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Hariciye Vekilinin SonTelgraf'a Mühim Beyanatı 
'' Beynelmilel karışık hadiseler 
memleket arasındaki emniyet ve 

menfaat birliğini sa·rsmak şöyle dursun bilakis takviye etmiştir.,, 

Buaabah Ankaradan gelen 

temize beyanatta bulunarak 

Vekil gaze

dedi ki: 
iki 

Varşovada Leh ordusu Almanların şiddetli yeni bir taarruzunu püskürttü -Oç Leh livası Varşovaya girdi -Garp 
cephesinde Alman tahşidatı devamadiyor -Romanyada Demir muhafızlardan geniş mikyasta. tevkifat yapılmaktadır 

Hariciye Vekilimiz 
Moskovaya giderken 

Şükrü Saracoğlunun seyahati Balkanlar - Ka

radeniz ve bu iki manzumenin mütemmimi 

olan şarki Akdeniz ımlhunun müebbet muhafa

zası yolunda hiç şüphesiz bir kerre daha bütün 

hususiyetile tecelli etmek fırsatını verecekti::r. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

Bu sabah Ankaradan •elen Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoilo İstanbuldan 
doğruca Mot1kovaya aldlyor. 

Parti crupunun toplantısı hakkında
•ı son teblli Hariciye Vekilimizin Par
tide bu seyabatJ etrafında. izahat ver
dJğinl, Türk - İngiliz - Fransız müza
kerelerinin de samimi ve faaline bir 
surette devam ettiğini bildiriyordu. 

Balen ve fillen charp harici• bulu
nan ve sulh bekçlllil vazifesini her 
devlete karşı mü~savi bir emniyet ve 
hüsnüniyetle muhala:ıa eden Cu.ınhu

riyet Türklyesi için bu gaye üzerinde 
ne derece sebatk:i.r ve azimkıir bir me
sai sarlediJdJji bilhassa son hoidlseler 
münasebetiJe bir defa daha tecelli et
miştir. 

İstlkJi.limJzin en kudretli ni~ehbanı 
olarak en başta kendi kudret ve kuv
vetimizi buluyoruz. Bunun J<ıindlr ki 
her türlü ihtiyati tedbirlerimizi alın~ 
olarak hem hidfselerin inkişafını ta. 
kfp ediyoruz; hem de dostluklarımıza, 
ahitlerimlze ve ölçülu münasebetleri
mlı:e baflı olarak sulhon muhafazası 
yolundaki ırayretlerimlz.e devam ey
Jlyoruz. Bu hizmeti Jfa ederken mu • 
hakkak, kendimiz için olduiu kadar 
bütün bir cotrafi muhit ve an parça
sının sulh içinde yaşamasını, lnsanlı
iuı dünyanın bu bölcelerlnde huzur 
vr- refahını temin ve takviye ediyoruz. 
Şükrü Saracoflu, işte bu hava ve 

Türk - Rus dostluğunun yeni dünya 
tarihinde artık an'ane hükmüne ciren 

kuvvetli tezahürleri içinde Moskovaya. 
gidiyor. 

A\•rupada başhyan harp karşu;ında. 

ırki \'e milli menlaatlerinin ve müs
takbel emniyetin icap ettirdiii ted
birleri mütevessil olarak bitaraf ka
lan Sovyet Rusya ile Türkiye arasın
da da hiç şüphesiz mütekabil menfaat 
mülıihaza~ı içinde derp1'ıi iktiza eden 
mevzular vardır. Bu mevzuların ba
!}ında ekseriyet hissesi Türk ve Rus 
olan Karadeniz ile bir arada Balkan
laruı, şarki Akdenizin \'e bunların 

muvasala ve geçitlerinin sulhu, seJ:i.
met ve emniyeti gelir. 

Her vakit iki devletin daima müş
terek ml'nfaatler müliihazası ile ara
larında mütekabil noktai nazar teati
sine vesUe olması tabii bulunan bu 
mevzular _ü:ıerinde ayni zaınaııda bir 
Jadei ziyaret seyahatinden istüade edi
lerek tema!1ı muhafazası muhtemel sa
yılabilir. Sovyet Rusya muhakkak ki, 
Karadentzin, Balkanların ve bunlara 
şamil muhitlerin emniyet ve sulbwıda 
bizim kadar kıskanç ve tith:dir. Bu 
itibarla bizim ötedenberi aldıtımız 

dahili ve harici emniyet ve müdafaa 
tedbirlerimiz bu yolda. dalma. müteva
zi ve mütevazin olmuştur. 

Cumhuriyet Türktyesi şarktan ıar
ba ve garptan şarka tesis ve muhafaza 
ettlfi bu sulh ve emniyet esaslarını 
yüksek bir dikkat ve teyakkuzla. ve 
en salim bir şekilde muhafaza ederken 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Garp cephesinde stratejik devre 
Polonyada artık muharebe va -

ziyeti diye bır şey kalmamıştır. 
Sovyet orduları hemen hiç bir mu
kavemet görmeden şimalde Lit -
vanya hududunda Grodno'dan 
cenupta Lember de dah l olmak 
üzere Macar hududunun münte -
hasına kadar bütün beyaz Rusya, 
garbi Ukranya mıntakalarını iş -
~alleri altına almış bulunmakta -
dırlar. Artık vazife esir almak, 
ganimet toplamak ve yeni vazi -
yete kadar mahalli idareler tesis 
etmekten ibaret kalıyor. Varşova 
ve diger harekat merkezlerinin 
mukavemetine rağmen, artık Le
histanda harekata bilfiil nihayet 
bulmuş nazarile bakabiliriz. Al -
man tayyareleri dün .şehri birkaç 
defa daha bombardıman etmişler, 
Kral şatosunu yıkmJ1!1ardır. Al -
manların nasıl olsa düşeceğini bil
dikleri Varşovava kan;ı kanlı bir 
taarruzu lüzumsuz gördüklerine 
hükmetmek icabediyor. Lember -
gin de Ruslar tarafından işgali 
mukavemet merkezlerinden birini 
daha ortadan kaldırmış bulun -
maktadır. 

Şimdi büt~n nazarlar garp cep
hesine intikal etmiş bulunmakta
dır. Fransa ile İngilterenin sonuna 
kadar harbe devam karar !arı bu 
cephedeki faaliyetin uzun sürece
ğini gösteriyor. Fransız kuvvetleri 

" : .. ~,. 
Garp cephesinde Franıu.dann Sarbruk 
lstikamPtlndeki tazyiklerini gösterir 

harita 

halen Sarbrük'ü iki yandan tehdit 
etmektedirler. 
Şimdiye kadar Almanların kü

çük mukabil taarruzlarla Fransız
ları meşgul ederek, külli kuvvet
lerin bu cepheye muvasalatlarını 
temine çalıştıkları anlaşılıyor. De
mek ki garp cephesinde şimdilik 
stratejik bir devre geçirilme-kte -
dir. ERKANIHARP 

Vekil saat 15 te Kadeş vapuru 
ile hareket edecek 

Bükreştekisuikast 
hakkında tafsilat 

Hariciye Ve.kili Şükrü Saracoilu, 
eksprese bağlanan husu.si vagonla. sa
at 8,50 de Ankaradan şehrimize ıel· 
miştir. 

Hariciye Vekilimizin refakatinde 
Sovyetlerin büyük eloisi Terentlef bu
lunmakta idi. 

Hariciye Vekilimiz, Haydarpaşa is
tasyonunda. vali, emniyet direktörü, 
şebrimi7deki elçiler, meb'uslar ve mat
buat e.rk:inı tarafından karşılanmıştır. 

Şükrü SaracoğJu, bugün saat 15 de 
Kadeş vapurlle Odesaya hareket ede
cektir. 

llariciyc Vekili Şükrü Saracoğ'lu bu
gün Perapala.sta kendisini ziyaret eden 
bir muharririmize şu beyanatta bu
Junmuı;.tur. 

- Bay Potemkin'e ziya

retini iade etmek için Mos

ko~aya gidiyorum. Orada 

iki memleketi ala katlar eden 

meselt>l-eri konuşaı•ağım.Her 

~yden e"vel Türk efkıirı 
nmumiyesine tavzih etmek 

isterim ki; memleketlerimiz 

arasında dostluk ve emni

yet hissi arzu edileeeği ka-

_ _:... _____ ~ 

Hariciye Vekili bu sabah Sovyet büyük elçisi Terenttef ile birlikte gardan 
ı;-ıkarken 

dar sağlamdır. Son zaman

ların beynelmilel karışık 
hadiseleri aramızdaki em

niyet ve menfaat birliği ve

ziyetini sarsmak şöyle dur

sun, bilakis tak" iye etıniştir. 
1 Size Sovyet me'Rıleketlerin-

• • • • • 

den _ i_yi hm,adisler geti
re(·cgımi ümid ediyorum. 
Tiirk milletinden Sovyetlere 
dostluk hi~leri götüreeeğiı • 
Bu lıarakc>tle memlekf tııı 

/

!samimi arzularrna tercüman 
olacağıma eminim. 

(Deyamı 3 üncü sahifede) 

Dün gece katillerin idamında yeni 
Başvekil de hazır bulundu 

Maktül Başvekilin cenazesi pazar günü 12 
öküz tarafından çekilecek araba ile kaldırılacak 

Bükreş 22 (A.A.) - Kral Ka
rol'un dün akşam Kalıneskoya ha
lef olmak üzere !.ayin ettiği Baş
vekil ile arkadaşları şunlardır: 

Başvekil General Argeseanu 
Dahiliye Nazırı Bay Marinescu 
Milli Müdafaa Nazırı İlens 
Bu üç nezaretin üçü de şimdiye\ 

kadar Kalinesko'nun uhdesinde 
idi. 1 

Yeni nazırlar; saat 21.30 da Kra
lın huzurunda tahlif olunmuş -
!ardır. Saat 22.30 da ilk kabine iç
timaı aktolunmuş ve bu içtimaın 
sonunda General Agrescanu ka -
til"n idamında hazır bulunmuş -
tur. 
Bükreş 22 (A.A.) - Havas: 
Diplomatik mahfillerde Kali -

nesko'nun şahsi enerjisi ıle Ro
manyanın üzerinden Demırmuha
fız tehlikesini uzaklaştırdığı bir 
saatte uful ettiği beyan olunmak
tadır. 

