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SAYI: 921 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve BBJD1uharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Al.MANYA -SOVYET RUSYA iTTiF AKI MI? 
Moskovada müzakereler bugün de devam ediyor; müzakerenin 
Türkiye ile alaka muhafaza edip etmediği henüz resmen ifade edilmiş değildir 

Alman • Sovyet 
hazır bulunuyor; 

hariciye nazırlarının 
Ribbentrop hariciye 

mülakatında 
vekil imizle 

Stalin de 
emelinde •• 

Sovyet şefi 
görüşmek 

Moskovadaki 
Faaliyet 

Moskovadaki görüşmelerin son 
safhası hakkında alınan haberler 

Dünyanın gözü Mosko
vadaki faaliyet~. ve mü
zakerelere çevri 1 mi ş 
bulunurken Türkiyenin 
vaziyeti ne olabilir ? 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Londra 28 (Hususi)- Alman Hari
ciye Nazırı Fon Rlbbentrop dün akıam 
saat 19 da Blllerln busuai ta:nareıl 

Jle Moskovaya •eJmltUr. Danzil' vallsi 
Förster, Sovyetlerln Berlln el~lsl ve o
tuz kadar mütehassıs kendisine refa
kat etmektedir. 

Nazu mutat karşılama. merasimini 
müteakip, SoVYet Ba,veklli MoloWI 

Dünya mllleUerinin mukadderatı tarafından kabul edilmiş ve flk görüş-
melere ba.tlanmı!Jtır. Bu &örüşmeler

bqü.ne kadar hicblr devirde bu ka-
de Hariciye Komiser Muavini Polem

clar &lzJl ve birkaç yüz.lü müzakerelere 
kin de hazır bulunmuştur. 

sahne olmadıjı l"lbi bu derece karuıtlr: 
Kopenh"'• Tiden •azetesinin Berlin 

ve sürpnill i.kıbetlere de mana kal- - • 
muhabiri, Fon Rlbbentropun Moskova 

m&Dllflır. 
seyahatini Türkiye Hariciye Vekili Şük. 

SürprJa ıiirprlz.i takip edi7or. &isli 
rü Sar&coilunun seyahati ile ııJu sıkıya anlatmalar bir piyesin salhalumda 
alikada.r l'Örmektedlr.. Bu ıazeteye 

rolünü alan aktörler l'ibl kahraman-
•öre Almanlar, Türkiyeyi İngUtere Ue 

lannı birer bittr sahneye çıkarıyor. 
Bunun lClndlr kl, dünya efki.rı u • anlaşmasından vazl'eclrmefe ve kat?i 

bir bitaraflık muhafaza etmesine lk
mumlyeslndekl vözuhsozluk, merak 

naa "ahşmaktadırlar. Almanlar, ayni ve be7eean &ün ıeçllkçe artmaktadır. • 
İn&ili:z ve Fransııla.r harbe ıirmlf ol- sureile Yunanls&.an nezdinde de bazı 

teşebbiliderde buJunınuşla.rdır. 
maluma ~en Fransu ve İn&"lllz Fölklşer Beobahter l'&zetesi, İtal -
mlllellert hali Almanyadaıı bqka ban-

yan - Yunan anlaşmasının Atına ile al dÜflllanla döiiişeeeltlerlnl bilmiyor-
lar. A.Imanlar il!lıı de öyledir. BerJin arasında yakınhia yol açtıjmı 

yazmaktadır. 
Harp dquııla kalan ve bitaraf bulu-

nauJar loln de ıttmat ve kat'lyeUe ba.i- Alman ajansının Moskovadan bll-
Jaıulablleeelı labaltltalı etmiş bir va- dirdlllne ıöre, Fon Rlbbenlropun se-
s!Jet meveai oldujuna kant olanJann yahati, yeni $!1'ki Avrupa teşkllitlan-
adedl pelı sayılıdır. Bü- buna sebep masının Cermen - Rns lfblrllilne is
bııldlıl eepbelerln •• çehrelerin henü tlnat eıtıtı keyfiyetinin bir delili o-
Unıamlle lelıellür elmemesl ve rlzll !aralı leliil<Jı:I edllmekledlr. 
:POlltlkanm, malıynel bir rldlfln p- İnrlllz cazetelerl Alınan Hariciye 
7anı ha71'et teeelliler Ue Ye mütemadi Naı.ırının bu seyahati hakkında muh-
ııllrprlsler halinde dünya mUletlerlnln !elif lefolrlerde bulumnaktadır!ar. 
malıadderatma hllılm olmasıdır. Yarım Bu telolrlere ıöre, Almanya, Rus -
aaat önce kvraJan bir muhakeme ve Jarın Balkanlara dotru Uerleylılnden 
mantık lllalleal 7arım saat sonra va- 'Ve Moskovanm buraları mörakabe ve 
ku selen fallliıcı hidlselerle alitilt nüfut:1J aJhna almasından endt,eye düş-
oha7or. Bunun leln ne IÖylenllenin, ne müıtür. Almanya bunun lc1n del'hal 
dilfllnillenln de blll'ÖD için kal'I bir Moskova ile anlaşmak istemiştir. 

defer ve. iaa.betl Olm.1l}'Or. Diier bir tefsire cöre, Almanya l'arp 
Şimdi, dündeııberl bütün mUlellerin devlellerlne sulh teklifinde bulunmalı 

cöri Moakova7a ~vrllmlştlr. Cumbu- üzere yeni bir manevra yapıyor. 
rl;rel Ttirlıiyeol Barlcl7e Vekili Mos- Londrada çıkan cDeyll Ekspren ıa-
kn&dadır. Abnan Harici7e Nasırı Fon zetest. Fon Ribbentropun Moskova se-
Blbbenlrop da Mosltovaya davel edil- yahallnl bir blöf addetmektedir. Bu 
mil Ye d.iln ıece oraya 'V&rmqtır. ıazete diyor ki: 

