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Alman Orduları 15 ikinciteşrinde Holanda 
Ve Belçikayı i$tiliya Başlıyacaklarmış ! 

Alman harp meclisinin 
verdiği mühim kararlar 

~- ........ ..... ••• 4# ti: 

Söz Artık 
Silahın dır 

Garp devletlerinin da

Va•ı ve Almanyanın İ•· 

tekleri malümdur. Bun· 

ları telif etmiye imkan 

yoktur. Silahın namluıu 

nihai kararı yazacak

tır. Buna göre, dünkü 

Alman taarruzunun 

manaıı aıikardır .. 

Yazan: Şükrü Ahmed 

Holanda Ordusuna 
Harekete Hazır 

Olması Emredildi 

Yugoslavya Geniş 
Mikyasta Emniyet 
Tedbirleri Alıyor 

Amerika Sahil-
(ı 

Bir Kısım 
Mayn Döküyor /erine 

Belgra.d. 11 (A.A.) - Yugoslavya bugünkü harbin dışuıda kalmaya kat'i l 
olarak karar vermiş olmakla. berber bütün memlekette ı-eniş mikyasta em
niyet tedbirleri alınmaktadır. 

Bel,grad ve diğer büyük şehirler belediyeleri kuvvetU sığmaklar inşa 

ettirmişlerdir. 

YugoslavYa bava klübü bu sene sonuna kadar bin kadar yeni pilot ;ye .. 
tiştlrllmesloi teklif etmiştir. 

Hava tayyare blimleri çok müsait g-e~mektcdir. 

-----------·--
• 

TÜRK 
BULGAR 

• 

Hududundaki ~ulgar 

Askeri Terhis Ediliyor 
Sofya, 11 (A.A.) - Havas 

Aıansı bildiriyor: 

r 
Ekonomik sahada da, Yugoslavya 

•Emniyet stoklan, teşkil etmektedir . 
Bugünden itibaren benzin sarfiyatı 

hükfımet kararlle tahdit edllm.,itir. 

AMERİKA SAHİLLERİNE MAYN 

DÖKtİLÜYOR 

Vaşington, 11 '<A.A.) - Amerika 

bahriyesi Atlantik ve pasifik sahil· 

]erinden sevkülceyş nokta.Jarma 

maynJer dökmektedir. Bu tedbir, 

karaya asker çıkarma teşebbüslerinin 

önüne geçmeğe matuttur. 

BUYUK BTftTUK'üH 
MANEVİ HUZURUNDA 

Garp cephesinde evvelki rün baş· 
hya.n kuvveW bir Almao taarruzu, 
pw;k:Ur&.ütmüş olmakla berabtt ka -
rak$eri lUba.rile, bütün dünyanın na
zarı dikka.tlni oelbede<ıek maJıiye&-te-
41r. 

Biidlselerln seyrini hepimiz blliyo
nn. Belçika Kralı tlçüncü Leovold, 
Lalıl'ye reıcrek Dolanda Kraliçesi 
Vilhelm.ina ile uzun uzadıya l'Örüş • 
lükten sonra, mu.basamaum durdu ... 
ru.Jma.sı ve blr sulh masasına otu ... 
rulup l'Örilfülmesl i,;in İngiltere .Kra .. 
bna, Fransız Cumhurrelslnc ve Bit
ler'e bir tavassut teklifinde bulundu
lar. Bu teklifin insaniyet bakımın -
dan kıymetini kimse lnk:i.r edemez. 
Fa.kat davanın i!iYÜZü cözönüne 
l"e,lrildiil zaman, manzara. değişmek
ledlr. 

l\lilllelilr.ler ı.ratından düşürlllen Alınan tayyarelerlnden biri 

Roma, 11 (Hususi) - Berlloden ırelen haberlere göre, Bitlerlo relsllii 
altında bir harp meclisi toplanmış ve bu loplanlııla fevkaliide mühim karar
lar vertlmlşlir. Beynelmilel vaziyetin lnlılşafı endişe ile lalı.ip edilmektedir, 
Bola.uda ve Belçikanın Alm:uıya tarafından tstUii edlln:a.esi tehlikesine mu
hakkak nauri ile bakan mahfiller harbin fevkalade vahim hidiseler doğura-

Buglar - Türk hududunda 
bulunan kıtaatın büyük bir 
kısmı, silah altına çağırılmış 
olan son ihtiyat sınıfların ser
best bırakılması neticesinde, 
20 teşrinisanide terhis oluna • 
caktır. 

ı 
r Arkası 3 üncü sayfada] 

Dahiliye Vekili I 
Dün Ankaraya t · 
Avdet Etti 1 

ı 

cağını söylüyorlar. • • 
Bubin g'arbe doğru genişlemesi ve ---. 

iki bitaraf devletin muhariplerin teca-

Altı Yetime Bakan 
Bir Asker Ailesi 
Hakkını İstiyor ! 

Dolanda ve Beloika.nın bir sulh ta
vassutunda buJunma.larmm, şiddeiılt 

bir Alman ta.zylk. ve tehdidini hisset
melerinden ileriye ırcldlğloden ,üphe 
edilemez. Bu iki küçük meıııleket, 

bütün bltarafhklarma raimen relc • 
eek lehllkeyl sezdikleri için, i.felln 
önüne seçecek son bir teşebbüste bu
lunmWjıla.rdır. 

BaJbokJ h:idiseler, bn iki hüküm • 
darın yaptık.lan ieşebbilslerfn, üm.Jt .. 
ıtz bir aulb lmkinla.nnı aramaktan 

[Arkası 3 üncü sayfada] 
tıtlKR tl AHMET 

vüzüne uframası herhalde iyi karşılan 
mıyacaktır. İtalyao ga.zctclcri vaziye
Uo vehamctlnl hafifletmeden bitaraf 
müşahitlerin kanaatlerini neşretmek
tedlrler. İstila hareketinin 15 Teşrlnl
sanide başhyaeağı haber verilmekte
dir. D:lğer taraftan Almanya - Bolan
da hududunda vukubulan ve bir 
Holanda.lının ölümü ile neticelenen 
hadise ehemmiyetle kaydedilmckte

dr. 
Alman Gestapo polis teşkilatının 

faaliyetinin artması da nazan dikka
ti oekiyor. 

ORDUYA HAZIR OL EMRi 
VERİLDİ 

Amslerdam, 11 (A.A.) - Umumi 
binaların önündeki muhafaza teşkl

(Arkası 3 üncü F~ytada, 
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il 16 IKINCİTEŞRİN PERŞEMBE : 

~ Oilrıil Başlıye>rl...Iz 1 
İOPMIE ~ENÜ~ 
~ : 
İ YAZAN: SELAMI iZZET : 

i 1 B O Y O K E D E B i R O M A 81 ~ 
~ Bu ıoman, hcyec:uı, edebi dan daha heyecanlı .. Selmayı ta- § 
~ zevk, okuma th.tlyacınızı öyle niyor musunuz? .. Ne yazık... § 
e derinden tatmin edecek ki, yıJ.. Fakat sebredinlz... ==: 
E:i Jardanberl. bu kadar l'Üzel, nefis Selmanın ruhunu, Selmanm B bir tefrika takip etmediğinizi, kalbini, Selmanın bütlin şubJu~ : 

e: siz de itfral edeceksiniz. Terte- fUJJu, sonra.. saadetini~ ve daha ES 
E5 sonra. u:Oıra.bnu «Öpme Beni!» ~ e mJz blr aşk •• Bahar çiçeklerinden 5S 

l
e de size, Selimi İzzet, serenad ça- . = 
s= daha temiz, engin denizlerden Jan bir kitaranm ga.şyedicl ve __:; 

daha derin, yaz akşam1anndan Ürperten sesini andıran, seyyal = 
daha berrak, kalb oarpmtıların.. ve kıvrak üsJfibUe anlatacaktır. a 

(i 16 IKINCiTEŞRIN PERŞEMBE : 

'nınınıımuııuııııoıııııııııııııııııııııınııııın111G111111ıuııınııuınıııunuııııııınıııımunınırıımııııııııııı:nı!W 

Sıhhiye Müdürlüğünün , Garip 
Cevaplar Verdiği Doğru İse, 

Ve Müttezat 
Çok Yazık! 

(Yazısı 3 üncü saylada) 

Milli Piyanko 
İLK KEŞİDESİ DÜN 
1.YERASİMLE ÇEKİLDİ 

Mllli Piyangonun dün merası mıc !:Ckllişlnden btr lntfb& 

Milli Piyangonun ilk çekUlşlne dün 

r 

sa.hah saat onda Asri sinemada başJan .. 
mıştır. Tayyare plyangosunda.n mJili 
plyancoya lnı.ikal eden bu ilk tertibin 
keşidesi munasebetile evveıa. bir me-

rasim yapılmıştır. l\Icrasime şrblr ban
dosunun çaldığı istlklilt marşlle başlan
mış ve ayakla dinlenen marştan sonra, 
milli plyanıo mecllsl Jdare azalan, Ma-

r Arkası 3 üncü .sayfada] 

Faik Ôztrak'ın Ga
zetemize Beyanatı 
Ankara, 11 (İKDAM Muhabi

rinden) - Bir müddeltenberi A
nadoluda seyahat etmekte olan 
Dahiliye Vekili Bay Faik öztrak 
bu akJiam Ankaraya döndü. Gar
da arkadaşları ve büyük bir ka
labalık taraf:.ndan ka19ılanan ve
kil, seyahat intibaları hakkında 
sorduğum suale ezcümle dedi ki; 

- Bu seyahatimde görmedi -
ğim yerleri gördüm. Ve çok is
tifade ettim. 

-0000,<>---

İtalya Kralının 
Yıldönümü 

Muazzam Merasimle 
Tes'it Edildi 

Roma, 11 (A.A.) - İtalya, bu
gün haşmetlu üçüncü Ema.nuel 
Hazretlerinin 70 inci yaldönümü
nü tesit etmektedir. 

Bu münasebetle Roma zengin 
bir surette bayraklarla donatıl
nı.h'ltır. Askeri bir geçit yapıl -
mı.ş ve bu yıl zarfında ordu men· 
supların11 tevcih edilen nişanlar 
kendilerine verilmiştir. 

, ~- -" 
/- iKDAM ---1 ( Spor muharrirleri kadrosunu 

1 ~niden takviye e'~ .... ..___ _ı 

SPOR 
TenkU ve polemlk yazılannı 

;yazan arkadaşlarımız aras.ma: 

SADUN GALiP 
d6 lllihak elll. Dk yazısını bugün 
üçüncü sayfada okuyunuz. 

10 Teşrinievvel Cuma günü saat 9 da~ Reisicumhurumuz: ve 1\fllli Ş~imlz 
İsme& İnönü ve kabine azaları Btiyük Atatüı-k'iln kabrinde ... 

Ne Kırk Katır 
Çocukluiumda dadnpuı bana söy

ledlğJ her masalın sonunda. kötü kişi 

olan cezasını bulurdu. Bu kötü kişiye 
~uhr&kkak her seter sorarlardı: 

- Kırk kabr mı istersin, kırk 

satır mı! 

Kötü !<işi düşünür ve şöyle cevap 
verirdi: 

- Kırk satırı ne yapayım, elbette 
kırk katır isterim. 

Bunun üı.erine adamı kırk katırın 

Ne Kırk Satır 
ayağına bağlarlar, katırları kam~ 

Jar. adam sürüklene sürüklene par
çalanırdı. 

Avrupanıu hali de bir an buna 
benzedi. Ortada. tek sual dolaşıyor
du: Kırk katır DJJ, kırk satır mı? .• 
- Bunlardan han.1isl tercih edilse 

ölüm mukadderdJ. Bugün sual tanı 
d-eğlşmlşe benziyor. Artık kırk katır
Ja. kırk satır ortada pek yok. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
"ELAMİ İZZET SEDES 
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BOYOK TARİHİ ROMAN : 12 

Yazan: M. Sami Karayel 

V avuz Ali Paşa; T ohkirato ve Ent
rikalara Tahammül Edememişti 

- Padişahım, sadrazam, Kasını J 
Paşa ~i ayak direr durur ... 

Sultan. Ahmet, öfkelendi ve, sad -
razama şu, fermanı yolladı: 

- Ba,ıın ı;ana gerekse, elbette ya -
rın kalkıp gidersin? 

Büttm bu me.selelerin iç yüzü l\l 

ıdi: Hadim Hafız Paşa, hoca efendıye 
çatkın idi... Sadr azam kend : giyabında 
entrika çevirme.sın dcyerek lsta.ı:.ı.buJ.

dan uzaklaşt:JJvorlardı. Maksatları, 

Hafız Papyı sadaret kaymakamlığına 
getirmek ve enı.cilca.larını dOndw- -
mekti. 

Yavw: Ali Paşa,İstanbulda olduk
ça mütsi.Uer, dolaplarını çevi.remıye
ceklerlni anlamı,Jıardı. 

Nilekim, sadrazam Yavuz Ali Pa -
şayı Istaa.bu.ldan ordu ile sefere defe
der etmez. sadaret kaymakamı Sofu 
Sinan Pa,ıayı p>dıı;aha azıettirerek 

rerine hoca eıı;.ndınııı bendesi liatll. 
Paşayı &etirdiler .. 

Fakat; işm fena bir tara!ı var -
dl. O da, Ha!u: Paşa, Çatalcaya ka
dar gitmif otan. ve yolda bulunan Ya
vuz Ali Pa,ıaya kaymakaınlık teşek
kürünü yapmak için gitmesi l.azımd.L 

Miitsitler, Yavuz Ali Paşanın, Ha
!12 Pa,ıaya bır Cenalık yapnıasındaıı 

korktular.. ve, buna mahal bırak -
mamak üzere Ktllı dilsiz nam.ile bir 
saray memuru vasdasile sadrazama 
yeni bir emri padişah] tebliğ ettir -
diler. 
Padişah; Yavuz AU Paşaya tö71e 

l>ir ferman yollamıştı: 
- Hafu: kulumw:a hüsnü ınıretle 

muamelede buJ.wımanı tavsiye ede
rim... 

Yavuz Ali .Paşil; bu tahkirata ve 
entrikalara tahammül edememişti. 

Kederinden hasWl.aruiL Ordu ile Baiı
dada varınca vefat eyledi. 

Yavuz Ali Paıa. izzeti nefis tıahibl 
bir vezırdi. Vaıaw.na kariı muhabbe
ti !azla .ıdi. 

Yavw: Ali ~anın vefatından son
ra, Suıtan ıUuneıdıo., kadıw.an ve aga ... 
lan vas.ıtsü.e vucwie geur:wği icra • 
at devleuıı bULl)'e.>Uli raluıeteırufti. 