Memuriyet hayatında memle- -
kette nizam ve asayişi emin et -
meği kendisi için bir vazife telakki 
etmişti. 

Demir muhafızlara ve bunların 
şefi Kadro.lw'ya'ya karşı açtığı şah
si mücadelede büvük bir cesaret 
göstermişti. · 

Kendisi bundan evvel de bir kaç 
kere tehdit edilmiş ve suikasde uğ
ramıştı. 

Ka!ineskonun vahim karı ·ıklık
lara mani olduğu ve harpten evvel 

(Devamı 3 ürcü sahifede) 

Varşova önünde bir Alman taarruzu püskürtüldü Resmi te'ıliğler 
Varşova. 2Z (A.A.)- Varşovanm fi- birçok tablolar harap olmuştur. Bun- akademisi df' hasara uğramıştır. 

mali garbi mıntakasında l'ÖTÜnen Al- laruı arasında Vispianskinln meşhur 2 numaralı varşova radyosu dün sa- p o 1 o n y a d a s o v y e t 
man :urhlı kıtaatı iki Polonya süvari .Françols d 'asslse» tablosu ile Ksen- at 28.30 da Alman tayyarf'lerlnin k1ZJJ-
llvasınm hücumile geri püskürtülmüş- tovlezJn ve CheJmonsklnin tabloları ha(" bastauersint bombardıman eUılk-

tür. vardır· ıerlnl bUdirmiştir. Binanın- üstünde cö- • ı • ı 
Almanların Praga mahallesinde Polonya kralının Tenton şüvalyele- runeblJecek şeklide işaretler resmedil- ışga 1 tamam anıyor 

lerlui ma-iliıp ettiği Grünvald muha-
B dn ı - ı d tıkl mtş bulunmakta idi. ru o mezar ıgı c varın a yap arı rebesini temsil eden büyük tarihi tab-
taarruzlar da tardedllmiştir. lo kurtarıJmıştır. A1man tayyarelerinin ve topçu kuv-

Bombardımanların korkunç tahri
rlbatı devam etmektedir. 

2 numaralı Varşova radyosunun bil
dirdiğine göre, Zacbeta. müzesinde 

Sovyet sefarethanesi hasara uğrıyan 
binalar arasındadır. Bu binaya 10 bom
ba isabet etmlşllr. 

Romanya. sefarethanesi ve ilihlyat 

vetlerinln mütemadi bombardımanla

rına rağnıen hayat aşaiı yakan nor

mal bir şekilde devam etmektedir. Mü
nakalat otobüslerle temin edilmektedir. 

Mahalli idareler kuruluyor, mektepler açılmak· 
tadır, sinemalarda Rus filimleri gösteriliyor 

Polonya taksimi müzakereleri sonra görüşülecek 
Moskova 22 (A.A.) - Gazetelerj 

Kızılordu erkanıharbıyesinin aşa
ğıdaki tebliğini neşretme-ktedirler: 

Sovye-t kıtaatı; dün ve evvelki 
gün varmış oldukları hattı taras
sut etmişler ve işgal etmiş olduk
ları arazide bulunan düşman yu
valarını tathir ey lem işlerdir. 

Şarny'ye doğru ilerlemişlerdir. 
Rovno ile Dubno zaptolunmuştur. 
Muvakkat ve mahalli idareler te
sis olunmuştur. Mektepler açıl -
mak üzeredir. Sinemalarda Sovyet 
filimleri gösterilmektedir. 

Moskova 22 (A.A.)- Bir Alman as
keri heyeti Rus ve Alman ordularının 
Polonyada. i~gal etmi1 oldukları mın
takaların tahdidi mesele!;ini Rus erki.-

nı askeriyesi lle görü erek halletmiş -

lerdi.r. 

Şimdiki halde yapılan uuar mu\'ak-

kat olup Polon)•anın taksimine müte

allik kat'i müı.akereler btl.ıihare yapı-

Jaraktır. 

Üç İngiliz zırhlısının batırıldığı doğru değil Dün saat 19 da Sovyet kıtaatı; 
Pinsk'i işgal etmişler ve Lewow ve 

Gizli olarak Ukranyada ve be-· 
yaz Rusyada yaşamakta olan ko
münistler; hududu geç.:rek Sov -
yet Rusyaya gitmektedirler. 

Londra 22 (A.A.)- Birfok safıharp 
l'emilerin.in ve bilhassa llood, Renovon 
ve Replıluv kJ"uvazörlerlnJn batırılmış 

Bremen vapurunun zapt.edilmiş ol
duk-ana dair olan şayiaların da asıl ı 

olduğuna dair olan haberler yalandır. ! 
Aıul ve esastan aridir. Bu tekzibi ya-
pan amirallh· dairesi il.ive ediyor: \ıc ası yoktur. 

( Diğ@r Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 

- -

ÇERÇEVE 

Deve ve diyar • 

f, __ K _, s_A_c_A _ _,f 1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 Po1011yanm tasfiyesinden sonra cephelerde. sivil şefler arasındaki ağır top('u 
düellosundan başka kayda deler blrşey yok. 

Haydi hayırlısı .. deme
mek için sebep yek! 
Biti er: 
- l\Iahvedeeetım .. 
Diyor. Çcm bertayn da: 
- .l\lahvolacaksın .. 
Diyor ve Fransız Başvekili de bir 

aksiseda baliııde ayni cümleyi fırlatı
yor. 

Fakat, h31a uzaktan uzaia kulağunı-
ea da: 

- Nerede, ne zaman ve .. nasıl?. 

Suallerinin sorulduğu geliyor. 
Belki Çemberlaynln bir cümlesi bu 

5uallerin sardığı endişe bulutlarını ıl· 
'1,erccek mahiyettedir ve bu harbin 
feyrindc hü.kim olacak ve bir İngiliz 
sır ve kozunun llşası sayı1abilir: 

- Stratt"jl kat'i ku\'veti, kat'i za
manda, lı:at"i noktaya teksif elmek 
san'abdu-.. 

Diyor. Seyirciler için: 
- Haydi hayırlısı .. 
Dcnıcmiye sebep yokl 

Kılıca havale edilen bir davanın hi.li kalem sabasilc ali.kasını kcsmemiı 
Amerika ambargoyu keri heyeti Molotof ve Voroşilof olması :raman bir lslifham! 

kaldırıyor tarafından kabul edilmiştir. Essah Danz!K müstahkem mevziinden Bitlerin afzlle dünyaya savurulan kelim 
noktalarda mutabık kalınmıştır. b ı 

Vaşington 22 (Radyo) _ Siyasi mermisi, bir ırün sonra Londrada Çem er ayn ve Parlste Daladye tarafından 
Heyet yine tayyare ile avdet e-t - ü •- • d b h tak liderlerin iştirakile Beyazsarayda mulıalıele ıörd ·. .. ıaı.kate dökülür e u usus ı meşhur Fransız ihtisası 
miştir. . . 

Ruzvelt'in riyasetinde yapılan bir kendisini gbstermez, olur mu hıç?. 
(Diğer haberler 3 üncü sahifede) · b ı 

toplantıda, bitaraflık kanunun ta- lhtlliif müsellesinin kaidesindeki çem er ayn ve Daladye köşelerlle, tepe-
dili, silah ambargosunun kaldırıl-_ sindeki Bitler kö,esl arasında bu lif ıtdlı gelişi de ne demek? 
ması, harici siyasette tam bir te- y AK J N D A Şu demek! 
sanüt muhafazası esasları kabul Diller- Ben alacağımı aldım. Sizde de ı:özönı yok. Bırakın beni artık! 
edilmiştir. Son Telgraf sütunlarında Cemberlayn ve Daladye - Sen aldıiını geriye vermeden ve bir daha alamı-

yacak hale gelmeden seni bırakmıyacaiız! 
Fransız Başvekilinin nutku bulacağınız romanlar Kelam sahasında işin bundan öte ·i, Fransız şairi Verlen'ia dediği gibi, yalnll 

Paris 22 (Radyo) - Başvekil F ı R T ı NA K A p TAN edebiyat. Edebiyatta ise, Cemberlayn ve naıadye ile Hitlor arasındaki fark, 
Daladye'nin Harbiye Nezaretin .. Hamidiyenin maceraları Abdülhak BdmUle Filorinah Nıizım araSoındakl farka uygundur. Krşke m;~mkiı" 
deki dairesinden radyo i1e Fransız Yazan: RAH~Iİ YAGIZ olsa. da Çemberlayn ve Daladye kavgayı topyekiiu edebiyat sabasına iJ lsar 
milletine söylediği sözler ehemmi- ettirebllseler .•. O zaman İngiliz ha:va ve deniz kuvvetlerinin bir g-ün zarıında 
yelli telakki edilmektedir. Dalad- • • • nakil, tevzi ve endahta muktedir olduju beyanname adedini görürdünüz. Ne 
ye, bu nutkunda, Hitler'in mah- 111 E H 111 E D C İ K G E Ç İ Y O B çare ki kal'i neliee dedikleri nesnenin edebiyat sahasında elde edildiği ben,, 

Milli Roman: İskender Fahreddı"n d dil lştl vettiği emniyetin yeniden teessü- kay e mem r. 
süne kadar harbe devam edile .. Mevcud romanlarunız ve tefrlkala- Onlar edebiyat yaparken biz vazgeli.m şimdi edebiyattan da soralım: 
ceğini teyit etmiştir. nmız nihayet buldukça . ıra ile dljer Sual- Polonya mevta, harp de mevkuf dcfil. Peki ne olacak, ne olacak? 

