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Telefon: Bqmuharrir: 20821 - İdare Müdürü: 23300 

İstanbul N ııruoııma.ııiye N o. 54 
En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 

Salaib ve Ba~uharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Garp Cephesinde Büyük Muharebe Başlıyo 
İngiliz ve Fransızlar Almanyayı havadan imha için şimdiki 
tayyareleri nisbetindc ihtiyat tayyare filoları hazırlıyorlar 
Garp cephesinde dündenberi şiddetli bir topçu ateşi başladı -Fransızlar filoların himayesi altında müstemlekelerden 
yeni kuvvetler getiriyorlar -Almanlar Varşovayı dün 36 saat bombardıman ettiler ve garp cephesinde taarruza hazırlandılar ! 

• . ,..,_..,. :<-:--.-. -......, . .,.,,;;;,--:----.,--;;ı==-.~ 

SovyetRusya-lngiltere- · Romadan yeniden 
sulh sesleri gel
meğe başladı 

Balkanlar ve Akdeniz 
Bu iki devlet arasındaki müşterek menfaat 
hatlarının müdafaasında Türkiyenin biiyük rolü 
ve Balkanlar üzerindeki siyasi nüfuzu gün 
geçtikçe daha ziyade tebellür emyor. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 
Hidlselerln hıklşafı ıı;örüılerlmlze 

lı&k verdiriyor. Bu siılunlarda ilk ıı;iııı· 
4enberi d&lma, Avrupayı 7enJden tak· 
ılmJ hedef lttlh.u eden bir anlaşmanın 
mevcud.17eU idcllalannı ha7al mabsu-
111 telültl etııtlııılsl söylerken 8ovY•I 
Busyanm l'&?P badudlarında, Balkan
larda, Karadeniz ve p.rk Ak4enlzlnde 
ola~onun 4etlıfmeıdne asla ıarar-
1.arlık edeıııll'oeeiiDI de tebaruz elllr· 
mlJ ve İıııı;lllere De Sovyel Rıısya ara
mada eotnfya ve tabiat hidlselerlnln 
muılerekeıı müdafaayı emrelllil hal• 
Jar ve hudutlar bulondujunu ıararla 

Uade etmltllk. Londrada.n aeıen ha .. 
berlor SovYet büyük eltili ile İnıı:W• 
Hariciye Nazın Lord Holifaks arasın
da yapılan mtılilatın ehemmiyeti İl• 

ıcrinde d111'11J'orlar. 
Sovyol elçisi İıııı;illz Hariciye Na

zıruı& carp boduUarmda alman ted .. 
birin Almanyaya yardım ıııalılyetlnde 
bulıııımadıtuıı, bilikia Almanyaıun 

Balkanlara ve Kandenlzc müteveccih 
bir akıtma mini lefkil ellltlnl bildir
miştir. Bu baber, remıi bir leblll ma
hlyeUnl tq:ımımakla beraber mubak· 
kak ki, dotnıdur. Esasen, Sovyel Ha· 
rlclye Komiseri ve Bafveklll Molo • 
tol'un büt.UD devleUere yapmış oldutu 
tebllt bu baberln müeyyldeol ve en 
mütebarls vesik&&ıclır. 

Elinde stok altını bulıuımıyaıı AJ. 
manyanın prpla Slıı;frld batlma ri· 
veoerell: müdafaada kalmyı ve har
bin uzaması lakdlrln<le ylyeeek, yaka
cak ve maden ihUy&(larını bll.b.usa 
cenubunda araması ve Balkanlara tn-

mesJ bir eün muhakkak ki mutasavver 
veya sayrfmutasavvtr bir zaruret hük
müne clrebHlrclf. 1\-lacaristan, Yuı-os

Javya, Romanya aylardır bu tazyiki 
h cll7orlar ve bu tazyJkln karşmın
da bunalıyorlardı. 

Rom&nyanm petrollerj, zenı-in bui
day sahaları; Ma.carl.stan ve Yucoslav
yanın yiyecek hazinesi hükmündeki 
ovalan ve bu bölgeler tiztrindekl ma
deııJ.,r harbin Balkanlara, prki AJı:. 

denlz ve Karadentze yayılmaıu paha
sına Almanyayı tahrik edeblllrdL Ve .. 
ıüphe 7ok ki. ba.rbin sıklet merkezi 
l'&rp cephesi yerine Balkanlara, Ak 
ve Karade.nW.ere lnWcal ederdi. 

Romanya ve Yunanistan İn.ı'lllz ve 
Fransız l'arantbl altmda bulunuyor
du.. Balkanlann ve şarki Akdenlzln 
emniyet ve sulbunun muhafazasında 

TUrklyenln hassasiyeti ve İnl'ill'I -
Fransızlarla olan tefriki mesaisi de 
qlkiırdı. 

SoVYet Rusya, incııtere ile bir an
latması ister olsun, ister olmum Ka
radenize herhansl bir yabancı akınm 
lnmeolne, BalkaııJardaltl, Botazlar ve 
prki Akdenil.dekl miıvaE;enenin bozul
ma ma ve kendi aJeyhlne çevrilmesine 
lakayl kalamazdı. 

Ballık 1Jmallnden başlayan ve Ka
radenb.e inen SoVYet emniyeti anca.k 
Balkanlann, Bopzlann ve f&l'ki Alı:

denlzln mahfuzcyetl ve asudellil ile 
emıılyel allında bulunabilirdi. İşte, 
Sovyet Rusya tam vaktindeki hareketi 

ile bu tedbiri takviye etmiş, Türk • 
(Devamı 3 ürcü sahifede) 

Asker GOzlle · Cepheler · , 

Garp • • • • • • 

Almaaların •ırf tlrareı l'tmUertut batırmak ifln kullandıkları tep tahtelb&blrlerl 1 
(Bu ce-mUerin adtce on kit lllk mürttkbatı vardır.) 

Garp ceph siııde neler oluyor? 
Harekiit sahası hakkında bir fikir 
edinmek liızım gelirse, haritaya 
baktığımız z.ıman şu vaziyeti gö-
rürüz: . 
Malümdıır ~ Ren ile Mozel ne

hirlerinin arası bugünkıl harekat 
sa.b}':nı 'i~J<.il 'if diyiır. Şarkla Ren 
~ı\ar1a ! i~e,!< v! ormanlık mın-

t.· \ı , .. ·.t ·~ • • 

takalardır. Merkezi Sar sanayi 
mıntakası teşkil eder. Garpte Mo
zel'e doğru Ren ovası vardır . 
Alınanlar geçenlerde bu ovadan 

bir mukabil taarruza ge~lerse 
de, aldıkları arazi tekrar istirdat 
edilmiş. vaziyet eski haline gir
mşitir. Şarkta ormanlık mınta -

(Devamı 3 üncü ıahifede) 

Roma Z6 (A.A.)- Stefanl alan" ! resmi İıııı;illı ve Fransıs nolalan, İlal-
bllcllriyor: yan ruetel•rl larafmdan nOftt<lilmolı:-

!tlU!JOlloinln nutkuna oevabm harbe tedir. 
devam elmek kararını leylt eden yarı (Devamı 3 üncü sahifede) 

Van;ova ••r~lannda: Kurşunlar vız.deh yan bir 10kaim kÖfellnden öteki klşel ne koşan Alman neferleri 
MUHLİS MOTÖRÜ FACİASI 

Ren üzerinde şiddetl i bir topçu 
at e şi b aşlad ı Küreksiz bir sandalla 

38 saat denizde ! Paris 26 (A.A.) - Birkaç haf
tadanberi F);ansızlar cephede nis
bi bir atalet göstermişlerdir. Dün 
Frans:z topçu kuvvetleri batarya
ları i~eri sürmüşlerdir. Fransız 
kıt'alan bütün cephe hattı uzun -
luğunca mevzilerini 1akvive et • 
meğe teşebbüs etmişlerdir. Bu ha· 
rekat ufak mikyasta yapılmlJi ol -
masına rağmen askeri mahfillerde ı 
büyük bir a'aka ile takip edilmiş· 1 

tir. Çünkü bu sayt:de Fransızlar 

bilhassa Blies roıntakasında ve 
Hardt dağında mükemmel taras -
sut mevkileri elde e\mişlerdir. 

Almanlar son iJü gün zarfındaki 
mukabil taarruzlan Fransızlar ta- 1 

rafından geri püskürtülmüş oldu
ğu için ümitsizliğe düşmüşler ve 
yeni teşebbüslere girişmemişler -
dir. Şimdiki halde Zweibrüken 
mıntakasında topçu ateşine devam
la iktifa eylemektedir'u. 
Şimdiye kadar müsademeler na-ı 

dıren vuku bulmakta idi. Fakat 
bugün Ren nehrinin üstünde şid
detli bir topçu düellosu vuku bul· 
maktadır. 1 
Alınan ha.tlannın üzerinde cere

yan eden hava muharebeleri Fran-· 
sız tayyareleri keşif uçuşları ya
parak topların bulundukları nok
taları tespit etmişler, fotograflar 
almlJilar ve topçulara yardım et -

mişlerdir. 
Ke.şif tayyareleri muharebe tay

yarelerinin refakatinde o'.arak Al
man hatlarının üzerinden uçmuş
lardır. Alman tayyareleri ile vuku 
bulan diiello:ar esnasında yalnız 

Fransız muharebe tayyarelerinin 
kuvvetli ve ";;ür'ath oldukları mey
dana çıkmamış, ayni zamanda 
bombardıman tayyarelerinin de 
A' man bombardıman tayyarelerin
den daha sür'atlı oldukları ispat 
edilmiştir. Bu muharebelerde Al· 
manların zayiatı, mu'edil bir he
sapla, hiç o'.mazsa Fransızların za. 
yiatına müsavidir. 

Kaptan paltosunu 
girdi, fak at 

almak için 
bir daha 

Evve'ki gün Kıbrıstan limanımı- · 
za gt>len Halay şilepi son fırtınada 
Akdenizde motörleri batan Rizel• 
4 denizciyi de İstanbula getirmiş
tir. 

Bu denizcilerden Hüseyin vak
ayı şöyle anlatıyor: 

tekrar motöre 
çıkmadı 

Çinl iler Onbin Japon askerini 
muhasara ettiler 

•- Ayın 7 sinde Mersin lima • 
nmdan 150 tonluk Muhlis mo!ö -
rile 150 ton buğday, 70 çuval fa· 
sulya yükile hareket ettik. İlk za
manlarda hava çok sakindi. Fakat 
tam Anamura 15 mil yak'.aştığımız 
esnada deniz ve gök ansızın ku -
durdu. Dalgalar arasında bocalar
ken makinenin yatakları da yan
dığından motörümüz işlemez oldu. 
Hemne yelken açtık. Fakat rüzg5.r 
onları da parça'adı. Fırtına bütün 
gece devam etti. Ve biz evvela fa. 
sulyalardan başlıyarak bütün çu -
valları denize attık. Fırtına saba; 
leyin daha şiddetlendi. Motörü 1 
müz çatırdayıp parça'anmağa bt 
lıyordu .. Bu vaziyet karşısında te. ., 
sandalımızı denize indirdik. İçine 

Cbunıı;klnr 26 (A.A.)- Chekal •· 
Jansı bildlrl)·or: 

Çin kuvvellerl Şanrhay • Nankln 
,ımeııdifer haltında bir askeri Japon 
lreıılne laarrus elmlşlerdlr. 

Tren lahrlp olunmuş ve !~indekiler 
öldiıriılmiışlür. 

10 BİN JAPON ASKERİ 
MUHASARADA 

Chunrklnr 26 (A.A.)- Chekal a· 
Jaıısı bildiriyor: 

Şaw;I eyaleünln cenubu l'•rblstnde 
kain Şanı; • Çede Cin lul'aları 10 bin 
Japon askerini muhasara etmlşlerdlr~ 

Çinliler Japonlara 4 muhlellf istika-

Yeni iki romana 
başlıyoruz 

Ga.e~mlz l birlnclletrlnd•n lllba
ren de iki yeni romana başh7acakhr. 
Bw1lanlan biri İSKENDEll FAllllEl'· 
Tİ.~'ln dlehme.ifik 1~i1or .. • ~dlı .-. 
dt'bı ve hıırikulade romanı: diğeri de 
RAJHIİ YAGIZ'ın Hamldiycnln Ak· 
denb.deki maceralarım harp raı>0tla· 

rına ve vesikalara lstln den izah eden 
«Fırtına kaptan» adlı deniz tefrikası

dır. Bu telrklada Hamidiye kahramanı 
Rauf kaptanın ha.rikulide macerası da 
okunacaktır. 

1 K i S A C A 1 __ _, 
Yirmi altınc ı günde 

Darp çıktıjl S"ündenbert: 
- Hanlya Fran~ız. İnS"lliz tayyare

leri, nrrede bunlar?. 
Diyenlere yirmi altıncı cün ilk se

vine haberini cettrdl. Fransız tayya
releri Jeplin fabrikalarını bombardı

man etml -Jer! 
Şimdi tayyare moiöru Jmall tein ('a

hşbrılan jeplin fabrlkalan bombala
mrken içinde bulunanlar 36 saatten
~rl durmad.._n üzerlerine yJldırım 

yaidırılan Varşovadakl kadın, ('Ocuk, 
muharip Ye gayrlmuhar1p erkek ve 
lhtlyarlann dehı,.etlnl acaba bir an ha
tırlamak azap ve fırsatını bir arada 
balırlıyablldller mi dtrslnlıT. 

• • 

metten taarr1a etmektedlrl~r?. 
BİR ŞEHİR ZAPTEDİLDİ 

Chunıı;klnıı; 26 (A.A.)- Chekal a
janın bildiriyor: 

Hnnıı: • Huo tehrl Clnlller larafuı
daa muhasara olunmuş ve japonlarm 
mukavemetine rafmen tlddetll blr 
bombardıman netlce!ilnde u.ptolun 
muştur. 

JAPONLAR ~U:HAREBEDE:N 
BIKTll.AR 

Honıı:konıı; 26 (A.A.)- Chekal ajansı 
bildiriyor: 

Tokyodan alman haberlere Köre Ja
pon balkının hayatı pek eüçl~mlttir. 

Çünkü bir netice vermeden ook •
zan suren bu h&l'P mem.Jekette para 
bırakmamıştır. 

çllmai brı,ıklıklar ıı;llllkfe vahim 
bir şekil almaktadır. 

Tt"mmu.ıda 37 rrev ve atustosta 48 

crev olmuştur. 
ŞANGHAYDA JAPONLARA 

TAARRUZ 
Hoıııkonıı; 26 (A.> •. )- Chekil a· 

Jansı bildiriyor; 
Çin k\t'aları Şanl'hayın dııt mahal

lelerinde Japon mevzUtrine taarrur. eı
mı.ıerdlr. 

(Dljer tel&Tafiar 3 üncü sablft"dc) 

üç arkadaş girdi. Llkin bir dalga Kurlulan!ardan mot<irün ikinci kaplanı 
(Devamı 3 üncü sahifede) Hüseyin Çırpan 

j RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 ç_E~ÇE_VE • 

Gülebilsek Ruslar Galiçyıı petrolünden ı 
bir damla vermiyorlar 

Londra 26 (Radyo) - Po'.onya 1 
ile Almanya anısmdaki muvakkat 
hududu çizmek için iki generalin 
riyasetindckı muhtelit Rus - Al
man komisyonu mesaisine devam 
ediyor. Maskovadki Alman ataşe
militeri ile Berlindeki Sovyet ata
şemi! iteri de mesaiye i~tirak et -
mektedir. Şimalde hiçbir müşkü· 
!at olmıyacağı zannedilmektedir. 
Fakat cenupta Sovyetler bütün 
şarki Galiçyayı ellerine almış:ar -
dır. Bu mıntakadaki petrollann Al
manların istediği gibi iki memle
ket arasındaki taksimine ihtimal 
verilmemektedir. Almanlar garp 
cephesinde çok meşgul oldukları 
cihetle, Soyyetlerin bütün arzu -
!arına hiç ses çıkarmamaktadırlar. 

