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ÇEMBERLA YN DON AVAM KAMARASINDA 
HARP HAKKINDA BEYANATTA BULUNDU 

Garp Cephesinde Çekoslovak Almanlar, Leh Mukavemetini 
Avusturya Ve Leh Lejyonları Kırmaya Muvaffak Olamadılar 
Fransız - Alman Orduları 
Arasında Harp Şiddetlendi 
Başvekilin Beya-1 
natındaki Çok 
Mühim Noktalar 

Başvekil Relik Saydam'm Meclis
teki beyanatını büyük bir zevkle o
kuduk. Refik Saydam'm güz.el bir 
hususiyeti var. Hükiıme& namına. ve 
1'ürk mlHctini l'itllıdaf ederek söy
lediği sözlerinde dalma, okuyanları 
derhal cezbeden büyük bir samimi
Yct, hulôs ve hüsnü niyet bulunmak
tadır. 

Mevkii iktidara geldifinclenberi 
lerek dahUi işlerimize, gerek harici 
llıeseJelere ait vuku bulan bütün bi-
1.abeJerlnde en ziyade _ıöze prpan 
hassa, budur. 

Bilhassa ha.yatı umumiyemize ~mas 
eden bahislerde, hükümeUn bundan 
sonra takip edecefl yolun başlıca. .be
rleti, memleketin, ferdin ve ailenin 
faziletini en yüksek dereceye çıkar
lhak olacağı hakkındaki teminatı, bu 
llllUetin öz evlidmın kalplerinde de
lin akisler bırakmıştı. Bizde de şah
sen büyük ftikrao hisleri uyandımuş 
olan bu ve buna. benzer söder ve 
vaitJerden zamanında. bahis imkanım 
bulamamış olmayı kendlmiz için bü
Yiik mahrumiyet addetmişük. 

Başvekilin bu defakJ beyanatına 
lellnce, Jçinde bulunduğumuz ahva
lin fevkalideliği itibarile, onu herkes 
hıerak ve ehemmiyetle beklemekte 
idi. 

Refik Saydam, kısa ve veciz, sade 
\>e !iamimi sözlerile, son Jinlerin kar
lllakarışık vak'aları, ve ondan daha. 
karışık olarak çıkarılan rivayetleri 
l'iiıönden r.lhlnlerdc tabiaille husule 
&'elmiş olan endişeleri izale eylemiş, 
herkesi müteselli etmeie muvaffak 
olrnuştnr. 

Bu beyanat arasında her şeyden ev
veı efkiin umumlyeye emniyet vere
cek olan sözler 11'.\fuharlp tarafiarla 
lllünasebetıeriıniz normaldir ve bey
neımııcı münasebet kaidelerine uy
runduı· - Biz bugünkii harbin ııaricin
deyiz ve bu harbin memlekeHmize 
buJa.,acak inkişaflar göstermemesini 
knıennı cdıyoruz» gibi sade. fakat 
!:ok sarUı ve çok kat'i cümlelerdir. . 

nu yeni hıuı> felaketi ı;>ıktıktan 
so11ra, ondan mütevellit umumi zi
hin karışıklıkları ara ında Türk mil
letini en zi~ aite emliscJ'C düsiiren d-h ,, • 

et, garbın, uzaktan yakından aljika-
dar olnıadığımız miişcvvcş ve hatta 
Dıüievves mesrlell'rindcn dolayı 
nıcnııekctlmi:t.in de herhangi bir ga
Ue~ e sıirıiklenmek ihtimali idi. 

Rıı ihtimal bilhassa bizim gibi 
reı:en bıiyük harbin fadalarını basın
dan sonuııa kadar gorm\i ve çekmiş 
olanları tabii herkesten ziyade ürküt
IDhş idi. 

Fakat «ık geçmeden hıikfunetin 
:uttuğu hakimane ve iticlalkarane yo
u 1'iirk ınillctl görerek endişe:;lni 

teskine muvaffak oldu. Şimdi ise, 

(Arkası 3 üncii sayfada) 

EBUZZİY AZADE 

Velld 

İTİZAR - Bu makale d'"nıı:·· .. -
ham d u u nus 
ken ız a çıkmak üzere yazılmıs i-
b • evvelki geccyarısından sonra 
d~;aziyetln~ dnır fa:?la telgraf gel~ 
sile ben, teknik zaruretler dolayı
ku ' llŞmakaJemizi dizdiremedik. 0-

l'Ucuıarınuzdan öziir dileriz. 

Garp cephesinde Fransız ordulannın faaliyet sabası 

Faris, 13 (Sabaha karşı Havas 
Ajansı bildiriyor:) 

Garp cephesinde, Ren ile Mo
selle aras.ında yapılmakta olan 
esaslı harekat, Sarre'ın şarkında 
1 kilometre kadar uzunluğunda 
bir bölgede devam eylemekte -
dir. 1 Bu mıntaka, tepecikler.e ve 
ormanlarla dolu bir m.ıntaikadır 
ve tepe<:ikler arasında Fransız 
arazisinden şimale doğru akan ı 
ırmaklar vardır. Bu ırmakların 
yatakları ileri hareket için mü
sait. ilerleme yol!arı teşkil etmek 
tedir. Saarbruck'e şimalden ha
kim bulunan ormanlı dağlardan 
çıkan Blies suyu, iki taraftan 350 
metre kadar yüR;seklikte ıtepeleı:_ 
arasından fransız hududuna dog 
ru aıkmaktadır. 

Hudut ile Blies suyu arasın
daki mıntakanın Fransız kıtala
rı tarafından işgali, Saar arazisi 
dahilinde Blieskatel ve Zveib
rucken tarihi şehirleri ile ileri
ye doğru bir <;;ıkıntı teşkil eden 
bu mıntakayı Fransız kontro 
lüne tabi bir hale getirrr\iştir. 

Fransız orduları bu mıntaka - . 
dan ileriye doğru yaptığı taarruz
lar esnasında düşmana mühim 

es nszn o~ flfii• i 

CEPHELERDE 

V ZIYET 

zayiat verdirmektedir. İngiliz 
kıta~arı cepheye sevkedilmiştir. 
Diğer taraftan Fransada kendi 
bayrakları altında toplanan Leh, 
Çe;koslovaık ve Avusturya Lej
yonlarının ilk kıtalan cephelere 
sevKedilmiştir. 

Alınanların mukabil taarruzu 
püskürtıllmüştür. Mütekabil top 
çu ateşi devam otmekıtedir. Şark 
cephesinde ağır zayiat veren Al
man ordusunun manevi kuvveti 
çok zayı.ftıır. Belçika, Holanda 
ve hatta Fransaya birçok Alınan 
askeri kaçmaktadır. 

Fransızlarla Almanlar arasında 
harbin şiddetlenmesi Sarbrük 
üzerine yapılacak büyük <taar -
ruzla b~lıyacaktır. 

ÇEMBERLAYN KRALLA 
GÖRÜŞTÜ 

Cemberlayn, Kral tarafından ka -
bul cdUerek hükümdara Fransayı zi
yareti hakkında. malümat vermiştir. 

(Arkası 3 uncu sayfada) 

Son Dakikada Aldığımız 

Haberler 3 üncü Sayfada 

4 c • • •• su 
Poınorze ve Fransız kıt.'ala-

şa r k Cephes_i Poznao'da bu- Garp Cephesi rının Sarre -
hınan Polonya - örock'a doğru 

k vvetJerinin hareketleri sarahatle genişlemekte ve 
ordularının Polonya u . 
kısmı küllisi ile irtibat &emin etmış daha şimdiden faaliyetten mahrum 
oldukları Varşova tarafından neşre- kalmış olan bu büyük endüstri şehri-
dilen resmi bir tebliğde teyit edil- ni pek ciddi bir şekilde tehdit eyle • 

mcktcdir. 
mektcdir. 