Moskovadaki Alman tefrlkalarımızı da neşre başlıyacatız. Cevaı>- Mlsslslı>i boyundan Ren kıyılarına kadar bütün büyük demokratlar, 
Bu eserler mevsimin en kudretli eser.. :ra demokrasya devesini güdecekler, ya bu diyardan gidecekler. Kulaj'ını ağzı ... 

askeri hey'eti Jeridir. a yanqlır da sana blrşey söyllyeylm! Galiba bu deveyi güdecekler. 
,,ondra 22 (Radyo) - Alınan as- -.,lllııllıı-.lfllllııllllilllllllııllll.,lllııllıı-."llııllllllıııll NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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Bl'llRMI KESDLİGİ.'liDL." 

ZAİL OLUVERDİ 

Bir ıazetenln şu g-arip ha.vadi ·ine 
bakm: cArhk bira buhranı kalmadı. 

Çunkü, mı:v im dolayı'iile, istihla.k a
zalmıştır. İnhlliarlar idaresi de buh· 
ranm artık sail olduiunu so71emekte
dlr.> 

D mek ki, İnhisarlar idaresi dahi, 
bohranm, vaktinde kendi aldıiı led
birlerle detll, mev lm icabı zail oldu
tunu kabul etmektedir. Bu itiraf ho
tumuı.a ı-ttu. Doiru . oze can kurban
Eter. ıcak mevsim iki ay daha de..,.·am 
etseydi, balimh dumandı. 

HEPİ. ·izE MU JDE 

Sl:LH GELİYOR 

Ben, b pinUe mujde \"f'rtyim.: dün 
ajan t"lı-rarıarını kara.şhrırken, şun

ları c-ördum. 
1- Lonclrada mUıılkholJer yeniden 

atılın br. 2- Parlste halk sinema -
Jara eskisinden tok raibe& goster -
m kledlr. ı- l'un:ınl landa 1937 kur'a 
.lillllfma dahil bahriyeliler terhis f'di
lecek ... 

İşte, şu :rukanya ıraladığım hava
disler, sulhun nldiitnl anJatnıu mı?. 
lleplnlıe ıeçmlş olsan. llarp bitti, 
sulh ba. ladı. "' 

ö:ıml DE KADI .• 

YUZU llİC GÖR. IDfİ 

Geçenlerde, Yunanlsbnda., btr ma· 
na lırda, bir kqlş 8% yqında olduğu 
halde ölmuş.. Bu adamcafızın ölü -
munde fevkalidellk yok, yapdıfı se· 

İKDA..'11: 

nelerde fevkalıldelik var. Bu keşiş 8Z 
sene i('inde. manastırdan dışarı hlc 
çıkmamı1' ve Omründe hJç kadın yüzü 
ıormemlş .. 

Bu havadi tnanma.k biraz cü.c de
ill mi?. Be mübarek adam. UaYva to
runlarını hle merak da. etmediJl mi?. 

SIGINAKTA DOGAN 

İLK MES'UT COCt:K 

Gewnlt>rde, ParJstP, ta7yare telıli -
kesi işareti verllinre. halk, sığınaklara 
ka('ışmı .. Bu arada, hıimile bulun.ın 

bir kadıneaiızm, bird<'n ... ;nsı tut· 
muş. feryatlar, tell!,lar, dcr:ı.en. doi'u· 
ruv('rmlf., Bu ('f)t"Uk. &ıfmakt'.l dolan 
ilk yavru .. 1939 yılının yenilikltrinden 

blri.. :;\falUm ya, eskiden. vapurda do· 
tan (OCUklara rrkekse Bahri, kızsa 

Ba.hrıye hm• ,. rlllrdi. Bari, bu çocuğa 
dJ. ı,tınak j~mi veril!o;f',. 

ORDt Sl Bl LL ·'MrY S 

BİR DEVLET Df' VAR 

Dunyanın tn küçuk. devle i llh di -
tanda bulunan A\'aıpr de\1eti lm{f.. 
Nufusu 32 kişi, ev adedi ıı .. 

İdare trkll: Babadan evlada intikal 
eden bir krallık imlş.. Senelik biitçesl 
18U liradan tbarehn .. Yalnız. bu taf. 
silah ,·rrt-n Avrupa g'azrtclrrl, bu 
devletin ordu me,·cudU.nu yazmıyor • 
lar~ Kaç tayyaresi, kaı: tankı. kaç to
pu var?. Bf'lli detll .. 

İ te bir devl("t ki ebediyete kadar 
silah oywıu &ibl tt-hllkeli oyunlardan 
u-zak bulunaC'ak .. 

AHMlffi RAUF 

lta1yanm asktrlerlnl biraz ıerl crk
mesj kafi dt>flldir. Bu askerlerin tama
men defllse bıle, hiç olmazsa muhJm 
blr kı mı t rhls edilmek linm cellrd.b. 

TAN: 

Ebwıl7u:ade \Te11d t:Karşıhkh C'f"· 
vezelik barbb 1 imli buıronku başnıa
k.ale3lnde diyor ki. cİçinde bulun -
duiumuz denin ne ıulhu 1;ullıA. ne 
harbl harbe benziyor. llitler bir nutuk 
aoyledi. Çemberlayn ona <'evap vrrdJ. 
Bu nutultbra da o kadar alı hk ki, ar
tLk evvelden_ ne soyleneceilni bilbo • 
ruı. Muharebe biç olmazsa cam cep
hesinde kaftıhkb soı; mi.lba.rezesUe C'e
çiyor.• 

,_ 

Cl. lllt:RİYET: 

Yunus 'adi Hariciye Veklllmldn 
1'-1 ko\o·a seyahatinden bahsederken di ... 
)Or kı: •. .\.\'rupanın sürükJendifi bula· 
ran tçlnde bizce iki nokta bilhassa çok 
ehemmiyetli cörü.lmu lur: kdeniıin 

emniyetl ve Balkanların herhanii bir 
leea\•Ü• ve i. tııôya ujramak lebllke
•lnden ma unly("tl Tiı.rklye Cumhuri· 
yeıl baricı alya eUnl ali.kadar eden bir 
çok işlerd• oldutu &'ibi. bilba bu 
yeni vaziyette dahi biıyük şlmal kom· 
tusunu na:ıarı dikkate almı~ ve takip 
edeccii hartket hatlarında onunla dost· 
ıu,tuna. halel \l ermemek •artını en başa 
ko uştur. Karad nb ve Balh.ouılarda 
ııJmal koııuwmnla d ima ab nkll J'U· 

ruyectk. blr lyaset dlğer tedbirlerin 
kiff ini tctvlr ,.e ikmal eder.• 

VAKİT: 

Asını l s soruyor: tu ıu linJ hata· 
l1IU anladı mı?.» İb.lya. l: unanlstan hu· 
cıuıtarmdan askerini çek1yor. B ikan· 
hnn cmnlyetlle ali.kadar olan bu nevi 1 
hah rler bizi de mtmnun eder. Fakat 
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- Öyle uruna, ışe b~ladığrmız 
zaman, on~n huvıyetıni kimseye 
lf a tmiyecej!ıme yemi.il etmiştim. 

Templar kadının çantasından bir 
sıgara aldı, kibritı yakarken eli 1 
titrememesi !çın son derece cebri 
nefis edıyordu. 

- Anladım, dedi, mesela ben s.ze 
yolda 'büyük patronla tesadüf et
miş olabilirim, siz de sesın zi çı
karmazsınız. 

- Pekala olabil,r Eğer btnden 
bunu yaptığımı lstiyorsa~.z. onu 
da yaparım. 

Templar •ıtredi. Bu Işın hakka
t n bu şekılde tahakkuk edıp cde
mı) e<:eğıru dusu uyoro.u. 

- Teşekkur ederım, dcdı. 
Ge Kdd 'l biıden cevap ver -

med K .ı .tıır ukiıt fasılasından 
sonra: 

A on1a sonra vaz fen z 
nı et b Jacaıc mı? 

Evet' Lısteni altı, a \emmeli 
çek ı 
~ ç kadın 

tı b r 
kar a 

B nb re g lc.u 
- S z Amerikaya gel.r gelmez 

;:;m n b edildığın, işıtnuş
t ~ Sızı giırmek ve tan ,ak iste
" . Şım ı go dUın \'e tan dım. 
A ık bunda sonras ın benim 
ıç eh mm yetı volttur Hat a sız
den b ka b ni'l'I ıç n hıçbir şeyin 
e.: m etı vok ur İrısanlar bı.i -
t n h vatlan: da b r şey ~kler
ler ve onunla karşılaştıklar za -

l\I. Zekerlye Sertel. harbin Turkl ... 
yed("n uı.:aklath.lını oyluyor. Balkan 
paktı, İ11gıliz ve Fransız ani ması, 
'Iürk - Rus dostlutu bu sulhun bir 
prant1 ldir. Fakat sürprlzll bir dev
rede yaşadığımız teın arrumuı hil;ifına 
bir harbe 11urUklenmemtk icln mtite· 
7akkız bulunuyoruz. Bununla brraber 
son günltrin hı.diseleri harbin Türkl· 
yeden uzakl<llfm&kt.a. buluııduiunu. cös 
teriyor. 

\"E. rİ SABAH: 

Huseyln Cahid Yalçın IİIU rin kita· 
bından bir fıkra aldıktan sonra diyor 
ki: «.Dun Bitlerin fl.kirıiz ,.e ahmak 
bulduiu Alm•n diplomubi bugün 
kendi sevk ve ldare .. t. hi"ıkhuiyeti al· 
tında. acaba daha fikirli ve akılh mı 

o1du?• 

h.uru sehze ". WP) ~ııl r 

lstanbu.d yaş "• ve ır v -
valar gıb kurı. sebzeı ~ mevv~

ların ve yağ, pey" l ı; '> addc
lerin de Be edıye ezare altır,da 
topta., satı'mas. ı , B lediy~ • -
isligr tarafında;ı es lı te' kik ere 
girışı.mışt r. Belediye rcıs, bu 
kabil maddelerir. toptan sat ının 
her halde bir ra:ı ıçın yap masını 
arzu etmektedir. 

man, artık aldanma!anna imkan 
yoktur. 

Templar bu garip Janı aşk kar
şısında ne diyeceğini Ş3şırmıştı. 
Bir kadının his '.erıni bu kadar a
çıkça ortaya vurması h1kıkaten 
sasılacak şeydi. Bu sözleri gayet 
sade ve heyecansız sö ·!emişti. Fa
kat Tenıplar bu sözlerin nekadar 
ciddi olduğunu pek iyi bıiiyordu. 

