;).:"- rr n'' hh· uv n ... t._ 
racak hiçbir "yi ihtiva etmemektedtı. Şimdi yaphfı

miz şey lse !1Udur: Harbe müessir bir surette devam 
f('ln İnıiliz imparatorluğunun bütün kaJJnaklarını ve 
bütün kudretini sefl"l'ber etmt'k. 

Müteakiben Çemberlayn İngiltereuin harbe girme
si sebeplerJni ve harbin başhca. sebebini hatırlatmış

tır: 

PolGnya harbinin doğrudan doğruya sebebi ol
muşsa. da, başhca. sebep o1mamışhr. Harbin başlıca 

sebebi, Avruva milletlerin in cHürriyetlerini tehlike
yf. koymak• la «Bilrrlyetlerinl müdafaa için kuvvet

lerini seferber etmek• şık1arından birini tercik zaru~ 
retlnde kaldıkları müsameha kabuJ etmez vaziyetin 
inl'iltere ve Fransada artık bütün kuvvetile hissedil
mesi olmuştur. 

Heyet Londra

da Hararetle 
Karşılandı 

Orgeneral Orbay 
Ve Heyet Azaları 
Şerefine Dün Gece 

Bir Dine Verildi 

Londra 3 [A.A.] Türk 
Askeri Heyeti, Saat 

12,45 te Waterloo İs
İdsyonuoa Gelıı11;;fir. 

General Orbaym retsıtt.indckl 

askeri heyet Londraya muvusale· 
tinde, son harp esoa.sında GeHbo
ludaki İngiliz kıtaatına komanda. ı 
etmiş olan Mareşal Birdvood Ue 
Hariciye mümessilleri, Türkiye 
büyük elçisi. Türk Kolonisi Fran

sız kara '\.'e deniz askPri ateşelerl 
ve diğer zevat tarafından selıim
Janm1ştır. 

Rus - Alman deklirasyono harbin tasfiyesine mü
tedair oıan kısmı karanhk olmakla bera.ber, bazı barış 
tekllDertıe bu tekliflerin reddi haline alt olmak üze

re bazı lahdlllerl birlikte ihtiva ettiği görülüyor. 

Dün İngiltere ve Fransa tarafından verilen kararın 
Kat'lyelle tatbik edllecetlnl btldlren Çemberlayn 

lleyet şerefine Londranın büyük 
otellerinden birinde hükümeı ta.
rafından bir dine ve bir suvare 
verilmiştir. Ziyafete Milli 1..Iüda
faa Kordlnasyonu Nazırı Lord 
Chatfleld riyaset etmiştir. 

Btt teklifin mahiyeti ne olacatmı kesdlremem, fakat derhal söy1i1ebilirlm 
ki, hieblr zaman biç bir tehdit İngiltere ve Fransayı harbe girmekle güttütü
müz pyedeo vazgeolremiyeeektir. Alman propagandasının yaptığı gibi, mez
kür gayeyi istlhsalden evvel mücadeleyi terke amade olmadığımır.dan dola
yı harbin de-vamlnclan mütevelllt mes' ullyetl bizim sırhmıza yükleme teşeb

büsü ancak Alman taktiğinin yeni bir nümunesi o1abilir. 

Bugünkü Alman hükümetlni ita.bul edemeyiz. zira bu hükiımet teahhütle
rinln kendi işine gelmediği zaman hio bir kiymeti olmadığını pek çok defalar 
ispat etmiştir- Buna binaen, blr.e tekllf lerde bulunduğu takdirde hie şüphesiz 
bunları tetkik edeceğiz ve kaydeyledi ğim bususatın ışığında haddeden geçJ. 
receğiz. Harbin lüzumundan bir gün dahi fazla devam etmesini kimse arzu 
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2 İNCİ SAYFADA: ~I. M. Grupu 
(Tefrika) - Karlı Bir Kış 
Saba.hı (Edebi Roman) -
Dış Polllika: Hii.mlt Nu· 
ri _ Şehir Haberleri. 

3 t)NÇÜ SAYFADA: Hasbıhal: 

Selimi İı'let Sedes - Da
larcık: Osman Cemal • 
Notlar: Şükrü Ah.met -
Görıip Duydukları: Zeki 
Cemal - Son Dünya. ve 
Ankara habrrleri. 

4 ÜNCÜ SAYFADA: Alatürk'ün 
Son Günleri • ~'5kerlik 

Ernf"klt General Kemal 
Ko('er - ?tltin Kampf Hit-
1eTin Kitabı) - Spor - Aş

ljn t:'ançerl (Po1is Ro-

,;;-::,,:;.,ır.l.: 
5 ~i'J~A;J>A: Hazreti Mu
ı ı · iı'!tmmed (Roman) • Hac· 

!• • ·~,Zıı.lim (Tefrika). 
~liıa'i!f"ADA: Hikaye: Faik 

"'" \ • '.er«;"men - Bilmece, Ro.d-
1;, l't_·.1.SO Pporgramı, Sağlık, 

~toğraf Tahlili, Sual -
,.. Çevap, Okuyucu Mektup .. 

jj;.,_ 
.,, 

etmez. Faka.t, İngilteredc ve eminim 
ki Fransada da. efkirı umuıniyenin ka
hir bir ekseriyeti şiddet kaidesinin 
nilıayet bulıiıasını, hükümetlerln verdi 
ğl sözlerin bundan böyle tutulması· 

nı temine azmetmiş bulunmaktadır. 

Harbin mes'uliyeti mütevali taarruz 
politikasını tasavvur ve tatbik eden· 
lere aittir ve bu mes'ullyetten ne ka
çınınak, ne de itiraz inıkıinı yoktur. 

Başvekil bundan sonra kara, deniz 
ve hava harek:ih hakkındaki mutad 
b:ahatına başlamış, ezcümJe büyük 
İngiliz ordusunun Fransa.ya nakle -
dilmiş ve Fransız kuvvetlerJnln ya -
nında yer almış bulunduğunu biJdir
ıniştir. 

Burada Lloyd Georges söz alarak, 
son Yıllııruı bütün zorluklarına sebep 
olan tekmil ınevzulart ihtiva edecek 
barı-s tekliflerinin hükümet ve Avam 
Kamarası tarafından tetkikini derpiş 
etmi~ ve ayni 7.amauda meclisin glz
Ji celse akdetmeshıi de istiyerek bu
günkü harbin iikibethıin İngiltere 

Fransa ve A1manyaya df'ğil belki d~ 
bitaraf mcnıleketlerin ha,ttı hareketi
ne bağlı bulunduğu kanaatini göster
miştir. 

Çt"mberlayn bu mütalealara ce\•ap 
vererek evvel emirde gizli celseye 
muh:ıilf olduğunu bildirmiş ve barış 
tekliflerini meselesine temas ederek 
demiştir ki: 

Halen eHmizde •Ju mahiyette hiçbir 
teklif yoktur. ve Lloyd Georges'ln ta
savvur ettiği kadar teferruattı ve ge· 

(Arkası 5 inci sayfada) 

İtalya Sulh Lehindeki 
Gayretini Arttıracak 
Alman - Rus Anlaşmasının 
• 
ita/yaya Zarar Vermigeceği 
Hakkında Ciano Teminat Aldı 

Sulh leJıinde daha fazla gayret sarre
deceği söylenen Muso1inl 

Roma, 3 (Hususi)--Kont Ciano 
bu sabah Berlinden Romaya gel
miştir . .ita1ya Hariciye Nazın 
derhal Mussolini tarafından ka-

bul edilmiştir. Kont Ciano Duçe
ye Ribbentrop'la yaptığı müla _ 
k~tlar hakkında izahat venniştir. 
ITALYA SULH LEHİNDEKİ 
GAYRETLERİNİ ARTIRACAK 

MIŞ 
Budapeşte, 3 (AA.) - Macar 

matbuatının umumi kanaatine 
göre, Kont Ciano, Alman hakkın
da teminat aldığın.dan sulh le . 
hindeki gayretlerini arttıracaktır. 

Berlin, 3 (A.A.) - Angriff, Al
manların SovyeUerle beraber 
sulh için yapmış oldukları te -
şebbüsün resmi mahiyette ve bi
naenaleyh normal diplomasi yo
lunu takip etmekte olduğunu tas
rih etmektedir. 
İTALYAN MATBUATININ 

NEŞRİYATI 
Milano, 3 (A.A.) - Hadiselerin 

inkişafinı tetkik eden Popolo d'İ
talia gazetesinin Berlin hususi 
muhabiri evvelce Vtstül uzunlu
ğunca tesbit edilmiş olan Polon
ya'daki Alman - Sovyet hudut 
hattının yeni itilaf mucibince 
Bua'a kadar geri ~lındığını kay
detmekte ve bunun bü;cü,k bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu, çün
kü bu sayede Almanya'nın Po -
lonyalılarla meskun hemen bü-

(Arkası 5 Jnci sayfada) 

Tayyare Ve Topçu Muharebeleri 
Bütün Şiddetile Devam Ediyor 

Garp cephesinde, harp sahası dahilinde bulunan müdafaa batla rında Fransız askerleri 

Paris, 3 (A.A.) - Bir aydan
beri devam eden harpte, şunu 
kayd€'!.mek liızı:mdır ki, bütün 
Fransız harekatı Alınan toprak
larında ve yerine göre altı veya 
yedi kilometre derinlite kadar o
lan bir sahada cereyan etmekte 
dir. Umumi ilerleyiş ağırlaşmış 
ve mahalli kı.sa harekata ve bun
ları takip eden sükUnet devrele

, ....... ___________ ;ii;;iii;iiii;;;ii ....................... ~~---~ 

1 H ı· J L E R Şark Cephesinde l 
Öldürü 1üyordu1 

Suikastçılar Hitlerin 
• rine inkılap etmiştir. 

Askeri sahadaki bu sükunet si
yasi cephedeki faaliyete tesadüf 
etmektedir ki, bu da, mutad ha

) Muhafızları Arasında imiş 
reketlere uygundur. 
Alınan kumandanlığı, kayde

dilen araziyi tekrar ele geçinnek 
için ya_ptığı teşebbüslerin akin1 
kalınası üzerine, bu arazinin [ 
Fransızlar tarafından tarsinini , ı 
işkal etmek için topçu ateşi aç
makla iktifa ediyor. 

ALMANLAR MUKABİL 
TAARRUZA HAZIRLANIYOR \ 

Londra. 3 (A.A.) - Daily Eks· 
press'in Kopenhag muhabiri, iti
mada şayan bir menbadan al
mış olduğu bir habere atfen B. 
Bimm.ler'in Bitler'e karşı tertip 

edilmiş bir komplo meydana fı· 

karmış oldofunu blldlrmekledlr. 

Soik:asd, geren halta HJtlerin 
Polonya. cephesini teftlşi esnasında. 

yapılacak idi. Bu mesele hakkın
da fevkalade o1makla. beraber 

şahsi muhafızlarından bir çok si· 

yah gömlekli itham edUmektedir. 

Bu da Bitler için yeni bir muhafız 

heyetinin ii.ellen t.eşkJI rclilmi~ ol

ması sebebini izaha. yaramaktadır. 

Bu yeni heyet. Dietrich'in kuman

dası altına vazedilmiştir. 

Dietrieh'in ismi 1934 Haziranın~ 

da tasfiye (Ün)erinin tarihine ka

nşmışhr. Fransız kıtaatının Sarrebruck '\ 
istikametinde tedrici ilerleyişi ------'!!!'!! !!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1""!!!!1~ 
İngiliz matbuatının yeniden na
zarı dikkatini celbetmektedir, Ga 
zeteler, Alman kurmayının endi-

(Arkası 5 inci sayfada) 

Lehistanın 
Taksimi 

Leh Sefiri Hükii.meti
mize de Protesto Verdi 

Ankara, 3 (A.A.) - Haber al
dığımıza göre, Lehistanın tak· 
simi hakkında protestoyu ihtiva 
eden ve diğer memleketler hü
kumetlerine de tevdi edilmiş olan 
beyanname Lehistan büvük el
çisi tarafından Hariciye Vekiı.
letimize de verilmiştir. 

Tiyatro 
Açıkça itiraf edelim Jı:i, Taksim 

bahçesinin tanzimine önayak olduğu
muz halde, Tepebaşındaki tiyatro bi
nasının temeU atılmadan önce, Tak
simde g-azlno binası yapıldığı için ü
zülüyoruz. 

İstanbul güzel bir bahçeye ne ka
dar muhtaçsa, müsamereler verUecek, 
düğünler yapılacak, resmi ziyafetler 
çekilecek büyük bir salona, temiz bir 
lokantaya o kadar muhtaçh. Taksim 
bahçesinin ve gazinosunun bu zaruri, 

Binası 
ciderilmesi elzem ihtiyacı karşılıya .. 
cağına eminiz. 

Biz bir şehirde yoldan en·el ellen ... 
ce ihtiyacının tatmin edilmesine ta
raftar olanlardanız, Pariste evveli o· 
pera binası y.n.pıldı. meydanı sonra a
('ıldı. BerUnde tiyatro binaları \."ar• 
ken bulvar yoktu. Viyananın gazino
larına akar su sonradan geldi. 

Bu itibarla İstanbu1da her şeyden 
(Arkası 5 inci sayfada) 
SELAlllİ İZZET SEDES 



SAYFA - ! 

Hatıra tı Yazan·: Eski Topçu 
GENERAL KEMAL 

Müfettişi Emekli 
KOÇER 

Türk Erinin Bariz 
Vasfı F eragattır 

P iyasada ayni düğmeyi, elde 
bir kalıbı bulunduğu halde, e 
ctirunek işten •bile değilıdi. 

Hazinenin anahtarı ele geçiril
mişti. Bililin demirbaş eşyası a
rasında bir de düğme vardı. 

Fotoğraf:ileri alınan istiflere 
gelince, uzun bir müddet ıçın, 

öndeki istiflere el dokundurma -
mak, sonra da hoş sandıkların is
tifini bozmamak maksadı temin 
etmişti. Esasen bu daimi kontrol
for yüzünden kimsenin de istifi 
bozuLmuyordu!. 

Sevkiyatta ordu elindeki sila
hın cinsini, mevcudunu ve cep
hanenin hali hazırını dikkat gö
zünde bulundurma•k ta mecburi 
idi. Mfsela işe yaramıyan ve ya 
hut kat'i lüzum karşısında kulla

nılmasına mesağ verilen cephane 
açıkta idi. Buna iltifat etmek, a

te§ karşısında çalısanları müşkü
lata düşürmek, hatta bir vazi -

yetin göz göre kaybolmasına mey 
dan venmek demek olurdu. Bütün 
arkadaşlar, bu mühimmeyi hiç 
le gözden kaçıramazlardı. 

Her sevkiyatta muhtelif cins
lerden almaık ta bir zaruretti. Bir 
kafile ele geçer ve bu kafile ay
ni silahın cephanesi olursa, bu 

cins silahlar cephanesiz kalırdı. 
Bu acı tecrübeyi başkaları yap
mıştı. Cephede her ci.ns silah cep

haneye muhtaçtı. Ve cephanesiz 
bir silahın da deynekten farkı o
lamazdı. Bu işlerin aklı selimle, 
teknik es.,.ıara itina etmek şar
tile yapılması bize düşerdi. 

Karaağaçta yükleme başla

rna.t.ı.letn orıct:::, aeuU:t:: ve ıcaranın 
muhtelif istikametleine karşı 

emniyet tertipleri alınıyordu. 

Bir kaç mavnanın birden tahri

ki lazım gelmekle beraber, dolan 
mavnaların iskeleye yığılıp kal
ması mahzurlu idi. Dolan mav

nayı civarda, ücra yerlerde giz
lemek, romorkörle şurada, bura· 
da hazırlanmış olan mavunala
rı bağlayıp vapura götürmek uy
gundu. 

Bidayetlerde, tabiatile, büyük 
bir korku ve tereddüt, işleri ge
ciktiriyordu. Sonradan biraz mu
hite hakim olmak mümkün ol

du. T nin hesabımıza çalışması
na muvaffakiyet hasıl olduktan 
sonra daha geniş bir nefes al
mak imkanı bulundu. 

Yükleme başlamazdan evvel 
cephanelikte iyi bir tasnif yapı
larak vapura verilecek cephane 
esaslı bir surette gözden geçiri
liyordu. 

Vapur, çok defa, Haliç içerisi-

• 

ne sokuluyor, zahiren boyanıyor
du. 
Karaağaç ambarı civarında, o 

zamanlar, tuğla harmanları var
dı. Bu harmanların işgüzar bek· 
çileri geceleyin vasıtafarın yak -
!aşmasına müdahale etmek cüre
tini de gösteriyorlardı. Bu adam
lara yorganlarına göre ayak u
zatmaları ihtar edilmeli idi. Bir 
defa bunlardan birisi iyi bir ders 

de almıştı; Bir musibet, bin na
sihattan evla idi. Ondan sonra 
bunlardan bir zarar da gelmedi. 

Meşgul muhitte esasen gece
leyin bir sükılt göze çarpardı. 

Yükleme hemen daima karanlık 
gecelerde yapılıyordu. 

Haliçte gidip gıelmeler, hele 
uzun bir kafilenin hareketi, 
dikkati cekebilirdi. Tedhişle ya
ratılan havanın ölü bir sükf.in 

temin edeceğini zannedenler, is
tirahatlerine dalıyorlardı. Her 

şeyi göze alan, fakat tedbir ve 
temkini de elden bırakmıyanlar, 
rollerini oynıyabiliyorlardı. 

T cüreUi bir adamdır. Arka
daşlarla iş ortaklığı ettikten son
ra bütün bu denizlerde saltanat 

icra ettiğini anlatmıya başla
mıştı. Bir kaç defa Haliçte dev
riyelere de rastladığı sırada, pa
rlasını söylemesi serbestçe ge
çip gitmesine kafi geldiğini ar
kadaşlar görmüşlerdi. Bir zaman 

oldu ki T nin sevgilisi de Kara
ağaca kadar kendisine refakat 
etti. O da bu kafilenin bir nedi
mi olmuştu. 

İş.çiler, mümkün olduğu kadar 
daima ayni adamlardı. Fakat 
yıllarca devam eden çalışmalar

da bu zümreye artık büyük iti
mad göstermemek kabil değildi. 
B u sınıfta yurt sevgisi, bütün 
vasıfların, menfaatler in üstün
dedir. Onunla hemdert olmak, 

ayni fedakarlık yolunda yuru
mek, ruhuna hakim olmıya ka
fidir. Bu adamlar. büyüklerine 
kırılmaz bir itaat ve hürmetle 
bağlıdırlar. Bunun bin bir misa
li görülmüştü: Hapsedilenleri. 
işkenceye tabi tutulanları oldu, 
fakat hiç biri bir şey sızdırmadı. 
Ufak bir vak'ayı yazayım: 

(Arkası var ) 

HAMİŞ: 

Eskişehirden mektup l'Önderen Bay 
Cemile: 

1 - Yü•haşı Abdülvahap, 929 K a

nununda ka1b iltihabından irtihal et

miştir. Fedakir arkadaşuuza hi.li. 
aflamak tayız. 

2 - İşaret •tllğlnlz cihet , dün bu
günkü tefrikalarda var. 

1 EDEBi ROMAN; 34 
1 

Karlı Bir Kış Sabahı 
'1C===I; Selam ı izzet - Mefharet Ers in 1 

Hangi hakikatten bahsedi
yorsun? 
Peymanın esmer tenli narin 

yüzü korku ve heyecandan renk
te• renge giriyordu. Fakat artık 
ok yaydan çıkmıştı. Genç kadın 
her şey söyliyecekti: 

- E!o!" b: geçen parayı ısraf 
et•.igımizden, uzun zamandanbe -
r kudretimizin fevkinde bir tarz 
d yaşad ğımızdan, nihayet bu
gıln on parasız kalclıg.mızdan ve 
yenıden borç!anmağa kalkışma

m :zın "büyük bir akılsızlık demek 
olduğundan bahsediyorum. 
Galip acı acı güldü: 

- Niçin bütün bu hataları be
raber işlemişiz gibi bahsediyor
sun. Doğrudan doğruya bana 
sen şöyle yaptın sen böyle yap-

tın desen daha iyi olmaz mı? 
- Ben her zaman, billıassa ü

züntülü zamanlarda sennile ken
dimi bir tek kalb, bir tek vücut 
telakki ederim. Niçin her söy
lediğimı böyle •ers anlıyorsun? 