Bu tebliğde bildirildljine göre Po-
morze - Koridor ordusu Med,lin ci
varına kadar llerliyerck lusmıkiiJJi 
ile irtibat temiıı etmiştir. Bu ordu, 
şimdi AJmaularla çetin bil" mulıare

beye girişmiştir. 
Varşova ordusu muvaffa.kly~Ue ne-

ticelenen birkaç çıkış hareketı yap • 

mıştır. 
Alınan hava kuvvetleri, u~ad~a: 

~ ~avlat dolayısile faahyeUerını 
rı agır ,-., 
mahsus derecede azaltmışlardır. 

Lodz şehri Polonya ordusu tarafın
dan Jstit#.at edilmiştir. 

Alman tebliğinde Fransız topçu 
kuvvetlerinin Sarrebruek'takl hava 
meydanını bombardıman ettikleri iti-

raf edilmektedir. FranNız topçu kuv
vetleri 24 saattenberl ha\•a meydanı-

nın şimali garbislndelH mıntakayı ve 
Salnt Arnnal'a kadar Sarrrbruek'un 
dış mahallelerini ate."! altına almıştır. t 

Alm~nlann Sarrebruck 'un arkası -
na, şehrin şimalinde hazırlanan mev
were kadar geri çekilmek mecburi
yetinde kalacakları zannedilmekte -

dir. 

HARP ----
Tebliğleri 

~RLiN j 
kındakl tebliği: 

Umumi ka
rargahın sarp 
ceplıeııi bak-

Garp cephesinde, Alman öncü
leri bir mukabil taarruzda bulu
narak Sarrebruck'un tıkrlben al
tı kilometre cenubu şarkisinde ka
in olup iki Fransız bölüfıiııün yer
leştiği Birnberg tepesini geri al
mıştır. 

Diğer mmtııkalarda ehemmiyet
siz Ön<'Ü miı'Sademrlcri olmuştur. 

ıs EylliJ ı;a

bah tarihli 
lıaıp tcbll&i : 

Gece, diışman fopçıısunun aksiila
meli devam etmiştir. Dün gündüz 
iki taraf hava kuvvetleri büyük 
faaliyette bulunma tur. 

Dün sabah 
neşredilen Po
lonya resmi 

harp tebliği, Lodz şehrinin Polon-
ya Jut'aları tarafından ce..ri alındı
ğını ~yit eylemektedir. 

Tebliğ, ayni zamanda, Poznan 
ve Pomone'de irtibattan kesil
mek tehlikesinde bulunan iki Po
lo81a ordusunun da. Polonya ku
vai kiiJUyesi ile irtibatı yeniden 
tesis ettiğini bildirmektedir. Di -
ier bütün cephelerde de Alman i
leri hareketleri durdurulmuştur. 

\.2"5 s s ~'!!!ll••NI,-

Dün Uc Kişi Öldü 
' Dün şehrimizde 3 ani olum vak'ası 

olmuştur: Birinci vak'a 2789 numa
ralı Topkapı - Sirkeci trnmvaymda 
olmuş ve Ziya ısmıııdc bir müezzin, 
tramvayın içinde kalb sektesinden öl
müştiJr. 

İkinci öliıııı hlldisesi de Aksarayda 
Valdc caıniindc vuklı<ı gclmlş, 70 ya
şında Mustafa isıninne bir adam sek
tei kalpten di.ışıip ölınlışttir. 

Üçüncü ölüme sebep ise sarhoş
luktur: Salim oglu İbrahim !,'Ok fazla 
rakı ıçmiş ve kaldırıldığı hastanede 
rakıdan çatlıyarak ölmüştür. 

PARTİ 
MÜSTAKİL 
GRUPU 

Dünkü Toplantısında 
Hükumetin Siyasetini 
İttifakla Tasvip Etti 

Ankara, 13 (A.A.) - Cümhu
riyet Halk Partisi müstakil gru
pu reis vekilliğinden: 

Cümhuriyet Halk Partisi müs
takit grupu 13 Eilıll 1939 tarihin 
de saat 15 de reis vekili Ali Rana 
'l'arhan'ın reisliğinde toplanarak 
hükumc tin, Başvekilin mecliste
ki beyanatında ifod0 c<lılen ve 
Hariciye Vekıli tarafından Par
ti Grupunun diinkü toplantısın
da izah olunan, haricr-ısinset hak 
kında müzakerede bulunmuş ve 
bu siyaseti tamamilc rtasvip et
miştir. ------·----

Alman ordularına aiır zayiat verdiren bir Leh suvarl müfrezesi 

Alman Orduları Şarkta 
Ağır Zayiat Veriyorlar 

Alman Taarruzu Durduruldu, Lehler Mukabil 

Taarruza Geçtiler, Lodz Şehri İstirdad Edildi 
Varşovcı, 13 (Sabaha karşı) -

Harp bütün ~iddetile devam el
mektedır. Alman orduları ve bil 
hassa tayyaırelerin yaptıkları hü
cumlar püskürtiilmektedir. Var· 
şova Alman ıtaarruzların::ı mu
kavemet etmecktedır. Ricat eden 
ordular mevzi almaya ba~lamış 
lardır. Mukabil taarruzlar ıyi ne 
ticeler vermektedir. 

VARŞO\'A MJNTAKAıslNDA 

Varsova mıntakasında nisbi bir sü
kün Jıuk\ım surmektedir. Varşova. 

garnizonu moti.ırlü cüzütamların yar
dmıile birkaç muvaffakiyetli taarruz 
yapmıştır. Bu arada üç Alman tankı 
tahrip edilmiştir. 

Alman istihbarat bürosunun bil -
dirdiğjne göre Gôring şark cephesin
de Hltler tarafmdan kabul edllmi~ -
tir. :ıuareşal, Hitlcr'c )·uksck mticlafaa 
komitesi reisi sıfatile aldığı tedbirler 
hakkında izahat vermiştir. 

Emin bir membadan bildirildiğine 
rörc Almanlar, Polonya'da ağır zayi
ata. uğramışlardır. Zayiat mıkdarı 

neşredilen rakamların fevkindedir. 
Ölenlerin ve yaralıların mıkdarı as
keri makamlar tarafından neşredilen 
rakamların o kadar üstundedir ki, 
doktorlar ve hastabakıcılar kafi ceJ
mf.'<llği için birçok yaralılar bakım -
sızlık yüzünden ölmektedir. 

Polonl·alı esirlt'riıı nlsbeten az mik
danla olması, Polonya ordusunun ne 
kadar bu~ uk bir şidHtlr muka\'emet 
ettiğini g0s&ermek~dir. 

Neşredilen resmi bir Alman ubli-
ğlnde, bu vaziyete karşı bir tedbir 

·olmak üzere kura elradının muaye
ne tarihlerinin ileri alındılı bildi • 
rilmektedir. 

Harbe henüz iftlrak edecekleri ııö~ lene.; binlerce Leh iankından biri 

1 Günün Tenkitleri 
Çarıklı Erkanıharpleri Dinfemeyelim 

Dikkat etmltslnizdlr, herkes yük
sek rütbeJl kurmay, herkes yüksek 
dereceli diplomat kesildi. Vapmlar
da Rusya - Almanya ademi teuvüz 
paktının inrUtere - Fransa nuinase
batına olan tesirlerini İtalyanın nok
&al nazannı kale alarak izah eden 
evkaf mümeyyizi He, trenlerde bar-

bin hangi cephelerde inkişaf edip 
mevzii kalmaktan çıka<'.aiını ve Ja
ponyanm kaç zırhlı ile harbe müda
hale edeceğini anlatan maliye tahsil 
ıubesi memurunu tanunaııanu, birini 
garp cephesinden izinli gelmiş Gene-

(Arkası 3 tincü sayftıda) 
SELAMİ İZZET SEDES 



Hatıratı Yaun: M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

'tüksek Tahsisatla, Anadofuya Yollanacak 
Fırka Topçu Kuma•danhjma Tayin Edı1dim 

tl'zerimbde para vardı ve aıııl 1 
dlqmm bu idi. Ha!rlpdp bir ta • 
banca ..-km, bende lliWt -
bir.., de yoktu. Bu yal o -
larda bıı&linldi &l1ıi 111111iyedi de 
fi.idi· 

O.C vMit Büyüderedeyiz. 0-
tcm-htlclen de ses yok. Patis_. 
tezim mlr-.t .ttill, tabı ma.
teer ııd1lır tafll'oı; ipnrizin -
hlyetlni anlatmak istemiyor • 
duk. Fakat vapuru öğrenmeğe 
-burdıık, sorduk o ana kadar 
Jtlçbir T&parun yoklama edil • 
•efjllnt, o ıüıı. ıeim 'ftll'llrlarm 
... çıJııııldarmı memur ılsy 
ledi ve ilke etti: 

- Bu 1emtteki heyeti merke
ııiıJenbı lıir unu da benim. Va· 
••• ı.ı.. ehammiJ'et ve kudsiye 
tim btlirlııı. Kimler oJdutmımıı 
da tahmin edebilirim. Size nasıl 
yardım edebilidm? 