(Devamı 3 üncü sahifede) .Bu ziyaret Türkiye Hariciye Ve-
~~~~- -~~~ 

. - . . -

1 

Polonyada harp bitti, fakat 

<-'~Alma~.ıır,ı.o.ı:ıu kıl'aları yakıp ylk.hktan 

' V~şoya v>frm~üç günlük kah- ı 

,f 
sonra Polonya tehlrlerlne böyle clrdller 

bir hastalığa karşı dayanamıyarak 
nihayet teslim olınağa mecbur kal
dı. 

Moskova \de bulunan üç .mırlclyo Vekili: Soldan sala Molotof, 
Şükrü Saracotlo, Fon Rlbbentrop 

kUI Saracoğlunun Moskovaya yaptığı 
zlyaretle aJni zamanda tesadüf ettirU
mek l~ln itina ile hazırJanmıştır. Rus
ya, Almanya ve Tdrk:lyeııln Balkan 
devtetıerfnln ve yakın ıar.kut taksimi 
için &"izli bir muahede akdetmek fllı

rindt:: oldukları zehabı bizlerde uıan
dırılmak lstenlll7or. Rusya ile Al-

manya.nın Baltık devletlerlnl paylaş

mak için de anlaştıkları &öylenllebiUr. 
Hakikat lflldur ki, Almanyanm sulh 

taarruzu ve Alman kıtaatınm garp 
cephesinde ~emmüü cidden ümltsh 

bir harekettir. 
Almanya harbe devam etmek isterse. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Estonya Üzerinde 
Sovyet tayyareleri 

Estonya üzerinde Sovyet tahşidatı devam 
ediyor, halk endişe içindedir 

Paris 28 (Hususi)- Estonya bu -
dutlarmda Sovyet tahşidatı devam 
etmektedJr. Estonya hükümetl de buna 
mukabU askeri tedbirler almıştır. Bir 
kac kündenberi Sovyet tayyarelerinin 
Estonya toprakları üze.rinde uçuşlan 

sıkla.şmıya başlamıştır. Moskova hü
kil.metl, Estonya hükUmeUntn bu ucuş
Jar haklundakl protestolanna cevap 
vermemektedir. 

Siyasi mehafll, Hariciye Nazırı Sel
der'ln Moskovaya ya.ptıiJ lkincl Be
yahatten büyük ümitler beklemekte -
dlr. Bu l'Örüş:melerde Polonya taıı

lelbahlrlerl meselesinin halledll«e.ti 
zannedilmektedir. 

Fakat Estonya fehirlerWde halk a
(Devanıı 3 üncü sahifede) 

EslonJ&JIVl merkezi Tallln '°brlnln 
zarif blnaJarmdan: Güzel 

san'atlar akademisi 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 
Polonya Cumhurreisi 

istifa mı edecek 
,I Mareşal Pilsudo i :u ailesi 

Roma 28 (Radyo) - Bükreşten 
aıhnn haberlere göre, Polonya 
Reisi Mösyö Moziski istifa etmek 
niyetindedir. 

Mösyö Moziski, 1919 da Polonya 
B~vekili olan meşhur piyanist 
Padörevski'yi namzet olarak gös
termiştir. 

PadörevSki 78 yaşındadır ve El
yevm İsviçrede ve rahalsız bulun
maktadır. 

Almanlar Macar hududun
dan çekiliyorlar 

Budapeşle 28 (Radyo) - Macar 
hudutlarına yaklaşan Alınan kıta-
atı geri çekilmiştir. Sovyet ordu -
lrı, hududa 15 kilometre yaklaş -
nuştır. 

Beş Fransız tayyaresi 
düşürülmüş 

Roma 28 (Radyo) - Alınan bü

Londra 82 (Radyo) - Mareşal 
Pilsudski'nin refikası ve iki kızı 
tayyare He ve Riga yolile !stok -
holın'e vasıl olmuşlar ve oradan 
bmaya gel:mişlerdir. 

(Dljer haberler 3 üncü oalıifede) 

-
1 Teşrinievvelde 
Son Telgraf sütunlarında 
bulacağımz romanlar 

FIRTINA KAPTAN 
Hamidiyenin maceralan 

Yazan: RAHMİ l'AGIZ 

••• MEBMEDOİK GEÇİYOR 
Milli Roman: iskender Fahreddin 

Mevcud romanlarımız ve tefrikala
nmız nihayet bulduk~a. sıra Ue dlfeJ' 
tetrlkalarımn:J da. nerre başlıyacatız. 

Bu eserler mevslmln en kudretli eser .. 

Varşova 
düşmedi mi? 
Paris 28 (A.A.)- llavas ajansı 

Varşovan1n kayıtsız ve pr~ı2 tes
lim oldutu hakkındaki Alman teb
liflni ihtiva eyll1en cD. N. B• 
telgrafını neşrederken, altına aşa

ğ'ıdakl notu Uive etmektedir: 
Bu haberı neşrrttiğlmlz :,o da

kikadan yani 28 eylül sabah sa.al 
7 de. henüz bu husu!=ıta he-rhang-i 
bir tel tt elde edilmemiştir. 

İngiliz tayyare
leri yeniden 

risaleler attılar 
Londra 28 (Radyo) - Deyli 

Ekspres gazetesine göre İngiliz 
tayyareleri evvelki ~e Almanya
nm şimali garbisinde kain şehir veı 
kasabalara bir takım risalekr at
ml§lardır. 

"Şayiaları 
bırakalım !,, 

• Ulus• refikimizin baş muhar
riri Falih Rıfkı Atay, dün yazdığı 
başmakalesinde, gaztecilerin mem
leketi lüzumsuz telaş ve heyecan
lardan korumak vazifesile de mu
vazzaf olduklarını söyliyerek di
yor ki: 

.Meslekten olan arkadaşlarunız, J 

düz bir makinede basılan, yani son 
haberi hiç olmazsa iki üç saat evvel 
dizilmiş alınası lazımgelen bir ga
zetenin, taze feryatlarla İstan - 1 

bul halkını uykudan uyandırdığım 
n.aklediyorlardı. Son Haber, Son ı 
Dakıka, Son Saniye, Yıldırım Ha
vadis: Fakat ne oluyoruz? Bu mem
lekette yalnız bizim mesleğimizin 
menfaati mi var? Ticaret yok mu, 
ziI'aat yok mu, iş güç yok mu? Bit
tabi: Bütün mülahazaları ancak 
san'atlarını heyecan v.. telaş tah -
..-ııtlerinde kullanan mahdut kim

Makineye 
Verirken: __________ ... ___ 

Garpta bir topçu bombardımanı 
Luksemburg 28 (A.A.) - Dün 1 daki mıntakalarda şiddetli bir top

saat 16 dan sonra Mos<>kke'in öbür çu bombardımanı yapılmıştır 
tarafında Besch ve Borgm arasın-

.İsvİ çre hududunda tayyare faaliyeti 
Bern 28 (A.A.) - İkinci defa o-1 sekenesi, Alman hududu·nda büyük 

!arak 24 saatten az bir ıaman zar- bir hava faaliye!ı göstermişlerciir. 
fında Bale mıntakasırun 1sviçreli 

Kızılordu Macarlarla temasta 
Londra 28 (A.A.) - Roma rad- / 

yosu tarafından v..rilen bir habere 
göre, Polonyada ilerleyen Sovyet ı 

kıt'aları, Karpatlaraltı Rutenyası 
hududunda Macar muhafız kıt'a
lariJe temas etmişlerdir. 

lngilterenin yeni harp bütçesi 
Londra 28 Malıye Nazırı yeni 

harp bütçesinı meclıse verınış!ir. 
Bütçe ik. mıh·ar İngiliz lıralıktır. 1 

Birçok wrgilere zam yapılmıştır. 
Butçedekı 938 m ı: on açık islık
razla kapatılacaktır. 

Batırılan İsveç ticaret gemileri 
Stokholm 28 (A.A.)- i~l'f'f.' ?tliUi 

Müdafaa Naıırı İnı'Jlt.rreyt" &'itmekte 
olan bir t~v~ tlcart-t remisinin t.orpll-
1e.nmesi hakkında beyanatta buJona -
rak hD.kômetln t.icaret gf'mllerinln hi-

mayHi Jçln kafileler ılstemlnln kaba-

lUıui tasavvur f'lmf'mekte olduiııno. 

çünkü bu sistemin Mynrlmilel bahri 

kaJdeJf're muhall! olduiundan memle

keti bir harbe surukliyeeelini söyle-

mlştir. 

Diğer telgraflar 3 üncü sayfada En 
son dakika sütunumuzdadır ... 

ve~ilköyde bir hırsız 
şebekesi yakalandı 
Zabıta Yeşilköy ve civarında biT 

çok hırsızlıklar yapan bir ~be
keyi yakalamıştır. 

On beş gün evvel Yeşilkciyde Ha-ı 
reket caddesinde oturan Emnıyet 
Sandığı avukatlarından Muradın 
köşküne bir gece giren meçhul 
hırsızlar 4,000 lira kıymetinde eş
yaları çalaTak ve hiçbir iz b tak
madan kaçmışlardı. Bundan sonra 
iki hafla zarfında Yeşilköyün , 
muhtelif semtlerinde yeniden bir 

kaç mühim hırsızlık olmuş \'e fa
illeri anlaşılamamıştı. 

Nihayet zabıta taraiından alı -
nan sıkı tedbirler neticesinde Bı
lecikli Niyazi, Bandırmalı Mehmed 
ve İbrahim oğlu Hakkı adında üç 