Templar cevap ,·ermedi. 
Zaten ne cevap verebilirdi. Böy

.e bır macera ha) at na dalmış bir 
ınsan ıç n pcşıne bır kad n tak -
mak nckadar müşkul şevdı. Bunu 
• ~sı! fadc edebilirdi? 

Fakat Fay za•en müsbet, menfi 
hiçb cevaba .ııtızar etmiyordu. 
Gaze bast otomobli • ldı. Parkı 
g. crlerke ) ıne ay• ı sı.ikiınetle 

ded, k 1 

- B' · eniz, büyuk patron sizi 
nekadar scvıyor. Sızin en bıivük 
hayranınızdan b"rısı de odur. Hatta 
muınıı: o sa sı ı hııme ın lııle 
almak ister Fakat diğer kodaman
lar bu ışe tahammül edemezler. O
nun ıçın benden size her zaman 
yardım etmemi söyledi. Hatta bu 
ümidi de haLa beslemektedir. 

Genç kadın otomobili 50 ınci so
kağın köşesinde durdurdu. 

- BU" daha ne zaman görü -
şıirüz? dedi. 

Templar bU" sanıye tereddüt et
ti. Biric k ikametgahı o an yer, 

POLİS 
VE 

·lUAHKEMELER 

Birciçek 
' 

dört böcek 
Bir içki alemi sonunda birbirine gi

rerek yrkdlferlerlni yaralıy&n dört ar
kadaşın muhakemesine dün asliye bl· 
rincl cezada bakılmıştır: 

Cemil, Kiunll, Şahin ve Hayri is .. 

minde bulunan bu dört ki~l ~lkta.şta 
bir tütiın fabrikaaında ('alışmaktadır

lar. Dördü de bekilr olan arkadaşlar 

i'fle olduiu cibi hayatta da birbirleri· 
ne çok merbut bulwımakta ve o el· 
varda bir pansiyonun lkl oda.smı ış. 

caı rtmektedirlrr. 
Kendileri tatil ve bayram a)4am 

Jarında bir araya ı-ellp kih içki iç 

mek ve kih muhlelif yerlerde ıeze 
rek eilenmeyi uzun zamandanberi 
müşterek bir eilence tel&kki ettiklerin
den hf"r eumarte::il ve pazar akşamı da 
haftalıklarını aldıktan sonra bir bir&· 
hant-~e ttidlp lçmı•ktedirler. 

1 ıc bu pazar ak mı da dört ahbap 
pa.nsi'.'·onlarıodan beraberce çıkmıtlar 

ve bir ı-ar.iDoya giderek neı'e içinde 
rakı lçmeie ba l:ımışlardır. 

Kadehler boşalıp tlfelrr cellp &it· 
tikrr- dort arkadaş arasındaki muhab
bet ve konuşma da derinleşmiş. fakat 
en nihaJtl soz; ç:ı.lıshkl:ırı mi.J escde· 
ki Suz n lsmlnde b r işçi kın intikal 
edince birden munaka ve S<>ura da 
ka" ıa baş •osterml tir. 

( emiJ, Kamil, Sahin ve llayri bu 
kı:ıla. ayrı ayrı miıoasebet teıii.s etmek 
ar..ı:ustand'- olduklarını ortaya n.tmış • 
lar, hiçbirl bu arzusundan fedakarlık 
etmeyince çlk n kav1:ada. şişe ve ta. 
baklarb birbiri ranJ yaralamı tardır. 

Muhakeme tabii cel ı için başka bir 
cüne kalm tır. 

Eminönünün a fultı 

1 

istimlak 
işleri 

Dört komisyon nere
lerde çalışıyor ? 

Beledıye istimlak komisyonları 
tayın olundukları mıntakalarda 
faaliyete devam .etmektedirler. Te
şekkül eyliyen dört komisyondan 
iki tanesi sür'atle yapılması karar
laştırılan Bebek - İstinye istimliı
kinde çalışmakt.ııdıriar. Diğer bir 
komisyon istimlak mıidürlüğün -
den istimlaki karar!aştırılan E
minönündeki 700 parça emlak ü
zerinde çalışmaktadır. Dördüncü 
komisyon da bu sene muhakkak 
açılacak olan Koska - Beyazıt kıs
mile m~gul olmaktadır. 

------<>·--

Sokaklıır i~in hazırlanıın 
taşlar 

İstanbul belediyesı tarafından 
yapılacak olan sokaklar için ha -
zırlanan taş.ar sokaklal"n önüne 
yığıldıktan sonra bunların ınşaatı
na baş an ncıy a kadar g çen za -
ma,.. zarfında taşlar ortadan yok 
olmaktadır. 
Yapıl ı tahk.k tt '" bunlar n 

B tediye kazaları tarcl ""' baş
ka ~ ollar inşalarında K lanıı
mak üze e naklolundukl rı a~ !a
şılır. L Bura m n >im ıc .ıcin 
Bclcd re biı u" k zalaraa yapıla
CaK yol ar a d bır progr istı -
yecek le b:ı pragrama ger e'ın 
dek t l n kazalara taksım bde -
c<>ktir. 

Talrbe yurtlarının y«·ım•klı·ri 

İstanbu :! kı tılebe y rt ·ın -
d t çok ik .ııc e yap 1 1. -
tadır Bu yurt arda tal be) c yene
miycec k d rcceu ko iı yemeKle
verildıb bu yuz r yurd bır ay-
ı. ar v en ta be n allrıca p:ı
ras <I daymk>mkmc
bur y ind kald ğ s >V k e
d 1 dare ı bu } urtları sıKı 

t t c kı 
bu yurt arda 
ıl d .unelt-

~ ll'lteozoFu 
Yeni kurulacak \ 

Polonya 
Şimdi bütün dünya etkirı umuml

yesi, merakla, Polonyanın alacaiı ye
ni ıekll bekliyor. 

Avrupa kaynaklarından akseden ha· 
berlere ,C'öre, Sovyet Rusya Ue Alman
ya arasında yeni bir Polonya devleti 
kurulacaktır. Cofral7a, Politika, dün· 
ya müvazeneslnin bunu lcap ettlrdiii 
ileri sürü.itiyor. Filvaki, yine, ortada 
tampon \:aziyrtlni iktisap edeeek bir 

Polonya devletinin bolonmaı:ı;ı, Sov· 
yet ve Alman menfaatlerine de müJa.. 
ylmdir, iddiası yanlı değildir. 

Yeni kurulacak Polonya devleillıin 

şekli, mahiyeti, hudutları cidden şa· 

yanı meraktır. Bu, nasıl bir devlet o~ 
lacak?. Butiın ıihlnlerl meşıul eden 
sual budur. Artık meveut olmıyan e:s 
ki Polonya btiklımeh zimamdarlarının, 
hilen faallyeU.en ç kilmiş ve7a mem· 
leketi bırakıp ı-itmi!j olmalarına cöre, 
yeni kurulacak Polonya devletinde, 
bittabi vazife atamt.\&e:ıklardı.r. 

Bize k.ahrsa, ytni ı•oJony~ devll·ti
nin reisliğine, ka.hramanlıtuu buldn 
dünyaya tauılmış olan, \'arşo\."a mü -
datii gentrah Jt lirmck icap eder. Çun
ku. bu milli) etperver asker, \'arş.ova· 
nm şahsında, hutun bır Polooya11 mli.· 
dafaa) J. azmetnıi bulunuyor. 

lJe-mltkt"tlni bu kad;ı.r sadık :ıc \'C 

son damla kanını akı&ıncıya k.a r mu· 
dafaadao '\·aıgeçmi7e("eimi, tesliuı ol
mıyaeafını bildiren bir asker, ancak 
takdır hlslenle kar ılanabiltr. Öyle 
zannedi) ruz ki, Polon ahlarla çarpı· 
şan ve haftalardır \'ar,ova kaınlarırı

da sa.bırsı;ılıkla. hekl t·n Alman ku 
mandanlan da, bu I.~h generale k:ır· 
~ı. sadece takdir hi ile mutch.ı fs bu
lunuyorla,., 

E k Polonya U.rl!ı olmu. tur, Yrnl 
Polonya bne-u .ın deftl, .)'arının da\a· 
sıdır. Bcyn h111lcl hadfRler o kadar 
sür'ati<' lııkışaf ediyor ki. )annkı mev· 
ı:uJ.:ır UU'rlnde hiikum \e mut.alca J'lİ• 
rutm.ek imk ı1dır. 

Za~ ı-eemelidir Bekliyoruz. 
Gun do•ğrrıac!o:o rr. eı ebden neler 

do r 
EŞAD FEYZl 

Pasif 
korunma 

Muallimlik için Anka
rada kurs açılıyor 
İstanbulda gaz kursları açıla -

cağını yazmıştık. Öğrendiğimize 
göre gerek şehrimizde ve gerek 
diğer şehirlerde açılacak olan bu 
kurslarda mütehassıslar tarafın -
dan ders verilmesi için •Pasif ko
runma teşlcilatı şefleri• gibi, cpasil 
korunma muallimleri. de yeti.§ti
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
maksad~a hükümet merkezimizde 
gaz genel komutanlığL..taraiından 
kurslar açılacaktır, Bu kurslara 
her vilaye ten talebe iştirak ede
ceği gibi ayrıca sahil vilayet'cri -
mizin her birinden de birer liman 
reisi veya b;r liman gaz memuru 
mecburi olarak iştirak cdecl"ktir. 
Bu kurslar önümüzdeki ayın 23 ün-· 
de faalıyete geçecektir. 

.Mahalle aralarıııdaki 
mezarlıklar 

Belediy.,, rneza ı.klan;: t~nzımi 
içı CC ılzc n ki yesi 1 C def n i.§i
nin de daha yı b. · sure tc ki
latlandınlarak hem h ~ iktısa
den l:ı ?met e mek, r m de bu yıiz
den elde ed. ec uf k t fe'< me~ ı 
faati mez .1 k h.'l ı lah ve imarına 
ta ı e mc kararla tırmış ır. 