- Bira 'bir feYler al•hlllr mı
:rız. U:ııun yol yüııidiilr, açız! 

- Batüst8ne! 
Bir arlradat gitti. Biraz balık 

,lllltirdi. Ben aalamllra yemem, 
bana bir fqler daha bnklnlar, 
brnımw doyurdular. Bili oto
mobil plmemifti ve ayni yol • 
dan dihmıet ıçin bir cfiier V881-
111 da yoktu. 

)(erlıez memuru ııeyıılıatimıgjn 
aıalılyetini öireumlfti. Şimdi em 
myetle dönmem•ri diifünil:roıdu 
"" valdı ıeçirmedeıı dörımeH i
dik. Arked .. lar vapurdan haber 
lıekllyorlardı, AııbrQa da -
llıııaı vermek ıcap ederdi. 

Bir Bum kayıjı ıetinliler ve 
-nerle de müııelllh iki adam 
tlıdlk etWc. Betıete çıktık. Ar
... yille yaya olarak a;ynhyor • 
dlik. ilen ynqpırıdmıı, l'll"M 
Balda da alJıde delllıM Bira da 
laa yüriktiUı. karplan bir aaılıa 
liilı.ti, falıat üarinde bir yoı
lll var. :eutp bu ycıılcııp lzıdlıo
mak ildyordu. Be lıet wıwiıı, 
~lcu da cıaıla indi. Haklaya a
nbaJı B jUp laıılıır ,....ıak 
el 'tAs! fi , ---
n: 

- Bunda da mı iktıut! ... 
Dedi. .Admn iDUflı lmit. 1Nr bil 

tuk lift iltedi, muvafakat ettik. 
.&ra1-I mwiuıdeD ıfl!rıı-'111 -
mlzi anı....- 1oııun iki-. 
ma M:1Nldu. 

- Bhndl, llzl artık lıılipa iye 
kadar '1Ölürem de, siz oradan 
aynlırsınız! 

Derken ben Hakkıya: 
- Görüyorsunuz, muta.idea it

ti ın ı.alıllrfeıiııe bakın! 
• Gtıın.1lıl wahnbı 

ııaatiml ızıı.r edebilirdim. Sımf arka· 
.....,,,, zM lfleri "-' IUbeli mOda

rll 111ıııı. (Era*ll AaaJ') llDı:r1I -
dar. SllErG. J'erlt M\ Q r! h+ IDU • 

lıııı!H!cftr ft ıııımıl m..ıeaı- .ı. va
kıftır. 

Yine - 1111 'apm ltma da reis 
llıuavbddir. kw 1dle çok sevieiriL 
Ondan ae ldn ı.,ba .,Ulflilmı sor• 

dam. lllr ..t .... olll, dediler. GO:
zel, fakat ookaktıın toplanan ııeilfl 

ııtlzel fırkacılarla biç bir İl ıörO!e -

nti7ecej1Dln bU!ı 1 llZun ııe1-

ilal. - ..,_ --' alılt.lerin -
, .. ,,,_ ... bu flln ..... bıralaJmıı.. 

8ID1 ona 81171edlm. T8sdlk etliler "" 
ke7fi7.U malramp arzedeceltlerini 
lıüdlldllet. 

İGaı> - sulıQluı lltlbO ilıl .,_ 
tıp .aıı.. Bu lllblt ... ...--. 
kofulabillrdi. Dener Ferit P818711 
takdim cılwwı-. 

ı&&1a aıarl 11D1R1&11J1DA 

- ıtın B. ıılD ı:bwl' lıltl 
~ ıı.,.tlıı lnılunllla ~ -
dlm. - IDtlhap ........ _.... 

maldla bir - - ... 1 1 
llltmell1dlm. IlııfteJ9 llvl1 ... .. 
litınfl*lm. Bu .u.ı.,t IQ<büiNk ... 
mllcblr ..ı.ııı- ... -; ............. 
meldm lıuıta1..,....ı 
.. kqatet: Ye 7tllaılk •ıkenn ıwa 

.......,_ .-lllrlai ımn.tll - -
bldıırla ..........._ lıettımtıı ve-
rils* imada mOWir o'M11bılll 

... lııllırlll .,,.. ... -- ile 
mlll!!tll ~ Vllal, ..... 

:r.u lrl - ......... o ııtııııdl 
pd!ro!oj- .... 7Qklu. Bu ........ 

• blro* m ' ea.r caıwww•du. 
V• muhellf .. 7 ad HJer Jmnrlanm 
va:blwa lmvwıl& m'dt' 1udaa alı -
;wkdıi.B.~ımrt· 9 o 

....... btt-*.--llbia
dmaıllırm T ' r-0. alllıall De lıliT 

ODlarm ......... bir Jdlh' ... 

,.., sn , a aı.e ....._ 

---~ z c S' tırtla '1ım•r t __ n,HS ....... t , __ _ 

-- ...,.. ................ ııflıll 
rlllbell teıwııacl1lım lıirlai, blltllıı aza-
1118t ... ıunırile. ~ almıfbr, öte
ldllr cam A • rHrl lroltUklanta 
_., .... , clar. aur.., bir mQM. 
flll' !it ' da dııjlll, "'!r'M IOa • ...._,o:•...--
:ppan Kart Mumta mahkemesinin 
.ıoau lll>qdl. Telklk lıeJ'eU huzu
rwıa ne için çıkarıldılıınİ söylemli • 
1erdL 

( Anıa.t tıcı,,) 

Bir ailn, Fer t bükü ti zamanın. 
da, bir t erı b r da etruı e ııe
tirdi, zal lflerme ~um. 

... ----............ ": ,. ................. , 1 
e Deoareti zat illeri ılllr'llf rl

muııvtn!erlne mllnaıat etme1ly -

dirn 

V iJe: Anadolunun münasip 11-
keıeı.riol çıUrdmW ıçlıa -...o .w
melde olan fırkanın topçu kuman • 
dıuıl>iıl TalıailU, o.anda alınan para
nı• 

Kdallıs tuıd:kQI ebnlatl. De\'lir· 
miltetlebat temin edf7or· 

d Jlıo 1 M • - İllnt
MMla ... • lira 1 .. ılır, 

san 7lıl -
felıllt .. tsı7lllıı - 1 1 
..... , t ı ı+s -........ 

ı..rs llliall!' s • ....,_.. 
JPll7t. 
- _., na nılıL •.ısa .. 