kişiden ibaret olan bu şebeke dün 
yakayı ele vermjştir. Hırsızlar ad
liyeye teslim edilmişler, çaldıklan 
eşyalar tamamen meydana çıkarı
larak sahiFilerine teslim olun.m~
tur . 

seler. yahut, şuunıuzca hareket - -
!erinin tehlikesini takdir etmiyen~ l•Ç..,E"'_R-Ç ... E•V•_•E,... _________________ _._ 

• 

!er ~in söylüyoruz.> -· _ 

1 KISACA 

' Politikacılar tabiattan 
ders almaya başladılar 

Baba. oğlunu ameliyat masasma :ra .. 
iınrken onun yanaklarını Okf&J': 

- Haydi yavrum .. Korkma, bak ıo
receksin hiçbir şeyin kalmıy"all!. 

Der. Ana kızını iknaa çalışırken dai· 
ma onun ya.aalr ve saç]arını okşar, is
iedlii hedefe sevkeder. 

Klz ve oğul da. baba ve anaya karşı 
daima ayni ta.ktikl kuJJanrr. Demek lr:i, 
tabiat ana ve evlil &lbl et ve tırnaiı 
bile doiuşta blribirlne karşı bilinen 
hedef ve a.eılar mU.vaceheslnde dahi 

içten pa:za:rhia, bilerek kandırmıya, 

sevkederken teseUlye, Uma ederken 
masum bir saffet yaratmıya. tahrik e .. 
diyor. 

Son üç >ılın politika hadiselerine •• 
bu hidiselerln cereyan •ekillerine ba
Junca insan l"ll7rllbllyari: 

- Polllllıacılar tablallen dert alnu-
ya bqladılar. . 

Diyor. Halrllı.aleıı bir elleri Jaııaiı 

Avrupa· Asya • • 
"l .. aularmıa karşı aliılla duymak lôtfunda olanlar bilir lt.I kafamm mt'rllr:ti bir 

tarafı Asy;ıcılıktır. 

AsyM.ı ohnaJr da ne demek mi!. 
Bu kita.phk :mJ.lyasta bl.r koca daYa! Fak.at be• b11 davayı bir illi baAit 

eümle eereevesl içinde ö•lqtinneltleıı ltorluıııyacağım: 

Benim kafamda Asyacılık, eaki Yunandanberi )le)'riııi, istihaJelerlni bildi· 
timiz Avrupa medeniyeti dıJIDda ve ona rakip a1r1 bir medeniyet tasavvuru· 
dur. Bütün peycamberlere ve ruhi fenomenlere yataklık eden büyük Asya 
şenliii tükenmiş mazlsUe olduiu kadar, onu UDl'hilik1ere boiacak şahsiyetli lb· 
dalann davet edeceil istlkbalile de ayn ve tam bJr varlıktır. Be.nim a-özünuL. 
ATI"Upa medt"n.i,.-etinin Asyayı esir eden zaferi, müsbt:t bllcUer man1.ume$inden 
başka hiebir fevllalidellie mallk dej1J. Ayni Avrupa, büyük filozoflarw pekiJa 
blldJii ve acı acı ıikiyet ettiği ılbi, ruha ve ruhun namütenahi derin tekrvvim 
iJemtne yüzde yüz yabancı. Avrupanm bol'iin is:Inde yaşadığı hercümf'rct de, 
madde dünyaalle ruh ile.mi arasında artık tamamDe kaybedilmiş: bir müvazene 
sebebinde anyalım! Bence Asyanm bugünkü sefaleti nasıl ceniş mik)a!:ita bir 
madde ihmalinden batka bir nui.esslre baila.na•2zsı, Avrupa tctinıai haJJest 
de ayni mikyasta bir ruh kllayetsi.:ılli-tnden ca;,ri bir sebebe irca edilt'mez. 

Bir taraftan Asya mUspei bil&iler mannmtsine ve madde ahen,rlne, öbor 
taraftan da Avrupa drlft ruh IJlmlerine Vt biiyiilı: lmanlra hasrf't tekedunun, 
bugünkü vaziyet Avrupamn, ıarcılan çözülmüı kanrrrnli bir yara. halindt in-
11113.Jini llina kalkmasıdır. 

Şimdi Avruıı:aya dqından ballhfmıı.ı uman orada, ezeli ve ebe.dJ iman, irade-, 11 

ahliık. nizam, gençlik, bur.ur 'Ye tevk kıJme.tlert yerine, •üphe, uy~uk.luk, 

bile, karq:ıklık, lh&fyartıııı., raha&suhk 't'ellasvet ifeOrrinden başka bfrşry ı;öre

mtyoras. · .~anca/\lir mukavemetten sonra, 
'nlhay.h ,açJıAa, susuzluğa, yangına 
~e sonradan bütiltı 'bunları bastmuıl 
vel:ııt gıb< dü.şmandan daha dil§Jllan 

Bu ımretle Alınan ordusıınun se
(Devamı 3 üııcü sahifede) 

yük karargahı garp cephesinde beş Itridir. 
Fransız tayyaresinin dü~üldü- _ _ _ _ _ .. okşu;ror, öbür elleri IU1a ha.nee.rJnniye 
ğü bildlı'füyor. ' •llllllıll'ılll-.'lllııll!.ııı-.'-ıllllllıll'ılll-.ıl baıurlanıyorL • • 



TELGR 

ÖlltR GEi.Ei\ 

İLK • II:K1'UP 

Geçf!n l'UD, \".ırııuva mlidafaa1tında 

oJenler rı•m1na imıaJı, 7"'rfın tizerlnde 
ccibti.r dunya» d .. mca.-ı buJwıan bir 
mektup aldım. Diyor ki: 

«İki baf!.Y. va:r ki bu.:-ad.ayız. Çok 
şükUr rabatımu iyidir. Ne tayyare hü
cumu Yar, ne tank savleti, ne top ,.u ... 
rWtWü .• Hiı.lerlıı nutka, Cemberlıı.y .. 
ilin ce\'abı, radyoların propa&andası, 

Papanın mesajı da yok.. Dünyada ne 
var, ne yokT. Polon1adan ne h:..ber?. 
Fran~ızlu Almanyanın altını üstüne 
l'ttL diler mi?. Tabii, timdi.ye kadar, 
poktan, büyük taarnu: 7apılnıış, ordu ... 
tar, epeyce llerlemlşlerdlr. Burada Na
pol7011 devri l'tneralleri ile ahbap ol-
4ok. Tesadüfen, birimizin yanında bir 
,aa ması. .. ı kalmııı- Merakla baluyor
lar. Fazla IJ>O tirJ'.ıklsl bir ha- ko· 
loaelL bbtm l'•Z maskeılni aldı, tütün 
katımı olarak kullanıyor. Selimlar.a 

&AVAGAZİ DE ----·-VESİKA iLE OLU& llIU?. 

Alıaanyada, ev kadınlanna havara· 
il de artüı: v .. ıı.a ile ve rllmeie baw· 
lıırunııı .. Diker maddelere aklımız erdi. 
Fakat, havac:ısl nasıl vesikaya slfarT. 
W toroaya ılrmez, diye, blz4e bir 
eski söa vardır. Peki, havanzl vesi· 
kasının icap ettirdffl puJu neriye 7a ... 
pqhnyorlar". Tüten dumanlaTın bcııole

sonları üstü.ne mi?. 

FOLONYANIN İSTİKBALİ 

VE ALTINLARI NE OLACAK?. 

Herkesi bir meralı: sardı. soruyorlar: 
İkiye taksim edilen Polon:ra= istik· 
b&U ue olacak?. Yeni bir devlet kW'u
lacak mı?. Kurutmıyıcak mı?. Polon
ya ·enideıı kalkınacak mı, kllk.ı.nuu· 

ya.cak mı?. Satıkl, bu da., elileme dert 
nıi".'. 

İXDAM: 

Ebilui)'azade \'elid, İtalyacls. da mı 
endişenin başlad.JilDl &0ruyor. Bir za

manlar Avru.n müvazenesinde mUhim 
rol ovıııy<1.n küçük Avusturya ortadan 
ltalktıiı •ü.nden itibaren, her teY ço
rap soktifüne döndü. Avusturyanın lt
sallne m ade etmek büyük bir hata 
idi. Maamaflh Musollnlnln kuvvelle· 
rbıden ve ma.ritet!erinden biri ııkışm ... 
oa dOhüverm.ek marifeti o1duiuna ;rO· 
re, muhterem İtalyan Ba veklllnln ye

ni telıllkclerio icap ettirdij:i, yeni lstl
kunetıer.1 tut"t.Cajını &:alma. &'öz.önün
de bulundaıabllirlz. 

VAKİT: 

A.!.un es Alm:ın71Jllll hatalarını sa
)'tyor. Almanya SovyeUerle bir ademl 
let&\.'ÜZ misakı tml.aladı. Kendi parU
lne ıdeal olarak go!f.t.erclt;l bir mak adı 

hıkii.r etti. Şimdi ne dlyecefinl bllml· 
yor. Almanya hayat •abası cümlbl ile 
Hint denizlerine kadar memlekeUer 
efbrı umumlyeslni kaybettı. Zaten 
Killerin Mayn Kampf ismindeki ki
tabında milleti.ne yapbj'ı ta lyelerle 
bu,-un yaphil ıwıert mukayese etmek 
Widlr. 

rA.'I: -
1\1. Zekeriya Sertel toskovaaa cere

ran eden müzakerelerden bahsediyor. 
Dh·or ki: cArtık Berlln dlrektlnertnl 
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Derha! otomobilinden indi. AI· 
kactaşının arkasından bağırarak 
nazan dikkati celbetmek istemi -
yordu. Yürüdü. Arkadaşını omzıın-
lan tııt tıı. Valkros karşısında 
Te1> plar'ı göriince şaşırdı. 

- Vay, Templarl dedi, ben se
