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HİTLER:" ALMANYA HÜKÜMETİ DAİMA VAZİYETİ 
AYDINLATMAYA AMADEDİR,, DEDİ 

AD O LF HITLER ... ,,,..,,. ........ ... . .. '"' ... "" .. ... ... ............. . '" ....... ... • .. .... ılı,., ..... 

SULH OLACAK MI, 
OLMIYACAK Ml?l 

Yazan : 
Her gün, herkes ıarafuıdaıı müte· 

madjyen tekrarlanan bu sual karşı
sında insanın gayri ihtiyari olarak 
(eanım harp oluyor mu, ki sulh :yap
maia hacet ~örillsün!) cevabını ve.
receii geJtyor. 

Garp cephesindeki harp o kadar 
cansız, o kadar iş:tiha..sız devam edi -
yor, ki büyük bir harpte şimdik i ka
dar ı:-örülmeıniş olan bu hal artık 

mi'.lah gazetel erimiz için en büyük 
istihza ve litife serm ayesi oldu, (Ak
baba) gibi mecmualara bakınız, ora
da. Cem al Nad ir ,gibi hakikaten nadir 
bir san'atk i r ile arkadaşlarının, za .. 
birde mizah gibi ı-örünen, hakikatte 
ise zamanımız tarihini en acı ve fakat 
en doiru surette tesbit eden öyle üs· 
tada.ne buluşlarına tesadüf edersin~ 

ki, . bunların deliletile burinkü harp 
vaziyetiııin fevkal3.deliiin i bir ba ... 
kışta. kavramış bulunursunuz. 

Ebuzziyazade VELİD 
tazam seferlerine tekrar iptida~· e& -
mişler, hatta galiba Berlin - İstanbul 
yolu bile yeniden tayyarelere açıl -
mışhr .. 

Bütün bu haller vaziben gösteri
yor, ki garp cephesinde harp yapma.
iı kim.senin istediği yoktur. Şimdiye 
kadar cereyan eden v ukuat ise 
(Sem bolik ) y ani ( t emsiJi) m ahiyette 
birtakım gösterişlerden ibarett ir. 

Hakiki vaziyet böyle olduğuna gô
re «Öyleyse neden iki taraf derhal 
uyuşup ta sulh yapmıyorlar» suali 
pek tabii surette hatıra gelmektedir. 

Barışın Esas arını Kurmak için 
Büyük Bili Konferans Lazımdır 
"Bu Beyanat, Mündericatı Anlaşılmazsa Sonuncu Olacaktır, 
Döğüşeceğiz Ve 1918 Bir Daha Tekerrür Etmiyecektir ,, 

Hitlerin Söylediğine Göre 
1 

Alman Zayiatının Bilançosu: 

10000 Ölü 30 o 
Yaralı -3000 Kayıp 
BerJin, 6 (A.A.) - Rayştağ meclisi 

saat 12 de Kroll operasında. açılmış
tır. Bütün tribünler dolu idi. 

-
Saat 12 yi beş dakika geı:e Hiiler 

yerine ıeldi ve Göring celsenin aeıl
dığını bildirdi. 
Mareşal Göring cephede ölen meb

usların ve Hitlerci te~1r.'tül1er iza
sının hatıralarını yadettikten sonra 

muşlarsa. bunu kudre~ ve kabili:ı'\et .. 
Jeriııe değil, lilzumwtilan fazla ada.m 
maia mecbur olduiu n kararlaı•ı bil
dirmek zaruretinde k ılmışhm., O za -
maudanberi beş halta. gec;tl, size bu 

beş hafla ıarfuıd~ o:.tp bitenlere da

ir izahat vermek ve mümkün olduğu 
takdjrde lstikba)e röz atmak istiyo

rum. 

Dünkü runıi geçjtle: Ka.lıiaman piyade ve bahriyelllorimh trlbllıl b\lmle .. 

saat 12 yi yedi dakika geçe 

nutkuna. başladı ve dedi ki: 
Ray iştai meb'usları: 

Bitler 

1 Eylülde sb.e bir devletin tah 
rikıi.miz hattı harek eti doJayısUe al 

Alman miJJeti nev'i arasuıda em-
salsiz bir zaferi tes'it etmektedir. 
Düşman tard ve imha edildi. Polon

yalılar ~rşova ve Modlin'de tutun -
(Arkası 3 üncü sayfada) 

iSTANBULUN KURTULUS GüNU 
v .. ... _ ... '" ......... • ... ., ...... • ..... .. ,,,...,. " .... 

Nutkun Akisleri Bütün Istanbul, Büyük 
Günü Hararetle Kutladı İngilterede Bir Deklarasyon 

Neşredildi İtalya ve Amerikada İstanbulun kurtuluş bayramı 
dün büyük merasimle kutlulan -

Roma, 6 (A.A.) - -Reuter- Gay
ri resmi müşahitlerjn mütaleasına 

göre HiUerin nutku, müzakere ihti -
mallerini tamam.ile y1kn11ı;;tır. Alnıan
ya ile Rusya ekalUyeUer haritasını 

çizerken illğer devletlere Avru~nın 
şarkına karışmamaları haıtk1nda ya-

pılan ihtar italyada beklenilmemiş ... mıştır. 

tir. Program mucibince sabahleyin 
İtalya sulhu bütün samimyetle 9 da bütün kıt'alar, mektepler 

sevmektedir. Fakat Hitlerin yapbğı Sultanahmet meydanında topl~n-
pek mühim sulh tekli1lerinin İtalya 'j mış ve atılan 21 par(\ topla mera
tara!ından müttefiklere tevdiine ih - simi! l:ıa.,laDJ!111Ştı~. 
timal yoktur. (Arkası 3 üncüde) 1 Bundan sonra resmi.geçit baş -Geçenlerde Fransızca gazetelerde 

İngilizlerin uz.un bir harp tebliği var· 
dı. Yirmi otuz satırı tutan bu teb -
)iğde yirmi gün zarfında. İngiliz tay~ 

yarclerinin Alman hatları üzerinde 
ne suretle dolaştıkları ve Alman tay
yarelerinin hücumlarına ehemmiyet 
venniyerek nasıl mükemmel foloğ

raaar çckmeğe muvaffak oldllkları 
tarif ve izah edilmekte itli. Tayyare 
ile m.ilyonla.rc.a beyanname athktan 
sonra şimdi de binlerce fotoğraf çek· 
mekle iktifa etmek hiç te Iena de -
ğil. Nihayet bu tayyarelere, fotoj'raf 

makineleri yerine bombalar dolduru
hıp ta aşaiı salıverilmiş olsa.ydır şi .. -
di o mıntaka)ar ahu en inleri g-ökJe
re yükselen bir matemzire dönmüş 

olacaktı. İnsani noktaı naıardan dil -
şünülürse, tayyareden bomba a lma.k 
tansa, san'atkirane resim çe.kmek kat 
kat tercih edil ir. Yalnız tayyarelere 

Mösyö Çemberlayn'in su lh rivayet .. 
lerj ve dedikoduları üzerine irat etti
ği muhtelif nutu~lar d ikkatle oku -
n ursa, İngiliz Başvekili. Lehistan 
isti.klili ve tamamiyeti mülkiyesi b u · 
susunda ısrarla beraber, h icbir va .. 
kit sert ve kat'j b ir lisan k ullanma. -
maktafll ll'. Bu dı. gösteriyor, ki İngi
liz efk i.rı umum!. ... esi ve ona teb'an 
İnl'iliz hüküm eti. herhangi maksadlı 
bir sulh tekliline karşı muannidaııe 

::~ı:.•İY•I ·:::a.:·:u~::::.::::.~ A m e r ika - S. Rusya 
1 

Jamış, Yedek Sübay Okulu, aske
ri )iseler, askeri kıt'alar, üniver
site ve mektepler sırası ile mun
tazam yürüyüşle Sultanahmet, 
Sirkeci ve köprü yoluyla Taksi
me gelmiştir. 'i:BUZZ1YAZADE s . M .. b 

___ v_.,_ı_d _) ıyasi unase atı 

Deniz bank 
Erkanının 

Muhakemesi 
Dünkü Celsede Refi 1 
Bayar,Meteos Dinlendi 

böyle münhasiren fotoğraf çekme~ Satye şirketinin yolsuz satış 
vazifesi verildiii zamanlarda müte~ muhakemesine dün ağır cezada 
madiyen harpten bahsetmekte de devam (\.lunmuşt:ur. 
nıana kalmaz. Hatta biz bu İngiJiz Dünkü celsede evvela maznun-
tebliglni okuduğ_ymuz vakit kendi 1ardan Milli Reassürans şirketi 

Berlin - Roma Mihveri Bozuluyor 
Amsterdam, 6 (AA.) - Al - J 

man gazetelerinin y<tulıklarına 
göre, Almanya İskandinavya ve 
Balkanları ihtiva edecek olan bi
taraf memleket1erden müteşekkil 
bir blok vücude getirmeğe çalış
maktadır. Bu memleketler, ken- , 
di araiarında ve ımijttefiklerle ti- 1 

caret yapmaktan va:ııgeçmeği ka
bul edeceklerdir. 

AMERİKA - RUSYA 
DİPLOMATİK MÜNASEBATI 

Nev-York, 6 (A A.) - Ameri
ka aleyhindeki faliyete dmr ya
pılan tahkikat neticesinde Sov

(.Aliası. 3 üncü saııfada) 

Garp Cephesinde 
::::::::::::::: -·~~- -=-===~ ---- ~...::::::.,~ ...z 

kendimize gülerek: "Bari, bizim Ga· eski umµm müdürü Refi Bayar 
Jatasaray koridorlarında arasıra ya· sorguya çekilırniştir. 
pddığı :-ibi biı· resim sergisi açılsa. c Satye ıı binasının Denizbanka 
da gidip san'atkfrrane hava eserleri satışından dolayı şahsen 6250 li-
ıemaşa etsek» demiştik. ra komisyon alıp. guya .bunu a-

Bu sözlerimizde hiç te ıatire ve ki- vukat Atıf Ödül almış gibi mu-
naye yoktur. Lehistan işi on beş yir- maileyhe bir makbuz imzala.~1.ş 

! Almanların Lüksemburg 
Hududundaki T ahşidatı 

mi giiııde (eptemiz olduktan soııra olduğu geçen celsede Atıf Odül 
bugün Avrupada hükmen ve ahden tarafından iddia .olunmuştu. Re-
değilse de, herhal!le filen harp yeri- fi Bayar bunun kat'iyyen yalan 

Paris. 6 (A.A.) - Şimdi berkesin 
nazara dikkati, Moselle ile Sarre ara
sındaki Lüksemburg'uo hemen şar-

cu:mla.rı muvaffakiyetle neticelenmiş
tir. 

Alay köµrü8en geçerken li
mandaki vapurlar düdüklerini ça
larak büyük günü tes'it etmişler
dir. 

Yollıu:.ı dolduran binlerce halk 
ta resmigeçi<le iştirak edenleri 
candan .alkışlamışlardır. 

Taksimde hazırlanmış olan ;ıri
bünde İstanbul valisi ile İstan -
bul komutanı ve diğer yüksek 
rütbeli subaylar, şehir meclisi 

. azaları ve davetliler bulunuyor
du. 

Alay Taksime gelince evvela 
bay.rak çekilmi~ ve istiklal mar-

(Arkası 3 üncü sayfada) 
------------··· 

Londradaki 
Askeri 
Heyetimiz 

Abideye çelenk konuyor .• 

Bir Numaralı Beşeriyet Düşmanı 
PETROL 

Yaşamakta olduiumuz ve adnıa. 

büyiik medeniyet asrı dediiimiz 
çağlara kadar dünyaya hıikim olan 
şey altındı. Her kilidi açan altın a -

nahtar nllıayet kömü:riin yanmda 
paslandı. Kömürden jsUhsal edilen 
kuvvei m uha1Tike, milletlerin sosyal 
bayatıarwı deii~ürd.i, devletlerin ira
deleri üstünde niz-un rol oyuamağa 

başladı. 

1 

hiJ> oaJn milletler, cihan ekonomisile 
siyasetine hikiın oldular. 

ne sulh hükü1n1ern1a olmaktadır. O olduğunu .söylemjştir. 

----~--.Ju..,,u-...k.l...J1Jlı'11'1.llrW~!!!!le~k~t!ol :_ır~a1Jr;ı;-;.J _ _JB2_u!tn!Jild~a.;ın ... s~o~n[l.r~awr:ı;e::;is~,_;R~e~fi~B~a~y~a~-~~k~ı·nda bulunan ve Koridor 
_......._.., ~··. 

denilen 
"ta.dır. 

Fransızlar, Borg ormanını tamami
le işgal etmişlerdir. 

Almanlar, Fransızların Koridorun 

Londra, 6 (A.A.) - Londra be
lediye reisi bugün Türk askeri 
hey'eıti şerefine, Mansion House 
de büyük bir öğle ziyafeti ver
miştir. Bu ziyafette birçok yük
sek devlet ricali, ezcümle mare
şal Lord Birdvood, hariciye müs
te_Şarı Butler, harbiye müsteşarı 
Lord Cobham ve Türkiyenin 

Daha bir asır evvel manasız bir 
madde tel&kki edilen kömür nilıayet 
cihan nn}itikasında baş köşeye kuru-

Kömür olmasaydı İngiltere deniz· 
lere sahip ı;ıkamazdı ve bunun için 
de diioya Ucareüni e.liD.de tutam.az
dı. Almanya, hudutları içinde eni 
yeni kömür madenleri kes:fetm~y
di 18~0 ten sonraki inkipfına mazhar 
olamazdı. Kömtir, Alm.anyanın una
yi zaferini temin etti. Almanya:yı in ... 
gUtereye rakit> yapan şey sili.hının 

ku\.'Veti değil, kömür sayesinde iler-

(Arlcası 3 üncü sayfada) 
"',..; ...izz:E'Jl.sE:nES...-
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER G ENERAL KEMAL 

Davutpaşa Ve Rami Kışlalarında Kuvvetli 
Diiş nıan Alayları Takibatta Bulunuyorlardı 

Devlet 
Mahallesinde 
Tadilat 

t KD A M 

Perapalas Oteli 
İşsizlikten 

Kapanıyor 

Dün 
Bir 

Balatta 
Aile 

Faciası Oldu 
'' 

~---· -

7 - Dlıt!NCITE!;;Ri'." J!t:l9 

in~ume 
KAVGAM 

Yazar-.: '' 
ATIŞ MEKTEBİNİN 

YARDIMLARI 
1 binbaşı (:fOr,n<:>kli albay) İbrahim 

bu zatlar arasında idiler. 