Galip sevgilim, dünya şimdi çok 
değişti. Artık l>ıç kımse ecdadı
nın yüz sene evvelki saltanatını 
idameye çalışmıyor. Herkes aya
ğını yo,.ganına göre uzatma .ğa ba
kıyor. Onun için bız de her şey
den e\'Vel idaremizi düşünmek 

mecburiyetindeyiz. Böyle borç 
harç ... 

Genç kadın birdenbire sustu. 
Filvaki kocası bir yandan görü
nüşte gayet sakin; sigarasının 

dumanlarını savuruyor bir yan
dan da kendisini dinliyordu. Fa-

t KD A M 

Profesör 1Bütün Maddeler Eski1Pasif Korun 
Prost Dün F• 1.1 S J k ma lçinKulla
Sabah Geldi ıatJarı e atı aca nılacakkumlar 

Hazırlanan Bazı Plan-
ları Tamamlıyacak 
İstanbulun imar planını hazır

layan şehir mütehassısı Prost dün 
sabah P~.i,s.ten şehrimize gelmiş, 
Sirkeci garında belediye imar, har 
rita şubesi müdürlerile, belediye 
erkanı tarafından karşılanmıştır. 

İki ay şehrimizde kalacak olan 
Prost birinci beş senelik imar 
pliınının tafsilatı projelerinin ha
zırlanmasına nezaret edecektir. 

Eminönü, Unkapanı tafsiliıt e
tütleri Prostun direktifi üzere ha
zırlanacaktır. 

Prost, imar işleri, harita ve yol
lar şubesi müdürünün iştiraki i
le ··•nılan toplantıda bulunmuş
tur. 
~-oto----

ı BELEDIYE 

Yıkılacak Dükkanlar 
Ayasofyanın ittisalinde bir kı

sım dük.kanlar o civarın güzelli 
ğini giderdiği için istimlak edi
lerek yıkılacaktır. 

Belediyenin Kapattığı 
Oteller 

Belediye memurları otelleri 
sıkı bir teftişte-n geçirmiş, bir kı
sım otelleri muvakkaten seddet
~tir. Bundan müteessir olan o
telciler dün Sirkecideki cemiyet 
merkezleıinde bir toplantı yap -
mış, beh,;:,•yeyi protesto etmişler
dir. Otelciler bu protestolarını 
dün bir h_eyet vasıtasile belediye
ye bildirmişlerdir, 

Otel işleten'er, otellerinde be
lediy,e zabıtası talimatnamesi ah
kamının aynen tatbikine imkan 
olmadığını ileri sürmektedir. ı 

Belediye tarafından yapılan 
teftic,'er devam etmektedir. Mu
vakkaten seddedilen ote'.lerin ka
pısına belediye tarafından levha
lar asılmaktadır. _..,,.,_ __ _ 

-MÜTEFE R Ri K 

Dün Sabah Gelen 
Çekoslovaklar 

Dün sabah konvansiyonel tre
ni ile şehrimize 20 Çek gelmistir. 
Bunlar Fra!'.sada te:ıkil edilen 
Çek lejyonunda ça'ışmak için Pa
rise gideceklerdir. 

l Uyük 0'.3,lerin vaziyetleri 
Avrupadan şehrimize gelen ya-J 

bancıların misafir kaldık arı Be
yoğlu otelleri son günlerde issiz 
kalmı~lardır. 

Bunlar arasında bilhassa büyük 
oteller günü gününe ver~i borç
larını da ödiyememişlerdir. 

Otel sahipleri hükümete müra
caat ederek vergilerinin bir müd
det tehiri-.; rica etmiı;lerdir. 

Bulgaristandan Gelen 
Mangal Kömürü 

Bir ay içinde Bulgaristandan 
4,5 milvon kilo manıgal kömürü 
gelmiştir. Şehrimizde mahrukat 
stoku fazladır. 

kat yavaş yavaş yüzü o kadar sa
rarmış, gözlerine o kadar zalim, 
o kadar amansız bir ifade gelmiş
ti ki, genç kadın kocasının bam 
teline bastığını anlamış, fena 
halde korkmağa başlamıştı. Ha
tasını tamir için munis bir tavır
la genç adamın yanına sokuldu. 
Elini onun kanapenin kolunda 
duran elinin üzerine koyarak: 

~Galip, yavrucuğum, ne yap
tım, seni güceııdırdim mi? Dedi. 

Galip karısının e'iııi iterek çe
kild .. 

Sigarasındaıı bir iki nefes çek
tikten s')nrn karısına döndü: 

- Demek artık harekatımı 

ufak tefek tenkit devresi başla
dı. Onun arkasından açıktan açı
ğa muaheze, daha arkasından ha
talarımı tashih etme ı·e direktif 
verme, daha sonra da artık bil
mem ne devreleri gelir ... Fakat 
bunların hiçbirine mahal kalma
dan evvel müsaaden izle size şim
diden söyliyeyim ki, ben kimse 
tarafından idare edilmiye niyeti 
olmıyan daima ve daima kendi 
bildiğini okuyan başına buyruk 

İhtikarla Mücadele Komisyonu-
nun Verdiği Mühim Kararlar 
!Belediye ihtikar ·yapanlarla 

mücadele açml§ bulunmaktadır. 
Teşekkül eden ihtikar komisyo
nunun faaliyeti ile yakın.dan 
meşgul olan İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi LO.tfi Kırdar bu 
hususta şunları söylemektedir. 

- İhtikarla müiadele komis -
yonu dünkü içtimaında 31 Ağııs
tosta.ki fiatların bundan böyle 
aynen tatbikine karar vermiştir. 
Bu karara nazaran şu son bir ay 
zarfında yapılmış zamlar varsa 
bunlar indirilecektir. 

Fiatlarını indirmiyen veya ma
lını bu fiata sat.mayan yahut sak
layan tüccarın ticarethaneleri 
seddedilecektir. Bu karar, aliı

kadarlara tefhim edilmiş olduğu 
gibi bütün halkımızın da bunu bil
me~eri ıazı.mgelir. 

Bir Eylülden sonra gelmiş mal
lar varsa bunların maliyetinin 
eskisine nisbetle fazla olduğu 
tesbit edildiği takdirde fiat'arı 

ancak komisvonun kararı değişti
rebilecektir .• 

Sos gele Şilep Def fer Fiatları 

Denizyolları idaresine Dün Ticaret Odasında 
Devrediliyor Bir Toplantı Yapıldı 

Üç milli banka tarafından ku
rulan sosyete şilep şirketinin De
nizyolları idaresine geçmesi ka
rarlaşmıştır. Esas \ n Denizbankın 
lağvile şirketin üçte bir hissesi 
Denizyollarına devredilmiştir. 
Şimdi diiter hisseler de Denizyol
ları tarafından satın alınacaktır. 

Bunlardan Vergi 
Alınmıyacak 

Sehir civarından alınarak muh
telif işlerde kullanılan kumlar
dan bir miktar vergi alınırdı. Pa
sif korunmada da kumlardan mü
him istifade temin edildiği için 
bu mauatla alınan kumlardan 
vergi alınrnıyacaktır. 

-00000---

MAARIF 
• 

Pasif Korunma 
Bugün öğleden sonra; resmi 

lise, hususi ve ekalliyet mektep
lerinin müdürleri maarif müdü
rü Tevfik Kut'un riyasetinde ma
arifte toplanocaklar ve mektep
ler<le •Hava taarruzuna karşı pa
sif korunma• hakkında konuşa -
caklardır. 

Lisan Kursunda Muvaffak 
Olanlar 

Orta mektep yabancı dil mual
limi olmak icin Üniversite 1 isan 
kuı?u imtihanına giren 90 talip
ten 43 ü muvaffak olmu~lardır. 

---o-

TICARE T 
Bu~;.in mevcut üç şilebe Avru

pa.dan dınacak yeni şilepler ila
ve edilerek bir şilep filosu vücu
da getirilecek ve harici limanla
ra seferler yapılacaktır. 

Mektep defterlerinde ihtikar 
yapıldığından bahsetmiştik. Şeh

rimizdeki defter yapan müesse
seler, maruf kağıt tacirleri, dün 
Ticaret Odasında bir toplantı 

yapmışlardır. Bu toplantıda ka -
ğıt pahalılığı yüzünden, mektep 
defterlerinin kaça satıJması la -
zınıgeldiği müzakere edilmiştir. 

Mektep defterlerine fiat tayin 
etmek için. mevcut mektep def
terlerinden birer nümuııe tedarik 
edilmiştir. Komisyon bu nümu
nelere bakarak birer fiat taj\İn 
edecektir. 

Ticaret ~ekaleti MUsta~ arı 
[ Bir iki aydanberi Londrada ti-

caret anlaşması müzakerelerin
de bulunan Ticaret Vekaleti müs
teşarı Halit Nazmi Kişmirin, şeh 
rimize ge:eceğini yazmıştık. Öğ
rendiğimize göre Halit Nazmi Kiş. 
mir, Londradan Parise geçerek, 
Türkiye - Fransa arasındaki ti
caret anlaşmasına taallıik eden 
meseleler üzerinde, Fransa hü
ki.u:neti ile temas edecektir. 

---00000---

E KO N O M i 

ihracat Vaziyeti 
Dünkü ihracat vaziyeti hak -

kında elde ettiğimiz malumatı a
şağıya yazıyoruz. 

İısveçten kuru meyva talepleri 
artmaktadır. Sevkiyat doğrudan 
doğruya !imanımıza gelen İsveç 
vanurları vasıtasile yapılmakta -
U.ır. 

Bundan başka dün Mısıra da 
kuru meyva üzerine bir miktar 
satış yapılmıştır. 

Deri Fabrikaiörleri Toplanu 
Deri fabrikatörlerinden mü -

rekkı;p bir komisyon, dün iktı
sat müdürü Halükun riyasetin -
de bir toplantı yapmış!ır. Bu lo~ 
lantıda Sanayi birliği umumi ka
tibi de bulunmwıtur. Deri fabri
katör 'eri, Amerikadan ham de 
ri ge!irmek için. çareler aradık 
!arın', ham deri bulamadıklar: 
takdirde mü>kül mevkide kala -
caklarını ileri sürmüşlerdir. 

Yaµak ~tok.arı 
Yaptlan tetkik'er İstanbuk!a 

11i bin ve Anadoluda da 35 bin 
balya yapak stok1ı olduğu anlaşıl
ll1llltır. 

Tiftik Tacirlerinin Müracaatı 
Birçok tacirler harice sattıkla

rı tift'ikler için yeniden Ankara
dan müsaade istemişlerdir. 
İhracı serbest bırakılan bircok 

maddelerin ecnebi memleketlere 
sevki için hazırlıklar yapılmak
tadır. 

br adamım. B ilmem meramımı 
anlatabildim mi? 

Peyman boğazrna tıkanan yum
ruyu gidermek için bir iki kere 
yutkundu. Sonra hafif bir sesle 
yalvardı: 

- Rica ederim Galip,_söyledik- · 
!erimi bu şekilde tefsir etme. Se
nin işine karışmak aklımdan 

bile geçmedi. sadece bir fikir ver
mek is+edim. Eğer seni gücen -
dirdimse affet. 

Ga ip, gözlerirde yine "o ayni 
amansız ifade ile kısaca: 

- Ortada affedecek hiçbir şey 
yok, dedi. 

Sigarasını tablaya bastırıp sön
dlirdükten sonra birdenbire a
yağa kalktı, başka tek bir söz söy
!em~den oda\ian çıktı gitti. 
Diğer tarafta Şadi de sabahki 

vak'ayı düşündükçe kendi kendi
ne için için köpürüp duruyordu. 
iFilvaki maksadına nail olmuş, 

zengin Pakizeyi parasını kendi 
müesseselerine yatırmağa i.kna 
etmişti. Fakat bu muvaffakıyeti 
elde etmek uğurunda hem vücu
dü hurdehaş olmuş, hem de üs-
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ÜN O VE R S iTE 

Lisan Kursunun ikinci Sınıfı 
Onuversite de Açıldı 

Lisan kursunun birin<:i sınıfı
nı terfi eden talebe!er ikinci se
nelerini ıkmal etmek için marp do 
lavısile Avrupaya gönderilmiye
ceklerdir. 

Üniversit.ede toplanan profesör 1 
!er bu mevzuu konu.şmu~ar ve 
kursun ikinci sınıfının da üni-
versitede açı!masırıa karar 
ne işlerdir. 

---oo---

JE NIZ 

Tahkikat Yapılıyor 

ver-

Bir müddet evvel limanda çar
pışan Şirketi Havriyenin 73 ve 
denizyollarının Kadıköy vapurla
rı kazası hakkında tahkikat yap- ı 

mak ve kabahatliyi bulmak üzere 
bir komisyon kurulmu.ştur. Cu
ma günü toplanılacak ve kaba
~atli taraf meydana çıkarılarak 
diğer tarafa tazminat verecektir. 

Erzurum Vapuru 
Erzurum vapuru hayvan nakli

yatı için cum~ günü Karadenize 
gidecektir. 

telik gülünç bir mevkie düşmüş
tü ki, bütün bunlardan dola.yısi

le Galibi mes'ul tutuyordu. Bu
raya, çiftliği biran evvel ele ge
çirmek için bu işini bHmez miras
y ediyi zaten koz kabuğuna koy
mak için gelmişti. F akat kendi
sine oynadıkları oyunun intika
mını almak için şimdi onu var 
kuvvetile büsbütün sıkacak, ana

sından emdiği sütü burnundan 
getirecekti. Şadi komşu köşkten 
çiftliğe gelinciye kadar otomo -
bilinin içinde hep bunları düşün
müş, yapacağı şeyleri tasarla -
mıştı. Öğle yemeğinden sonra o
tomobilini hazırlattı, ev sahiple
rine veda edip odadan çıkmak 

üzere iken Galip yolunu kesti: 
- Sizinle birkaç dakika yal

nız görüşmek istiyorum. LO.tfen 
yazı odama kadar gelir misiniz? 
Yazı odasına geçtiler. Galip ka

pıyı dikkatle kapadıktan sonra 
Şadiye döndü: 

- Dün sizden istediğim ödünç 
para hakkındaki kararınız ne -
dir? 

- Bu meseleyi ciddiyetle düşün 

ihtikar Komisyonuna 
Yapılan Şikavetler 

Ticaret Odasının, ticaret mü -
dürlüğüne ihtihkar vak'alan hak
kında yeni yeni şikayetler ya -
pılmaktadır. En ziyade tıbbi ve 
kimvevi maddelerin fiatları yük
selmiştir. 

Takas Sirkati Subeler 
' ' 
Açıyor 

İzmire giden takas limitet şir
keti müdijrlerinden Kamil Kıb
rıslı şehrimize dönmüştür. İzmir 
de ve Mersinde birer şube açıla 
cak, takas primlerinin tüccarlarn 
çabuk tediye ed;ı.mesi hakkında 
tedbirle.ı: alınacaktır. 

-00000---

Buğday Fiatları 
Birkaç gündenberi şehrimize 

buO-da.y gelniemeğe başlamıştır. 
Bu yüzden fiatlar 7-8 para yük -
selmiştir. 

---0000>0---

Etruks Tamir Olundu 
Etrüsk vapurunun bir kazanı 

bozulmuş, vapur Haliçte tamire 
alınmıştır. Ayni zamanda da altı 
temizlenmektedir. 

meğe daha vaktim olmadı? 

- Herhalde kararınızı bildir
meden evvel faiz borcu için be
ni sıkıştırmıyacağınızı ümit ede
rim. 

- İmkanı yok azizim Galip. 
Dün de arzettiğim gibi birikmiş 
f aiz borçlarınız muayyen mühlet 
zarfında tamamile ödenmediği 
takdirde haciz muamelesine der
!hal başlıyacağız. Vergilerinizin 
hepsi ödenmiş midir? 

- Evet. 

- Makbuzları görebilir mi -
yim? 

Galip yazihanesine doğru yü
ıüdü, mühim evrakını sakladığı 
çekmeyi çekti. En üstte çiftliğin 

rehin ktığıtları duruyordu, onun 
altında da vergi makbuzları ' ola
caktı. Üstteki ktığıtları kaldırdı, 
fakat hayret, kağıtların al1ında 
vergi makbuzları yerine üst üs
te birkaç tane banknot duruyor
du. genç adaı.n olduğu yerde don
mll§ kalmıştı. Bir hayal görmüş 
gibi gözlerine inanamıyor, elini 
uzatıp parayı alamıyordu. 

(Arkası var) 
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Dış Politika 
Bitaraflığı İdame 
Esası, imkanlaı ı 

mtıer nutuk söyllyecek. sulh 'fU'i• 
]arını Rayhştağ'ı toplıya.rak bildire • 
cek:mlş, Çemberlayn f \l cevabı ver -
miş. İngl~~ere, Fransa yüksek harp 
meclisi toplanarak kararinı vermiş. 
ya verecekmiş. 

Kont Ciano Berlindekl konuşmala• 

rmda şöyle demiş, böyle söylemiş, İ

talyanın vaziyeti şu tarzda olacak .. 
mq vesaire ... 

Bütün bu haberler, hareketl er te ... 
vali edecek, teşebbüsler tekrar lana ... 
cak, d111Jomasi h areketler durnuya· 
cakhr •. 

Biz, bütün bu h i d lseler arasında., 

hesaplarımızı, buırünün veya yakın 

b ir zamanın a.nlaşmalarma, uzlaşma

larına, devam eden harbin sulha mün .. 
k.allp olacaiına. göre değU, h a rbin 
şiddetini arttıracağına ve genifleye ... 
ceğlne göre yapmak m ecburiyetinde
yiz. 

1914 - 1918 harbi, şahsan sabık 

K ayser in değil, Alman ~ Cermen ilt

tısadi ve sınai üstünlüğünün, İngilte
re Krallığını ve büyük Bri tany.a im
parator lui'unu f ilen tehdit edebile· 
cek tarzda, m ütecaviz vaziyeti gel
m eslle başlamıştı . Bugünkü harptıe 

dahi ayni hal bir imlldir. Fakat, lk 
tısadi ve içtimai hareketler, men -
faatler ,cereyanlar . şimdiki harbin 
sebeplerini, ikJ tarafın, muhariplerin 
davasını çok çapraştk, karışık, pek 
m ühim bir hale getirm~tlr. 

Bizi en fazla ve yakından alika dar 
eden cenubu şarki ve cenubi Avru
pa dak l bitaraf küçük devletler için, 
harbin sebepleri, muhariplerin dava
ları olan ikhsadi, içtimai, siyasi zıd 

cereyanlar karşısında, bir t araftan a
ralarında., diğer taraftan bugünkü ve
yarınki büyük muharip lere karşı bu 
günkü s ulh ve sükftnet harekeUerl .. 
nln devamını temin eylemeleri ede
b ilmeleridir. Diyebiliriz ki, bu da ştı 

tarzda mümkün olab ilir: 

Bu küçük devletler in b ükümet er
kin•, evvela bu hükOmetler den bir 
ikisinin ileri sürdüğü ihtil:\f mev 8 

ıu1arını, aralarında tetkik ile hallet 
meli, tam tesanüde ve ittihada. açık 
veya kapalı manialar ihdas eyleyen 
Macaristan ve Bulgaristan , komşula

rın ın arazisine a it ihtiraslarını, ırki 

ekalliyetlere ait arzularının komşu -
ları tarafından tatıntnl tarzile terket
m eli , münakaşasını ve yine arv.ların
d a hallini b ugünkü harbin b itme -
sbıden sonraya bırakmalı , cenubu 
şerki ve cenubi AvrupadakJ küc;ük 
devletler in, toplu, mütecanis, mütte
hit halde bugünkü muh arlp, yarın i 
çin harbe girmeleri muhtemel dev -
Ie t1er karşısında bitaraf1ıklarını , ay
ni zamanda h er ihtimale karşı m ü -
se113.h müdafaaya dahi haıırlanml$ 

vaziyetlerini takviye etmeli , birl ik 
hareket ve siyasetine sam imi ve kat'i 
olarak iştirak eylemelld ir. 