nin bu saatte uyandığını zannet -
miyordum. 

- Yahıı sen nerelerdesin? 
- Sana bıraktığım mektııbıı al-

madın mı? Evde, şöminenin üze
rıne, göze görünecek bir yere 
koymuştum. 

Templar başını salladı: 
- Neden bulamadığımı otomo

bile kadar gel de sana anlatayım. 
Valkros'ıın koluna girdi, otomo

bile bindirdi. 
Şoförün yüzü aydınlandı. A -

ciamcağız şöyle dilijünüyordu: 
- Ha, demek ki •Aziz> bu ada· 

1111 kaçıracak! Bu ne kolay iş böy· 
le? 

Halbııki Templar şoföre hiç bir 
yere kımıldamamasını söylediği 
rıama:ı durakladı. Şoförle müşte
rinın oturduğu yer ;,rasındaki ca
mı .ndirdiği zaman, bu işin bir 
ada ·::ı kaçırma vak'ası olamıyaca
jtır düşündü. 

- Yahıı Valkro,, sen nerelerde· 
sin? 

- MLıhi rr hır mesele için Pits
•'da bir dostu zıvaı-et etmek 

•vetınde kaldım. Beni te -
•dılar Tayytre ile gi-

1 de şi1ııdi geldim. 
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Bir de, Polonya. devletinin külçe ba
llndeltl ihtiyat allmlannclan çolı: bah
sediliyor. Bu altınlar Rom.an'faya ka
çtrılmış .. Bir rivayete ırore, Romanya. 
dan İskenderlyeye kaçırılmış .. Bir ri
vayete ı-öre de, İskendtrlyeden Lond
ra7& nakledllmlş.. 

Yanı, slzln anlı1 a<'aiını'I, onlar er· 
mlş muradına, biı: bakalım işimize?. 

BELEDİYEYE BİR KOLAYLIK 

TEKLİF EDİYORUZ 

Yeni yapı ve yollar kanunu, bir 7Jl 
içinde, imar edilecek sahaların h:tlm· 

li.k olumnasmı ve bedellerlıtln da arsa 
sablplerlne tediyesini imir bulunu • 
7ormutl. Fakat, belediyede para olma

dlft için, bu " 7apılamıyor. Ar• sa
hibine, inşaat için müsaade de veril• 
mlyor. 

Biz, belcdlyemize kola) lık olsun dl· 
Yf". fiiyle blr formül tekltt ediyoru; ( 
ba kabil araa sahlpJerine liiYle demeli: 

cEy hemşeri, duyduk, duymadık de· 
meyin; fllln a:rın bqıua kad&r arsa
nızı kırmızı re.JJl'e boyatacaksınız, bu 
bir- Arsayı, kapının öniinden ıeoen 

kanalizasyona bailıyacak yolu derhal 
J'&phra.caksınız, bu Ud ... Ananın cad

deye bakan eeph .. lne iki metre ••· 
nifUflnde beton bir kaldırım yaptıra· 
c.aksınuı;_bu üç ... Arsanızın man:ıarası 

şehre ıreien se71alılar için çirkin bir 
manzara tefkll etmektt-dir, binaenaleFh 
etrafına dört metre yük.sekllilnde, 7&· 

rım metre kalmlıiında bir duvar çe
virecekslnl:ı; bu dörl.. Araaıuzm orta 
yerine 1.rlr refüj yaptuacaksınız; b11 

bef. .. 
Belediye, bu tavslyeleı-imi.ıi tutsunl 

Bütün arsa sahipleri, analarını ıehrin 
iman için, c?erhal terk ve tebe-!Tü ede .. 
cek.lerdir. 

AHMED RAUF 

lo.skovadan alı7or. İnıriltere ve Fran .. 
sa merakla l\.loskovıının ne sOyllyece
flnl bekliyor. Şurası muhakkakiır lı:I 

Balkanlar artık Almanya için kaybol

ma tur. İtalya da telattadır. Şimdi kar
tı.sına Bu11'arlstam da itine alan blr 

' Karadeniz bloku çakarsa, İtalya da 
Balkanlara ebedlyyen veda etmele 
mecbur olacaktır. 

CUMllUKİ!'ET: 

Nadir Nadi Almanyanın hakikaten 
sulh yapıp yapmak istemedfilni soru

yor. l\Iuhak.k k ki Bitler Polonyada· 
ki kazancını muhara.7.a prtUe sulha 
hazırdır. Elinde mühim bir kuvvet de 
vardır. Ru~Jıırı cö~tererek: .Bak, işte 

orta Avrupaya kadar ıreldile-rıt dJyerek 
İnl'Ulzlert korkutmak ister. 'l·ahut ne 
yapıp yapıp f'liııdekile-rl muhA.faza ı. 

i('in bir sulh caresi icat edebilir. An· 
cak Almanya loin m.lhwı nasıJ tahak
kuk. ede<:eftni hidlseler cöstt"reccktir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid l:'alcm lloskova mü
J&katlarından bahsederken diyor kl: 
«Alman Hariciye Nazırı Fon Ribbent. 
ropun Moskova .seyahatinin Türkiye 
Hariciye Vekdlnin Rusyada bulundu· 
ju bir zamana tesadüf etme.si, bu te· 
sadü.fü tesadüf oJmııkt.a.n çlkararak ona 
hususi bir ehemmiyet ve mahiyel at
fedllmekle mtic.ıait bir ekle sokmw;· 
tur.• 

Valdrof'dakı apartımanL1'Za 
gitmedıniz değil mı? 

- Hayır. evvela bankaya ugra
yıp biraz para alayım dedim, ce
bimde bırkaç dolardan baska bir 
şey kalmadı. 

Templar geniş hır nefes ldı. 
- İyi ki Pitsburg'a gitmişsin, 

iyi ki aparlımana uğramadan ban
kaya gelmişsin. Biliyor musun ki 
polis apartımanda senı bekliyor. 

Valkros gözlerinı kırparak, an
lamamış gibi, Templara baktı. 

- Polis mi? dedi. nasıl olur? 
- Nasıl olduğunu bilmiyorum. 

Büyük patron polise telefon et • 
miş. Kendisine çok zararlarım do
kunmıış. Çetesinden hiç bir adam 
da beni öldürememiş. Artık işi po· 
lise bırakıyormuş. Biliyorsun ki 1 
bıı adam başta polis müdürü ol -
mak üzere bütün polise etek dolıı
sıı para dağıtıyor. Neyse, bunun 
benim için ehemmiyeti yok. Sana 
gelince, sen derhal Nev.vorktan 
hareket et dostıım. Çünkü ~ini 
pek sıkı kovalıyorlar. 

- Peki sen tıE vapacaksın? 
Teınplr gülümsedi: 

- Ben. dedi, bana vadettiğiniz 
bir milyon doları kazanmak eme
lindevim. Listedeki altı kişiden be
şini öldürdüm. Fakat altıncısının 
nerede olduğunu henüz bilmiyo -
rum. 

Valkros'a kısaca olııp bitenleri 

POLİS 
VE 

lUAIIKE.lUELER 

Zavallı 
H H 

çopçu 
Paıar sabahı aat dörde dotru Betik· 

t341 tramvay caddesinde Akaretler 
tramvay tevakkuf mahallinde vukua 
celen feci otomobil ka:z.a~mın muha
kemesb:ıe dün a li:re dördüncü ceuda 
devam olıınmuttW', 

Evvelcf" de yazdılımu: veçhlle Şilk
ri lsmind~ bir toför;.ın otomobili lle o 
es.o.ada caddeyi süpü.rme.Kte olan bir 
çöpçtiJ'ü çlineylp öldürmeslle netice· 
lenen bu feci biillse akabinde ı;oför 

firar etmiş, faka& sonra yakalanarak 
tevkif olunmUf(ur. 

Dün tevkifhaneden mahkeme7e ce· 
tirtıen toför Şükrü, kazayı nasıl yap'
lıfınm hali farlı:mda olmadıfmı, çıin
kü o esna.da :t.enü.z etraf karanlık ol
dujundan yolu liyıkllr l'Öremedlfinf 
söylemlt ve: 

c- Ben yolda mutemadlyen Jhii7a
ten karna çabyordnm. Beşlklatta A· 
karetlerde tramvay tevakkuf mahal
llne r:ellnce filhakika bir •anr:ırtı ve 
alı:abinde de bir sarsıntı hisseltlm. Fa· 
kat bıınu >•, limba camlarından biri· 
n1n veya ampulün herhanıı bir taa.e
slnln kırılmıt u..:duiwıa hamlederek 
aldırmadım.• demlşlir. 

1\-Iubakem.e b~ .lan sonra bazı p ... 
bitleri dlnlemlt ve M<tise f"SDao;mcla 
müşteri sıfatlle arabada buluna!l çu
val ve hububat komisyoncu.su Oal-Ti· 
lin de . ahit aıfatlle dinlenmesine ka-
rar vermiştir. 

Fakat &"erek cllrmiun hut kanunu 
ve &'erek adliye vekilletlnin yeni emri 
davaların a:za.mi bir sür'atle görülme· 
sini amir oldui'undao bu fahltin celbi 
için muhakeme Ll.Jik olunma.mı.; ve 
mezkür kanwıla yeni emre uyularak 
hemen Ga.vrUin adresine bir ad1iye J>O· 
l.lsl &'Önderilip kendi. i muhakemeye 
l'etirtllıru;ilir. 

Gavril; o cece ava rHnıek üzere blr 
arkadaşlle Ortaköyde bulu~alc için 