..... - llıı7ıl .... -

1. ~~.~~Y2.~~~.i 
!_8:,>• ı Liz::ı ~ i 

:r-on f 
Yd ...... bed -lelerde 1üs I .... _. ......... ,...,.._ 

1ı1r1twım.o .. .., ••
-bklan .......... B:rtl'be lııea 

"""...... . ·.......... s s 2 • -s ... 
1''712'•-

- .. 5 • ...,. 
ini ' s s lı7ıw -..................... .,.,. 
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X 1w PM' ' ' ...... ... lıl 13 M !it tilıt ,.&iyalda i2I. 
ııeyler ııetlriJwdU. -. •• P' ' 1*m. bızrelM"I ili 
Glılip wm.,.ordu: dlllne pl§llıan oldu... Kabil ol-
- fJtas:rona mı brpJamııfa _,.. ... a zrl ' aüw, koşa 

ge lrkeıı Haydudu tendt keyfbw Jrocıır ISlliıtle ıP*M ve oradan, bir 
bıraktım, riiqir gibi uçtu dur- U.. olap •dal-a UÇMYdı. .. 
du.. Amma çapkın azgınlığa ArMlt ı:- tatlar liısCliı• lıor 
d m o aeak ki, baksanıza lıılllııç çatırtılarla ıelıcıek ilerler-
bi yıldırım &ibi llidiJor. lı:en, Haydıat ağzından kiıpukler 

- Görtyonmı;.. -ca ,... cllrt nala Uşarken, de 
- Bıı91... Diz Pakizeye iiltilnde rahat ra-
- Mı • hat. tortunz y lb li'"'1>illnfr bir 
Ko4 ' b•n b d·h'i yoUenp saba iJtd aefl1ardu. 

..., ıre'kn ;,adar. 1ıi Galip birdenbire var kuvveti-
rllıirı.rine ; ı t ... u.. ı. Aıqfnteı'l oeıu. fimdl bozuk 

s , ' çıırpt lilllı •ıpn ınden llJfilınıllar, çtfıllte gt-
• · ' , ort••nda 'btr 111111- din tarla yolums taki1> ediyorlar 
JlllS O Adalar, te-1 dL •• 
pelerine rırlmen, inlfleri, çıkıt- Bu yol dalia talh. dalla çutur. 
lan YOkmUlı 1'ılları 8YUÇ İÇİ tıi:- lu ldL Araba, UCID kısraiın De-

DAHiLi HABERLER 
//ıtikirla 
Mücadele 
Tedbirleri 
Ticaret Odasında Bir 

Toplanft Yapılda 

T:cuet od.uuıda, ticanıt mi -
dürü Mehmet Ali, ilctısat müdürü 
Hs Cik, oda umumi katibi Cevat 
Nizamiden SllÜrelkkeu komiS)On, 
ih ikArla mücadele euııek .çiıı, u 
~bi mevzuata ihtiyaç oiduğımu 
te.kilı: e.mektedir. 
Komısyon hukukçularımızın ve 

ticaret işler. le meşgul avukatları.
mızın da fıkrini alarak, ihtikar 
hakkında bugünün ihtiyac:na uy 
ııun bir kanun Uiyiba.sı projeırl 
meydana getirmek flkriııdedir. 

BELEDiYE 

Mpp E'lledip Binatan 
Belediye tahakkuk §Ube 'eri bi 

nalanııdan müh m b:r kısmı ab-
41Plır. Hademe azlıAı yjiziiııden 
ıeı:e bekçileri bu bınalan pee
leri muhafaza edememetıadir. 
Belediye, pce bekçilerinin .ı. -
dini çı,+1tK1lı:, ahpp belediye 
biııaJıınııııı peeleri mubıfanıı 
temin edLecektlr. 

Sellllip Baremi 
Belediye mnha•lıeciai J(uh -

tar bm aqam Ankarayı ı decek· 
tir. Muhtar beraberinde beledi
yenilı barem cetvelini ıiilürecıek 
tir. 

T•lb lallllesillin 
lstir.lüi 

Belediye Talıalm ıa.ı-mı yık· 
maden eVYel Talrltıııden Ayaa -
.,..ayı l(ldeıı cedıde7t R9JÜ11ete -
eeldtr. Buradaki emıu:ın tapu • 
dalı! ka:rıtları I01'111ıııuttur' 

Jl'.•ımlaı1M ile Yea••va aruın
clııld M lur ma"". lea ndeki ı.
ttmllk m-l•lnl belediye ya 
pmuttır. 

W u sy s h tı ıı.B '*"'""" =hlNllı o M ......... 

radakt ı.ttm1'1dere ~ Tllftaf'f 1 

umumiye karan fıltimzaç ediılmiş 

1Malatyada Kurulan Tütün, Sigara &leıligege 
Fabrikası İşlemeye Başla~ı Yeni Alınacak 

Bu Fabrika Senede 600 Bin Kilo Tütün ve 
120 Bın Adet Doiu Sigarası imal Edecek 

lııhisarlar idaresi tarafından İnhisarlar idıareainin yaptığı 
Malatyeda lup edilen tütilD ve iltatistiklere aıflce 17 aene lçiDııle 

Memurlar 
Bunu..~,. Bir T•lilR•tr 

neme H.zsrlud 
ııisıara fııbrilınlı lflemeğe ~ Amerlbda yapUjtmm ti1tln ih-
mıttır. Fabrika .nede 600 bin racatı 98 milyon 775 bill kilodur. ·Be'""Teye ahn•ık-ur w 

Yunaıılatan tae ayni müddet lıc;in miiatelift 'er için bir talimat -
kilo tütün ve 120 bin cDoğu• si- de 146 milyon 825 bin kilo ihra· name hazırlanmıştır. Memur~ 
ııaruı imal edecektir. İdare prk cat Y8'NJ11Ştır. Amerika ıtütüD ih müstahdemlerin terfi, tayin, ka-
ve cenuptaki diğer fabrika ve a- tivacının yüzde 40 lini YllDlllİll-1 1lt sil!nmal, ııal!il. lieeayif, tec 
telyeleı:i de tffııi etmete karar tandan yüzde 30 wıa da memle- ~e ve hıhvil gl'lıi bü&tiD -ur 
'ftrllliltir, ket'mbden temın .tmektedir. lara ait ahval -ur1n lromis -

------- - ------ 1QIUIDun kararından lllÇecdtfr. 
AD L t YE 11 A A R 1 F ~ll;re. ta.Y.in olu~anl~ı ,u 

be mu.rnessıllen beledıye rıyaee 
Sa'- Davası Owse A•"•a• saatleri tine bildirecek makam zat ltleri-

•ı• .,...,. ' ne havale edecekıir· Zat illeri 
&t:re• binaaııuu. yolsuz aaıı. Ortaokul ve lilelerden yanın memur vıt müatahdıım bak -

işinden dolayı muhakeme edil- ııün tedr,sat yapacıık:ann prog- kında t~kilıatını ikmal edeaet 
mekte olan Deıllzbank erkAnı • ramı hazırlanmak üzere, dün Ma ve tetkikat evrakını memurin ko 
n:n muhakemelerine bu;gün saat arif Müfettişlerinin ış! irakile bir .mi8yonuna vereoeı4tlr. Bundan 
K ta ajır ceuda devam olwıa- toplantı yapılmıştır. Bu toplau- mora beledi:re memurlan -
aktır. tıda ııuk ve yakın orta olmllanıı Jaıvdedllmiyeeek.tir. 

Yusuf Ziya Öniş ve Tahir Kev sabahlan dene başlama saatle-
lı:rllp vı Neş'et Kasnr.rilin tahli • ri tespit edilmiştir. DEN iZ 
fe talep:eri hakkında bugün ka- Qv t 1 · Nakil Li t · 
rar verilecektir. gre men arın s 8SI . .... ; t'..ı....a...: 

1 lstanbuı ilk tıedrlsat ötretmen ,._,,z ....,.,.-, 
ki KatJia Muhakemesi !erine atı natil ve 1>ecavişlerini · Alrdeıı1ıı a1er1ııırı dlill ııonnai 

Dün abr c:aada iki zevce ka- ihtiva eden kadro; Maarif Mü • olarak başlamıştır. İlk o~ 
tillnin muhakemesine devam o- . dllrlfiltü tarafından Ankarayı Bartın vapuru Ayvalığı gtımlt-
lımm1J4tur. 

1 
ııönderilmı.tir. Kadroda 200 na- tir. V«Uen haberlew llllre Jıle. 