Ayni devletler, muharip ve yan n 
ioin harbe girmeleri muhtemel büyük 
devletlerle dostlak rabıtalannı, mua
hedelerlnl, muvazeneli tanda ve ti -
tiz.ilkle idame e tmelidirler, 
Düşün.meliyiz ki, bu harbin başla ... 

ınasında, llitlerin olduğu kadar. 
Çem berlayn , Da ladiet kabtneler inin 
psikolojik hataları da amil olmuştur. 

HAMİT NURİ mMAK 

r- SORUYORUZ! 

KelepçeliKabahatsız 
İ)ün ldarehancmJze Yerebatan .. 

da 40 numarada m isaf ireten m.u -
kim olduiunu söyllyen Nebih Den
dan isminde Lübnan pasa.partu o · 
lan bir reno geltp ve aynen şun
ları söyledi: 

«- Ben İstanbulda. evliyim ve 
Berutluyum .. Her yıl Fuardan ia
tlfade ederek Türklyeye rellrim. 
İ:zmirde otururum. Bu yıl da 28 
Ağustosta Berut Türkiye Cümhu
rlyell konsoloslutunun 788-1044 
numaralı v izesi Ue Türklyeye 1/ 9/ 
939 larlhlnde geldim. 15 l"ÜD o
turmak hakkmı oldutu ~ohı İs -
tailbula geldim. 

10 gün sonra Türklyede otur ... 
ma.k ipin ikamctı"ih teskeresi al
mak lizım. Dördüncü şubeye git .. 
tim .. Geçen seneki ikametgah tes
keremi pıkarmak lii.zım olduğunu 

söyledller. Bfrkaç defa gittim, 
Sonra ııünü l;"eçtiğinl ve 2 Ura ce
za vermek 13.zım geldiğini bildir
diler. 2 lira da ceza. verdJm. Dün 
yine dördüncü şubeye S"idince 
mahkemeye göııderdUer. Mahke -
meye gider &"itmez maznun oda 
sına. k oydular. Elime k elep9e vur
dular. 2 saat kelepçeli bekledikten 
sonra muhakeme edlldim ve be
raet e t tim. Ben memleketim de ha~ 
tırı sayıhr b ir tacirim. Kabahatim i 
olmadığı halde sırf seyahat için ! 
geldlflm bir memleketle gördüihim 
bu muamele doiru mudur?• 

Bu yabancının anJattıkla rınm 

dotru olup olmadığını 

Soruyoruz! 
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Sovyetler, Litvanya 
Ve Letonyaya Karşı 
Ağır Davranacak 

Letonya Hariciye Nazırı 
tofla Müzakerelere 

Molo
Başladı 

Kaunas, 3 (A.A.) - Hava• A- j 
jansmın Kaunas'dan aldığı itima
da şayan haberlere göre Sovyet
ler Birliği Litvanya ve Leton -
ya'ya karşı daha ağır davranarak 
ve Estonya'ya kar•• gösterdiği is
ticali bu iki memleket hakkında 
göstermiyecektir. 

Söy Iendiğine göre Sovyetler 
Birliği Letonya'da askeri ve de
niz üsleri tesis etmekten \•azgeç
mi.ştir. 

Ecnebi mahfeller.inde Al.ınan
yanın Baltıkdenizi hakkındaki 
bütün p!Anlarından vazgeçmek 
mecburiyetinde kaldığı ve artık 
Almanya'nın bu denizde nüfuz 
tesis etmesine imkan olmad~ı 

Çin -Japon 
Münasebatı 

Çunking, 3 (A.A.) - Çin - Ja
pon sulhu etrafındaki sayialar 
karşısında milli Çin'in noktai na
zarını tııSrih eden Maresal Qan
Kay..Sek, i~gal altında bulunan 
Çındeki hexuıa hükumeti tanı
maktaıı. imtina edeceğini ve Çi
nin müdafaa harbinin hedefleri 
yerine ııeldiği zaman ancak bir 
sulh mevzuu bahsolabileceğini 
bildirmiştir. 

söylenmektedir. Balttkta yalnız 
Sovyetler Birliği hakimdir. 

İyi malumat almakta olan bir 
Sovyet mem'baından öğrenildi
ğine göre,Litvanya yakında Sov
yet Rusya ile karşılıklı yardım 
misakı imzalıyacaktır. 

M<ıskova, 3 (A.A.) - Dün Mos
kovaya gelen L~o11ya hariciye 
Nazırı Munters ile Sovyetler Biı·
li~i halk komıserleri meclisi rei
si ve hariciye halk komiseri Mo
lotof arasında dün akşam ilk gö
rjişme yapılmıştır. Bu görü.şme
de Stalin, Potemkin, Sovyetler 
Birliğinin Letonya elçisi Zoto\' 
ve Letonyanın Moskova elçisi 
Kocins de bulunmşutur. Görüş
me iki saat sürmü}'ür. 

Amerika Polon
yı Tanıyor 

Vaşington, 3 (A.A.) - Hull, 
Amerika hükumetinin Polonya 
hükumetinin mevcudiyetini ta
nımakta devam etmekte oldu·~u
nu beyan etmiştir. 

Bulgar Kralının 
Yıldönümü 

Sofya, 3 (A.A.) - Kral Boris 
tahta çıkışının 21 inci yıldönü -
mü münasebetile 176 sı siyasi 
mahkum olmak üzere 298 mah
pusun cezalarım atfetmiştir. 

IR-;,-ma n g a 
1 Hükumetinin 
1 Beyannamesi 

ı 
Bıikreş, 3 (A.A.) - Yeni hü

kilmet burün bütün Romanya
lılara hUap eden bir beyanname 
neşrederek şimdiki beynelmilel 
ihUlifta.n tam bir bitaraflık muha
faza etmek niyetinde oldufunu i

lin ve beynelmlJel vaziyetin tev
lid etmiş oldufu müşterek tehllke 
kat•şısında tek bir büzme halinde 

bulunmak üzere eski JdeoloJile
rini ve st,.asi ihtiraslarını unut
malannı bütiin Romen vatand-..
larına tavsiye edecektir. 

Bu beyanname, Romanyanın 

harbcuyane hiobir niyeti oluıadt

ğ"un, şiddetle sulh arzu etmekte 
bulunduğunu, an"-ak dlfer millet
lere nazaran dun bir mevkie Ke
tlrilmeslne riza ı-östermiyeceiini 

bildirecek Ilı:. 
Blnnetlce vatanın kendilerine 

meıunlyet verilmelerine imkin 
mutasavver olmıyan ve halen sl
lih a.Uwda bulunan bütün vatan· 
daşlara jhtlyacı vardır. 

Litvanya 
Nazırının 

Hariciye 
Beyanatı 

Kaunas, 3 (A.A.) - Litvanya 
Hariciye Nazırı Urbsys Mosko
va'ya hareketinden evvel Havas 
muhabirine yaptığı beyanatta 
nikbinlik izhar etmi1;fü. 

Bir Polonya T orpitosu 
Linteham Limanınd..t 

Stokholm, 3 (A.A.) - Dagens 
Vyheter, Battery adındaki Po -
!on.va torpido muhribinin Got -
land adasındaki Linteham lima
nına vasıl olmo-~ olduğunu bildir
mektedir. 

Torpido muhribinde Hela ka-
.......................... lesinin Polonyalı kumandanı ile 

J[ DAM 

Otobüs Saf ası ı 
İstanbulda, eskiden Kiğıtha.ne sa

fuı, Çırpıcı sar .&.sı tilin vardı. Şimdi 
de tadına kolay kolay doyum olmı • 
y<?.n bir otobüs salası başladı. Geçen 
akşam, hava yağmurlu .. saat sekble 
sekiz buçuk arası .. Ben, koltoium pa
ketlerle dolu olduju halde, Tepeba -
şuıda, Şehir tiyatrosunun önünde o
tobüsü bekliyorum. Yağmur, adama
kıllı yatıyor. tabii orada altma sı

ğınllacak saçak maçak olmadıi• i(!ln 

bizim üstba,ıa birlikte koltuklarım -
daki kii'tt paketler de boyuna sucuk
laşıyor. Gözlerim. hep Tepebaşı bah
çesinin köşesinden Aynalıç:eşmeye sa
pan sokaiıL dlktli? Fakat seçen daki
kaların yekünu bayJiden bayiiye ka

bardıiı halde: 
Bekle rözlerim, bekle, ne gelen var. 

ne J"lden! 
Gelen, giden büsbütün yok defli, 

var amına, bunlar benim işime gel
mez. Çünkü bu KClen tramvay ve o
tobüslerden birine atladım mıydı. o 
ıslak paketlerle yolda, bir, iki aktar
ma Iizun reıecek ..• 

Hele, dur bakalım. biraz daha bek
Uyellnı. Aynahçeşme yolunun agzını, 
eski devirde hacı c-özler cibi biraz 
daha l"Özliyelim; fakat, Jşin yoksa 
ı-özle azizim! Saate bakıyorum, do
kuz buçuğa yaklaştığı halde bizim 

nizenindcn bili eser yok ... O yafmu; 
run altında ve kollarımdaki paket -
lerle, bir saate yakın blr zamandır, 

benim orada durdufunıu l"Öreuler, 
kim bilir beni şimdi orada ne. ne 
kıymetli bir matah bir budala sana -
caklar. Nihayet neden ve neden son
ra bir tramvaya atlayıp Eminönü.ne 
iniyor ' 'e en aşağı., orada da bir ~ey -
rek kadar bekledikten sonra, bizim 
nazlı. nazenin yir uzaktan kendl-.inl 
gö,teriyor: 

- Hah, işte .-eliyor. mübarek (Cl
hanıtr - Edirnekapı) otobüsü Kara
köyden doğru kendini KO'itf'rdl. Gös

terdi amma, biraz sonra onun l('hıe 

girebilene a,kolsun. O zaten, yukarı
dan yükünü almış ta öyle geliyor. 
İçerldeki (!ifter (!ifter biletçilPr kon

troller de caba! 
İşte (Otobüs sarası) diye buna 

derler Baylat'. Bayanlar! 
OS~tAN CF.,l'\L Kı\YGil l 

Uzak Şarkta İsveç Tedbirler 
Alıyor 

Stokmolm, 3 (A.A.) - Gazete
lerin bildırdiğine göre Alman tay
yare ve tahtelbahirlerinin İsveç 
karasularında son zamanlarda ta
arruza geçmeleri ijzerine İsveç 
hükumeti, refakat sistemini ka
bule mecbur olacaktır. Bundan 
maada İsveç limanlarında casus
luğa karşı mücadele etmek üzere 
tedbirler alınmıştır. 

ı . ı 17 Polonvalı zabit vardır. İ . 
ı ANKARA HABERLERi ı Şimal ·· Memleketlerin- ngilız Ganbotlan Fa-

İsveç Bahriyesinin 
Aldığı Tedbirler . 

Stokholm, 3 (A.A.) - Bahrıye 
&kiınıharbiyesi, mücehhizlel'e ge
milerin tesbit edilmiş bir nokta
ya kadar karasularını takip et
meleri liızımgeldiğini ve orada 
•İsveç harp gemilerinin himaye
si altında kafileler teşkil edecek- ı 
!erini bildirmiştir. 

Danımarka Almanya
nin Kararını Bekliyor 

Kopenhag, 3 (A.A.) - Danimar 
ka, Almanya tarafından bitaraf 
gemiler hakkında ne suretle ha
reket edileceği bildirilinciye ka
dar İngiltere'ye et ve çiftlik malı 
sulatı göndermiyecektir 

Polonya Kabi-
T oplandı • 

nesı 
Paris 3 (A.A.) - Polonya bü

yük elçilıj\i tebliğ ediyor: 
· Po'onya Nazırlar Meclisi, öğ
leden sonra saat 18 de Raczkie
\•icz'in riya;;ı!tinde toplanmıştır. 
Polonya di) etinde sosyalı~t me
bus J~n Stanczyk, sosyal yardım 
Naıırlıl{ıııa tayin edHmi.?tir, 

Bern 3 (A.A.) - Isviçre hü -
kümeli eski Polonya Cumh.urre
isi Moscicki ile ze,·cesinin IS\·iç
re'de ikametine müsaade eyle -
miştir. 

---<ıOo--

Memurlara Verilen 
İzinlerin Başlangıcı 
Ankara 3 (İKDAM Muhabi-

rinden) - Maoiye Vekaletı, has
la memurlara resmi doktor ra
porları uzerine vcri.ecek mezu
niyctlerın hangi t.ırıhten itiba
ren hcs p edileccgıni tesbit et
ırıştır l\Iezuııi_vet ~mri bckleme
ğe ınüti!hJn1mil ohr.ıyan n1emur 6 

!Jrın mez~ ıyetleri infikaklerın

den itiba n ba ıyacaktır. Teda
vı, istirahat ve tebdil havaya ih
tiyaç halıer nde memurların izin
leri mezll.!' ,·et emrınin kendile
rıne tebliğ nde başlıyacaktır. İ
zin almadan vazifesinden ayrıla-

ı ........................ ı d H al Bir Hale Gef il .. cek 
S. l B"l ·1 Ok l e eyecan tyasa l gı er U U Londra, 3 (A.A.) - Bitaraf ge-

Mezunlarının Tayinleri milere karşı Alman denizaltıları

Ankara, 3 (İKDAfvl Muhabi
rinden) - 938 - 939 ders yılında 
Siyasal Bilgiler okulu idari şu
besinden mezun olanlardan do
kuz genç, Dahiliye Vekaleti tara
fından muhteif vazifelere tayin 
edilmL~'erdir. Bu gençlerimizden 
Necdet Yalçın Konya maiyet me
murluguna, Kemal Koşa! Adana, 
maiyet memurluğuna, Doğan Bey 
go Tekirdağ maiyet memurluğu
na, Raci Bolu maiyet memurlu
ğuna, Reşit Ertüzün Ankara ma
iyet memurluğuna, Gündüz E
dirne mai}et memurluf(una, Na
ci Taıırıöveı· Balıkesir maiyet 
memurluğuna, Celal Görmen İ
çel maiyet memurluğuna, Sa -
kip Bayaz nüfus umum müdür
lüğü ikinci şube mümeyyizliğine 
tayin edilmişlerdir. 

İspirtolu İçkilerin 
Vilayet Hisseleri 

Ankara, 3 (İKDAM Muhabi
rinden) - İspirto ve ispirtolu iç
kilerin satıs karlarından ayrıl
makta olan vilayetler hisselerin
den 939 yılına ait 200 bin lira 
Dahiliye Vekaletince vilayetlere 
tevzi edilmiştir. 

Et Nakliyatı Tarifeler ı 
. 1 

Ankara, 3 (IKDAM Muhabi- ı 
rinden) - Mezbahalardan kasap 
dükkanlarına yapılacak et nak
liyatının mahalli belediyelerce 
temin edilecek nakil vasıtalariy
le yapılmru;ı hakkında Kamu -
tayca bir kanun kabul edilmiı;tı. 
Dahili\·e Yekiıleti bu kanuna da
vanarak vilayetlere bir tamim 
yapmaktadır. Vekalet bu tamim
!~ belediye meclislerinin naklıye 
ucrel tarifelerini hazll'lıyarak 
tasdik için bir an en•el v'eka -
Jete ~önderınelcri lüzumunu bil
dirmektedir. 

--<>Oo-

İzmir de Zelzele 
İzmır, 3 (A.A.) - Dun hri -

miıde bir zelwle olmuslur. Za
yiat yoktur. 

Dikilide de ikı zelzele olmuş 
\'C eskiden yıkılmak üzere kalan 
dört du,·ar daha çökmüJtür. 

lzmir Polis Mektebi 
İzmir, 3 (A.A.) - İzm.rde :e

sıs edilen polis mektebinin dün 
küşat resmi yapılm!Ji ve den> -
!ere baı;lanm~tır. İlk ders İzmir . . .... 

nın yaptığı taarruz İsveç. Dani
marka ve Norveç efkarı umumi
yesinde büyük bir heyecan u
yandırmaktadır. 

8000 Hizmetçi 
İşsiz Kalmış 

Londra, 3 (A.A.) - İn.giliz ai
lelerinin Londrayı tahliy!: etme
leri üzerine, evvelce Nazi itisafın 
dan kaçarak İıı,g_ilterede hizmetçi 
olarak çalışan sekiz bin kadar Al
man kadını işsiz kalmıştır. 

---<>Oo-

Marmariste 15 Bin 
Kilo Sünger Çıkarıldı 

Marmaris, 3 (A.A.) - Bu se
ne Marmariste on beş bin kilo 
sünger istihsal edilmiştir. Sün
ger piyasası yakında açılacaktır. 

!NOTLAR 
YENKİT HOŞA 

GİTMİYOR VESSELAlut 

- Üstadun, buıü.ukü fıkranrıl 

beienmedlm .. 
Yahut ta: 
- Beyerendi, filin mecliste 50,- .. 

tedliinJz söı:ler pek isabetll deiU .... 

dl. 
Yahut ta: 
- Sayın Bay, ı-e~en l"iın cörd1i.

iüm ap:ırhmanını'lı befenmedim. 
Zevksiz olmuı;lu. 

İşte, bu t'Ü.mleleri, 
kadar sıralıyabilirsinlz. 

istediilııiz 

Hlslerinir.-
de. sözlerinizde s::ımfmi olunuz. 
Yiızde be. yüz doğru söyleylulı: 
fakat, delil mi ki karşuuzdakinln 
bir hatasını, bir eksiiinl, bir unut
ganlı.ğını, veya bir ibmalbıi if:ıde 

ediyorsunuz, ne yaparsanu:, yapı
nız, mümkun değ-il ~lrin 1"öriinemez

siniz, ho'ja ı-ideme:ısiniz. 
Çünkü tenkidin faziletlerini, me

deni insanların mutlaka tenkide 
mütehammil olmaları icap etllflni. 
isterıtenlz, yüz bin defa tekrarla~ 

yuuz; muhatabıınz, slze hak verir 
cibi .-örünür: fakat, içinden. size 
kırcındır. kızc-mdır. Çünkü, doi
ru3·u söylediniz. Hele bir de, banu, 
Kazeteye yazdııu:ısa. ~ırrkese dll
yurdunuzsa, eyvah! .• 

Hulıi.sa, tenkit, lstenmlyen, ln~a
na dost veya glyabı tcvevecciılı 

kaybettiren bir garip nesnedir. 
ve ·elim! 

Ilepimiı: öyle deill mb·iz! .. Kc.-n
dlmb:df'n pay biçf'lim. Nihayet in .. 

Londra, 3 (A.A.) -. -al.ık 
dairesi, Yang-tse nehrrnde ka
rakolluk vazifesini gören gan - • 
botları oradan a' arak başka yer
lerde kullannıağa karar vermiş
tir. Bu ganbotların Çin'deki ifa 
etmekte oldukları hizmet faydalı 
ise de esaslı mahiyette de,:tild:r. 

Amirai.ik da:resi1 gaı~bo~lar· ,.e 
bunların tecrübe ,görmüş olan 
mürettebatın! harpte daha esaslı 
.bir vazife ifasında kullanmağı 
tercih e•mektedir. 

Van Zeeland Ameri
kaya Gidiyor 

Brüksel, 3 (A.A.) - Van Zee
land ile ailesi. yarın Amerika'ya 
.gideceklerdir. Van Zee and, Va -
.şington mülteciler meselesi hak
kında yapılacak müzakerelere iş
tirak edecektir. Bu müzakereler, 
Ruzvelt tarafından 15 ilkteşrin
de içtimaa davet edilmiş olan 
konferansta yaoılacaktır. 

KOLTL'KLANMAK HOŞA 

GiDİYOR, VESSELAM! 

- Aman Beyefendi 
ne şaheser seydi.. 

Yahut la: 

o fıkranu 

- Aman üsta::hm o rnec1lste söy-. 
lediğinlz söı.1er ne harikulide ve 
!sa betli idi. 