Alman Gençleri için bir 
yasak emri 

Amstcrdam 26 (Radyo) - Al
man geııı;lerinin güneş batmadan 
evvel evlerine dönmeleri emredil
miştir. Keza L,çiler de bu emre 
tabidirler. 

!Tayyare gemisinde boğulanlar 
Londra 26 (Radyo) - Son neş

redilen bir tebliğde Kurajus tay
yare gemisinde boğulanların mik· 
tarı kat'i olarak 578 kili! tespit e
dilmiştir. 

Maktul ba~vekilin zevcesine 
n1aaş Gülemiyoruz. biıtiJn muşkül burada. gülebilsek, f:vet sille i k nl'ler var 

Bükreş 26 (Radyn) _ Dün Kral 1 kahkahalardan rallayınrıya kadar ıulUDe<ek. 
tarafından rolunan bır karar - 1 u ">"e.rln cllb~e ~ta.sıca harp davannm, lnlrlerl &"crdltl, aykul..n kaomlıt:. 
n a" le B rı v~kiJ Kalineskonun 

1 

işleri. Y ~-tu etlli. i &ünlerde. &~d('"li.k bayat aahnelerin~n ıuze ('arpan blrçall 
zevcesine yaşadığı müddetçe de - te~ur, mullılş oldutu kadar l'ülunç? 
vaır cMı " uı: . c ayda 50 b:n ley ı,te bu lezahurlenlcn bor lan< ı: 
maaş ve Kalineskoyu kurtarmak Bofarlçlncleki köyümün rad.rolu vo hoparlorlü nzln..,.unda Ankara radH· 
istiyen polis memurunun zevce ... nnu bekliyoruz. Saat 8 buc-uk oluyor ve Ankara rady06wıun aJ:uıs \•akU gehyor. 
sine 7 bin ley aylık rnaa. bağ '. an .. Hoparlör gazinonun d14ında. hava da halli J"aimurlu. Buna raimrn birdenbire 

yerden bttmıı clbl, hoparlorün karşısında bü.yuk bir kalahahk. 
mıştır. 

ecnebi
• Tesadüfen phidl oldtıium bu kalai>alık kadar plilı;llk bir halk ıı;rupuııa 

Lükı;enburg iizerinde ömrumde raalıımadım. Porlre möteha 111 bü7uk kompoziSJ>onru renamJarı çıl-
ta yvareleri clJriM:aJı. c1erettc1e ıı;ue1. 

Brükse.\ 26 (Radyo) _ Dün öğ- Biri lıaria1 burunla, öburii fırlak -•il iki kocakarı llpl; .ranııı,..Janncla, 
leye doğru birkaç ecnebi tayya • tinlfonnası lclııde bir esti - edası 1.alwımıf, ı.ırı;ıı sakallı bekri: derken J9ot 
resi Lüksenburg · büyılk dükalığı de rüsumat müfetllşllflnden ıııuul bir ifade W,ıyan, mqbur lavları, alim cö•· 
üzerinden uçmuştur. lü.khı mahalle ukal&ll; neferler, çocuklar, karemtli satıcllan ; daha neler, daha 

İtalya • Avrupa hava peler? 
Siyah kaytan bQ"ıkh Kenç manav: boiau ıracaJı, kıranta •>~kk.abı ~kicW; 

servisleri ondüle ııaelı berber ıı;iız•li; 93 Osmanlı • Rw; .. ferinden balıralar sahibi, 80 ilk 
Roma 26 (Radyo) _ Resmi ga- Bum sandalcı; yorıı;wı valide; su•.&iınJ1eı:ru,iro ve civelek ma•uka ... 

zetede çıkan bir kararname ile Radyonun sesi oluiıından, habbe 1ı abbe kaynayan gazoz ıı;lbl, lçlnd peara• 
Maliye Nezaretine merkezi Roma- r.ltlerin rakıettiil korkunc bir likırdı mayii akmakta. Esa..~ muil.ik konu
da bulunan İtalyan _ Avrupa ha- ııan bir Avnıııa diplomatının, esu•n lfadtfil ukdrll bir alan• m•muru ıar .lınıbıı 
va scrvis~eri anonim şirketinin bü- yazılıp, esasen ü&lilbu ctrıfı bir kitip eliyle türk('eYf' tercö.me- edilmiş soı.. rin 
tün hisse senetlerini satın almak den, esasen tek kelime duymıya lmkin yok. 
müsaadesi verilmfitir. Bu vaılyel karşlDllda, portreı;lnl çlpdiilm demJnkl kalab.ılıiı düştinun~ 

Masum • .mah:ıun, 7alçarıcı, çeklncen, ürkek; siyah, mavi. fa.ktr. 7 u. eli cm r 
birbirini anyor ve baklkall blrbirlndtn ııornyor. Ah, tek klelme anlasalar, ~k 
kelime! Kimsenin lclnden fıkamadıtı, eOzemedıtı. ba.fhya.madıiı davayı halle
decekler amma o tek. kelimeyi anlamak mllmkUn deill. Fakat herkH bf-klJ'."·or, 

Sinema ücretleri 
Belediye iktısat müdürlüğü si

nema ücretlerinin indirilmesi 
mümkün olup olamıyacağı hak -
kında tetkiklerde bulunmaktadır. 
İlk tetkikler bunun mümkün ola
rağını göstermektedir. 

herkn e kdlmeyl ve lıerıı;iııı bekliyor. 

(Devamı 3 üncü sahifecle) 
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Son TelgrC'.f. 

POLİS 
YE 

MAHKEMELER 
Tivatrolar 
caddesi 

ECNEBİ KELİMELERİN 

İSTİLA HAREKETLERİ 

Bir çalcılı bahl'C meyhanesinin ra
seteıe.re verdifi ili.Ilı okudum. Bilhassa 
ıo cümle üzerinde nazan dık.kaiinlzi 

celbederlm: cKfune ıaaz ve sao'atkir 
Vantroıow İmllaliir ve PreslldlJilatör 
sarı çiamell l\lelımelaia laratındaa 

arif VekiUetinin neşrettlii teblitler 
derrlsinde, muhtelif ders isimlerinden 
bahseden bir kısımda .inşat» kellme&i 
cözömü.ze çarptı. Efer, blr de «cuıa• 
kelimesine raslasaydıl<, lf lamam ola
caktL %5 yıl evvelki astılahlarm yeni
den kabul ed.lldiflnt anlıyaca.ktık. 

12 yaşında 
genç kızlar 

Ayazpaşaya giden yol 
olacak 

il:i.h •••• 

Bir başka havadis .• Gli:mrük tarife
lerlne ali bir mllze laırulacakmış.. Şu 
cümleye dikkat: 

.Gümrük tarifem.isin taanlllerine 
ı-öre tatbik edlleceil po:ılsyonları Uih.» 

İstanbul ı;ehrinin imar plinı Ue ba~
hyan ecnebi kellme lstJJisJ7 şimdiden 

cuinolarr., rümrük Jdar lerine kadar 
sirayet etnıi,, görünüyor. Allah, diğer 
daireleri sıyanet etsin! l\tekteplerimiz
dc cc.nebl dil öit'etemlyoruz, diye, yok
sa, yeınJ bir tedris usuliı mü tatbike 

""*ladık. Olur, •-

BİR ECNEBİ Lİ ANI 

NEDEN ÖGRENEMiYORLAR? 

Dün, mekteplerimizde ecnebi dil ne
den öfretenıiyoruz?. diye bir sual sor
mu.,tam. Bir oku,.-ucu şoyle bir cevap 
veriyor: •Son blr ikl yıl içinde türkçe 
den ldtaplannın ısWahlan arasında 

üç dela deilııllrllmq olanlan var. Son 
teshil edilenlerde de isabet vardır, di
ye iddia olunamaz.. Şüphesiz, onJar cLı 
defişecek.. Bu· kadar kara u:, istik
rarsız bir clll vasıtaslle ders öireıımek. 
mecburi.J'e&.ln.de .kalan çocuk, ayrıcı.. 

bir ecnebi dil öfrenmefe vakit bulii
billr mi?.• 
Doğra söze ne denir'!'. Akan sular 

durur •• Bari, bu ye.nl ıstılahların tec
rübesi, tetkiki ikmal edilse de, on.Un 
sonra mektep k.ltapJarına sokulsa, ol
tnaz mı?. 

İNŞAT KELİMESİ 

VE YENİ TERUILEB 

Difer taraftan, bazı kitaplardaki ga
ribütşekU ve kerlhÜ5tleda yeni terim
lere ne buyurulur?. Bu ne iştir!. Hik
metinden sual olunmaz, vesseli.m!. 
SİRKECİ MEJ:'DANI 

AMMA DA GECİKrt 
Kimsenin hatırı, gönlü kalmasın.. A

TIP dei-il 7a, şu Sirkeci carı meyda
nının tesviyesi işinin neden bu kadar 
uzun sü.rdüğ'unü bir türlü anlıyamı

yorum. Her cün oradan tramvayla ce
çcr:ken, bakıyorum: Hila., ortalıkta, 

taş, toprak yıtınları .. Bütün yaz, Flor
ya ta.rafına gidenler, bu toz toprak için
den atlıyarak geçtiler. Galiba, bura
daki inşaat Ukbabaran en erken ayın
da başlaınışlı, kq geliyor, daha bit -
medJ .. 

Eğer. bu gecikmenin asaJ önüne ge
çecek oJan ıevat, bu civardan, benim 
g-ibi tramvayla delil de. otomobil ile 
&"eçi:yorlana, hakları var, göremezler. 
Çü.nkU., otomobil, tramva:ydan da.ha 
seri ,.-iden asri bir motörJü nakil vası· 
!asıdır. 

ÖBÜR DÖNYADA OL UN 

SAGLAMA GİTSİNLER 

Vatik.anda oturan ve ismine Paı;ta 

denen zata da 1,?ir hirlil aklım ermez. 
Çünkü. bu ıah şerll, Jkideblr, sulh tçin 
teşebbüte, -tavassutta bulunur. Hiçbir 
gün de müsbet bir netice çtkmaz. Bi
zim blldlğiınb, .Papa• ahiret lşlerile 

uğ'raşır. Dünyadan ona ne?. Zaten ah ... 
retle dünya lşlerl her yerde aynlmq 
değil mJdir? Bize kalırsa, Papanın ya
pacağı iş, Polonya harbinde ölenlere. 
öbür dünyada olaun iyi carantl edU
mlj bir 7er temJn etmektir. 

İş kanununa muhalif olarak fabrl
kıısmda 12 yqındaıı küoiik cenç kızlar 
çalıştıran ve ayrıca işçilerine öğle ta
tili vermlyen bir trikotaj lmalithanesl 
salılblnln muhakemesine dün asliye bi
rinci ceza.da bakılmışbr. 

Muhakemede oku.nan tahk.ilr.ai evra
kından anlaşıldığına ı-öre bir gün iş 

dairesi müfetttşlerlnden ikisi l'\olah.mut
paşadaki mezkür imalıitbaneye tam 
saat y&rımda c-ltmJşler ve işçilerin ye
mekte bulunmaları icap eden bu saatte 
bütün müstahdemleri makine başında 
ve faaliyette bulmuşlardır. Bunun ü
zerine çalışan kızlardan bazıları sor
&llYB çekilmL,tir. Bunlar her ıün sa
bah aaa.t 8 de işe başladıklarını ve ak
şam 17,5 a kadar 10 saat bilafasıla ça
lışhklarını, ya.Luız yemek için hergün 
münavebe ile her birerlerJne azami 15 
dakika izin verıldiğini söylemişlerdir. 

l\fületll'jler bu ifadeleri alırken kız
lardan bazılarının küçüklüğü de na
zarıdikkaUerinl cclbetmiştlr. Bunlara 
yaşlan sorulduiu vakit her biri te
reddütsiız: 

- 16 ya.şındayun!. 
Cevabını vermişlerdir. 

Fakat kendilerinden nli.ftLS tezkere
leri istenince hiçbiri ibraz edemem.iş; 
türlü bahanelerle bu talebJ sallamJ!f
lardır. 

Nihayet kızların 12 yaşından küçük 
olduğu anlaşılmış ve bu elbet de ayrıca 
zabıtta ip.re& olunmuştur. 

Fabrika müdürü muhakemede; lşçi

lerine toolu olarak defd, fa.kat teker 
teker öğle yemeği için blu verdlfinl 
iddia etmiştir. Kiiçük yaşla işçi kul-
lanmak: clhetlne g-elince de; ku.Jann 
nüfllll tezkerelerlue bakmadıfmı itiraf 
e1.m.ı;tir. 

Zabıt varakasında bmJ bulunan mez
kiır işçi k.ızlann muhakemede de şa
hit ııılatlle dlnleamelerl kararlaşh -
rıldıfından da,•a bunların her birinin 
nöfus tezkerelerlnl mahkemeye getir~ 

meler! içlu başka bir güne talik olun-

İXDAM: I~' 
muştW'. 

Ebüaı:iyazade Velid Lehlsianın ikı
betinl çok karanlık &"Örüyor. Muhare
beden enet Lehlerin üç milyon asker 
ç.ıkarabUecek.lerl ve bu ordunllD Al -
manian hl9 o~a altı ay meşcuJ 
edecetl iddia ediliyordu. Acaba neden 
şimdi böyle oldu?. Demokrat devletler, 
LehisLanm ekeri ve siyasi lmvveUeri 
hak.kında çok yanılmı.t oldukları an
laşılıyor. Demokrat ıraaeteler, Lehls· 
tan hail sabıl<m& iade edilmedikçe sullı 
yapılamıJ'ıuıai'ını :rau7orlar. Bu leml
ınat da mahut kef&lele ben2em....., lyl! 
Fakat bu karmak.arı.tık muammanm t
çluden nasıl çıkılacafma bblnı aklı

mıa ermiyor. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi Varşovanın niçin mııl<a
ftllle:t etUilnl soru,-or. Blrook kimseler: 

•Ordu maflfıp oldu, yü.k.Sek kumanda. 
l:leyetl memleketi terkettt Gerilerde 
müdafaa hattl. kurmak 1mk.in.ı yok. Bu 

....-ııar allında bir şctırlu harabeye 
eeni.lme.t ve bircok. insanl&ruı ölü .. 
müne sebebiyet verilmesi yazık. de ... 
ğll mi?» diyorlar. Fakat bu adamlar 

vatan kelimeslnln man.umı bilmiyen 
zava1h.lardlr. Bayır, ha:yır, Var.,ovada 
7arahlan kahramanlık destanını lil
avmsus ~e manasız bulamayız. İdeal 
ruhdadır. Öldürülemez. Ruh ktıdretl
nJn benzin kudretine olan üstünlüğü 
buradadır. 