Köpriıden bu ot.cmoblle blndiiinl ve 
1 liray:-. -1a7.arhk ettiğini soyleml.$, bi
lihar~ de: 

c- Ben ,.ece saat 2 de uykudan u
yandıjun. için uykusuzdum. Otomobil 
701 alırken hep uyukluyordum. ~olda 
&imsecikler cOrmcdim. Yalnız: Betik· 
tq:ta. Akaretler civarında. bir korna 
sesi ve onu takiben bir tanl'trtı ve 
unınlı ile uyandım. , oför: 

«- GaUba fener camlarından biri 
kınJdı ve yahut arnpu11erden biri düş
tü!• dedi. Durmadan yolumuza devam 
ettik. Kazayı anl':ık pa7:artesl ı-ünü 

ötrendlm.» 
Bundan sonra nıubakeme ba7.ı hu

susların tetkiki için ba. ka bir cüne 
talik oıılnmu tur. 

Vapurda hırsızlar 

Evvelki gün Dumlupınar va -
prunun ambarından tüccar eşya
ları çalan ve satarken ele geçiri
len ikı Hamdıler birinci sıılh ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma
ları sonunda te\•kif edilmi,Jerdit. 

İktısadi korunma 
Hükümet, iktısadi korunma ka

nıınw,un esasalrını hazırlamıştır. 
Bu kanunla Başvekilin başkanlığı 
ve seçe<:eği Vekilleı den mürekkep 
bir iktısadi korunma komisyonu 1 

teşkil edilecektir. Komisyona fev
kalade tedbirler almak salahiyeti 1 
wrilecektir. Komisyon ıçin büro
lar teşkil edilmektedir. Liıyıha 
Meclisten evvel Parti grupunda 
goruşule<:ektir. 

anlattı. Valkros geru; kadının son 
yardımlarını hayretle karş,laınıştL 

Templar, sözlerini söylerken ge
lip geçenlere dikkat etmeği de ih
mal etmiyordu. 

Gayet dolgun bir ge<:e geçir
dim, dedi. ~rtık vapacak büyük 
hır işim kalmıyor. Fernak galiba 
benim Kanadaya kaçtığımı zan -
nediyor. 

Valkros sordu: 
- Fay Edvars büyük partonıın 

saat dokuzda burada bulıınaca • 
ğını size söyledi mi? 

- Yüzde yüz demedi, sadece 
saat dokuzda burada bıılunınamı 
söyledi. 

Valkros düsünceli bir tavırla: 
- Şaşılacak şey! dedi, siz bıı 

kadın itin ne düşünüyorsunuz? 
Templar cevap vermeksizin o

mıızlarını silkti. 
Valkros devam etti: 
- Hakikaten kadınlar inanılmaz 

mahlüklardır. Acaba büyük pat • 
ron bu meselede ne düşünüyor? Bir 
kadın aşık oluverince., büyük bir 
dehanın kurduğu koca teşkilat 
birdenbire çöküp gidiveriyor. 

Valkros bir an düşündü: 
- Ne di ye<:ektim, siz vazif.e -

nizi hemen hemen ifa etmiş bir va
ziyettesiniz. Altı kişiden beşini te
mizldinize. Hem de nekadar kısa 
br zamanda! Buna mucize demek! 
lazım! Büyük patronıı llsteye it-

Ecnebi 
mektepl r 
Muallimsizlik yüzünden 
birer birer kapanıyorlar 

Ecnebi mııalliınsizlik yüzünden 
kapandığını dün yazdığımız İn -
giliz Hayskol mektebinden başka; 
şehrimizde bulunan ecnebi ekal • 
liyet mekteplerinin bir çokları da 
faaliyetlerinı tatil etm~lerdir. Bıı 
sebeple bıı mekteplerde çalışan 
mııallimlerden 100 tanesi açıkta 
kalmışlardır. Mevcııt mekteplerde
ki münhallere evvela bunlar tayin 
olunacaklardır. 
Diğer taraftan ekalliyet mek -

teplerine hoca olmak üzere ma -
arif müdürlüğüne altı yüz kadar 
müracaat olpıııştur. Bıınlardan hiç 
birinin taleplrinin iıı'af olunamı -
yacağı anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan bu mekteplerin 

kapanmalarına bazı malt vaziyet
leri ve harp sebebi olarak ilri sü
rülmektedir. Bir kısım mektepler 
de tamamen kapanmıyarak bazı 
sınıflarını lağvtmi§lerdir. Ezciimle 
6 sınıflı Sirl-eci Rum okulıı da 
4 üncü ve 5 inci sınıflarını lağvet
tiğini dün maarif müdü~Iüğüne 
bildirmiştir. 

---oo---
Bel ed iyede tayinler 

Belediye memurin komisyonu 
ris ıııuavinı Bay Lfttfi Aksoyun 
riyaseti altımda toplanm~tır. Bu 
toplantıda, Beyazıt tahsil ~ubesi 
katipliğine Kazım, Fatih kazası 
muha.,ebe müdürlüğü yazı işleri
ne Bayan Darüşşiia, Beşiktaş ka
zası yazı işleri katipJiğ;ne Hat;oe, 
Beyoğlu evlendirme memurlıığu
na Saliihattin, Beykoz koZası köy
cülü}< i§leri memuru Nailin de 
veteriner işleri ambar memurlu
ğıına tayinine dair istidalar ve 
.nüracaatlar okunmuş ve tasvip 
olunınuştur. 

--o--
.'.1-levsim ve içki 

Gerek havaların svğuması ve 
gerek birçok yazlık bahçe ve bira 
hanelerin kapanmış ol.nası sebe
bile şehrimizde bira sarfiyatı mü
temadiyen azalmaktadır. 

Buna mukabil ııakı sarfiyatı çok 
artml§tır. İnhisar idaresı bu kış 
kanyak sarfiyatını da çoğaltmak 
üzere bazı tedbirler almaktadır. 

Parasız « İmar» mı? 
Bir arkada~. :vazdığı fıkra!tuıda şöyle 

diyor: cistanbulu imar etmt.•k için üç 
şey ıazımdır: Para, para, vara .. » 

.!\!eşhur ~ ~apolyoııwı da llarp için 
kaç şey lıl:t.ımdır, tarzında sorul.an bir 
sule, ayni l'evabı verdiğini ri\•ayet e· 
derler. 

Bir buyuk -'ehri imar eınıek, yeni ve 
nıuaızam hir plilnı tahakkuk eUirmck, 
ı,Uphe!>iı ki, bir muharebe Lo.azanmak· 
tan çok daha kolay bir i• detlldir. Ö· 
teki, n.tsıl eleman, teknby,.n, mute. 
ha~lli. rrt~vir, malzeme 1:-.teon;e; bu, 
beriki de ay11i feyJeri istfor. Buı-un ar
tık, dün)a.da, bu clbi mua1zam şey

ler için, ayrıca: 
- Para da lıizımdır, diye bir şart 

ileri c.ıLirmuyorlar, bile .. 
Çüııku. 20 inci asır, parayı, i~iıı 1&

zımı cayrimüfariki haline J'etlrmedl 
ml! .. 

BUKRAN CEVAD 

hal eden de sizsiniz. Fakat eğer 
bunda muvaffak olamazsanız, ni
hayet polisin eline düşerseniz, ben 
size yardım edemem. Yalnız va· ı 
dcttiğ'im mükufatı hak ettiğinizi 
kabul ediyorum. Ben bu banka
dan evvelce haber vermeden bir 
milyon dolar alabilirim. Bu para 
sizin malınızdır. 

Templar tereddüt etti. Valkros 
dikkatle yüzüne bakıyordu: 

- Bu parayı reddetmiyecek -
siniz, dedi. çünkü size borçluyum 
ve hakikaten kazandın!Z. 

- O kadar mübalağa d,ııeyiniz. 
Bana bir miktarı kafidir 

Valkros gülmsedi: 
- Hayır, hayır ben öyle düşün

müyorum. 
Ve otomobilden çıktı. 
Templar, kaşlar. çatık bir halde, 

Valkros'un bankaya doğru uzak • 
]aşmasına bakıyordu Adam öldü
ri:p de buna mukabil bir milyon 
dolar para almak si'lirine dokun
mu.ştu. Sanki para ile tutulmuş b!r 
katil gibi! Bir milyor. dolar için 
~ltı kişi! Yani adam başına yüz alt
mış altı bin, altı yüz yetmiş dolar 
ve yetmiş seni! 

Valkro> Madridd~ iken, gangis
terler tarafıııdan öldürülen oğlıı
nuıı intikamrnı all".asır.ı kendisine 
teklif etliği zcman. işın Amerikan 
polisi larafındar. becerilemiyen 
tenkil işi zihnini okiarmştı. Şimdi 
haydut öldüriip bund mukabıl pa
ra almak tuhafına gitme~e başla
mıştı. Yani kendisini V1lkros he -
sabına tutulmuş bir canı vaziyetin. 
dede görüyordu. 

(Devamı var) 

Zavallı tarih 
JeoloJya ve tarih ilimleri, dünyanın 

kaıı yıl evvel teşekkül ettlflnl henüz 
sarahaten or&aya koyamam11lardır. En 
iptidai tarih bill'lslne ı-öre, yeryüzü
nün ma•lsi pek eslı:i değildir. Tevrat, ı 
bunun rakamla ifadesini verir, Fakat, 