Yahut ta: 
- Aman Beyefendi hazretleri 

l'eçen rün apart1manı ilinizi Kör; 
dilin. O ne mükemmel eser, o ne 
t:evk, o ne fevkalidelik: .. 

İşte, bu ctunlelerl lst.edtğlnlz ka
dar sırahyabillrslnlz. Hislerlnizdet 
sözlerinizde samimi olmayınız, za
rar yok .. Yüzde beş yüz yalan soy
leylntz; fakat, deiil mi ki, kar"ınıı
dakini methüsena ediyorsunuz, o
nu befeniyor, takdir ediyorsunuz .. 
Öyle hoşa cidersiniı, öyle sevilir
siniz ki .• 

Çünkü, in~an oilu, yaradılış Lk · 
tızası, koltuklanmaktan metbe
dllmekten ho$lanır. Hele, bu sözle
rini7.i bir de ı-azeleye yazdınız, 

herkese duyurdunuz mu, deime 
keyfinr ... Sizden iyisi yoktur. 

Fakat, buna da, dalkavukluk 
derler, şurada, burada aleyhinizde 
söylerler. siz de, ne yapacağınızı 

saşırırsuıız .. En iyisi susmaktır. Ne 
t'tli:ve karışnıak, ne sütlüye.. En 
iyisi, ne fikrinizi, ne hislerinizi a
raho.lt"ıı ifade etmemektir. 

Fakat, eski fel~fede şöyl~ 
tas .l \'ardı · 

insan, bir hayvanı naı"ılc:tır. 
"\ 

blr 

~Alişioüzel Müsahabeler 
.... , .. -

i tanbul ... Canım 
~stanbul ' • • • •• 

Fatihten Once Ve Sonra 
YAZAN: Selami İzıet SEDES 

- Yeşil ı-özlü KÜZel ırmak, böyle a.
k.Jp &'itme... { 

- U:ı.un saçlı yiiit soiul, bırak yolu-
mu l..t-sıue! 

Çapkın söğüt, :.;uh ırınaga gece 
gündi.lz yalvardı, yakar'3ı ve gıJnler
den bir gü.n güzel u·n1ak çapkın sö
glıtten gebe kaldı; dokuz. ay oı gUn 
sonra nur ıopu gibi bir denı:ı ){ızı 

dogurdu. Bu denı:ı:; kızı bUyııyup ge
liştikçe güzelleşti, güzelleştikçe a if

,l·le~tı. Soğudun aşıfte kwna ılah 
JU.non aşıklı. kız d~ı onu sevıyol'dU t:e- 1 

viyordu amma akar suyun kızı dur- 1 
ınuş oturn1uş ulur ınu' F.lc a\ uca 
sıgaınıyor, anasının kızı, çapkın sO

gutlere kırıtıyordu. 
Bir gec:cydı, ay. denlZ ı-.1L111n ana

sını okşerk:f.'n, Jüpiteı· de cieni;:.. kızı
nl belınden yakal yıp ovtü, Jünon da 
gOrdü. Artık buna daycuı•.unaıdı, si
hirli dcgni>gıııı kuldırdı, sevrı. su .n, 
aşifte kuhbe denız ltızınır: oını zuna 
vuı·dl Kı bak. ·e ınek oldu J 111011 

su ::;ınegine ~ın ·etti: 
- Al şu inegı t u7.i.tk a a ~otur· 
Sınek bdkire inegın boynuna kQn

du. yollar ... uşt..ıler yoz g tler guz 
gititlt"r, dere teJH' di.17. gıttiler gele 
gele Al bt>y ile • K:ıgıtlıanf' d,•re 
erinin ka\ lısağ.na geld lt"r Üı'arl ı 

nek ağ ı r kı\ .:ll m:ıga ba~ladı ve 

kıvrcnld ~ "'ta 1ekh ten çık•ı , de 
nız kızı o u \f' Ju;.ılenlt'n geLıe kdl-
dıgı ıd ı c! ıt ı · .ı l-\.ız Ka n 
re ı b yuı ct·1 buy .... U "\l'eptı,ıne v.-:ı eh. 

Orcian lı oglu oldL Rıza li ie· 
renin ık bnvunı1 n1.ır rtli \r bri:ole

lıkle Bi7.an ı kur 1 • 

K5. ı haııı.•rlL' kurı lan I. t,,rıb\ 1 it. 

bin c vuz ya ·ında.ıır Ü ı l) ır :t -

toru a de ıet erkezlı..,ı eıı t 

Bın ır KOC d<ın i:i ka k r b c ba-

kiı·• dir 
• •• 

Her çağda herkesrn elin+'" gc(,en, 
Gizerst.· t .. n onrn İ p it Pııl'anvo· 
sa, ondan sonra Goluahlar.ı 1etn:s .. 
lık "' ":1 l t ı b ~entırr. e\ e n y n -
rugıı altınd.ı e:: lct harap oldu en· 
d r. b ' n h d Koı t" nlE" 
kolları .ı na attı; oruı de\ıın it' 

İstanbu1a ah 't~rış için alon edili -
yordu. Sok...ık rda Ar~lıın ma:jl3hına 
goluaıurm uzun ı.ları sürünüyor, 
Ac<•ınler:in p<ıpakları Y<~nında Bizans 
cı kerıeı nın ın rlerı ışıldıyordu; 

'l'H\.ilrc- Jyl::ı b.panyolca. Farsçayla 
C'erınt'ncc bırı ır e kat ,.1ycırdu. 

• •• Gun ı den b r ıwn B. an bir ha-

ber <;alkrınd 

- Turklenn ycnı p<td ahı lıfeh .. 
met Beyazıt padtşahın :vuptırdığı A
nadn1 hı a ına yeı eşn • 

i ıpa• u or Konstanten bu habere 
K..ılak \c "lled Fak1t !\lehın<""t padi
:.-;al: 1\.ırfı yak<•;t'a ad m ıhp Rumeli -
h rırıı yap ırnı.aga ha ... c.ıyırc" etek
h·ı tut ı•tu '-t' padı~.tha bu ınş.ıatı 

durdur un diye bın de-ve altın ve 
~ ıucE'vh<'ı "\'1detli "'.'\.1f'h et p;;ıC ah 

C'e\ up u 1C' verrrıt>dı; H S3r yt1k.,eli -
yoı·d Konstanten bun n uzeı ıne 

Vf'nt 1clılere Floran!enlE"re Kata -
1.Ltf"ll\('r b;-ı \'Urd\ :\lehnıet padışah 

ta Kın tartene şu ce,·;.ıl.l yoı Jdı: 

.Aı ııhı 111, i.iı·e\ herlerın 'enin 

olsı.n B n · a"'"8tor uk tacını isti
yor ın Raı.ı Ilı '" cı ıa hı r yct;ni 
ba •ı J. ım lf rıyet d~let el ek -
tır 

K. n • ır. ı dt \ 1et ır.t'ı bıl -
•dı 145:1 y 1 nı ... ilk aharırda Tüıit 

oriu u har Kele ba ladı b N nda 
·ye tık ede ~ t h ı toı a ı patladı. 

İstan ul ~ h:ı ı ellı uç gün 
uıd ~ '\1 y 14!> te !. t nbuL.. 

Can i le• bı. ' .. Bı 1oldu 

B r in "il z :; o:;yPtE'ısinde: 

gOmlek ba~ et r ... nr k d a} ıp-
, İ tanbuld· da k.ıı nrl· n bahı::et -

mek o kel a 
değ! ot b 

. .ıvıptır; c-ok uzaktan 
ene ev\ eldl"n konu -

Şl V!,.••· 

(;ala :<:oı iı el• alcı üstüne a -
tıl tahtal rı b re tı ge<;111ek i-
c.; n on p · .. '"erme~ l zımdı, daha 
o r oı v a n k p ya çıkarıldı. 

T-~ ~o b nck İ hı.nbula geçınek u-
zı n b 
1C', B n 
bı 

ey~ı _:ı: ı\ ...... ·ıe olsa bi
ı j{" ., de B yo • 1 nda oturan 

te ikamet e-

d~~~~;::,.ı 
r • 
Kadın 11 n bın rah::ıların pen-

C'e ler pe l l'I y 'e er-leler kapa -
l•yd . F r:<.f'kl adın .:lvni arabada 
gr eı ezct 

süslend guzel Konst..1111 R -
mayı İstcı.nbuı.a aşıd, \.tısı n e df"
ı:;erli dikıli 1.a~i rır"t i :ır Jl ~"t ı l
ti. Altınlar fi\ri leı·ı, so ~ .. ı t:' -

merler, gral"' t1c,., nloz::ıyıkler m c- v

herlerle bC'zt:>:1e,.... İ tanb~ıl Yt' J ın n 
en güzel st>h i oldıı. 

KcvtstantC'n den onr"' l 1nc rreo
doza g en l t n ul he~ k~"ı e ı; )
ğ<.ıldı, 2 rı Tl d L. İstanouh ehne 
ahnc-3 onu öyle- k k ındı. r-v .. t -

kandı ki. dört t'"'r.ıf na dı '.ırl ı cc ·
ti. 5 inci a<;.ırdn yı:ıpıl "l İ t nbul 

An:ı c df'l<'rde t kf k. fenerler ya

of nariı ıa kık rda ı k yoktu. Ge
l'<' k a \"ık.ınl:ır k; ğıt veya cam .te

ne L 11l.1ri 

ln.rı o de\'"1' n c1 kcrlik y.ıpı un he
ser bir örn<'~dir. 2 incı Teoclo dan 
sonra İ-::tnn uı "'i.1riı Hne 1.ın \ı;: -
tinyani, bu gUzel malıudeye oır ııa -
bet yaptırdı: Ayasofya ınuze of'un 

eseridir . 
İstanbul üç kö~e bir şehinlı, bn -

gün de üç köşelidir. llali<'. M<trmarrı, 
Yedikuleden doğt'u uı::ınıp biı 1 en 
surlar tam bir müselles teı.;kil ederdi. 
Bu mü!;ellesin ortasındaki boşhtkta 

evler, bahçeler, saraylar, p~z3rlar, 

meydanlar, 3.bideler, caddeler, su ke
merleri yapılmıştı. Ayasofya ile Sul
tanahmel meydanındaki kiliseler, 
Senato ve Akropol vardı. Denize dvğ
ru inen sahada küçük köşkler ve her 
köşkün bir de gül bahçesi vardı. im
parator Valensin Zeyrekteki yaptıgı 

su kemerleri şehrin suyunu temin e-
diyordu. 

Bizanslılar zamanında İ:stanbulun 
her köşesinde bir kilise, her kilisenin 
yanında bir manastır, her manastırın 
ötesinde bir takıZJ[er yapılmıştı. Bi
zanshlar her gUn bir kiliseye gider
lerdi: Beş yüz cami vardı. 

• •• 
İstanbulun her bucaiı bir a.rı ko-

vanı her ~okak bir pazardı. İr-ki, yi .... 
yecck, hayvan. güzel koku. k~1m3ş, el
ma.'\, hah, mobilya, iğneden ipliğe 

kadar her yerde her ~ey satılıyordu. 
Sokaklarda bin bir ırktan binbir 

çeşit insan dolaşırdı. Batıdan Ye do
ğudan, uzak şarktan, yeni dünyadan 

(} ·un r. ~ I tdnL J size kısaca 

oyl" nal yı Fm nonCınden yü -

ııyuntl ·yu udu ün z ı:ıokağın ismi 
\ •l , , dot: u ll vardır amma, 
yazılı t'Jı"ıı E.rler numarasızdır. 

S b:ıh i·ır - • ı e pa rı ki)prüniin ba
~ııırla k ı ııldugu ıc;ın, sı;.k·ıklardan 14-

rana c TJr kıbı·kl3rından geçil
i ez, etr,tfa pırı~a ve 13hana kok..ısu 

:u lır 

'ı'uzletTP h.ıınal. sırt hamalı, sırık 

h.:l a oı &tdan ~r::ıya koşuşuyorlar, 

binlerce satıcı avaz avaz haykırıyor .. 
la ·dı V<' siz bu gi.'ınlltüden kaçmak 
için herhangi bir yan sokağa saptı -
nız mıyctı, derin bir ~essitlik ye ıs -
sızhkla kar~ılaşırdınız: Haliç kıyıla

rı boyunc-a İstanbul, canım İstanbul, 
derın uyku.suna dalmıştır. 

Ne ses. ne sa.da. Etrafta in cin 
top oynuyor. Duvarların üstündeki 
arsalardan incir dalları sarkıyor. Ah
şap evler yüzlerine tozdan peçeler 
örtmüş. ~iklerde kediler hazin ha -
zin bakıyor, kızgın gün~ altında kö
pekler ı,zanmış yatıyor... Kahveler 
hıncahınç dolu .. Bir alay işsiz gilç -
süz, sarıklı. ~k:ı.lh in~n oturmuş on 
paraya kıyıp kahve içiyor. 

Camilerde çoluk çocuk koşmaca, 

sa~laınbaç oynuyor. Loı ve b<!.ii kub
be altları zamanın çocuk bahçeleri. .. 

Fakat bu kubbeler ve boğaz İs
tanbulun. canım İstanbulun emsalsiz 
incileridir. Dün, o pis, bakımsız İs -
tanbulun ortasında camilerle boğaz 

nekadar güzelse, be.gün hakılmata 

başlanan İstanbulun şaheserle-ri yine 
camilerle bogazdır. 

) , .. 

:B-Iektep zamanı, şelı~IP: .. 
yerJ rinden en kenar ıra: 

kad .. r dol3$ırsanız bir ('Ok 
la karşıla!?ırsınıı. 

Bunlar taramvaylara allar, u 
büslere takılır, köpri.ınün u tund.e 
koşmaca oynar. Balıkpazartnın sahil
lerinde denize taş. toprak atar. Mav .. 
nalar üstunde kavga eder. ..\.caba, 
bu mektep çağındaki (!ocuklar kim? 

Kanuni bakımdan bunlar ebel'CYni 
tarafından mektebe cötüri.ılup ıes • 
Um edilmesi icap t"den okuma çai•n
daki yavrulardır. 

Bunlardan bir kaçını yakalayıp ko
nuşursanu foğ"unu.n kimsesiz, yersiz. 
yurtsuz oldufunu öfrenirsiniı. 

Şu halde. bu cocuklar, kurtarılma
i'a, sefaletten, ıztıraptan ahnarak yur• 
da faydalı birer insan olarak. yetişti
rilmek ü.zere, çahşma.ia mecbur ol -
duiumuz vatan evlitlarıdır, 

Filvaki bu kabil oocuklarla uj:rq .. 
mak vazileşinl üzerine alan Çocuk 
Esirl'eme Kurumu vardır. Fakat ka· 
rumun bqünkiı mesaisi daha z.iyade 
bir elin şaklamaı::ına benzemektedir, 

Kurumun faaliyetlni cenlşltlmek 

için ne yapmah'! Kurumun vilıi.1et -
ler, kaular ve nahiyf'Jerdf'k' t~~ \e.!ı 
nasıl çalışmalı ! 

Filvaki şurada bı:rada hamiyetli 
vatandaşlar tarafından te11kll edllmi.f 
olan fukaraperver eemiyetltri, baıı 

belediyelerin vucude &'elirmtı o1duta 
çocuk.Jarı kurtarma buroları da b• 

maksatla ufraşmaktadır. 
Fakat bb:e cöre bu yalnız bir ka ... 

saba, bir tehir meselesi deiil blr 

memleket davasıdır. 
Başta Eslrceme Kurumu oldojll 

haldt', bütün hamiyetli vatandaşlan& 
daj'ılan kuvvetlerini bir araya top -
lam.ak, beledlyelerin, vilıiyellerin me
saisini bir nokta üzerinde teksif et
mek li.zundır. 

Bu da, hukürnetin yardımı ile nuın
tazam bir lş birllii yapmakla trrniD 
edilir. Ancak bu iş blrlifinde haya
le detti, hakikate istinat eden bir 
proı-ram hazırlamak :z.aruridlr, 

Geniş mikyasta, detayh ve yıllara 
taksim edilmiş munta?.am bir cahşma. 
prog"ramı ile 11<" başlanırsa en kLS& 
zamanda en büyük randımanı alaca• 
iunız muhakkaktır. 

Yokcc.a buc-ünkiı ('ah ma tanqı:. ~
re bu ,-aye üzerinde ('alı.şan <'emlyet
Jerln müesı:;eselerin faallyeU mahdut 
ve muayyen bir ubadan dı'Jl.rı tıka

maz. it blrllf"i ve pro&"ram .. İ!i>le b11 

müe e elerin yeni prf'nsipl. .. 
ZEKİ CE~AL 

Main Kampf Nedir? 
Ert'p SABRİ (ÜSkudarı 
(Meio Kamııf) nedir? 

- Alman devlet rt'isi Hitleriu ik
tidar mevkllne c-elmeden evvel neş
reltifl bir kitaptır. Bir kao ,-Und1lr 
•azetenıizde tefrika ediyoruz. Bu ki
tapta A.ln1anyanın siyaseUnJ ,-örmek 
müınkündUr. 

NTZHET ERBAY (İstanbul) 
- Tramvay idares beledi7e:rr ı-ec

tlkten sonra halka ne ıtbl kolaylık 

ı-österdl! 

- Boıune kadar henüz ,.üsbet 
bir şey 1"Öremedlm. 1\laamafi. 'J•v~ 
ravaş her it yapılacaktır. 

KEMAL ÖZTUllAN (İstanbul) 
- İstanbulda thtlk.i.rla mücadele 

kmoisyonu kurulmadı mı! 
- İstanbul da Ticaret Odasında llı

tlt:irla mücadele komisyona topla•dı. 
Komisyonun yakında müsbe& faaJf .. 
;retlne şahit olacafıL 

CEMAL NEDİM (Ankara) 

- Dikilideki teliketı:edelere 7ar .. 
ılım için HUi.llahmerde bir derter a
çılclı mı! 

- HUillahnıer her zaman 7ardml 
bbııl etili! için ayrı<a Dlltllldekl fe
liketzedelere bir defter açılmış de
lildir. Maamaft anu edenJer ta.hsisf>n 
Diktll teliketı:rdelerine sarfedilmek 
kaydlle Hili.llahmere yardım edtbl -
lirler. 

NU'llİ YA.'llA.'I (İmılr) 

- Kız kar•• lm koeasının soya.tı
nı ta ıı·or. Kocası Oldü. Şimdi a,aba .. 
smın soyadmı mı yoksa kota ınıa 
I07 adını mı kullanacak'! 

- Bu an:usuna tabidir. iste~ ko .. 
rı ın.ın soyadım abr. İsltN~ bıbası .. 
nın. Fakat yeni evlrnlnciye kadar nU
füs teskere indeki adı koca~ının soy-.. 
adı ile kalır. Eter dtji<ııUrmek idene 
mahkrm~ye müracaat lizımdır. 

Bu 
Akşam 

DPEK Sinema· 
larında 

DÜNYA SINEMACIL/G/NIN ŞAHESEI!./ 
ve bugQne kadar gördOOünQz bOtQn bQyük fllmlerlnln tôhretln1 gölgede bıraken 

MARIE ANTOINETTE 
2 

NORMA 
Deure, 17 Kı•mı, hep•İ birden • Filmi yaratan: 

SHEARER-TYRONE POWER 
MOlıiın li~n : Flatlarda zam yoktur. Bu gect için MELEK'te lo~a ve numaralı koltuklar kaimamı;lır, 

oumaralı koltulclar kapı,tlmak.tadır. "IOteaklp geceler içın bfletlerhılıf evvelden aldırınız 
Filme 11 ... d °'arak : FOKS JURNAL, en ıon dQnya h•b•rleri 

Telefon : Melek : 40888 - ipek ı 44289 
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GA '' Ya.zarı: 

HiTLER 1 Alman Devlet Reisi : AD OL F 
Tefrika: 4 
• 

Görüp işittiklerim, 
- . 
Beni isyana Sevketti 

Peki amma bu kötü işi yapmak 1 
ta itimin çıkarı vardı? Hala kat'i 
yetle Yahudfüıri ittiham edemi
yordum. Nihayet Viyıtna sefa -
harhanelerinin manzarası bende 
şüphe bırakmadı. Viyanarun bü
tün fuhu~hanelerini işletenlh 
"Yahuc!i idi. 