Sur: n ıç.n bir iste hazır ana -
rak bütu S'lm'l rd k mezarlık
lar tesb t ok mu tur. Bunlardan 
P-ahal •. < 1 r pcyderj)<'y 
kam len kaldı ılacaklardır. Bu su-. 
retle o. mabahç camı karşısı -
daK. rn z 1 'I d kald ılrrasına 
başlaru t r 

Hrııziıı hol 
Ba1 nıtı şo-

for vt. ı km 
med.kl r uzer • 
dan b r 
y pıl B 
tetkik e t r y n 1 

r:etı .... e E bu un b zın r u.i · :ıc-

•••••••••••••••••••••••••• 
•elerin n !'er ıs.iyene ve ısted , ı 
m>K ardı: ben< , v lı<l anlaşı -
m ve yap lan kav !er n hak -
sız oldugu tohakkuk etmıştır. Di
J(er tanftar şenrur.ızde benzin ve 
petrolün çok bol olduğu ve her za
man ıçin Roman) adan se,·kiyat 
yapılabileceği için fıatların yıik
se'me ih''mali görülmemektedır. 

ihale oluna-

* Par te otoınoblllerdck rııdyoıar 
hükümet n emrtle kal<! ılnuştır. * Liman ıçın Alnıanyaya sıpa ş e
dilen ıki oto 1atik v-ınç dun ge'mışLr 
Bu ' l er Sııkec rıht mma konacak· 
tır. * l tıkArla mucadele edılirken, muh
tekırlenn ımlen n bır K ra lı •e ha.· 
Iındc ne rl uzerınde dur: makt::ıdır. 
Yen kanun l c tıilk mc \·erilecek 
sal&ı.hıyet.cr bôylc bir listenın neşnni 

mümkuo. kılmak•a ... * Nahtye ın di.u·lukleri ı1<1:.ıt koı un
ma ı ]('rındc \:BZİfe alat: ık 46 - 59 ve 
15 ı lıs-

u 

ler 
o 

yolcu salunıı ancak b3lıarw 

da C K • 0 za.m a nadar da sa· 1 
1 n 'l k ı d en mt. rlar is -
t m cdıl rck ) ıkL c.ıcaktır 

Valdorf'du. Fakat bu ikamctgiıhı
r,ı da kımseye b:.,,.lremezdi. 

- Nekadar zaman sonra görüş
mek ıstersiıtiz? dıye sordu. 

- Beı. size bir buçuk veyahut 
iki saat iç: nde yer ı bir haber ve
rebı liri"'. 
Templar'ın derhal Kris aklına 

geld" 
- O halde 45 numaı·alı caddede 

Kris Tellinı'yi arayınız, d~i. Eğer 
ben orada değiJsem, söyliyeceğim 
şeyı le'dona çıkacak adama söy
lıyebılirsiniz. 

-Peka .. , 
Genç kad·n elim dc'ıkanlinın 

omzuna koydu: 
- Onda·- sonra da kendı ken<l,i.

mize konu~mak ıçin biraz vakit 
buluruz., dedı. 

Yüzünü Templara doğru kaldır
dı. Delikanl bu nuna doğru gelen 
tatlı rayihayı bır daha teneffüs 
etti. Kadının göz er mağmum b;r 
hal alm ştı. Küçu:< kım zı dudak
ları haf! açılmı.ştı. Templar tah2m-1 
mü! edemedi. Sağlam kolile kadı
nın ba nı göğsunün üzerıne aldı. 
Öptü, iıp iı, iiptıi. Artık hiçbir şey 
duşünmüyordu. Vücudünde geniş 
bir fera'ılık hissediyordu. 

Genç kadın yavaşça: 
- Allaha ısınar adıl<, yıne gö

rüşürüz, dedı. 
Temp ar otorrobilden ind·. Fa

kat rasıl indigıni bıhniyordu. A-

\eni çocuk balıı;el :ri 

Bekdı~e rcıs.ıgı Ş('hnmızde ya
ptlacağmı yazdıgım.L ı,ocuk bah
çelerir"1cn ev' la Maçkada Vali 
kona"ı caddrsındc ve Şi ha -
nedeki yenı bahçeyi tes s etıneğı 
kararlaştırmıştır. Bu yeni bahçe 
için 29 bın !ıra sarfo'unacaktır. 

Her ikı bahçe de ônümuzdeki a
yın 2 ıncı günu mıiteahhırllcre iha
le oıunac k \e hemen ınşaata baş
lanac .ı<'ır 

Yüz erce Tayyare, 
Binle~ce Tank 

İn , o: n te1:rafl nnı ok~rken, 

hayret k 1 ı alamıyor. 500 - 600 
Polon t " .ı.r~i. iki tir: bin tank bin-
lerce top, .) uz hlnlcrcc ker başka 

memlt ketlerı! ea ediyor. Bu kadar 
topu t "fetl olan bir ordu, n ıl olu
yor da, m.aflup olu7.>r on b sur.de 
rlrat rdlyor• Bu bir meseledlr. Acaba, 
diyoruz, hata. Polonya rrkinıharbi

)·e Jntn yanlış har"kit plinlarında ve 
bllz-L.,,lzllfinde mi'?. 

!ll'RHAN CEVAD 

yakta, yaya k ld rım ı dl kara o
tomobı' n karanlı' ta kaybolup gi- ı 
diş'.n. seyrettı. G<>r.ç kad nın du
daklarının kokusu hata burnundan 
gitmrm şti. 

Birdenbire omuzunun acısını 

du} du ve da'd:ğı rüyadan ayr ldı. 
kendı kendine: 

- Demek gün doğmadan büyük 
patronla karşılaşacağım ve her ~eyi 
tamamlıyacak, diye düşündü. 

Fakat bu i~in artık bir nihayet 

1 

değil, bir başlangıç olacağını da 
anlıyordu. Yürüdükçi', omzunun 
ağrısı geçıyordu. Asaru;üre bindiği 
zaman, sağ elinin parmaklarını ız
tırapsız yumabildiğini gördü. La
kin vücutçe gittikçe kendisini za
yıf h• setmesine çok canı sıkılı -
yordu En sağ am buiunacağı za - 1 
manda bö le halsiz ve mecalsiz ka-1 
!ışı hoşa gider bir şey miydı? 
TempLır yorgun:t\i!Un ve zafın 

öted nberi düşmanı idi. 
Apartım.ar.ın kapısını açtığı za

man. bütün lambaların yanmış 
olduğunu gördü. Demek ki gay -
bubeti gecikmişti. Kendisini gör- ı 
rnekten ümidim kesen Valkros her 
halde koltuklardan birinde uyku
ya daim ı. Ternp'ar Salonn doğru 
yürıidu. kapıyı açtı. Oturan ıki a
dam ayalta kalktılar. Valkros or
tal.kta yoktu. 

Templar durdu. Yorgunluğunu 
ölçtıi. Hayır, fazla mukavemet e
decek halde değildi. Ya ası fena 
halde ağrıyordu. 

Ayaga kalkan adamlardan uzun 
boylusu Templar'a tabancasını çe
virdi. 

(Devamı ı•ar) 

Kııruç~mt.'<leki köıniir 
dı·poları 

Kuruçeşrı:cıdek, komü. depola
rının kald nlması hakk.nda hukuk 
mahkemesınde aç.'mış olan dava
nın Kuru -~mc halk1 lehıne n tı
celenuir malıimdur. ö end ğ, -
rnıze gore Kunıçcşm : le· bu ka
r.an craya koyaıak depolnrın kal
d;rılmasın bılfıu istiyecek erd .r. 

Bu tak<! rdc d poların bı -an ev
ve. Kuıuçışned n kaldırılmasına 
kam.ni v~ hukuki zaruret hasıl o-

Yeni harbin 

laca Tın dar alakadarlar şımdıden 
depoların ,-elevkı m.ı,·a'kkaten 
kaldın abıleceg• b!r yer aramağa 
ba ;1 a 'll ışl ar~ ır. 

Bu yerın Istanbulun boş hır sa
hası olacağı an'aş.Inıak'adır. 

meseleleri 

Alman tahtelbahirleri 
Mevcut Jor fi obila İngi iz inıparatorluk yol

larını tehdit ed:!c~k gibi degildir 
Alman ta ıtr11Jahfrl("rf İn~lliz g-e -

milt"rınl batırıyoı·. Bundan anlqılan 

u olu> or ki g-eç n harpten ahıunış 

derslf'ri h·kr:ır cownune cetirmele lü· 
..ı:um ı:ornti en Alm:ınlar 917 vukua· 
tını t"krarlanusa. başlamıtt oluyorlaT. 

Geçen ın~ami harp esnasında Al· 
man orduları Fran.111ız cephesine karşı 
taarruzlara ch'fŞtrrK mu,·affak ola • 
mayınca nih:ıyet Alman erkantha.rbi· 
Y i dü man tarafını sulha icbar el
mek üzer~ tahtelbahir harbini en mu
vafık bir ('are .ı:uınetml1ti. Kayıtsız, 

p.rtsız tahtelbahir harbine giri ilecek ı 

olursa İnglltcre çok mi.lşkül bir '\'a.tl· 
yette kalacak, h.ırlçten yı)tcefini ı-e

tiremiyecektir. Efer, Amerlka ona 
yardun edeceL oluna onu.nla da boy 
ölçüt:>mek mıimkundur. Amerikanın 

müdahal"i geç olur ve harbe devam 
etmek itin İnciltereye cesaret veremez. 
Bula!a İnl'iltere aç kalacaktır. 

İşte 1 şubat 917 de Almanların tah
teJbahir harbini ilin ederken kendi • 
lerince böyle hesap yiırutmü1lerdl. Fa· 
kat o zamanki Kayser Almanyası bu
nu Uıln edcı ken abluka sahasını, deniz 
hudutlarını da tasrih elmbt bulunu • 
yordu. 