No.49 ---
- Onu kaybetmeyini:ı:. dedi, 

çünkü benim için değeri vardır. 
- Teşekkür ederim Frank, saat 

9.30 da _ya büyük patronla beraber 
veyahut yalnız geleceğım. J 

- Yalnız ç;kmazdan evvel, şöyle 
bir taranınız, kendinize çeki düzen1 

veriniz. Yoksa ilk Tas\ geldiğiniz 
po~ is memuru sizi karakola gö -
türür. 

Templar on dakika sonra evden 
çıktı. Fernak dönüp bakmadı bile! 

Kris Seliini bizzat gelerek ka
pıyı açtı. Templar'ı tanıyınca, ka
lın ve samimi sesile misafirini kar
<ııladı: 

- Crl!l bakalım dostum, dedi, 
her ha'de bu saatte benden bi!tek 
is'emeğe gelmiyorsun. Fakat is -
terı;cn. viski verebilirim. 

Misafirini mutfağa götürdü. So
faY>! gırdikforı zaman, Templar te
rcddü.t etti: 

- Evde yalnız mısın? diye sor
du 

- Evet, son mıi~terıler de 9ımdi1 
gittiler. Yoksa şimdiye kadar ben 
çoktan yatardım. 

Tcrrpları büyük bir masaya o
turttu, bi'rşişe ile iki kadeh getirtti. 
M saf'rinin yüzunlin sapsan ol -
d ?nınu ve açık ceketinin altın -
daki güm eg:nde kan lekeleri bu
lunduııunu gordü: 

- Tcmplar, dedi, hiılii. mı kavga, 
gürültü? Bari gidip bir doktoru ı 
pdün mü? Şimdi k dini nasıl 

kan siyasetinden bahsediyor. Diyor ki: ı K U ~~ U K il ABER LE R 
M. Zekeriya Sertel Sovyetlerin Bal- 1 ·· ,, ·· 1 

cSov:ret Rusya bir Karadeniz pakh 1 

kurmak lst lyor. Tilrklye • Bulıarls

tan • Romanya - Sovyet devletleri a
rasında aktedUecek bir Karadeniz 
paktı, hem Balkan antantının kuvvet
lenmesine, hem de T~k - İngiliz ve 
Fransız anlaşmasırun tamamlanmasına 

hizmet edecektir. OWıl<ü her iki lara
fm da pyeai, mütecavbin Balkanlara 
inmesine mini olmak.t1r.» 

VAKİT: 

Hakkı Sliha Ge-ı:glu dil ba7ramtnı 

selimhyor. İlk büyük hamle 7apü.mış, 
dillmJzln etrafındaki çemberler kırtJ

mlŞhr. Zaman ve tnslyakla türkçemlz 
kendllitlnden yürüyecek bir o~l• 
ia erecektir. 

YENİ SA.HAD: 

Hüseyin Cahid l:'al("tn yakın şarkta 
İtalyanın vaziyetinden bahsederken 
diyor ki: citalyanlar Arnavutlukta Yu
nan hududundaki askerlerini çektiler. 
Gelen haberler doğru ise on iki ada.da
ki askerlerlnJ de çekmektedir. Eğer 

İtalyan siyaset adamları yakın şarkta 
bütün lhtliat kaynaklarını korutmak, 
devamlı ve dostane miınasebetıer te
melini atmak isttyoralrsa, bu kadarla 
iktifa etmlyecekler, meseleyi mantıki 
neticesine kadar inkişaf ettirecekler
dir. 

hissediyorsun? 1 
- Biraz iyice! 1 
Kris bir an endişe ile kendisine 

baktı. Sonra bir kahkaha salıverdi., 
Zoraki bir gülüş! Fakat Tcmplar 
onun böyle neş'eli görünüşüne 
memnun oldu. 

İtalyan dedi ki: 
- Eğer böyle giderse, galiba 

bugünlerden birinde sizin cenaze 
merasiminize iştirak etmeğe mec
bur olacağ:m. Bu sefer de son bu
luşmamız olacak. 

Kris arkası .ııelmlyen uzun bir 
hikaye tutturdu. Fakat Templar 
dinlemıyor~u bile ... Arada bir ba
~ını ka'dırıyor, duvardaki saate ba
kıyordu. 

Birdenbire sofadaki telefonun 
zili çalınca, hemen yerinden sıç -
radı, kadehıni birdenbire boşalttı: 

- Galiba beni çağırıyorlar, dedi. 
Kris yerinden kımıldamadı. 

cAziz telefona gitti, ahizeyi al
dı. B;r erkek sesi sordu; 

- Allo? Kimsiniz? Mabel mi? 
Templar hiddetli bir sesle: 
- Hayır, dedi, Mabel değil ... 
Ahizeyi şiddetle yerine kOS du 

ve tekrar mutfağa döndü. Kris tek
rar hikayesini anla•mağa koyul -
muştu, on dakika geçmeden tele -
fonun zi i bir daha çaldı. 

Tcmplar bir sigara yaktı ve par
maklarının titrediğini gördü. Tek
rar telefona giderek, ~hizeyi aldı: 

* Tuzladan Pend iğe gelmekte olan 
tren 13 yaşında Mehmcd.in idaresin
deki öküZ arabasına çarpmış ve par
çalanmıştır. Mehmet mucize kabilin
den kurtulmuştur. * Belediye iktısad müdlırluğü mUl
g<ı Denizbankın açmak istediği gar -
sonluk ve otelcilik mektebi hakkındaki 
teşebbüsil..nil tahakkuk ettirmek fik

rindedir. 
* Demir tekerlekli arabaların as

falt yollardan geçmeleri yasak edile
cek.tir. * Doğu vapw·unun Almnnyadan 
yola çıkarılması gecikecek\ir. Çünkü 
sigorta primleri çok yüksektir. 

* Mütarekedenbe.rl memleket dı -
şında bulunan Vchip Paşanın ihtiyar

lığı ve gO-ılerinin görmemesi üzerine 
men1lekcle kabulü hakkındaki mUra -
caatı tetkitt edilnıektedir. Evvelce TUrk 
t.abıiyctinden L<>katı hakkında verilen 
kararın kaldı.rılncagı zannedilmekte

dir. * Milli Müdafaaya 20 ınllyon lira 
munzaıo. tahsisat il5.vcsı h;ıkkındaki 

kanun lAyihası Mecliste nıüstaceliyetle 
müzakere ve kabul edilmiştir. * Ayvalık.la şiddetli bir kasırga. bin
lerce zeytin ağacını kırarak büyük ha
sarat yapınıştır. 

- Alo Templar ... Ben Fay! 
cAziz• in yüreği sanki göğsün

den fırlıyacak gibiydi. Parmakla
rının bütün kuvveti ile ahizeyi sı
!Gyordu. Telefonda işiti'.en tatlı 
sesten bir kelime kaybetmemek 
için kulağını iyice ahizeye yapış
tırmıştı. 

- Evet benim! dedi. 
Fav anlattı: 

--·Kendisini bulamadım. Birçokı· 
çarelere baş vurdum. Fakat yine 
aramağa devam edeceğim. Gön
derdiğim haberlerden bir tanesi 
neredeyse eline geçecektir. O za
man mutlaka beni !:ağırır. Siz ne
rede bulunacaksınız? 

- Ben buradan bir yere ayrıl
mıyaeağım. 

- Neden biraz istirahat etmi -
yorsunuz? 

O kadar tatlı ve müşfik konu -
şuyordu ki. Templar ömründe bu
nun kadar müheyyiç bir ses daha 
.şitemiyeceğine kanaat hasıl et -
mişti. 

- Eğer onu saat sekizden evvel 
bulamazsak, istirahat etmek için 
epev vakit bulurum. · 

Ahizeyi yerine koydu ve yavaş
ça mutfağa yürüdü. 
Kri~ ayaga kalkmıştı. 
- s:ze bir kitap vereyim, dedi, 

yatarken okursunuz. 
Templar endişe ile sordu: 
- Ya telefon çalarsa kim ce -

Taksimden Ayazpaşaya giden 
caddenin bugünkü vaziyetine na
zaran iki misli genişletileceği ve 
bu caddenin İs tan bu' un en güzel 
kulüp, tiyatrolarını ihtiva edece
ğini yazmıştık. 

Caddenin karşısına tesadüf eden 
ve Ayazpaşaya dönen köşede bu
günkü jandarma karakolu arsa -
sında şehir tiya1rosu yapılacaktır. 
Bu tiyatro Balkanların en güzel 
tiyatrosu olacak ve çok muazıam 
olacakt:r. Gimi.ş!iyecek olan cad
denin sol tarafına matbuat ve ti
caret kulüpleri yapılacaktır. 

Caddenin sağ tarafında bulu -
nan İstanbul kulübü yıkılacak ve 
Boğazı çok güze! gören bu mev
k'.de sütunlardan mürekkep bir 
teras yapılacaktır. Ticaret kulübü 
için İstanbul tüccarlarından da pa
ra toplanacak!ır. 

Fındık ihracatı artıyor 

Fındık mıntakaların<ia yeni sene 
mahsulü idrak ediimiş ve ihra - 1 
cata başlanmıştır. Aımanya ile ye-J' 
ni bir ticaret anlaşması yapılma
m;ş olduğundan her sene bu mem
leket_ yapılan mühim miktarda 
fındık ihracatı imkil:nları kalma -
mış bulunmakla geçen senenin bu 
ayına nazaran ihracat yan yarıya 
noksandır. Bundan b:ı.şka dahil -
deki finna:ara yapılan alivre sa -
tışlarda müstahsille alıcılar ara
sında son siyasi hadiseler yüzün
den ihtiltıflar çıkmıştı. Son gün -
!erde tüccar'ar müstahsilin para
larını vererek malları çekmeğe 
başlamışlardır. 

-{}-

Çöpçüler hastalanıyor 

Yağmurlu havalarda çöpçülerin 
muşambasız dolaştık arı ve bu 
yüzden .s:anarak hastalandıkları 
tesbit olunmuştur. 
Mevıcut talimatnameye göre çöp

çülere muşamba ancak kış ipti -
dasmda verilecektir. 

Belediye çöpçülerin hastalanma
sına mani o 'mak için muşamba -
ların kış' an evvel verHmesini bir 
tamimle bildirmiştir. Adedi 25 i 
bulan kadın çöpçülere de ayrıca 
tulum ve muşamba veri~ecek•ir. 

Erzurumdan gelen 
mektup 

Trenin En.u.ruma kadar gitmesinin 
faydalan sayılmakla bitmez. İstanbd.1-
daki Erzurumlu t.ürca.rlar, tık Erzurwn 
mektuplaruu tren posta.sile almışlar

dll'. Bu mf'ktuplar şehrimize üç ründe 
gelmiştir. Evvelce, bir haftada r:ele -
miyord:u. 

Parlst:en İstanbula g-elea. ecnebi ga
zeteler ve mektuplar da, bo yolculuğu 
üç cünde yaparlar. Erzuru.ms trenin 
varması, Erzurum postalarının üç gün
den daha ziyade zaman sarfederek bu 
asırda., garip bir hale dtişmcnılz:l de 
önlemiştir. 

Bl.'RHAN CEVAD 

vap verecek? 
- Ben zili mutlaka işitirim. En 

küçük şeyden hemen uyanırım. O
nun için endişe etmeyiniz, Sizi de 
derhal uyandırırım. 

Templar hala tereddüt ediyor
du. Fakat bir taraftan da son kuv
veLerıni sarfetmenin faydasız ola-

1 cağ.nı düşünüyordu: Fakat Fay 
Edvars'tan son haberi almadan da1 

yapacak başka birşey yoktu. Biraz 
istirahat, son şansı da kaçırmamak 
i,çin, kendisine kiıfi kuvvet vere -
bilirdi. Bi:iyordu ki, eğer muvaf
fak olamazsa, gidip Fernak'a tes
lim olmaktan başka çare yoktu. 

Kris yavaşça koluna girdi, mi
saf'rini birinci kata çıkardı. Ya -
vaşça gravatını çözdü ve ceketim 
aldı. Templar yatağa uzanır uzan
maz hemen deliksiz bir uykuya 
daldı. 

Uyandığı zaman, güneş mavi se
mada epeyce yükselmişti. Kris ya
tağın;n ucunda, ayakta duruyordu: 

- Temp'ar, sizi telefondan isti
yorlar, dedi. 

cAziz, saatine baktı: Sekiz! A
yağa kalktı, saçlarını arkaya itti. 
başı kazan gibi yanıyordu. Omuzu 
adeta sertleşmiş ve uyuşmustu. Fa
kat kendisini dalıa iyi hissediyor
du. 

- Haydi siz ininiz.yemeği sonra 
yersiniz. 

Templar indi. Telefonda yine 
Fay'ın sesi duyuluyordu; 

- İstirahat ettiğinize doğrusu 
çok memnun oldum. diyordu. 

•Aziz• kalbinin şiddetle çarp -
makta o~duğunu hissetti. Ağzı ku
rumuştu. (Devamı var) 

Paris sokaklarının 
manzarası 

Fransu ~tlıılu vatanper\•erliğl 

meşhurdur. Bu 7üksek heyecanı ve 
hissi taşıyan_ IDBanların, bir de, fe,rka
lide zeka w espri sahibi olduğ-unu 

düşününüs,. En hovardameşrep, en 
kalender P'ramnı bile: 

- Patrle. tle.u mi, tüyleri diken di
ken olur. SO&hmı omuılar, cepheye 
koşar_ 191' llarbl hatıralarını anJa -
tanlar ve 78&&blar. ilk ateş hattında. 

bile, Fransm askerinin ne kadar neş'eH 
ve şakacı ·oldıalmıu naklederler. 

Parls bulvarlarmda geceleri dola -
şan kadııı.la:r bGe, harn patlar patla
maz, gönü.ili. olarak orduya yazılırlar; 
onlan, askeri hastanelerde, dikinıha

neterde, bl:J1ik bir vak:ır ve ciddiyet 
içinde çal.ıpr c6rürsünüz. Sanki. o ka
dın, tamamen delişmişllr. 

Bu h5.dlleler, Frausızlaruı ald1kları 

lyt cemJyet terbiyesini güstertr. 

Son gelen. l'ransız gazele ve nıec

muala.rında, mnumi seferberlik dola
yısilc meT4a1m g-elen ~hnelt-rin hos 

tarafları da anlabhyor. ~feselil.. aske
re g-iden ~lr dllkkin sahibi, mi..i. ese~ 

sinin keıtellklertnJ indirmi~. koca ki

lidini üzerine takmış, dU.kkft.nLnın ka
panma scbelJln,I de, müşterilerine ke
peJ12"in üSlll'lne yazdığı şu saurlarla
bah ed.İJO'or: 

- Hltlerln vereceği bir ziyafete ica
bet etmek a.dlm.rlycti dolayısilf'" dük
ki.nı:mn lllll't'akkaten kavaıımıstU'.» 

Bir başka mpessese sahibi, ınüşle -
rilerine ş67ftt 98da ediyor: 

- Acele bir iş için, Bcrline kadar 
bir geztnU 7apacağımLzdan dolayı, 

diikkinnm• lllllY&kkat blr mtıddet ka
palı bul..-tır.» 

Demokıai eeph.enln en kuvvetli ka
ra ord~ atih> bulunan Fransanın, 
hangi haleU nıhlye iC'inde olduğuııu 

anlamak lota. bu misaller küidir. Da
ladyenin c1ılldlll gibi, Fransızlar şuurlu 

ve herşeyl mldr-1k olarak çarpıo;ı,>·orlar. 