Mah ı;•ıruı; Suıtan, Mab Peyker 
Sultan. lteruu adamJarıııı vezir yap -
mak ve b.ırer mev.be sahip kılmağa 

çal.ışb.lar. O:=anJ.ı unparatorlugıınun 

tarıh.ınde gocwıru,yen b.ı.d.atJ.er vücu -
de eetırdJJer. 

M.c.>el•; merkezde vezirler azaldı. 

bu ise ıanı dev .ı.ete muhaJJftir deni· 
lerek kuçu& paci 1§aha tevcıhat yap
tırdılar. 

AdetA; iki ortak Sultan. yarıı;a çık
ı nışttlar .. ad.amıarını bırer, birer ve-
zaret mevkı.ıne getırıyor.lard..ı. 

Has odabaşısl Gurcu .Me.amet ağa

ya, kapı a.g.a.ş;ı Arnavut Kara Davut 
gaya, Boşu.ak MlrJhor Mustafa ağa
ya, bost.anc.ı Sırp dc.ınmesi Dervil a -
ğaya ve.z.aret verd.ırd.uer ~ Bu cahil ve, 
devlet umuru bilineı; adamlara vezır
lik. ve.r1p ku.obea.J.tına ot.Urttulıi.r. Us -

le de bwı.lan bu·er SUltan nikiılı et.
tiler. 

Sultan Mehmedi Salis, kardeşleri
ni .kauedu1ce. hemşüel.el'ini, eski sa
raya hapı.etmıı;u. Nasılsa bunların 

bahsını bıle iö•tırek istemiyordu. Bun
ların bir k.wmı hastalıkt.an ö.lmii§til. 
Bakiyesi de bu deia yeni vezirlere ni
kalı ediliyordu.. 

Bostancılı.klan çıkma Derviş Paşa i
le, kapıcı Kan Davut Pa,ıanın ha -
yatları kanlı birer Jz olarak geçti. 

Hoca Mustaca eCendi, rolünü mU -
keınmelen OynJJ'Ordu.. Yavuz Ali Paşa 
zamanında bir biçimine getirip aa -
daret kayınakami raptiğı adanu; Ha
fız Paşayı, Ali Pµ Beluadda vefat e
der etmez derhal sadaret mevkilne 

eetirtmeğe karar vermişti. 
Artık, işler yoluna girecekti. Fa -

kat; akib~Lin çok vahim olacağuu 
hisseden Hadun Hafız Paşa (tavaşi 

idi..) Her nasılsa sadareti kabul etme
di. Reddetti. 
Hadım Ha1l2 Paşa, pek zengin idL 

Keyif ve rahatını severdi. Arap, fazla 
olarak ta korkaktL Sadrazam olun
ca ordwıun ba,jına geçecek, tehlike -
tere, rahatsızlıklara maruz kalacaktı. 
Bunları düşünen Arap, koskoca sa -
daret mevkiini reddetti. 

Nihayet, Sadaret mevkiine yuka -

nda bir yerde ismini ve başına gelen 
akıbeti yazdtguıuz Lala Mel:ılmt Pa.· 
şa getirilmişti. 

••• Anadolu lsyaru burümüştü. .-..ner 
Bursa civarında serdar Nasuh Pa .. 
aanın ordusunu mağlUp e;ylediler. 

Nasuh Paşa, güç.hal ile yakasını 

kurtarıp İstan.bula can at!L Padişa -
hın buzW"una çık.arak.: 

- Padtşalıım, Anadolu iııyanuuıı 

kökü İstanbuldadır. Efendimiz bizzat 
sefere çıkmayınca Cayda olanuya -
caktır .. dedi. 

Nasuh Paşa: Baklayı ıslatmış bıl -
lunuyordu. Hakikaten, Anadolu lıı -
yanının kökü İstanbulda idi. Malı 
Peyker Sultan körüklüyordu.· Knlar 
atasının da bu işte eli vardı. 

Fakat; padişaha bu entrikalan a -
çıkça anlatmağa imk!ın yoktur. Ni -
hayet, padişah Bursaya &ilmeğe karar 
verdl 

Lakin, padişahı Anadolu seferinden 
menetmek için derhal mü!sitlet a -
JBl<landı. 

Sultan Ahmede fÖTle sö7lliyorlar
dı: 

- Efendimiz, bir padişahın alelA
de asiler, ve qk.iya.lar üzerine sefer 
yaptığı görülmemiştir. 

Fakat, padişah dinlemedi. Nasuh 
PoJanın ısrarile sefere Ç>kmağa karar 
venldl. 

Bursa aera:rını hazırlamak üzere 
henüz bostan.cı başılı!ttan kaptan pa
ıalığa atlaDUf olan, Derviş Pa,ıa ile 
NakiuıJ Hasan Pa,ıa memur oldular. 

Ka;yınakarn ve erkan da işe karış
tılar, müfsitlerin adamlan o.lan bu 
paşalar da padişalun bu se7alıatine 

mani olmak istediJer. Mevsimsizlik, 
fırtına muhataralan vesaireyi ileriye 
sürdüler. 

Fa7da etmedi. Nasuh Pa,ıanm fikri 
hepsine galebe çaldL Üç gemi ile Mu
daoyaya ve oradan Bursaya varıldı. 

Lakin, Bursada ecdadının mezar ... 
larıru ziyaret ile ılıcalarda bir iki ha· 
mam yaparak İstanbula dönmei:e 
b.rar verdi 
Padişah, l\o1ah Peykerden, J\.1,fh Fi

ruzdan ve djğer gözdelerinden ayrıl .. 
ıru;;tı. Sefer onu sıktı. Saraydaki 
cüınb~lri geri kalmıştı. 

Nihayet, İstanbula dönmeğe karar 
verdi. Ve, alelacele göı.d.eleri.nln ya
nına döndü. 

Zavallı Sofu Paşa; yalnız başına 
yine Bursada kalmıştı. Sofu Sinan 
Paşa ııslle; · i tedip edemiyeceğini anla

yınca müzakerelere koyuldu.. 

Görüyorsunuz ki, koca imparator -
luk dahili asayişi teminden aciz bir 
hale Lelınişti. 

Sofu Paşa, eşkiya reişlerine valilik
ler teklifine bşladt. Asi Uzun Halil 
Karaman, Sivas, Halep valilikler.inin 
eşkiya r!l ... asına verilmesi şarıile 

sil~ terl<ede<eklerini bildirdi
ler .. 

Sofu Pap; eşlti,ya sergerdelerinin 
bu teklifjnj padişaha anettL 

(Arlwıı var) 

iKDAM'/N ..-.----...a 
Uzun Hikayesi : 6 

KADIN DOKTORU 
Nakleden: S e lami İ zzet 

Ovı<tor odasına girdi. 1 
-Oh! ... 
Dok~or odasının kapısını ka -

payı-µ kendini kanapeye atınca 
derin bir nefes aldı. Adeta sevinç
le inledi. 

Oh' ... Vücudündc tatlı bir sı
caklık hissediyordu. Ka.Lbinde bir 
şefkat ihtiyacı duyuyprdu. Mü~ -
fik, rakik bir adam, bambaşka bir 
insan olm~tlL 

Kendini tanıyamıyordu, için -
de yepyeni duygular vardı. 

Nekadar da yorgundu. Bütün 
kemiklerı ağrıyordu. Kımıldıya
cak hali kalmam.ı;tı. Ezgin, bi
taptı. Fakat yir.e d.: adalelerinde 
kuvvet, kudret hissediyordu. 

Bütüıı yorııunluğuna rağmen 
kımıcdamak ihtiyacındaydı. 

Kalktı, beyaz gömleğini çıkar
dı. Geç kalmıştı, halbuki acele 
etmesi lazımdı.. 

Evet amma acele edemezdi 
meslektaı;ı, 17 numaranın dok
toru ona biraz evvel: 

- HarikuJiıde dememiş miy -
di? 

Doktor Fikret Alın da bir müd
det odada dolaştı, sonra pencere
ye yakla.ştı, aJnını soğuk cama da
yadı; 

cEllerin kadar kalbin de iyi -
lik yapsa, sen diiny anın en bii -
yük dokloru olurdun!• 

Yugoslav ya
dan Bir Ticaret 
Heyeti Geldi 
Heyet Memleketimiz

den Tütün Alacak 
Dün sabahki konvansiyonel tre 

nile Yugoslavyadan şehr .ınize bir 
t icare t [,eyeti gelmıştir. Heyet 

, Yugoslav tücx:arlarından ve tü
tünciilerinden mürekke:ptir. Bu
radan mııJı . e.if maddeler ve bil
hassa tütün mübayaa edecekler- , 
dir. Birçok maddelerin ihracı ser-ı' 
best bırakıldığın.dan evve!C€ Yu· 
gosİavyadan gelmiş olan diğer 
heyet te piyasadan yiyecek mad
deleri ve hububat ala<:aktır. Bu 
maJ.~rı.1 aramızda ticaret muka
velesi bulunınıyan Almanyaya 
sevkedileceği anlaşJınaktadır. I 

Almanlar bizden alacak.an mal 
!ara peşin ve nakit para vermi
ye mecbur kaldıklarından ihti -
yaçlannı Yugoslavya vasıtasile 
tedarik etmeyi daha karlı bul -
mak.ladırlar. 

Almanya ile yaptığı son tica -
ret mukavelesinde yiyecek mad
deler, tülün ve hububat gönder
meyi kabul eden Yugoslavyada 
bu maddeler kendisinde fazla ol
O ı. ıı:u . ..ı. J<U~uan b..zaen ~edari.k et -
miye mecbur olmaktadır. 

00 

BELEDiYE 

leş ~enelik RIAn:n Tet
kikltri [itiyor 

Prost. Karaköy, Taksim yolu -
nun plan.nı tetkik etmektedir. 
Beş senelik imar pliınının tetkik
leri yakında ikmal ed~ ola
caktır. 

7 Miıyon Lira Harcanac:ık 
E'.ektrik, tramvay, tünel işlet

mesinin ıslahı için yedi milyon 
lira harcanacaktır. Y€di milyon 
lira ıs.aha . a harıcandıktan sonra 
elde edilecek kar; belediye imar 
işlerine İ ~rcıyru:aktır. 

~ 11val fi} atları Yükse!di 
Çuval fiatları yenlden yüksel

miştir. Değirmenc'1er, çuval fi. 
at.arının yükselmis olmasını ile
ri sürerek un fiatlarını yükselt
mek için belediyeye oaşvu.rm~
ları/ ·. Uunun ki'.osuna on para 
zaı •. y apıı.masını istıyen değır
mencilerin bu talebi reddedilmiş
tir. ' 

[)o'mahahçe - letek Yo'u 
Şehircilik mü' ehassısı Prost, 

Dolmaıbah(,e ile Bebek arasında ı 
genişle tilecek yolun etütlerine 
baş:amıştır. 

MAAt<IF 

500 Çocuk Giydirilecek 
Bayram münasebetile bu sene 

de lstanbul yardım heyet ve ce
miye:Ieri i '.kmektep yoksul ço -
cuK ı. arına e tbı se vereceklerdir. 
Ayrıca mekteplerde teşekkül 

eci<n yardım heye,leri de lıir mik
tar ~uğu giydirecek:.ir. 

Bütün İstanbul ilkmekteplerin
de giydiri.ecek çocuk mıktan 
500 ü mütecavizdir. 

Mektepler Talil 
Mektepler Şeker bayramı mü

nasebedle bayramın son giınıi ak
şamına kadar tatildir. Per:şembe 
günü sabah derslere başlanacak
tır. 

Bunu hocası on üç sene evvel 
söyıemışti. 

Gene güç bir doğum hadisesi 
karşısmdaydı. Çocui(u da, anne
sini de kurtarmı;ştL Memnun el-
1erini yıkarkeıt hocası yanına 
sokulmuş, bunu söylemC;tı: ·El
Jern kadar kaLbin de iyilık yap
sa ... > 

un üc sene!. .. 
O l!iin hayatın:n bir dönüm 

noktası oldu. Hayatının tarihi 
saydıgı bir gıinÜ olmuştu. O günü 
kendıni tamamile mesleğine vak
fetmişti. O gıinden sonra yegane 
zevki, yegane eğlencesi, yeııane 
kaygusu, djişüncesi, emeli mes
legi idi. 

İşine dört elle sarıldı. 
Bütün muvaffakıyetlerini o 

günden sonra elde etti. 
Haya.mm ikin<:i tarihi günü de 

bugünden bir buçuk ilti sene ev
vele ait bir gündü. 
Hayatının mühim bir hadise

sini bundan bir buçuk sene evvel 
kaydetmı.,-ti. Bir dönüm noktası 
daha görmüştü. 

Bu hadisenin dekoru has1aba
ne, aınelıya.hane değildL Dekor 

ı: J\. lJ ,.-\. .ili 

Piyasada Alış Veriş 
Hararetleniyor 

İhracat Ve İthalatımız Artıyor 
İhracatımız gittikçe artmak -

tadır. Bilhassa hükumetin bir -
çok mıfddeleri har .ce göndermek
te serbest bırakması piyasada bü
yük bir hareket uyandırmıştır. 
İhraç edilmek üzere mühim stok
lar hazırlaıını:.ştır. Bayram için
de Avruµadan dört vapur bek -
Ienmektedir. Bu ma1lardan bir 
kısmı bunlara yükletilecektir. 

Memleke:in eskisinden daha 
fazla ihracat yapacağı ve bilhas· 
sa harici .piyasada birçok madde
lerin fiatlan yükse:diğinden köy-ı 
Iünün ve tüccarların bundan çok 
istifade edeceği anlaşılmaktadır. 

Yolcu Salonu 

Salon Yılbaşında 

Açılacak 

Yakın zamanda memleket iktı -
sadiyat. nın büyük faydalar göre
cegi ümit edilmektedir. 

İTHALAT ARTIYOR 
Son zaman.arda ithaliıtımızın 

gittikçe artması ve bilhassa da
lı.ide mevcudu a2alan maddele
r in bariç<.en bol bol gelmesi de -
vam etmek.:.€dir. 

Dün de Hollanda bandıralı Def
talyqn vapurile makine ve demir 
eşya, boya, muhtelif içkiler bu ! 
arada şampanya, vermut, viski 
Romanya bandıralı Transilvan- 1 

ya vapuru ile asfalt, boya, tıbbi 
ve kimyevi ecza ge.miştir. 