Yahudiler bir yandan kadın t;... 
carnti yapıyorlar, bir yandan da 
sosyalist partisine şeflik ediyor
lardı. Artık gözlerim açıldı, nef
sımle mücadeleden vazgeçtim. 

Yahudiler imha edilmESi liizım 
gelen d~manlardı. Milletime 
karşı beslediğim muhabbet art
tıkça arttı. 

Şiddetli bir Yahudi (lüşmanı 
olduktan sonra Yahudi Marksist
"1gınin dalaverelerine nüfuz et -
tim. Marksizm halkının yarattı
ğı Aristokrasi prensiplerini red
dediyor. Halkının yarattığı kuv
vetli ve kudretli şahsiyetleri küt
lenin ağırlığı ile ezmek istiyor. 
Ferdin kıymetini inkar ediyor. 
Örflerin birbirlerine müsavi 
olmadıklarını iddia ediyor. Eğer 
bır gün Yahudiler Marksist iti
katla milleti.er hakim oluıları;a, 

onların bu zaferi beşeriyet.in ö
lümüdür. Dünya, milyonlarca se
ne evvelki gibi, boşlukta bomboş 
insandan mahrum kalarak döner. 

Ben Yahudilerle mücadele e
derken Allahın yarattığı eseri mü
dafaa edeceğim. 

-3-

PARLA:\IENTONUN İFLASI -
DEVLETTE TEK NÜFUZ KİME 
AİT OLACAK? - CARL LUE
GJR İLE GEORG VON SCHÖ
NERERiN AVUSTURYADA OY
NADIKLARI ROL HAKKINDA 

MÜŞAHEDELER 

Viyana bana Marksizm ve ya.
budilik düşmanlığı aşıladı. Esa
sen yahudilik ve Marksizm ay
nı şeydi. Marksizm yahudilerin 

al ettikleri bir silahtı. Bu si
lihla in•aniyeti katliam edecek
lerdi. İnsan\.ıjiın da en has ve ha
~~ rniimessilleri Cermenlerdir. 

Viyanada bir zamanlar Alman
lar ekalliyette olmalarına rağ -
men nüfw: sahibi idiler. Fakat 
ben Viyanaya geldiğim zaman 
Al.man nüfuzunun can çekişmek
ıe olduğunu gördi.iım. 

Hükumet ve devlet te gayri Al
manlara kucak açıyordu. Bu dev
letin bakası için 1ek bir adamm 
kudretli ve kuvvetli idaresinde 
bulunması şart iken parlmanter 
'ıir rejim takip ediyordu: 

Kuvvetli bir devlet bir ırktan, 
b1r dilden, bir kültürden insan-

~ Devam ediniz, devam edl-
n):ı.. 

- O zamen aşağıya indim, ev
rır·n dı~arıya çıktım. 

O sırada ayak sesleri duydum, 
akat bu sesler e •den clışarıya 

gidiyor gibi~·di. O zaman eve 
vakJa,tım. Yemek oda"nın pcn· 
~1 i lf'rinden birinin içeri.den tn· 
'lıamile kapanmamış olduğunu 

<}rrJiim. Kosdon'un bu pencere· 
· zorladığına hiikmettim. Son· ı 

•d-n anladım ki. Kosdon çok-
n p.itmi<. BPnim işittiğim ayak 

r~J,..,ri de onun ayak sesleri. .. 
Gırllay basının bir işaretile 

n>iyeti pek i~'i anladığını ima 
ıti' 

- Pekal:i, dedi. siz Kosdon'un 
lii ·_ğradığını zannedere.k, fakat 

ma mukabil RıkardQ'ı;ıun eve 

1arın devletidir. Yabancılara kat
iyyen yer vermez, onları nüfuz 
sahibi etmez, onları hakir görür, 

Viyana1la iki meclisin müza
kerelerinde bulundum, dinJEtlim 
ve parlÔJnantarizmin, medis mü
esseselerinin lüzumsuzluğuna ka
ni oldum. 

Yirmi yaşını bi1irmiştim. İlk 
defa Avusturya Reichstrat bi
nasına girerken içimde biribirine 
zıt duy~ular vard ı . Ben serbest 
bir insandım, hürriyete taraf -
!ardım. Parlamanterizmden baş
ka bir re_jimı kabul edemiyor -
dum. Diktatörlük mrntaka ve 
hürriyete en büyük darbe idi. 

Gazetelerde İngiltere meclis
lerinin vaka,..nı okudukça da 
parlmanterizme hayran kahyor
dum. 

Fakat }-'ıusturya meselesi bam
başka idi. 

Barry, Taymis sularından par
lamento binasını çıkardığı za -
man bir binayı tezyin için İngil
tere tarihinden istifade etti. Hey
keller ve resimler, Lordlar Ka
marasile Avam Kamarasını mil
letin zafer mabedi şekline sok -
muştur. 

Danimarkalı Hansen Viyana -
daki Meclis binasını inşa ettik -
ten sonra nasıl süsli;..·eceğini 

şıu;ırdı. Nüfuz sahibi olan gayri 
Alman unsurlar, tarihi vak'aların 
ihyasını istiyorlardı. Bunun için 
duvarlara sadece devlet adamla
rile, Romalı ve Atinah filozof
ların resimleri yapıldL 

' Meclis müzakereleri de bu de-
korla hemayardı. Ekseriyeti Al
man olmıyan müncilecin seçip 
Reichstrata gönderdikleri mebus 
!ardan hiçbir hayır umulamazdı. 
Alman mebU6lar da Cermanizmin 
davasını degil, demokrat sosyaliz
mi müdafaa ediyorlardı. 

Görüp işittiklerim beni isyana 
sevketti. Yüzlerce mebus mühim 
bir iktısadi mesele kon;.ışuyorlar
dı, esaslı bir karar vermeleri la
zımdı. Söylenilen nutuklar ku
ru sözden ibaretti, üstelik te Al
manca Ji.onuşmuyorlar, kendi leh
çelerile konuşuyorlardı. 
Karsımda bir alay insan, bağı

rıyor, çağırıyor, sırıtıyor, yük5ek 
bir kürsüde, eli çanlı bir ihtiyar 
kah yumuşak, kfilı sert bir sesle, 
arada bir çanı çalarak, kan ter 
içinde eükunu temine çalışıyor
dı,ı. 

Bir gün tekrar meclise gittim. 
Manzara bambaşka idi. Salon ya
rı yarıya boştu, mebuslardan ki
mi uyuyor, kimi uyukluyor, ki
mi esniyordu. 

Kürsüde biri nutuk söylüyor
du. Reisin yeıinde reis vekille -
rinden biri vardı. Onun da fena 
halde canı sıkıldığı anlaşılıyor -
du. 

(Arkası var3 / 

Zabıta Romanı : 50 
dönmüş olduğunu ümit etmiye

rek, içeriye girdiniz. Benim bil
diğime göre, Doı.tor Haddon, o 
gece bir dogum meselesi ıçın 

karşıki fırıncıya çağırılmı~. Dok
tor bana saat bire doğru fırıncı
ya geldiğini söyledi. Siz dokto
run otomobilini gördünüz mü? 

- Evet. gördüm. Doktorun fı

rıncı dükkanına girmesini bek
ledim. 

- Belki o dakika Rikardo öl
müş bulunuyordu. Sizi dinliyo
rum, Mis Detmar! 

- El yordamile yemek odası
nı ve sofayı geçtim. Cesaret e"de
bildiğim kadar yüksek sesle Di
ki'yi çağırıyordum. Heterington
un beni i~iteceğinden korkmu. 
yordum. Fakat evin havası içime 
bir ürperme veriyordu. Kosdon-

t KD A M 

Askerlik 
Çelik Tankların 
Tahribi Kabildir 
Dafi Tank Silôhları isabetli Kul

lanılırsa İyi Tesir Yapabilir 
YAZAN 

f,__~_E_m~ek_l_i_G_e_n_e_ra_l~K_e_m_a_l_K_o_ç_e_r~~' 
Meşhur Fransız topçu genera

li Her, ateşlerde deste.k bulamı -
yan piyadenin kanından fedakar
lık edeceğine kanidir. 

Malzemece ve teknik bakı -
mından çok geride kalan Çar or
duları, her to.pçu darbesi karşı -
sında, kurtuluşu hicrette aramış 
tı. 

Batme<r ordusundaki Avus -
turya fırkaları, 20: 25 bataryanın 
tevk.if ateşleri sayesinde mev· 
kilerinde tutunabiliyorlardı. 

Romanyada Mirçavu<la cenup
larında Sibirya kuvvetlerinin ta
arruzile geriye atılan 15 Türk 
fırkası, topçusunun açtığı ateş -
]erle gediği kapamış ve mutaarrı
zı a.!(ır zayiata uğratmıştı. 

Vizirol müstahkem mıntakası 
50 bataryanın üç saatlik bir ate
şile yarılmış ve taarruzu başa
ran kuvvet, 11 kişi muharebe -
den hariç bıı;ııkmıştı. 

Garp cephesinde binlere., tan
kın solunu, o zaman hususi tank 
da!ii silahlarda mebzul bulunma
makla beraber, topçu ateş dalga I 
!arına çarparak eziliyordu. 

Bir ııazetede okuyorum: Polon 
yada, Alman hava kuvvetleri ve 
zırhlı kütleleri saldırmadıkça 
Alman piyadesi ilerliyemiyordu! 

Taıık dalgaları, kuvvetli ateş
ler karşısında kırılmaya mah -
kumdur. Rus askeri edebiyatın
dan bazı mühim parçalar alan 
bir Alınan mecmuasından aldı
ğım şu rakamlar dikati caliptir: 

Bir kilometrede 46 tank taar
ruza geçer, bunu ancak. 15 tank 
d.afii si1fth ka~ılıyablllr. Bu lia 
dede biraz fantazi vardır. Çünkü 
hiçbir orduda teşkilat buna Yefa 
edemez. Mühim bölgelerde, tank 
taarruzundan korkmayan mınta
kalarda!ti silahlardan istifade et
mek sayesinde, bazı müdafaa mev 
ziierindeki silahların teksifi ka
bildir. 

Zavallı Polonya ordusu, üstün 
zırhlı kuvvetler ve hava kuv -
vetleri önünde, çok defa, ancak 
sarp arazide, köy, şehir \'e nehir 
müdafaalarını kabul etmek ıztı
rarında kalmıştır. Bununla be
raber, tarih, Polonya ordusunun 
kahramanlığını altın kalemle ya
zacak. düşmanı da bu istihkar 
hayata ancak saygı duymuş ola- ı· 
caktır. ' 

Hiçbir tank, topçu menni6ine 
mukavim değildir. 20 milimetre
lik makineli tüfekler .ıe orta 
çaptaki tankları 1000 metreden 
itibaren delmek kabiliyetini ha
izdirler. 

Romanyada Kral Karol köyü 
şimalinde 61 rakımlı tepeye 15 
fırkamızın 45 alayı taarruz edi
yordu. Bulunduitıım giizetleme 
yerinden tepenin arkası görü -
nüvordu, alayımızı karşılıyacak 
tariklar: gördüm. Teğmen (Al-

un amcasını görme~ üzere mer
divenleri çıktığını tahmin edi

yordum. Ben de merdiveni çık
tım. Yukarıda Rikarclo'nun oda
sının önüne geldiğim >aman, ka
pıdan kulak verdim. O zaman 
Rikardo'nun her halele uyumuş 
olduğuna hükmettim. Anahtar 
deliğinden hafif ay ı~ığında ya
tağı görlinüyordu. Kapıyı vavaş
ça açtım ve derhal kapadım. 

- i'. nlatınız, anlatınız! 

- Derhal a~ağıya indim. Bü-
tün odalara baktım. Her yerde 
Kosdon 'u arıyordum. O ana ka
dar i~ittiğim ayak seslerinin mu
hayyilemin bir icadı sanıyor

dum. Fakat birdenbire yemek o· 
dasında birisinin yürüdüğünü. 

gayet vazıh olarak işittim. Der
hal salona doğru geriledim. San
ki kendi hattı ric'atimi kendim 
kesmiş gibi oldum. 

Sivil müfettis ka .~larını çattı: 

- Bu adamın Kosdon olmadı
ğını bilmivordunuz demek .. 

Hakikaten bu adamın Kos
don olmadığın · bilh·ordum. Fa
kat nasıl bilivordum? Orasını , 

bay) Cfuıeydin bataryasile fırka 
emrin<leki Bulgar Popofun ba
taryasını oraya tevcih ettim. Bu 
ate'" altında yedi tanktan ikisi 
hasara uğrayarak piyademizin 
eline düşmüştü. Tankları Bulgar
larla paylastık. 

Müttefik orduların adım adım 
yürü,yüşlerini tenkit edenlerı gör 
düm. Mevzi harplerinde topçu 
ve aitır silahlar, hiçbir ateşsiz 

bQ\iluk bırakmamak üzere tabi
ye edilmişlerdir. Müdafi piyade
sini destekliyen bu silfıhlar sus
turulmadıkça veya sındırılmadık
ça en kuvv!.'tji taarruzlarda aka
mete mahkum J<alır. Fransız top
çusu bu ateş ve ölüm saçan bü
\•eleri söndürmek mecburiyetin
dedir. Bu silahlar ateşlerine de
vam ettikleri müddetçe. hatta ~n 
ağır tank1ann da ilerlemeleri 
muhaldir. 

"""'er t8raftan müttefik ordu
ların henüz ufak birlikleri mah
dut mesafelerle ilerlemişlerdir. 
İlerliven bu mülrezeler, topçu
larının önLerine çektiği ate<> sed
di arkasında tutunmakta ve tah
kimatını ilerletmektedir.Bir kısım 
bataryaların sahra mevztlerine 
siirülmiiş olduğu kabul edilebi -
lir. Piyadeye kendi ağır silahla
rı ve tank dafii silahları da re
fakat etmektedir. Esas itibarile 
daimi tahkimatın ilerlemiş olan 
piyadeyi at.eşlerile desteklemek
te olduğunu kabul etmek zaruri
dir. Gelen malfımatta fazla sa
rahat yoktur, bu sebeple her iki 
tarafın da asıl topçunun ateşle
rinden ;stifadesi derecesini tes
bit etmek kabil deği:dir. 

Taarruz eden taraf topçusu, sik 
Jet merkezini, mukabil taraf ouv
rage'lannı düvebilecek surette 
ilerilere alınabilmek için yeni 
tahkimatın ihtiyaca göre tekem
mül etmesi Jazımgelir. Çok ağır 
toplar ancak hazırlanılmış olan 
mevzilerden ateş edebilirler. Ö
te \-'andan. en müessir c:;ap1ara 
karsı da bu topların ateşler -
den masu;'.i.yetini temin edilnıe
diokçe, ılaimi tahkimatın saçacağı 
şiddetli ateşler altında, müreıte
batın ve malzemenin korunması 
imkansızdır. (Verdun) de adım 
adım iler:eyişindeki çalışınala -
rın derecesini ve toprakla oyna
maktaki maharetini görmüştük: 
Fı·ans ·, tekniği yeraltından yü
rümek. bir toprak parçasını ber
hava etmek kudretini haizdir. 
Ancak bu fenni mesai bitip tü
kenmek bilmiyen malzemeye, 
mesaiye ve zamana ihtiyaç gös
terir. 

Yılların, milyarların vücude 

anlatamıyacağım. Belki de bu a
yak sesleri bir hapishane kaçkı
nının muhteriz olması lazım ge
len ayak seslerine benzemiyor
du. O zaman Kosdon'dan başka 
kim olursa olsun, görünmemek 
lazım geldiğini anlamıştım. 

Meri durdu ve gülümsedi: 
- İnsanlar böyle nazik za

manlarda daha seri karar veri
yorlar. 

Gidlav da gülümsedi: 
- Yahut, dedi, kendilerini 

kaybederek bağırmıya başlıyor
lar. Fakat bunu sizin icin söyle
mi~rorum. Ondan sonra ne yap
tınız? 

- Ne mi yaptım? Kendimi bir 
heykele benzettim. 

Miralay ~a~kınlığından ağzını 

avucu ile kapadı. Müfettiş ise 
gülmiyc başladı: 

- Devam ediniz, rica ederim. 
- Kombinezonumun omuzla-

rını hemen çözdt;'ll, kaidelerden 
birinin üzerine çıktım. Kendime 
bir heykel pozu verdim. 

Miralav büsbütün •a~ırmıstı: 

- Allah allah! Dh·o't, mtite-

SPOR 

Yeni Tertip Edi
len Gece Maçları 
Galatasaray - Pera Bu 
Akşam Karşılaşıyor 

Gece maçlarını organize eden or -
ganizatörler bu Jıafta 1çiJıde yeniden 

iki angajn\an yapmışlardır. Bunlar
dan birincisi bu akşam saat 8 da. 
Beyoğluspur - Galatasaray arasmda. 

OYDanaeakbr. Gala.Casarayın bu se -
neki kuvvetli kadrosu ka~ısında Bey

oilusporun hie te ihmale gelmiyen 
on biri arasındaki karşılaşmanın hem 

enteresan ve hem de hey~cmlı ola.
caiı ljÜpbesizdir. 

Fenerbııhçe - Şişli 
l\laçların ikincisi Perşembe gece

si Fenerbahçe ile ŞlşJi arasında Şjı

li Çocuk Esirgeme Kurumu manfaa -
tine hususi bir maç yapaeaklarc1ır. 

Bu maç Şiş Un in eski kadrosu karşı -
sında geçen Pa:ıar cönü Galatasarayı 

yenen Fenerbah(eJJin kuvvetli kad -
rosu karşısında ne kadar mukavemet 

edeceği ve nasıl bir netice alacaiı 

uıera.kla beklenmektedir. 811 maçtan 

evvel saat sekizde Şişli tekaüt takımı 
l\latbuat takımı ile bir re\·anş maeı 

yapaeaktJJ' .. Matbuat takımı bu ma~ 
!:a en kuv\•etll kadrosile (ıkacaktll'. 

lstanbul Muhteıiti Ankaraya 
Çağrıldı 

Ankara Futbol . .\janhğı İstanbul 
Ajanlığına. müracaat ederek Cümbu

ri;ret ba.yramınd:a Ankarada iki maç 
ya.pmak üzere İstanbul muhtelitini 
davet etmiştir. 

Bu nıaçların yaınhp yapılamı:vaea

ğı hakkında İstanbul Futbol Ajanlığı 

lik maçlarının geri kalmasına. sebep 
ohnı,·acak bir kombinezon bulabilir

se İstanbul muhttliti ha7.ırlanmış 

bir şekilde ,ıe kuvvetli bir kadro ile 

Ankara.ya. ghlecektlr. Fakal. bu 1.cmas 

bugün için henü:ı kat'ileşmemişUr. 

getirdiği bu setler, geniş bir ge
dikten aşıldıktan sonra da, yer 
ver mevzi harpleri güçlükler çı
karacaktır. Fakat sahra tahki -
matı orduların manevra kabili
yetini tamamile kıramıyacağın -
dan, kat'i netice elde etmek, o za
man, bahis mevzuu olacaktır. 

Harbin kesin sonuca isal' için 
çok beklemek zaruridir, bunun 
için yine sinir kuV\'e-ti! 

* Yıllardan evvel yapılmış oldu
liu halde henüz betonları kuru -
mamış olan ourage'lardan bah
sedilmesi tuhaftır. Hatta ilere
mekte olan kuvvetlerin tııpçusu 
bile deanir ve betondan istifa
de edebilme~ için zaman bula
caktır. Verdun, ateşler altında 

42 liğin tahrip teGirine muka
vemet etmiyen duvarlarını tak
viye edebilmişti. Verdunun zaafı, 
tabyelerinin bariz noktalarda bu
lunması ve ateşler celbetmesin
de idi. Asri tahkimat, mühim 
noktalara nokta (tahrip) ateşle
ri tevcihini, kamuflaj sayesinde, 
gizler. Havadan alınan fotoğra
filer, manzumeler hakkında an
cak umumi bir fikir verebilir. He 
nüz tahkimat sedlerine karşı a
teşler baı;lamamıştır. M~~idekile
ri göl.gede bırakacak cehennemi 
ateşleri henüz ~örmüyoruz. Tek
niğin kolis arkasında oynadığı 
rolün mahiyetini de bundan son
ra öğreneceğiz. 

madiyen başını sallıyordu. 
Gidlay: 
- Ç<1k zekice bir hareket dedi. 