REŞAD FEYZi 

Cezalandırılacak memurlar 

Beledlye memurin ve müstah -
demlerinin tayin, terfi ve tecziye
lerile meşgul olmak üzere bir ko
misyon teşldl edilmiştir. Memur
lara ait kayıt_silinmesi, nakil, be
cayiş, tecziye, tahvil ve tekaüt
lükleri gibl işler münhnsu·an bu 
komisyon tarafından te'.kik olu -
nacak ve komisyon tarafından ni
zami kanır verilecektir. 

Komisyon tarafından verılen ka-ı 
raı; Vail ve Belediye reisi ta -

1 rafından tııııdilr o·dunduktan son
ra kat'iyyet kesbedecektir 

Komisyon. ber hafta salı gün -
!eri toplıuıacııktır. Bugünkü içti
mada da bazı memurların tecziyesi 
hususu görli§nlecektir. 

Mirasa 
konanlar 

Nekadar maldan vergi 
alınmıyacak ?. 

Maliye Vekaleti dün teşkilatına 
bir tamim göndererek iüruğ, karı, 
koca, ana ve babaya intikal eden 
mallardan her ·biri 300 lirayı geç
miyen mirasçı hisselerinin vera
set ve intikal vergisipden muaf ol
duğunu bildirmiştir. 

Ayni emre _göre ölenin miras -
çılarına bıraktığı mallar arasın -
daki menkullerden her mirasçıya 
düşen hisse miktarı 300 lirayı 
geçse dahi borç ve ma~raf!arın 
menkul ve gayrimenkul olarak in
tikal eden ma '!arın kıyme'inden 
mütenasiben düşülmesini ve inti
kal eden mallardan muafivet da
hilinde bulunan ınık'aı·İara da 
borçtan his~e verilmesi de bi'di 
rilıniştir. 

---~oo----

Kitaplar tasnif t>diliyor 
Do'mabuhçc sarayında bulunan 

eski Osma!}lı hanedanına ait kü
tüphanenin tasnifine yakında baş
lanacktır. Bu kütüphanede bulu
nan kıymettar bazı eserlerin mü
zeler idaresine devredilmesinin ka
rarlaştırılmış oldugu ma umBur. 
Kütüphanedeki el ile yazılmış e
serlerin tarihlerine göre ayrılabil
mesi için bir komisyon seçilecek-

tir. 1 
Bu suretle Osmanlı tarihinin 

meçhul kalını;; birçok karanlık 
nokta'arıııın ayd;nlanacağı ümit 
edilmek•edir. 

--o--

~i~li telefon ~untı-atı 

Şişlide yapılmak'a olan yeni te· 
lefon santral!'na ait son kıs.m mal
zeme de dün isveçten gelmiştir. 

Bu suretle yeni ist syonun 15 -
29 teşrinievvelde açılma.>ı kabil o
labilecektir. 

Telefon idaresi, Beyoğlunun 
muhte:if yerlerindekı bülıin abo
ne!eri bu yeni santrala bağlıya -
e·~·ndan Pangaltı, Maçka. Har
biye ve Şişli ile civarında bu -
lunan bü ün telefon abonelerinin 
numara'arı değişecektir. 

Yeni numaralar 80 binden baş
lıyacaktır. 

--o--

Eski köprünüu dubaları 
Eski Unkapanı köprüsünün du

baları sökülmeğe başbnmışlır. Du
baların demirinden baska islerde 
istifade olunacaktır. Bunların sa
tı'dıkları takdirde bir hayli para 
tutacağı tahmin olunmaktadır. 

-{}-

Dilencilerle mÜcldele 
Belediye dilencilerle mücadele 

etmek için yeni tedbirler düşün -
mektedir. Bunlarla mücadele et -
mek için alınacak tedbirler çok 
ka t'i Ye seri olacaktır. 

!Avrupa harbinin çıkardığı meselel~_J 

Yiyeceği nasıl bulaca 'çlar? 
Almanlar, Lehistanın senelik 9,000,000 tonluk 
hububatını kendi'.erine alarak bir hesap yaptılar 

Alman .. Leh harbinlıı 1nalüın olan ı 
safhaya slrmeal öıerlue bUJldun son· 
ra ~ müeadelenln lktı~_di cephesinde 1 
Almanyanm Fransa ve Inglltere-ye kar
l}ı harbe 4nam edebilmek icilı mal

zeme yeUşltrm.ek, fabı·lkah\rını 3'a68-i

mak üzere ne kadar mevaddı iptidai--
7eye, en bafta. olarak demir(', kömüre 
olan lbtlTaaa etrafında günün mese
lesi olarak ocıık malümat verilmektedir. 

Buna dair nep"edllen rakamlardan (':ok 
şeyler an••nwk kabil oluyor, Fakat 
A.Imanyama mevaddı iptidaiye ihti
yacı yalııa aıaa,yl için el7.em olan mad

delere mlnlmmr mıdır?. O malzemeyi 
7apacak. lmılfledecek insanları ne ile 
beslemeltt. Ahnanyada buğday, yu

laf. arpa, .....ıar gibi ekmek ya111la.· 
bilecek -t olarak 16,000.000 ton 
istihsal eıllllUlln l yeni n~redllen r~
kamlar ıı&ıl<d:ror. Bunun 80.000,000 
olduğu •len.en Almanlara kfifi 
gelm.iyeeell IMısap edilmektedir. Bu
nu AtmanJar cok iyl bildikleri için 
harp b,.... başhyalı müınküıı oldu
ğu kadar • J'İye.rek mevcudii muha
faza etmek kaidesini tatbik etnıeğe gi ... 
riştiklerf dbıl halka da artLk askı·r ta· 
yuu gıbt ebıek: verilme.ı;;lul düsünü
yorlar. 

Almanya buı'iin ı>lbuleki Yil tce,ğlni 
iyice hesap etmek mee:boriretlııılt·dir. 

Bu sıkmWı vasiyette Almanlar ~unu 
söylüyorlar: 

- Demir mJ yok, LUıistaud:.ı var. 
Kömür mil eksik?. Lchi5ıtaı d.... '.ıı-?. 

Yiyecek mi ,-ok'?'. Yine lıthistanrl.ı var!. 
Yukat'u!a Almanyanın ekmf'k 'YU

furabileeek hububat olarak sent"ı1c 16 
milyon &mı lltlhsalii.tı oldui'unu kay
dederken lllvesi 13.zım g-elen 1}U uııkta 

vardı; IMhtanın senelik hubnl>at i'i

tUısalib. 9,000,000 tonu geçmiyorınut. 
Lebistamn alltusu AlmanyanJ11klllin 

bu .9 ıoil)'OU llububa.twı da ala~aklar 
diye hesap yürütmüşlerdh'. 

Fakat Almanya Ue Lchl.sian ara!'nn
da.ki nakli:vat vaınt-...Jarınlll kUfi ola
ma.masa buna. büyült engeldir. 

Almanlar lkldebir İnglllettyl ileri 
siı.rerek mukayeseler yürütmektrn hoş
lanJrlar. E"'·et, diyorlar, İngiltere ha
kikaten pek ('Ok mevaddı iptidaiye 
menbalarnıa m.aJiktir. Fakat bwılan 
uzak denizlerden yapurıarla naklf't -
mek meolıurlye\indedirter. Bu vapur
lar sağ salim ı-elebilecekler mJ'l. 

LiLkin İnğilterenln şu son iki sene
denberi ne kadar mevaddı iptida.iye, 
ylyeeek ve saire getirterek birlktlrdlğ"I 
meçhul değildir, Jnı;-Uiz hükümeU bu
nu sessiz sedasız yapmıştır. Sonra. ge
Ç('n Avrupa harbinde de görüldü ki 
Almanların a('tığı şiddetli tahtelbahir 
harbine rağm('n ylne deniz &!§in yer
lerden İngUtereye muhtaç olduğ-u mad
deler bol bol getlrllmistir. 

Ara.da.ki anlaşma üzerine 8.usyadan 
Almanyaya pek (ok mevaddı iptidai
ye gelebileceği de a ·rı bir bahis teş ... 

kil ediyor. 

l\lare)al Gorhıg ı\lmanyantn dört 
senelik plii.nından bahsederken bunun 
tatbikine ancak yeni ba lanmı. oldu
ğwıu, bir kere de tatbik edUlnee her
l;ICYin yerli yerine geleceğini, her Uıti
yarm tatmin edileceğini söylemlsti. 
Halbuki mevaddı iptidaiye eksik ka· 
llnca bir pl1inm yalnız başına hcr~eye 
k3fi ge1mi:receğt dr anla~ıhl·or. 

Bir de Alman ada ı-a.bun aılığı k.en
diııl duyurmaktadır. Senede Almanya~ 
da 2,146.000 ton sabun 11arfedilirmlş. 

Bugü.nkü nıe'\'cut ise- ancak 418,000 
tondan tbaret ~ayılmaktadır. Erbabı

nın bundan ('1kardıf1 mana ise, Al
manyanuı yal ve yaitı maddelerin et: 
slkliğini gitg"lde lılssettiğint merkezin-

yansı kada.r demektir. Almanlar l.er dedir. 
histanı tllmmıne ele reı;-lrerek onnm ALİ KEMAL SUNMAN 

i~lt=t~~·l!ID 
Polonya 

Yazau: Ahmed Şükrü J::SMER 

Polonya~un SovyeUer ve .ı\lmanLl.r 

tarafından işgali artık bir emrivakicllr. 
Bu taksimde SovyeUer, arslan pa)'ını 
almakta ve Almanyanın Romanyaya 
doğru ilerlemesine mô.nl olmaktadır-

lar. llll&"üokii nıanzaraya. bakılacak o .. 
lursa, Almanyanın .şa.t·ka doğrwt Po• 

lltikası ifliis etmiştir. Fakat acaba Po
tonyanm mukadderatı oe olacak? A( .. 

manya. ile Sovyetler arasuıda yapılan 
taksim nihai mi?. Yoksa a.skeri hare ... 
kitm de\'3JDJ nıüddeUnee kararla...'5nuş 

bir vaziyettir de iki de-v'et bir ve;ra. 
diğer şekilde Polonyayl ihya mı ede
ceklerdir? Filhakika Avrupada bü.yük 
bir harbin devamı sırasında askeri iş
gal altına alınmış olan blr memleke
tlı;ı mukadderata hakkında söz SÖ)'1&-o 

nemez. Ve bu nokta.dan Polonyanm 
vzaiyeti bllha.s.sa karıı;ıkhr. 

Polonya devlet adanJları, tarihte si-
yasi becerjksizliklerl1e meşhurdurkLr. 

Bu :rüzdendir ki Polonya, 18 inci :..sır
da ÜQ defa taksime uğramış ve uiha.~·.et 
haritadan silinmiı}ti. llarp sonrası Po· 
lonyası da müstakil devlet hayahua 
hatalı politika ile b~lad1. Riga nıu· 
alıedesile şark hududu çizih.rkeu, Sov
yetlet"in o zamanki zafı11da11 istifade 
edilerek bu hudutlar çok geniş tutul ... 
du. Gerc:i bir zamanlar, Polonya kıraı .. 
lıimw hududu Dinycper nebrine ve 
Kiyefe kadar dayanmak.ta iclL Fakat 
Dinycper ile Bug nchirlrrinln arası 

hakıkatte Polonya dt"ğil, Ukranyadır. 

Sonra Polonya bir emrivaki ile Vllna. 
şclırini işgal ederek h<"m ktıçük ve. 
zayıf komşu.sunun haklarwa tecavüz 
etti. Denı de Milletler Cenliyetlne karşı 
meydan okudu. G~enlere kadar de .. 
vam eden bu VIJna ihtiliftwn, Alman
yanın geçen ay Polonyaya tevdi ettiği 
gibi, Polonya tarafından Litvanyaya 
verilen bir ültimatom He halledildiği 

hatırlardadır. 

Fakat. Polouyaulll büyük hatası, 1934 
senesinde Fransız emniyet sisteminden 
ayrLlma.sı ve hatta daha büyU.k hataS1 
ayrıldıktan Sonra Almanya na.zi poli

Ukasıuın peyki olmasıdır;. Almanya., 
1934 senesinde Avrupaya hii.kim ol
mak programını çizdiği zaman lıl'rşey ... 
den eV\•el, Polonya ile on sene Jçin bir 
pakt imzalamak lüzumunu hlssettL 
Bu paki yapılmasaydı, Almanya, 1934 
senesilc 1939 senesi arasındaki prog
ramını tatbik eclenıezdL Almanya si
liı.blandığı -zaman, Polonya memnun 
kaldı. Ben nelıı•inJn boylarım askeri
leştirdiği 'l<&kit Polonyanın yardımına. 

mazhar oldu. Polonya Milleller Cem.La 
yetine karşı vaziyet aldı. Avusturya .. 
nın ilhakında Almanya71 haklı gör- ' 
dü. Südet meselesinde Almanya Ue 
beTaber yürüdü. Ve nihayet zavallı Çe
koslovakyamn parçalanmasında AI .. 
manya. lle işbirliği yaptL Çek:oslo.-ak· 

ya orladan kalk.masile Polonya artık 

büyük Almanya tarafından ta.mamUe 
ihata. edilmiş bulunuyordu. Şarklakt 

büyük komşusile münasebetleri ger· 
gln, Fransayı ve İnglltereyl Çek me .. 
selesinde gücendirmlş olan bir Po .. 
lonya, hiçbir millet tarlhlnde görillme• 
miş bir siyasi yabu2hk içine atılmLŞ 

bulunuyordu. Almanya fırsatı kaçır

mak istemeyince Polonya kendisini in
gllterenin kolları arasına attı. Bir 
Polonya darbun~ell: «A1lah çok yük· 
sektedir. Fransa. da rok ıuaktadırıt der
mi). Polonyalılar Almanya ile 1934: 

paktının imza.sııu haklı göstermek irin 
bu darbımeseli ikidebir ileri sürerdi. 
Fakat Polonya için İnı:ilterculn Frau ... 
sadan bile daha uzakta ohluğunu unut

tular. Bu vaziyette şark ''e garp kom
şuJarı Polonya üz.erinde anla WAr. Bu
nunliil beraber. Polonya. milletinin bu 
felaketi karşuunda her vicdan salllbJ 
Jnı..anın acı d1Jymamas1oa hnkiin yok
tur. 

Avrnpa ''e bilhassa şarki Avrupa 
milletleri Polon.va hakkında ancak şük .. 
ran hissi be!C;llycbilirler ve bu feliket 
İ(':indcn müstakil Ye mukadderatına 

h3kim bir Polonyanın doğmasını dl ... 
terler. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Otobüscülerden 

Şikayet 
Tepebaşında oturan karileri -

ınizden Sabriden ald&kımız bJr 
mektupta bazı otobüslere nizami 
haddinden fazla yolcu alındığın

dan şlkiyet olunmakta ,.e ayrıca 
bir kısım otobüslerin kOprüde va
pur yolcusu beklemek Jçin için
deki müşterllerln1 uzun müddet 
beklettikleri haber verilerek şöy
le denilınektedir: 

·- Bu fazla -alınıp cTI•ela- a
yakta ıluran yolcular bilahare 
seyrUseter memurlarmın gOzle -
rinden kacırılmak lçiu müşteri

lerin 3·ıınına. oturtuluyor. Bu su
retle 2 ki ilik yt'ri 3 kişi isgal e
dince hcrkc-s sıkışıyor. Otobüs -
çülerin fazla kazannıak itin kôp
rüde uzun müddet yoh.·u bekle· 
melcrinden de halk vakit kaybe
derek zarar görüyor. Beled.!re bn 
iki hususu da. önJemeHdir. Oto -
biı.:slerin sık sık kontrolü lii.zımdır. 