Vekiller Geldiler 

Vekiller Bayramı Is
tanbuld a Geçirecekler· 

Meclis Reisi Abd ü:·halik Ren da 
ile Ticaret Vekili Nazmi Topçu· 
ogıu, lktısat Vekili Hüsnü Ça -
kır, Adliye Vekili Fethi Okyar 
ve Ma,iye Vekili Fuat Ağralı bay
ram tatilini şehrimizde geçirmek 
üzere dün Ankaradan İs anbula 
.geiru,i şlerdir. Meclis Reisi ve ve
killerimiz Bayramer.esi Anka -

Galata rıhtımında in.şa edilmek 
te olan yolcu sa.onunun yılba
şına tamamlanması hakkında ted 
birİer almak üzere Ankaradan 
gelen heyet dün çalışmalarına 
baı; amıı;tır. Münakale Vekiı.ıe -
tinden göı:ıderilen mütehassıs bir 
miıhendıs te dün Ankaradan şeh
rimize gelerek çalışmalara ilti • 
hak etmiştir. Salon yılbaşında 
merasimle aç:lacaktır. 

1 raya döneceklerdir. 

ıGÜ MRÜK -<>--
DENiZ 

Fransız Vapurları Selera 
&aş.adı 

. -----
fal:p Mikd&rı Artmazsa 
lın.ıh.ı.n ~ apı:mıvacak 
Bu ayın 23 ünde gürnrük;.ern 

kiınvaııer almak için yapılacak 1 
-musabaka im tihanın.a şillıdiye 
kadar ancak dört talip ç.kması \ 
üzerine Gümrükler Vekaleti te'.· 
kil<-er yapmağa başlamıştır. İm
tihan gününe kadar ıalip mikta
rı artmazsa imtihan yapı.lınıya
cak, geri bırakılacaktır. 

'tsıanbul ve İzmir limanlarile 
Akdenjz liman-arı arasında ya -
pua:ı ve harp başladıgı zaman -
danberi tatil edilmiş olan Fran
sız yolcu vapurları sefer.eri 1ek
rar ihdas edilmiş ve Teofil Got
ye vapuru dün ilk defa olarak 
limanımtZa gelmiştir. Bundan I 
sonra ,.._ ansız yolcu vapurları <>---
her halta muntazam yolcu sefer- EK O N O M 1 
leri yapacaklardır. • 

lir ~andal Parçalandı Ekor.omı Haftası 
Ekonomi haftası kanunuevve

lin ıı sinde başuyacakt.r. İktısat 
vekaleti müfet.işlerinden Daniş, 
dün Valiyi 2iyaret e mi.ş, hafta 
ha2ırlıkları etrafında izahat ver
miştir. 

Liman işletmesinin l nwnaralı 
romorkörü dün Haliçte Atatürk 
köprüsü közünden geçerken Top
hane iskelesine bağlı 4293 nwna
ralı sandala çaıpmış ve parçala
mıştır. Sandalda bulunan iki yol· 
cu kurtarılmıştır. 

Eir Ame.e Yara'andı 
Limanda tiftik yükliyen İngi -

liz ban dıralı Tren tia vapurunda 
çalışan yük leme amelesi Ferit, 
vmç teki ba ıyenin çar(>masi.e yü-; 
zündrn, kolundan yara.anmış, j 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

·-O--

DenİZ)'Olic.rına Totekkür 
Ederiz 

Büyükadada oturan okuyucu -
larım .zdan Kemal Canoğlunun 
bir mektubuna a <fen, kari mek
tupları sü '. unumuzda, Ada vapur
lanı;;n güvertelerinin açık oldu
ğu yazılmıştı. Denizyo.ları ış . et· 
mesi, bu hususta bizi tenvir et -
m.ı...ş, vapur gü verteıerinin kapan
d.ğını bildirnıC;tir. 
İdarenin alakasına teşekkür e-

deriz. -

muhteşem, miiltelıef bir apartı -
man salonuvdu. 

Yerde tüylü, kalın halılar, pen· 
cereiercie ağır ıpelui perdeler, pa
ravanalar, sedırle!', ko.tuklar. ka
napeler, abajurlar, pıyano, rad
yo ... 

Salonun öbür tarafında, bir 
bürümcuk perde ile ayrılmış ye
mek odasının ih ıişanu göuerinın 
önıine geııyordu. Krıstaı hir vıt
rinde Jmstal takımlar ışıl<Lyor
du. 
Karısı Ferdane ..• 
Ne garip şey, Ferdanenin bir 

zamani:ı.r karısı olduğunu düşü

nünce tuhafına gitti... 
Bir yabancı ile evleniyorsunuz, 

senli benli, içli dışlı oluyorsu -
nuz; sonra bir gün aynl:yor ve 
gene ona ya·bancı gözleriie bakı
yorsunuz, o da size yabancı gö
züyle bakıyor. 

Hayat ne garip! 
O gün, bundan bir buçuk iki 

sene evvel, kansı onu acayip bir 
tavırla karşJamıştı. 

Ferdane güzel kadındı. Şık, za
rif, endamlı kadındı. O günü de 
ell~i ne kadar kibardL Saçları -

İk ısat haftası Başvekilin r ad
yoda vereceği nutukla baş . a -
mış olacaktı r. Mekteplerde konfe 
rans:ar verılecek, vitrin müsaba
kaiarı tu .ip o lunacaktır. Hafta 
iç:nde Taksimde iki meydan ser
g:si aıı;ılacaktır. Sergilerde iktı
sadi inkişaiımız tebarüz ettiri;e
cektir. 

RLmen Ticaret Hayali 
Mısıra Gitıi 

Türk - Rumen ticaret müzake
reler ini yapan Romanya heye <i 
vapuria İskenderiyeye gitmiştir. 
Heyel orada Romanya - Mısır a
rasında akdedilecek yeni ticaret 
aıı.~malar.nın müı.akereıerıni 
yapacaktır. · 

O :omolıi 1 Çarptı 
Şoför İsmail Polatın idaresin· 

deki 1991 numaralı taksi; Beşiktaş 
ta oturan N adireye çarpmış ve 
yaralamıştır . Şoför tuhwnuş<ur. 

nı iyi taratm;ş, gögsüne inci ger
danlıj!ını bağ.amıştı. 

- B~nsuar ..• 
Kadın şöyle bir başını eğdi, 

sonra çatıldı; 
- Art.k buna tahanunül ede

miyeceğ;m! DedL 
Doktor Fikret Alın şaşnılii gö-

ründü: 
-Neye? 
- Anlamamaızlıktan gelme. 
- Sahı anlamadım. 
~Dün seni gene o kadınla gör

müşler. 
Dokror Fikret Alın şöyle bir 

doğruldu: 
- Hangi kadınla? 
- O mahut hastabakıı::ı ile. 
- Kim görmüş. 
- O sana ait de2il, ·görmüşler 

ve bana söylediler. 
- Yalan! 
- Beyhude !nkiir etme. O sa-

rışın kadın.a gezdiğini bana her
kes sôvledi. 

- Dedikodu. 
- Bırak şimdi boş liıfL Ben 

bunu kendi hesıtbınıa söylemiyo
rum. Rastge'.e bir kadınla gönül 
eğlendirmene alıştım. Bu birin-

Sömi Kok 
Buhranı 

Halledildi 
İstanbula On Beş Bin 
Ton Sömikok Geliyor 

İktısat Vekaleti İstan.buldaki 
sömikok buhranı halletmiştir. 
Zongu:dağın sömikok istihsalatı 
senede dört bin beş yüz tonu bul
maktadır. Bundan sonra istihsa
liı'ın hepsi İs : anbula gönderile
cj!ktjr. Ayr;ca Karabükün kömür 
is «nsaıiıtından bir kısmının da 
İstanbula gönderilmesi kararlaş
mıştır. On beş bin ton sömikok 
İstanbula ge.irilmek üzere yo.a 
çıkarı:mışt.r. Zongı.Jdaktan bin 
dört yüz tc>n sömikok bu hafta 
içinde İstanbula gönderilm~ o
lacaktır. Beş yüz ton sömikok Zon 
guldakta gemilere bindirilmekte
dir. 

--~---
ADLI YE 

iki Hırsız MahkOm Edildi 
Fatih, Laleli ve Samatya semt

lerinde muhtelif ev.erde hırsız
lıklar yapan Kamil ve İbrahim 
ism.,rıde iki hırsızın muhakeme
leri dün asliye 2 inci cezada gö
rülmüş.lir . 

Bunlar cürümlerini inkar et -
ıniş.erdir. Netkede mahkeme şa
hit celbi için başka bir güne bı
rakı..mıştır, 

POLiS 

1 ramvay Çarptı 
Galatasarayda caddenin bir ta

raf: , fan öte tarafına geı;ınek is
tiyen kunduracı çırağı 14 yaş.n
da Petro; 551 numaralı vatma -
nın idaresindeki Mecidiyeköyü 
tramvavının çarpmasına uğra -
mış, dizinden yara.anm;ştır. Vat
man hakkında tahkikat yapıl -
maktadır. 

l e}'g;rıer Ürktü 
Aübey köyünde oturan İhsa -

nm araba sürücüsü 17 yaşında 
NEcip, idare e '. liği beygirlerin 
ürkınesLe Metris kışla caddesin
cıe halice ve Diibere çarparak 
ik;sini de muhtelıf yer.erinden 
yaralam..ş<ır. Yaralı iki kadın 
Haseki hastahanesine kaldırıl -
mışiardır. 

[ıin ı Makineye Kaptırdı 
Şişlide Rumeli caddesinde 98 

numanıı fabrıkada çalışan Lyas 
elini makineye kaptırarak yara
lannuşıu·. 

--~o----

Mat.ual l akımı Gidiyor 
Bayramın ikinci günii AD.karada 

bir maç yapmak üzere davet edilen 
ınaibuat takımı bug-ün lkl kafile ba
llDde Ankaraya gidecek:Lır. Öile tre
nile hareket edecek olan kafi!e;ye 
başkan AhmeL İhsan reislik edecek, 
ek.spresıc l'ldecek olan ve sırf hakem .. 
terden mütqekkil buluna.n iklncl 
grupa da Matbuat b.kunJ kaplaru Be .. 
sim ri:yase' edecektır. Matbuat Ta ... 
lamı bayrının ikinci günü avdet ede
cektir. 

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY 
MAÇININ HAKEMİ 

Bu.riinkü maçlann en mühimm.l olan 
G. Saray - Betlklaş kal'tılaşm&s1 loin 
taJ"ln edUen hakem Ad.nan Akm bir 
müddetlenberl rahatsu bulu,ııdoğun

dan bu vazifeden affını istemlf ve 
hakem komitesi bu maom hakeıııllil
ae Ahmet Ademi seçmiştir. 

ci sefer detliL Fakat bir doktor 
için. hele bir kadın doktoru için 
çapkın'.ık kötü şeydir. Böyle has
tabakıcılarla da d~p -kalkma -
ga başlarsan adın çıkacak. Has -
talarını kaybedeceksin. Kimse ka· 
rısını sana emniyet edemiyecek. 
Mesleğini, adını, şerefini düşün. 
Gene senin için söylüyorum. Ge
ne seni düşünüyorum, yoksa ba
na göre hava hoş! ... 
Sesı kuru, acı, ısırıcı idL 
Sert ve tok konuşuyordu. 
Asabiyetini belli etmek istemi-

yor, sakın görünmiye çalışıyor -
du; fakat dudakları bembeyaz, 
ta.ş kesilmı,>ti. 

Korkunç bir manzara alan du
dak ·, rının buz gibi soğuk oldu
ğu muhakkaktı. 

Doktoı· Fıkret Alın, kansının 
sesini bir rüyada imiş gibi din -
ledi. 
Beş senederrberi hemen hemen 

her gün, her saat, her dakika ay
ni kelimeleri işitiyordu: Mes.Cek, 
ad, şeref ... 
Karısı devam ediyordu: 

(Arkan Yar) 

-
Alman yanın 

iç gidişi! 
Bitler' e karşı yapılan 
suikast teşebbüsü Alman 
milletinin memnunİ)et• 
sizliği şeklinde bir t.. f -
sire müsait midir ?. 

Yazan: ETEM İZZET BENICB 

Alman devlet ,eıı mtıer, kendblnln 
de blzzal sö7ledlfi ır!bl hakikaten talllL 
Efer, son nutkunu sS7Jediil binadaki 
bomba daha üç dakika önce patlamıı 
bulunsaydı, biç şüphesiz bu satırbn 
J'&ıdıfuıus zaman da hem bl.z, dah• 
bambatk.a şe7ler 7azmak vaziyetinde 
kalacaktık: hem de Almanya belki 
bambaşka bir vaziyetin merhalesinde 
bulunacaktL Bu itibarla, Alman devlet 
tefi hakikaten büyük blr tehJ,ke re
plnnlt. reçlrdtcl tehlllı:e nlsbetlnde de 
blr tali denemesi lı.aunınıştır. 

Ancak, HıtJer'e karşı yapılan bu 
suikast teşebbüsünü Alman milletinin 
şele, rejlme ve harbe k&.rşL memnnnl .. 
yels!zllğlnln bir ifadesi ,eklinde tefsire 
mahal var mıdır, s'k mudur?. Bu soru 
r:erçek bfr ebem..ın17eUe üzerinde dil• 
rulacak mevzudur. 

Su(kastın hakild failleri benü1 ele 
reelrllememlş olmakla beraber Alman 
matbnatı bunu blr ecnebi terllbl adde7-
Jrmekte ısrar ıtö~termekte, hariçteki 
a.hlrler de ıa.,.rboemnan nasllerln hlr 
ıeşebbusii saymaktadırlar. J:&u cihet. 
lahklkalın tekemmül etmesinden ve 
adli, bak.lkl vaziyet teva.zzuh et.Ukten 
sonra anlaşılacaktır. 

Muhtelit vesUelerle bu ıütunlarda 
işaret et.tlflmlz gibi, Almanların BJt ... 
Jer'ln harbe kadar l'ldecellnl tahmin 
etmedikJerl ve halli F'olon1a1a harp 
ııan edilmesine rafmen bu ka.naa.tterinJ 
değiştirmedikleri muhakkaktır. 

Wtler'ln Almanyadakl bütün prestiji 
bllhassa harbetmeden ve kan dökme
den muvaffakiyeUe.r kau.nma.auıa ve 
Alman milletine Versay'ır. ıztırap ve 
acılarun unutturmasına isUnat. ediyor· 
du. Halli, blzzal lllller'iu dahi ayul 
bedele ı-öre dış pollllkasııu ayar ettıtt 
r:özden kaçmlJ'OrdU.. 