Bu tabiyenizde muvaffak oldu
nuz mu? 

Meri durdu: 
- Ne gezer! dedi, bayıldım, 

her şey altüst oldu. Yoksa mu
vaffak olmamıya imkan yoktu. 
Çü11kü ortalık son derece karan
lıktı. •Ü• nun üzerinde elektrik 
liimbası yoktu. 

- Kim .. o.? 
- Doktor Haddon! .. 
-Vaaay! 

Miralay ne diyeceğini şaşır

mıştı: 

- Doktor Haddon ha! diye mı
rıldandı. 

Merl müfettişe baktı: 
- Bu işe siz de şa§mıyor mu

sunuz? dedi. 
- Hayır! Bu pencerenin açık 

olduğuna ilk defa onun dikkat 
etmesi tabii idi. Ya o, yahut nö
bet dolaşan bekçilerden biri ... 
Fakat cinayet meydana çıktık

tan sonra, bu noktayı polisten 
saklamamak lfr.zımd1. 

<l - Bİil.~•CİTF:ŞRlN 1939 

----------------------------~ 
ATATÜRK'ÜN 

SON GÜNLERİ 
'-•I Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 48 I•"' 
Atatürkün Gıdası,Süt 

• 
Ve meyva Suyu idi 

Yavaş yavaş sarayın önünden 
geçen vaıı.uru if.inde hay kıran ve 
candan tezahürat yaparak Atasına 
tazimlerini sunan bu vakur veyi
ğit gençliğe uzun bakışlarla 
baktı. Bu görünüş, Ebedi Şefin 

. yıllarca evvel, çocukluk ve genç
lik çağında, mektep hatıralarını 
canlandırdı. Büyük Atatürk de 
yıllarca evvel böyle lacivert ü
niformalı, rugan kemerli, ütülü 
ve tertemiz pantolonlu bir Türk 
yavrusu olarak ayni sıralarda o
kumuş. ayni ocaktan yetişmiş, 
orduda hizmetini görmüş, vata
nı tehlikeye düştüğü gi.in yurt 
düşmanlarına karşı yalnız başı

na mücadele~·e girismis. dehası
na inanan Türk kalbinin başın
da o milleti zafere cı karan sa
vaşlardan sonra :vurdu kurtar· 
mı~, burünkü mes'ut Türk yur.
dunu. Türk Cümhurivetini tesis 

etmişti. 

Ve .. şu anda Atasına sevgi \'e 
bağlılığını göstererek ona tazim
lerini sunan su Kuleli talebeleri 
arasında memleketin müstakbel 
kahramanları. harp dehaları, 

hatta daha geni• bir milli görüş 
'"' güvenisle daha yüzlerce Mus
tafa Kemal namzetleri mevcut 
bulunuyordu. 

Ebedi Sef'in kendi gözlerinde 
kendi mektep hat:ralarını, ço
cukluk zamanlarını canlandıran 
bu sahne hassasiyetini de fevka
lade tahrik etmişti. Atatürk, \'a
pur uzaklaşıncıya kadar arka
sından baktı. gözlerinde haz ve 
elemin müsterek ifadesi olan bu 
hüznün manası belirirken tekrar 
yatağına döııdii. 

Şu ufacık hüzün, fazla hassa
siyet dolayısile Ebedi Sef'e ~ok 
fazla üzüntü veriyordu ... 

Vapm gittikten sonra Atatürk 
bu üzüntü tesirik rahatsızlığı 

artarak vatakta kaldı. Hekimler 
öğle vakti yaptıkları muayenede 
haraı·etin bir derece fazlalık gös
terdiğini, Atatürk'ün inoe ve ya
rım bas ajirısile suyun verdiği 

iztıraptan şikhet ettiğini gördü
ler. İlac verildi ve Ebedi Şefe 
üzüntü ve teessürün hastalığın 
sevri üzerinde vukua ~etireceği 
seri inkisaf bir dPfa daha arze
dildi. 

Müdavi heyet, asabi ve hazmi 
arazla beliren 16 ilkteşrindeki 
krizden fena halde endişe ettik
leri için ikinci bir krizin ne va
him bir netice vereceğini hesap
lıyarnk çok tedbirli hareket edi· 
yorlardı. 

Atatürk uzun müddettir yal
nız çorba, meyva suyu ve sütle 
besleniyordu. Halbuki son krizi 
müteaıkip çorbaya ara vermiş, 

Meri sükunetle cevap verdi; 
- Eğer bunu yaptıysa, benim 

için yapmıştır. 

- Fakat bunu ne sizin, ne de 
bir başkası için yapmamalı idi. 
Lakin ben sizi hiç takbih etmi
yorum. Kosdon'u gidip polise 
teslim olması için ikna etmek is
teyişiniz c;ok yerinde bir hare
kettir. Fakat dokt<>r Haddon'un 
hattı hareketi hiç bir mazeret 
götürmez. 

- Ay, şimdi ben mi onu ele 
vermiş oluyorum? 

- Bana öyle geliyor ki, dok
tor sizin kazasız, belasız evden 
çıkmanıza yardım etti. Sizin de 
izahatınızı dinledikten sonra, bu 
hıidise hakkında hiç bir şey söy

lememiye karar verdi. Şimdi 

Mis D~tmar, demek ki, Kosdon

la kat'iyyen temasa gelmediniz 
ve onu bir yerde· görmediniz? 

Genç kız bir an tereddüt etti. 
Sonra yüzünün hiç bir kılı oy
namıyan babasına baktı: 

- Süyleyiniz, Mis Delmar! 
- Evet,. gördüm, Derik Rikar-

do'nun az kalsın öldürlilecei.'i 

portakal suyu ve sütle iktifaya 
başlamıştı. Seyrek olarak çerba
ya rağbet gösteriyordu. 

Bilhassa ya meşguliyet sebe
bile yorgunluk veya ani bir te

essür sebebile meyva suyu ve 
süte dahi iştiha bırakmıyor, o 

zamanlar Ebedi Şef hiç bir şey 
almadan gün geçiriyordu. 

Öğleden sonra değişen hara
ret derecesi Atatürk'ün zayıf 

bünyesinde de tahavvüller mey
dana getirmişti. Hekimler tıbbi 

müdahalelerle yeni bir krize n''l
ni olmıya fevkalade mesai ile ve 

bin güçlükle muvaffak oldular. 

Akşam üzeri, kriz başlanglCla
rındaki vaziyeti andırır bazı a
raz belirdise de bunlar krize ka
dar büyüyiip uzamadılar. Yalnız 

Ebedi Şef; Cümhuriyet Türkiye
sinin bu en büyük milli bayra

mını, kendi kurduğu. meydana 
getirdiği, inkılaplarla geliştire

rek bir çok kalkınma prensiple
rile yükselttiği ''eni Ti.irkiyenin 

bu en coşkun, en sevinçli günü
nü 18 milvonluk kütlenin eğlen

mesine karşılık yatağında rahat
sız olarak mutlak istirahat halin

de geçiriyordu. Fazla olarak, sa
bahleyin vapurla geçerken te

zahürat yapan Kuleli taleb~leri 
ı de kendi çocukluğunu ve mek

tep sıralarındaki hayatını hatır
latan bir netice ile Ebedi Şefi 
müteessir etmiş, işte bu yüzden 
bayram günü hastalık vaziyetin
deki tebeddül maiyyet halkını 
üzen bir bayram günü gecirti

yordu ... 
Gece, İstanbulda binbir ışık o

yunu, ışıklı süsler göğü ve her 
tarafı nur yağmurlarile ışılda
tırken atılan mehtaplar, fener a
laylarının coskun ilerliyen kala
balık heyetini sevinç sayhalari
le geçtikleri güzergahı inletiyor
lardı. 

Atatüıkün ıztırabı iniltile•ile 
geçirdiği bu büyük bayram ge
cesinde İstanbulda yapılan bir 
fener alayı sarayın önüne kadar 
gelmiş, iri ağasların iki taraf
tan gölgelediği yarı loş caddeyi 
doldurmuş, saray kapısı önünde 
tezahürata başlamıştı. Şemsipa
~adaki havuzun mavi. ye<il. Jnr
mızı renklerle fışkırttığı ısıklı 

suları ta uzaklardan görülüyer
du ... Atılan hava fişeklerinin gii
rültüsü uzaktan uzağa akseden 
sevinç sesleri uğultusuna karı

şıyor, bu senlik uğultuları kül 
halinde saraya kadar deluyer, 
dairelere kadar nüfuz ediyorılu. 

(Arkası var) 

gece buraya gelmişti. 
Miralay itiraz etti. 
- İşte bu manasız söz! dedi, 

benim kızım galiba hayaletler 
görmüş. Kosdon bu eve değil 

gelmek, yanına bile yaklaşama
mıştır. 

Gidlay bu itiraza aldırış etme
di, hatta işitmemezlikten geldi. 
Fakat gözlerini genç kızdan hiç 
ayırmıyordu: 

- Kendisini çok iyi gördiinüz 
değil mi? 

- Hayır, babam polis memu

rile Pastör sokağında idi. Koşuş

tuklarını işittim, ben de derhal 

aşağıya indim. O zaman Kosdon 

arka kapıdan eve girdi ve ..• 

mahzene indi. 

- Yaaa! Mahzene indi ha? Si· 
ze hiç birşey söylemedi mi? 

- Beni görmemezlikten gel

di. Derhal mesai odasından bir 

elektrik lfımbası almıya koştum. 
Ben de mahzene indim. 

- Kosdon'u mahzende bula
madınız mı? 

(Arlıasş ur> 



J.IAZRETI Son Dakika: 
MUHAMMET Japonya Antikomin-
Yazan: Ziya Şakir Tefrika:49 p k J ç k ' 

Silahlarını kuşanarak ~~~~~~~:~~\,~~;~,~,;~"'~k;~ 
sokağa çıktılar vazgeçtiğin~~~~~~rAmerikaya Nota Verdi 

Vaşington, 3 (A.A.) - Almanya, Amerika gemilerinin Fraıısız 
ve İngiliz sularındaki hareketlerine .karşı Amerika'ya ihtar mahiye
tinde bir nota göndermiştir. 

- Ya Resulullah!.. Kalbim, 
senin firak ateşlerinle cayır ca-
yır yanıyor. 

Ayni ıı:amanda bu kabile 
halkının her ferdi, islamiye
te karşı büyük bir rabıta ve sa
dakat göstermiş, içlerinden bir 
tek münafık zuhur etmemiştir. 

Bunun şerefi de, doğrudan doğ
l'Uya, kabilenin reisi (Saad) a a

ittir. 
Saad. o günden itibaren evi

nin kapılarını ardına kadar aç
mış, isHlmiyetin yüksek hikmet 
ve fa,ziletlerini öğrenmek isti
yenlere adeta bir mektep haline 
getirmiştir. 

Diye, hıçkıra hıçkıra ağladı. 
Diğer müslümanlar da, Resu

lü ekremin etrafını aldılar. On
lar da ellerine ve eteklerine sa
rıldılar. Kendilerini birer birer 
tanıttılar... Bu suretle Hazreti 
peygambere (Biat) te bulundu

Hariciye Vekilimiz 
Moskovayı Gezdi 

lar. 

Bu heyecan, epeyce devam et
ti. Sonra, herkese sükunte gel
di. O zaman Mus'ab, Medine 
müslümanlarının verdiği kararı 

Şükrü S~racoğlu Volga - Mos
kova Kanalını Tetkik Etti 

Mus'ab, orada alenen vaaz ve 
nasihate baslamıstır. Fevc fevc 
gelenlere, isiamiyetin bütün de
kayik ve gavamızını anlatmıstır. 
Ve bu sayede, her gün islamla· 
rın adedi, arttıkça artmış, şehir 
civarında kabilelerde de isliim 
olmıyan kalmamıştır. 

bildirdi: 
- Ya Resula!lah! •. Medinede

ki ehli is!amın riyasetini deruh
te eden Esan bin Zerare, işte ı 
buradadır. Senin mübarek haya
tını muhafaza edeceğine dair se
ninle bir muahede aktedecek. 

Dedi. 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu, refakatinde Türki
yenin Moskova büyük elçisi Ali 
Haydar Aktay ve protokol şefi 
muavini Pontikav olduğu halde, 
dün Moskova metrosunıın cNaiar 
kovski• ve •dinamo stadı. istas
yonlarını gezmiştir. 

Bundan sonra Hariciye Veki
li, refakatinde Ali Haydar Aktay, 
Cevat Açıkalın, Feridun Cemal 
Erkin, Zeki Polar, Sovyetlerin 

Ankara Büyük El.çisi Terentıef 
ve protokol şefi muavini olduğu 
halde, Kimki nehir limanını gez
miş ve Vol.ga - Moskova kanalı 1 
üzerinde bir tenezzühte bulun -
m!J.?(ur. 

Metroyu ve kanalı büyü_k bir a
laka ile tetkik eden Türki}"? Ha
riciye Vekili, bu muazzam ve mü
kemmel eserler karşısında hay
ranlığını izhar etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, ak -
şam büyük tiyatroda •Karmen• 
operasının temsilinde h3'lır bu
lunmuştur. 

Mus'ab, Mekkede bulunan (Re· 
sulü ekrem) e uzun bir mektup 
yazarak, bu büyük cereyanı bü· 
tün tafsilatile bildirmistir. Re
sulü ekrem, bir sene içinde ka
zanılan bu mühim muvaffaki· 
yelten son derecede sevinerek: 

_ Bu sene, (Senetül ibtihac 

oldu. 
Buyurmuslar .. ve şadümanlık 

göstermişlerdir. 
Mus'ab ise, Hazreti peygam

berin ruhaniyetinden aldığı il· 
ham sayesinde, vaziyeti büyük 
bir dirayet ve kiyasetle idare e
derek, bu büyük muvafafkivetin 
baslıca amili olmak üzere tema
yüz eylemiştir. 

Zaten bu meseleden, Resulü 
Ekrem bir dereceye kadar ha
berdar edilmişti. Hatta bu hu

susta, kendilerile (Abbas) ara
sında da küçük bir müzakere 

geçmişti ... Bu müzakerede veri
len karar mıcibince, Resulü Ek

rem, sükut etti. Abbas, umuma 
hitap ederek, fikrini şöylece SÖy· 

ledi: 
- Ey, beni Harerç .. ve, ey Be-

Rusya Garp Hududunda 
T ahşidat Yapıyor 

ni Evs!.. Hepiniz bilirsiniz ki (Ba~ tarafl ı inci sayfada 
ben, (Muhammed) in en yakın şelerinin mütemadiyen arttığı -
akrabasıyım ve ona en kuvvetli nı kaydediyorlar 

cManchester Guardian•, Al -
bağlarla bağlıyım... Kabilemiz, ma.nların bir mukabil taarruz ha-
onu sever ve hürmet eder. Ona zırladığını yazıyor. ..... bir fenalık gelmemesi için, Beni • Yorkshire post ~öyle diyor: 

tKI.NCİ (AKABE) BİATI
0 

.. Berlin halkı anlamıştır ki, Al-Haşim'e mensup herkes, onun u
manyanın .hükumet merkezi de 

Medine'de, İslamiyet bu su· zerine kanat gerer ... Biz, şimdi- İll!(LLiz hava kuvvet!erinin uçuş 
retle birdenbire inkişaf ve intl· ye kadar onu, düşmanlarının şer- sahası haricinde değildir. 
şar eder etmez, bir gün oradaki rinden muhafaza ettik. Karabet FRAN3AYA YIÔILAN 
müslümanlar toplandılar ... (Re- vazifesini ifa eyledik. Fakat iş- MÜHİMMAT 
sulü Ekrem) Mekkede geçirdiği te öyle bir zaman geldi ki, o. Ce· Fransadaki İngilız ordusuna men-
tehlikeli ve iztıraplı hayatı dü- nahı hak tarafından kendisine sup bir zat, kendi gözleri ile gör-

tevdi edilen vazifeyi hakkile müş oldujlu şeyleri. İngilrz ordu-
şünerek, kendisini Medineye ge- sunun vazifesini ifa etmek için 

rd l yapmak istiyor ... ve sizin dave-
tirmeyi kararlaştı ı ar. tinize icabet etmeyi de muvafık hazırlıklarını ne suretle yapmak-

Bu karar verildiği zaman, haç ta olduğunu nakletmektedir. 
görüyor ... Fakat acaba siz. onu, ı· ·ı· k · H'tl St 1i mevsimi idi. Mus'ab, bu zamanı 1'1(ı ız as erı, ı er \'e a -
düşmanlarına karşı müdafaaya nin yapabilecekl~ri sulh teklifi<; 

iyi bir fırsat addetti. Artık isH'i- muktedir olabilecek misiniz?. E- ri hakkındaki fikrini, kendıne has 
~iveti iyice benimsiyen Hazerç bı'ı· tarzda ifade etmektedır. Bu ğer bunu taahhüt ederseniz, 

'

•ft Evs kabilelerinden ve Medi- da Almanlara karşı kuJ:anılacak 
~ (Muhammed) in Medineye git- ak" 

nelilerden yetmiş üç erkek ile olan harp malzemesini ter um 
mesi hayırlı olur. Yok. eğ~r ken- ettiren sayısız kamyonları doldur 

iki kadını yanına alarak, hac ba- dinizde bu kudreti göremiyorsa- mak ve bos.;ıltmaktır. 
hanesile Mckkeye geldi. Gelen- nız, onu burada bırakınız. Hal']l malzemelerinin iıdeta 
]erin içinde, Resulü Ekreme kar- (Ark~sı var) dağlari andıran yığınları, Fran-
şı gı\'aben büyük bir aşk ve mu- * sa'da bütün rıhtımlarda görül -

duduna yeni kıtalarla mühım mik 
tarda hayp malzemesi gönderil -
mektedir. 

Cumartesi günü Moskova'da 
Gazolin yüklü 210 kamyon gö -
rülmüştür. Karrıvonlar, pazar gü
nü Moskova'dan garp istikame
tine hareket etmişlerdir. Asker 
ve harb malzemesi "üklü daha 
bazı kamyonlar da görülmü tür. 

FRANSIZ TEBLİÔİ 
Paris, 3 (A.A.) - 3 Teşriniev

vel akşam tebliği: 
Mozel - -Moselle - in doğusun 

da ve Sarr'ın doğusunda düşma
nın ansızın yaptığı hücumlar püs 
kürtülmüştür. 

,o\yni bölgelerde iki taraf topçUr 
sunun faaliyeti kıaydedilmiştir. 

24 ALMAN TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Paris, 3 (A.A.) - Eyllıl ayına 
ait hava muharebeleri bilanço -
su re<>men neşredilmiştir: 

Mezkur ay zarfında 8 Fransız 
ve 24 Alman tayyaresi düşmüş
tür. 