Belediye Binasının 
Yeri Değiştirildi 

Bazı Oteller de Müşte- Bir Adam Karısını 8 
Alman Devlet Reisi: ADOLF HİTLER 

Tefrika: 7 

Mekbebin h<:>men ,bütün ele - İçerideki temizleme ve tamir 
risizlikten Kapanacak Yerinden Yaraladı Almanyada, Büyük Sermay~ye Mütevakkıf, 

Büyük İşlerin Başında Yahudiler Vardı manian mevcudun Anadoluya ta- if(.erile adını ha.;rrlıyamadığun 
şınmasına taraftardılar. Yüzba - bir tüfekçi ustası meşguldü . Bu 
şı (Emekli binbaşı) Faik, Yüz- hamiyetli zatın idaresinde erler 
baş ı (Albay) Hulüsi, neye mal o- de vardı. Memleketimizin nezih, 
lursa olsun, Ferit hükümetine saf ve fedai evlatlarına güve-
karşı muhalefet izhar edenler . nebiliriz; onlara bu çok tehlikeli 
dendiler. Mekl_epte bataryalar, işlerde yalnız delalet etmek ka-
mühimmat ve malzeme vardı. fidir. 
Fakat mektep sıkı bir nezaret Bu ve;ile ile bu saftan yeti-
altında idi. Davutpaşa ve Rami şen değerli bir genci takdim ede 
kışlalarında kuvvetli düşman a- bilirim: 
!ayları takibatta bulunuyorlar- Topçu küçük zabit mektebinin 
dı. Mektep, bir kadrodan ibaret- ilk sınıfından yetişm~ cılan Dur-
ti. muş adlı birisini kumandanı bu-

Bir gün mektebin de teslimi lunduğum 15 topçu alayının 2 ba-
emri verildi. Münzeviye çekil - !aryasında buldum. Durmuş, 
dik. Musibet arkamızı takip e- halis bir Anadolu çocuğudur, va-
divordu, buradan da çıkardılar, zifesini hulüsla ve vakufla ya-
Kağıthaneye, oradan da mühen- oardı. Bu hizmet>nden dolayı 
dishaneye .ç<?kilmek zaruri oldu. harpte de terfiine delalet ettim, 
Sonra, mektebin ve küçük zabit iyi bir sübay oldu. 
mektebinin ilgası emri verildi. Romanyada beraber çaJıştık, 
Ta<ındıl<ça birçok şeylerin de, onu evlil.dım gibi severim. Se-
kaçırılmak üzere, şurada burada ret kenarında on ay kadar kaldık. 
saklanması unutulmuyo_rdu. Fe- Bizim mevzilerimiz tabak gibi 
rit hükümeti teşkilat yaparken bir ovadadır. Suyun sol sahili 
mektep bataryalarından da isti- düşmanın elindedir ve orası cep-
fade etmek ıstemışti. Silahtara- hemize hakimdir. Tahkimatla çok 
ğada birçok arkadaşlar yaptık _ uil-ra<tım, fakat 6-metre derinli-
ları bir toplantıda, cepheye ka- ğe kadar gidebiliyorduk; fışkı -
dar gönderildikl.ıri takdirde, der- ran sular taciz ediyordu. 
hal bütün kuvvetlerile karşıya Vaziyete göre mevzi deP.iştir-
geçmek için andiçmişlerdi. mek, cephane ve erzakı ikmal et-

Bu silahlar, sevkiyat sırasın . mek, düz ovada ve düşman na 
da kamilen Anadoluya gönderil- zarlan altında hareketler icrası-
mişti. Ve bu arkadaşlar da bir<>r na mecbur ediyordu. Bu yüzden 

P rost tarafından hazırlanan i
mar planına göre Sultanahmet 
meydanı devlet mahal.esi olarak 
ayr,Jmuıtır. Bu maksatla meyda
nın bir köşesini süsliyec<ık olan 
devlet dairelerinin ayni sırada 
yapılması kararlaşmıştı. 

Devlet daire.erinden biri olan 
Belediye bina.sının 1940 senesin
de yapıJ.ma.sı kararlaştığından Su! ı 
tanahmet san'at mektebi ile Ti- 1 
caret mektebinin yıkılması la
zimgelecekti. Bu k.iilfete katlan
mamak için be'.ediye binasının 
parkın karşısında Başvekalet ar
şiv dairesinin yanında yapılma
sı muvaiık bulunmuş, faaliyete 
geçilmiştir . 

Eski plana ,göre Sultanahmet 
saIJJat mektebi ile ticaret mek -
tebinin yerinde Marmaranın u
zaklarından ıgörüle,bilecek şekil
de büyük bir sütun inşa edilecek
ti. Belediye binasının başka ta
rafta yapılması muvaiık bulun
makla beraber büyük sütunun, in
şa edilımesinden sarfınazar edil
memiştir. İlerid.ı meydanın tan~ 

1 
zimine geçi:diği esnada her iki 
mektep binası yıkılacaktır. 

---00000---

BELEDiYE 

Yeşil Sahalar 

H ar.p vaziyeti dolayısiLe Avru
padan S<:yyah ve ııcnebi İli adam
.lan gE"lmedi/tinden Beyoğlu otel
lerinin çok müşkül vaziyette kal
dıkları malümdur. Bunlaııdan Pe
rapalas o teli bu vaziyette _daha 
ziyade faliyetini devam ettırme
ğe imkan görememiş ve_ bu sa
bahtan ıtibaren kapanmaga karar 
vernni~tir. üte lin günde 300 iira 
masrafı oldui!;u halde son gun
lerde müşteri adedi günde iki ve
ya üçü S(eçmemektedir. 
Diğer oteller de a,yni vaziyet

tadi,:"ıer. Bunlardan 'birkaçmın 
daha bugünleııde kapanacaitı söy
lenmektedir. 

EKONOMi 

ihtikar Komisyonu 
1 oplanamadı 

Dün ticaret müdürlü~de ih
tikar komisyonu cam tacirleri -
ni dinliyecekti. Halbuki komis -
yon dün toplanmam:ştır. Fakat 1 
ticaret müdürü ticaret .odas.ı umu 

1 mi katibi ve iktısa.t muduru ko
misyona yaıpılan yeni ihbarlar hak 
kında tetkik'.er yapmışlardır. 

ihracat \ıaziyeti 

Dün öğle üzeri Ayvansarayda 
bir cinayet işlenmiş bir kıpt ı kıs
kançlık ve geçimsizlik y üzünden 
çıkan kavga netices~ karısı
nı ağ,r ve tehlikeli surette yara
lamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: Ay -
vansarayda Hamam sokağında 44 
numaralı evde Karakaş Şevki a
dında bir kıptı ile karısı Sabiha 
oturma1<:adırlar. 

Bir müddet evveline kadar iyi 
geçinen karı koca son zamanlar
da biribirini kıskanmaya ve sık 
sık kavga etmiye başlamışlardır. 

Dün eğle üzeri Şevki ile karısı 
.Sabiha & . dsında gene kav.ga çık
mış fakat araya giren komşular 
kav.ganın büyümesine meydan 
vermemislerdir. 
Hidd~tinden göz'.eri kararan 

Şevki bundan sonra sokağa ç;k
mış bir müddet sokaklarda do
laştıktan soma tekrar evine gel
miş ve karısı ile kavgaya •başla
mıştır. 

K avga bir anda büyümüş ve 
Şevki eline geçirdiği büyük bir 
saldırma ile Sabihayı sekiz ye
rinden tehlikeli surette yarala -
muıtır. 

Sabiha Ba'at Musevi hastaha
nesine kald:rılmış, hadiseden son- [ 
ra kaçan Şevki kanlı bıçağıJe be
raber yakalanmuı'ır. Sabilıanın 
hayatından ümit kesilmiştir. 

<) 

Ekonomiye yeni bir veçhe ver
mek için müstemlekelerden isti
faqe etmek doğrudur. Ancak Af
rikada müstem'.eke sahibi olmak 
için, Avrupadaki hudutların bü
yümesi gı:rektir. Küçük bir dev
letin Afrikada müstemleke sahi
bi olması, tepe üstü duran bir 
ehrama benzer, nasıl olsa bir gün 
yıkılır . _ 

Almanyaya Afrikada, Asyada, 
Amerikada değil, Avrupada top
rak lazımdır. 

Bunun için yarım tedbir olmaz. 
Bu işe tereddüt~e giri~ilmez. Al
manya İmparatorluğunun bü -
tün enerjisi bu uğurda sarfolun
malıdır. Almanyamc hudutlarını 
genişletmek için hiçbir ecnebi 
müdahalesine kulak asılmama -
lıdır. Gayeye erişmek için hiç 
bir fedakj.rlıktan çekinilmeme
lidir. 

Eiter İqıparatorluk Almanya
yı büyütmek ~ayesini gözönün
de tutsaydı, mes'ut bir harpten 
çekinmez, menfaatlerini de bu
na göı-e seçerdi. 

ümit verici bir görü değildi. 
İş sahasında milletletilı pasi -

fik rekabetleri acınacak haldı; 
kahramanlığa dayanmıyan bu 
mücadelede zaier desı;asındı. Bü
yük sermayeye mütevakl ., bü
yük işlerin başında da türıu mil
liyette insanlar, bunlar arasın
da da yalıudiıler vardı. 

Eski Traıısval ve Rus - Japon 
muharebesinin hatıraları gözle
rimde can'lanıniı. O zaıman ~er
yüzünün yalnız kurnaz muhte -
kirlerle dolu olmadığına kanaat 
getirmiştim. Japonların zaferini 
alkışlamış, bu zaferlere Alman
yanın büy ük bir dahli cfunadıliı
na te<:>ssüf etmiştim. Da!Jıa sonra 
Balkan muharebeleri fikir lerimi 
ol,gunlaştırdı. 

Osmanlı İmparatorluğunun Av 
rupa ayal.etlerinde sokulan kun 
dak büyük bir yangın halini al
mıyacak mıydı? İ~te o zaman da 
Almanya iktidar kuvvetini gös
termek farkını bulıruyac:ıJ< mıy
dı? Avusturya - Macaristanın 
kaderi taayyün etmiyecek miydi? 

Bunu takip eden aylarda, Bük· 
reş sulhü sınır devresi oldu, teh
dit altında, asabi, kabus içinde 
yaşadık. 

ikişer ve armağanJarile Anada- de zayiata maruz kqlınıyordu. 
!uya geçmişlerdi. Vazifesini zö- Hayvanları giz1emek te >ok 

Nafıa Vekaleti yeşil sahalar 
hakkında İstanbul.belediyesin -
den maltı.mat i~temişti. Vekiiletin, 
istediği maltı.mat Prost tarafın -
dan hazırlanacak ve yakında gön
derilecektir. 

Finlandiyaya tüWn ve şarap, 
İsveçe fındık ve tütün, Mısıra 
fınd;k, srmut, İtalyaya. yum ur -
ta, Amerikaya tiftik, Ingiltere
ye k~emi gönderilmiştır. 

:DENiZ 

Almanyı;, muhta!\- o;duıtu top
rakları suratla buraaa, ancak Rus
yada bu.labilirdi. Asırlarca evvel 
sövalyeler bu toprakların yolunu 
çizmiŞ.lerdi. Aman kılıcı, mille
te gündelik ekmeğıni temin ede
cekti. 

Bu siyaseti takip edecek id -
rak, bunun doğrulu&unu göre -
cek göz olsaydı, Almanya derıhal 
o zaman Rusyanın düşmanı olan 
İngiltereye bağlanırdı. Kendile
rini büyük diplomat tasavvur e
den mem ur zihnıyeL: i adamlar, 
dar görüs lü, dar kafalı, büyük iş
ler yapmağa mlik1edir oamıyan 
idarecier o zaman bu ittifakı red
dettiler. 