Bugün buna lüıum ı-orulmuyor. Sa· 
de ıu var ki buzun İng-Utereyi aç bı· 
rakmaı~. ingili:ılerin deniz ticaretini 
mah,·etmek gibi maksatlarla tahtelba· 
bir harbi a(rnak için ona ıöre vesaite 
malik olmak l:i.zım 1eli7or. Halbuki 
bugünk.U. Alman.yanın İnsUiz deniz 
kuvvetlerile boy Olç~cek kadar kuv
veti yoktur. 

Her ne kadar son senelerde donan
ma lnşaah Jçin çok emek ve para sa.r
fedilmiş io;e de İncllterc ile Alınanya. 
arasında akti'dihni olan drniı anıa,. 
uı.asını artık .. Ahnany;ı. tanımıyacağını 

harpten aylarea. evvel Londraya bil
dinni!jti. Bu anlaşmıya l"Ôr(" Almanya 
ancak İııı-iliz donanma ındaki deni:ı ... 
aiti gemilf'rinln yuzd.e 45 i nlsbctinde 
tahtelbahir yapacakta. 

Daha evvel İna-iltereye haber ver -
mek şartile lcab ederse bu nlsbetl in
gillzlerinki df'receslne de çıkarablle .. 
cektl. J'akat filiyat sahasında Almanya 

bu yüzde 45 nisbetini ıeremernil)tlr. 

diyorlar. Altnaıı:ra.nın bugun htr biri 
'.?50 tonluk olmak uzere lt denizaltı 

gemısi ,·ardır. 

Her biri 500 tonluk olmak u:ıcrc de 
10 tahtclbahiri rnev<'uttur. Beheri 712 
ton olan 2 df'nlıaltı ırmf 1 ltt• 517 ton· 
luk 1 tabtctbahlrl daha \-ardır. 

Fakat Avrupalı b:ıhrlye mütchas -
sısları en yenı maliı:mata. g-ore bu rnlk· 
tarları bildirirlerken şöyle bır kayıt da 
koymayı unutmuyorlar. Almanlar her 
kesten rlzli olarak daha ba ka tahtrl· 
bahirler de yapmış olabilir! r. Bun
Jara dair malinnat vt"rnıcmiş olabilir. 
ler. Bu cihet akla eok. yakındır. \:al· 
nız ne dt- olsa muhakkak cOrti.len ci
het AlmJ.n dtniz kuv\·etlcrinin İngiliz 
donanması ile mucadele edt·miyeccil
dir. Almanlann yapacaklarını daha 
evvel söylemi.ı; olduklan tahtelbabirler 
de vardır. Bunların daha bir kısmı in
şaat tezgihJarında olup blr kısmının 
da ikmal edilmit olmaları çok muh
temeldir. Bu yeni lahlelbahlrler 13 
tane olup her biri 740 tonluk olacak
tır. Sonra beheri 517 tonluk 10 tah
telbahir daha yapılmasına karar veril· 
miştir. Keza 8 tahtelbahir daha yapı
la.eaktır kl bonJann da her blri 250 
tonluk olacaktır. 

Her ne ise huri.in hiı:mette bulunan 
denizaltı Cf'milert 41 ftlotilJi'.'·a taksim 
edilmi~ler. Geçen harple töhret kazan· 
mış olan Alman tahtelbahircilerlnin 
adları verilen bu filotillalar şimdi b11 
harpte de işte böylece İncillz ı-emi
lerlnl batumaia memur edilm1'1erdir. 
1\-levcut Alman ta.hklba1ılrlerinln biı -
yük bir ıu.nevra kabiliyeti oldutu 
söyleniyor. SUr'at itibarile çok ~ gö
rebilecek bir haldedir dJyorlar. İngUiz 
sahillerine kadar sokularak batıracak
laruıı batırdıktan ı;onra hen1en ka· 
çabilmek bunlaı· if:in rnwnkiın görü 
lüyor. «Atenya» vapurunun batırıl -
ması da. buna delil olarak l'"Österil -
mektedir. 

İşte Almanların denizalh cemllerl
nin mfktanna. ve yazlyetine dair \'e· 
rtlen malümatm hu.la"'a..,,ı. Şimdiki Al
manya denfzl<'rde de 1914 Alma.nyası 
ırlbl de&-ild.lr. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Hitler'in nutku 
Yazan: Ahmed Şükrü l;S)IER 

Görlngden sonra llitler de bir nutuk 

söyliyerek Alman ınllleti başta olmak 
üzere dünyayı felakete slırüklcmesiniD 
bcsaL...ın vermek istemi-1 \'C Almanya

nın harp gayelerini izah etmiştir. Hit· 
Jcrln harp mes'uliyeti hakkındaki gö· 
rii.şü kimseyi inandıramıyacağı g-ibf, 
hedef ve gayeleri hakkındaki aö:ıleri

ne de kimse itimat etmiyc«ktir. HarP 
mes'ullyeU, munaka$& kaldırnuyan 

bir sarahatle Bitlerin omuı:lan üzeri· 
ne yüklenmiştir. Ve şu ,.e bu mug-a
ıata onu yerleştiği yerden ayıramaz. 

Bitler, bu yükü uzerinden atmıya ça
btuken, biraz da mes'uJiyeU kendi o• 
muzları il7.erine yukliyen sebfoplerin 
bir kısmını izah ediyor: Polonyaya fil .. 
tima.tom .,,erip de bu bedbaht mecıle

keti i:;tllii.ya başladıktan sonra İtalya. 
tarafından yapılan sulh teıjcbbusü.ne 

karşı İngiltere mıı\·afakat cevabı ver

mişti. Fakat bir şartla- Polonyarun lt
gal altına alınan topraklarının tahli
ye!;i. .. Tahliye edılml'diği takdirde l"o

lonyaıım istikl lini silahla mudafaa et .. 
mek İnriltere için bir namus ve ,ertf 
meselesi olduğu soyl("ndı. Hillırr bu
nu bir iılümatom t("IJ.kki ederrk: 

- BUl"unkü Almanyaya ultımatoııı 

ronderUemez. 

Diyor. Bu ;:ururda, ba katarının hak'"' 
kını tanımıyan bu eg-olznıde harbin ha'" 
kiki sebepleri mt.nıdeınıçtir. llıUere 

gOre, A\'rupa Afm:ınyaıun liOmilrl'esi .. 
dir. Kt'ndisl, ı~tC'dlfl deyi te ulUma .. 

tom gönderir. bk·dıil dt=vlet reisini 
veya hariı·ı.)'e "·ekilioi ayafına da\·e& 

eder. Orada misafirlerine, deiU dip
lomasi kaidelerine, hatta. tn basit nıu

aserct edt'plcrlne uygıın olnuyan mu· 
amelelerde bulunur ve C'tı.nı tsteL'S' 
llonı_'jU me.mlektt topraklarını l"ı '"31 C • 

c!er de kimse Alnıanyadan bunun heloa-
bını sonnw.k cesar<'• 1 bUe gostereın~· 
İşte iogilt re ve J"'ran bu zihniı; etin 

7ık.ılm.ası için harp etmektrdirler. \. s 
harp haricınde kalmış bulunsun, t.lla .. 

raf olsnn, h r memleketin seırıp:.ı isi 
demokral de\ lcUerle beraberdir. 

Fakat lllller tarafındin so) lenen bu 
nutkun hakıki mana .ını n13.mak için 
büyük har11 ıcınde i\lmanyanııı yaptr 'I 

sulh Ukli[ini hatlllanıak. Li.zundır. Al
man;ta 191-1 senesinde p.rp cephesinde 
gtriştı~i. taarruzda. Fransayı eıemem• , 
1915 sene~inde şark cephes.lndc ıirl:;~ 

tiği teşebbust.e de hayli toprak ifgal ,., .... 
mekle beraber. harbi ni.hayetlendir~ .. 
memi!,.U. 

Bel('ika tamam.He ellerinde idi. Ve 
Fran.sanın imal kısmı da bjr:ıllerl al .. 

tında idi. Şarkta Polonya tamamen. bit 
kısım Balkan memleketlert, Romanya 
nm hemen hf'Mt"n tama.mı, butün . lf"" 
bistan, Bulgarc,tan, Batdada kadar Os· 

n1anh imparatorluiu Almanlaruı ya. 
ellerinde idi, yahut da mlittelikleri v!I .. 
ziyetinde bulunuyordu. Alman impil'" 

ra.toru, yiiksekt .. n at.arak ve sanki bil· 
yük bir uhıvvücenap cösteriyormuŞ 

clbi f(>yle bir teklifte bulunmuştu: 

- Biz mailıip oıam.-ı ı:ı.. Sizi de mai .. 
liıp etm k blemi1oruz. O halde bar· 
bin devamı için ebrp kalma.m.ııtır. 

ikinci Vilhelm, mailU.p ol:unarıı: 

derk.en. Almanyanın i('inde bWundulU 

çıkman anlatmıştı. Na ıl ki birka(I ,.,
sonra Bu'iy&nın tıarpt~n fekllme;I rfbi 

ı bir netice veren ihtH11e racmcn Al -
manya nihayet yıkıldı. 