Bwılardan biri Balili oıtlu Ri- kil :rapılmıttır. sin hattının açılması l4ıin de tet-
fa: i.sm.indedirve bir ihanet filp- Yeni T&Jİnler kikler yapılmaktadır. 
::~ üzerine kansını öldürmüş- lstanbulda açık bulunan dört 0()0 

ilk tedrisat mllfettlşli~ne Gezi T 1 C A R_ll_T_ 
Dtjterl de Artln nAmında bulu T 

nup avrı yqadığı lı:arıaını lı:ıa • erbiye enstitüsü mezunlarından TlıicİJI isti-Ticant iM 
kanç.ık netic.ınde vurm1J4tur. Ethem Sa ·anııil, Mwıtala Eşref Yo .. 

Her liri katilin de tecziyesi ia- ve Siirt :Maarif müdürü Eşref ta 
•-·-'- ve mulıalteme .lııarar ı..1n yin ed'tmı.tlr. _.....,. .. --<D()O,,__ 
bqka bir güne tilik olunm111tur. p O L l S 

MahkAm Oldu ----
Meçhul Cesed 

Milrveı iaminde bir Jradınm 
yüzünü jiı.tle yaralıyarak gü • 
aellii-Ai tahrip etmek il.iyen Be 
fik ilminde biı- ı,ıencln muhake
mesi dün neticelenmiştir. 

Muhüeme. auçu sabit görmi14 
ve Rertkl 8 a.J hıpq ve 200 lira 
tazminat ltuına ınatıkfım etmlt
tir. 

er· Ay Hapis Yatacak 
~~dd.I~ 1"ıar ve cualara 

rağmen 8 ınctaefa di'.encilik es 
derken yakalanan Sa!Jli isminde 

Evvelki liin Fenerbalıçe açık
larında bir c1aet bulunmuttur. 
Polia cesedin hüviyeti hırkkuıda 
tahkikat yapmaktadır. Morp 
Iııaldırılmış o'. an ölünün biı' «aza 
kurbanı oldutu tahmin ollmmak 
tadır. 

-0()0--

ltam lldde lhtiJacı 

İsviçre ile anmızda yeni bU 
ticaret anlaşması yapmak üm
re Berne ııiden Türtofis mllp • 
viri Atıf da dün sabah şehrimtze 
dönmüştür. Müzakereler bitıııe
mı., yalnız İlıviçrenin memlelre
timizden al8calı buldaY ıııe dl -
la' mahsullt Mldanda aııl-.ma 
olmuştur. 

ııOır 

it K11• 
iş kanunu mucibince, fabrika

lar ameleye matıaua d....,_ -
ler açmaıtı mecbur eılllmfftl lk 
tı8ld V elı&letl tarafmılmı den -
'-kirin açıliaııııına ait wrilm 
ildllll.et l>ltmd llaı:nıdlr: 

•-..s.a. y.ıa.... bir adam dün tekrar suç üırtttn-
~- ~• de tutulmuş 1 ıay hapse ve o ka-

tir. 

ktanblll iktıaat mildilrllilü. bil 
M fabr!kat&l'ltte ~ııı wrta 
mimde, fabrlka!ann ne gibi ham 
maddeve !htlyac:ı elduJunu, .ım 
diye kadar· bu libi maddeleri 
hangi memleketlerden tedarik et 

Dün fabrtlı:atörler sanayi biıii
ğinde toplanarak bil dershanele
rin aı;ı!ınası için, İktısat VekAleti 
ııezdtııde tıeıebbillatte lıulwıma
ıta karar vermifleıdir. ~ Heybeli, Kısık· dar da bell!dtye hizmetinde ça 

b, Bmtıwln, J'erlköy, Bakırköy lışmaııa ~uştur . 
~e~lıltlannın yolları tanz m e- l I K O N O M' I 
dilm•Jlir. Mezarlıkların sııları ço 

Aaıtılmakt~ Almanraya Satılan Tutun 
M il T E F il •K Ger.en yıl ieinde Almanyayı 

tlitıin ihr111Ç eden memlakeUer a-
P ren SSS Matek Geldi rasınd dordunciı ııe mekte oldu 

Mı r Kralı S. M. Farukun ak· 
rabalarından Prense• Melek dün 
11bah Paris en ş mıze ııel • 
mi tır İ tanbıılda b kaç gün kal 
dık en sonra memleketine gıde
cektir Avrupada Mıaır zengin
le den yaln z ~ Şivekar 
kalmı.ş' ır. 

Otta Avrupadan Gelenler 
Dün sabahki konvaıısıyonel tre 

ni ile Avrupadan birçok ta"ebe 
ıeelmiştfr. Bunlar arasında 10 1-
rllklı, dört traıılı, iki Hintli tale
be vardır. Bunlarctan bqlra bet 
Türk talebesi ııelınittlr. 

Pr.Uılr Çaba. w 
Alınan milhendll!erirıden Genel 

ner ile Pı ... Çaba cfiin Abııh 
Avnıpadan lfl!lırlmlze _.1ın1.._. 

dir. 

li aıra, lodoa yakalamııt bir 
cemi ab•klılJ ile, ona paça, ıı.. 
ta çıka ıol alıyordu. 

Galtp, hayvanm hızını k ıet 
için var kuvveti:le dbglıılere a
ulırten bir yanden da iiıllir di
Jiyonfu: 

- Kusura l;ıııkmaymız hanıme 
t.eıııdi, sızı biraz fazlaca sarstım 
amma, cıftllğiıı yor.an hep böy
le fena değildir, dfyonlu. 

Pakize ili pkafa vuftia: 
- Eaaaen ben yol gormiıyn • 

rum ki.. 
- Korkmayınız, biraz sonra 

ctijııiin yol betlar. 
Galip misafirini teskin etme

te ~ Pakize butur. kor
kuınuıa raAmen. azgın ve act>mi 
kısra~ı biiyük. bır maharet kul 
lanaıı. idare eden Galibin soguk 
kanlılıjpna hıyran oluyordu: 

- Araba yaııtına girııeniz bi-
rinci olacııimız mulıekkaktıt'. 

- Buııe lıiıc tüPbe etınem. 
Tam bu ııırada Galip küfretti:. 
- Hay Allah beliııını verııiu. •• 
-ffegMpmw • 
- Bu da nereden çıtU?, 
GaliQ dişlerln.i p:ııdattı. Bu-

ılmıştır. 

A m satılan tütünün 
miktar 11 mılyon k !odur. 

T utUnlerimiz RağbetGörUy!lr 
Amer k ve Almanyada koku

lu tiltünlenmiz büyük rağbet 
kazanmaktadır. Amerika bu yıl 
memleke im!zden her senelı:fnden 
fazla tütün alacağını bildimıi4 -
tjr. 

Alma•yadan Galan Tekliffer 
lı:lerillJ{ en llfl""' mevcut olma
dıb halde, Almaiıyadan burada
ki tiearethanelere, fabrikalara ııe 
len -Stıııılarda, mal 11tmek i· 
çln teklifler yapıhnaktadır • 

Her iki memleket arasında bir 
alLaşnıa olmad•ltı lıc;!n, taetrle -
rtıniz ııu. teklillai kMul etm8*e 
imkiıı ıöremeıııişleldtr. 

&iizı nelı:adar akallill vana :ına 
çatıyordu. Bu danıcık yolda otoz 
mobilin onları önleı:neei aUiJik. 
ton batlıa bir fllY clelildi. İfte 
ti öteden bir otoJJJOl>il gellytır
tiu ... 

.Bq yoldan oıomobil ile araba· 
nan bıribırlerine dokunmadan 
~lmeleri haylı zordu. J'i:va 
ki otomobilın yanında bir ara
balık ver kalıyordu, fakat hızla 
yol alırken geçmek tehlikeliyd . 

Şafiir bu tehlikeyi eadi ve ier 
bal olomobilı kenara alıp dur · 
durdu. 

Haydutsa, kaygısız, fütursuz, 
var hızile otomobile yaklaştı ve 
bir ~ kala zınk diye durdu. 
Burnundan derin derin, öfkeli • 
öfkelı soluyor, gözlerinden ateş, 
eğz ndan köpuk pusk(ırüyordu. 
Galibın kuvvei mineviyesi kı

nldı. Lıte korktuğuna ~amış
tı. Bu veni hadise, bu aksi tesa
duf Haydudun inadını bütün 
bütun kabartmış, hırçınlıjpııı 
artırmıştı. 