Bunun tein de kullandıp laktik harp 
havası yaratmak, hudutlara asker yıi
mak, tiltima&omlar vermek, içinde& 
kemlrdlil ve ajanlanna fetbettlrd.fl 
memleketi testim almaktı. Ve .. Avru
panlb başta İnırll tere olmak üzerfl 
harpten sakmdıfını ve insanhğın kan 
dökmekten kaçındıtını gayet iyi tak
dir ediyordu. Nitekim Avosluryayı 

böyle aJ.mıştL Çekoslovakyayı böyle 
bir buhran 7aratank parçalamqtL 
Memeli böyleılkle ele l'~lrmlştl ve 
hepsine nıBtekaddim olarak da B.or 
hav....ını Alman1a1a bö1le iade ettır
mlştL Bu emrivaklll, buhranlı, tehditli 
ve 07nak &Jyaset ona nihayet bu yolda 
Da.nzi.r ve Koridor lhtilifma geUrdL 
AVW1t11J"1&, Çekoslovakya dav&la.nnııt 

nazaran. bu ihtilaf üzerinde kendblnl 
her samandan daha haklı cörÜJ'or, 

- Damtr benlmdlr ... 
Diyor ve .. Bunu derken bir tıeh1r ve 

koridor lolo koskoca müsellih Çekos
lovakyayı tesUme razı olan ve Mün'h'l 
hazmeden İnı'ilLerenln harp 118.n eda .. 
bileceğini aklına sığdıramıyordu. Ba 
düşünce silsilesl, bu muhakeme ve 
mantık karandır kl, onu bilhassa SoT· 
yet - Nazi ademi tecavüz mlsakmdan 
sonra da büsbütün teşcte vesile oldu 
ve Polonya üzerine saldırttı!. 

Eğer, HiUer'in mantıkı ve Fon Rlb· 
bentrop'un telkin ve 1rörüşleri h3.dlse· 
!ere istedikleri istikamette lnklşaC im-· 
kanını vermiş bulunsaydı hiç tüp!ıe 

yok dava kalmıyacaktl. Nitekim, bu
gün bir Polonya yoktur, fa.kat, Alman .. 
yanın lclneı clrdltJ bir harp. çevrlldlğl 
bir basım dünyası vardn·. 

Bu bakımdan Hlller'ln hesaplan gibi 
bütün Alınanların nlkN'nlsl de borıc 

gitll ve.. Danzlg hudutlarında tek Al
man l'fillesl namlusundan fırladıtı cüıı 
inıUtere ve Fransa eephelerlnl aldılar 
ve muharebe1I de ilan ettiler. 

Şl.Dldl Almanya, bütün denemelerinl 
J'&pmqtır. Görüyor ki, sulh ümidi ken
disinden uzakl,.mıttar. Sov:retlerle 11111 
teşriki mesaisi lmlı:i.nı yoktur. Askeri 
müttefiki İtalya bitaraftır ve hatıl 
Jnrrmdır. Alm&ll)'anm, Avrnpada tek 
askeri müttefik bulması ihtimali kal
mantı$br. Polon7a arazisi içinde baş• 
ladıklan harbi Polouyanm dışında ve 
İn&'lltere ile Fransa ka....,.ında blttr
ml.Ye mecbur ve mahk&mdur1&r. Bu 
mecburiyet ve mahkOmlyetl lablr 
edebilecek hiçbir 'ey yoktur. Ya dö· 
tüşecekler, kazanacaklar. Ya d6iüşe
cekler ve kaybedecekler? Bunun tam~· 
mile maküsu tek lbtlmal, ya:ıt iç is
yanlar, Blller'ln çekilmesi, rejimin de
f!şm""I ırlbl ayııı nellceyl kucaklıyaa 
bir ihtimal kalır ki, işte sullı:ast teşeb• 
büstinü deşecek, aydmlatacak ve Jcytt .. 
lilnü g'Özönüne koyaeak olan lahklk Ye 
tetkik bu lbttmalln mevcut olup olma .. 
dıimt orb.,.-a koyacaktır. Ba ltlbarı .... 
dır lı:l, Alman deTlet ,etinin pbsına 

k•l'f! tertip edilen nlkaslm bliJülı: 
eııemmlJetl aşikar oldujıı kaıbr teşeb

büsiln mahlJetı elrafındakl lahklkıa 

da o nlsbette bib'Uk ve aşlklir ehem• 
mlyetl va.rdtr. BlnaenaJeyb. bu tahkik 
yaınlmadan ve kat'i netice almıp llıi.11 

edllmeden Almanyanın lçt ve A1ma1l 
efki.rı wnuml7eslntn h&f'J" ve suikas& 
kal'tısmdakl telakkileri üzerinde hü
küm vermek doiru dei'Udir; henüz b• 
1aman da .,.ımemlşllr. 

.;(.\'.EM İZZET BENİCE 
(So Telıgraf'tan) 

• 



Alman Tayyareleri 
• 
1 giltere - Fransaya 
Hücumlar Yaptılar 
Parls, 11 (11..A.) - 11 Teşrlnlsa. 

nı akpım teblltl: 
10/11 Teırlnlsıuıi gecesi d~an ta7-
70relerl Fnın•u •imal dotusu iize
rlııde uçmuşlardır. 

Gündü• sükilnelle l'•Çlllfııllr. 

Londra, il (11..A.) - Düşman k .. 
ıll &aı"7areleri, dii.o ~!ltere sahll· 

!erinde ı;ok faall7el cöatermlşierdlr. 
Dornler Alman denn taT7aresf, 

7are Ue bir muharebeden 90nra dü

türülm1i4lilr. Tarafmmdan bio u7l

at verllmemlşttr. 

İn&'illz bava kuvvetleri dlhı ..... 

Atman:ranın batı ('enubu ilzerbıde 

11Ukşat uçuştan ,yapmLŞlardır. 

Tay,.areler bUba.ssa St"tnrd, 

Mannheim, l\larenbel'I' teblrlerl üze

rinde uçmuşlardır. 

İı1&illa bava ordusıma meıısUJl iki taT- Bir tayyare ti.ssüne dönmemlttlr. 

Altı Yetime Bakan 
Bir Asker Ailesi 

Vatana allı eviıı Tellşllren bir te
hJt asker ailealnden aldJ.iuma acıklı 
mektuba, atailJ'• a7nen ko7u7orm. 
Vazifesi bqında ölen bir 7üıbatı. ce
ride, 1 7ellm ve ldlpük pocukla, bed
bahl bir kadın bırallıJ'or. Bu mahte
"'m Tllrk kaduu. k&nwılarm bahfOl
llii bir baltlAn laf.ifade etmek lelıı, 

bir vatandaf aifatlle resmi bir devlet 
kapısına müracaat edıJ'or .. l\olilra.caa .. 
tına mubnna cevap verllmbor, .,. .. 
&usu is'at edilmiyor. 

l\lektubu beraber ok117alun: 

&Mahlerem efendim, 

Vatana alil evlat yeliııllreu bir &&• 

fler alleaJ:rim. Yu.sbaşı olan kocam 
dör& aene evvel va.ı:Uesl batında öl· 
dü. Altı nlimlo kaldım. Talı!ıla edUen 
m.a.aş nuluswnuzun fa&lautı ve ı.a

,..ı pahaWJiı dol&J"ısUe klf&7el ei

m~mek&.edlr. 'Oo sene evvel altı ço

c:ıuklu ailelere biıkümet &a.ralındaıı 

bir mlir.dar lkram17e verUecet...ı p
setelerde okum\l.f Ye tam mana.sile 
lıaklumu olan bıı lkram17eden bizim 
de Mlfade edebllmemlf ipin 26/5/937 

tarlhiDde 82.i numara Uo Sıhhat Mü
dllrlütüno müracaal elıD!ştlm. Onlar 
da biid.am.u:ın A.nkara7a sönderUec:e• 
ilııi Ye orada 7apda.cak muameleden 
ıonra verUeoettnı sö7Jemişlerd.l Bir 
llao &7 tonrakl muracaallımıda 
5596/110 numara ile 27/5/937 tarı -
binde Sıhhal Vekilellne &'Önderdlk
lerlnt ve henüı bir cevap alamaclık.
larını söylediler. 

Allı a,. bekledim. Belki relmfııtlr, 
diyerek. müracaatımda Jse: cBanım, 

1 
bu parayı on sene sonra alacaksm.> 
dediler. Sebebini sordum. İ&aha& •er
mediler. Yapllllf oldufum tabklkalla, 
bizden sonra müracaat edenlerin bu. 
lkraml1eden lsıifade elllklerlnl öt -
rendim. Ve Sihhat Mudurlu!une C'l
derek bunu sö7ledun. Bu sefer de: 
.Hanım, dört sene sonra alacaksın• 

dedüer. Israrıma ratmen laabal ıa 

•ermediler. Ver;nlf olduk.lan cevap
ların biribirlnl tutmaması ve ha.hat 
vermekten i!lllnkif elınelerl bizim ba 
iıılmlade herbancl bir J'anlıfbk old•
iu zehabını veriyor. 

.KJms .. ıa bir kadın olmam dolan
sUe, biual bu işle utr_....,.orum. 
Cocutlanmın kUçüt olmaları ve 
me.klebe &11melerl onlum da takip 
etmelerine mini ol&1.1or. Yetimlerimin 
baltkı olan bu lkraml7eyl alm&k pla 
muhterem sueknlıJ.D. deliJei ebne&J
nl ve mümkün5e bu naclz ftıcktubu. 
ma dercetmenb:f ve bu ıuretle naza
n dikkaU celbe7leme.nhl S&71'llanm. .. 
la rica eylerim etendlm.» 

Aisaray Küçilkianga cadd .. ı 138 

numaralı evde Saniye ARDAKOÇ ı 
Ba oku.,.acumuı bizden yudım l9-

tl7or. 6 yellm çocuta bakan, vulfe 
başında ölen bir a!lker ailesi.ne yar .. 
dun deiU, bmneıı bir bo~ bilirls. 
Bunun içindir ki, mektubu aynen n~· 
red•yor ve İstanbul Sıhbal Müdürü 
Ali Rıu'nın ve Slhbat Vekllt Dr. 
Buhlıl Alat.q•ın ehemmtTeUe na.zan 
di.kkaU.ne ko7u7oruı. 

Eğer, haklkalen bir :ranhşlılı; ol _ 
muşsa, derhal tamirini ve bu ntan
dıı.şın hakkının verilmesini lstfyorUL 

Milli Piyanko ilk keşi
desi bugün çekiidi 

~J\e.:i taraft 1 inci sayf~da) 
llye Vekiletl ve Bankalar mümesstllerl 
ve noter huzurunda kırmızı ve beyaz 
,pek kordelalarla sarılmış keşide ku
~ılannm milhürleri SOkülmü.ştür. 

Ittlüteak.Jben krndılerlne sureti mah· 
~usada hazırlattırılmış beyaz önlükler 
cfydirflen ve rOlüslerlnde kırmızı be .. 
raz ipek ;razı ile «Milli pi7anco» kell
meleri lşlewnlf ola.o minJ mini mektep .. 
Wer taratmdan kutular açılmışlardır. 

Bunu takiben de sa.tonu doldut'an ka .. 
!abalık husurunda kqldeye başlallllUlj
br. 

80,000 LİRA KAZANAN 
26766 

Nllıayell 66 ile bilen billün numa
ralar yirmişer Ura ahr. 

20,000 URA KAZANAN 
18188 

Sonlan 88 lle biten nwnralar :rlrml
ft'r lira amorti ı- lırlar. 

15,000 LiRA KAZANAN 
25698 

10,000 LİRA KAZANAN 
14508 

~on "Ut rakamı sdır aJiL olanlar ZO 
tf"r lira amorti. 

12,000 LiıtA KAZANAN 
ııın 

5.000 LİRA KAZANAN 
3182Z 

3.000 LİRA KAZANAN 
7221 28211 23899 22791 

5552 
!OOt LiRA JtAZANANLAB 

10790 25861 18574 
5545 23773 
9680 8,58 

5,000 LİRA KAZANAN 
24467 

1000 LİRA KAZANANLAR 
nooe 1m6 11160 zs305 2tt12 16688 
15558 24967 18403 2464 29735 9626 
S3659 23196 38807 5114 28033 19627 
21457 35084 39277 39455 30353 
1910 30170 T 

100 LİRA KAZANANLAR 
1505 18902 21441 20141 12240 35873 

11111 65%1 2&193 10701 27133 2501 
225 37985 WI llU9 21539 17885 

1 
2829 35820 15799 2008 18855 35561 
9701 21191 36478 14657 12350 18556 

• 30114 14202 18514 19069 36117 7799 
4580 35703 34731 18760 34821 28407 
2766 12271 29419 18725 21704 28176 

37048 10595 21303 35998 24617 13742 
2963 30985 16797 19500 32188 4822 

36469 16158 23042 34313 29094 12339 
28595 35672 37756 26089 23907 22531 

' 208H 11726 35899 32100 8184 23364 
358 3196 36761 9865 13869 23924 
128 31282 27670 4863 6379 19523 

13598 8648 37321 39641 6033 10004 
5166 10788 6237 10808 19763 16910 

50 LİRA KAZANANLAR 
24356 28168 13598 34620 33040 33485 
20100 27471 11352 14207 2060 sıu2 
17005 34060 27893 31001 36619 972 
33915 31603 12058 23843 10374 11549 

4363 21344 13813 9109 467 16302 
5644 6899 13257 31152 31356 21832 

12615 264l8 10432 29623 26461 10740 
2045 4194 9716 32537 6Ul 034 
7153 9533 10138 33027 35590 8725 

32991 37812 34927 13182 25200 22630 
21208 Z9047 18368 32170 39762 16495 

3093 32381 853 20195 12102 27555 
Sl 51l lBSJ8 19043 5041 1331 7393 
13537 l1811 39343 34680 35919 1762 
19825 17450 13705 29653 15923 %22 
38419 13605 25575 21602 36630 11768 
12388 33630 30756 23950 36008 20530 

1648 5Zl2 1625 3308t 23751 18813 
24322 14873 38322 5001 10056 26312 

5269 21887 39922 22842 10301 U6Gt 
24348 7792 7604 34408 15576 10993 

167 2962 21365 14070 4771 8694 
6955 37904 14496 37197 29752 30t0 

15192 33496 10755 9923 3077 302 
18917 14996 9989 37838 !304 6089 
3276 13321 3496 21941 14201 8253 

28973 18032 18633 7489 18185 8002 
1035 12 33602· 20507 24714 ZZ812 

376H 112gs 26774 27186 5940 19087 
24842 27134 31179 537 19635 1157 
11152 38665 7951 29217 19135 11575 
39584 15615 25337 16085 32374 16192 

3003 17418 24!06 24151 24815 34558 
29862 31477 4570 35072 28909 15171 
16660 20371 38Ul IHU 17'45 783% 
30281 688l 

, ' 
Reisicumhurun 
Teşekkürleri 

Ankara, 11 (A.A.) - Riya
setı Cumhur Umumi Katipli
ğinden: 

Reisicumhur Milll Şefimiz 
İsmet İnönü büyük yasımızın 
yıldönümünde necip duygula
rın brdiren sayın yurttaş;ara 
t-ekkürlerinin ib~ağina Ana
dolu Ajansını memur e'.mişlir. 