Bundan sonra Sarajova fa_ciası 
oldu. Arşidük Fransua Ferdinand 
ile-karısının öldürüldüğünü duy
duğum zaman bunu Avusturya
lı b ır Aılmanın yaptığına zahip 
oldum. Fransua Ferdinand Cer
manizma düşmanı idi, vücüdü
nü kaldırır11k gerekti. Halbuki 
su / .asti yapanlar mutaassıp Sırp
lar..mış. 

recek kudreti haiz, yeti~ken ele- güçtü. Durmuş, hayvanlarını da 
marı:lar, kurtuluş yolunu da kolay çok severdi. Altı hayvanla koşu-
ca bulabiliyorlardı, İstanb:ıldaki lu bir toı;ıun, ovada ve güpe gün-
idareyi benimsiyenlerin !ıemen düz harekete geçmesi imkansız-
hegsi Büyük Harpte ve Balkan dı, Batak ovada topbaşına altı 
harbinde seyyiatlaı·ı yüzünden hayvan batarya basında bulun-
ordudan uzaklaştırılan""rdı. durulmazsa, fevkalacie vaziyetler 

de bataryaların harekete geçiril-
İlhamiyi, Diyarbekirli Mitha- mesi kabil olamazdı. 

t ı , Mümtaz Hamdiyi takdirle 
yadederim. İlhami kAma, Mithat Terakkiyi, icadı veya inkılabı 
müteaddit toplar, Mümtaz Al _ ihtiyaçlar, mecburiyetler doğıı-
bay Hamdi de kıymetli infilak rur. Bu hakikati bilen Durmuş, 
maddeleri borahPr "iitürdüı...r. iki h

1
ayvan'a sahra lopunuıı .J:ı -

reke e geçirilmesini düşünür, şu 
Atış mektebin.in ve o civarda- çareyi bulur: 

k i poligonun bütün eşya ve mal-
zunesi de şurada, burada saklan- Ziraat makinelerinin tekerlek-
mış ve bilahare Anadoluya sev- !erinden istifade ederek toparla-
kedilmişti. İ!!ı: gönderilen malze- ğı hazfeder. Toparla/tın vazife-
me, bir ba1'<rya dürbünü idi. sini kundak kuyruğunun altına 

bağladığı iki ufak tekerleğe ve-

Menba Sularının Fiat ı 
Belediye vatıflara ait Taşde -

len ve Defneli sularının pahalı
lığından şikayet etmiş, fiatJarın 
bir miktar inıdirilmesinıi tek:if 
etmiştı. Vakıflar wnıını müdürlü
ğünden .belediyeye verilen cevap
ta buna imkan olmad:ğı bildiril
miştir. 

O 'obüs:ı:ır Gelm yor 

Almanyayla aramızdaki ticari 
münasebetlerin kesilmesi üzeri
ne, İsveç, Norveç Baltık memle
ketlerile ticaretimiz artmı~tır. 

----oOo--

Blr infilak 
Yedikuledeki havagazı kum -

panvası montörlerinden 401 nu
maralı Hasan; Aksarayda Hor -
hor caddesiıı<de Hayriye lisesi ya
nında bulunan de-poyu tanılı: e
derken kazan boruları ansızın in-, 
filak etmiştir. 

Bu patlayış çok şiddet1 i <Jlrnuş 
ve civaroaki 152, 154 ve 156 nu
maralı evlerin camları kamilen 
kırılmıştır. 

Nav~ un Fiatları Artıyo r 
Ecnebi vapur kumpanyaları 

son günlerde lüzumsuz yere nav
lun fiatların ı yeniden art ırmağa 1 
başlamışardır. 

İhraca\ tüccaı·ları bu yüzden za
rarara uğramaktadırlar. Liman 
reisliği bu kumpanyalara navlun 
fiatlarını nornnal hadde indirme
lerini bildirecektir. 

lstanbul - lskendarun Hattı 
Harp dolayısile tatil edilen İs

tanbul - İskenderun seferleri dün 
tekrar açılmıştır. 
Yarın Akdeniz limanları.mızda 

toplanan ihracat mallarını almak 
üze;;,;; ,Krom şEebi Akdeniı;de ila
ve postasına çıkacaktır. 

Onlara göre İngi' t.ere ile itti
fak etmek, aslan pay mı İngilte
reye kaı;ıtırmaktır. Sanki biribi
rine bağlanan milletler her za
man aslan payın ı kapmağa çalış
mazlaruııış gibi. .. 

(Arkası var3 

. -~- ~: . . ~ 

:D.ış ·Politika, 
' .ı;. "".\' - rt> p 

Harp Karşısında 
Birleşik Amerika 

MAÇKA AMBARI rir Artık bir topu bir çift hay -
Burada kıymetli -maddeler var- vanla cer etmek imkanı bulun-

İs\an':ı tıl belediyesi tarafından 
almaca~ ~ ir otobüs:eri için A
merikadan nümune ,getirilecek
ti. Amer ikadaki firmaıı.ın İstan
bulda bulunan mümessili siya
si hadiseler dolayısile otobüs
leoin getirilemiyeceğini bildir -
miştir. ı lsıanbul - Mudanya Haltı 

İmp&ratorluk vazivetin icapla
rını kavrıyamadı, donanması kuv 
vetl i, müstemlekeleri vasi bir in1-
paratorluk vücude getirmek ve 
bütün cihana fabrika mahsulle
rini satan bir memleke t olımak 
hevesine kapıldı. Fakat bu işte 
de burunıların.dan ötesini göre -
medEer. Bu şekli İngiltere kıska
·nacak'tl. Bipa.enaleyh Avustur
ya - Macaristanı bir tarafa bıra
kıp, bu mücaaeıeye dayanmak 
için Rusya ıle birleşmek .~erekti. 

G eçen umumi h arpte Birleşik A .. 
merika hükô.meti, AJmanya aleyhine 
h arbe girmişti . 25 sen e evvelki h a rp 
sebeplerinde Alman mili&arl2:mi, yani 
askeri tahakkümünü yenmek gayesi 
ile ri s ürülen bir gaye idi. Müteveffa. 
Cümhurreisi Mister Vilson, Amerika 
mille tini, Alman militarizmini imha 
gayesile ba:rbe sevkeylemişti , 

dı: Birccl< makineli tüfek ler, ni- muş.tur. T op, kamofle edilince 
şan malzemesi, yedek malzeme bir saka arabası şekline konul-
vesair~. muş olur. Bir saka arabası da 

Bir müfreze, bıı ambarı çok sı- top atesleri celbetmez ya! 
kı b\r kontro l altında bulundu - Yaptıkları tecrübede ben de 
ruyordu. Nöbetçi keskin adım- bulundum, iş görülebiliyordu. 
larla cephe,·i f61çer durur, sokak- Artık topbaşında bir çift hay-
lan geçenler üzerine dehşet saç- van bulundurmak maksada ka-
mak isterdi. Cephede durmak bi- fi idi. Diğer hayvanJarı da ge-
le nöbetçinin müdahal:esini da- riye, köye gönderdik ve bu ter-
vet ederdi. Ambara girmek, bir tibi alaya tamim ettik. Zayiatın, 

önüne gecHmişti. 
kalevi fethetmek gibi idi. Am-
bara, T ürklerden memur olanlar • Bir müddet sonra Tuna ordu
girebilir. Temizlemiye hazan m ü- su knmandanı huzurunda da bu 
saade edilirdi. deneme yapıldı ve ovadaki bütün 

b ataryalar bu Durmuş icadın dan 
Maçka ambarının etrafı açık- istifade etti. 

tır. Üç tarafa pencereler nazır - Durmuş, hamiyetinin sevkile, 
dır. Maçkaya yeraltından bir yol- İstanbulda durmadı, vazife al _ 
la girmeyi düşünenler oldu. B u, m a k için Anadoluya geçti. Fakat 
çıka r bir yol değildi. Mem u:la- iltifat gör medi, g eri çev,rildi. Ken-
rın ayağı buradan kesilmiş de- disi le üc yıl cephede beraber bu-
ğildi. Bu ambarla baz ı fedakar lunduğum bu adam, orada da y ur-
arkad aşlar alakadardılar. Hatı - duna fa}dalı olabilirdi. 
r ,mda "kaldığına ~re, piyade Dönüşü vicdanında derin izler 
Yarbay (Sak aılılı) Hamdi, binba- bırakmıştı. Dediler ki: 
şı (Genera l) Cemal, Köprülü <Arkası varı 
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Karlı Bir Kıs Sabahı 
Selamı izz et - Mefharet Ersin 

---oo---

MAARiF - ------
inkı ap fi üzesinda Bir Sergi . 

İnkı:ap müzesinde Türk tarihi 
K urumu eserlerinden mürekkep 
bir ser,gi açılmıştır . .Sergi bu a
yın onundan sonuna kadıı.r açık 
olacak v<:> herkes serbestçe ge
zebilecektir. 

--uo--

Türk - lngiliz Ticaret 
Anlaşması 

İngil tereyle aramıroa mali ve 
ticari bir anlaşma yapmak için, 
Londradan salahiyettar bir he
yetin An karaya geleceğinden bah 
sedilmektedir. 

Türkiye - İnıgiltere arasında ya 
pı lac?-k ticaret anla.ş.masına gö- 1 
re, Ingiltere memleketimizden 
ham madde satın alacaktır. 

Bu maddelerin başında , tiftik, 
yağlı toh umlar, tütün buLunanak
tadır. 

Peyman kendine yaklaşıryak
la§maz, ne söylediğini düşün -
meksizın, ağzından çıkanları ku
lağı duymadan, gavıiihtiyari, 
damdan düşer gibi: 

- S izi nereden tanıdığımı ni
hayet hatır:adım! Dedi. 

Pe) man ŞÖ)~le bir duraladı , ha
fif k ı zardı: 

-Ya1 ••• 

- Ben kollejde iken siz de o-
Aklına parasının çalındığı gel- ı la sevdiği adamın karısı olan rada idiniz dei!:il mi?. 

dikçe i~ınden hep bunlan tekrar PPmnanı, alın lekesine rağmen, Peyman cevap vermedi. Paki-
edi\"Or, aklından h~p Galibe hır- büyük ayıbına rağmen, kocası- ze bir müddet sustuktan sonra 
sı,z\ 1 ff· 11aber vermek geliyordu. nın sev.g:isin~:n emin olduğunu devam E:tfi: 

ljte Pakize bu ıki zıt düşünce göstermek içın, alemle beraber _ Ben kollejin son >ınıfında 
ve duygu aras;nda bocalayıp du- P akizeye de bunu ilan etmek i iken siz de mekteple idiniz. 
rur~:e r., asabiyetle çırpınır ve ha- çin böyle küsta'h bir tavır takı- Peyman sendeledi, Pakize ka-
1.n be lli e 1 rrıen1ek tein nefsine narak, ır~ydan okurcasına neşe- dını şöyle bir süzdü: 
hiıkıın olm.; :a catışırken Pey - li bir ~ av ı r takmıyordu. _ S izinle a<;ık koııuşmağ ı da-
manın ~en, şakrak, kaygusuz bir Evet, Peyman Pakizeve mey - ha muvafık buldum .. 

SORUYORUZ! 

Talebe Tramvayı 
Olamaz nıı? 

Beşiktaş ta. oturan Sadri imzalı 

okuy ucumuz yaz ıyor : 

<<- Sabahları mekteplerde sa1Lt 

8 de derse başlandığından, saat '1 
de sokaia çıkıyoruz. Fakat bu.na 
rağ"ınen istt"diğlm tramvaya bin -
mek im.kin haricidir. Çünkü Be
bekten, Ortaköyden gelen tram
vaylar hınca.hınç doludur. 

Mektepte arkadaşJar arasında 

hep ayni derdi konuşuyoruz. 

Aca.ha tramvay idaresi sabahla
rı talebe için tramvaylar harek et 
ettiremez mi?• 

Okuyucumuzun bu talebJ karjjı
sında tramvay idares in in talebe 
tramvay ı tahrik edip edeıniyece

ğini 

Soruyoruz! 

le •bembeyaz oldu ki P akire kork
tu. 
Aralarına bir müddet ölüm ses

sizliil'i girdi; nihayet Peymanın 
tanınmıyacak kadar boğuk sesi 
titredi : 

- ÜmiL ederim ki, bun u kim
seye söylemezsiniz değil mi? 

- Söylemem ... 
- Ya: varırım size. bundan 

kimseve bahsetmeyin, beni tanı· 
mayın. Bunu kendi hesabıma söy 
!emiyorum. kend,imi korumak, 
kendimi kurtarmak için yalvar
nııyorum ... 

Pakize Peyınanın omuzunu 
tuttu, kulağına yaklaştı: 

- Müsterih olunuz; ne demek 
istedii1inizi anlıyorum, kimseye 
bir st>\. sö>·iemeğe ri>·etim yok! 
Dedi. saadet.le kabına sı_ğamıyan şuh dan ol'"·'.·ordu! Sözünü bitirmeden birdeııbi-

bir eda ile kendine dojtru geldi- B u his Pakiz<ıyi bütün bütün re sustu. Aklı başına gellmiş, işle- - 11 -
ğini görünce. gen° kadmın bir- allak bullak etti . .Sinirleri büs - diği facianın dehşetini kavramış- Peyman yukarıya, odasına çık-
denbire ~yni ;,ttı ve öyle geldi bütün gerildi, asabı tamamile tı. Fakat iş işten geçmişti artık, tığı vakit bu feci sahneyi, tek 
ki, Peyman, küçük melek diye bozuldu. Artık kendini tutamı- kelim0sıne varıncaya kadar gö-
anılan bu çok bilmi ş kadın koca yacak, nefsine hakim olamıya - yapılacak bir şey kalmamıştı, o- zunun önünde canlandırarak, 
bir şeytandır. cak, bu küstah kadının suratına lan olmuş, ok yaydan fırlamış, yeni baştan yaşadı. Genç kadının 

Evet. bu hissinde yanılmadığı- ayıbını vuracaktı... Peymanın kalbine saplanmıştı. vücudü bütün hayali,vetini kay-
na emindi. Peymanı.şu anda dün- Bunu yapacak mıydı? Yapabi- betmiş gibi idi; elleri ayakları 

L__~:y!ad~a~h~e~r~k~e:s~te~n~,-h~e~r;_:ş!ey~d!en~f~a~z:- _!__l~e~c~e~k~m~iy~d!i~?:.._~~~~~~~-"'~!.W.ı..ı:>u:JJG..ll'L!l!J1!1.M!!'.l!rıi!...Ji;Q.llJ:a~~c-.1:ı.wı....ı1<eıw.ını>'--'>ın =~~"""' 
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İstanbul - Mudanya kış vapur 
tarifesi dünden it ibaren l;ıaşlan
mıştır. 