~ERÇEVE -'----
Gülebi k 

Radyodan. nlha>·et anlaşılır bir ses celdt: 
- Deierll dln1t-7lcllcr! Son ajans haberlf'•·• 

"OloJi bıt.a yonunun_. 
·'~'.. ljlllldl ıılze, .ı. ..... ıeı mele-

Yü~lerde. fiLim tath yerlnde kopunca ı ·ık.Yır 

\fLtqzJık ifadesi! 
'lflll' ~ cortmen ltml-

De~rrıt dinJeJi<'Uerln ara5tndan C'e<'IP l'İ ~•'k n arkamdan bir du7dum. 
litah bytan bıyık.h manav. boian . ıracah, luı 7 kabı eaJtjeiaJne diyor-

·• ki: 
- Ben anlamı~·orum bu diUf'nlerl be! 'l'u i.un dünya birllk olmuş da 

'rlni mı kanclmyor?. Nl'CIB FAZIL KISAKÜREK 

lürekksiz Sandalla 3 aat Denizde 
(l inci şahıfeclen devam) 

hücumile sandalın kürekleri de kı
tılıp parçalandı. Amirimız Ahmed 1 
kaptan: c-Ambardan paltomu a
layım .• dıyt: ambnı:a indi . .Fakat ı 
zavallı bir daha çıkamadL 

Küreksiz sandaldaki brn ve is
ınaLi Kap, Ahmed Yılmaz, Abdul- 1 
lap Şişman ismindı!kı üç arkııda -
şmı tam 28 saat aç, susuz. sıplak ' 
• ir vaziyetle mül.hış da lga!arl~ bo-ı 
.ı;uştuk. Bir daha sabahı ve guzel 
gtint>şi göremiyecegimizi zannede-. 

rek bırbırımıze veda etlik. Göz 
yaşları rasında helB.llaştık . 

N ayt.>t mucize kabilinden bir 
kurtuluşla sanda!ımız karayı bul
du. Ruzgar ve sular bizi Kıbnsın 
Girne kazasına atmıştı. Oradaki -
ler ı.-vv Jtı biıi harp <'•iri zannet
tile Fak~t sonra Türk o'duğu -
mu· n gıırünce büyük ıkram gös- 1 
terd eı. Hepimizi konsoloshane•~e • 
götütclüler. Müşfik konsolosumuz 
bize •llıise ve yiyecek verdi. Bu 
suretle kurtulduk.• 

Roma' dan Y enid 
Sesleri Gelmeğ 

n Sulh 
Başladı 

(Birincı salıifeden devam) ı 
na ıu:otoltt. ln&iliz \'f' • r:anş17 zi

tnau1darlarına bu harbin imkanları ve 
Duistak.bel vad:veti hakkJnda ı·eniden 

bazı mühim sualler sormaktadırlar. 
Giornale d'İtalia, mudir~nin iımasile 

ne elllii bir maka.l.,.Je Alman ınllle

tbıı llitler ale~·hinde •J'aklaudırmaiı 

J ·uııw etlen maıha)'Ytl sh·asi Jll'OP•
&'anda ordusunu bir tarafa bırakmak 
tarUle İıtı'Utere ilt l''raıı...anın harbe 
deram elmf'k için ellerind üç çare 
buluodujunu ,......,.,....tadır. 

Bunların birinci ·ı, pek undll olan 
Stgfrid bathna kanzı doirudan cloiru
Ya taarruza. germektir. Boyle bir taar
ruzda bulunmak imkiını btlki me\' -
euttur. Fakat bu taarruz ]'ek ..,.lı.likell 

olaf'agt &lbl insan ve mab:oıatte kor
k1111ç rtdakirllkbra katla.nllUı&:iıDJ da 
istUaô\111 e~r. Dlicr t'!hettcn nüfusları 
IK'k 'UJ'll otan ı·ransa ile İnıllirrenin 
sıcrrid hatbru yarmak işinf' &irbş.mek 

u~rr(' ltu k~d.ar zayi4lt vermth·rl lslerl
nc a-eUr mi aoıaba? 

.. Tan.ta ve İagUtennm. muracaat ~
d1;bil<'lckleri lkioci ('art~ hemhudut blr 
m ıulckeU ısına etmek 5urt'Ule fiilrfrid 
ı .... ı ·u :ırka.sına du mektir. Fa.kat bu 

mt•nll kttle-..rin bUarafhiını tanı an 
ve- Jdieük devleU rin hhn i v~ bur. 
ri. eti ;için p.rplfiaklannı ff7Uyeo 
Fr~11.1a ve İn:iltercnin buyle bir ha· 

tl'kt'Ue bu.Juuacakları taaavnr edllf'· 
mez. 

torlulı; ~1u·;ıkl:ıf'mda bunu.n sararlanru 
«öre 11.ler•JJr, 

.• :lb yP.t Alınan7anın da dutmanla • ı 

rınul a;rutmak lstemedl.klne kanaat C"e
tJrdlk&e aen.ra bölün harp v&SJtalar•
nı kulbını.rak vaziretl ıicll etmtsl de 
beklr bUfr. 

Bu 11 f.eye e:ore harv o zaman kur-
kun.- wı t.ı.lırtpki.r blr •ekJl alır ve ı::ı

f er AiLiı~ u.a.kla.ş1r Ye harap ol~n 

diliıy»ıuo !tülleri altmda sOmUlüp k:ılır. 

A ker Gözile 
epheler 

r Birinci salıifeden devam) 
kan,_ vw.ıyeti hakkında tebliğler
de bı ·Jı r malumata tesadüf edil -
mıyor Oralarda da temaslar ol -
duğuna şüphe yoktur. 

Asıl çaıpışmalann merkezde 1 
Sariırılk'iin sağında ve solunda de
vam eti.iği anlaşılıyor. Hudut çiz
gisı gozönünde tutulursa, bunun 
b~ka Cürlü olmasına da ihtimal 
yoktiJ< Bıı cephede bugün zahiri 
bır k ııet devresi geçirilmekle 
beraber, her iki taraf topçusu bu 
sükil lı ihliıl etmektedir. Tayya
reler ise vaziyeti daha iyi görme
ğc ç<i.lı§rn:ıktadırlar. 

D ı r taraftan Almanların garp 
cep! •lll' göndermekte oldukları 
koU o herıüz 1amamlıımadıkları 
ve h •kete geçmek içın de hiçbir 
istical gö.'termedikleri anlaşıl -
makt ır 

Pt)! yada ıı e ıiç mıntakada ha-
ıa • !arla muharebeler olu • 
yor B iki de Almanlar, garpta her, 
hangi bır harekete geçmek için bu 
muharı:bı•lı>rin oonunu beklemek-

Son 24 Saatte 
Neler Oldu? 

V arşovada büyük 
yangınlar çıktı 

EN SON DAKiKA 
İtalya-Almanya - Japonya ve Rusya arasında 

bir anlaşma yapılması mümkün görülmüyor Hitler yakında garp cephesine 
gidecektir. Polonyadaki Alman -
Sovyet hududunun kat'i şeklini 
aldığı tekzip edilmektedir. İki Paris 26 (A.A.) - Siyasi ınah- 1 e!çisinin tayini çok manidardır. Es-j' 
memleket arasında ademi tecavüz fillerde Fransa ile Japonya ara - ki elçi 3ugimura'nın Paristen mü
paktırun musaddak nüshaları te- sındaki milnasebetlerın antikomin- farekatindenberi yerine kimse ta-

1 

hayda Fransız imtiyaz mıntaka • 
sına ait olmıyan parçayı Japon ma
kamatına teslim etmiştir. Bugüne 
kadar bu arazi Japonların muva
fakatile mıilteci Çinli:erin iskiını
na tahsis edilmişti. 

ati edilmiştir. tern paktın Almanya ile ih!Alini yin edilm<>mişti. Bunda·n başka 
Karpat:ar arası mıntakasında bir müteakip hi.ssolwıur derecede iyi- Fransız hilkiımeti de Japonyanın 

Avusturya alayının imha edildiği le~tiği ve 0 vakittenbGi devamlı Parise göndermek niyetinde ol -
bildirilmektedir. Garnizonlardan 1 surette daha iyi bir §ekil almakta duğu diplomat için Tokyo tara -
kaçan birçok Avusturyalı aı;kerler otluğu be) iln eıiiınek.cdır. fından talep edilen aııremanı red-
kur'iuna dizilmişlerdir. Amiral Noıruıra'nın Japonya ha- detmek mecburiyethıde kalmıştı. 

Dığer tara!'.an İngUizkr de yine 
mülteci Çinlileri kabul için İnı:iliz 
imtiyaz mıntakası yanında tahkim 
ettikleri birçok araziyi J nponlara 
teslim etmişlerdir. Diplomatik 
mahfil'erde bu hareketlerin Japon-

A, ı V k ricı.y_e nezarc'.ine tayıni Fransız mna ar arşov'l.Ya arşı taz- Çünkü tayini is'enilen diplomat 
mahiılerinde büvük bır mcmnuni-yiki nrttırm~lardır. Dün de şehre · 

1 

FraııSanın vaziyeti hakkında dost- ı 
b b ül. ı "d ı rd yelle. karşılanmı'itır. Amiral de -om a ve g e JYag ırm.ş a ır. luktan 5.ri beyanatta bulunmuştu. 

k d l f l Seh. ı mokrasilerin kal'i bır duşmanr de-Bin a ar te e at o muştur. ... ır · Bundan sonra Japonya yeni bir !arla garp demokrasileri arasında 
h ı b d B . k ğildiı. Alrnanı·a - ttalva - Japonya 

arap o muş gi i ir. ırço yer- ittifakın: fena gonnesı İtalya _ Ja-1 .>efir tayininden çekinmiş, fakat bir mukarenet husulünü ifade et-
~~rde yangınlar devam etmekte- pony~ _ Rusya ve Almanya ara _ nihayet M Savada'yı tayin suretile medij!l. fakat Japon hükumelinin 
'~ovyet fi'osu da Dinyeper nehri sında bir aruaşma husulü ihtimali uz'a ma eseri göstermiştir. Bu da yalnız Uzakşar.k iı;lerjle alakadar 

boyunca ilerlemektedir. Almanlar kuv.,etli 6lduf(una dair Almanlar Pariste biıyük bir mcmııuni.veti 1 'O'duj!una ve Almrıyanm düşman-
işgal ettikleri yerlerde mülki teş- tarafııtdan ortaya a.ııa., haberin mucip olmuştur. 1 ri!P nazilti! muruıscbe!lerin 
kiliita baş"amıslardır. do~ru oJmad ~ nı isbata kafidir. 1 Fransız hükumeti de bu uzlaş- muhafaza>ı .ar..:usunda bulundu -

Garp cephesinde, Fransız tay _ J?ıger taraftan ParısL bir .Tapon ma eserine mukabele ederek Şang- _un~ dcliı t~kil etınektcdir. 

~~:~~i.~~nmbi\~~·~e;;::ı:'i:ı::: lngiliz ve Fransız fabrikaları şimdiki hava kuvvet-
rikaıarını bombalamışlardır. Fai>- l J • • d h b• • 7 • k l l 
rıKa<!a yaıı.ı:pn ç..kmıştır. A'manlaı: erın1 ~ 1 ır mıslln'! çı armıya ça ışıyor ar 
garp cephesindeki tahşidatı henüz 
bitirmemi~ göriinmek:tx:lirler. A -
hen mıntakasına tahşıdat devarnc 
ediyor. İngiliz tayyareleri de Al
manya üzerinde bazı uçuşlar yap
mışlar ve beyannameler a!ıruş -
!ardır. 1 

Bir İngiliz muhribi dün de bir 
A'man tahtelbahirini batırmıştır.; 
Kazalııide ismi:nde bir İngiliz va
puru ik! iki İsveç ve Frine ismind' 
bir Fransız gemisinin Almanlar 
tarafından batırıldığı b'ldirilmek
tedir. 
Uzakşarkta da Çinli'erle Ja -

ponlar arasında muharebeler tek
r.ar baş'amış, iki gün devam e -
den bir muharebede Japonlar beş 
bin maktul vermsilerdir. .... . 

Londra 26 (Hususi) - Hitleriz- ı 

mi imha huo,,.sunda mut'cfik dev-/ 
!et.erin vermış olduk!arı kararrn ; 
nihai ta_tıakk.ıku yoı~nda harp sa- \ 
nayii fabr kalal"'""aki çalışmalar ı 
daha ziyade arUınlınışlı.r. İngiliz 

ve Fransız crkanıharbiyeler!nin kalmıyacak'ır. Alınan toprakları

ver.dikleri müşterek. bi.r ka_rar. ü~ J 1 nın ileriki gı.inlerd bombardima
ııoerıne, hava kuvvet.en. şmıdıkı 1 nına baş'arunası pek muhtemel _ 
tayyare mevcudunun bır ı_rııslıne . •~ , h 1 daha çıkarılacaktır. Bu ihtiyat ha- dır. Kar.a kuvvet..:rı \e. ~ ma 
va filoları ile Alman tayyare kuv- ezmesi her tanı.f a teksif edılmek
vetlerinin buy ölç~C.:enne imkan. tedir 

lkı Alın. n ve iki Fransız tayyaresi düşürüldü 
Paris 26 (A.A.) - :ı'ransız •Ve ı Alınanlar 8 Fransız tayyaresinin şüt'e atlamağa ve Fran:;ız hatla -

Alman tayyarcleıi arasında dün düşürüldüğünü idd•a cimi !erdi. rına inme"e muvaffak olmuştur. 
bir mııharcbe vuku buiuuğuna dair 
Ahnaular tarafmdan v rilen ba - ı Hakikatte iki Fran5ız tayyaresi 

düşürülmüştiir. 1 berlerin.~sılsız. o'.Juğu yarı resıoi 
bır teb~ıı.'dt".hılamlmektedir. Bunlardan biMnin pı•otu para -

Fransız hatlarına düşen ikı Al
man tayyaresımıı piloıları esir a
lmmıştır. 

So11 çarpışmalarda düşen İngiliz tayyareleri 
Snvyet Ru~ya · koiltere 

Eal~anlar Ve A~~eniz 

• L~ııdra.26 (A.A.) - Hava.nez~- .i !{'rini ihtiva e-tmektedir Bu yirmi zannedı.mektedır. Birinci lıste hep-
retı ıkincı hava kurı::uıları lıstcsını dört kişideu üçü ölmüş. yirmisı ı 01 de kavbolmak üzere 17 tayya· 

( Birmcı sııhifeden devam) 
İn.-iliı: - Fran.'tll tt>Şriki mesai.i.indeli.i 
hedC"fi de mahfuz bulundurmak Mlil
meUoe hlz:mel etmiştir. Bu ltlbarla, 
Savyet eltbbıln 4:ogJllz Uari<'iYe Na
zınna wki beyanatı 1erhıde, l'labetll, 
realiteyi ifadt" eden bir iuhlır. 

Bir taraflan Türk - İnl'iliz - Fnın~u 
te riki m~i~lnln heder ittihaz etti.il 
şarki Akdeniz ve Balkanlar ve binne· 
tJct• Karadeniı emni.Teti böylelikle bir 
taraftan da buyiik ve çok samuni dos· 
tumuz SovYtt B.usya tarafından da 
ffllen herbans-J bir istila akınına karşı 
moıhfuz tutuJur vaziyete reiirilmişUr. 