Haydut ~üy'ordu, 
Kısraıtının aksilillinl bilen Ga

lip, onu yumuşatmak, harekete 
aetirmek i~in tathllkl& ne v-ıı-

tiklerini 10rmuttur. 

NOTLAR 
BELEDİYE fl?TiKA& 
OUIADIGllU aön.ttroa 
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- •anıuı •-•: Bele<ll:re .. . 
birde lldlkir )'&IJl)lmMIJtau 1..ıılt 

eımı.. Bu ııetkıeJe ne - "1-
.....ı -T. 1111,..ı i ;I HMa ile, 
hansl elemaa ft mite• ' n ile 

bıı ba8 ...w& etllT - :rM ııt· 
ı- :rer!er?ala • ' ....__ iti• 
Dl, 1ılr :rdflll bllıb'eolıae ıJI • -
ve lam ilıı a1da 1111 iti lllılleel...._ 
,.,,,..,... _,...,....,, Dllıa, ,. 111-

- dllll?ı CııPta iııtlkir» 
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malt JAzımcelirae lıepıiııi yaptı. 
Fakat ne yapaa aaflJe idi, ıray. 
dut ayak diN!§§lil. tiapıı llllı -
yor, kuyrutunu aallıyor, ldpıt
yor, bir actım bile atmıyordn. 

Yolun ortaamda kalamnlardı 
ya ... 

Pakizeye: 
- Sıkı tutununuz! Dedi. 

Dizııinleri biraz geVf&lti. kJr. 
bacı kaldırdı, evvell havada, son 
ra hayvanın ııUne. altında 1ıırıl· 
dayan kalçalannda pldattı, bir, 
bir kere, bir kere daha vurdu. 
Neye ujtııldıbrıı pşıran Haydut 
derhal şahlandı ve gene yayın
dan fırlamak istiyen bir ot ııtbl 
önüne fırladı. 
Galıp dtzır!nlert gerdi. Hay -

dut şiıı)di, biraz evvellri lıızıııı 
ııölRl!de bırakan bir süratle yol 
alıyordu. 

Otomobilin yanından mucize 
kabilinden olarak, çarpmadan, 
devrilıp burdebq olmadan geç
tiler ve dar tarla yolunu kazasız 
qıp ı;iftlığm biraz daha gen·ş 
§Osesıne çıktılar. 

Haydut, sanki ruzgirla yanş 
ediyordu. 

Pakizenin dudakları, dıli kuru 

mm.a»in •tlZIAUJlll 
"iifalz •TI JmAYETSfu>ia 
,__ ... llrS IPI -

.... 5 ;SR''•ilt 7 77 ?Sp.-
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Y• .,...,_, ltıılılldar 'h' 
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lıı •'ır'll9-ıa ....... ..... 
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lıı!7al durm\lllu. Ne tren, l)ll ote
mobll bu kadar hızlı gitmer!li 
Pakize ömründe bu derece süra 
ti ne ıı&ııdio. ne de ı.ttuıftli. 

Haydudun aftılı _,. adım
ların tepraldaala çUıardıAı tok 

- ufı*larda almi -.ı.. u -
yaııdmı'or, ber adımda arabanın 
ı.r tarafa lıuı' ulmıı" ~ 
.... s'ım~ ıPbi çatızdıyordu. 

Bira ymı Ple Galilı?e 'IMılllı 
... :g ısııtt kadar kodmıadıit
m anl8dı· llafır, ynmrda GMlbi 
hlile~ korltusu kalmıyordu. 
Eler başka biri ile olsaydı ve bu 
.. kilde bir araba. seyranına çık
aayd&, 90kfan dütüp tiayılnllftı. 

Gariv ~. Galip OIUIA kalbi-
ne bu deıece kuvvet veriyor-
du? Buna çok şaştı. 

Bir aralılz G.ıtp oturdujıı yer 
de. biraz doll'uldu, Haydudun 

majrur, dik, ş&hane başını dik
llatle ııözden geçifdi sonra Pa
kizeye eAi}di: 

- Korlwyor mwıunuz? 
f Al'fctrn 11111' J 
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HASAN Deposu Müdüriyetinden: 
Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada Ha
san Glüten mamulatının ve Hasan Özlü 
Unlarının diğer bir müesseseye satıl

dığını ve bu sebeble badema işbu müs
tahzaratın çıkmıyacağına dair rakible
rimiz tarafından kasdi olarak işae edi
len tezviratın ve yalanların asıl ve esası 
olmadığını, bütün Hasan müstahzarah· 
nın cihanşümul olan şöhretile mütena
sib bir surette gayet nefis olarak istih
zar edilmesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebile fiatlarında bir 
zam veya değişikliğin yapılmadığını ve 
yapıJmıyacağını Hasan müstahzaratını 
seven ve meftun olan sevgili müşterile
rine ilan olunur. 

Resmi Dairelerin Nazan Dikkatine 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlan İşleri 

Bürosundan 
Kai{ıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 Eylülden iti

baren i18nlı gazetelerden beher ilan için ancak ikişer tane ve
rileceği 11azete idarehanelerinden bildirilm~ olmakla alakadar
lara arzolunur. 

Halkalı Ziraat Mektebinden: 
Ziraat Mektebi hayvanları için 

alınacak olan (12000) kilo susam 
küsbesile (2200()) kilo teksıfır 
ince kepek açık eksj]tmeye konul 
muştur. Halkalıya teslim sure
tile muluımmen bedeli (1446) li-

radır. İhale 17/9/939 pa;oartesi sa
at 15 de Halkalı Ziraat Mekte -
binde yapılacaktır. İstekliler şart 
nameyi İstanbul Ziraat Miıdür
lüğünslı; ıtörebilirler. İsteklile

rin % 7,5 teminat paralarile bir 
Jikle ihale günü, saatinde me<k

tepteki komisyona müracaatları. 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakim 
liğinden: Marika, Katina, Kos -
tantin ve Vasilakinin Ülfet ve 
Sabire aleyhlerine açtıkları iza
lei şuyu davasından gayrimenku 
lün taksim kabiliyeti olmadığın
dan bilmüzayede satılarak be -
delinin hissedarlar arasında taksi 
mine ve bu suretle şuyuun izale
sine karar verilmi~ ve karar 
24/1/939 tarihinde Ülfet ve Sa
bire vekilleri Mustafa Halide 
tebliğ edilerek kesbi kat'iyyet 
ettiği anlaşılmış ve gayri men -
kul Bakırköyünde Silivri ve Top
kapı haricinde Maltepe paraken
desi Çırpıcı mevkiinde 2 müker
rer eski ve 29/30 yeni numaralar 
la mürakkam Pertevniha1 vak -
fından şarkan Kastaki zevcesi E
len; bahçesi ve bazen Polikseni 
tarlası garben bazen Davutpru,a 
tariki ve bazen Mitatpaşa tarla
sı ve şimalen Çırpıcı çayırı cenu 
ben Y anko tarlası ile mahdut 4() 

dönüm atik mikdarında ve 600 
lira kıymeti muhammineli ve bir 
adet bostan kuyusunu havi tarla 
açık arttırma ile bi1müzayede 
satılacaktır. Birinci arttırma 
20/10/939 saat 14 den 16 ya ka
dar devam edecektir muhammen 
kıvmeti bulmadıgı veyahut talip 
zuhur etmediği takdirde ikinci 
arttırması 6/11/939 pazartesi sa
at 14 ten 16 ya kadar devam e
decektir. Taliplerin muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu n.is 
petinde pey akçelerilc beraber 
memuru mahsusuna müracaatla
rı ve fazla malumat istivenlerin 
divanhaneye asılmış şartname ve 
938/155 sayı'.! dosyaya müraca
atları iJfın olunur. (20413) 

ZAYİ İKA..'\IETGAll 
TEZKERESİ 

,~-----·--------------------~ Emniyet Direktörlüğünden al
d.ğım 31/003357 numaralı ika -
"'.e'.gah teskeremi k~.ybettim. Ye 

1 
nısıni almak ıçın muracaat ede
ceğimden eskisinin hükmü yok 
tur. 