Dün ayrıca Karadenizde hay
van yüklemek üzere bir ilave pos
tası kaldırılmıştır. 

--00<>--

Mü TEFE R R l K - Esnaf Hastahanesi 
İstanbul esnai hastahanesinin 

açıldığı tarihtenberi göstercii,ği 
tekamülü tetkik efımek üzere bir 
toplantı yapılacaktır. Toplantıda 
h astahane binası ve bahçeleri sa
tın alınarak yeniden pa ,~onlar 
açılması teşkilatın genişletilme
si işi görüşülecektir. 

işlerini 6itiren Tercümanlar 
Ecnebi seyyahların gelmeme

si üzer ine 60 tercüman belediye
ye müracaat ederek işlerini bı 
raktıklarını ve bund an sonra ver
gi veremiyeceklerini bildirmiş -
!erdir. 

AvusLurya it ı iiakı manasızdı. 
Bu ittifaka İtalyanın iltihakı va
ziyeti bütün bütün berbat ediyo r
du, çünkü bir harp çıkarsa İtal
ya bozguna uğrayacak hatta sila
hını merkezi devletlere karşı 
kullanacaktı. 

- 5-
BEN VE HARP - HARP MEY
DANLARINDA DAİMA GALİP 
GELEN ALMANYA MARK
SİZM'İN DARBELERİ ALTIN
DA YIKILIYOR - SİYASİ RO-

LÜ OYNAMAGA KARAR 
VERDİM 

Almanyanın istikbali denizde 
deitil karadadır; bunun için 1914 
te Avrupanın manzarasını çok 
ümitsiz seyredıyordu.m, bu hiç te 

Bug ünk ü vaziyet, 1918 d enberi ce
reyan eden münakaşalar, müzake:r~

ler , verilen kararlar, Birleşik Ame 
rik anın , A vrupa. devletl eri arasında 

cereyan eden mukateleye, har~e. A
m erika Birleş ik halkının müdahale 
e tmemesi m erkezindedir. 

Umumi h arbe Amerikanın müda
balesluin beklen en faydayı tem in et
mediği, İngiltere ve Fransanın , a l -
dıkları borçl arı bile ödemekten lstin
ki.f ey ledikle ri m erkezindedir. 

Bu sebeple, Birleşik Amerikadak l 
cereyan, muhariplere sila.Iı v e harp 
mühimmah satarak para kazanmak, 
mulıariplere kredi ve mali yardım 

yapmak, aCashand Carry», c:rani, ~- .,.. 
rasını ver, mah al», esasına röre 
hareket eylemektir. 

Amerika i yan meclisinin ha.riciye 
encümeninde 11 rey iJe ka.bci edi -
len ve esasını , silihlardan ambargo
nun kaldırılması keyfiyetJ teşkil edep 
Plttmar liyihası , iki meclis in ekseri-

di l i damağına yapı5_mış, ne ya- Bir müddet dü~ündü, acı acı, yeti tarafından muhtemeldir ki , ka -
pacağ ı nı, nasıl hare !.;:et edece - yana yana bun u neden yapama- bul olunacak. Şu suretle ve ken.di va-
ğini şaşırmış kalmış, beyni il.de- dığını, neden bu çocukluk güna- sıtalarile alacakları harç levazımı -
ta işlemez hale gelmişti. Ne e- h ını kocasına söylemediğini dü- nı , mühimmatını, peşinen bedellerini 
!im, ne içinden çıkılmaz bir va- şündü ve kendi kendine . Çünkü tediye ile beraber, kendi vapurlanle 
ziyete düşmüştü Yarabbi! P a - bir türlii dilim varmadı, bir türlü nakletmei<e mecbur olan İnglllere ve 
kize gibi kendisinden hoşlanma- söyliyemedim1 amma söylemeli Fransa hükômetleri , denizlerdeki 
dığını açıktan açığa izhaı· eden idim , günün birinde bu menhus h akimiyeti yüzünden binnetict. Al -
bir kadının elinde ila nihaye ze- vak'anın karşıma dikileceğini dü- manya aleyhine Birleşik Amerikadan 
bun ve aciz kalmak, ilii nihaye şünüp te ne yapıp yapıp .:.öyle - yardım gönnüş olacaklardır. 
onun lütuf ve me~hametine sığı- meli idim. Ne akılsızlılk ettim Birleşik Amerikadaki 21 bükümel 
narak yaşamak ölümd~n beter ben Yarabbi, ah ne akılsızlık e t- murahhaslarının iştiraklerlle topla -
bir azap olacaktı. Bu korkulu t im ben! nan, birkaç giiıı evvel de dağılan 
boyun bi.l!,ük vaziyetten ~':1rt':11- ı Biçare genç kadın, sanki gör- tePanamerlkan» konferansında , ,eri-
mak için kocasına her şeyı bız- mek kabiliyetini kaybetmiş gi- ten kararlar dahi, bu hükümetin, 
zat kendisinin söyleme..ıinden baş l şimdiki ha rbe f ilen girmesi aleyhine-

b d bi, gözlerini odanın muayyen bir ka çare yoktu. Fakat u a ne- dir. Bu konferansta Amerikanın bi -
kadar, ne kadar güç olacaktı ! köşesine dikrniş, kafasıntn içi bin taraflıkta devam azmi teyit edilmiş, 
Genç kadın canı çekilen parmak- bir türlü acıklı düşünce ile uğu l- takviyesi kararlaştırılmış. müdafaa 
larını biribirine geçirip ellerini daya uğuldaya, düşünüp duru- s istem i, bazı yerlerde Amerika sahil-
uğuştur~ı u _ğu~tura hendini bir is- VOl\ bütün ihtim:ıll0 ri sırasile Jerinden 600 mil uzaktaki .sahaya ka-
lt:emleye atarken inl~di: d · · d dar tayin ve temdit olunmuc, e<""nebl 

J gözünün önün en geçırıyor u. • 
« Yaıpamam 1 yapam'am, böyle ınüstemlekelerinin , hatta. İngilte rrniu 

Herhangi bir şekilde olursa ol-
bir şe _yi ölsem yapamam. Bunu Amer ikaya. yakın Avustralya domin4-

sun bu vak'ayı öğrenince Galip lk ·· 
vı:ııktile yapmalı, i,ş i,şten geçn1e- yonu 'lahi, Birleşik t\nıcr anu1 mu.· 

ne Yapacaktı acaba? Sonra koca- 1 r h d h ı- bırakılmı•lır den evvel vaktile her şeyi Galibe ' a aa sa asın an a.r ... ., • 
itiraf etmeli idim. Fakat şimdi sını kaybederne kendinin hali ne Görülüyor ki , Birleşik Amerikada 
yapamaın . Ah o zaman her şeyi olacaktı? Ya çocuğundan nasıl ay şimdiki lıarbc karışmak niyetle~! 

~~iç~i~n_:a~n~la~t~m~a:d~ı~m::_Y.:::.a~ra:b~b~i~, ~n~i~- ...!.....:.;rı:la:c:a:k:·t:ı?~· ~~~~~~~~~~l-~y~ok.ı~u-r.~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nutkun Akisleri 
ln gil tere dı 

Londra, 6 (A.A.) -Reuter- Hitıe -
rin nutku bakında Londrada aşağL

daki dekl3.rasyon neşredilmiştir: 
Hitlerin bugün R::ıyştağda söyle ... 

diği nutkun metni ancak öğleden son
ra malılın olduğundan bunun hak -
kında ancak iptidai bir tetkik,, yapıla

bilmiştir. 

Nutuk iki kısı:mdan mürekkep
tir; 

Birinci kısı:mda bilhassa geç
miş hadiseler anlatılmak.tadır. 

Bu kısım, hakikatın tahrüleri 
ile doludur ve tahrifler, IngHiz 
milleti v~ .bütün dünya tarafın
dan kolayca tanınacaktır. 

Mesela, Polonyada iIJBani harp 
usullerinin kullanıldığı hakkın
daki sözler, parlamento.da yapı
lan beyan.at ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Varşova büyük el
çisinin raporu ile tekziP. edilmiş 
bulunmaktadır. Bizzat Çıı,klerin 
kendilerill'in Alınanyaya ilhak 
edilmek istedikleri hakkındaki 
sözler bahsinde dünya, çoktan 
kendi hükmünü vermiştir. 

Hiblerin harpten İıı.giltercn in 
mes'ul olduğu hakkındaki ifade
leDi ise hiçbir esasa dayanama -
maktadır. Almanya tarafın.dan bu 
son iki sene zarfında biribirini 
müteakip yaratılan buhranlarda 
İngiltere bükü.metinin sulhü ida
me için xaıı,iığı gayretler, bütün 
dünyanın malfunudur. 

Bugünkü nutkun ikinci kısmın 
da, Hiitlerin diğer hazı sulj:ı tek
lifleri diye ileri süroüğü rrokıta
lar vardır. 

Ortaya konulduğu şekillerinde, 
bu teklifler, birçok bakımdan ka
raDlık ve muğlaktır. Şuras.ı kay
dedilmektedir ki , bu tekliflerde 
Almanya tarafından diğer mil -
Jetlere yapılan haksızlıkların ta
miri için hiçbir telmih mevcut 
değildir. 

Fransa da 

Paris, 6 (A.A.) - Havas ajansı f>il
diriyor: 

İyi haber alan mehaiilin kanaati 
şudur ki, Hitleriıı nutku beklenildiği 
gibi çıkmıştır. 

Fakat evvela Polonyalılaı· aleyhin
deki şiddetli hakarete ve sonra da 
~imdiye kadar asla bu. kadar ileri 
götü.rmed.iği ve kendi şahsi hakkın
daki tezahürlere temayüz etmektedir. 

Enternasyonal siyaset hususunda, 
Hitler kendini Avrupa nizamının ve 
hürı·iyetin şampiyonu. olarak göste -
riyor. Biı- tarafa, faikiyeti ve sulh aş
kı bir iman halinde bulunan Alman
yayı, ve diğer tarafa da garp devlet
lerini koyuyor. 

İşte bu suretle Hitlerin düştüğü 
muhtelif tezatlar izah edilmiş olu -
yor : Almanyanın arzularına boyun 
eğmeleri için diğer devletlere yapılan 
tazyikler ve merkezi ve şarki Av -
rupanın bir müstemleke gibi isfis -
marı. 

Hitler işte bu esas üzerinde Avru
panın sulhunu korumak istiyor. 

---00000---

Amerika -Rusya 
Münasebatı 

!Baş taralı 1 inci sayfada) 
yet hükfunetinin parasiyle geniş 
mikyasta komünist propagandası 
yapıldığı anlaşılması üzerine 
cNev-York Journal. dl2lomatik 
münasebetlerin kesilmesi muh -
temel bulunduğunu çünkü, Sov
yetlerin Amerlkada komünist 
tahrikatı yapmamala~ .ı;artiyle 
1933 senesinıie Amerika ile Sov
yetler Birliği arasında yeniden 
münasebat tesis edıiddiğini yaz -
maktadır. 

İTALYA ALMANYA'DAN 
AYRILIYOR MU? 

t KD A M 

GARP CEPHESİNDE. 

Almanların Lüksemburg 
Hududundaki T ahşidatı 

(Bili tarafı 1 inci sayfada) 
lemeJerine mini olmak için nevml - 1 
dane gayretler saı:,fetmektcdirler. Bu .. 
nuu esbabı şunlardır: 

1 - Fransızlar bu taraftan ilerle
yecek olurlarsa bu vaziyet, Aima.nla-.. 
rın daha fazla saha elde etmek ve 
manevra yapa.bilmek Jçin Lüksem -
burg'un bitaraflığını ihlil etmek 
pJinlarını bozacaktır. 

Z - Efer Fransızlar FranslZ 1tU• 
duduna. altı mil mesafede k.3.ln Beu
ren civarına kadar ilerlemeğe mu -
vaffak olacak olursa. daha cenupt~ 

Siegfried hattllllD ileri lstibkli.mları 

yeniden tebdil edilecek ve tehllkell 
surette dövülecek bir vaziyete düşe
cektJr. 
Diğer taraftan bu müşahitler:,. AJ -

man Erkinılıarbiyesinln Ma.jino hat
tına karşı büyük mikyasta ve cep -
heden bir hücum yapmak ile bitaraf 
memleket1erden g-eçerek ıran hür..;m
larınde. bulunmak şıklanndau han -
gisini tercih edeceğini suale şayan 

görmektedirler. 
Müşahitler, bu suali irad ederken 

Almanların yeni model ve ağır tipte 
tankla.ra. sahip olduklarını, bu tank
ların 6 pusluk toJ?!arla rnücehh~ ot -
duğunu hesaba katmakta ve bu tank
ların istihkiimlara karşı toptan ha.re
kat icrasına tahsis edilmiş bulundu
ğunu söylemektedirler. 

Lüksemburg, 6 (A.A.) - Sa-

kin bir .geceden sonra, A1man 
ağır topları Sierck'in 2 kilomet
re mesafesindeki Rusdorf'u bom
bal'dıman etmiştir. 

Londra, 6 - Garp cephesinıde 
Alman ve Fraırs:z tankları ara -
sında ilk muharebe olmuştur. 
Fraırsızların bu harp neticesin
de LüksemburP' hududu yakinir 
deki Debur or.marrlarını ele ge -
çjrdikleri haber verilmektedir. 

Yeni ı;elen haberlere gör2 tan' 
harbinden sonra Fransızlarla Ai 
manlar arasında süngü harbi ol
m~ ve Almanlar y ine E_üskür -
tülmü.ştür. 