G.triı.lilyor ki, -.arkta vc l'•rpla tah
dit eUittnılı bu bötı'elerin 11el&metl f ... 
çln noktal nazar ayııfdir vi' •ulhun 
mahlw:lı·ell eastır. Mııbakkak ki, Sov
yet Ru~a ve İnciltere aruındall:I bu 
müşterek nnidafaa noktaları ınıerinde 

it-lifi rıkir ve nazar tesisine en ziyade 1 
hlımet eden devlet de Cumhuriyet 

1 
nlmeşrc-ktml$tır. 2B4u.~ıstc- Ye;1ı~ı zabıt J kaybo.m,,';tur Birinin de'öldüğü recinin ısmim ihtıva etmekle idi. 1 

ı o a · uz ere wyyar~cını n ıSJm.. · . 

Lord Halifaks ile Sovyet sefiri arasındaki mülakat 
Lon<lra 26 (Hwrusi) - Ga?eıle-- [ 

Jler, Iariciy<> Noz•rı Lord Halifaks 
i:e Soı·yet elçisi l\laiski arasında ı 
yapılan mü akalın netıcelerinden 

, ehemmiyetle bahsetmektedirler. 

1 
Sovyet elçısi bu miiliıkat!a lngiliz 

!Hariciye Nnınna, Sovyet hüku -

metinın bitaraUığım muhafaz.aya 1 
devam edeceğini ve Po onyadaki 
Sovyet ordusunun Almanyayı Ka
radenızdcıı uzaklaştırmak gaye • 
sile yaptığı hareketin bitaraflı~a 
uygun olduğunu bildirmiştir. 

Londra ıııchafili, Türkiy•' Harı-

cıye Vekılı Şükrü Saracoglu i!e 
3ovyet Başvekili Molotof arasında 
cereyan etmekte olan 'llI!Üzakere -
!er ne ·cesinde .vaziyetin nıüsbet 
şekilde ınkişaf edece~' mutalea -
smdıldır. 

V arŞ O Va dün 36 saat bombardıman edildi 
Varşova 26 (Radyo) - Alman \ bardıman etmiştır. Şehn· dü~en a-' vada hemen harap -0lmıyan, içınde: 

topçu:;u ve tayyarekrı dün Var~o-1 ğır top.arın mermileri yenıdcn bir lölü ve yaralı bulunmıyan bina kal_ll 
vayı 36 saat mütemadiyen bom ı:,ok yangınlar çıkarmışhr Varşo- ı mamı!j gibidir. 

Garp cep hesine külliyetli müstemleke askeri geliyor 
Pads 36 (IIusL1Si) - Garp cep

hesindeki mevcut kuvvetleri tak
viye için F1''l ve Cezayir ile Snne
g .. :dcn pevdupey müstem!C'kc 

kuvvetleri gelmeğe başlamışttr. 

Bu kuvvetleri hamil olan vapur
lara kuvvetli torpido fi.!oları re -

fakat etmektedir. Gelen kuvvet-
!er cephedeki muayyen mevzile • 
rine gönderilmektedir 

t ntü eare. lk.baMli ablukadır. l'a

bt bu .ıtilı da orun• <ı svtt kendl
sindtn beklenen srmereJerl vermi.y ... 
celi.Ut. Çünkü Ahnan,·a tatbik ettiği 

ol3Jll siıttf"mJ, ihtiyat stbklan, Polon· 
:va topraklamım senıinllklerl vıe prlr: 
ko Iannın kenclb.inf' verecekleri ip· 
tidai maddeler qyefi,Jndt' 1914 tle lıu ... 
lunduğu vazi1e&tfo df"fildlr. Drrhıı!dQ 

abluka ve harp birkaç SC'De Utt<'t'k '\"e 
İncUtNe ne Fmasa bllh• bu» ra-

tedır r 1 Turkiye.-.i Vf' onun asla detlşml,.en Amerikan tahtelbahirlerinden 27 ceset çıkarıldı 
ER AN IH ARP 

Emniyet Müdürlüğünden: 
MLCdlr et iclıı aıı 46000 r;Qı;'ll 60000 kiw ııı 

alınac lktaı·. 

F.kslltnıe 12, 10/939 .be ;ll(ınil r.ıat ı 

Odmıwı taınımının ammen kıymet 00 
uvnld<at temınat 61 Ura 50 kunıştur. 

Taliplerin ayıu ,ıiln ve saatte Müdlrıycti: 
ıartn meyi gılrmek lı:ln de Ş. 3 MudUrlü!lilne n • 

Ofi'.YlU ~1Clk 

)' t)ıl~~'t\kLır 

Umrlıı 

ksiltme suretile 

~ında l<urolu 

duru."t. liulh<'U ve fakat istiklal ''-' b-

tlkbalinr daima nigehban polltlllaaı 

oluyor. Turkiycnbr bu roıu ve Balkan· 
lar üzerindeki derleylc:l oülu"o da rün 
seçtik~e fÜphaiı daha l'iyade te-bel· 
Jtir edl7or Ye dtllıa t·decek&ir de-. 

Herhaldt', Hariciye VekiHmiı Şükrü 
8arat:oilwuın l\lo~kova.daki &ör ;~me 
"Ye M:·ma..~lannm da bi.d ayrıca daha 

·dm vf' ~rf'Ul giinltrin arUe inile 
buJundurduiuua ıüpbf' J'Oktur. 

~TEM İZZET UF.NİCE 

caklıg.nı damarlanma veriyor, dudaklıınır elleri
nıin üzerinden dol tı:r:ı dolaştıra kollıı.ıı d rı yu· 
<kuıya çıkarıyordu. 

ve doyumsuzluğwnla kendimi ona vNiyor, 

Londra 26 (Radyo) - cTh tıs. 
rılınışt ır. 

•' ... , ; ' '"""' 1 " _ı:... . . • ' , 

,, .. ".,a'" mm ıçınde "dün 27 ceset bıılunmu ve suyun sathına çıka-

Mik~Ft::: d~ ~:ı~iyet r .. -;---Aii p~~l·~;;~a~ ..... -.. , 
Pariste, P s•ör enstitüsünde rnil-

1
t 16 b lE;. Q ® ı 

yarlarca mık" p vardır. Bunlar + 
canı tüpler içe binde muhafaza ı Senenın en büyük zaferi + 
~~W:,;/;:cın ve aşı yapmak ;çin ! t B R o D v A y s E R E N A D 1 f 

Ens'itü müd:rycti, Paris:ıı bom· F:ilmını.ie ı 

bardımanı ihtimal ni düşuncrek • FRED ASTAl0 RE - Gl.NGER ROGERS • mikroplan muhaiaza altına ttlmı· ı ı 
ya karar ve~m;• ve bunları soğuk + . . + j 
hava mahzenlcrıne naklcttirıniı; - ı (Chestnut Tree) den daha orıjın.11, (Horsey Horsey) den daha 
tir. eksantrik, "'n güzel valslerdeı daha ahenktar olan ı 

İ (YAM) Dansını size öğretecekler İ 

'-------------------------~ 
Bu sabah gden yoll"ular ,, ______ .._.l 

~.;:ı S Q M E R Sinemasında 
RAIMU - MARIE BELL 

t:ıı:l!D=t 
Kraliçenin 
Gerdanlığı 
• 

1 Yazan: Seliimi İ7.zet 1 ---
- Efltm e.ier beni ae,·ersen .• 
- Ne yapardım Marlka! 
- ;ı"\IZUkhı pasta cecesl palrono da-

vet ederdin. 
- Salamon Yasef oilunu mu! Çll

dlrlyor mu.'ND! 
- :Seden! 
- Ayol Saltıı.mon Ya'K"f ottu mil -

yoner. 
- Eier . enin fibi mf'ltlik"h: olsa1· 

dı davet et demezdim. 
- Anlamadun, cam ve fayan!li lş.Ierl 

limited ·lrketinin mtiduru Salamon 
Yuer otlu biu &•line ne olur'T 

- en ıkar~a. h le bir lf'lsln. On
dan birfey kopannm. 

- ~e koparınnn! 

- Bir inci S'erdanlılı:. 

..... ıl kopuımn~ 

- Çok kola1. Yemf'kien sonra f. 
raya pa..ttta welttf!k deiil mi! l'u:sakliı 

parcayı .. alamona koranm. O beni 

t tabh kraliçe 7a11ar ve bir inci cerdaa
hk h CÜ)'e f"der. 

- Bir tttrube edelim bak hm. 

• 
Ertesi paur C'iınu ba\•u:ı b uıda Et

tim ailesi toplandı.. Basko de Sala· 
mon \:aser o lu oturu;ordu. Bir 1•
nında MarJlla, Ole ,.-anında Marlkanm 
tfo)·ac. i El.eni, Eleninin ikl kızı e sa· 
lre. .• 

l.'emt"k pek samimi l'etiJ·ordu. 
S..l&mon l" r .. ııu tok vn&iodl 

am.ı:na hiç dr- kibirli d<'tildl. Herkesle 
arkadaş cibl konuşuyordu, muhagebe 

• k&Ubi t:flime llldatlar yaidınyordu. 
Yemek una eri irken herkHin ıön

lunü kazandı. 
~lbayet orta,..a puta celdi. EfUaı: 
- imJi kral int.ih.ap tderetb! de

di. 
Sa1a.mon: 
- Beu il•llllU bio bı.lnıımı diye mrrak 

e&U, naall olaoak~ 
- Put.asmın klnd n 1uı:u.k çıkan 

kral olur. 
- Ya .. ~oora ae yapar".' 
- K.r liÇ•Jf M"('C;I. 

- Ya .• Sonra .nr ya.par!. 
- İ.ıttersc- kraliçe-)·J Ö)W'r •• 

llt'oi Marıkadan ders alau tı. df'r

hal ahldı: 
- Ve kralirr.ıe bir ;ıerdanllk hf'dl

Ye eder •• 
- Anladım. 

Marika paıtlayı parçaladı, paroaJan 
tabaklara 4atJU.a. Tabli :-talaınonun 

parçasında 1111.u.k vardı. 
Tamam, hcl'fCy yohında7dı. Salanı.OD 

Yaser oilu boynu.na imci C'erdan.lılt ta
k17onnaş gibi Marllr.a kuıarmqa baş· 
ladı. 

Blrdenbitt Sal&moıı: 
- HaluWık ellik dedi, ku<uk kö· 

ııetı 1111ultuk. 
Ve pasta.s:IJllll J'UUlDl 11:.•IP kope e 

verdl-
Xöpek ou1-7ı kaptı ve biru soma 

ok.surmefe başladı. Kopek :rullr.wıa • 
llllJ'Ordu. 

Salamon hemen yerinden fırladı, 

lr.öpeil aldı, ellnl apın.a soktu ve h•7• 
vaDJD bopınııda kalan yüziitü eıtar

dı: 

- Ya.tUJD knli !. 
Köpek ...... ın.ıe ·al&monun 7üailnlt 

7alarken davetltıer blr aiudan: 
- Yaşasın Kral! diye baprdılar, 
.Salamon l'ud otla: 
- Bravo dedi.. 31.admıkl kral ol • 

dum, yarın kraliçeye bir l'e.rdanlık he
diye edecotlm: Cuıırıraklı bir IUmaL 

• ••••••••••••••••••••••••• 
Barbaros ihtifali 

Ve.. Garip bir hnletı ruhi 'e, garıp rr ,.mır 
buhranı tla 1)itgide bana hakim oluyor; ı:uıı ıllı

!!sl.lnrının goı;'Süme, gerdanıma çcneıoe ve bir an 
ısor ra da.. Duti.ıı.klnı: ma ~ıkmasındao ork&cağım, 

ç<"k"neccgiın yerde lııızlanıyor, o at~h duc;;ıkların 
dil mı dud-ıl<lanmı ıyice kavramasını ~ tı tün viı

cuchi il bir yangın aıe,· . vermesin.. lıy duın. 

- Paşaya bir parça daha fenalık ediyorum. 
Diye sinirlerimin rahatlandığını. damarlarımın 

pasının silindiğini hissediyordum. Ve .. Hiç -şüphe \ 
yok ki, kadınlık hüviyetimin bütün baş döndürücü 
kuvvet ve varlığını ilk defa bu Viyanalı gence 
vcrıvordum. Dudaklarımdan ;;ehvetin bütün hızı, 

kemik ve sinirlerimden sene!erin biriktirdiği bü
tün dolgunluğun tufanı taşıyordu' Hem de kin, ar
zu, ;htiras, hayal, irade \"e arlık dolu bu taşl§a bir 
erkek degil, Çinin sctlerı inle olsa yme dayana -
mazdı' 

Bu sabahkı Konvansiyonel ve 
ekspres trenleri iki saat rötarla 
""'olmişlerdir- Bu sabahki trenlerle 
Fransada tahsilde bulunan biri kız 
olmak üzere 4 talc bemiz, Iraklı pro, 
fesör Falk Hasan, İngillt!X'euın Var
şova konsoloshanesi memurların- ' 
dan Şarles, bir İngiliz gazetecisi 
ve birkilç Frımsız yolcusu gelmiş
lerdir. 

Yarın yapılacak olan Barbaros 
ihtifali programı hazırlanmıştır. 
Merasime kara ve deniz kuvvet -
!eri ve halk teşekkü.!eri iştirake
decektir. Bu teşekküller BeŞik -
taşta en geç 9,45 te ·er ahn11 bu· 
lunacaklardır. Ayrılan mahal!er 
bugün öğleden sonra bır kere göz
den geçirilecektir. İhtifale donan
ma mızıkası da iştirak edecektir. 
Saat 10,30 da türbenin bahçesnde 
İstiklal rnarşile merasime başla
nacaktır. Çelenkler konduktan son
ra bir dakika süklıt edilecek, mü
teakıben Vali bir hitabede bulu -
ruıcak. en genç deniz subayların • 
dan biri tarafından kısa bir nutuk 
söylenecektir. Bir geçit resmi ile 
merasime nihayet verilecektir. 

Ve MİCHEL SİMON'un büyük muvaffakyietıe yarattıkları ve --<>--

Bu is y~e bir rtın usuzlu,ğu b ı ret.iıı 

hı> : bir ıntikamın emeli, rahathğı ve bo u ,u var
~ •. n yn lıi 8.'ICt etmış. tamamile on~ K lrxıamı~ 
olın,k iç..ıı lx-n saran bu kollara istrl <' kt ııdımı 
bırclayor, ,·enyor, Cahidin kin \'e in lQlJI .nı .ılı

Yl rum za l' d ·c.=cıı."lI!. V c. Bı. zan, bu ı ka
r. r b te;adü[un t.1bı1 vıdle ben H • Val'rrın 

ı' k n korktuğu, müteredd t kalcı 'k.olları 

.ı-r ına sank ç• eskı, çok alıskan b r ış •ibi 
gn u vor. b Ik de ona hayret veri)v ~. 1 

5Jr~ oş kaf .. mda u saniyelerde y~ ıı . ııreJdI, 
knrarl bir .ırzw vardı Paşaya hiyaı eımekle, 

o•ıd n ı t .,;.ı = k. V Bulıır. k ~!ı 'erımde 

y- 1 • canlı bir hayal vard : Cahlt. 