1 Resmi Dairelerin Nazarı 
Dikkatine 

Kağıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığımız müş
külat dola)'lsill! kağıdlarımızı idareli kullanmak mecburiyetinde 
kaldıio' Hac:mlcrimizi küçültmek ve yazıları daha ufak puntularla 
dizmek gıbi tedbirlere baş vurduk' Bu cümleden olarak şimdiye 

kadar 10 puııtu üzerinden dizilmekte olan ilanları 15/9/939 tarihin
den itibaren 8 puntu ile dizmiye karar verdik. 

Hurufatın ki~çülmesinden dolayı ilanlar hiç bir eksikliğe ma
ruz kalmıyacak yalnız işgal edeceği yer ve kacım kısalmış olacak
tır. 10 puntu ile e puntu arasındaki n;sbeti muhafaza için ilanların 
beher saııtiminr!Pn şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tarifeden 
yalnız on kur:.ış fazla üaet alınacaktır. 

Netice itibarile bir iJanın 10 puntu üzerinden dizilmesile alı

nacak ücret ayni ilanın 8 pun tu ile dizilmesinden alınacak ücre
tin ayni olacaktır. Elimizde olmıyan sebeplerden dolayı vaki bu 
deği~iklil\ı mazur görmeler ini r ica ederiz. 

Büyükadada Şehbal sokagın
da 29 No. da İtalyan tebaasın
dan Umberto Pompilya Ceydo 

Dr. Hafız Cerr. al 
( Lokman Hekim) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pozar 
hariç her gün 2.5 • 6, Sa lı , 

Cumartesi 12 • 25 fıkarava 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat Di .. 
rektörü: A . Naci, Basıldığı Yer: 

Son TeJgraf Basımevi. 

Galata Rıhtımı 45 Numarada • HANS V AL TER FEUSTEL MÜESSESESİ 
Kara ve Deniz Aşırı Beynelmilel 
Tiplerdeki Emtianın Memleket içine 

Buyuk Nekliyat ile Ağır Ve Hususi 
Nakil ve Aktarmasını Deruhde Eder. 

Posta Kutusu: 1436 • Telefon Merkezi: 4-1848 • Telgraf adresi : ALSTER. Bütün dünya Limanlan 
ve Avrupanın Münakale ve hudut Merlı:ezlerindelı:i ea tanınmı7 nakliyat 

müesseseleriyle irtibat ve münasebetleri vardır. 

iiıııı ..................................... --..... lllİlllll .. .. 

iKDAM 

YENİ PLAKLARI 
HAMİYET 

«Palais glide» 
A X 2191 lzmir Fuarı 

Hatay Türltllsii 

SEYYAN 
B O 5325 

Yeni dans pliikı 

<(Palais glide» 
Rorsey, Horsey 

A X 2190 Zehr~ - Tango 
Cemıle • Tango 

SAHİBİNİN SESİ 
ve acenta)arında 

Şirketi Hayriyeden: 
1 - Mevsim sonu münasebetiyle KÜÇÜKSU Pliijı kapanmış ve 
bu P!fıja tahsis edilen seferler ilva edilmiştir. Ancak Anadolu
hisarının Yenimahal'.e cihetinde oturan sa)'ln halkımızın ihti
yacı nazara alınarak tariiede muharrer seferlerden yalnız atideki 
postaların kemakan Küçüksu plajına ugrayacağı, sonbahar ve 
kış tarifelerinde de ihtiyaca göre seferler tahsis kılınacağ ı şim 
diden iUın olunur. 
2 - 17/9/939 Pazardan itibaren Küçüksu Plaj iskelesine ugra
yacak seferler: 
Adi günlerde: 43, 75, 103, 151, 197, 237, 42, 92, 122, 180, 198 ve 222 
numaralı seferler 
Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, :>19, 523, 541, 545, 571, 4()4, 430, 
458, 488, 500, 516, 546, 562 ve 586 nıımaralı seferlerdir. 
3 - Pazar tarifesinde muharrer 416. 533 ve 563 numaralı sefer
ler 17/9/939 dan itibaren liığvedilmistir. 
4 -Adi günlerde 9,15 de yeni mahal'den hareketle Sar:.ver, 
Büyükdere, Tarabya, Yeniköy ve Plaja ve 12,15 de Pllijc: n 

Beykoza kadar yapılmakta oian seferlerle 13,15 ele Beykozdan 
Plaj, Üsküdar ve Köprüye yapılan seferler de 18/9/939 dan ı ı
baren yapılmıyacaktır. 

Yeni Mevsim Dolayısile 
ELBiSEYE DAiR İHTİYAÇLBRlNIZI 

Şimdiden Galatada Meşhur 

EKSELSİYO 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ ŞIK ve DA YANIKLI 
alabilirsiniz. 

ERKEKLERE MAHSUS 

Her Cinı INGILIZ MUŞAMBALARI 
Her Renkte !::ıu Geçmez ve kayar LODEN PARDESÜLERI 
(lmprej!'nol) 
Her Cins ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumaşlarla iki prova ile ısmarl ama , 

PAPDESO, PALTO ve KOSTÜMLER yapıfı r. 
K ADINLARA f .AHSUS 

Gavet zengin Çeşit ve SON MODE.L üzerine iPEKLi 
~ UŞAMBALAR HER ne~ i YÜNLÜ ve GABARDiN 
P ARDF.SÜLER. 

Ç J CUKLARA MAHSUS 

MUSAMEA, PARDESO,PALTO~KOSTOMLER 
' Rekabetsiz Fiyatlarla Gala tada : 

Ekselsiyor 
BUyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız. 

TUZLA içmeleri 

~===========:====-======~==~=============================== 

- Bütün kapılar kilitli \'e sür 
gülü idi. 

- Yan pencereler? 
Hizmetçi bir an düşündiı, son 

ra bırdenbire: 
- Evet, dedi, muayene odası

nın pcn.crc>i açıktı. Herhalde 
çıkmışsa, oradan çıkmıştır. 

Merkez muavini geriye döndü, 
yavaş yavaş merdivenleri indi. 

Hakikaten muayene odasının 

penceresi ard>na kadar ıa.çıktı. 

Eğildi. Çiçek topragında bir a
yak izi ızördü. 

Ayak ızini bozmamağa dikkat 
ederek, hemen pencereden dışa
rıya atladı. O da tıpkı doktor gi
b i bahçenin her tarafını muaye
ne e:ti. O da doktor gibi kolayca 
ayni ıwtirelere vardı . Nihayet 

Zabıta Romanı : 31 
boş evin camlı kapısının önüne 
geldi. 

Nihayet sofada doktor Haddo
nun boylu boyuna uzanmış can 
sız vücudü ile karı;ılaştı. Başın
da a~ır bir yara vardı, kan sızı
yordu. 

Bir saat sonra Eksfild'den ge
len müfettişe anlatıyordu: 

- Hemen hastahaneye kal -
dırttım. Muayene ettiler. Üçte 
J:ıir ümit olduğunu söylediler. E
ğer ölmezse vaziyeti daha iyi an 
!arız. Artık Kosdon'un çılgın bir 
deli olduğuna şüphe etmiyelim. 
Fakat hangi maksatla doktorun 
evine girdiğini bir türlü anla -
mıvorum. 

- Bana öyle geliyor ki, doktor 
Kosdon'un aleyhinde bazı de
liller buldu, bunların belli ol • 

masını ·sterııedı. Biz şimdıki tah
kıkatı !ehir edelim. Vazıyetın 
son derece vahim bır şckıl aldı
ıı;ına şüphe yok. 

Merkez muavini dt-di ki: 
Aklıma bir :,ey geliyor. 