Londra, 6 - Berlinden gelen 
bir habere göre, Almanva guya 
Belçika üzerinde ecnebi tayya -
r eleri ur;tuğuırdan ve Belç ika b ı.;
na göz yumduğundan ba.hislt 1 
Belgikanın bitarafhğına r iayet 
edeceği hakkındaki teminata bağ
lı olmad ğını bildirmiştir. Bu ha 
ber Belçikada büyük bir heye 
can uyandırmıştır. 

ALMAN TAHŞİDATI 
Londra, 6 - Almanların Lük

se.mburl( hududu yakirrinde mü
him kuvvetler toplamakta oldu
ğu haber verilmektedir. Alman -
!ar 30 kilometrelik bu cephede 
120 kilometrelik cephede bulu -
nan asker miktarında asker yığ
mıışlardır. 

Ebedi Şefin 
Anıt- Kabri 
Ank~ra, 6 (A.A.) - ~bedi Şef 

Atatürk iQin RasattepACle yapıl· 
maııı mukarrer anıt.kahır yeri -
nin i.st!m15.k itılerl tamamlanmış
tır. 

Bu iş için Başvekalette teşek
kül eden komisyon bugün topla
narak i.ru,aat i~lerinin tesrii etra
fında tetkik.ler yapmış ve bu me
yanda pek yakında iru;asına baş
lanacak olan Amt-Kabır'ın Türk 
milletinin şerefine Jayik bir mü
kemmeliyette olmasını teminen 
nrojesi icin beyırelmilel müsaba
ka açıLmasını karar altına almış
tır. 

---00000---

stanbulun Kur
tuluş Günü 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

şı söy lendikten se>rrra şehir mec
lisi nanuııa Refik ve ~nçlik na
mına da tir üniversiteli nutuk 
irat ederek büyük r.ünü anlat -
mışlar ve hüyükler:rnize İs tan -
bulun tazilIL erirri tekı-arlam ;şlar

dır. 

Bundan sonra evvela belediye 
namına sonra parti ve muhtelif 
cemiyetler ruimına Cü.mhuriyet 
abidesine çelerrkler konmuştur. 

Dün _g ece de Perapalasta ordu 
şerefine bir ziyafet verilımiştir. 
Ziyafetle Vali Lütfi Kınlar bir 
nutuk irat ederek Türk ordusu
nun kahramanlık'.arını anlatm ış
tır. 

---000()()---" -

SAYFA-3 

Hitlerin Nutku 
(}loş tarafl ı iru:i sayfada) 

te•ı edUmeDJesl için e:rnir almış olan 
ordumuza medyundur. Varşova. ku -
Jnı&nclaru ne:ır;dlnde delice bir mMk& • 

vemetin fa.ydasu:hğı hakkında ,-aptt. .. 
fımız teşebbüs akim kafdı. Oa bet 
JÜD sonra Polonya or4v.sunun en bii
)"Ük kısmı tahrip edilmişti. ı T.ıttİ
evvele kada.r tu.twıan diğer k.ısmı, bu 
tutunmasını 8.tlcenanlığımıza. med -
ırııııctur. İiıeseyıllk, Val'.fOva mJllta -
vemeUnl iki ~ günde kırabilirdik, 

Bitle!', kadınlara ve çoegkl•ra a .. 
••yarak slril halluıı talıliyesiııi tek -
lif ellifinl, fakat Polonya kuman.ıa,
nınw buna cevap vermefe ten.czzül 
etmedJğinJ söylemiş ve demiştir ki: 

O zaman yalnız askeri bedcherin 
bombardrman edllmesini emrettim 
ve Prap banllyosunmı hareki.ttaa 
tecridini t6:1if ettim.. Bmı• da re4 -
dettiler. 
Şaıuöliye bıuıdan •ıara, VatlllV&

nıa teslimi luıkJanda tafsili& l'erait 
ve blrlblriai taklp eden ~ teklifia ee

vapstt kalıhiını bildlnniı;ür. 
Wtler, Varşovanm ü saatte tes

Jiıa oldaiuıuı söyJedlktea sonra, Leh 

asurlerinln -.allıı.i lesilm ve zırhlı 
te.şekk:illlerle hava ordusunu medih 
etıniştir. 

Bitler, 

«Ordumuzun ku\.rveti .sayes.iMe 
keadlı:a.lrl tamam.eır e.mn.i:yette hi~
diyoruz.» 

Demiştil', 

Şansöliye. Alman zayiatının bek -
lendiğ-inden az olduğunu iddia etm~ 

ve demiştir ki: 
Gerçi b.uı Aima.n fırka.la.rı faik 

kuvvetler önünde ailr zayiat vermiş
lerdir. Fakat bu hal Alman kıtaatı -
run yalnLZ taarru.ztla değil, müdafaa
ya da mecbur ka.1nn.lanndau ileri 
gelmiştir. 

Führer bireok Alman fırka1annın 
bilhassa. Vistüt üzerinde Reicbeuau'n 
ve Blacovlz'in kumandası altında 

yapmağa mecbur kaldığ"ı süngü mu-

retler me$eJ lııiıı lıafliıı4t'ıı il>nra iki 
111emleket arasında bütün ihtilat 
fflt''V2:111arınlft ortaclae kalkacaiını btl· 
tlü-mlflir. 

11\U!r, Versailles muahedesiyle ve 
mllleiler cemiyeti ile istihza etmiş ve 
İnciUerelkn müstemleke istemenin 
baklt olduiwıu bildirmlşlir. 

Führer müteakiben Almanyanın 

§İJlt•l devletleri, Danimarka. Bol.J&a
cla, Belçika ve isvı,,,re ile olan i7l 
minuebetlttbü llaFdeJ'lemit. sö:ıü -
ııii llltmad&iı lıakkoıdakl lltlhamlan,, 
redHderek Versailles mu.ahedesinin 
tadilini vadeyleaif ve bu sözünü d!J 
Abu-. aıilleLiDe tabii ve hayaı.i hak
luw vermek suretiyle tutmuş oldu -
iunu blldlrmişUr. 

Şaasöllye, Macaristan ve Yugoslav
ya ile olan münasebetleri kaydeyle -
miş, İt.alya. lle yeni bir dostluk tem· 
bir edildiilni söylemiş ve Fransaclan 
bahsederek münasebetleri tavıihe ça
lışhğmı ve Sar meselesinin dürüst bir 
surette hallindenberi iki memleket a

ra.smda hiçbir toprak mutalebesi mev· 
c11t otmadıiını bl.ldlrmitlir. 

DiUer, İngiltere ile yaklaşmak için 

yaptaiı pyretlerin de ötekilerden az 
olmadliını söyledikten sonra «Nl7.am
duı nefret eden ve nizams1zJığı arzu 
eden» İuKiliz devlet adamlarım ten
kit etmiş ve SÖ'llerini nasıl tefsir e -
dileceii endişesini hlsselmekslzln in
g"ilte..re ve Fransa ile otan münase -
betler baklrnıda.kl fikrini bildirmbı -
tir. 
Şans&liye bundan sonra yahudile

re, «Bu eski harp zenzinlerlne» hü
cum etmişllr. 

Hit1erin kanaatince, halle muhtaç 
kalan meseleler için boş yere mil .. 
yonlarca insan fedasına. mahal yok
tur, rira ne Versailles dirilecektir. 
'e de Almanya ölecektir. 

HiHer, 3iizlerine ı:u suretle devam 
etmiştir: 

Bununla ·beraı1:ıer, İrogiltere 
Başvekili ve İngiliz Hariciy~_!!a
zırınınrı da söyledikleri gibi, bu 
dominyonlar hükfunetleri ve 
Fransız hükfune~i ile istişare ha
linde, inceden inceye tetki,k olu
nacaktır. 

Nev-<ırk, (Unlted Press) -
Varid Telııgram gazetesinin Ro -
madan aldığı haberlerde Musoli
ni, Hitlerin kendi vasıtasile bir 
sulilı teklifinde bulunmasını su
reti kat'iyyede reddetmiştir. 

Sulh Olacak mı, 
1 

Olmıyacak mı? 
bir de müstemJeke işini çıkarması, 

galiba, artık Ukra.nya, Romanya ta
raflarında mejhur (hayat saha) sını 

tem.ine imkiıı kal:mamasuıdan ve bu 
(saha) yı bundan sonra hariçte ara -

mak lüzumu lıasll olmasından ileri 
geliyor. 

! 
harebelerini ta'\'Sif eylemi~ ve bul'a-

da Leh nıerkez ordusunun cansipe-

GÜNÜN~_T_[_N_' _l_T_L_f_R_ı_· _ı rine bir şekilde muharebe ettiiini 
,_ söylemiştir. 

Alm.an,.anın şarktaki hedeflerini 
ve Polonya meselelerini, müteakiben 
milletlerin hayatını iğlik eden şu di
ğer meseleleri h&llel'lemek linmdır: 
Almanyan111 şarktaki budotlannın 

tesbiti, devlet ve mllliyetler meselesi, 
Yahudi meselesi, ekonomi meselesi, 
bu toprakların emniyetinin garanti 
edilmesi ve Kas - Alman miiııasebel
lerini boznuyacak esaslara dayanan 
bir PolollJ'a devletinin tekrar tesisi. Fakat şu iki noktanın hatır -

!anması lazımdır: 
1 - Pek muhtemel olarak, Av

rupayı tecavüz tehdidinden kur
tarmıyacak olan herhangi bir 
teklif kabul olunur diye telakki 
edilmiyecektir. 

2 - Alman hükümetiroin mazi
de verdiği temirrat o kadar çok 
vesilede kıy.metsiz olarak ken
disini gösteıımiştir ki, sulhün e
sas temelini teşkil etmesi icap 
eden itimadı tesis için kelime -
le~den daha başka bir şey lazım 
gelecektir. 

Amerika da 

Bu red Roma - Bedin mihve
rini İtalyanın bozmağa karar 
verniğini göstermektedir. 

Bu hadise hakkıntla tafs ilat ve
ren gazetenin Roma muhabiri 
diyor ki: 

•Ciano'nun son Berlin zi,yareti 
esnasında Musolininin sulh ta -
vassutunda bulunması rica edil
miştir. Fakat Kont Ciano derhal 
verdiğıi cevapta Alman - Sovyet 
paktı ile Antikomintern paktın 
bizzat Hitler tarafından yı kııl
dığını ve buna istinat eden İtal
yan - Alman ittifakının da ken
diliğinden süküt ettiği bil<liril -
miştir. 

6 (AA ) R te Roma, 6 (A.A.) - Mosolirri bu Vaşington, . . - - eu r-
İyi malUmat alan mehafil Amerika - srubah Almaey a sefiri Von 
mn Hitler tarafından yapıldtğı ~ekil- Mackensen'i kabul etmiştir. K:on,t 
G.e bir sulhu kabul edeıniyeceğini söy- Ciano bu mülakatta hazır bulun-
iemektedir. Çünkü Amerika daha ge- muştur. 

çen günU Polonyanın fethini ve pay- Paris, 6 - Fransız hükılmeti 

la§ınasııu ve keza Çekoslovakyanın haııbin başındaki siyasi h3dise -
ş in1d i ki akibetini tanımadığını beyan leri, müzakereleri, nutukları gös-

eyleıniştl. teren bir kitıap neşretmiştir. 
Ayni nı chaf ilde söylendiğine göre , "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

P olonya ile Çekoslovakyayı Alman - ;:: 
yarım hakimiyeti altında bulundllra- AD L 1 Y E 
:~z.b i r su11ı Amerikada revaç buıa- Bir Suiistimal Davası 

Almanya da 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Führerin bugünkü nutkunun AJ -

man mahfillerinde bıraktığı intiba 
Hitlerin sulli müzakereleri kapısını 

ardına kadar açtığıdır. Un1un1iyetle 
tebaruz ettirildiğine göre, bu sulhu 
ve bütün milletlere daha mes'ut bir 
istikbali realize etmelc için yol, ma
kul düşünenler ve hüsnü njyet sahi
bi olan herkese açıktır. 

Beyoğlu Noteri Salahaddin hak 
kında zimmet suçile takibata ge
çilerek ımumaileyh birinci ağır 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Bir Otel Hırsızı Yakaıandı 
Polis dün İbrahim ismirrde 

meşhur bir otel hırsızını yaka
lıyawk adliyeye teslii!Yl etmiştir. 
İzmirde ve diğer şehirlerde ol

duğu gibi şehrimizde de otellere 
musallat olan bu sabıkalı hırsız 
hakkında tevkif kararı verilmiş
tir. 

(Bas taraft ı inci sayfada) 
İngiltere ve FransadlL sulha karşı 

temayüller böyle olunca. iş l\.Iösyö 
Hltlerin sulh işinde tutacağı yola ve 
yapacağı tekliflere kahyor demek -
tir. 

Alman devlet reisinin dün akşam 
geç vakit muttali olduğumuz yeni 
nutkuna bakalacak olursa bunun da, 
şimdiye kadar okuduğ'umuz, bildiii
mlz nutuklarındaki malüm fikirle -
rinden. nakaratla.rmdaıı fazla bir şeş 

lbliva ettiği derhal görülür. 
Mr. Bitler, şarktaki yeni vaziyete 

l'Öre takarrür etmiş olan hududun 
aynen kabulünü istedikten başka or .. 
taya. bir de müstemleke meselesi çt

karnıakta ve sulbperverane bir yol 
tutacağı yerde, bllcikls tehdltkir bir 
tavır almaktadır. 