İşte Danzig nutku ile İntıltf'reye ve 
Fransaya tektir edil~n sulh, 1911 se• 

nesinin bqında ikinci \ llhclm tarafın· 
dan yapılan sulhtur. llıtler de Alınan .. 

yayı kar<ıılı~·an tehlikeyi gOrm(":tliktcıı 
&eliyir. Belki de hakikaten cormuyor. 
f'akat vaziyeti bilenler gormektedir .. 
ler. İngiltere ve Fransa. HiUer yıkı· 

hncıya kadar mtlradelrde devam ede"" 
ceilz diyorlar. Bu sözde- llitlerin w
sına 11:.a.rşı bir kast manası aramamalı

dır. llakikat şudur ki artık Bitlere iti
mat edilerek bir muka\'ele 7aptlamaZ• 

Harbi emnbetsiz.lik. doiurmuştur. Sul
ha mini olan en biı7uk eqel de b\I 

emııi1etsızllkllr, 

A. ~.ESMER 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Çatma Mescit 
Sokakları 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Tozkoparan raddesinin arka· 

sında Catmame"rlt mahallesi var
dır M~hor Tozkoparan :!fimdl a!J

raıt odlu. Orada oturanlar artık 

bundan !llonra toz dumandan prn· 
cerelerinf kapamak. mecburiyetin
de kahruyaraklardır. Fakat bizim 
Çatmames('U mahalle 1 de bu 
caddenin ti. yanıba. ında.dır. Fa
kat bir kt-re Cf'lin de, mahallemi .. 
zin ~okaklarını görün! ç\!ffalt a• 
menna! Güzel ,e,-ı. ııaseı elmt"" 
Jdz, ı-ıpta rderlı. l'aka& bu cad
deye bakınca boynumuzu bu1':e
rek diyoruz ki: cAh, bizim sokak .. 
]ara da bir cöz atan ol!'ia!.• 
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MaviBoncukportatif 
Buz dolabları 

İki kilo buzla yirmi dört saat 
Içki' ve yemeklerinizi büyük 

dolaplar gibi soğutur 
Seyahat ve tenezzühleriniz
de beraberinizde götürebilir
siniz. Fiatlarda hiç bir deği
şiklik yoktur. Rekabet ka -
bul etmez der€Cede 

çok şılı:tır, 
Fiat 4-0 liradır. 
Yegöne satış yeri 
Müteahhid Ömer 
Faruk Atayik. Nor
deştern han N o. 
21 Gal.ata4stıınhul 

İstanbul C. Miiddeiumumiliğinden: 
İstanbul adliye daire ve mahkemeleri için •20750> kilo odun ile c:90> ton yerli 

lı:ok kömürü açık eksiltmeye konmuş ol up muayyen günde talip zuhur etmeme
sinden ihaJe biz.zarur on gün müddetle uzatılmıştır. 

Al.macak odun ve kömürün muham ı,men bedeli 1831 lira 60 kuruş olup mu ... 
vııkkat teminatı c137• lira 37 kuruştur. 1:steklller ııartnameyi tatil günlerinden 
maada .her IÜD adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 25/9/939 pazartesi 
günü saat ıı da İstanbul adliye ıevazım dairesinqe yapılacağı uan olunur. «7566:. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Karadeniz Hattı Kış Tarif esi 
İstanbuldan 24 eylQl pa.ar günü kalkacak posbdan itibaren Karadeniz hat

tında loş tarifesinin tatbikine başlanaca ktır. 

Postalar İstanbul.dan eskisi gibi salı ve perşembe günleri saat 12 de ve pazar 
stlnleri saat 16 da kalkacaklar ve dönü:;ıte bazı iskeleler tevalckuflarının i~ hac
mine göre temdidi hasebile yaz tarifesi ne nazaran is tan bula birer gün sonra 

geleceklerdir. (7f>86) 
~--'--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamız, bilılmuın şişe ve züccaci
'tre fi.atlarında herhangi bir zam yapmış bulunmadığından piyasa
da bu mamullerimize aid fiat1arın tere.f:fii ettiğine dair verilecek 

l~aber1erin fabrikamızın Galata Perşembepazarı İş hanındaki İs
anbul Bürosunda ehemmiyetle nazarı itibara alınacağı ilan olunHr. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Fatma Zebranın 18275 he.:ap numarasile Sandığımızdan aldığı 

(700) liraya kar~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödeme.li
ğinden hakkında yapılan takip üze1'inc· 3202 numaralı kanunun 46 mcı mad
desinin matu!u olan 40 ıncr maddesine göre satılması icap eden TahtaknJcde 
Demirtaş mahallesinin Devoilu iYOkuş u sokağında eski 9, yeni 11 kapı 341 ada 

7 parsel numaralı klrgir kundakçı hanının üç hissede bir hlssesi bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (179) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan blrinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve va1ut icaresi ve 
taviz bedeli ve dellaUye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/9/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık 
bulundurulacektır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya glımiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 6/11/939 tarihine müsadJf pazartesi günü Cağaloğlunda kftin Sandığı

mıı.da saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimeU:..ul mükellefiyeti ile 
Sandık aıacağıru tamamen geçmiş olması ıarttır. Aksi takdirde son arttuan1n ta
ahhüdü baki kalmak şartile 21/11/939 tarihine müsadJ! salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstUnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit o1mıyan aHikadar
Jar ve irtifak hakkı sahipleıinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gün jçinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
lan tapu sicillerile sabit o1mıyanJar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 937 /66 dosya numarasile Sandığı
mız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilcln olunur. 

DİKKAT 
Em.niyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek istiyen

lere, muhamminlerimiı.in koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkını tecavüz. etme-
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster-
mektedir. (7593) 

Sultanahmet 
Hakimliğinden: 

939/1235 

Üçüncü Sulh Hukuk 

Hazinei maliye namına İs -
tanbul maliye muhakemat mü -
dürlüğü tarafından Gedikpaşada 
Valipaşa caddesinde 46 numaralı 
hanede Fahri aleyhine açılan, teç
hizat avansından hazinenin mat
Jil,bu olan 66 liranın tahsili davası
nın cari duruşmasında: Müddeia
le,yhe gönderilen dava arzuhali 
müddeialeyhin adresi bulunama-

dığından tebliğ edilememiş mah
kemece de 20 gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına kara< verilerek 
muhakeme 13/10/939 saat 11 ·e bı
rakılmış olduğundan muhakeme 
gün ve saatinde mahkemede bizzat 
veya bilvekale hazır bulunulması 
aksi takdirde muhakemeye gıya -
hında devam olunacağı dava arzu
hali tebliği makamına kalın olmak 
üzere ilan olunur. 

İSTANBUL 
Senesi Hesap Adı ve soy işi 
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No. adı 

594 Ali Kahvehane 

2150 Sait Deri boya 
imal§thanesi 

2211 Ali Gragor Salaş 

2211 Nurettin Salaş" 

2211 Ali Onikiler Salaıı 

2210 Nurettin Kurutma Y. 

221 O Bohor ve • 
H. Hüseyin 

2210 AJJ Gragos Kurutma Y, 

2210 Ali Onik.iler > 

1171 Şahin Kaplamacı 
Tosun 

1782 Fontoron Kahvehane 

2270 İsmail Arif Terlik y, 

1084 Hasan Ateilla Ponponcu 

3142 Yusuf ;Kulu Eski 
elbiseci 

2764 Mustafa Çelik Marangoz 

3244 Garbis Misak Kunduracı 

2013 Talip Uysal Yorgancı 

3244 Mehmet Kahveh-,ne 

3213 

3027 

3012 

222 

1694 

135 

2712 

2701 

2096 

550 

550 

559 

2898 

289 

719 

720 

1143 

2298 

2344 

3195 

3195 

2592 

2900 

3142 

711 

845 

2659 

Al bayrak 
Ahmet 
Topuz 

Davit 

Recep 
Yorulınaz 

Arif Ersan 

Kom az 
Kazmirci 

Zekeriya 
Al hatası 

Şaban 

Mesmer 
Hauş Mesmer 

Hasan Bal 

K. tanıircisi 

Patikçi 

Terlik Y. 

Çiçekçi 

Kartpv.-.t3l 

Yorgancı 

• 

> Yap. 
Sat c. 

Hasan İplik boyacısı 
SUleyman 

Aram Yoksul > 

Sadık Kunduracı 

Bilecik 

Süleyman 
Yanar 

Muzaffer 
Yantre 

Döşeme 

yapıcısı 

Necmi Özgüç 

Şakir Toyaç 

Yorgi 
Patınas 

Kazım Tetik 

İbrahim 

> 

Yani 

Müsellim 
Turun 
Sermet ve 
Şürekası 

Nuri Ahmet 
Par1ar 

Şükrü Dener 

Hasan. Bal 

Kundura 
eskicisi 

i;ilemeci 

Nedim 

Dö1'eme 

Saatçi 

Köseleei 

Ahçı 

mutfak 

Haffaf 

> 

Kunduracı 

Şapkacı 

Elbiseci 

Yaycı 

Yazma 
baskıcısı 

Hallaç 

DEFTERDARLIGINDAN: 
T. adresi No. V. matrahı Vergisi 

Kolancılar 20 45 2 24 K. 
45 B. 
40 c. 

Çukur han K. 1.9/10 38 75 25 39 K. 
5 08 B. 
2 02 c. 

Astarcı H. 14/1 24 l 95 K. 
39 B. 

Astarcı H. 14/1 24 2 97 K. 
59 B. 

Astan:ı H. 14/1 24 7 52 K. 
1 50 B. 

Astarcı H . 13 24 3 K. 
60 B. 

Astarcı H. 13 24 8 63 K. 
73 B. 

Astarcı H. 13 24 1 95 K. 
39 B. 

Astarcı H. 13 24 1 52 K. 
1 50 B. 

Kuyumcular 89 180 33 97 K. 

Acıçesme 18 

Terlikçiler 53 

Feraceciler 13 

Hacı Hüsnü 22 

Gelincik 22 

Sorguççu H. 18/1 

Yağlıkçılar 85 

Sorguççu H. 1/7 

H. elbJseciler 4 

Bodrum H. üst kat 40 

Bodrum H. 31 

Kürkçüler 20 

Kalcılar 9 - il 

Kalpakçılar 24 

Mütevelli 24 

> 27 

Yağlıkçılar 108 

Sıraodalar 27 

Sıraodalar 27 

Sıraodalar K. 2 

Fesçiler 119 

Sorguççu H. 20 

R. Basmacılar 71/73 

• 75 

Zenneciler 52, 54 

Terlikçiler 54 

Kavaflar 12 

Kazazlar koltuk 12 

Kazazlar koltuk 12 

Alipaşa H. K. 1 

Fesçiler 123 

Hacı Hüsnü 22 

R. Basmacılar 49 

Kazazlar orta 71 

Hatipemin H. üst K. 

60 

99 

18 

18 

42 

72 

74 

18 

15 

54 

63 

72 

45 

36 

81 

38 

36 

18 

108 

24 

45 

27 

36 

45 

31 

21 

21 

11 

11 

45 

18 

7 81 B. 
5 09 c. 

26 K, 
06 B. 
04 c. 

2 05 K. 
47 B. 
31 c. 

6 43 K. 
l 16 B. 
1 29 c. 
1 64 K . 