\, - - ---- "' 
'' Nicin 

' harbedigoruz ,, 
Lebrun Dün Bir 
Nutuk Söyledi 

Paris, 11 (A.A.) - Mütareke- ı 
nin yıldönümü münasebetile Rei
sicumhur Lebrun radyoda bir nu
tuk söy liyerek ezcümle demiştir 
ki: 

Felakete mani olmak için her 
şey tecrübe edildi. Fransa şid
det usullerine karşı uz:aşma ar
zusu ile mukabele etti ve barış 
uğurunda kendisine beynelmi -
Jel teveccühleri kaybettiren fe 
dakarlıklara muvafakat etti. 

Lebrun, söz'.erini şu suretle 
bitirmiş:ir: 

Harp her şeyden önce bir kuv
vet mese:esidir. Şımdi, kuvvet 
bizimle beraberdir. Zira İngiliz 
ve Fransız imparatcrlukları dün
yanın en kuvvetli grupmanıru 

teşkil etmektedir. 

Galatasaray 
Beşiktaş Bügün 
Karşılaşıyor 

Bu Maç, Şampiyonanın 
En Mühim M.i•abalıa· 
larmdan Biridir. 

YB2an: SADUN GALİP SAVCI 

Hemen hemen iki sene oluyor 
ki yazmıyordum ve eğer clı< • 
dam. ın teşvıki olmasaydı yıne 
de yazacak değildim. Bu yazma
dığım müddel~-e, kendiıer.nııen 
uzak bulunduğum sevgilı a.kuyu
cuıarımın baş.arı dinç kalıp kal
madıfp;ı bı.mem amma doğrusu 
ben çok rahatlıın. Çünkü spor 
yazıcılığının. belkı bana öyle ge
liyor - insanı durmadan ted.rgin 
eden bir güç!Uğü vardır. Çok ae
ğil, dört tan~ik spora merakuyı 
veya sporcuyu karşınıza aunız, 

spordan herhanı;ıı hır bahis açı
nız, söy.iyooeğıniz sozlerle bun -
!arın hep>ini memnun etmek ım
kiını yoktur: Güreşten dem vu
rursunuz, içlerinden bıri. enseyi 
davul g;bi şışirdiği, kulaluarı 
yamyassı edıp ezdiğı iddia>ıle <bu 
spordan nefreı eden bir tenisçi
dir; sert ve kırıcı futbol oyna • 
mak tarzından şikiıyet edersı -
ruz. ara.arınaan bıri, tekmesiz 
si.ıcsiz oynamasını biımıl en bır 
futboıciıaur; geçen maçıaki ilk 
•goluıı ofsayt olduğuna ışaret e
aersıniz. meğer uçuncüsii. o go.ü 
yapan n.unacimdu; futooı b&A~m
lerinın vucut.arına çevik, inlıkal 
ve ka:arlarınaa seri oımaları .ü
zumunu hatırıalırsınız, aksı gini 
aordiıncüsiı de, sahada on meıre 
saga on metre sola fazla ko -
şamıyan şışman, bir düz.ye mü
nakaşaı.ara sebep o.acaıc kadar 
kararıarında mutereddıt hake -
min ta kendisıdır. 
Okuyucularım diyebilirler ki: 

Söz Artık 
Silahın dır 

• •Be adam! Iki seneye yakın bir 
zaman spor y azıcı.ığından uzak 
kaimak raha~ıf:ını tallın da ne 
dıye yine kaıeme sarıldın?• Bel
kı haklıdırlar, faka. •lnsan da,ma 
iık aşkına döner. dıyen ~'ransız
larua haksız değildirier. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

sl1ade, J'ODI bir barp teWllteslııla pa

nını paldıiını büı.ün diinl'aya lliuı el
llkierlııl ~oslermiııllr. 

Harbin nasıl bir se7lr a.lacaitm 
kimse k"'llremez. Fakal ,u bir ~ 
rundenberl Dolanda, Belçika ve İs -
viçrenln sösl.erdik.lerl bı.iyük teliş: 

Alman Erkanı.ltarbl7esuıln nasıl bir 
hedef cüt&üi4lDIİ. a.pjı yukarı &eııvir 
etmektedir. 

Almanya, Avustar7ayı, Çek Slo .. 
"'akyayı, ve en nlhayet Polonyayı 

barit.adan sildikten sonra, bulUn ku
çuk: mutetlcra, kendJ elrafında bir 
peyk sibi rormek istemektedir. Yu· 
karul.ı isimleri l'tçen üç devletin he
sabı 1'0rıildu.kten ve HiUer Alman .. 
yası iCln harpl.cn başka cıka.r 701 &Ör

medikt..eıı son1'a, sıranın llolanda ıle 

Bel~ika7a reimesi Jirausaya muesslr 
ıaarruzlarda bulunmak bakınıında.n 

da gözOniınde tutulmak ı-ereken bir 
vaziyettir. 

Almanlar, şlmdlye kadar mütema -
diyen, hol.anda ile Belçık.anm bila • 
rafuk ka~deleru .. c riayet eLnıedıkleri· 
ni ileri si.ınnüşlerdir. Hatta bu lkJ 
bitaraf memleketten ablukaya kar ı 

vaziyet almalarını da lstemlşlerdir. 

Geleee.klekl Alman tazyik, ne ka
dar mu&hif olursa oLswı. Uolaııda .. 
nın ve Belçikanın Garp devletlerine 
kaqı olan aempaUleri sarihtir. Holan
daauı Almanyanın i!lledıil rlbi, loı>

raklaruıı, daha dofrusu sahallerinl 
Bel'lin.in eml'ine vermesi ve Alman
ların burada lesls edecekleri denli 
üsleri ile İu&'Ulere;rl taciz elmele
rlııe fırsai vermesı imk.;4naızdır. Nl .. 
bayel, aıkqık kabından fışkırmak 

mcbW"iyellnde olan Alman.yanın da 
en S'evşek buldufu bu fevceden blr 
huruo b&reketlne kalkm3.iı beklene· 
bilir. Bidiselel' vaziyetin böJ"le ola .. 
catuu da cö&Lermektedir. 

Harp bir çok cilveler l'Östereblllr 
ve bu cilveler içinde yüz Llnleree fn. 
un ka7na71p cideblllr. Ve beferiyet 
nlha7et bu mi.ı.U.i..ş facı.anın m.es'u.Jle· 
rini de arar. 

Sonra gazetecılık, amatörle -
rin Jufercılık merakı gıbl•i.r. Ge
çimi yolunda yaşlı baştı adamı sı
(.;.aıe.1.A Oua;:ııı.nuan çıkarı.ıp ta bo -
ğazın ilıkierı donduran poyrazın
aa saat.erce ol.a baş.nda pınek..e
ten o merak ne ıse, benim ağız
dan doıma Karadag tabancası gi
bi .kide birce gerı tepen gaze,e
ciliğim de ayni merak.ır. 

..._ -·; zarncillOır ma(:J.(lra .gitme
diğim, spor havadis ve dedıko
ou.uuue a,aKaac1.r oımadığı.m ıçın 
gorunürue en muh.m spor hadi
sesi ne olduğwıu oılmiyorum. 
Bunun içindır kı, bir n•evzu ha
zırlamak üzere yukarıdaki mu -
kacciemeyi yaptım. Bereket ver
s.n ki, bll noKlal a ge.dığ.m sı
rada ;.rkadas.ardan b.ri: 

- Bu hafta Gaıa.asaray - Be
şik aş maçına gıdecek m:sin? 
Dıye somu da ·beni iızumüden 

kur1.ard1. 
Arkadaştan b!raz malumat is

ted:m. Maçın bugün Serd sla • 
dında oynanacağını, lik maçların
<.ı.a ..o ... ~ • .n...~.Jı oa~ı.a A.ıL1.Jg.n1, b.r
kaç puv~n farkıa Fenerbahçe ve 
Gala!Hsarayın da onu takip etli
J:!. ~. rı u ı ı.;.umenın bu sene oor
düncü yılı olduğunu, geçen sene 
ıı._ .ı r..uır.e .ı.nı~)ıyonıugunun gol 
avereyc'le ca:atasaraya verıldi
g.n • .vy.<:dı. 

Bü.ün bu ma:ümatı aldık'an 
sonı il kendı kendime dedim ki: 

- üvle ise bugünkü Beşiktaş -
Galatasaray maçı çok mühim! 

Öyle\ a: İstanbul lik maçların
da şampiyon olmak, hemen he • 
men mıl.i kümede de şampiyon 
çıkmanın ilk beşaret işareti gı
bidir. BPşiklaş başla giıtiğine ve 
Fenerle Galatasaray da az fark..a 
onu takip ettiğıne göre bugunkü 
rr ı_:n baş a gioen takımların \'a· 
zi~e.i üzerine her halde mühim 
bir tesiri varcır. 

G.ala.asaray nasıl Beşiktaşla 
kendi arasındaki puan farkını ken 
di lehine aza:tmağa gayret ede • 
cekse Beşiktaşta işı biraz daha 
s!gortalamak istivecektir. Beşik
ta•0ın lik ma<;ıla:ıını bitirdikten 
sor ,.ı milli kümede şampıyoniuk 
sırasının artık kendisıne geldii!i· 
ni düşünerek bu sigortalama ışi
ne hız vereceği ta:biidir. 

~..Jli kumenin kısa tarihini göz
den geçirelım: Kümenin ilk şam
piyonluk şel"Cfı Fenerbahçeye na
sip oldu. İkinci S<'Tle şampiyon: 
luı'!u Güneş aidı ve en gürze! e
serinı meydana getirdikten sonra 
kozasının içinde hayatına niha • 
yel veren ipekböceği gibi hir; maıt
lı'.ıbiyetsiz bir şampiyonluktan 

, 
A ATO K'Ü 

so GO LERI 
Yazan: Rahmi Yağız Tefrika : 70• 

Son Kr~ Başladı .. 7, 8 ve 9 teşri
nisoni Günleri Bu Kriz de Geçirildi 
Efkarı umım:iyeyi Ebedi Şefin ( 

sıhha,j hakkında rapor neşret • 1 
mek suretile hükümetin resmen 
maiüma t verışi bu ilk krizin baş
langıcı olı:n 17 i.kteşrin tarihıne 
raslgelir .. . Üstada raporların ni
çin ilk dakikadan itibaren neşre-

ya geldim. Arkadaşlar vaziyeti 
anlattılar 

- Sizi aratmıştık. Ataturkün 
ernirlerile üçı.i~ü bir su alma o
perasyonu yapıldı. KiuruJ Bey su
yu aldı. 

Dediler .. 
oı.med..gını sorouın. Anlattı: Vizita zamanında odaya gir • 

- Alatürk raporların neşre - dim .. Atatürk asabi bir tavır ta-
dilınemesini evveice eınreı.miş.. -<ıyordu .. Arkadaşlar endıı;e için-
Bınaenaıeyn hast~Lk normal sey- de idıler .. Ben de ayni endişeyi 
rinde devam ederken hükümet hisse.tim. Çiınkü bu asabiyet tek-
ıbu raporların nevine lüzum gör- rar bir krize, 16 İlkteşrinde )?ÜÇ

n.eo •. ~ aı.a, bu •ouyuı< kr.zın oaş- lükle savu~turulan ve son a.ma-
Jangıcında neticenin vahamete sı muhakkak bulunan; vahim ne. 
doğru seyrin\ -biz hükümele aç.k- ticeyi ilan e<!en bir krize delA • 
ça bildirdikıen sonra herhangi , let ediyordu .. 
b.r hadise k;..rşısında ohu haberi Su alınma işinden do!ayı : 
efkiırı umumıyeye bi,cıırmemı;k - Geçm;ş olsun paşam .. 
mes'uliyetıni nazarı itibare alan Dedim.. Muayenemizi yaptık. 
hükümet, raporıann neşrini mu- O gece son kriz başladı.. 7, B ve 
vafı!4 bu...ınu~ neşretmişti.. 9 teşrinisani günleri bu krizle ge-
krız at.atudıkı.an sonra rı:.por· çiri.di.. Yalnız Atatürk bundan 

lane,n1'5rin<1en yine vazgeçhdi.. evvel;; : krizde olduğu gi:bı derin 
A•atiırkü raporların neşnnden ihtUı.çlar, şiddetli sinir nöbetleri 

h:ıberdar e.medik. Kriz savuştu- geçirmi!'ordu .. Yine asabi ve haz-
rulduk.an sonra umumi kiıt.ip Ha- mi ıiraz mevcuttu, fakat zaif idL 
san Rıza telıişa kapıldı.. Ebedi Zaten hastalık A;atiırkü günden 
Şefin f.kri takıbini pekiıla hı.en güne zaiflatarak adeta eritmişti. 
umumi kat.ip gaieLe.eri istiye - 70 kiloyu tecavüz eden o koca 
rek komünikelere rasllaması ıhti- vücut bu son saatlerde ancak 40 
maliJe tedbirler düşünmeğe baş- ile 50 kilo arasında bir ağ.rlık 
ıl.am,.Lı.. Hu tectbır.er aras!nııa gösteriyordu. 
gazetelerin bu tar.hlerine aiı baş-
ka tabılarını yapmak fikri de var-
dı. Faka, hun.ara lüzum kalma • 
dı .. Ata.ürke krizcıen sonra ga
zete is.ediği zaman okumanın 
sıhhi vaziyelleri üzerine QOk mu 
zir tes.ri olacağını arz ve temin 
ettik. Kendilerini bundan sarfı
nazar ettirdik. Kalemi mahsus 
müdürü gazeteleri gözden geçi
rerek lüzumlu k.s•mlarını arzet
ti. Bunu böy.e yapmakta mazur- ı 
duk ... 

liükümet; Atatürkün sıhhi va· 
ziyetLe çok yakından ait.kadar 
bulunuyor, sabah a!<ı;am verdiği
miz komünikeıerle mun•azaman 
bu h usu.sıa haber alıvord u. Fa
kat taba-bette sürpriz çoktur. Bi
naenaleyh biz, kanaatimiz sorul
dukça kat'i bir şey söylemiyor -
duk. Çünkü bu sürpr z keyfıyeti 
nazarı dikkate a.arak hekimler, 
yüzde y anm da ümit o:sa !E'Clavi
den vazgeçmezler .. Belki bir şah
sen her birimiz ümhs:z oldu~u -
muz halde t>l:>bın icaplarını tat
biklen biran bile geri kalmıyor. 
dut_ Esasen siroz !~isinin ko -
nulmasından sonra vahametin 
gün ve saa.ı işi olduğu takdir e
di ır.i:,ti. 4te bu ~heple hükü -
metin nazarı dikkatini ce.betmek 
ten hali durmuyorduk. Her gün
kü l•omünikelerimizde bu ve
hametı açıkça tebariız ettiriyor -
duk .. 