Lehistanda btll'üıı çizilmiş olan 
hududu kabule imkin var mıdır, yok 
mudur, bunun hakkında cidden bir 
fikir sahibi değiliz. Lebistanm, bil
hassa Rusyanın da i.ştirakUe taksim 
edilmiş bulunması ortaya o kadar Ki
rift. o k11,dar halledilmez bir mesele 
çıkarmıştır, ki bunun neticede ne şe
kil a.labileceii ba.kkuıda Avrupa.nın 

mes'ul ricalinin bile şu anda bir (in
cir çekirdeği) kadar olsun fikirleri 
ve kararları olduğuna biz kendi he
sabımıza kat'iyyen inanamayız. 

Mösyö Bitlerin müstemlekeleri de 
istcmeğc kalktŞmasıoa gelince bu, a
şağı yukarı (suJh istemiyoruz), de -
meğe muadildir. Çünkü İngilterenin 

en hassas noktası bu müstemleke me
selesidir. Bütün satvetini, şevketini, 

seı·vetini hep müstemlekeye istinat 
ettirmiş olan ve onları muhafaza i -
çin milyarlar sarfOe donanmalar vü
cude getirmiş bulunan İngilteredeıı 
müstemleke istemeie kalkışmak, ca
nını lstemeğe müs&\'İ ı-ibi bir ~Jdir. 
İngiliz milletinin ise, canını l\.L Dil
lere, beşeriyetin seli.meli namına he
diye etmtyecefini hepimiz biliriz. 

Alman devlet reisinin, şimdi ortaya 

1 

1 

Duta.sa bu nutuk heyeti umu.miye
sile, şimdililt sulhu yaklaştırmış de
ğil. uzaklaştırmış gibi görünüyor. 
Maamafi bu mütaleaya (şimdilik) 

kaydının na.vesinde tereddüt etmi -
yoruz. Avrupa ~iyasetinin öyle ince

likleri, öyle meha.retleri vardır, ki 
politikactlann, bütün yolların kapan
mış gibi görünmesıne rağmen yine 
bir seli.met. yolu bı.ıl.aeaklarmda.n ü
midj kesmek doiru olmaz. 

EBUZZIY AZADE 

Velld 

DENIZBANK 
(Bastara!ı 1 inci sayfada) 

disinin o vakit te ayi mealde ifa
dede bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bilahare reis: kerrdisine: 
- •Dk tahkikat sırasında müd

deiumumilik emanet dairesine 
bir paıra verilmiı,tir. Bunu; iş or
taya çıkmasın diye siz v~ıımişsi
ııiz diyorlar. Yoksa onu da mı 
aksi iddia da bulunanlar verdi
ler? 

Diye sormuş mumaileyh te şu 
cevabı vermiştir: 

- Para verildiği zaman ben 
'hastahanede idim. Bundan habe
rim yoktur! • 

Bunu taJ?ben Reassürans şirke
ti müdürü Meteos Temel sorgu
ya çekilmiştir. 

Bundan sonra tapu ve beledi
yeden bazı kayıtlaı-ın çıkarılıp 
sorulması için muhakeı:ııe 20 Teş
rinisaniye talik ruunmuştur. 

Bir Numaralı Beşe

riyet Düşmanı 
PETROL 

( Ba:,. tarafı 1 inci say fada 
leyen sanayiinin cihan1n dör köşe

sine ya:ydmasıdır. Almanya kömüre 
da:,..andı ve dün:va ticaret hegemon
yasını eline geçirmek. sevduına düş
tü. 

Büyük harbin belli başlı sebeple -
rinden birisi ve en esaslısı bu deiü .. 

dir denilebilir mi? 

Yirminci asır medeniyetinin ilcrle
mesiııde en büyük 'Yardımı yapan ki

mür. nihayet beşeriyete düşman ke

sildi, harplere sebep oldu. 

Bugün d.e pet.roı kömüriin yerine 

geçti. Bir zaman altına hücum eden

' ler ve para yüzünden başlar•nı derde 

sokanlar, bugün de petrole lıücwn e

diyorlar. 

Ya.rarhk bakımından petrol mu -

hakkak ki kömürden çok üstündür. 

fakat köınür kadar bol delildir. İşte 

bunun için, bir damla petrol uğruna 

milletler biribirleriue düşman kesilj
yor. 

Petrol medeniyetin bir numarah 
dostu, fakat ınuha.kkak ki, bcşeri~e· 
tin bir nwnarah düşmanıdır. 

Yarınki harbe tarih petrol kavgası 
diyecektir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

, _ -il\ 
iTİZAR: Haccacı Zalim, Aş- ı 

kın Hançeri ve Atatürk 
adlı tefrikalar..lmtzı bu
gün koyamadık karileri-ı 
milzden özür dileriz. 

"IOiiiôiiiiiiiiiii_,_iiiiiiii _ _ ~ 

Ebücehilin bu izahatı üzerine, (Muhammed) in öldürülmesine Talha bin Adi 
müzakere bir kat daha hararet - taraftarciır. Ancak, (Beni Ha - Ubey bin Halef J.IAZRETJ 

MUMAMMEf 
lendi. Bir takımları; şim) ın karşısında mes'uliyet - Haccac 

- (Muhammed) i, gidip tev- ten korkulmaktadır ... Şu halde, Bu suikast çetesine, bi.ıat E-
kif edelim. Bir yerde hapis ede- şöyle bir şey yapabiliriz. Her bücehil riyaset edecekti. 
rek, hiç kimse ile ihtilat ettir - kabileden bir delikanlı seçeriz. Müı;riklerin verdikleri bu hal-

Yazan: Ziya Şakir 
Ebucehil, derhal kabile reisle

rini (darünnedve) (l) ye topla
dı. Kendilerini tehdit eden fe
laketi anlattı. Hararetli bir mü
zakere başladı. İçlerinden bazı
ları: 

- Ah, hata ettik. (Muham -
med l i daha evvel öldürmeliy -
dik ... Bunu yapamadığımız için, 
bak ınız, iş nerelere kadar vardı. 

Diye, teessüf gösterdiler. Bazı
ıan da: 

- Tehlike henüz son raddeye 
gelmiş değildir. Acele edersen, 
önüne geçebiliriz. 

Tefrika: 52 
miyelim. Bunları, (Muhammed) in evine nane kararı, Cenabıhak, Resulü 

Dediler ... Bazıları da: gönderıriz . Hepsi ıbirden, (Mu- Ekremine derhal bildirdi. Bu hu-
- Mekkeden sürüp çıkara - hammed) in üzerine atılırlar. Kı- susta, derhal şu ayet nüzul etti; 

Ebücehil, vaziyetin vahametini lım. Çöllerde, ne hali varsa ,gör- lıçlarile onu, bir anda parçalar- (Ve iz yemkürü bikellezine ... ) 
izah etti; sün. lar ... Bu suretle, (Muhaınmed)in Bu ayetin manayi şerifi, şudur: 

- Hic süphesiz ki, (Muham - Diye, fikir beyan ettiler. katline, bütün kabileler iştirak (Hatırla 
0 
zamanı ki.. Kafir _ 

mecl' de Medineye gidecektir. Di~er bir takım müşrikler ise: etmiş sayılırlar .. Haşimiler de kan 
Ve orada Müslümanların başına - Hayır .. (Muhammed) i, Mek- davasına kıyam etmek _için, or- ler sana hile ederler. Ta ki , seni, 
geçerek bir kuvvet vücude ıı:eti- keden sağ çıkarmak caiz olamaz. tada bir şahıs bulamazlar. bir yerde hapis etsinler .. Veya, 
recektir. Hatta, Hazerç ve Evs ka- Zira, onun lisanında öyle bir ta- Dedi. öLdürsürrler .. Ve yahut, vatanın-
bilelerile de birl~ecektir. On _ laka! ve halinde öyle bir cazibe Ebücehilin bu fikri, derhal dan çıkarsınlar ... Onlar hile e-
dan sonra da, bizi tehdide giri- vardır ki, Mekkeden çıkar çık- kabul edildi. Ve hemen orada, deı;Jer amma, (Allahl da çare 
şecektir ... O zaman, artık kar - maz, bütün cahil kabile halkı be- her kabileden biı· genç seçildi. dü.şünür ... Allah, hile edenlerin 
vanlarımız, Şama R.irllp gelemi- devileri derhal aleyhimize ayak- Bunlara, birer kılıç verildi. Ta- en hayırlısıdır.) 
yecek.. ticaretimiz. mahvolup gi- !andırabilir ... Onu öldürmekten y_in edilecek bir .gece de, bunlar Bu ayetin ııüzulünden sonra, 
decek... (Muhammed), böylece ba,,ka çare yok .. Fakat, (Beni (Hanel saadet) önünde birleşe- Cenabıhak tarafından, Resulü 
kuvvet bulduktan sonra, günün H~im) e karşı, bu mes'uliyet[ cekler, sonra hep birden içeri hü-
birinde bizim üzerimize de hü- üzerine kim alacak?.. cum edeceklerdi. Ekremin de Medineye hicret hu-

Bitler, meb'uslardan Alman zayi-
atllll ayakta dinlemelerini istemiştir: 
10.000 ö1ü. '30.000 yaralı ve 3.0.01 ka
y1p. 

Muharebenin neticesi Polonya or -
dosunun tamamen ortadan kalkma
sı , re 610.000 esirdir. 

Führer ınüleakiben eski Versailleş 
muahedesinden doğan devletin yıkı1· 
masından bahsetmiş, Polonyayı «Gii
ya. devlet» sıfatiyle tavsif ve Leh hıi
kümelinln eka.IJiyetlcr hakkLndaki u
su.llerini tenkit ederek demiştir ki; 

Bu rejim hiçbir zaman arkasında 

bütün halkın yüzde en beşinden [az
lasmı bulamamıı;ıtır. 

«Polonyadaki Alman ekalliyeUeri
ne karşı yapılan zül11ftl ve iti.saflar -
dan» bahseden Ilitler, bu ekalliyetle
rin va&iyetini ıslih için 19l4 denberi 
yapllaıı gayretleri kaydeyledikte:r_ı 

sonra, Leh hükiimetini haroçu olmak 
lıatti doğu Prusyasının ilhakını iste
mekle ittiham eylemiştir. 

Polonyahlar Danzig meselesini 
halletmek istememiş, Anti - Nazi 
mücadelelerde bulunmuşlardır. AJ -

man ordu5>u_nun kuvveti istihdaf edil
mişti. 

1\ılüteakiben Alınan - kus münase
betlerine temas eden Bitler, iki re. 
jimiu karşıhkh olarak biribirine hür
met ettiklerini ve ilci memlekf."lin ba
rış yolunda birlikle yürüyerek her 
birjuin kendi haleflerinin refahına. 

hizmet. ettiklerini söylemiş, prensi -
bine riayet edilmesi icap eden milli-

Avrupa, RUS7a vıe Almanya gibi iki 
bii.Jrük devle.Un bütün bu şeyleri hal-
le muvafakat ebnesinde-n dolayı 

memnun olmalıdır. 
Al.m&nya vaıtyeti aydııılatmağ-a. ve 

silıihsızJ.a.n.mafa tevessül etmeie :i -
midedir. Barışın esaslarını 

için bir konferans 13zımdır. 
kurmak 

Fakat 
top sesleri ar.asında. değil ve milyon
larca insan hayatı feda edilmeden ve 
şehirler harap olmadan önce. 

Daima. bir Fransız • Alınan hudu
du mevcuttur ve bu beyanat, müu
derecatını anlamazlarsa, sonuncu be· 
yanat o1acaktır. Dövüşeceğiz ~e 1918 
bir daha tekerrür etmiyecektir. 

Bitler sözlerini bitirirken Alman 
za(erindeu .şüphe etmediğini söyle "! 

miş ve harpten galip çıkanların da 
mağlüplar kadar eı.ileceğine inanan 
milletlerin ve onların şeflerinin, 

kendisi tarafından uzatılan eli ka
bul ettiklerini bildirmiş, «Diğerleri 

isterlerse bu eli reddedebilirler» de -
miştir. 

Bitler, nutkunu saat 13,25 de bi -
tirıniştir. 

Müteakiben Göring söz almış ve : 
«Führer, seni takip ede<ıeğizıt demi -
tir. 

Bundan sonra celse tatil edilmiş -
tir. 