33 B. 
30 c. 
59 K. 
12 B. 
il c. 

7 39 K. 
1 70 B. 
1 11 c. 

32 40 K. 
6 48 B. 
5 83 c. 

33 42 K. 
6 68 B. 

45 K. 
11 B. 
10 c. 

2 42 K. 
48 B. 
43 c. 

5 ô4 K. 
1 13 B. 
ı 02 c. 

14 14 K. 
3 25 B. 
2 12 c. 
4 09 K. 

32 B. 
75 c. 

l 64 K . 
33 B. 
30 c. 

8' ~ K . 
1 68 B. 
7 62 K. 
1 75 B, 
1 14 c, 

23 24 K . 
4 65 B. 
4 18 c. 
2 60 K. 

52 B. 
47 c. 

4 77 K. 
95 B. 

1 92 K. 
3~ u. 
34 c. 

)5 38 K , 
5 08 B. 
5 57 c. 
8 34 K. 
1 92 B. 
1 25 c. 
6 19 K. 
1 42 B . 

93 c. 
3 71 K. 

85 B. 
36 c. 

7 41 K. 
1 48 B. 
l 33 c. 
3 49 K. 

80 B. 
52 c. 

1 52 K. 
35 B. 
23 c. 

1 36 K. 
24 B. 
24 c. 

1 30 K. 
26 B. 

12 01 K. 
2 40 B. 
2 26 c. 

!4 40 K . 
, 1 48 B. 

9 10 K. 
1 32 B. 

18 c. 
4 23 K. 

85 B. 
77 c. 

14 61 K. 
2 92 B. 

20 c. 
4 97 K. 

99 B. 
89 c. 

ihbarname 
No. 

43/33 

33/24, 25 

32/41 

32/39 

32/40 

34/40 

34/39 

34/42 

34/41 

36/50 

23/85 

21/25 

28/ 4 

28/ 6 

28/ 5 

31/96 

31/85 

31/80 

31/77 

32/20 

13/34 

31/51 

31/40 

30/60 

32/ 5 

31/82 

27/34 

34/21 

28/53 

34/31 

34/30 

1/68 

73/ 7 

7/74 

26/65 

28/61 

1/89 

42/51 

42/51 

33/29 

50/17 

42/21 

48/13 

13/32 

3/32 

Şubesi mükelleflerinden olup yukarıda adı, . işi ve ticaretgah adresleri yazııl ı şahıslar terki ticarette yeni adreslerini 
b~ldirmemiş ~e t~bliğe salllhiy~tli bir kimse de göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamı~ olduklarından 
hızalarında. gosterı.len yıllara aıt kazanç, buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat tebliği mümkün 
olamamıştır. Key(ıyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilfuı olunur. 

Tornacı Aranıyor 
İsteklilerin Haliçte Karaafaçta 

Bay Şakir Zümre Fabrikasına 

mti.racaatıarı. 

(7511) 

Sahip v• nepi.yatı !da.re eden Bqm~ 

ETEM lzzET BENIC. 

Baaıldıi' ;yerı SOlf n:LGBAF Matb._ 

1 i~ti~~!! .~:~~;~~.~~~:~~~~~~.~!~~ .... ,. 
1 

dına devam olunmaktadır. ' 
2 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası Telefon: 22534 

l, __ ı_n_h_i_s_a __ rı_a_r_u_. _M_u_· d_u_·_rl_ü-=ğ~u--n_d_e_n_: _J 
I- Şartnamesi mucibince idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için bit 

adet buhar kazanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli 4000 lira muvakkat teminatı 300 liradır. 

III Pazarlık 23/IX/939 Cumartesi günü saat 11 de Kabala§ta Levawn v• 
Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güven· 

me paralarile birlikte mezkUr komisyona ıe1meleri iHln olunur. c7457> ... ... 
I- Şartnamesi mucibince 4/IX/939 tarihinde kapalı zarfla ihale olunalJ'.)1

4 

yan 1 adet vjnç yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmu~tuP. 
11- Muhammen bedeli sif 6500 lira muvakkat teminatı 467.50 liradır. 
III- Pazarlık 29/lX/939 Cuma günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve ]'dil

bayaat şubesindeki alım komjsyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler her gün SÖZÜ geçen subeden parasız alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güveJl'" 

me paralarile birlikte mezk'O:r komisyona gelmeleri ilfı.n olunur. (7452) 

* * 1- Keşifname, sartname ve planı mucibince 7/IX/939 tarihinde kapalı 
zarfla yapılan münakasada talip zuhur etmediğinden Diyarbakır başmüdür;üJC 
binası inşaatı iı';ii yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedeli 34235.79 lira muvakkat teminatı 2567 .63 liradır. 

111- Pazarlık 27 /lX/939 çarşa:rnba günü saat 16 da Kabata§ta lev:ı;'.un ve 
mübayaat ı;;ubesindeki alım komisyon.ıda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün leva:zını şubesi veznesinden ve İzmir, Ank;Jt3• 
Diyarbakır başmüdürlüklerinden 171 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V- Münakasaya girecekler paza.ı·lık için tayin olunan gün ve saatte yilZ '" 
de 715 güvenme paralarile birlikte mczkür komisyona gelmeleri. (7458) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım AnıirJiği Satınalma Komisyonundan: 

1 - 846 adet eJ"r.! yazlık elbisesinin 29/9/939 cuma günü saat 11 de 
açık eksi!tmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmıni :utarı 4441 lira 50 kuruştur. ilk teminatı da 334 lir&· 
dır. 

3 - Nünıune ve ~artnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 -· İstekhlerin gün ve saatinde kanuni vesikalarile ve il:k teminat 

makbuzl:ırile beraber Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci 
kattaki kamisycna müracaatları. c7167· 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Hakkının 21813 hesap numarasile Sandığımızdan ald1ğı (500) lir~ıyi.1 

karşı birinci derecede ipotek edip yii.desinde borcunu ödemedjğind:en dola.YJ 
hakkında yapılan takip üzeı·ine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı madde.!>inin 
malufu olaı1 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Sultanahmette Binbirdi· 
rek mahallesinde Dizdariye çeşmesi sokağında eski 2, 2 mükerrer yeni 19, 21 
kapı 125 ada 12 parsel numaralı kArgir bir evin tamami bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. 

Satl{;i tapu sicil kaydına göre yapılmaktad~. Arttırmaya girmek istiycn (212) 
lira pey akçesi verecektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve dellfil.iye rüsumu borçluya aittir. Arttırma §artnamesi 25,·9;931 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İ§leri Servis inde açık 
bulundurulacaktır. Tapu slcil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve 
takip dosyasırJ:1a vardır. Arttırmaya girmiş oıanlar bunları tetkik ederek satılığa 
çıkar1lan ~timenkul hakkında he.rşeyi öğrenmiş ad ve ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 6/11/939 tarihine müsadjf pazartesi günü Cağaloğltında kain SandJğı~ 

mızd~ saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içir.ı 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ne 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması ~rttır. Aksi takdirde son arttıranın ta: .. 
ahhüdü baki kalmak şartile 21/11/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırınası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerilc sabit olnuyan alAkadar .. 
lar ve irtiiak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarım ilfin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mtisbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lfizımdır. Bu sure tıe haklarını bildirmemiş oıanlarla hak .. 
lar1 tapu sicilleri1e sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalıt ... 
1ar. Daha f2zla malümat almak istiyen1erin 938/888 dosya numarasile Sand)ğ1-
m1z Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

•• Dİ K KAT 
Emniyet Sand1ğı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyen .. 

lere muhamminlcrimizin koymuş olduğu kıymetin yi.izde kırkını tecavüz etrrıe-
rnek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster .. 
mektedir. (7590) 

• Tasfiye halinde bulunan 

lstanbul ve Trakya şeker fabrikaları 
Türk anonim şirketi tasfiye hey'etinden : 

Hali tasfiyede bulunan İstanbul ve Trakya şeker fabrikaları T. A· 
Ş. hissedarları hey'eti umumiyesinin, 9 birindteşrin 1939 tarihine te
sadüf eden pazartesi günü akdi içtima etmek üzere daveti kararlaştı· 
rılmış olduğundan, Şirket hissedarlarının mezkur günde saat 11 dB 
Şirketin Istanbulda Bahçekapıda Taşhandaki merkezini şereflendirıne
leri ve hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını müspet 
vesaiki içtimaa tekaddüm eden günden bir hafta evvel Türkiye İş veya 
Ziraat Baı:kalarına veya Türkiye .<;;eker fabrikaları A. ş. merkezin· 
de veya Istan:bulda Bahçekapıda Taş handa bulunan Şirket tasfiye 
memurlarına tevdi ile duhuliye varakası almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Tasfiye memurlarının tasfiye muamelatı hakkında.ki raporlr 

nnın okunması,, 
2 - İstifa eden tasfiye memurunun yerine bir diğerinin intihabı. 

İnhisarlar İdaresinden İspirto Satın 
Alanların Nazarı Dikkatine 

inhisarlar lstanbul Baş MUd Urlüöünden 
1 - Ecza. depoJarile koJonya ve ayna frmillerine : 

Sahlan ispirtolar 26 Eylül 939 tarihinden itibaren Sah ve Cuma günleri 

verileceğinden isteklilerin ihtiyaçlarını üç gün evvel inhisarlar merkez depo .. 

suna bildirmeleri. 

(İhtiyaç telefonla da kaydettirilebilir. No. 43799). 

2 - Eczanelerin: 

Her ay almakta oldukları ispirtolar da 1/10/939 dan itibaren her ayın Hk: 

haftasına tesadüf eden Salı, Çarşamba ve Perşembe günJeri tevzi edilecektif· 

3 - Mugayyer ve cili. ispirtosu ahcılarına.: 

On beş ki1oya kadar olaı~ :iai) ... ;lar her gün ve bund.:ın fazlası üç gün cvr 

vel bildirilmek şartile Sa·11 ve Cuma günleri satılacaktır. Sipariş mahalli: in .. 
hisarlar merkez deposu telefon 43799 (7597) 