Ü<;üııcü su almada Ata'. ürk e
mir vermiş, beni arı>lm.şlar. O 
sıra devamlı slll'ette sarayda kal
mıyorduk .. Muayyen zaman}arda 
saraya uğru)or, muayener.ıi ya
pıyordum. D.;,er zamanlarımı 
da dıı;ardaki hasta~arımın teda
visı ve Gülhanedeki derslerimle 
geçiriyordum. 

(Arkuı var) 

Türk-Bulgar 
Hududundaki Bulgar 
Askeri Terhis Ediliyor 

(Baş tarafı ı inci u;rfada) 

Sofva. 11 (A.A) - Bulgar 
Ajansı bildiriyor: 

Tallın devresi için si!Ah al
tına alınmıı; olan son ihtiyat 
efradının yakinda terhisi i
çin emir verilmiştir. 

.... ... '"'"ı ...... • •• 

ANKARA 
Haberleri 

. . -
Radyo İdaresi Baş. 
vekalete Bağlanıyor 

Ankara, 11 (İKDAM Muhabi· 
rinden) - Türiuye radyo dif:z -
yon postalarının doğrudan dogru
y a Başvekiı;eıe bağlanacal:ı ha
ber venlmektedir. 

Merkez Bankasında 
Yangın Başlangıcı 
Ankara. 11 (İKDAM Muhabi

rinden) - Cumhuriyet Merkez 
Bankas.nda bugün yangın çık • 
mı.;tır. Kahve ocağındaki gaz o
cağının parlaması yangına sebe
biyet vermişse de itfaivenin mü
daha'.esine lüzum kalmadan ateş 
~öndürülmüş' ür. 

İste son suyun alınd,ğı 5 Son
teşrinde ben Gülhanede iken Ata
türk emir vermiş .. Beni aratmış
lar, bulaınam.jjlar, aramaya de
vam olun~ağı vakit Atatürk M. 
Karni. Berki çağırmış.. 

- Suyu sen al! ı 
Dem:Ş! 

Esasen ebediY'!te göçtükleri son 
krizin başlamasından az evvel 
alınan bu su Atatürke daha ev
vel alınan sular kadar devamlı 
bir n~e ve haz tevJt edememiş, 
çok geçmE'Clen son kriz başlamış
tL. Ben, o gün ikindi vakti sara-

GÜNÜN TENKiTLERi 1 

İstanbul. sonra da milli kiıme şam 
piyonlu,ğuna sağlam bir adım at
mak ıstemesini. her soorcu hak
lı görmese bile, meşru bir arzu 
soyma!ıdır. 

Çoktan beri maç seyretmemiş 
b;r adam süatile şimdiHk benim 
temennim. Beşiktaşlılanmızın ve 
GalaJasaraylılanmızın bize şöy -
le güzel zevklı bir oyun seyrettir
mesıdir. 

Sad1111 G. SAVCI 

Ne Kırk Katır 
Ne Kırk Satır 

<Bat tarafı 1 lııel UJ'fada) 

- Dile benden ne .Uerabı? deD1 • 
7or. 

Çoeuklufnmda dadımın b&na IÖJ'• 

ledlii ber masalın sonaada 171 kiti o
lan mükifaluu cörıinlü. Bu 171 klfl-
7• mabakk&k her leler sorarlardı: 

- DUe benden na dUerabı? 
İyi kiti diquallr: 

- Sathfuu! cevabım verlrdL 
Kırk blırla lwtt satır arasında fark 

olmadıfını katTIJ'aDl&r nasıl olsa ıs
leklerlDln dilDJ'&IWl aathtı oldafwı• 
ao1liJ'-ı.JOl'dlr. 

SELAMİ izzET•SEDES 

Sulh Mecburiyeti 
Önündeki Setler 

191ı& .. 1918 harbi, dahilde ve cr-p. 
helerde halkın, askeriD, Alman.yada 
faa.la da7a.ııabllecek teralU., v ai ~e 
malik olması ebeplerlndt'll dört .. rne 
kadar devam etmlfU. 

1939 harbi. Uk ıic ayına celmeden, 
dahilde baaı meseleler hu."ule setir • 
mete bafladı. Umumi harplen evvel 
mllleUer. 187' le Almanya ve Fran
aaµ mü.nh&sir k.a.l.m.ış tanda uyıla
bllecek auıh.a.rebede.n sonra. 50 sene 
lı:adar harpsiz, sulh ve sukô.n lçlnde 
J'&f&mltlardı. iıaı,.a ile Habeşblan a
rasındaki harp, İspanya dahili harbi. 
Mançuko ve Çande lstil;i :.cferlerl 
mevzii birer harp halinde idi. Geçen 
E7lillde İn&'lllere, Fransa Ue Alm2.!l-
7a arasında ba hyan muharebe dlin-
7aya şamil umumi bir harp haline 
celm•k lslldadını bala bulunmaltıa -
dır. 

1914 harbinden evvel dünyada vı 
milletler ansı tktısadi. içtimai tar'
IAr şimdiki harpten evvelki ylllarda. 
ki cibl deiildL Umumi harpten sonra 
mahlellf senelerde, bilhassa 1931 dı 
ve daha sonra1&1'ı, Blrl~lk Amerika 
da dabU oldubı halde. mllfeııerln lk
tasadi bU.n7elerlnde, lçtımai ha7at. .. 
larınd.a kuvvetli sanıntılar busuJe 
seı.lren buhranJar olmut&u. Dlier ta· 
ra.ttaıı, 1914 barblnden evvelki retab 
ve sulh, sii.kiin devrelerine, dünyada 
kapUall.un esasma dayana..n idarelere 
ll.lsbeUe 1939 harbinde 200 mılyona 

J'&km nW'usu lbUa eyleyen Bu.syada 
tatbik edile.o, seçen 22 yıl içinde kuy .. 
veUenmif Sov7et idaresi ve buküme-
11 .. ardır. 933 - 934 senesinde Alman-
7ada ikhd.ar mevklint iş'°al eden nas .. 
7onal sos1aUmı Ye HlUerden evvel. 
mlkd.arlan 15 milyonu reçen llOSJ&• 
11.st veya demokrat sosyalist ile, 6-'J 

ı 
mll7on kadar komıinlst vardı. O &e• 

nelerde 7apılan Ra1bljlac lnllbabalı 

bu haklkalı i!lbal e1iemfııtL 

İn&'illere ve Fransa biıkiimellerliı 

beraber, onlarda.D daha fazla nazı Al· 
manra bukUmeı.tnın clrdlklert tlmdl· 
lı:I harpten kUl'tulmak çarelerbu. şid .. 
deUJ ve w:un muharebe banrlıklarl· 
le beraber, aramak ve bulabilmek 
7oilannda dahi 7urümelerlniD hakli<! 
sebepleri. ba lusa iaaballımala daha 
171 anlaşılabıllr. 

Der Dillerin aon nalkandakl lH -
dal, Mister Çemberlayn namına Sh 
Con imon'u.n okudu.tu nu&ull:tald 
basiret ve müliyl.met, sulh anulan· 
nm samimi oidutwı& bittr delU lef-
idi eder. 

Bununla beraber, harbin oulba 
mtlnkallp otacatını ciddi tanda he-

oapl17am&JU. Çünkü iki larafm mea-
lu.Uerl ve ulaşma ve ıuJb yolla • 
noda kallD blrer perde. Jı:avvetll bl
.,,. &od. minla ballııde bulunmskıa -

dır. 

Holanda Ordu
suna Hazırol 

Emri Verildi 
(Ilaslarafı 1 inci •ayfada) 

liılı ullmimışllr. Alman tedbir ba 
binaların ani baskınla iua.l edU • 
meslne mini olmak lçlndır. 

Bu aababkl sauteler, ordu1a ha.-
zır bulunması emri evrlldlfiDI ve or .. 
dunun harekete seçeccilnl bildlrl• 
,.urlar. Bunu müt.e.aktp rad70 bun • 
dan bo7le hiçbir cemlnlıı orfl lda,. 

lli.n edilen denl:ıı: mıntakaları.nda hu • 
ılUSi blr aebep olmadıkça dolaşma • 
ması lüzumunu ili.o etmiştir. Bu lk1 
baber asabl7ell ve endışe1I artlar • 
maktadır. 

Baanı ve Zelat aballslne, ikamet -
ıihlanaı &abl17Q'e ha&arlan•a••n 
ihlal edllmltllr. 

Besm1 binalar. aeuretler •• oar
limealo, jandarma mahafaaası alı.a

dadır. 

Dültllmel bendlerl -lır. Bölüa 
milslabkcm mınlak&dakl mudalaa 
te&balı 111 a.llmda bırakılm&kladır. 

Holand.a ve Belçika budaıtan el -

vannda mühim &Steri harekeUer rö

&e parpmaklaclır. 

Almsn kıl'alan b• mmlakal&rda 
bÜJ'iık bir faall7el söolermekte ... 
Ren nehri üs.erinde yeni kôpriile.r 

knrm&klaclır. Dollaadada bnlanan 

levklfi dolaTıslle bll9Ule selell he7 .... 

BUGÜN 
MELEK 
SINEMASINDA 

Sinemanın En BüyüPc iki Ylldızı 
JEANTVETTE MACD· ıNALD VE 

NELSOTV EL, T) Y 

Asıl dava fadnr: İki taraf '4Jklan 
tarUarmı or&a7a sürmüşlerdir ve bu 
f&l'Uarı &elit etmeie bU&'u.a artık tm
kin •«>r.ılememekLedlr. Alma.oya.ııın 

ahvalin burünkü seyrine nazaran, 
mültefilı::lerl lrıarbe sevkeden sebepte .. 

rln en urarlslal dabl ortadan kaldı
nca,tuıa lblimal verUemea. Miıileflk· 
ler, Dolanda ve Belçlka.nın ta va.uut 
letebbüsünden ıoııra., Çemberlayn'ln 
ve İna'Ub Ha.rlel7e Nuırı Lord Da .. 
IUaka'm &fllları.ndan eski karar ,. 
lanoda mustr olduklarını ela bir kere 
daha ilh el.ııılfierdlr. sonra ortadan silindı. Üçüncü se- Senenin En GUzel fllmlnc 'e 

ne S'i!l\piyonluğu Galatasaray al- 1 • • • O halde diplomatlara artılr oa. bl
madı demektir. Sh aililundır. Ve .• 
belki de dllnkü taarruz bunun ..... ı.ı 
bir mukaddemesldlr. 

ştlKıltt AHMET 

:;~~~~:?~r~~k~:~~ SEVİŞTIGIMIZ GÜNLER 
Diverek bugünkü maçla evveli. llôoeıen FOKS JOURNAL SeanılGr huaün •Gal 11.15 - 2,15 • 4,30 • 6,30 o• 9 dG 



- - - - - - İstanbul Belediyesinden 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
t\evralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 kaşa alınabilir. ----- -
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usu lile eksi itme ilanı 
1 - 22940 lira 50 kuruş bedeli keşüli Elôzığda (80) yataklı memleket 

hastanesi elektrik tesisatı )tapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu. 
2 - Bu işe ait prtname ve evrak ~unlardır .. 
Bayındırlık genel tartnamesi. 
Fenni şartname. 
Eksiltme şartnamesi. 
HulAııal keşif. 

Mukavelename. 
İstekliler bu şartname ve ~akl vfl§yet Nafıa MüdürlCğüne ve Na!ıa Ve

klleü yapı ve imar relsliAi tesLc;at büro~unda görebilirler. 
3 - Eksiltme 22/11/939 Çarşamba günü saat 15 de El~zığ Nafıa Müdürlü

ğü odasında mütesejs:kil arttırma ek:siltmP komisyonunda yapıJaraktır. 
4 - Dcsiltmeye eirebilmek icın ısteklllerin J 721 lira muvakkat teminat 

vermeleri bundan başka aşatıdald vesikalar1 getirmeleri lAzımdır. 
A - 15000 Ura klYmetinde elektrJk isleri yaptığına dair vesika. 
B - El~zıt vilayetinden ıhnmJ..$ ehliyet vesikasL 
D - İnşaat milddeUnce i::ıbeşında diplomalı bir mühendjs veya fen me

muru bulunduracatına daJr taahhütname. 
5 - Teklif mektuplan yukarıda ücüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verHecektir. Posta fle 
gönderilecek mektupla üçüncü maddecie yazılı saatte &elmiş bulunmalıdır. 