muhakkak ili, dünya pek eski zaman
lardanberl vardır. Dü.n7&111D varlıiı de .. 
fll, küre üurtnde hayatın varlıfı hak· 
kında tahminler yapan ilimler, 60 
milyon yıl kadar reriye cldlyorlar. 

Bu kadar zamandanberi an üzerin
de mahlUkat 714.,-or. 

Tarih, insan topluluklarının ve on
ların kafasındaki bllırllerln imli ol • 
dutu hidbeleri, zaman ve mekin cös
lererelı: nakleden bir illm oıdufuna 
l'Öre, bir &"ÜD, koyu renkli, kahn, ma.
roken clltJer içinde, 1939 yılının aca
lbÜffekll litaifi de 7er alaeaklır. 

Bilmiyoruz, bllyük ilim, içinde bu· 
lundufumuz zamana. ne devri diye -
cek?. Taş devri mi • Hayır .. Avcılık, 

~lfk?Ulk devri mi?. Hayır .. Tekimül 
devri mif. Da7ır. 

Orta kurunu kapatan yeni kefil ve 
icatlar, bqeriyeUe lptidalllfe de ilel
ebet veda eimlştl. 
Yakın zamanların tarihi, artık, me· 

deni ilemln harikulideliklerlni anla
tan şaheser bir senar)·onuu başlansıcı 
defli miydi?. ?O halde, yakın za.ıııan 

tarihinin, bu son bet on yıhna ne isim 
verilecek!. 

Bu sual, müstakbel ilimin kafa"ını 
hurduhaş edecek müthiş bir sualdir. 
Zavallı ilim.. Ne desin?. Vahşet mi':. 
Nasıl oluT?. l'tfedeniyet mi?. Hant. ne .. 
rede?. 

IU'.ŞAD Jo'EYZt 

Şehir tiyatrosu temsillere 
hıqlıyor 

Şehir tiyatrosunda bu cumartesi 
akşamından itibaren teırısıller" 
başlanacaktır. İlk temsil Romeo ve, 
Jülyct'tir. Belediye reisliği tıyat
roda fiatların bir miktar tenzili 
imkanlarını tetkik etmektedir. 
Diğer taraftan Fransız tiyatro

sunda da komedi kısmı tarafından! 
temsiller verilecektir. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Belediye şehir sokaklarına yeni
den bin IAmba koyac.:ı.ktır. 

* Şehir mütehas ısı Prost yakında 
geleceğini bildirmiştir. 

* Dti.n gelen ekspresin vagonların
dan birinin tekerlegı Filibe ı lasyo .. 
nunda yoldan çıkmışsa da, .arıza vak ... 
tinde görüldüğü için bir tehlikenin ö
nü alınmıştır. 

* Beyoglu sulh ceza mahkemeleri 
bwıdan :ionra aslıyl! ceza salJ.hiyetini 
de haiz olacaklardır. 

* Taksin1 orta mektebi lise haline 
kalbedilıniştir. * Eski Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu 
avukatlık yapn1ak üzere baroya mü
racaat etmiştir. 

* Çağlıyan kasrının yakında tami
rine başlanacaktır. 

* Dün gece saat 22 de Ankarada 
hava hücumlarına karşı pasif korun
ma tecrUbesi yapılmı.ştır. * Yavuz, Zafer, Kocatepe ve Tınaz 
tepeden rnüteı;;ekkil harp filomuz Te
kirdağına gelmiştir. 

Pazar 
yeri __ r· 

Muhtelif semtlerde üstü 
kapalı pazerlar yapılıyor 

İstanbul vilayeti hııdııdu da -
bilinde kurulan .pazar yerleri• 
hakkında yapılan tetkikler bit • 
miştir. Bıınların civar halka ve 
syyar esnafla köylülere çok yar
dıını olduğu anlaşıldığından Be -
lediye tekmil pazar yerlerini mo
dern bir şekle sokmağı kararlaş
tırmıştır. 

Bu işe evvela Bakırköyünden 
başlanml§tır: 

Bakırköyünde Belediye civann· 
da ve mektep binasının karşısın
daki sahada yeni ve modern bir 
pazar yeri vücude getirilmektedir. 
Bıı pazar yeri ile diğer semtlerde
kilerin yalnız üstleri kapalı ola -
cak ve yanları açık bıılıınacaktır. 
Bakırköyündn sonra Fatih, Üskü
dar ve Beşiktaş, Salıpazarı gibi 
yerlerde de üstü kapalı pazar yer
leri yapılacaktır. 

Bütün hu pazar yerlerinde ge
rek halkın ve gerek seyyar esna
fın ihtiyaçlarını karştlıyabilecek 
bazı tertibat ve tesisat da yapı· 
lacaktır. 

ihtikar yapan ticarethaneler 
kapatılacak 

Ticaret odasında toplanan ihti
kar komisyonu, iaşe kararnamesi
nin dokıızıındıı maddesinin yürür
lüğe konulabile<:eğini düşünerek, 
alakadarların mütalealarını wr -
muş ve müsbet cevaplar almıştır. 
Bu maddeye göre, ihtikar yapan 
müesseseler muvakkaten bpa -
tılı:caktır. Bıı madde, hükumetin 
hazırlamakta olduğıı yeni kanım 
M~clisten çıkıncıya kadar tatbik 
edilecek ve ihtikar yapan ticaret
haneler derhal kapatılacaktır. 

--0-

Halk konferansları 
Her yıl olduğu gibi bıı yıl da 

İstanbul üniversitesi profesörleri 
tarafından muhtelif mevzularda 
halka konferanslar verilecektir. 
Bıı konferansları, Üniversite Rek
törü Bay Cemil Bilselin başkanlığı 
altında toplanan bir heyet tesbit 
ederek programını ilan edecektir. 
Konferanslar matbu olarak neşre
diJ.e<:eği gibi ayrıca radyo ile de 
neşrine karar verilmiştir. Bu hu
susta tertibat alınmaktadır. 

--o--

Şoförlerin bir müracaatı 

Bazı şoförler ve otomobiL sahip
leri Belediyeye müracaat ed-erek 
gündüz fazla kalabalık olm~ın -
da.n dolayı geçmelerine müsa~de 
olunınıyan bazı ana cadde ve so
kaklardan geceleri tenha saaller -
de geçıldmesine izin verilmesini 
istemişlerdir. 

Bu meyanda İstanbul cihetinden 
gelen otoınobillerin Beyoğlıına 
çıkmak için Galata rıhtımından 
dolasmaları mecburiyetinin de ge-l 
celeri kaldırılması arzu olunmak
tadır. Bu talep seyrüsefer memur
luğuna havale olunarak tetkik et
tirilecektir. 

YENi HARBiN MESELELERi 1 

İtalya, demiri ve kömürü 
• 

artık lngiltereden alacak 
İtalyanın vaziyeti sunden rıine da· 

ha beUI oluyor. Bunu da bilhassa gös
teren keyfiyet İngiltere ve Fransa Ue 
bir taraftan, İtalya ile de diier taraf
tan )·akında l'lrişlleceii söylenen mü· 
zakerelerin müsbet neticeler verece
iine dair ümitler beslenmesidlr. 

Fakat mw.ıakkak olan blrşey daha 

var ki bir blum dikenli meselelerin 
bu.lunuşudur. Bucünlerde bu mevzu ü 
zerinde çok meşrul olan İncUII mat
buatının dedlilne cöre bu dlkenll me
seleler de cerek denlz mütehassıslan 
ve serek hukuk errb&bı tarafından tet
kik edilecektir. Fran.u ile İnl'iiterenln 
ook dütündükterl keJ'fb'etln ne oldu· 
fonu söylemek li•ım r;eline Londra 
ve Parls kabinelerini asıl mewuı eden 
clheUn A1manyaya kartı açılan lk&t
sacli harbin muvaflak.l7etlni temin ol· 
du.iu hatırlatıJablllr. 

Almanyaya k&r11 lktısacli harp var. 
Almanyanın muhta9 oldufu iplldal 
maddeleri. ylyecej1 ve salreyl ona 
1'Öttdernıeme1ı tamamUe temin etmek 
isteniyor. Fakal Almanyanın etrafında 
birçok bitaraflar vardır. Bunlar Al .. 
manya ile ticaret ediyorlar. Bunlarm 
ticaretine mlnl olmak.sum Almanya7a 
mevaddJ iptldab'e cönderllmeılnln i
nüne nasıl l'eı:lleeefi lı:e:rflyetı var. 

Şimdi meseli. İtalya. ile mevcut me .. 
seleler tetkik edilerek bir neticeye baf· 
!anmak istenilirken İnclltere Ue Fran.oa 
bn ciheti, yani İtalyanın mülteflkl O• 

lan Almanya ile devam eden alq ve· 
rlşlnln önüne l'eçmeyl dqüntiyorlar. 

İtalyanın Almanya ile olan ticareti, 
unnediidiflnln akslM olarak karadılll 
ziyade denlz yollle olmaktadır. 

Bunun da sebebini şöyle i:ı.ah edl-
7orlar: 

Avusturya maJU.m tekilde Almanya 