GÜNÜN TENKiTLERi 

habbet besliven bir zat da vardı AÇIK ~ıt:Hı\BERE: mektedir. Tı'yatro Bı'nası 
ki bu da. (Ebu Eyyübü Ensari) Bu malzeme birkaç gün içinde 

(Kadıköy -Mıilıurdar- Hüsnü ... ) k k "erlere mu" stakbel mu-
ı'dı'. ÇO uza • • (Ba' tarafı 1 inci sayfada) 

imzalı meklup sahibine: h bel · h l · akı ma are enn sa ne erıne Y n . evvel bir tiyatro binasının, bir ıazioo-
Bu yetmiş beş müslüman, (Miracı Şorlf) in vukuu tarihine hallere nakledilmektedir. nun, bir bahç<nln ehem oıdufunu fd-

M kk ı 'l · dikk tl · · ait tam on yedi rivayet vardır. Bu - · l d · · e e ı erın nazarı a erını işler, giz i esrar per esının ar- dla etlik ve Taksim bahçesi için de 
nun sahih olam, (Reeep aytnuı Z7 ln- d d 1 tte ·· "l celbetmemek için kendilerine kasın a evam ı sure ı:oru - Belediye Reisini candan ve yüreklen 
cı cecesl) dir. Bllndan bahseden tef-

valnız hac ir:in gelmiş gibi gös... rikada (R~cep) kelinte!;lnin (Rama- meüktedir. d .. alkqladık. 
niformaları üzerinde ma enı ı k d ıı k' •-terdı.ler. Fakat şehre gı'rmiverek ı ı Ancak şunu e rar e e m '· ~-

J zan) olarak yazılması, h ç şüphes z 1 k 1 b ı İngı'lız' askerle p a a arı u unan - tanbulon lıüllürel eifencesı hskunın-
( Akabe) mevkiinde çadırlarını ki zühul eseridir. Alika ve ika.anın, ri, tngiltere'den gelmiş olan mü-1 dan lfyatro binası hepsinden önce 
kurdular ve oraya yerleştiler. leşekkıirler ederim. Jıimmat yanında nöbet beklemek- ıeımellydf. Tiyatro baıünkü nesli• 

Gizlice. Resulü Ekreme haber Z. IJ. tedir. manevi cıdası olmuştur. Bunun böyle 
gönderdiler 1NGİLTERENİN İHTİYAT oıaatuııu aa sıehlr TiJalromıu ı>er-

Resulü Ekrem, böyle kalaba- Çemberlaynin FİLOSU desını açarken bir kere t1aba ıörcfülc. ı 
!ık bir ümmet kütlesi ile tema- İıı,giltere ihtiyat ordusu mev- 38 Eyliil Cunıarlul akfamı teııısıı-
sa ııeleceğine son derecede se- B İ cudunu iki misline çı.kararak ni- ferin başlırM:afuu haber alan halk, eyana } zami ordu ile beraber 32 fırkalık ü9 stın ön«den sitelere kotlu, Cu-
vind i. Derhnl amucası (Abbas) t' __ •un" ü .~·-mı, ıerek komedi ve 

bir muvazzaf ordu vücude ge ı- p~ • ..... 

a ı>iderek vaziyeti bildirdi: (Ba< tarafı ı inci sayfada) •erek dram kısımlarında Pazar matı-• recektir. • Ya. Ammi' .. Bu mülukata niş mahiyette bir lektif alacatımw Askel~ çağrılan her grup, tak- neleri ve suareler! dahil olmak 
beraber gidelim. tahmin elınek henüz me\'simslzdlr. riben 38Ş,000 kişiden mürekkep üzere boş yer kal!"'lmııtı ve 30 Eylilf 

v. kıa Abbas, henüz islamive- Buna mukabil, yao;facak teklifin olacaktır. Fakat bunların ara - Cumarlesi akşamı, temsiller sekiz bu-
kendisiue hurmeti olan hiçbir Jıtıkü- sından askerlig~ elverişli ol.mı- çukt.a başladığl halde saat yediden i-

ti knbul el!T'emisti. Fakat, Haz- met tarafından kabul edUeml1ttek yanlarla vazifeleri basından ay- !ibaren tiyatrolarımıza akın edildi. 
reti l\Iuhaınlnedin üzerine kanat bir ~•kilde olma!l tamamen müm- rılmamaları icap edenleri de llfıilılerem Liitrf Kırdardan ricamız 
gerh·ordu. S«vgili yc,~enini müş- kündür. Buna binaen henüz malOm çıkarmak Iazım gelmektedir. 20 ve lemennfmlz tiyatro planını bir an 
riklerin suikasdinden esirgemek olmıyan ahval ve şerafl folnde hiıkiı- yasında olan gençleri hükumet evvel ikmal ettirtip binaya bir an 

metin ne yapacafını söylf"mek dofra. derhal askere alacaktır. -evvel ~ıatmaaıdır. Beledl7elerimlz 

İtalya Sulh Le
hindeki Gayre
tini Arttıracak 

(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 
tün topraklarda teşkili'ıt yapıla
cağını ilave eylemektedir. 
Söylendiğine göre Sovyetler 

Birliği Estonya'da sevkülceyş ba
kımından el.de ettiği bazı tavizat 
mukabilinde bu fedakarlığa razı 
olmuştur. 

Polonya devletinin ihyası me
selesine gelince, Hitler, bu husus
taki kararlarını Reichstag'da 
söyliyeceği nutukta bildirecektir. 

Londra, 3 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesi, sulh taarruzuna intiza
r.en şöyle yazmaktadır: 

Hitler, sulhu tehditkarane de
ğil, fakat rica eder vaziyette is
temektedir. Adeta bir ricacı va
ziyetindedir. Kendiı;ine İnıgiltere 
ve Fransa'run sulh şartlarını dik
te edelim: 

l - Hillerizınin ortadan kalk-
ması, 

2 - Po!onya istikli'ılinin iadesi, 
3 - Çekistan istiklalinin iadesi. 
İngiltere ve Fransa'run bu üç 

noktada mutlak surette 'tatmıni 
müttefiklerin Almanya ile müza
kereye girişmeılerinin lazım şar
tıdır. 

FRAN'..3IZ MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Paris, 3 (A.A.) - •Havas• -
Bütün ga'f te'.er, Kont Ciano'nun 
Berlin görüşmeleri etruında Ro
ma'dan sarih malumat gelmesini 
beklemektedir. 

Ekselsiyor gazetesinde Marcel 
Pays diyor ki: 

Mütemmim malumat gelince
ye .kadar, İtalyan tavassutu şüp
he olarak kabnaktadır. Diğer bi
taraf devletlere gelince, bunlar, 
pek muhtemel olarak, hattı hare
ketlerini, Fransanın ve İngilte -
renin hattı hare.J<etine uyduracak 
!ardır. 
°Fransız gazeteleri, İtalyanın 

tavassutta bulunacağı kabul edil
se dahi, Almanyanın teklüinin ne , 
olaltikcı;:~ııti de sortı.'itıırmakta
dır. 

Oeune gazetesi, Alman - Sov
yet münasebetlerini incele;tire
rek şöy :e demektedir: 

Biz de Çörçil .gibi düşünüyo -
ruz ve Moskova zimamdarları -
nın her 5eyden evvel, e<>ki emper 
yalizme sadtk Ruslar olduğunu 
sanı:\:oruz. Diğer taraftan Rus 
nasyonalizminin Alman nasyona
lizmine engel olacagını da inkar 
etmiyoruz. 

ı\LMAN MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Bcrlin, 3 (A.A.) - D. N. B. 
Völkischer Beobachter gazetesi, 
Kont Ciano'nun Berlin'i ziyare
tine tahsis ettiği başmakalesin
de ezcümle şöyle demektedir: 

.Hitler, her zaman olduğu gi
bi bı.ıgün de sulh istiyor. Musso
lini İtalyası ise, sulliu muhafaza 
için .elinden geleo.i yapmı.ştır ve 
sulhu yeniden tesis için de bu
gün de her seyi yapacaktır sulh, 
Ingilizler \'e PolonyaWar tara -
fından ihlal edilmiştir. Londra, 
Faşizmin sulh siyasetini suitefsir 
eder ve İtalyan dünya İmpara -
torluğunun uzun mücadeleler so
nunda Mussolini tarafından ka
zandırılan mevkiinden kendi ken
disine çeki'eceğini sanır ise, va
him surette hata etmiş olur. Ha -
beş anlaşmazlığında, İtalya, ya
payalnız iken her şeyi göze al -
m>Ştır. Bugün, yanında ateşle 
yuğurulmuş büyük Almanya ve 
Sovyeller Birliğinin muazzam 
sulh kuvveti var iken, bu onurlu 
memleketin mütevekkil bir va -
ziyette kalacağını sanmak, cid -
den çocukça bir safdillik olur. 

Mihver devletleri ve Sovyetler 
Birliği, buırün muazzam ve re -
nilme~ Jıir tek blok teşkil etmek 
tedir. 

TAKViM ve HAVA 

4 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
ÇARŞA~tBA 

ıo uncu ay Gün: 271 Eyldl: 21 
Hicri: 1358 Bu.mi: 1355 
Şaban: 20 Bwr: 152 
Güneş: 5.59 Akµm: 17.47 

Öile: 12.tı Yal.tı: 19.18 
İkindi: 15.11 İmsak: 4.21 

'-- HAVA VAZt'YETt içir, hiç bir fedakurlıktan çekin- olamaz. Bir teklif afdı•ımız takdirde lıer şeyden tasarruf edebilirler, rakai 
R ! .. • SOVYETLERİN GARPTEKİ miyordu. Buna binaen esu u buna alrlicele cevap verilmemesi · İstanbul belecli7esl ancak üyatroda.n y-11 '-ö• meteoroloji is\Myouun -

TAHŞIDATl ._..., 
Fkrem n bu teklifini, büyük bir halunda Lloyd Georı-es tarafından ta.sa.rrut etmemelidir. dan alınan malümata oazaran hava, 
memnıınıyetle kabul etti. serdedilen fikre tamamen iştirak ede- Mo:;kova, 3 (A.A.) - Havas: İstanbul Şehir Tiyatrosunun seyir- yurdun Marmara havzası ile K.ara -

dirn. Gereekten ciddi surette mıitale- Sovyetler Birliğinin garp hu - el ve dinleyicisi yüz bln kişidir. Nü- deniz kıyı1armda eok buluilu ve ya-
O gece, zilhicce ayının on ikin· aya 13.ylk cörü.necek bir tekllfe nl('in fusnmuzun alhda birl Bu mazhariyet iıth, Orta Anadolu ve kısmen Ak -

ci gf\cesi idi. Resulü ekrcm ile alelacele ce\'ııp verelim. l\Iecll~ln ıth- Eylül ile .?O El·lıil arasında. 1485 ti - hiçbir medeni şehre müyesser olma- denb kıyıları ile cenup dciusunda 
Aobas, gecenin iki siilüsü geç- Iaır.a ve tetkikine arzedi1m"1en ve- caret l'tmbl limanlara Kirmiş veya mL~hr. Güztl bir bina yapıldıktan mrvzii yaiışlı, difer bölrclerde bu -
tiktl'n ıronra, silfıhlarını kuşana.. rUttek hl('bir cevap toktur. limanlardan ayrıl.mı tır. Denizaltı ce- sonra da, seJo·irci ve dinleyici adedi- Jutlu r~m • rW&flrlar. Trüya ve 
rak sokağa «;:ktılar. Sessizce A- Fakat tekrar ediyorum. Bu mabl - mlleri kan...llularımızdan t~rd ve e:olt nin 1;oğal:ıcafına ,üphemlz yoktur. Karadenlzin garp,.. kısmında şimali, 
kn.bı ye gidPıC'k Medinelı müsIU.. yett.e hf('blr teklif l'tlnıemistlr ve a('ıklarda c;eyahata icbar edllmlşUr. İstanbul bir tiyatro bina,;ına muh- dutu ve cenub doia. unda cenubi, dl-

şimdiki '4afhada böyle bir teklifin ve... DALADYE PABİS ·t:FİRbıizı taçhr, san'atkirlarımıs ıüzel bir ti- fer böll'elerde ıarbi isUkametten or-
n'Jn' .:ırla buluştular. rl1eceiine herhanl'i bir ümld ballan- KABl"L ETTİ yatro binasına l&yıkhr. Bu hakikati ta kuvvette, Marmara ve Ece denlz-

Bu telfıkı, büyük bir heyecan ma~ınm da mevsim. Jz olacafını 1:an... Parls, 3 (A.A.) - Daladye öileden kabul ettikten sonra akar sular da- terinde kuvvetlice rsmi..tlr. 
husule g()tiıdı. .. Bir senedcnbe.. nedlyorum. wnra teslihat nazırı Dantry ile rö· rur, fakat tiyatro binasının in ası her Dün istanbulda hava ekseriyt>tl" 
ri Resulü Ekremin yiizünü gör- Müteakiben denizaltı l'emilerine rütmüş ve ak am üıerl Türkiye bü- ne sebep olor.;a olsun durmama.hdır. bulutlu ı-ttmis. rüı.cir cenubu ~ar -
tni\en \•e ke.,riisine karşı büvük karşı yapılan hattkittan baJ,stden )'Uk tl<"isinl kabul etmbftir. BUl'iin halkın itimadını kazanan biden nniscde 4 - 6 melre bula es -
b Çemberlayn demiştir ki: FRA."iSIZ KABİ. ·ı:si TOPL . .\XIYOR LüUl Kırdar, tiyatro binasının teme- mlştir. Saat 14. ıe hava ta.zylkf 1003,5 

ir hasret "·e iştiyak çeken ı.. lı'nı' atıı•ı •u··nde •ençuı:.ın ka1binl mıııbardı. Sühunet rn yük~k 24,, Denizaltı tehlikesi üratle azalmak- Par~, 3 (A.A.) - Fran-.ıı kabine· " • • • 
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Hüşşama Teselli 
• 

Vermek istediler 
milleti soyarak elde ettiği se_r
veti hazinesini tıklım tıklım dol
dururken böyle yamalı hırka i
le gezmesi bir meziyet değil, bir 
ahlaksızlık nişanesiydi. 

Vakıa, Hazreti Ömer de ya
malı hırka ile gezerdi ve öldü
ğü zaman bir iç çamaşırından 
baska bir sevi yoktu. Fakat o 
bu~u milleti~in menfaati için 
yapmış, beytülmale el sürme
misti. Hüşşam bin Abdülmelik ise 
bilakis beytülmale el atmış, hem 
de fazla olarak bütün Arabistan 
servetini kendi hazinesinde top
lamıya azmetmisti. 

Kendi istifade etmediği halde 
bu kadar büyük bir servet ne i
şe vanvacaktı? 

Bu ne hırs idi ki, yamalı ve es
ki bir hırkanın kıvrımlan i~inde 
göz kamaştırıcı bir servet toplu

yordu. 
Herifin cimriliği o derecede i

di ki, bir j!Ün bahresine davet 
ettiği kimseler bahı;edeki mey
va ağaçlarının meyvalarını ye
dikten sonra: 

- Allah daha zi\'ade etsin ... 
Duasında bulunmusbrdı. Mey

,~alaT' toplanır ve yC'nirken cim
riliğniden icı ıziden Hü~sam bu 
duava kı7m · ve: 

- E\•ct.. daha ziyade etsin de 
daha çok. daha fazla yive•iniz 
de/l:il mi? . 

Dive bağırmış, sonra da bah~e
deki bütün meyva ağaçlarını 

söktürerek yerlerine zeytin a
i!adarı d;ktirtti. 

Sebebini soranlara da şu ceva
bı \'ermisti: 

- Hiç değilse 
yemic;lerini acıdır, 

yemez! .. ..... 
bu ağaçların 

diye kimse 

Hüssam, Emeviyeliler devrinin 
sefih hayat çevresi içinde yaşı
yan halifelerin en zenginlerin
den maduttu. 

Milleti haraca kesmek sureti
le hazinesini tıklım tıklım serve
te boğan bu adamın ne kadar 
hasis olduğunu da gördük. Ken
disinden sonra hiliıfele (Velit) 
çıkacaktı. 

Velit L,e, Hii""am'ın tabiatı hilii 
fına tamamen müsrif bir hayat 
yaşıyordu. Hele hilafete kondu
ğu zaman dolu bulacağı hazine 
onun .ok isine yanyacaktı. 

Velidin bir korkusu vardı: 

;rnşsam ölünce yerine ya ken
disi geçmezse ... 

Vakıa veliahddi ... Fakat tarih 
misalleri veliahdlik ünvanının 
ne kadar kuru olduğunu ve u
fak fırsatlardan başkalarının is
tifade ettiklerini gösteriyordu. 

Bir vazife ile Şamdan uzaklaş
tırılıp Erdene gönderilen Velit, 
işte bu endise iledir ki, hi!Met 
merkezinde en emin adamların
dan .tyaz. ı bıraktı. (İyaz), ne 
yapıp va:pacak. Hüsşam ölür (il
mez vazi:ıı.ete hakim olacakiı. Ve
lide de derhal haber gönderecekti. 

Diğer taraftan Hüşşam bunu 
haber almış ve Velfdin adamı 

(İyaz) ı bir bahane ile yakalatıp 
zindana attırmıştı. 
Hüşşam ihtiyardı. Binaenaleyh 

ölüm, hayat kapısının eşiğine 

gelmişti. Böyle olduğu halde ha

zinesindeki servete el sürmüyor, 
hasisliği bırakmıyor ve kuru tah
ta üstünde yatıp kalkıyordu. 

Nihayet hasta döşeğine düştü. 
Hasta döşeğine dedik ... Bu sa

dece bir tabirden ibarettir. Ha
kikatte ise Hü~m döşekte değil, 
bir ot minderin üzerinde ve 
humma ateşleri içinde çırpını

yordu. 
Gözlerini açıp kendine geldiği 

zaman boğazını yakan müthiş 
bir hararet hissetti. 

Su istedi. 
Hemen toprak bir çanak için

de zemzem suyu koşturdular. 

Hü.şşam titrey!'n ellerini çana~a 
uzattı. Tam içeceği sırada sordu: 

- Bu su zemzem değil mi? 
- Evet ya emir. 
- Demek ben ölmek üzere-

yim? 
Ümit vermek, teselli etmek is

tediler: 
- Ölüm, Allahın emri, dedi· 

ler, ona kimse karşı duramaz. 
Ancak son ana kadar da Cenabı 
haktan ümit kesilmez. 
Hüşşam, elinde tutturu toprak, 

zemzem çanağını dudaklarına 

götürdü. Fakat içmedi... Gözle
rini kapattı... Senelerce salta

nat sediri üzerınde geçirdiği an

ları düşündü... Topladığı, hazi
nesine doldurduğu hadsiz ve he
sapsız serveti düşündü. 

• İşte ölüyordu ... 

Hayatında bir an bile istifade 
etmediği servetini başkalarına 

bırakıp ahirete gidiyordu ... 
Yemediği malı yiyeceklerdi ... 

Hazinesinin tıklım tıklım dolu 
olması neye yaramıştı?. Altında 

kuru bir tahta, üstünde lime li
me olmuş bir hırka ve elinde ise 

çatlak bir toprak çanak ... 
Hüşşamm aklı ancak ömıii -

nün son saatinde başına ge!di. 
Dudaklarına kadar . götürdüğü 
toprak çan~ çekti. 

Son bir gayretle sesine emir 
edası verdi. Yanındakilere hita· 
ben: 

- Hazincdarımı bulun... Ha
zineyi açsın ... Şimdiye kadar nef

sime karşı ettiğim zulüm kafi ... 
Hiç değilse son nefesimi bir kaç 

dakika rahattan sonra vereyim. 
Hazineden ipek ve kuş tüyü ya

taklar alınız. Sırmalı yorganlar 
getiriniz. Bu toprak ve çatlak 

çanaktaki suyu içmıyorum. Al
tın tas istiyorum ... 

Hüşşam, bu emri vermekle be
raber elinde tuttuğu toprak ça-

nağı odanın ortasına fırlatıp a
tarak büsbütün kırdı ... 

Can çekişen halifenin son ar

zusunu ifa için bir kaç ki~ dı· 
şarı fırladılar ve hazinedarı ara
mıya gittiler. 

(Aıtui ..... ) 

r D U. :r.t k: il l< .F'\. ~a. 

ı 

Drl ôalata Rıhtım caddesinde bir ıa.~l ile kamyon rarpışnu hr. 
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SAYFA- 1 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÖU -

1 

TA.Q. 11,H-. UlM J[m. it Jtw. 