TAKSl.M. 
Sinemasında 
~arkın Ses Kraliçesi 

OMMU GULSUM'ün 
ÜMİT 
ŞARKISI 

(NEŞIDEI EMEL) 
Türk~e sözlü - Arapça şarkılı 

Filmi Anadoluya sevkoluıaca
ğından son günlerden ı sUfade 

edtnız . 

iıavetea : Semplon ile en son g-el~n 
EICLER JURNAL 
Bu..,.ün 1 ve 2.30 da ucuz 

,, halk matineleri 
Seanslaro ı - 2.30 -4.30- 6.30- 9 da 

Senenin En Büyük Ve Tarihi ;::-'::l 
.-SAMİMİ ANLAŞMA 

Fransız Süper Filmindeki dekorların azamet ve ihtişamı seyircilerin 
gözlerini lı:amaştınyor ve Zenginlik, San 'at, Aşlt ve güzellik iti· 

barile her seansda Salonunu baştan başa dolduran 

s ·OMER SİNEMASINDA 
Diye, seri ıbir teşebbüse ge<; -

rnek istedllıer. 
cum edecek.. Büyük bir felake - Diye, çekindikleri noktayı ile- Hazreti Resulü Ekrem'e suikast yurmaları emredildi. Bu emri ih- T~kdir ııazarlarıyıe seyrediliyor Ye cms c· ı,ız bir muvallakiyet kazanıyor. 
te sebebiyet verecek ... Bu felake- ri sürdüler. filini deruhde edenler. şu>nlardı: liva eden ayeti Kerime de, şu- B R J( d . VlCTOR FRANCEN - GABi MORLAY - PIER-

al k Eb • h"l b.. H k b. As dur·. aş Q er e • R<' RICHARll \1'1.LM ve di.,eı· 30 Büvük Ytldız ti ııörmemek için, derh ararı- uce ı , utün bu münakaşa- a em ı.ıı .., • , 
(1) Mekke eşrafının. umumi me- mızı vermeliyiz. Ve hemen te - !arı dinledi. Ve, son fikrini şöy- Akabe bin Ebimuit (Vekul rabbid!hilniY~·····> j lllıveten: EKLER JURt.; <L da Avrupa Harbi 

-'--~--~-''-'~-......... _~"'"k...iciıı..t.>ııiıw.._:._..ehl~;e..ıze.cııı.Wiitiiı:._ _____ .l_l~e~c!e~i~zah etti: Nasr bin Hars Manayi şerifi: .__ Bugün ı<rt 1 oe 2,30 Ja tenzilatlı matinel•r. mt6 
"'-" ~·~...J.._~olu""'>ill81..-l~-1lh~..b,i!J..Jiil!ı:ı~~~~-~~--~~~~~~~~...:.<A:::.rk:•:s:ı_v:a.r:.:l_:~~::::..:...~~~~-------_:~~~-~~-~,;,,_~~~~~~~~~~~-~j 
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SAYFA 

r·~~n··~ 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUC.U -

1 

T.A.Q. 11,7' a. UlN ıı: ... M ıı:w. 
T.A.P, 11.71 m. t4U ıı:... 11 ltw. 

llıt-. 111 ıı: ... tıt ıı:w. 
'~~~~~~~~~~~~ 

7 1 inci Teşrin Cumartesi 
Saat 12.30 Prorram ve menıJeket 

5aat ayarı. Saat 13.35 Ajans ve mete
oroloji ba:r.erlert. Saat 13.50 Türk 

müziii: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 
Cevdet Kot.an. Okuyan: ı - Muzaffer 

İlkar. 2 - Semahat Özdenses. 
saat 14.31 Müzik: (Rlyaselicumhur 

bandosu) Şef: İhsan Künçer. Saat 
15.15 - 15.30 Mll2ik (Dans muzifl -
J>I.) Saal 18.00 Program. Saal 18.15 

l\lemleket saat ayarı, ajans ve meıe
orolojl haberler. Saat 18,25 ıttüzUı 

(Radyo cazı). Saat 19.00 Türk mü

zlil: (Çeşit Konseri). 12 Okuyucu Si• 

ra ile. Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer
san, Cevdet Caila, Reşad Erer. Ru -

şen Kam, Cevdet Kozan, Refik Fer
san. Saat %2.00 Kon~a. aat 21.15 

'l'urk müzlti: Balk türküleri. ~lah

mul Karındaş SadJ Yaver Ataman. 
Saat Zl.00 l\ıfü.zik: (Küçük orkestra). 
Şef: Necip Aşkın. Saat 22.00 Ajans 
ve Ziraat haberleri. Saat 22:.15 Ko -
nu ma: (Ecnebi dillerde). Saat 22.45 

lüdk: (Caıbanl Pi.). Sal 23.25 • 
23.30 Yarınki prog-ram ve kapanı,, 

TAKViM ve HAVA 

7 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
CUMARTESİ 

10 uncu ay Gün: 280 Eylül: 24 

Hirri; 1358 Rumi: 
Şaban: 23 Hızır : 

Güneş: 6,03 Ak,am: 
ötıe: 12.00 Yatsı: 
İkindi: 15.15 İmsak: 

L HA VA v AZtl'ETİ 
l'eşilköy meteoroloji istasyonun -

dan alınan malümata nazaran, hava. 
yurdun Trakya, Kocaeli böJceleri ile 
Karadeniz kıyılarında çok bulutlu 

ve pek mevzii yafışh, orta Anadolu .. 
nun şark kısımları ile, doiu Anado

luda az bulutlu, diğer bölırelerde a
cık ceçmif, rüzcirlar bütün bôlreJer

de cenubi Utlkametten orta kuvvet .. 
te, l\Iarmara havzası ile, Karadenlsin 
1"arp kıyıJarında kuvveUlce eım(ftir. 

Dlin İstanbulda hava çok bulutlu 

&'eçm.iş, rüzcir cenubu &'&rbiden sa
niyede 204 metre hızla esml~Ur. Sa

at 14 te bava tazyiki 1810,6 milibar 
idi. Sühunet en yüksek 25,2 ve e.n 
düşük 11,Z santi&'rat kaydedilmiştir. 

HALK OPERETİ 

Bu akşam Beyoğlunda 
HALK OPE~ETİ Tiyatroounda 

BU HESAPTA YOKTU 

Operet 3 perde yeni bale 
50-35-25 

t KD A M 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yomekten sonra gftnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı 

... •'\'.;."IX~-J.~ ).. .. ). ' .. "":.. . . ., ~'·" ·ı;·~ - .. 

Posta, T elgrof ve Telefon 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ad .. t Tartı siası Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira Kr. 

193 40 Kiloluk 7685 576 38 
255 20 Kiloluk 
484 10 Kiloluk 5808 435 60 
600 2 Kiloluk 5400 405 00 

1 - Taahhüdün ademi ifa•rt=-a'.n dolayı yukarda miktarlarile 
tart! sisası muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı olan 
teraziler açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31/10/939 tarihine müsadif sah günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. Umum müdürlüğü binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatt~ o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım ve İstanbulda P. T. 
T. levazım ayniyat şube müdürlüklerinde parasız verilir. (7228) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Üsküdar P. T. T. merkez binası bir kısım tamiratile çavuş, mal

zeme deposu ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye kı;mulmuştur. 
Eksiltme 25/10/939 çar~anba saat 15,45 de B. postahane binası 

birinci katla müdürlük odasında toplanacak alım salım komisyonun
da yapılacaktır. Keşif bedeli 2481 lira 79 kuruş, muvakkat teminat 
187 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık, bu i;·e benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul viUi
yetinden, ek.siJtme tarihinden en az 8 gün e.vvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ai,tl ticaret odası vesikası ve çalışma günlerinde yatıracak
ları muva]<kat teminat karşılığı alacakları teminat makbuziJe ko -
misyona ve işe esas keşif ve müstenidalı sartname ve saireyi, mez
kur müdürılük idari kalem levazım kısmına müracaatla görebile 
cekleri. (8092) .. Türk Maarif Cemiyetinin -· 

Zengin ikramiyeli 

Büyük Eşya Piyangosu 
15400 Lira Çekiliş 5/11/1939 İkramiye 

Biletler Piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve şubeleri
le yeni Postahane karşısında Erzurum Hanında Resmi iüln İş-
leri Bürosunda bir lira mukabilinde satılmaktadır. (7669) 

İstanbul Defterdarlığından: 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN İstanbul Asliye Blrlnol Hukuk Hi
kimltllnden: 

Defterdarlık binasında mahfuz ikisi büyük diğeri küçük üç adet 
halı muhammen bedeli olan 42 lira üzerinden açık artırma ile satı
lacaktır. İhale 16/ 10/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te
dir. Bedeli nakden ve peşinendir. Taliplerin j, 7,5 pey akçelerini 
vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte Defterdar
lık Milli Emlak müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (7757) 

Sıra 

Nu. 
Mü.kelletio 

Adı. İşi 

1 !'tJko Kondokc;opolos. Çay ticareti. 

2 Mehmet oğlu Mehmet • .Kahveci, 

3 İsmail oglu. Ardiyeci 
Süleyman. Berber 

4 Rıza Arık. Balıkçı. 

5 Mustafa kızı Mel:lbat. Berber 

1 Hasan Yeşiltaş. Bursa Dogruyo1 
ambarı 

7 Abdullah o:ıu Ahmet Temel. İçkili 
lokanta 

Mahal. 
Adresi 
Sokatı 

Abıçelebi .Arı;Jan han. 

Karakol 
.tlldiyeci 

~ 

• 
• 
> 

T&j ılaı· 

Lüleci 

Helvacı 

Karakol 

Lüleci 

No. 

1/6 

30/1 

!6 

8 

13 

47 

7 

8 Ömer kız.ı Ayşe Koray, Kahveci v• Yemiş iskelesi 
ekmek peynir. 

19 

9 Artin ollu Atop Bariclzbanyan, 
Zeytin ticareti 

10 Lefler Sosi ve Piro Sosi. l:Jmıwkçi 

fırını 

11 Muzaffer Tümer. Köfteci. 

12 Takvur Gü1ez .. Meyveci 

13 Yuvan ve Şe. Mihal. Peynirci, 

14 Deli Ali og. Liitri Uluçay. Helva ve 
kadail. 

15 Rıfat oglu Fail<. Berber. 

• Kemerli 22 

, B. Pazar 22 

Ahı çe. Karakol 69 

> 

J 

, 

Samsun han 2/3 

Taşçılar 21 

:e. Pazar 30 

Yeni köprü mey- 5/1 
danı 

Sene 

939 

939 

939 

937 

938 

938 

• 

• 
> 

> 

• 

938 

937 

Verıt 

mat. 

VA1'&'1 
mık. 

L. Ku. Nev'i 

İhbarnamenin 

cııı varak 

56,25 10 82 
2 16. 
1 32 22,50 

Kazanç 1 inci 
Buhran 30f48 

Ka. • 
26 Buh. 
24 ('10 15 

540,00 44 88 Ka. 
8 94 Buh. 

150,00 9 25 Ka. 
1 85 Buh. 

6/17 
zam 

30/40 

• 
• 

28/27 
1 86 % 15 zam 

228,00 90 86 Ka. 29/53 
18 17 

225,00 46 68 Ka. 
8 34 Buh. 

29/28 

825,00 280 05 
56 01 
51 31 

225,00 53 83 
10 38 
9 60 

270,00 125 83 
25 17 

852,49 102 30 
102 30 
40 92 

360,00 15 04 

Ka. 
Buh. 
% 15 
Ka. 
Buh 
% 15 
Ka. 
Buh. 
Ka. 

30/25 

zam 
29/94 

29/63 

31/11 
Bir misil 
Buhran zammı 
Ka. 13/24 

3 88 Buh. 1 inci 
32,50 2 05 Kazanç 

O 41 Buhran. 

• 
• 

• 

• 
> 

o 40 Zam 30/5 > 
928 takvim yılı için itiraz komisyonu· 

nun 29/6/936 ve 6290 sayılı kararma 
göre resen taktir komisyonunun 17/ 
ı 0/936 gün ve 496 sayılı kararlle 
(50000) lira ciro takdir edilmiştir. 

990,00 206 68 Kazanç 8/18 > 
41 34 Buh. İkinci 

150,00 6 42 Ka. 6/38 
1 28 Buh. 
1 15 % 15 zam. 

Ahmet oğlu Abdullah vekili avu
kat Mazhar tarafından Ve.fa cadde-

---·------- ------· sinde Vomik sokak bir numarada 

mukim Mehmet oğlu Mehmet ve lıP••••••••••••••••••• .. •••••••lllı:.' kardeşleri KAzım ve İsmail aleyhle - ı 0 L 
nne müddeialeyblerden Mehmet uh- ı 
desinde bulunan iki kıt'a motor kl: 

400 lira Jciymeti.ndeki hi.16esini diger l.ı••••••••••••••••••••••••ı:a•••I 
müddealeyhlere rera& etmiş oldugun- İlk Senehk 
dan bahsile 1eragın ibtall ve masarjfi teminat kira 1 
muhakeme ve avukatlık ücretlerinin J 
tahsili hakkında açılan davanın icra 
kılınan muhakemesi neticesinde: 
Borçlunun kendi kardeşlerile uyuşa
rak alacaklının zararına yaptığı mez
kür akit batıl olduğuna binaen akdin 
ibtaline 12/6/939 tarihinde karar ve
rilmiş ve kararın dahi müddealeyh
lere Hukuk U. M. K. nun 407 inci 
maddesine tevfikan iJ;inen tebliği 

tensip kılınmış olduğundan müddea
leyhlerin il:inın ertesi gününden iti -

baren kanunl müddeti içinde kanun 
yol1arına müracaat etmediği takdir
de hükmü kat1iyet kesbedeceQ.l ilAn 
olunur. (20918) 

İsb.nbul İklncl İcra memurlufun .. 
dan: 

Beyoğlunda Tom Tom map.ateal
nin Yeniçarşı sokağında eskJ 32 ye
ni 34 sayılı bir tara.fı madam Oranı 
Salazai menzili ve bir tarafı Mimar 
eokağı ve bir tarafı Düzzade Miht'tll) 
karısı Maryana binti Bodrosun muh

terik hane arsası ve tara.fı rabll ta
rlkiAm ile mahdut l 02 m. murabbaı 
mıkdarında kaydcn bir bap hane ve 
elyevm dört beden divarile cephede 
pencereleri harap bir halde olan ve 
kapısı bulunan arsa ipotek cihetin -
den satılacaktır. 

187,BO 1250,00 Karaağ<ıı; müessesatı dahilinde 58 numaralı barsak-
hanenin iki sene müddetle kiraya verilmesi. 

330,00 2200,00 Karaağaç müessesatı dahilinde 115 numar.alı bar-
sakhanenin ikı senc-mtiddetle kiraya verilmesi. 