&arafuıdan zaptedildlkten sonra artık 

Berlin • Roma mihverini teşkil eden 
iki devlet bitlşlk birer komşu olmq

mu.şlardı. Arada Brenner ceçJdlnde de 
iki taraf arasındaki yel'ine demlr1ol• 
bulunuyor. Fakat bu demir.rotu öyle 
büyÜk mikyastaki nalı:Jlyata miisall 
deflldlr. Onan için isler istemez asıl 

ticari nakliyat İtal7adan Almanyaya 
deniz yollle ve dolatarak oluyor. Bu 
ıün İtalyanın umumi ihracat.om yü

de 25 miktarı da Almanyaya yapıl • 

maktadır. Almaıı7anm aldıfı en &1-
J'&de prap, me7va, ıebze,.e taa.Uük e
den ;yiyecek maddeleridir. Buna kaqı 
ital7anm da Almanyad&D aldıkları 
vardır. 

Alman7anın umumi lhracabnuı 7iis
de Z'J mlldarı İtalJ'aya oluyor. Bllhasea 
kömür, çelik, eleklrik aletleri l'lb~ 

Kömür ancak denk J'OWe aevte ... 
clllmekledlr. 

B11 noktayı lı:aydetlikten sonra ta 
a11nlerde İtalyanın İncillere ile olan 
licaretlne l'eı:lleblllr. Bllhaua kömür 
ticaret ve naldl7atı için tutulmq olan 
150 kadar vapurdan bahsedUmekte • 
ıllr. İtalranm hariçten alacaiı kömür 
meselesinde İnılltere ile olan müna
aebahnm büyük bir tesiri vardır. 

Almanyadan &'etirtecefi kömürü llo
terdamdan alan İtalya arlık deniz yo
lunan İnclllzler tarafından kapanması 
üzerine bu alqvcrlşl İnr;lltere ile yapa
eaktır. 

ALİ KEMAL SVNMAN 

i !) t11iI • l !Ili;f~ 
Macaristanın vaziyeti 

Yazan: Ahmed ~ükru l.SME& 

l'olonyanın A.lwa.ııya So,· et!1:r 
araıı;ında parralanmasile m~ydan:ı. ce
len )'eni istihale içinde Macarl..:tarun 
vazlyett haylt nazikleşmişt:r. Bili.ndtfl 
1ribi, yirmi senedenberi, 1\Iacaristarun 

harici poUUkast şu nokta uzerindc top

lıınmlŞtı: Triyanon muahedeslnln zin
cirlerini kır_arak, budutıarı dışlnda ka

lan 1\-Iacar nüfusunu anavatana &'eri 
getirmek. Trlyanon muahedesile ana
vatan dışında kalan l\lacar nüfusu da 
malfim oldufu üzere, üp komşu mem
leketin hudutları tçtnde bulunuyordu: 
Cekoslonk:7a, Romanya ve YUl"oslaY-
1a. Esasen bu üç devletin, aralarında 
.Kücük antant» denilen kombiııe-ıonu 
yapmalarına sebep de Macar iredan
tlzmi idi. 

rtlacarlstan, bu l'•Yelerini elde ehlıelıı: 
Jçin 1914 haıblnden sonra İtal1a ile 
beraber yürüdü. Cüu,kü İtalya atatli.lr.o 
~leyhtan bir siyaset takip elmekte idi. 
Almanya orta Avrupada kuvvetlet -
tikten sonra. statüko ale7htarhfının 

alemdarlıtı bu devlete intikal etli. 
Versay sistemini yıJunak lçln Alman
ya. ve İtalya el ele verdiler. Polonya da 
bu kombinezonun pasif yardımcıS& ol
du. Binaenaleyh Macaristan pusu ku
rarak fırsat kolladı. Her üç devletle de 
- Al.man.ya, İtalya ve Polonya. - mü
nasebetleri samimi idi. Almanya sıra 
ile ür küçük antant devletini yere se-

recek ve Macaristan da. bu karış,klık 

telnde pa7mı alacaktı. Cekoslovakya
nın birinci taksiminde Macarlarla 
meskün olan toprakları alarak üç kü
çük antant devJetbıin biri hakkında 

besledJfi emellerine kavU$lu. Fakat 
bununla ikllfa etnılyerek, ikinci tak
simde nüfusu l\facar olnıayıp Slavdan 
ibaret olan !tütenyayı da aldı. 

Çekoslovakya hakkıntlaki emelleri
ni, en geniş hudutları içinde tatm.ln 
etmefe muvaffak olan !\lacarJstao, şlm ... 
di Alman darbesinin r.omanya i.i.zcrl~ 

ne düşmesini bekleml7f' ba1;lamı.ştL 

Fakat vaı:iyet hi1;1 de beklenlldlfl &ibi 

inkişaf etmemiştir. 

FılhaL.Jka. şimdi şaı·kta ufuktan ko
pan bir tır!ıuanın &'elip Ma<'ar budu ... 
duna dayaudıfı m.altimdur. Garip te· 
cellidir kı Polonya ile hudut kOlll.IJUSU 

olsun diy·~. Karpatlar R1Hı:yasını ilhak 
eden Macaristan, ıtmdl ayni noktada 
Polonya ile defll, büyüklü kücük:Jü. 
beyazlı kırmızılı bir düzlne Rusyayı 
bir araya tophyan büyüle Sovyet it· 
tUıadile komşu olmuştur. Bu ıartlar al. 
tmda .Karpatlar Rusyasının sahibi zor 
bir vazlyete diino.ii.ş olacaktır. Alman
yaya ve İtalyaya hoş görünsün d.Jye 
antikomintern pakta l'İren ve girdlll 
lfin de Sovyetlerle mün:ısebetl inkıtaa 
ufrıyan lKa.<'arlstan, derhal yeni Sov
yet komşoslle münasebttterini iade et
mefe karar vermiştir. Bu, şüphesiz ye
rinde blr karardır. Fakat yeni komşu. 
1\-lacaristanın burU.nkü içtimai ve ik
tJır;adi kurumunun deva...nında. menfa~ 

ati olan zümre için de tehlikeler l'e
tirmektedlr. Macarlstanm en l'eri bir 
feC'dal sistem içinde Yatadıtı anutul
mamalıdır. l\lacarlstanda toprak bü
yiık asılzadelerln tllerindedir. \~e nü
fusun üç nıtJyonu topraksız köle vaı:l
yetlndedlr. 8onra M;ıcaristanda çok 
kısa bir müddet i!:in, Bela Kun idare
sinde komünist rejlw.i tatbik l'dlldlii 
de hatırdan çıkarılm.Amahdır. Bu sı

rada memleketi 1-.ua boian «.kızıl le· 
rör» ü, daha a'I kanlı olmıyan «beyaz 
terör• takip etmişti. Bu mücadeleler 
yapıJah yirmi seneye yakın bir zaman 
olduiu halde Macaristan, büyük çift. 
ilk sahiplerlnln mukavemeti kanısın
da bu toprak meselesini haUedewt"miş 
ve bu yüzden mtmlekette blr takım 
revolüsiyoner cereyanlar bellrmittir. 
İşte orta Avrupa vazi7etinln yeni isti
halesi içinde Macaristanı karşıhyan 

dahili ve harici zorlukların bazıları ... 

Evi taşlamış 
Beylerbeyinde Tekke sokagında 

3 numaralı evde oturan Hakık oglu 
Nazif ötedenberi arası açık bulu
nan ve ayni sokak! ı 5 numaralı 
evde Haşime adındak, kadının e
vini taşladığından yakafa.narak ad.. 
l~eye v~rilmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Mahalle içinde mer
mer tozu fabrikası 

Küçllkpaaarda ıtüoültdoıap ... 
kaiuıda oturan bir oku.,..ucıımua 

7a117or: 
cBti.kiimet ve betedlyentn bal

kın ııılılıalUe yakınılan alikadar 
oldufuna kimaıentn filpbesi yok, 
Fakat biıılm maballemlziu de 
ııhhatlmis bakımından blr derdı 
var ki, acaba beledl7e bu işi nasıl 

balledeblllr diye d1'9ünüyoru .. 
Mahallemizlo içinde bir mf"rmer 
tozu fabrlkast var. Gündüz ve 
l'ece saat on birlere kadar cilriil
tüsünden ve on bir metrelik ba· 
casından pencerelerimize ve ti 
clferlerlmlze kad"r lnen tozların· 
dan kendimizi kurtarmak acaba. 
mümkün olmıyaaak mı!. Bel~di

yenln bu vaziyeti tetkik etmesini 
rica ederiz. 



,"O S K OV A O A' K 1 FAAL i Y ET J 

EN SON DAKiKA 
..... ...,.__ - ·~ . 

1 . 'U..IU.'l.lulll.D.JLlj:- [:1~ 
İsme Dair .. ( 1 mcı salııfeden devam) 

&o, .. yeıler bir taraftan TürkJ7e ve 
\kanlarla sıkı bir faaliyet ve t.emas 
11.h:\fauı edeı·lerken bir taraftan da 
\ırnanya ile ~enJ temaslara ve şimal 

ulan ile de bazı rorilşmelece cec
bulunmaktadırlar. H.ı.klki vaziye

\re ridJlmek iRtenUeo .1ol11D ne ol-
11, pek tabii olarak bütün devlet: 

erkezJerindc ve milletler arasında 
ıak edilmektedir. Bu arada bizi de 
alandıran hiç .}üphcalz Anadolu 

' lJSuıın 1\-Io~kovadan ve llava.s'dan 