Ve.. Saniyeler ı:;l'l;•P te genç Vı .. ıı u1.e -
r·ınic etten bir silındir gibi dönüp vikudumü yu• 

.rdukça hız'anıyor, ateşlerıiyor, bu• hiıviyet 

f 

Hans Valter, belki de bütün hayatında böyle 
bir ehvet ılııı yaşamadı! Fakat, kafamın içini, his
lcrimdeki boşanl§ın sebebini nereden bilecekti de
ğil mi? .. Amma, nihayet bi kin ve mefluç bir hale 
gelipte kollan yanma d şi.ince 'bendeki çılgın ve 
deL haleti ruhineyi o da anladı! 

Anladı ki ben sırf paşaya fenalık yapmak için, 
ondan intikam almak •Çin kendimi bütün bu işti
ha ve delilikle ona Yerdim. Çünkü, o, kollarını çö

ailevi bir dram. ve aynı zamanda eğlendirici bir macerayı Ü•küdar adliye>1i 
tasvir eden Üsküdarda yanan adliye binası-

Dil bayramı / Q L G U N K A D J N ~~a~:':i~~~;1:ırr~;~e~a~:r~~ 
İlk dil kurultayının oplandığı j Emsalı;iz filminin ilk büyük irat"sıdir. ıiir. Yeni bina t~rinievvel içinde 

26 ey!iılün yıl dönümü münascb~1 adliyeye teslim edilecektir. 

tile bu_qün bütün memlekette dil 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ bayramı yapılmaktadır. Bütün ı.ıı 
Halkevleri müsamereler ve kon - • 
feranslar hazırlamıştır. Bu akşam Perşembe akşamı J p E K 
saat 21 de Eminönü Halkevinde de 
merasim yapılacak, iki konferans 
verilecek ve cZor nikah• piyesi 
temsil edilecektir. 

Bütün 

Eşi ve 
dünyada 25 milyondan fazla bruıılan 

Benzeri Asla Görülmemiş 

Sinemasında 
bir 
Bir 

roman 
Mevzu 

züp te yanıma düşı.in.ce bende de §iddetli bir reak- . - GÖZ HEKİMİ 
Dr. Nuri Fehmi 

((AÇAK KORSANLAR siyon başladı: · 11 
Ve .. Kara, kapkara hır levha birdenbire göz- 1 

lerımin onüne asıldı: 1 İstanbul Belediyesi kar§Wnda 
_ Sen orospu oldun!. l Ayberk Apart. Tel .23212 

(Devamı 11ar) 

TOM SAVYER'in MÜTHiŞ MACERALAR! ( Bütün renkli ) 
Bi!tün kalpleri heyecanadn titretecek nef'u ve harikulade bir şaheser 
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Tarih bir tekerrürdür 

Napolyon ve ikinci Fredrik 
Fredrik'de muahedeleri, 

sözleri yerıne 
verdiği vaidleri 
getirmezdi 

ve 

NapoJyon mert ve cesur bir ku -
mandandı. İkinci Fredrlk ise dessas ve 
lıllelui.r bir hükümdardJ. NapoJyon, 
Fransa. medenJ7etJııi dil.oyaya 7a1dJ. 

Fredr!k, Prusyayı bir ıasıp yatatı 

yaptı. Napolyon, Sent Eelen adasının 
kaya.lan üzerinde bir mart.& ıibl etiz -
!erini hayata kapadı. Fredrik, yüzü

nün havı dök ülmW, koltutunda Jr.ö .. 
pekleri, maymunları arası.oda can 
verdi. Son arzıısu hunlarla beraber 
defnedilmek oldu. 

Fredrik ~lı: lı:ıırııu, ~ok enlrikacı 

blr hükümdardı. Bun• lnlı:ir kabil de
tlldlr. İri bir aııker olduiu kadar ela 
öeıısas, llallq bir dlploma«a. Sözünü 
la1mazdı. VilllerlDI ;rerlne ceıtrmeıı

dl. Çok suıılml cörünilrdü. Fabl b11 
ııamlllıl7ell &abla ldJ. Mal)o-de ba
hmalllara llaqı ııoı. sen elaYl'IUllfdı. 

Belld, Fıedrllı: Gl7- cllıl aallııı, 

mllalebll bir balıamıı ellnde bli7ilme
ınif olaudı büalıülün bqlta hllsl7alla 
t ir hülimdar ohmla. i°l'edrllı, balıa

lmm ııılmiiıadeıa, lııll)ldadmclan kur

~ için hllelı:irlıfa, yalaneıllia a 

lıştı. Babamla lı:arfı cöslerdlil ııaaı, 
~alD ve mRlıabbel hep aahte idi. 1734

1 
de bemtlftshıe J'udıiı bir meklapta 

fijyle diyordu: d'ek aiır hula. Son 
tünlerhıl J'OflYOr. Allah takslralını af
felsbı .• • 

Fredrlk Glyom, oilunu ölüme mah
lı:fım elmlşü. Fakat, öldıırlmedl. Sara

ym bir odasına ha-ıtlrdl. Günde bir 
doııfa "- aııılıJ'or, ;riyecek ve içecek 
vuilironl.a. Çatal, bı~ cibl t<Yler ve

lillDJyordu. Hokkası, kalemleri, halta 
pek aevdlil tllüli bile al.ıııımştı. Ki
tap olara.k ıabııa bir İncil bırakıl • 
Dll!llı. 

Giyomi bir mektep müdürünün kr·a 
tüzel Dorotoyl c:ırcııtlak sokaklarda 
d.olaşdıl'tt.ı, kam~ılatb ve bir manas -
tıra lı:apalb. 

Fredrik, hapisten lı:nrlulmalı: için bir 
.hile diışündü. Babasının yaveri.ne 
ı=u yazdı: •Bll4Dlellü pederi -

mln mail bir llölesi;flm. İnllbaıı edece-
ıı heıbaıı&i bir lınla evlenmlye ha-

da dostluk ve samimiye& im.kinsız bir 
feJ •. > 

Babasının vefatına kadar karısı lle 
beraber yaşadı. Fakat GJyom ölür öl
meı saraydan kovdu. 

Fred.rik, Makyavelin meşhur eserJ
Din ilk sahifesine ıo satırları yazlDll}

tı: c.Bir hükümdar, memleketiııl tevsi 
etmek için başkalarını öldürmek, kom
tularmın evlerini, b&rklarmı yıkmak 

hakkını kendimde nasıl cöröyor? .» 
Buna rajmen, Dk evvel Avusturya

Wara saldudı. Fredrikin indinde mua
hedeler in, valUerin, sözlerin bir ehem
miyeti yolı:ln. Ekserlyelle: d'oUlilı:a 

lı:elbıoealnden lıenim anladıtım mana 
1Udur: Batkalanm aldalmak... Hen

faall yalnız •ize malısus olmalı: lisere 
Ullfalı:lar yapmaldaıı ~lnmerlııll. 

.Mellfaalluls mnsau balılolduiıı u 

man bu lltllakı kırmakta tereddill c ös
termeylnlı. Şu darbımeseli dalma lıa
lımlllela ıatunus: K OJDlll)armw soy

mak, onları ılse hücum vasıblanndan 
malıra.m 1ıırakmaklır.» 

Fredrlldu blrçolı casaslan vardı. Bu
lardan çok istifade ederdi. Çok lııı81s 

eldufa halde easuslara bol bol paralar 
n r lrcll. Jf.aıızelln Dresddelı:I lnnıslıiı 

malllmdur. Fredrl.k 12 lllıün11D 175& 
ela: 

cı\ııkeri lıarelı:ita ali plialuın elde 
edilmesini istiyorum.> 

DemtştJ. Fransayı, Fransız nazı.rla

nnclan daha Jyl bllJyordu. Setırlerlnl 

easus C"ibi ku.llanoordu. NUU'Janna: 

. Bir hüküınetln, devletler müvazene
llnl bozmamak için büyümek isteme

msel Jıatadır. Bence müyazeııe bot bir 
sözdür. AdaJet kelimesine ehemmlyet 
vermeyiniz. Bu muhtelif ıekJI ve su

rette tatblk olunan bir kelimedir. Ya
lan söylemek, birisini aldatmak aloall

lılı: olduğu için başka bir kellme bul

mak istem itler, cpolitlka» yı icat ct
mJşter .. » derdi. 

Fredrikin son oözü fU olmuştur: 

«Esirlere bükmetmelr.tea usandım!.Jı 

zırım •• » 1 •••••• 1 1 ••••••••••• 1 •••••• 

-' ıubat 1"ecesJ, saat iklde bir 7aver 
S'etdi, kendlsiDJ aykudan uyandırdı, 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Kralın bir mektubunu verdi: .EUza- cDört tekerleği de tahrik eden Şan-
lıel dö Brünsvlkle evleneeellslnls. Pren- jıman tertibatında ıslahat> hakkın-

se. De pelı cüze! ve De de pelı çirkin- da.ki ihtira için alınmış olan 12 Razi-
dir .Tam bir aile kadınıdır.• ran 1937 tarih ve 2408 numaralı ihUre 

Fredrik (Ollfl bir nefes aldı: beratının ihtiva ettıği hukuk bu kerre 
- Prensesin babamın hOfllD& cıı- başkasına devir ve yahut icadı Tür-

tnesine çok memnun oldum. Emirleri.. ldyede mevkii fiile koymak için icara 
al ifaya hazırım.. dahi verilebileceği tekfil edilmekte ol-

Birkaç ri.n sonra hemşiresbıe 7as- makla bu hususa :fazla malümat edin-
clığı Diel<l11Pla ıöyle diyordu: mek istiyenlerin Galatada Aslan Han 

«Prensesi sevm17orum1 bllülB bü· 5 nci kat 1 - 3 numaralara müracaat 

. Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

l\-lehme1. ve Şahindenin 10718 hesap Nr .. ile Sandığur lzdo.ın aldığı (300) li
raya karsı birinci derecede ipotek edip v:idesınde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lıkanunun 46 ıncı maddesinin malufu 
40 cı maddesine gore satılması ıcap eden Anadoluhisarında Göksu mahallesinin 
N4antaş.ı sokağında eski 7 l\.'.lü. yenı 53 No. h bahçeli ahşap bır evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle acık aı·ttırm<:ıya konmu;,tur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakhıdır. Arttırmaya girmek iı:ıtiyen (44) 
lira pey :.akçe.si verecektir. Milli bankalarımu.dan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakı! icaresi ve 
taviz bedeli ve dellaUye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 6/16/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lilzumlu izahat da şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan g<lo:'Timenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 17/11/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandığ•
mızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükelle!iyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması sarttır. Aksi takdir.de son arttı.ranın ta
ahhüdü balti kalmak ~artile 2/12/939 tarihine müsadif cumartesi günü ayni ma
halde ve ayni saatte son art..ırması yapılac'aktır. Bu artırmada gayrimenkul en çok 

Güneş cildi 
yakar ve kı
rıştırır. So
ğuk ve rüz

gar deriyi sert-
leştirir. Yüzü

müzle temas eden 
hPvanın tozları me
samatını kapatarak 

ifrazatına maai olur. 
Cildin bütün bu a

nza Te kusurlanna mini olmak 
için siz de cildinizi her gün 

akşamları 

arttı:ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al§.kadar- ile masajlıyarak gıdalandırmız. 
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve mnsarife dair KREM PERTEV, açık meSamatı 
iddialarını iJAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber j kapatır. Cild adalelerini besler, 
dairemize bildirmeleri llz:ımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi:; olanlarla hak- yorgun deriyi canlendırarak taze-
ları tapu sicillerile sabil olmıyan]ar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır- lik ve gençlik bahşeder. 
!ar. Daha fpz]a malOmat almak istlyenlerin 38/ll91 dosya numaraslle Saııdığı-J •••llİİiiiiııııİİİııiiiİİİİiİİİİİİılİİİİİmiİiiİİıiı•• 
mu: Hukuk i:;leri Servisine müracaat etmeleı-1 iliz.umu il"'1 olunur. 

•• DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstennek istiyen

lere muhamminlerimlzln koymuş olduğu kıymetin yilzde kırkını tecavüz etme-
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster-
mektedir. (7701) 

Fatih l inci sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Hazineye borçlu ölü Emine vArisi Mehmet Alinin 'Osküdarda Fefçedede ma

hallesinde Parmakkepı sokağında eski 17 yeni 21 kapı ••Yılı bir tarafı Huri,Y• 

Hanım hanesi bir taraf• Hoca Ahmet Efendi veresesi hane ve bahçesi ve tarafJ 
diğer Huriye Hanım bostanı tarafı rabli tarikilıas ıle mahdut iamamına yeminli 

üç ehli vukuf tarafından 260 lira 8 kuruş kıymet takdir edilen arsanın açıl< 

artbrma ile satılmasına karar verilmiştir. 

Mesahası: 135.04 metre murabbaıdır. 

Evsafı: Arsa Üsküdar tramvay caddesi üzerlndedir. 

1- İşbu gayrimenkulün artırma şa toomesi 10/10/939 tarihinden ttıbaren 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

' 

Hazbıe tarafından ikametgahı meç
hul Muzatıer aleyhine ikame olunan 
alacak davasından dolayı giyap kararı 
tebliği suretile icra kılman muhalı:eme 
neticesinde 100 liranın yüzde ıo nisbe
tinde ücreti vekalet ve yüzde beş faiz 
ve masarifi muhakeme ile birlikte tab- 938/721 numara ile Üsküdar İcra dairesinin muayyen numarasınU herkesin 

1- idarem.izin Çamaltı Tuzlası için 2li0 ton Sömikok kapalı zarf usullyle 
satın alınacaktır. 

ll- Muhammen bedeli 0687.50 lira muvakkat teminatı 426.56 
lII- Eksiltme 2/X/939 pazartesi ıünü saat 14 de Kabataşta 

liradır. 

levazım ve 

siline 24/7 /939 tarihinde karar veril- görebilmesi için açıktır. İlanda yazili olanlardan fazla malfunat almak istiyenlet 
mis olduğundan hukuk usul muhake- işbu şartn,ameye ve 938/721 dosya numaras:lle memurjyeümize müracaat etme
meleri kanununun 437 inci maddesj lidir. 

mucibince müddeti kanun.iyesi zarfm- 2- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymeün yüzde 7,5 nisbetindtl 
da müracaat etmediğiniz takdirde hük 

mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. pey akçesi veya milli bir bankanın teminat meklulıu tevdi edileeekUr. (M. 124) 
mün kesbi kal'iyet edeceğini natık boş 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen ı;ubeden paras'lz aJınabllir. k.§tip ihbarnamesi tebJiği makamına 3- İpotek sahibi alacakWarla diğer al.Akadarların ve lrtifak hakkı sahiple ... 
V- J4iinakasaya girecekler mühürlü teklif mektublarını kanunt vesaikle 

yüzde 715 güvenme parası makbuzu veyabanka teminat mektubunu ihtiva edecek ..kalın olmak il.zere llAn olunur. 933/59 rinin gayri.menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddi-

kapalı zarlla.rım ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkürl ı-----------------1 alarmın jşbu ilAn tarihinden itibaren .20 ~ içinde evrakı müsbitelcrile birlilcte 

komisyon başkanlı~a makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. t:7360> ••••••••••••••'- memuriyetim.ize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit * "* BİÇKİ ve Dİ KİŞ olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
I- İdaremizin Paşabahçe fabrika&nda mevcut •8932> adet 10 cl. lik ve c32119• 4-- Gösterilen günde arttırmaya lltirak edenler arttırma ;ıartnamesini oku· 

adet el. lık ~işeler açık arttJrma usulile satılacaktır. Esaslı öğretip musaddak nıuş ve lüzumlu malümatı alınış ve bunları 1amamen kabul etmiş ad ve itibar 
il- Muhammen bedeli •582.68> lira yüzde 10 teminatı •87,40> liradır. diploma veren 

NEKTAR K ZARUKYAN 
olunurlar. 