T.A.P. Jl,7t a. Nil ll<ıO. 11 Jtw, 
ım -. ıu ll<ıO. ın Jtw. 

~~~~~~~~~~~~~ 

4 1 inci Teşrin Çarşamba 
. aat 12.39 Prol(J'UD ve memleket 

saat ayarı. 
Saat U.15 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
Saal IZ.58 Turk mudil: (Pi). 
saaı u.ao - u.oo Mü.ıı. (K.üçilk 

orkealra) Şef Nttlp Atkın. ı - l
ede - Atlı ha!Nwi bal•t muılfl. 2 -
Goanod - tltv 
Offenbııll - Muaelle (11 lnd uır daııs 
havua). ı - Ooanod - Ave Marta. 
4 - Nlelsen - Mukarade komik o
perasından İ!:pan7ol clamlarL 5 -
M.lchell - Bueler aerenadJ. 8 - J. 
SU-ansa - Şark hllt11eleri val • 1 -
Edoıanl Kö.ıuıelıe - Teeudr 'Valıl 

1 - Drtı"o - AJJokenln mU1on1arı 

halel ırllt No. ı. i - l>Tlro - Eııme
ralda halel süiti No. 2 ıt - !ldımldt 

Genlnu - ilana dalma söyle (Afil' 
nia). 

aM 11.ot Pro .. -. 
Saat 11.H Memleltel -ı aran, a

jans ve meteoroloji haberleri. llaal 
18.25 Tlirk mtlslfl: Çal&lliar: Veelllo , 

Fahire Fenan, Refik Fersan, Cevdet 

(lafla. Oltuyu: l - emahal Özden
ses a - Bıaır Af• - Blcaı Pf!revı. lı -
Şemsettin Zl1a - Hfoaı tarkı - Allıl

llD 1ar Do. e - Şevki 11<>1 - Bl<11 
4'&J'ltı - Kudretin ltifl defll d - Şev

lll 11<>1 - Bleaı prkı - Kıt ıeldl fi

rak. e - • • , • - Bleaz tljrlni -
Şu lt67llinlln 1~ ktu. ı - Nee
ml Rıııa Alwıkan. a - a....,. ıı:.am -
Kemenoe taksimi. h - Zelil dede -
Hlizu.m. f&l'kı - E7bümu cemal ele
me MiL e - Tatyo.& - Btiıaua p.r

lu - Sni ltitanode. d - Fab K.apan
" Btiııaam f&rltı - Btıklüm hıi.khım 
sırma açm. • - Arif Bey - Maby
yer tarlı.ı - EJ' aleııl ıam bainmı yat. 

f - Halit lürltüsö - Şu dailan delme· 
il. 3 - Melet Teksöz. a - Ali Rlfat 

Bey - Sulnııll ..,1ı.ı - Kir etmedi 
uılın. b - Arif B<>y - Su.inak ..,kı -
Göıümden rttnıı1or bir an hayali. 

c - Sadeltln Kaynat - B&yati ..,ı.ı -
Kaqıda kara 7oncıe. d .. • • • • -
l.'tşak tilrkü - Glltlde ıelme:vlverdl 
(Mıifterok). 

Saat J9.ll5 Kona.,ma (Dış ı><ılllllra 

hiullseltrl). 

Saal 19.40 Türk müzlfl: (Faaıl he
yeti). 

aal 20.20 Te1111ll 

aal Z0.50 Kona ma: (Haftalık pos
ta kalaau). 

Saat 2!.00 Ajan , Ziraat esham -
tabvillt, nukut - kambfye borsa ı 
(flal). 

Saal ZZ.20 Serbest aaat. 

-------ı FotoQraf tahllllerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunu2u söyliyelim 

(İsmi okunamam11tır.) 
Dikatli ve 

sempatik bir 
tip. Arltad .. la
n arasınh pek. 
Ç-Ok ~vlllr. Ber-

11.eale ~it iyi ı•

çinlr. BOflOh -
bettir. Zekidir. 
Çalışkanı.tı De 
herltealn takdi
rini kau.nır ka
rarlarında kat
idir. 

~ 
KİYAN METE (hlanbnl) 

--- EnerJllt bir 

.. 

tip. Bilhassa 
kendisine çok 
pvenir. Asim· 
kirdır. Bafladı

iı her iti oonu
na kadar a7nl 
dikkat ile ta
mamlar. Dit -
kat baasuı kuv
vetlidir. Paltal 
cok iyi Jıalplldlr. 

ŞÜKJl.Ü PEHLİVAN (İstanbul) 
Dlkalll bir 

llp ulı:ldr. Kav
rayışı fadadU'. 
Arkadaşbft 90k 
kuvvetlidir. Her
kes arasında 

ta.kdi.r kuan
mak iri.iyen bir 
hali •ardır. in
tlıann ('Ok ae -
ver. Bilh 

muast:mlere- faz
la eh mlyet le
rir. 

[<'lt==~~ 1 
Gürültü İle Mücadele 

Unutuldu mu 
Beyaıdta okuyucularımızdan Mü -

nJr Şavşat yaı.ıyor: 
- Evtlce ıürüıtö ne mücadele var

dı. Sabahlf'yln sekizden evvel seb
zttDer, uhctlar avaz avaz bafırmaz .. 
dı. Şimdi bunlar unutulmu olacak 
ili sabah karanhfı . hcılar sokakları 

cınlatıyorlar. Hem de caddedf', dün 
..kh Jk;r-aıniian ıe\IJoıdmn. Vn -
necller~ dotru bir 1&tıcı at '7.& ta 
avaz avaz baiırarak &'t('ip flttJ. Kim

le ne 7apıyorsun demedJ? 

Londra ve Pari!ln en meşhur 
fabrikalarından gelen 

iKDAM 

ASKANİA 
•• 

O içme 
ve 

Regülatör 
cmazları ile yükseltilmiş 

çalışma kabiliyeti 

Ölçme cihazları 
Gaz, hava ve islim için tazyik 
miktarı ve hararet ölçme 

cihazları. 

Otomatik regülatörler : 
Fenni hararetle idare tesisatı 

ve her türlü ikmal tarzı. 
22652 sayılı broşUrü isteyiniz. 

Türkiye mümessili : 

Keşfiyat ve inşaat T. A . Ş. 

lstanbul - Galata : P . K. 1321 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Arap sabunu 
Benzin 
Gazyağı 

Cinsi 

Muhtelit elektrik malzerneel 

Mlkdarı 

3000 Kgr. 
40000 • 
16000 • 

91 Kalem 

Mubam~n bedeli 
Lira Kr. 

420 
8000 
2360 
1967 40 

% ';',5 temi. 
Lira Kr. 

31 50 
600 
177 
147 55 

Eksiltmenin 
Şek il Saali 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık ek!iiltmc 
A~·ık eksiltme 

14 
15 
16 
16,30 

ı - Şartnameleri 'e mu!rede.t listeleri mucibince yukarıda cins ''e mikdarları ya71Jı 4 kalem malzeme hizala
rında göıı;terilerı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhamen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri hızıalarında yazılıdır. 
ııı - Ek. 1ltme ll/X/939 Çarşamba gt.ınü Kabataşt.a levazım ve mubayaat şube ,indckJ 41.L ıl kon1 syonunda ya

pılaeakbr. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Benzin munakasasına ıırecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaıkle '1' 7,5 guvenme par~ı n1ak

buzu veya banka temlnat mektubunu ihtıva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mezk:Ur ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri dii:er eksiltmeye eırecekler o/" 7 ,5 teminat paralarilf" yukarıda 
adı geç komısyona gelmeleri ilAn olunuı·. (7676) 

- . '.. . i': . ' 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınu 

lstanbul Defterdarlığından: 
ı>enelllt Muhammen 

iear bedeli 
Lira Sene 

Tophanede Necati bey caddesinde Kışıa altında kAin 367 No. lı 
dükk~n icarı 

Tophanede Necati bey caddesinde Kışla altında k3in 365 No. h 
48 3 

dükk:dn icarı 51 3 
İstanbul Emniyet MüdürlügUnün işgalindeki Sansaryan hanı-
mn altındaki anbar 1000 3 
Tophanede Kılıç Ali mahallesinin Topçular caddesinde 859 
S. h dükkAn 180 3 
Tophanede Kılıç Ali mahallesinin Topçular caddesinde 361 
S. b dükkAn 144 3 
Tophanede Neeati bey caddeainde Kışla •!tında 347 S. b dük-
kAn • 120 3 

Yukarıda mevki ve No. ları yazıh ga;rrimenkuJler hizalarındak.J senelik 
muhammen icar bedelleri üzerinden aolk arttırma ile kiraya verilecektir. İha
le 9/10/939 tarihine müsadi! Pazartesi günü saat on dörtmdlr. Senelik icar 
bedeli dört müsavi taksitte her taksit peşin.endir. Taliplerin % 7,5 pey ak
çelerini vakti muayyenden evvel yabrıp mezk.Or gün ve saatte Milli Emlılk 
Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatları. (7618) 

İstanbul Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Muhamen bedeli (3882.70) lira tutan yük;ek tevettür izaldt.örlPri 
pazarlıkla ~ılın alınacaktır. 

2 - Mı.ıvaltkat teminat (291.21) liradır. 
3 - Ek.si.itme 17/10/939 Salı günü saat lfi de Metrohan binasının 5 mci 

k&tmda toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda yepılacakhr. 
4 - Bu işe ait şartnameler idarenin vaz:un rıllldür ·nelen parasız. te-

diırik edilebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikalarıve muvakkat leminatıan ile ilAn edilen 

gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (7897) 

İstanbu l Telefon Direktörlüğünden: 
939 _ 940 Jstanbul Telefon Rehberinin tevziinc başlanacaktır Ancak Sürp

agopto.ın Mr-cıdiye köyüne kadar olan saha dahilindeki abone teleton1arının 
numtn-aları Şişli ı;antrahna göre (80000) den başlamak üzere tadil ve o suretle 
yeni rehbere yazılmış bulunduğu için faaliyeti günü gazetelerle ayrıca ilin 
edilecek olan Şişli santralının ac;ıhş gününe kadar bu tevzi olunan ırehbcr-
lerin kullanılmamasını rica ederim. (8032) 

----- -- --- ·-
ZAl:"'İ - 932 senesinde Donanımı 

Kumandanlığından almış olduğum 

1110 - 929 tertip numaralı bir aybk 
muvakkat askerlik terhis teskeremi 
kaybettlm Ycn!slnt çıkaracağımdan 

eskisJnin hOkmü yoktul'. 
llliımin oklu lllehmet 

Kanuni MUtTıessili ye Neşriyat Di
rektörü. A. Nuci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Ba~ımevi. 

Saat 22.38 Mütlk: (Cubanl Pi.). 
Saal 23.25 - 23.30 Yınnkl pros -

ram ve kapanı • 
BAYA)'LAR 

itin sop moda ve yilk k !antazl 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 

Beyoğlunda BAKER mağazaların

da t hir edilmek ve gayet musait 
şeraıt ve ucuz !iatlarla ı;:atılmakta

dır .. Çeşitler tükenmeden evvel 
jhtiyacınızı şimdiden tenun edınız. 

1 il Gayri Menkul Satış İlanı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 1 S TAN BU L BELE O 1 YE Si N DEN 

SAGLI" 
Çocuklara Verilecek 

ilaçlar 
(Ço<alt batımı) isminde doktor 

Ali ljtikrüniin aqrelllfl kitapta ço
cuklara ... r11eee1t Ua~larda blllnme
ıt lium rele.nJer 7aıılmaktadır. Bu 
arada asprln hail.kında doktor dbor 
iti: 

Bunun ıo& ve7a tablet ttllJinde o ... 

!anları vardır. Ateş düşürmek lçln ve 
terletmek lçln nezleye ka11ı öluü..rUie 
katlı verlJJr. Keı.a ba1 airasına kar

şı romatlunaya kartı da verilebilir. 
Bir 7a17ma kadar olan ('~akların ytls
de lk:l ıtkerU audakl mahlühi.ndtn 
cunde dôrt defa birer faY katalı. Bir 

ya ından ~eş y1.4ına lı.adar l'tlnde 
dÖrl defa 1.15 entıır.ım. altı 1"41D-
dan 10 ya..,ına kadar rıinde 0.50 san
tJcram verlllr. 

F.k imtırak olduiundan trkerJI ve
yarttel ile \;trUmtll ve aspirinden 

nra bol ıu f('melldir .. İli(" yanm a .. 

------
Üıltüdar Hukuk Haklmlltlnden: 
Rupen F.skınazi vekili avukat U -

ral Dilek tarafından Kuzguncukta 
Tahtab Bostan sokağında 18 No. lı 

hanede sakin Alul ve oğlu Kumpan
yas1na izafetle Elyazar AJuf aleyhıne 
açılan 1ekki haciz davasından dolayı 
yapılan tebligatta ikan1etgahının meç
hul olduğu anlaşılmakla ilAnen teb
Hgat icrasına karar \erilmış vaki da
vetiye üzerine 2/10/1939 tarihinde 
mahkemeye ge.l.mediğinden giyap ka
rarının da ilanen tebliğine ve tahki
liatm 28/11/1939 Salı saat 14 de 
t.alilt,. ~....!!.'i.~ oimairta gıyap kararı 

divanhaneye talik edılm ş keyfiyet 
ıazet ile llAn olunur (20848) 

r 
Çocuk Hekimi 1 
Dr. AHMET 

la ili bir aaat zarfında t .. 1r1nı ... - AKKOYUNLU 
te.rlr. Fazla mikdarda a prin verilir e 
bauu çoeafttn 'Vücudlinde kıl'Dtl7I le- {I Taksim - Talimhane 
ke.ler, kum.ak, kulak ufaltu u , mi- Palas No. 4 
de atrısı husule selir. A prlnl rutu - Telefon: 40127 
btt. iz yerde 1aklamahdtr. 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Mersin Hattı Postaları 

8/10/939 tarıhlnden ı::naren Men:.n hattında eskisi glb• haftada 11<, posta 
yapı'maia bru;lanaeaktır Postalar Salı ~e Cuma gunlerı Sırkccı rıhtımından 
saat 1 O da kalkarnklar ve Rotlos hariç olmak uzere gıdi§ ,.e donüşte mut~d 
ukelelere uğrayacaklardır. (8030) .. 

Karadeniz Hattı Dördüncü Postası 
İstanbu\dan 6/10/939 Cuma gunü kalkacak postadan itibaren Karadeniz 

hattında mevsimlık dorüduncu postanın tatbıklne başlanacaktır. Bu postalar 
her Cuma &un ti ıa<ıt l O da Galata rıhtımından kalkarak doğruca Trabzona 
&ıd k ve dönu tc yalnız İneboluya u eıyarak İstanbula geleceklerdir. 

(8031) 

İlk l\tubamen 
te:mlnat bedel 

207,38 

243,75 

63,-

56,25 

88,27 

70,50 

206,37 

49,86 

129.38 
45,-

3785 Ha tahanelerin yıllık ihtiyacı için ahnacak limon \:e yu-
murta. 

3250,- ilk okul!Gr için 300 ders sırası ile 50 yu.ı Wltası. 

840,- Yonar tamiratında kullanılmak üzere alınacak 240 met
re mi.kip Sultan çıftligi kumu~ 

750,- Yollar tamiratında kullanılmak tızere alınacak 250 met
re mikAp kap.;ınca kumu. 

810,19 Merkez eteneli mezar1ığı ihata dı\•an inşaSJ. 

940,-Temizlik işleri baş amele ve onbası1anna yaptırılacak 94 
muşamba. 

2751,'50 Hastahaneler hayvanatı ü;in alınacak arpa, faman, ot ve 
saire. 

664,70 Üskudar kaymakamlık binasının tamiri. 

1725,- Darülacezeye alınacak 1500 metre bez. 
600,- Ze-ynepk mil Doğumevine alınacak 600 kilo idrofil pa· 

m\lk. 

Tahmın bedelleri ile ılk teminat mıkdnrları yukarıda yazılı i$1er ayrı, ay
n açık eksiltmtye konulmuştur. İhalel9/10/939 Perıembe günu saat 14 de 
Dalıni Encümende yapılacaktır Şartnameıer Znbıt ve Mı.r.:ımelftt Mudurhiğü 

kQlem.nde gOrtilebllir Tahpletin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
ihale &(inil muayyen saatte Dalml Eneumende bulunmalan. (8009) 

* İlk Muhammen 
tem inal bedel 

U8,70 fi556,00 İtfaiye amir ve efradı için yapbnlacak 448 takım kıslık 
elbise (kaoket dııhil) . 

494,83 6597,70 Temizlik işleri itin yaptırılacak arabalar itin alınacak 
demir malzeme. 

Tahmin bedeJlerı ile ilk teminat mıkdarlan yukarıda yazılı işler ayrı. ay
rı kapalı zarf ek iltmesme konulmuştur. İhale 18/10/939 Perşembe günü saat 
14 dcı Daimi Encümende yapılacııktır. Şartnameler Zabıt ve l\.fuametat Mü
durluğu kaleminde gOri.ı.lebıliJ Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 nı:marah kanUT'a göre hazırbyacaklan kapalı zarflarını ihale günU 
saat 14 de kad"" Daı 1 Encümene vermtleri. (8008) 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer 

yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erk.ek 

talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka". Telefon: 22534. 

Borç~n Otürtl mahcuz ol ıp taı :ıa ının satılma.sına karar verilen ve ta
mamına ehlivukuf tarafından 2000 lird k1yn1<-'t takdir olunan Hasırcılarda 

Rüstem paşa mahallesınde Hasırcılar sokak e~kı 82 yeni 76 No. lu 126 pafta 
430 ada 5 parselde altında bodrumu bulunan dükkanın evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır. 

Bodrum katı: Zeminı toprak penceresızdir ve bir kapaktan çıkılır. 

Dükkan: 76 No. yu taşımakta ister saç kepeği ve kemerli tonos yapılı zemini 
tahta ve muhtacı tamir ve kemer kısmında biraz çatlaklık mevcuttur .. Halen 
boş ve elektrik tesisatı vardır. 

Mesahası: Umumu 16 metre murabbatdır. 

Hududu: Sag tarafı Ali bey ve saire dükk&nı sol tarafı Sadettin bey dük
kcinı arkası Nevşehirli Yorgi dükkfi.nı cephesi Hasırcılar ile ınahdutt r. 

1 - İ~bu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 7 /10/939 tarihjnden itiba
ren 939/759 No ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlftnda yazılı olanlardan fazla maltimat al
mak ie-teyenler, işbu 53rtnan1eye ve 939/769 dosya No. sile memuriyetimize 
müracaat etıne\tdir. 

2 - Arttırmaya iştirak i<.·in yukarıda yazılı kiymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahıbi alacaklılarla diğer alUkadarların ve irtifak hakkı l:iB

biplermin gayrin1enkul üzerindeki haklarını husu!ile faiz ve masrafa dair o
lan idd1alarını i~bu ilcin tarJhinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi

telerilc b "1 kte mcmuriyetlmize bildirmeleri icap eder. Aksl halde haklan 
J tapll fiİcilı ıle şahit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

1 

4 Gô terılen günde arttırmaya ıştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve luzumlu malı.imal almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itıbar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 8/11/939 tarihinde Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en 

çok arttll'ana ihale edilir. Aneak artbnna bedeli muhammen kiymetin % 75 
ıini bulmaı veya satıt iateyenin ale.cajına nıçhanı olan diğer alacaklılar bu ... 
lunup ta bedel bunların bu a:ayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak ilzere 
arttll'ma 15 gün daha temdit edilerek 23/11/939 tarihinde Perşembe günil saat 
14 ten 16 ya ke.dar İstanbul Dördüncü İcre. memurluğu odasında arttırma be
deli satış isteyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya c.,·ıkmak oartile en tok arttı
rana ihale edilir BOyle bir bedel elde edH e1.se ihale yapılmaz ve satış ta-

-~~ . 
6 - Gayrimenkul kencLsine ihale olunan kımse derhal veya ver1len müh

let içinde parayı vermezse ihale kararı :fesholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduiu bedene almai:a razı oluna 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler için % 5 den besnp olunacak faiz ve diler zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdantahail olunur. (Madde 133) • 

7 - Ah<I arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu !erafı harcını yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecburdur. 
Müterakim ver&iler, tenvirat ve tanzifat ve tellAJiye resminden mütevelUt 

belediye rilsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmay1p arttırma 
bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda görterilen tarihte fs .. 

tanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında işbu ilAn ve gösteri1E>n arttırma 
prtnam .. i dairesinde satılacağı ilin olunur. (20849) 
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