Postada olacak ıeeikmeler kabul edilemez. c9288• 

-------------------------!· ŞİRKETi 
HA YRIYEDEN : 

1 - Kabataş, Üsküdar arasm:fa mutad araba vapur seferJerinden 
başka olarak Bayram günleri kü.çuk araba vapurunun da i~bu Jki iskele 
arasınd her ihtiyaç karşısında ayrıca hareket ettirileceği. 
2 - ı55 ve 56 numaralı Hd küçük vapurlarımızın keza Bayram günlerin
de lhtlyacı karşılamak için tlskildarla Beşikta~ arasında daimi surette 
(fasılasız) ça!ı;tınlacağı sayın yokularımıza ilAn olunur. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Behiye, Taliha, Hacı, Enver, Ce\Tiye, Sallha, Hayriye, Abidin, Nu
riye, Meryemln 17930 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (700) lira
ya karşı bırınci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermed iğinden hak
kında yapılan takip Uzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu 
40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Fatihte manisalı Mehmetpaşa 

mahallesinde Turşucu çıkmazı sokağında eski 10, 10 Mil. yeni 16. 18 
No. lu kAğir bir evin tamamı bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen (212) lir& pey akçesi verecektir. Mılll bankalaruruzdan birinin temınat 

mektubu da kabul olunur. 
İlirikmiş bütün vera:ilerle belediye resimleri ve vakıf icaresj ve taviz bedeli 

ve telliliye rünunu borçluya aittlr. Arttırma şartnamesi J6/ll/39 tarihın

den iUbaren tetkik etmek istiyenl~re sandık hukuk isleri servisınde açık bu
lundurulacakbr. Tapu sicil kaydı vesaır lüzumlu izahat tıı. 15artnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkan1an gayrimenkul hakkında her şeyı öğrenmiş ad ve itibar olu
nur. Birinci arttırma 27/12/39 tarihıne müsadif Çarşamba günü Cağaloğiunda 
t::A;"\ sandıgtmızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. ~Iuvak.kat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri
menkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmı.ş olması şarttır. Ak
si takdirde son artlıranm taahhüdü bakl kalmak şartile 11/1/940 tarihine 
müsadll Perşembe günü aynJ mahalde ve aynı saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada ıayrimeııkuJ en çok arttıranın üstünde bır~ılacak
tır. Haklan tapu sicillerile sabit olınıyan alMı:adarlar ve irtifak hakkı 5ahıp
lerinin bu haklarını ve hususile 1aiz ve masarife daJr lddıalarını il~n tarihin
den itibaren yirmi gün içınde evrakı müsbite1erıle beraber dairemize bildir
meleri Mzımdır. Bu ıureUe hakh.rını bild1rmemlş olanlarla hakları tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış bfdelin ·n paylaşmasından harı(' kahrlar. Da
ha faz.la malQmat almak isteyeri.erın 937 / 208 dosya numorasiJc Sandığımız 

Jlukuk İsleri ıervisıne milracaat etmelerı IUzwnu llAn olunur. 

* 
DiKKAT 

Emnjyet Sandığı; Sandıktan alına:ı gayrimenkulü ipotek göstermek is
teyenlere muhamminlerimizin koymuş oldutu kıymetin 3 40 ını tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretıle kolaylık 

ıostermektedir. (9443) 

Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden 
MünakalAt Vek3Jetince yapılan ilcinla 15 Teşrinievvel 939 ve bılfıhara İda

remizce yapılan il3nla da 31 Teşrinıev\·el 93P tarıhine kad:ır kabul edilece
ği bildirilmiş olan, İngiltereye ısmarlanacak gemıler hakkındaki tekliflerın 
kabul müddetinin 30 ·r~rinisani 939 tarihine kadar temdıt ediJdiği ıJA.n olunur. 

(9262) 

Hesap İşleri Müdüriyetinde münhal bulunan 15 lira maaşlı ve 50 Ura üc-
retli memuriyeUer için 21/11/939 Salı gunU saat 14 de imtihan yapılacaktır. 

Atideki ~eraiti haiz olan taliplerin i.sUda ile müracaat etmeleri ve 16/11/939 
Perşembe günü saat 12 ye kadar vesikalarını Beledjye Hesap isleri Müdüri
yetine getinnelerj nan olunur. 

Duhul ıeraiU: 
A: Orta mektep mezunu olmak, 
B: Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile a13.kası bulunmamak veya 

müeccel olmak (Talu;U sebebile tecil edilmis olanlar kabul edilemez), 1 
C: Yaşı 18 den aşağı , 35 ten yukarı olmamak. 
D: Sıhhati yerinde olmalır, 
Aranacak vesikalar: 
A: Nüius cüzdanı, 
B: Mektep şehadetnamesi, 
C: Askerlik vesikası (Müeccel olanlar askerlik ıubesinden vesika getire

ceklerdir), 
D: Hüsnü hal verakasıt 
E: İki kıt'a fotoğraf, 

t}sküdar İcra Memurlujımdau: 

(9328) 

Muayyen hisseleri Şe!ikanın uhtei tasarrufunda iken bir borçlan dolayı 
mahcuz bulunan: 

1. - Kartalda Yakacık köyünde Musalla mevkiinde 221/5, 221/5 numa
ralarla murak.kam ve tapu kaydına nazaran bir tarafı Nazıserver bahçe.si bir 
taralı ?.1e~e ağacı ve bir taralı Ali Ha1dar mQ.Jki ve diğer tarafı tarikiA.m ile 
mahdut 1000 arşın murabbaında mahalli havi maa bahçe bir bap köşkün 
borçluya ait 2/3 hissesi ki, ebli vukuf raporuna nazaran tamamına 3054 lira 
kıymet takdir olunm~tur. Bu gayri menkullin tamamı vakı! paralar müdü

rlüğtlne birınci derecede ipoteklidır. 
2. - Ayni mahalde Ayazma caddeslnde 3820/3821, 7, 8 No. lu ve tapu 

kaydına nazaran canıbl ycmıni sa.hibı senet Salibe Sakine evlatları Şefika ve 
Melek köşk bahçesi Yesari arkası, cephesi tariki3m ile mahdut 7000 arşın 

rnıkdarındak.i bahçeli kuyulu kö15kün nısıf hissesi ki, ehli vukuf raporuna na
zaran bahçesine 1575, haneye 472 lira ki tamamına cem'an 2047 lira kıymet 

takdir edılmiştir, 
3. - Yıne ayni mahalde 19/3786 No. lu ve tapu kaydına nazaran canibi 

yemini Salıhe Sak.inenin hamamı, Yesari dere ve Sanpehllvan hanesi arkası Ha 
cı Hüseyın hanesi, önü tarik ile mahdut bilA mık.dar bahçeli bir evin nısıf 

hisse.si ki, ehli vukuf raporuna nazaran arazisine 400, haneye 6501 matbab 
mahalline 48 lira kı cem'an tamamına 1098 Ura kıymet takdr edilmiştir. ' 

4. - Yine ayni mahalde 3822/9 No. lu ve tapu kaydına nazaran şarkan 

Ata efendi arsası, oinıalen, garben ve cenuben Tekke ve Topçeşme tarikleri 
ile mahdut ve 260 zira mık.tarındaki bir arsanın borçluya ait nısı.t hissesi ki, 
ehli vukuf raporuna nazaran tamam1na 15 lira kıymet takdir edilmiştir. 

5. - Yine ayni msı.haJde 20/3787 No. lu ve içinde akar suyu bulunan ca
nibi yemini Kanber oğlu ve Balcı Ali ağa haneleri, Yesari sahibi senet evi, 
arkası Hacı Hüseyin ve Yordan oğlu Kara Salih vereseleri ve Hacı İbrahim 
hanelerj, cephesi tari.kilm ile mahdut bf13 mfkdar maa bahçe hamam ve 
muştemiliıtının nısıf hisses.i ki, ehli vukuf raporuna nazaran arazi kısmına 

325, hamam 2280, soyunma mahalline 285 odun ve kömür mahalline de 50 lira 
ki cem'an tamamına 2940 lira kıymet takdir edilm41tir. 

İ:iibu beş gayrimenkuldeki borçluya ait hisseler ayn ayrı olarak açık arttır
ma ile saWacaktır. Birinci açık arttırma 13/12/939 tarihine rastlıyan Çarşam
ba günü saat 16 da Üskildarda Üsküdar icra dairesinin bulunduğu binada 
.yapılacaktır. 

1. - 3820/3821, 7, 8 No. lu ve 2047 lira kıymetli bahçeli kuyulu köşk, 

19/3786 No. lu ve 1098 lira kıymetli bahçeli ev, 3822/9 No. lu ve 75 lira kıy
metli arsa ile 20/3787 No. lu ve 2940 lira kıymetıi maa bahçe hamam ve müş
temilatının ilk açık arttırmalarında işbu gayrimenkullerden borçluya ait nısıf 
hıs.<.,elere musip kıymeti muhamminel ~rinin yüzde yetmiş beşi nü:;betinde bir 
bedelle talip çıktıgı takdirde mtiş;leri<ıi uhtesine ihalesi icra kılınacak ve 
bedeli mtizayede bu mık.tarı bulmadığı takdirde en son arttıranın teahhüdti 
baki kalmak şartile arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 28/12/939 
tarihine rasUıyan Perşembe günü saat 16 da yine aynı yerde ikinci açık arttır
ması yapılarak en çok arttırana ihalesi icra kılınacaktır. 

2. - 221/5, 221/5 No. !arla murakkam ve tamamı 3054 lira kıymetli olan 
maa bahçe köşkün ilk açık arttırmasında gayrimenkulün borçluya ait 2/3 
hissesine mu~ip kıymeti muhamminenln yüzde yetmiş be.şi nisbetinde bir be
delle tallp zuhur ettiği takdirde m~terlsi uhtesine ihalesi yapılacaktır. Be
deli müzayede bu mık.dara baliğ olmazsa en çok arttıranın teahhüdü baki 
kalmak üz.ere arttırma 15 &ün müddetle temdit edilerek 28/12/939 tarihine! 
rasUıyan Perşembe günü saat 16 da ayni yerde ikinci açık artb.rması yapıla
cak ve bu ikınci arttırmada borçlu hissesine vakıl paralar müdürlüğünün ipo
tekli alacağına tekabill edecek bedelle mUşteris zuhur ettiği takdirde ihalesi 
icra kılınacaktır. Aksi takdirde satış 2004 No. lu icra kanununa tevfikan dü
aecektır. Satış 2004 No. lu icra ve ifliis kanununa göre yapılacaktır. 

Arttınnaya iştirak etmek isUyenlerin, gayrimenkullerde borçlu hJssesine 
musip kıymeti muhamminelerin yüzde yed.J buçuğu nisbetindeki pey akçesini 
veya Milll bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan IAzımdır. 

HakJarı tapu sicillerile sabit bulunmayan ipotekli alacakhJarla diğer al~ka

lıların ve alacaklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddıalarını evrakı müsbiteleri1e birlikte uın tarihin
den itibaren nihayet 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 13.zımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu siciJlerıle sabjt olmıyanlar satış bedelinin paylaştırılma
sından hariç kalırlar. Müterakim vergiler çöp ve fener resimleri ve birikmiş 
vakıf icares1 bedeli müzayededen ten:>::il olunur. Yüz.de ilci buçuk telJAJiye ve 
yirmi senelik vakıf taviz bedeli mü15tcriye aittir. Daha fazla malOmat almak 
isteyenlerin 28/11/939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak olan arttırma şarbıamesiJe 937 /5987 No. lu dosyayı ve 
içinde mevcut vesaiki tetkik etmek üzere Üsküdar icra memurluğuna müra-
caaUarı Jlan olunur. (21830) 

İstanbul Belediyesinden 
}le.sap İşleri Müdilrjyetinde münhal bulunan 20 lira maaşh memuriyeiler 

için 20/11/939 Pazartesi günü saat l4 de imtihan yapılacaktır. Atidekı şeraiti 

haız olan taHp1erın fı,tida ile müracaat etmeleri ve 16/11/939 Perşembe giınü 
saat 12 ye kadar vesikalarını Hesap İşleri Müdüriyetine getirmeleri ilfm 
olunur. CBeledıye memurların.dan arzu edenler bu imtihana gırebilirler.) 

Duhul şeraih: 
1 - Lise mezunu olınak, 
2 - A.skerlığıni yapm~ olmak veya askerlik ile alfilcası bulunmamak ve

ya mueccel olmak (Tahsil sebebilc tecH edilmiş bulunanlar kabul edı
lemez) 

3 - Yaşı 18 den aşağı. 35 ten yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati yerinde olmak, 
Aranacak vesikalar: 
1 - Nüfus cüzdanı, 
2 - l\lektep şehadetnamesi, 
3 - Askerlik vesikası (.l\.iüeccel olanlar askerlik subesindcn vesika getı

receklerdir)1 
4 - Hüsnü hal verokası, 
5 - İki kıt'a fotoğraf. (9326) 

le-iN_H_is_A_RL_A_R_U_f:'1_. u_M_~u._· D_ü-=RL_u_· o __ Oıı;:ımıN;:ıı::;D;:;m:EN .... 1 ~ıııııııııın1... S e k e r -ııııııımmı1' 
= Bayramının Tadı ; 
;: HACI ~ Cin"ii 

Nıhayetsiz şerit 

I3enzin 
N şan ! işcğ~ 

~likdarı 

9750 adet 
40000 kgr. 

500000 adet 

l\luhammen B. 
Lira Kr. 

14512 50 
8000 00 

% U Temlnal 
Lira Kr. 

1088 43 
600 00 

Eksiltmenin 
l'Ünu ıekU uatl 

20/Xl/939 Kap. Z. 15 
> • Paz. 16,30 

22/Xl/939 Paz, 14 

Şartname v e nümuneı.eri mucibince yokarıda mikdarı yazılı c3> kalem 1 malzeme htzalanndn a:&terilen 
uru llerle sa.tın alınacaktır. 

il - l\1uhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksi ltme gün ve saatleri hizalannda gösterilmiştlr. 

111- Eks.iltme Kabataşta levazun ve milbayaat .. subes.indeki alını komjsyonund:ı yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
V - Kapalı zar! münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme para

sı1c makbuz veya banka teminat mektubunu Jhtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatinden bir sa
at evveline kadar mezkOr komisyon baıikanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diler eksiltmeye ıireceklerin 

% 7,5 gü"·enme parasile birlikte yukarı da adı ıeçcn komiı:;yona gelemeleri HAD olunur. • .0117• 

~BEKİRi = e; 
~ ŞEKERi 

~llDlllllOJıı> ile fılıar. <lll!lliID. 

J(anunl Mümessili ve Ne~rlyat Dl· 

rektörü: A. Naci, Basıldıl> Yer: 

Son l'eıırat Basımevl, 

i 
•• v 1 

ile SABAH, OGLE ve A -ŞAM 
Her yrn.ıekten sonra günde 3 defa m•ıntazım:ın dişlcr.nizı fırç1 ' avı lıı 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul Tersanesinde bulunan 415 lira muhammen 17 kalem hurda mera

k.ip ve e~ya açık arttırma yolile salılı ~a çıkarıl ını ş tır. Satış bedeli nakden 
ve pcşindır. İhale 16/ 11/ 939 Pcrşemb..! günü saat 14 de Milli Emlô.lt Müdür
lüğunde rrıütcsek.kil komisyonda yapı.acakur. ·satılacak merakip ve eşyanın 
nev'i mahiyeti ve :i1eraiti etrafında her gün ~iiHI EmlAk ~1üdurlüğünden iza
hat alınabilir. TaHplerin 21 lira 12 kuruş muvakkat teminaUa m l.l ayyen gün 
ve saatte koınisyona müracaatları. (8836) 

Istanbul Beledıyesinden 
Hesap İşleri Müdüriyetinde münha' bulunan 10 lira maaşlı rnemurjyeilcr 

için 21/11/939 Salı günü saat 14 de intihan yapılacaktır. Aşağıdaki 5eraiti 
haız olan talıpi.erin 16/11 / 939 Perşcm.Je günü saat 12 ye kadar vesikaJarıru 
Belediye Hesap Isleri Müdüriyetıne g.!tirmeleri ilAn olunur .. 