ın- Arttırma 2/X/939 pazaı'tesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat ıubesindelti alım - satım komİb-yonunda yapılacaktır. • 5- Gayrimenkul 1/11/939 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Ü'slcüdat 

IV- Nümuneler her gün sözü geçenşubeden görülebilirler. Talebe kaydına başlamıştır. icra dairesinde 3 defa bağırıldıktan sonra en çok erttırana ihale edilir. Ancnl< 
V- İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte yüzde l5 teminat Pazardan maada her gün 9-12 arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satıa: istiycni.ll 

paralarile birlikte mczkfır komisyona gelmeleri. •7361> ve 14-18 e kadar müracaat ka- alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların bu gayri-
---- bul olunur. Adres: Beyoğlu Al-

Emlak ve Eytam Bankasından: tınbakkal Babil caddesi No. 63 

E.aaı No. 

A. 1445, 
1446 

A. 1447/i 

Yeri 

İstanbul Beyoğlu Şehit
Muhtar mah. Taksim cad. 
eski 3 No. 
İstanbul Beyoğlu Şehit
Muhtar Mah. Taksim Cad. 
Cumhuriyet meydanı kar
Dtsmda cradyo ve otomo
bil yedek parçalan satııı 

mağezası> 

A. 1447/19 İ. T. E. Ş. hanında 13 No. 
h oda 

Cinsi 

Ahı;ap yazıhane 

Mağaza 

Oda 

Senelik 
kirası 

~·ıo.-

1020.-

{20.-

Depozi" ~----~-------
t osu 

41.- HALKEVLERI 
DERSLERE BAŞLANDI 

153.-
Beyoğlu Balkevlnden : 

63.-

menkulle temin ediJ.mjş elacaklarının mcmuundru:ı fazlaya çıkmaz ise en çoJc 

arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 

16/11/939 tarjhinde Per~embe günü. saat 16 da Üsküdar İcra Memurluğu odasın'"' 

da arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakbların bl.1 

gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve mu

hammen kıymet.inin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok arttıJ"ana ihale edilir. BÖY'"' 

le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna te'I/ 

fikan geri bırakılır. 

=y=ük=· =b=lr=n=efr=et==lılosedi===y=o=rum==· =Ar=aııtl%====e=y=le=m=e=l,.er=l=il=&n==ol=un=ur=. === ===I A. 1461, 
1459, 
1463 

Pangalh Şehit Muhtar so
kak eski 3, 3, s No. h 

Arsa 300.- 45.-

Evimizin halle dershaneleri ve kurs
lar fUbesl 1 birincite§rin 939 tarihin
den itibaren faaliyete geçecektir. Kurs
lar aşağıda yazılıdır. Kaydolunmak is
tiyenlerin hüviyet cüzdanları ve dör
der !otoğraflarile Evimize müracaat 
eylemelerini rica ederiz. 

6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlel 

içinde parayı vermezse ihale kararı tes holunarak kendisinden evvel en ~ek 

teklifte bulunan kimse arzetmiı;ı olduğu bedelle alrnağa razı olursa ona razı ol

maz veya bulunamazsa bemen 15 gün müddeUe arttırmaya çıkanlır. En çol< 

arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler ~in yüule 5 den 

hesap olunacak :fe.iz ve diğer zararlnr ayrıca hilkıne hacet kalmaksızın me

muriyetimizce alacaklıdan tahsil oulnur. (M. 183) 
İstanbul Defterdarlığından : 

Jt}antaşınde muattal ekmek :fabrllcasmda mevcut hamur un ve 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. Para 

A. 1466 
arsa 
Beyoğlu Şehit Muhtar 
mah.Anaçeı;me sokak 260 
M2 arsa 

480.- 72.-

Türkçe - Fransıacz A. B. C.) !ran
sızca tercüme usu1ü, fransızca diktion1 

(İng\lizce A. B. C.), (Almanca A. B. 
C.) ameli muhasebe, Dlltiş, şapka, 

çiçek. 

ıarman maklnelerile muhtelif markalarda matörler, bak.ır kazan 
e sall'eden mürekkep 31 kalem eşya toptan 

İzahatı yukarıda yazılı bulunan gayrimenkuller açık arttırma usulile kiraya 
verilecektir. 

İhale 6/10/939 cuma gönü saat ondadır. Kiralamak istiyenlerin hjzaların-Jı••••••••••••••~ 
da gösterilen depozito akçesile birlikte bildirilen gün ve saatte Şubemiz Emlilk 770 00 00 

\yııi yerde mevcut köhne ekmek sepellerile tahtaların beher 
.ilosu 1 20 
\yni yerde mevcut eski kösele ve kayışların beher kilosu 6 00 

Yukarıda cinsi ve bulundukları mevki yazılı eşyanın hizalarındalti muham-
1en bedeller üzerinden açık e.rttırma ile ayrı ayrı satışlan yapılacaktır. Satış be
l~li nakden ve peşindir. 

Arttırma 2/10/939 tarihine mUsadif Pazartesi günü saal 14 dedir. Taliplerin 
üzde 7,5 pey a.k.çelerini vakti muayyenlnden evvel yatırıp mezkCır gün ve 
;1atte Detterdarlık Milll Em13k Müdürliljünde müteşekkil komisyona milra-
aatıan. (7374) 

Servisine müracaaUar1. c792> «7698> 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Mücliriyet şuabatile karakolların teshini için azı 150 çoğu 200 ton kok kö

mürü açık eksiltme suretile alınacaktır. Eksiltme 12/10/939 Perşembe günü saet 
16 de yapılacaktır. Kömürün tamamının muhammen bedeli 4400 liradır. Muvak 

kat teminat 330 liradır. 
Taliplerin ayni gün ve saatte müdiriyetimiz binasında 

i"rlnameyi görmek için de Ş. 3 Müdürlüğüne müracoatıarı. 

kurulu komisyona 
•7667• 

- Vallah inanamam!. 
- Eminoll 

- Biuınslılara artık inanım kalma-
dı arslanım!. 

Binaenaleyh bir an evvel İstanbul
dan çıkmak ve Anadolu dağlarını aş
mak 13.zımdı. Muvaffak olsun olma -
sın hiç olmazsa vatanında çarpl§arak 
Olmüş olurdu. 

Nihayet impatator söze başladı: ISTANBUL KAPIU 
- Sevgilim Bizanslı olduğunu unu

tuyor musun?. 

- E ... Artık &iz Anadoluya geçebi-
lirsiniz? 

- PekAJ.3 .. ne vakit?. ve ne vasıta ile? 
- Bir Venedık gemisHe .•• 
- Çok Jyi .•. 

- Aramızda yeminle akdetjigimiz 
mua.beclenamelere riayetkfır olacağız 

değil mi?. 
- Ştiphesiz ... 

- Notaras, gemi hazırlığını bu ak-
şama kadar bitirecek. Eier, mümkün
f.ie bu geceden ve yahut yarın &eceden 
hareket etmiş olursunuz. 

- Pek ıüzel .•• 
- Sizden ayrılacağımdan dolayı çok 

ıırtiteessirinı •. 
- Bendeniz de ayni histe mütehas

bim h~metmdp!. 
- İnşallah muvaffak olursunuz da, 

mes1udane ve müveddetkftrane salta
naUarunızı ihya ve idan1e ederiz. 

- inşallah ... 
- Bu andan itibaren istediğiniz gi-

b~ hareket etmekte hürsünuz .. Gemi
ye ne gibi esliha ve ada1nlar alacak
& nız arzunuz veçhile alınız... Allah 
!K im.et versin. Hayırlı muva:Uakl
Y< tler ... 

Diyerek ayağa kalktı. RiyakArane 
bir surette şehzadenin boynuna san
larak öptü. 

TW-k uelızadesl, imparator Kostan -
tinin bu riyaklrnne hareketine muka
bele etmeda gecikmedi. Için~en de 
>iu·1Ja.rı kuruyordu: 

siZANs SARA 

No. 97 Yann: M. SAMI KARA~&. 

Bu andan itibaren serbestsiniz. Gemiye nemiktar 
esliha ve adamlar alacaksanız, arzunuzla alınız 

- Ah bJr kere kurtnJ am, sonra gö
r~ürüz. 

Diyordu. Şehzade; Kostantinin hu
zurundan büyük bir sevınçle uzaklaş
mıştı. Artık, 'kurtuluyordu. Sarayına 
gelir e:elmez ağasını çağırdı. ve: 

- Ağam, tırtık kurtuluyoruz_ 
- Hamdolsun elendim.iz .. 

- Bu gece hareket edemez miyiz?. 
Yoksa yarın geceye mi kalalım?. 

- Aman elendimiz, ne olur n eol
maz?. E'b, Bizanslılar kalleştir. Ne 
yapıp, yapıp bugünden hazırJanalım 

ve bu gece geçip gidelim. 

- Doğru, bu heriflere inan olmaz, 
bekarsın yarın havayı degiştirirler. 

- Aman efendi!'11İz gidelim .. 

- Haydi, durma hazırlanın1z öyle 
ise •.• 

Şehzade ağasına emrini verdikten 
sonra pürne'}'e sevgilisi Annanın 7a .. 
nına koştu. Anna, son zamanlnrda çok 
ıneyustu. Korkuyordu. Şehzade ile be
raber muhakkak Sultan Mehmed1n e
line esir düşeceklerdi. 

Orhanm, neş'e ve zevk ı;a~an etvarı 
Anna üzerinde de tesir.ini a:östermişti. 

Şehzade adeta sevincinden oynuyordu. 
Fakat; Anna bu sevinci kurtuluş ve 

gidiş: manasında almamı;,tı. O, zanne

diyordu ki, Sultan Mehmed İstanbula 
hücumdan vazgeçmişti. Belki de; Bal

kanlarda bir ehlisalip ordusile me~
ıuı olmağa başlamıştı. 

Şehzade; olduğu yerde duramıyor, 

sevgilisinin sabırsızlığına da mukabe
lede bulunamıyordu. 

Nihayet Arına bağırdı: 

- Aman arslanım, öldfirecek.sin be
ni?. Ne var, ne yok söyle? 

- Dur 11ekerim; §imdi söyhyece .. 
ğim ..• 

- Cabukol arslanım .. , Yoksa; Sul
tan Mehmed 1stanbula hücwııdan ge
ri mi kaldı?. 

- Yok, yok ... Daha tatlı bir hava
disi. 

.-Ne?. 

- Gidiyoruz, haydi hazır ol!. 
- Nereye?. 

- Anadoluya!. 

Bu söz tiı-erine 

bastı ve: 
Anna; kahkahayı 

- Affedersin arslanım!. Ben, Bi-
zanslı değilim!. 

- Ya nesin?. 

- Türküm, hem de müslümanun!. 
- Çok güzel, ben de senln ağzından 

bunu işitmek zevkini tatmak istiyor
dum .. 

- İlahi, bunu benim ağzımdan ye
ni mi işitiyoTSun? 

- Hnyırj her vakit ... Fakat; gldeı· 

ayak be.na iman VQ kuvvet vermek 
için söyletiyonım seni ... 

- Şimdi bunları bırak!. İmparatorla 
mı konu§tun? 

- Evet; hem de vedalaşbk ve sar
maş dolaş olduk ... Artık gidiyoruz. 

- Vallahi inanamıyorum. 
- İnan!. Ctin.k:ti; fena sıkıştılar .. 

Artık tutor yerleri kalmad1. Geçen ak
ıamkl baskını biliyorsun?. Mahvol .. 
muşlar .. 

- Ne diyorsun?. 

- Justinyaninin şövalyelerinin ya-
ndan fazlası kılıçtan geçmiş .. 

- Tabü. Hiç bu İtalyanlar Türk 
akıncılarına dayanabjlirler mi?. 

- Sevgilim, durma bu geceden gi. 
diyoruz1 hazırlan!. 

- Neler alayım dersin?. Hiç ağırlık 
isieınez .. Bir denk eşya kW:i .. 

- Yanımıza kimleri ıılayun. 

- Butün maiyetimizi 
tUı·eceiiiz. 

- Ne ile gidiyoruz?. 

beraber gö -

(Devamı var) 

, 

Londra ve Parisin en meşhur 

fabrilialarından gelen 

BAYAl\LAR 
için son moda ve yüksek !an

tazi MUŞAMBALAR ve MAN

TOLAR Beyoğlunda BAKER 

mağazalarında teşhir ed'lmek 

ve gayet müsaid şerait ve ucuz 

fiyatlarla satılmaktadıt: Çeşit

ler tükenmeden evvel ihtiya

cınızı şimdiden temin ediniz. 

Yatak, yemek ve çalışma .1 
dalarile salon takımları velha

sıl her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HAYDEN) mağa

zalarında teşhir edilmekte ve 

her yerden ucuz fiat ve müsa'.d 

şartlar la sa tılmaktadrr. 

................... 
1357 H:ıcrf 

1 

1355 liuııu 

Şaban EylQI 

12 13 
1939, Ay 9, Gün Z69, Bızır lU 

Z6 Eylül SALI 

Vakitler VHatı Eunı 
aa. d a • ... d•. 

----ı":-

Oğle 5 51 11 50 
ikmdi 12 05 6 04 
Akşam 15 27 9 27 
Yatsı 18 01 12 00 

1 İmsak 19 31 1 301 
Güneı 4 12 10 10 -••••••••••• •••••••••••• •••• 

Sahibi ve nepiyatı idare eden 

BC!f muh<ımn 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telııraf Matbauı 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 20 se

nelik vakıf taviz bedelini ve ihale kar:ı.t pullarını vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergilerle tenvirat ve tanzifat ve tell&liye resminden mütevellit 

Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt olmayıp arttırm;1 he· 

delinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar lora MemurluğU 

odasında i§bu ilAn ve arttırma ıartnamesi dairesinde satılacağı ilAn olunur. 

(938 - 721) 

'
-----------------------------------------------, Devlet Demlryolları ve Limanları 

ı,ıetme u. id•resl ilinları -----
Muhammen bedellerile miktar ve vıısı!ları aşağıda yazılı iki grup malzerrı.e 

ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 3/10/1939 salı günü saat (10,30) 
on buçukta Hayd-arpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuWe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekslitme gUnn saatine kadat komisyona 
müracaatları lhundır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıW.maktadır. 
1- Muhtelif eb'atta 220 adet pamuk ~ilte 220 adet yastık 1350 yatak çor1alı 

ve 660 adet yastık yüzü muhammen bedeli 4254 lira muvakkat teminab 319 lir.l 
5 kuruştur. 

2-- 850 Kg. muhtelif cins ve eb'att~ salmastra, 1000 Kg. örülmemiş kord 
amyant ve 50 Kg. kurşunlu amyant levha muhammen bedeli 3140 lira muvak· 

kat teminatı 235 lira 50 kuruştur. (7383) 

T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 EylUI, 1 lkinciteşrin 
iKRAMiYELER 

1 Adet 2 ,000 
5 (( 1 ,000 
8 (( 500 

16 (( 250 
60 (( 100 
95 (( 50 

2 50 (( 25 
435 

Liralık 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

2 ,000 Lira 
5,000 (( 
4,000 
4,000 
6,000 (( 
4,750 (( 
6,250 (( 

3 2 ,000 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız 

riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi d e 
olursunuz. 

para bi• 
deneıniŞ 