Söyliyebilir miyim? 
- Söyle. Brumlev, söyle! 
- Bütün boş evlerde bir araş 

tırma yapalım. İcar ve isticar a
centeleri bize bu evlerin listele
rini ve anahtarlarını verirler. 

- Evet Brumley, bu fena bir 
fikır deitil! Bunu yapınız. Kos -
don'a yataklık eden bir şeriki 
cürmü olduğunu kabul edıyoruz . 
Fakat altı bin nüfuslu bir yerde 
her şahıs hakkında ayrı ayrı ma 
Ifımat almak güç şey! Bu boş ev 
de isimize yarayacak başka hiç 
bir ize rastlamadınız mı? 

- Köşk oturulmuşa benzemi
yor. Kaçan adam bu evden iki 
defa geçtj. Biri doktorun evine 
pencereden girerken, öteki ayni 
yoldan ve bo.ş ev tarikile kaçar
ken ... 

- Belki şimdi benim sözleri
me inanacaksınız, dedi. 

Merkez muavini vata4ın bu-

ruşuk çarşafını gözden geçirdı. 
Doktor Haddon'un elbiselerınin 
katlanmış bir halde orada bulun 
rlui\unu gördü. Fakat pijaması 
meydanda yoktu. 

- Peki, pijaması nerede? Di
ye sordu. 

Mis Bagge: 
- Doitru, dedi, acaba nerede? 

Sonra daha başka bir şey var. 
- '.söyleyin, söyleyin, çabuk 

söyleyin! 
Kadın boş bir çekmeceyi gös

tererek: 
-- Çekici de meydanda yok! 

Dedi. 
Merkez muavini şakağını ka

şıdı: 
- Demek ki, bu çekici bir si

lah makamında alıp götürmüş 
olacak. Öyleyse geceleyin şüır 
heli bir gürültü u;itti, ne olur ne 
olmaz diye çekici eline alarak 
aşağıya indi. Bu sabah kapılar
dan birini açık gördünüz mü? 

Hizmetçi kız hemen cevap ver 
di: 

- Bu takdirde, Kosdon'un boş 
bir evde oturmaktan ziyade, mo
bily alı bir yerde oturmakta oldu 

ğu da akla gelıyor. O halde bütün 
evlerde arastırma yapalım. Ar -
tık bu ı de bıçak kemiğe dayan
dı Brunıley! Kosdon ka~alı bir 
hafta oluyor. Biz hala yerimiz
de sayıyoruz. Eger bu böyle de -
vam ederse, sonu bizim için he
zimettir. 

- Evet, halkın da sinir lenmi
ye başladıgı muhakak! Mesela 
Dusburı... Mezuniyet istemiş, 
çabuk alamad~ı için canı sıkı
lıp duruyormuş. Sonra Derek Ri
kardo kapısında daimi bir mu
hafız istiyor. Tehdit edilen adam 
lar arasında yalnız miralay Det
mar Kosdon'la karşılaşmak isti
yor. Hakilcaten bu miralay ya -
man bir adam-

- Onun da emniyetine dik -
kat ediyorsunuz tabii? 

- Elbette! Fakat bazan muha
fazasına memur ettiğimiz adam -
!ardan kaçıp kurtulmak istiyor. 

Müfettiş düşündü: 
- B u nasıl olur? Dedi. 
Sonra birdenbire bir şey ha· 

tırlamı~ gibi: 
{ArlcaBı w.T} 

t4 - F.YI,()I, l!l:ııt 

ıı i S TAN BUL · 8ELED1 YE Si N DEN 1 
Eyüpte Nişanca mahaJesinin Sarısamur sokağ:nda 36 numaralı 

eskı Rumı Mehmet Pa~a Mektebinin kiraya ver;lmeı. ;çin 2490 nu· 
maralı kanunun 43 üncü maddesine göre temdiden a~-k arttıı-maya 
konulmuştur. İhale 28/9/939 Perşembe ııünü saat 14 dl' daimi enciı· 
m<>nde vapılacaktır. Senelik kira muhammeni 30 lira ve ilk teminatı 
2 !ıra 25 .. k~ruş.tur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kale
mmde gorule.bılır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupiarı 
ıle ıhale gunu muayyen satte daimi encümende bulunmaları. 

(7286) 

• 
T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar İkram iye Plani 

32.000 Lira Mükiıf at 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, l Eylül, 1 lkinciteşrin 

*5* iKRAMiYELER **** 
l Adet 2000 liralık 2.000 lira 
2 

" 1000 
" 5,000 

" 8 il 500 il 4,000 
" 16 " 250 " 4,000 
" 60 

" 
100 " 6,000 

" 95 ,, 50 " 4,750 ,, 
250 ,, 25 ,, 6,250 ., 
435 32,000 ,, 

T. İş Bankasına para ;ahnnakla yalnız, 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz .. 
i:ımau .. -. ...... _._._._._._._. .. _ .. 

Gayrımenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Kirkor ve Maryamın 5077 hesap numarasile sandığımızdan al
dık arı (4500) Iraya karşı birinci derecede ipotek edip vaa.esinde 
borcuru ödemediğinden dolayı hakkında yapılan takip üzer ne 
32()2 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı madde
sine giıre satılması icabeden Gala tada Bercketzade mahallesın 'n 
Yüksckka'dırım sokagında eski ve yeni 64 numaralı maa oda;ar ka· 
gir dükanın tamamı birbuçuk ay müddet•<? açık arttırmaya kon
muşlur . .Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek isteyen (312) lıza pey akçesi vcrt•cektir. Mılli bankaları
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Biı'ıkmiş vergı
Jerle çöp ve fener resımleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve del
laliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 23/9/39 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servi
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzum:u iza
hat da ~artnamede ve takip dosy ası~a vardır. Arttırmaya girmiş 
olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gaynmenkul hak
kında her şeyi öğrenmiş ad ve iti bar olunur. Birinci arttırma 
1/11/39 tarihine müsadif çarşamba günü Cağaloğlunda kfiln sandı
ğımızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pı' abilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacagını tamamen gtçmiş ol
ması şarttır. Aksi takdirde son art tıranın taahhüdü baki kalmak şar
tilc arttırma 16/11/39 tarihine müsadif perşembe günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çek arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları 

nı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müs bitelerile beraber dairemize bildir
meler; l.ilzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 938/1378 dosya 
numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lü
zumu ilan olunur. 

DİKKAT 

Emn;yet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek isteyenlere, muhamminlerim izin koymuş olduğu kıymetin yüz
de kırkını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (7293) 

Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine 
Katıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğ-radıkımız mU külat dolayı

sile katıtlanmıı.ı idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık. llacimlt'rimızi ku

çtııtmek ve yazıları daha ufak puntularla dfzm<-k l'ibl tedbirlere başvurduk. 

Bu cüınh.•den olarak şimdiye kadar 10 puntu Uz.erinden dizilmekte olan nan
ları 15/9/939 tar ihinden itibaren 8 punta ile d izmeye karar verdik. 

Hurufatın küçüJnıesinden dolayı llinlar biı:bir eks ikUie maruz kalmıya• 

cak yalnız işgal edtcefl yer ve hacım kısalmış olacaktır. 10 punto ne 8 pun· 

tu ar;ı!;ındak i n isbeti m uhafaza için ilinların beher santiminden şimdiye ka .. 

dar tatbik edllmek1.e olan tarlfede yalnız on kuru faıla ücret ahnacakttr. 

Netice itibarile bir ll inm 11 puntu üzerinden dizilmesile a hnat'ak ucret; 

•Y»• Uinın 8 pun tu lle dizilmesinden alınacak ütretln aynı olacaktır. Elimizde 

olmıyan sebeplerden dolayı vaki bu defiflkliil mazur rörmelerlnl r ica ederiz. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 _ Bütün sınalar içm yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe 

kaydına devam olunmaktadır. 

2 _ Eylfılün onuncu gününe kadar kaydını yeniletmiyen eski 
talebenin müracaatler i kabul edilmiyecektir. 

3 - İstiyenlere kayıd şartları nı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Poliı Karakolu arkası. Telefon: 22534. 