Duhul teraiti: 
1 - Orta mektep mezunu olmak, 
2 - Yazı makinesi ile :ıeri ve doğ :u yazmak, 
3 - Askerliğini yapmış olmak ve askerlik ile a1fıkası bulunmamak veya 

müeccel olmak (tahsil sebebi le tecil edilenler kabul edilemez), 
4 - Sıhhati yerinde olmak, 
6 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmamak. 
Aranacak vesikalar: 
A - Nüfus cüzdanı, 
B - Mektep ~ehadetnamesi, 
C - Askerlik vesikası, 

D - Hilsnühal verakası. 
E - İki kıt'a fotoğraf. 

Üsküdar İcra Memurlufundan: 

(9327) 

Muayyen hisseleri Fatma Meleğin uhtei tasarrufunda iken bir borçtan do
lnyı mahcuz bulunan: 

ı - Kartalda Yakacık karıyeşi derununda 3822/9 No. lı ve tapu kaydına 
nazaran şarkan Ata efendi arSJsı, şim.Jlen, garben ve cenuben Tekke ve Top
ç~me ı.arıkleri ile mahdut ve 260 zıra mıkdarındaki bir arsanın borçluya aıt 

nısıf hissesi ki, ehlivukuf tarafından tahvilen 148 metre murabbında olan bu 
arsaya tamamına 74 lira kıymet takdir edılmiştir. 

2 - Kartalda ayoı köyde Ayaı.ma caddesinde 2 No lı sırt mülk ve tapu kay 
dına nazaran bir ta.rafı Bahriye veznedarı Ali eteneli bahçesi ve köşkü ve iki 
tarafı yol ve bir tarafı sahibi senedın arsası ile mahdut ve 4000 arşın mikda
rındaki sebze bahçesınin borçluya aıt nısıf hissesi ki, ehlivukuf raporuna 
nazaran bu bahçe tahvilen 2250 metre murabbaı mesahasında olup tamamına 
2000 !ıra kıymel takdir edilmıştır. 

3 - Kartalda ayni köyde Musalla mevki.inde 221/5, 221/5 numaralarla 
rnurakkam ve tapu kaydına nazaran bir taralı Nazıserver bahçesi bir tarafı 

Mcşeağı:ı.cı ve bir tara!ı Ali Haydar mülkü ve diğer tarafı tariki&m ile
mahriut 1000 arşın murabbaında mahalli huvi maa bahçe bir bap köşkün borç
luya ait 1/3 his.sesi ki, ehlivukuf raporuna nazaran tamamına 4500 hra kıy
met takdir olunmuştur. Bu gayrimenku.ün tamamı Vakıt Paralar Müdürlü-

' ğüne birınci derecede i,poteklictir. 
Üç gayrımenkuldeki borçluya ait hisseler ayn ayrı olarak açık arttırma 

Ue satılacaktır. Birinci açık arttırma 28/12/939 trihlne rastlıyan Perşembe 
günü saat 16 da tlsküdarda tlsküdar İcra dairesinin bulunduğu binada yapı
lacaktır. 

1 - 3822/9 No. lı ve 74 Ura kıymeUi arsa ile 2 No. 1ı ve 4000 arşın ınlk
danndakJ sebze bahçesinin ilk açık arttınnalannda işbu ıayrimenkullerden 

borçluya ait nısıf hisselere musip kıymeti muhammenelerinin yüzde yetmis 
beşi nisbetindc bir bedelle tahp çıktığı takdirde müşterisi uhteslne ihalesi 
icra kılınacak ve bedeli müzayede bu m.i.kdan bulmadığı takdirde en son art
branın teabhüdü baki kalmak şartile arttırma 15 &:ün müddetle !emd11. edile
rek 12/1/940 tarihıne rasUıyan Cuma günü saal 16 da yine aynı yerde ikinci 
açık arttırması yapılarak en çok arttırana ihalesi icra kılınacaktır. 

2 - 221/5, 221/5 numar;ılarla murııkkam ve tamamı 4500 lirD kıymetli o
lan maa bahçe kö§k:Un ilk açık arttırmasında gayrimenkulün borçluya ait 
1/3 hisse~ine musip kıymeti muhamminenin yüzde yetmis beşi nisbetinde bir 
bedelle talip zuhur ettiği takdirde müşterisi üzerine ihalesi yapılacaktır. Be
deli müzayede bu mikdara baliğ olmazsa en çok arltıranın taahhüdü baki 
katmak Uzere arttırma 15 gim müddetle temdit edilerek 12/1/940 tarihine 
rastlıyan Cuma günü saat 16 da aynı yerde ikinci açık arttırması yapılacak 

ve bu ikinci arttırmadôl borçJu hissesine vakıf paralar mildilr10ğünün ipotekli 
alacağına tekabül edecek bedelle müşteri zuhur ettiği takdirde ihalesi Jcra 
kılınacaktır .. Aksi haJde satış 2004 numaralı İcra kanununa tevfikan düşo-ı 
eektir. 

Sabş 2004 numaralı İcra ve inAs kanununa göre yapılacakbr. Arttırma
ya i$tirak etmek istıyenlerin gayrimenkullerde borçlu hisselerine muıcılp kıy
meti muhammlnelerin -yüz.de yedi buçuğu nisbetindeld pey akçesin! veya Milli 
bir bankanın teminal mektubunu hamil buJunmaları lhımdır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekJi alacakhlarla diğer alacaklı
ların ve alikadarların ve irtifak hakkı sahipJerinin bu haklarını ve hususJle 

• faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerlle birlikte Udn tari
hinden itibaren nihayet 20 gün içinde dairemize bildirmeleri l;lzımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sjcilliJe sabit olmıyanlar satış bedelinin paylastınlma
sından hariç kahrlar. Müterakim vergiler, çöp ve fener resimleri ve birik
miş vakıf icaresi bedeli milzayede.n tenzil olunur. Yüzde iki buçuk tell.Uiye 
ve 20 senelik vakıf taviz bedeli müşteriye aittir. 

Daha fazla malümat almak isteyenlerin 13/12/939 tarihinden itibaren her
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak: oJan arttırma şartnamesile 
93715922 No. lı dosYayı ve içinde mevcut vesaiki tetkik etmek Uzere tlskücifır 
İcr• Memurluğuna müracaaUarı ilfuı olunur. (21831) 

DAVET 
Beşiktaş Askerllk ıubeobıde kayıl

lı Yedek 8. oınıl Hesap lllemuru ls
tanbullu Reşaı oflu Fuat U&'uo he 
men tubeye müracaa1J. 

lstanbul Asliye tlçilncü 
Bikimllllnden: 

I 
Hukuk , 

Fatma CemJle vekili avukat Ziya 
Nuri tarafından, İzmir Karantlne es
ki kuyu sokak 10 No. lu hanede mu
kim iken halihazır lkametgôhınm 

meçhuJ oldulu taayyün eden Hüseyin 
aleyhine mahkemenin 939/476 No. lu 
dosyasHc açılan tescili tal.1.k davası
nın duruşmasının muayyen olduğu 

gün için il!ıncn mUddeaaleyhe dave
tiye tebliğ olunduğu halde gelmeme5i 
hasebile hakkında gıyap kararının da
hi ilfuıen tebliilfne karar verilerek 
muhakeme 19/12/939 saat 10 tayin 
edilmiş olduğundan müddeaaleyh HU
seyinin mezkür &ün ve saatte mahke
mede hazır bulunmadığı veya bir ve
itil tıöndermediğl surette czyabmda 
muhakemeye devam olU11aeağı ve bil' 
daha mahkemeye alınmıyacaj!ı l!An 
olunur. (21822) 

ANKA RA 
10 . 11 • 939 

K.a-

1 Sterıtıı 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Llrel 
100 aveo Fi 
100 Florin 
100 RaylflD&rlı 

100 Bel&'a 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Krollq 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Dinar 
100 Yen 
100 iaveo iDi. 
100 lluble .--- ~ 

S.H 
130.36 

Z.96875 
8.895 

19.27 
69.495 

21.2575 
0.97 
l.8S75 

JS.1825 

1.495 
11.9675 
Sl.18 

ESHAM 'VW T.urriLAT 

Merk•• Baıılıuı Mflı 111.50 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUCU ..:__ 

T A.Q. U,H-. UlH lleo. U lhr, 

TA.P. 11,71111. 1441 I.., H ll.w. 

1111-. WJ[eo.U..Iw 

12 2 incı l eşrin .-azar 
Saa& 12.30 Fro1'1'am 1 ve memleket 

saat ayarı, Saat 12.35 Ajans ve met.e ... 
oroloji haberleri, Saat 12.50 Tıirk mü .. 
zlii: Oyun havaları. Ankara radyon 
küme ses ve saz heyeti. idare eden a 
Mes'ul Cemil, Saat 13.30 - U.30 llfü
z.ik (KUçük orkestra - Şef: Necip Aş .. 
kın)." 1 - Pacheme~g: Dans, 2 - Bel.na 
VaJther: Dansedeıı kuklalar (Fokst .. 
rot). 3 - J. Strauss Guı düğünü o .. 
pereUnden İlkbahar havası (Vals). 
f - Micheli: Gece Fuseleri. 5 - Sche
bek: İtaJyan .Serenadı. 6 - J. StrauSliı 
Cardaş. 7 - Louis Ancel: Karmenslt.a 
(İspanyol Entermezzo'su). 8 - R. He• 
uberS"er: Şark'ta suitinden Ra.k.seden 
kızlar. 9 - Galudl: Romans. Saat 18.00 
Program. Saal 18.05 J\lemlekel saal 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri.. 
Saat 18.25 l\lüı.ik (Radyo caz orkes
trası). Saaı 19.00 Çocuk saall. Saal 
19.30 T-'jrk mıiziil (Fa.>11 heyeti). Sa
at 20.30 Konuşma (Türk &arlhinden 
sahifeler). Saal Z0.45 Türk müzll~ 

Çalanlar: Vecihe, Reşat, Cevde& Ko• 
un, Ruşen Kam. 1 - Okuyan: Radlle 
Erten. 1 - Sadettin Kaynak - Mecnun 
2 - Sel. Pınar - Kürdliihlcazkir şar
kı: (Ne celcn var ne lıaber). 3 - ~il

ea Süreyya .. Kürdllihicazkir farkn 
(Gün dolmayacak). 4 - Halk türkil
tü: (Karanfil oylum oylum). 5 - Bali& 
----üsü: (Şu daflan delmeJJ). 2 - 0-

..yan: Mustafa Çağlar. 1 - Mahut 
Peşrevi. 2 - Abdi efendi - Mahur şar
kı: (Gülşen! ezhar açdı). 3 - Rahmi 
Bey - Mahur şarkı: (0 ırülün ~eçtl 

cüzellik çafl), 4. - Yorgo - Mahur şar• 
kı: (Ha.ta kanayan kalbimi). 5 - Ve
cihe: Kanun taksimi. 6 - Arif Bey ... 
Mahur ,arkı: (Gösterip ağyare lütfu ... 
fun). "J - • • • • - Mahur türküt 
(Giyer fistanın). Eaat Zl.30 Mü•ik 
(Cazbanl - Pi.) Saat Z2.00 Mernlekel 
sa.at ayarı, ve Ajans haberleri, Sa.at 
22.15 AJn'i ı;por serlvsl. Saat 2.25 MÜ• 
alk (Cuband - Pi) Saal 23.25 - 23.SO 
Yarınki program ve kı.panı,. 

Her l'iln yalnız kısa. dalga 31, 7 m. 
9465 kc/s pastamızla neşredUmekte 

olan yabancı dlllt<rc'P haberler saatle
ri aşağıda &"ÖsterUmlştfr: 

İranca: Saat 13.00 ve 18,45 de 

Arapça: Saat J 3.15 ve 19,45 de 

Fran, ızca: Saat 13.45 ve 20 15 do 

[<2t!~~ ı 
Okıreydanındaki 

Member 
Kasımpa.şada Yenl~eşmede Arda 

caddesi "J numarada oturan okuyucu .. 
muz Şerf'f Htvel yazıyor: 

- Geçen &"ıinkü nUshanızda Ok • 
meydanındaki harap tarihi minber
den bahstodiyordunuz. 

Bu Fatihin muazzam ordularUe 
lstaubula clrdlii İstanbulda Jlk c ... 
ma nama-ıını kıldıfı minberdlr. 

Uzun ıamandanbf'rl muhafaza e .. 
dUmekif' olan fakat son S"ünlerde ha .. 
rap vaziyete &'elen bu minberin tarlh.l 
kıymtU l'Öıönünde tutularak mu • 
halaza edllmeslnt dUiyoruı:. 

TAKViM ve HAVA 

12 İKİNClTEŞRiN 1939 
PAZAR 

11 inci ay Gün: 316 B. Tqrln: 30 
Bteri 1358 Rumi: 1355 
B.amaun: 30 Ka..c;.ım: 5 
Gun"': 6.42 Akşam: 16.5• 
Öile: 11.58 Yatsı: 18.28 
İkindi; 14.38 imsak: 5.02 

- HAVA VAZİYETİ -

Yeşilköy meteorolojj istasyonundan 
alman malfımata ıöre hava yurdun 
Akdenfzln prk lr:J7darile cenup do • 
iusunda kapalı ve yağı.ı;h, Eğenlıı 

(lenup kısımJannda açık, 1\larmara 
ııaVUSJnda ve Orta Anado1unun ~AI> 
kısımJannda bulutlu ve dfier bölı• 
ve pevrelerde cok bulutlu ve mevs.U: 
7afışlı ~eomlf rUzcirlar dotu böl • 
aeter1e Orta Anadolu, ve A.'lulenitı 

ku'ılannda cenubi, difer böl.relen!• 
tlmall istikametten orta kuvv•lle es• 
miıtlr, 

Dün İstanbulda hava bulutlu ceo

ıniş:, rÜz&"lr ıimalJ tarklden aanfye-de 

S - 4 metre hızla esmiştir. 

Saal H de bava lazylkf 1020,3 mlU. 

bar idi. Sühunel en yüksek 15,3 •• 

en düşük t,7 •antigral kaydedilmiş • 
Ur. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

13/11/939 Pazartesi günü akşams 
Saat 20,30 da 
S E RMİN 