187,50 1250~00 Karaağaç müessesatı dahi.in.de 60 numaralı bar-

40.50 

15,75 

sakhanenin iki sene müddetle kiraya verilmesi. 
180,00 Yeni halde 65 numaralı yazıhanenin 3 sene müd

detle kiraya verilmesi. 
210,00 Kiiğıthanede İmrahor köşkü ahırlarının (1-3 sene) 

kiraya verilmesi. 
Senelik kira muhammenleri ile ilk teminat mikdarları yukarda 

yazılı işler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 12/10/989 
Perşembe günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartna
meler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. TaJlp 
!erin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 
saatta daimi encümende bulunmaları. (7752) 

[!evlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 1 
İskenderun Hattına İlave Yük Postası 
İskenderun hattında .ı!}diş ve dönüş yüküne yardımcı bir _posta 

olmak üzere (KROM) vapuru .8 Birinciteşrin 939 Pazar akşamı is
tanbuldan İskenderuna kalkacaktır. Gemi gidişte yalnız İzmir ve 
Mersine uğrayacak İskenderuna gidecek ve dönüşte Payas, Mersin, 
Antalya, Fiıı.ike, Küllük ve İzmir iskelelerine uğr11Yacaktır. 

NOT: Payas için gidişte yük alınır. Lüzum hasıl olursa dönüşte \ 
Alanyaya da uğranılacaktır. (8129) 

1 ·GENÇLİK 
2 • GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
İ,şte yüksek bir kremde aran.an 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tu
elet müstahzarıdır. ince 
bir itina ve yapılışında
ki hwmı;iyeti itibarile 
tytizdeki çiz.gi ve buru
fUklukJ.arın ~kkülüne 
mlmi ol ur. Deriyi genç 
ve ga-gin tutar 

:ı - !KREM PERTEV- Bır gü
eıellik Vlllllta&ıd1r. Geniş 
lem~ mesaınatı aıluştı
rauk ciltteki pürtük ve 
kabım:ıkları ~iderir. Çil 
ve lekeleri i'lale eder. Te
ni mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir 
cild devasıdır. Deri gud
ilelerinin ifrazatını dü-
2e)tir. Sivilce ve siyah 
noktaların tE:;ı;ahüriine 
mani olur. Cild ada.l.esı
ni besliycrek kuvvetlen
dirir. Kuru cildler için 
~ağlı, ve yflğı;iz cild:ler 
)qin yağııı.ı lıuşusi tüıı ve 
vall<llar vardır. 

ZA yj - İstanbul Emniyel 4 üncü 

Şubesinden 27.9.937 tarihınde almıı 

oldutum Sl/15082 sayılı il<amet ve
sikamı uyJ ettim. Yenisini çıkara • 

calımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Macar ta b'aıundan ~lar&'arfıt K.lay D 

Kanuni Mümeıslll ve Neşriyat Di

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yerı 
Son Telçal Basımevi, _, 

16 Hakkı Mustaıa Niyazi ve Avram • Yemiş iske . 8110 

Hal kon. Kantariye 

936 720,00 72 49 Ka. 8/42 
14 50 Buh. 

Arttırma 9/11/939 tarihine milsa
clif Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar dairede yapılacak ve verile -
cek bedel işbu gayrlmenkule takdlr 
olunacak kıymetin % 75 ini bulma

dığı takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak bartlle arttırma 

on bei gün daha temdlt olunarak 

24/ 11/939 tarihine müsadlf Cuma 
günü saat 10 dan 12 ye kadar temdi -
den müzayedeye devam olunarak ve
rilecek bedel muhammin kiymetin 

% 75 ini bulmadığı takdirde satış 

2280 No. lu kanunun hükümlerine 
göre tecil edilecektir. 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
17 Hasan Basri, Kabzımal, 

18 Ali. Yumurtacı. 

19 istefcın, Zah1reei 

20 • • 
21 • • 
22 • • 
23 Sava. Meyveci 

24 Mehmet Aydın. Soğan ve patates. 

25 Asedor Ekmekçi oğ. Sarraf. 

26 Mustafa oğ. Rıza. Kabveci.. 

27 Yuvakim. Kabzımal 
28 Salih. Yemişçj. 
29 Eltim Kozma ve çe. Yat ve sabun. 

30 HUsamettin. Zahireci. 
31 Mehmet Abidin. Yumurtacı. 

32 Yordan. Peynirci. 

33 Sadettin. Yemişçi. 
34 Bekir. Ardiyeci. 

35 İsa oğlu Halil. A~çı. 

36 llılsrem tllah. Zeytin ti. 

37 Ali oghı Mehmet. Kunı yem1şçJ. 

38 Muhittin Kotil. Gaz, benzin. 

> Çardak 

• Taşçılar 

> Yağcılar 

• • 
• 

• • 
A. Ç. Çardak 

• 
• 
> 

> 
• 
> 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
> 

• 

Fırın 

B. Pazar 

Kemerli 

H~I 

Limoncular 

Tuzcular 

Fırın 

Sarraf 

Taşçılar 

Soğancılar 

Limoncular 

Helvacı 

Taşçılar 

A. Ç. K. Pata •S. 

Karakol so. 

57 935 

91 934 

258,00 

333,00 

O 64 Ka. 
13 Buh. 

82 25 Ka. 
18 65 Bub. 

17 931 1152,73 80 69 Ka. 
18 14 Zam 

932 2085,70 148 00 Ka. 
29 20 Zam. 

933 1000,00 70 00 Ka . 
14 00 Zam. 

932 169.87 il 89 Ka. 
3 38 Zam. 

59 933 11930.35 100 17 Ka. 
il 27 Zam. 

11/13 935 

48 

19 

16/I 
10 

4S 

18/10 
20 
30 

937 

937 

929 
930 
931 

932 
9S2 
933 

10 • 
86 934 

J2 938 

552,00 113 40 Ka. 
22 68 Buh 

525,00 525 00 Ka. 
105 00 Buh. 

315 00 65 33 Ka. 
13 07 Buh. 

300,00 79 20 Ka. 
300,00 165 00 Ka. 
172,80 84 00 Ka. 
52,25 25 85 

2000,00 140 00 Ka. 
800,00 96 00 Ka. 

1500,00 180 00 Ka. 
180 00 Misil 

324,00 178 20 Ka. 
198,00 39 60 Ka. 

7 92 Buh. 
135,00 26 25 Ka. 

5 25 Buh 

7/97 

7/83 • 
7/86 

7/86 > 

7/87 • 

7/88 • 

7/59 ikinci 

5/1 3ünctl 

4/46 • 

3/32 • 

1/69 • 
4/23 • 

4/91 • 

7/87 > 
8/35 2 lncl 
4/66 3 Uncu 

4/61 • 
4/86 • 

5/58 2 inci 

4 73 % 15 zam. 
44 939 

18 937 

~5 939 

284,00 36 13 Ka. 49/31 'lncl 
7 23 Buh. 

270,00 114 75 Ka. 8/89 
22 95 Buh. 

360,00 126 00 Ka. 
25 20 Buh. 

12/12 

~1üzayedeye iştirak edecekler iş -
bu ipotekli gayrimenkule takdir olu
nan 2040 iki bin kırk lira klymetln 

o/o 7 buçuğu nisbetindc pey akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu vermeğe mecburdurlar. 

Satış peşin para iledir. Gayri menku
lün ihale tarihine kadar tahakkuk e
decek verıl, tanzifiye ve tenvfriye ve 

cöp parası ve resmi telllliye borçlu
ya •it olup bed.tıU mü:tayededen ten
zil edilecektir. Yalnız 20 senelik va
kıf taviz bedeli ile tapu harçları mut
teriye alttir. Hakları tapu siclllerile 
sabit olmıyan ipotekli al5',aklılar i

le diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin bı.ı haklarını ve hu -
susile faiz ve masarı.fı mütedair olan 

iddialarını evrakı müsbitelerile bir -
likte Uôn tarihinden itibaren nihayet 
20 gün içinde 936/2554 No. sile daire
ye bilmüracaa bildirmeleri lAzımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanJar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malQmat almak isteyenlerin 

27/10/939 tarihinden itibaren icra di-
vanhanesine talik edilecek olan şart-

Tarh 
No. sı 

246 
246 
248 

429 
434 
438 
477 
483 
501 
514 
550 
501 
514 
550 
550 
641 
674 
770 

771 
772 
779 
823 

975 
976 
981 

1019 

1030 
1111 
706 
706 

1191 

186 

İsmi 

Hakkı 
Hakkı 
Zübeyir 
oğ. Hıfzı 
Bohor 
Katina 
Panayot 
Nebi 
Ahmet 
Meilunet Aıli 
Mustafa 
Lamho 
Mehmet Ali 
Mustafa 
Llmbo 
Llmbo 
Said Hasan 
Ragıp 

M. Lutfü 

M. Lutfü 
M. Lutfü 
Ali Rıza 
Mehmet 
Zeki 
Ömer 
Ömer 
llya Levi 
Mehmet 
iv 
An don 
Ayr;e 
Teofilotı 
Teofilo• 
Vi'ktorya 
Şengül 

Kevork 

Adoresi 
I inci ihbarnamenin 

Kazanç Meşgalesi Senesi İradı 
' Iio. Vergisi Cerıa Buhran Ye. 

R. P. Tahmis cad. 38 Kasap 938 
938 
937 

» » " 
" " 

42 » 

" 
Şekerci han 8 Terzı 938 

,. 
K. Papaz oğ. han 
Giraz han 

" Canbaz 'han 

" 
» ~ad. 

" 
" 
" 

" Tahmis S. 
Yarım taşlıan 

» » 

" .. 
Hasırcılar cad. 
B. Çukur han 

Uzunçarşı 

" il 

u ,, 

Kızıl han 

Papaz oıt. han 
Sobacılar S. 
Çavuş B. han. 

il ,, 

B. Pazar 

Tai<;ılar C. 

13 " 938 
17 Kolonyacı 937 
3 Deri tüc. 937 
9 Kolonyacı 937 
1 Kah veci 937 

14 Tüccar 938 
35 Sabun ve yağ937 

1 Kahveci 937 
14 Tüccar 938 
35 Yaj!cı 937 
35 " 937 
58 Kahveci 937 
17 Deri ar. 938 
1 Mukavva ku-

tu ar. 938 
2 » 938 
3 .»,, 938 

14 Kuru ye. 938 
9 Yalı depo. 937 

332 Sobacı 

332 " 
344 İplik<;i 

6 Yağ ar. 

17 Gülyaioı 
1 Sobacı 

30 Terz1 
30 » 

49/3 Aktariye 

07/1 Tü!Ül'l<!Ü 

937 
937 
937 
937 

938 
936 
Q38 
938 
938 

937 

675 
675 
720 

44.50 
56.00 
99.00 
72.00 

22.00 
45.00 

210.00 
22.00 
45.00 

210.00 
217.00 

99.00 
360.00 

45.00 
45.00 
45;90 

747.00 
72.00 

225.00 
22!1.00 
180.00 

41i.OO 

ıw.oo 
90.00 
40.50 
40.50 
98.00 

21.00 

9/26 
9/26 
9/fr). 

9/31 
8/56 
9/56 
9/47 

14/79 
9/87 
8/81 
4/87 
9/86 
8/85 
4/87 
9/68 
9/ 7 
9/34 
9/49 

• 
9/50 
9/01 
&/19 
9/67 

9/81 
8/•U 

13/06 
8/83 

16/61 
12128 
3/86 
9/43 
9/32 

2/13 

168.75 
14.33 
88.50 

2.52 % 45 
6.30 

14.83 1.78 
27.00 4.86 

1.00 
7.66 1.38 

14.51 
52.50 

7.66 1.38 
14.51 2.90 
52.50 
6.56 

28.72 
37.08 6.67 

5.23 

0.:13 
5.23f 

103.00 
33.74 

2.7.75 
67.50 
M.00 

7.65 

2.32 
26.48 
12.15 

5.39 0.97 
11.40 

0.50 

33.75 
2.87 

17.70 

0.50 
1.26 
2.97 
5.40 
0.21 
1.53 
2.90 

10.50 
1.53 

14.71 
10.50 

1.31 
5.74 
7.42 
1.05 

1.05 
1.05 

ll0.60 
6.75 

4.35 
13.50 
10.80 
1.53 

0.46 
5.30 
2.43 
1.08 
2.28 

0.29 

202.50 
17.2C 

106.20 

3.57 
7.56 

19.58 
37.26 

127 
10.b'ı 
17.41 
63.00 
10.57 

63.00 
7.87 

34.46 
51.17 
6.28 

6.28 
6.28 

183.60 
40.49 

26.IO 
81.00 
64.80 
9.18 

2.78 
3178 
14.58 
7.44 

1368 

İ8taııbul nerıerdarlıi;ından: nam~ine ve 936/2554 No. sile dosya- İstanbul Defterdarlığuıdanı 
Eminönü şubesi mukelleflerinden olup yukarıda adı, işi ve ticaretg~b adresleri yazılı şahıslar terki ticaretle sına müracaatları l~zımdır. Eminönü şubesi mü!ielie'flerind.en olup yukarı.dl' adı, işi ve ticaretglih adresleri yazılı ~ahıslar terki 

yeni adreslerini bildirmemiş ve tebliğe salfıhiyetli bir kimse de göstermemiı ve yapılan araştırmada da bulunamamı§ Müzayedeye iştirak edecek müşte- ticaretle yeni adreslsrl bildirilmem it ve tebliğe selfilılyetli bir kjımse de göstermemiş. ve yapılan. ar~ştır-
olduklat·ından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanc, buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat rilerin Jşbu gayrimenkule ait bütün matla da bulunamamış olduklarından hizalarında ~ster.i:len yıllara ait kazanç, buhran vergılerı ve 
tebliği mümkUn olamamış1ır. Keyliyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine ıeçmek malOmatı öğrenmi§ ad olunacakları zarnlannı ha.vi ihbarnamelerin i t litti.'...ıı:ıİlınkii".ıı....olıÜncan..,.u.,_ıu,..;;..;.._,>Jkl..,__ _ _._ c1.-_ _ _ ___ ~ 
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