len vcrdlif felırrattakt ,u fıkradır: 

•Öyle zannediliyor ki, Saracoğlunun 
ın gece nihayet bulması icap eden 
kovadaki ikameti Sovyetler tara
an cPolonyadaki vaziyetten çıkan 
· leluri halletmek üzere> mtistace-

11 r.roskovaya d.avet olunan Alman 
~ciye Nazırı Von Ribbentrop'wı 

vasaıatı sebebile bir nıüddct uza
ı muhtemeldir. Ve yirıe bu sebeple 
acoğlu ile Molotof arasında yarın 

~ tekcll'rfu· eden a:örilşmeler de te
'<l!lur edebilecektir.> 
~oskovadan yeni bir m.ıümal alın
~iı için bu b.1.bcrlu ne dereceye 
~r doğru olup olmadıiını bllmiyo
~ .Ancak, Saracoilunun !\loskovada

~örü.'8Jeleri,ile .. tJman Hariciye Na
m goriıfmeleri arasında ne ctbl 
mtmasebet: ve rabıta olabUeceli 
ka.ten dimailarda bir sual doiu
k mahiyettedir. l"lonyanın tak

~ veya bu mü.nasebeUe çıkan ihti
ar.n lzale.s:ind·) bh:lm ht Uir rolü

tıü.ı olm.:fuima naz.aran dlmailara 
· im olaiJllecek "u:ıl ~llsllelcrl tun 

olabilir: 
1- Almanya - So, .. yeı Ru~ya ara
da. yeni btr anla.~mJ. mı yapıyor Te 

•ı.ı. anlaşma Türkiye Jle de anlaşmayı 
'-1 icap eUirJyor?. 

:!-- Almanya carpia. ha.. .. ımları Ue 

~hln kuvvctllf' tarJJ~bilmek için 
ltıtkmı ve cenubuuu iyiden jyJye em
~et allına almak !(in Sovyel Kusy" -
' ~anlar .. Türkiye ve Macaristanm 
~hın devlet•ere kartı tam bh.arafhk-

nıı temine nai ,ayret ediyor?. 
3- So\·yct r..u!'ıva .. Almanya ara

~d:ıki .ıdcml trcaçüz paktı bir itti
~· kalbedlllyor da acaba bu ittifak 
tşısında Türkiy~nln ça:ıiyeti de mi 

~v:ı.uu müzakere oluyor!. 
4- Sov> et nu~radı.r. acaba Alınan
~ Türklyenln ta"·usutu ile l'arp dev
~leri ile bir anla!;im& ha'lırlanmasını 
~ki.nı..ıı mı arıyorlar?. 

s__ Sovyet Ru~ya - AJma.nya ara -
-..da r;izli bir pakt Vdrdı da acaba srra. 
~lttıdi bu paktın bazı maddelerini tat~ 
~e ~eldi de bunun için Türkiye .. 
~nya - Rusya ar~ınd.a anlaşılm· .• ~ı 

iktiza eden bazı ılyasi 

varT. 
noktalar mı 

6- Acaba Almanya 80V7et Rtı1)a. 
nın yardımı Ue Tiırkiye ve Balkanların 
tam bltarathfıru muhafaza etmeltı:lnl 
lemine çal14mak suretue lklısadi ab · 
Iukanın teı;lrlerinden kurtulmak ve 
Ballianlar, Türki7e, Sovyet Ku:;)a Ue 
iktısadi ve ticari münasebetlerini ıslsll 
ederek şak'k ve cenup yollarındı.\n bcd
lenmek mi istiyor?. 
1- Sovyet Rus,.a.nuı yardımı ile 

Almanya acaba Türki:renln İnrlliere 
ve Fraruıadan a:rrıJmasını mı temine 
cal~ıyor?. 

8- Sovyetler acaba Türkiye Vf' Bal
kan devletleri ile bir fttlfak veya yeni 
bir pakt mı yapmak istl7or? 

Bütün bunlara benzer dab• birçok 
sualleri ve tahminleri vazlyt.•Un ha
kiki lnklş.d ve tebellüriine kadar blri

blri ardmca. sıralamak mümkündür. 
Fakat, hepsinin de haJdld havad!"ler 
haklki çehreleri ile efkirı umumlye
lere verlllnctye kadar hiçbir kat'i ma
hiyet ve mana iktisa.p etmesine imkin 
tasavvur olunaıruız. 

Yalnız bizim bildiğimi• ve aklımızın 
erdiği bir14ey vana o da TörkJyenin 
prk.i Akdeniz ve Balkanlar sulhunun 
muhafau.CJı ve mudafaası lıusu~unda 
İna'lliz ve Fransızlarla t~riki m~I 
yolunan clrmiıf bulunma•u ve yine Ka
radeniz, Balkanlar ve oowı pt:k tabii 
mütenımlmJ olarak prkı Akdenb sul
hu ve em.niyeti lı~abına SovYet do~t
la~'llllızla b~ do.stJutun icap ettirdtii 
muta.bak.ati mahfuz tutmak yolun• 
dakl haUı hareketldlr. ki. hu hattı 

hareket Türk CumhurJyeUnln kurul
duiu rindenberl kendisi için tuttuğu 

di•rüst ve aştkıl.r politika yuludur, de
ii~memiştlr. 

Ve yine 1\-lilli. Şef ve hükiunetimlz 
milletin tam itimat ve beraberllilni 
haiz bWwıarf\k Türk mlJletinin mu -
kadderatı, i~tl.klil ve hürriyeti bakı-

mından çlı.mı, bulundukları en hayırlı 
ve mes'ut neticeler getirecek yoltaı ü
zerinde de azim ve metanetle yürü -
mtkte buulnııyorıar. Bil itibarla, ta.h-
mln ve mütalealara a-.ıa ne ballanmak, 
ne de cü,·enmemek: vakıilara l'ilinat 
rtmck, lıidi.;elerln resmi ve hakiki 
çebrelerinr Ulıo..ı.t t'tmek muh.lkkak ki 
Türk efkıirı umumiye:ıi tein birinci 
ş.arttır. Ve .• yine emin olmak ııtnn~dır 
ki, Türk rni1Jetl ve onun ba"'ındaki

ler bu yüksek milletin istikbali için en 
hayırlı veçhe! hareketi en hür, ınü~ta
kll ve her hırlü nüfuzdan azade 
olan milli kararla. tesbit edecek rüş-
tün daima. en yük~f"k vasıf ve ifadesi-
ni haiz buJuuuyorlar. 

ETEM İZZET BENİCE 

.. ... ıı::::I .................... .. Varşova ~eslim oldu ı 
Varşova yirmi günlük bir muka-ı 

vemett.en sonra nihayet dOn öğle 
üzer; •eslim olmuştur. Zaten şehir 
tama: .lile harap olduğundan, veba 
hastalığı ve açlık da baş göste -

Kızılordunun Macarlarla ilk 
teması nası l oldu ? 

rince, Polonyalılar teslim olmağa Paris 28 (A.A.) - Havas ajan • 
me<?bur kalını~lardır. Sokaklar ce- sının Munkaez'deki hususi muha
seterle doludur. Bombal4r su tesi- biri; Sovyet kıtaatı, evvelki gece 
satını bozduğundan halk susuz kal- Polonya - Macaristan hududuna 
mı.ştır. Yangınları söndürmek ka- yakın bir mahalde kAin olan La-
bil olamamaktadır. vocne'de Macar askeri memurla -

Bilakayd ve şart teslim muka - rile resmen temas tesis etmişler -
velesi dün imzalanmıştır. Şehir dir. 
cuma günü resmen teslim edile - İlk !mas; ~iddetle yağan bir kar 
cektir. . altında ve otomobil fenerlerinin 

ışığı sayesinde, albay Kutzuk'un 
kumandasındaki Sovyet mtimes -
silleri ile albay Ktı.qJ!IY'in kuman
dası altında'ki birçok Macar za -
bitleri arasında vukua gelmiştir. 

Sovyet zabiti; Kı.zılordu namına 
kendisini takdim etmiş ve Macar 
zabitlerine hududun Polonyadaki 
kısmına vaz'ıyed etmekte oldu - ı 
ğunıu bildirmiştir. 

Bilahare bir toplantı yapılmış
tır. Her iki tatarftan tebrik hita - ı 
heleri irat olunmuştur. 1 

Sovyetler, •yeni Macar kom -
şuları ile i)"i münasebetler idame ı 
etmek arzusunda. olduklarını be
yan etmişlerdir. 

Bu sabah iki taraf, hudut hat -
tında müşterek bir istikşaf yap -
mışlardır. 

Sovyetler de Galiçyadaki bütün H 
petrol havzasındaki işgali tamam- ariciye Vekilimiz Sovyet Ziraat sergisini gezdi 
lamışlardır. 

Garp cephesinde Fransızların Moskova 28 (A.A.) - Türkiye /' dar Akay, dün öğle üzeri HariciyeJ zır bulunmuştur. Ziyafetin sonla-
Sarbrük'ti kısmen muhasara et - Hariciye Vekili B. Şükrü Saracoğ- Vekili şerefine bir ö·'le ziyafeti rına doğru B. Saracoğlu ve Molo- 1 
tikleri bildirilmektedir. Bu cep _ lu, refakatinde B. Cevat Açıkalın, 1 vermiştir. Bu ziyafette ezcümle ı tof nezaket nutukları teati etm~ 
hede topçu düellosu devam ediyor. Feridun Kema:l ve Zeki Polar ol- B. Molotof, Voroşilof, Mikoyan, Po- !erdir. 

Bir Ingiliz filosu şimal denizinde duğu halde dün Sovyetler Birliği temkin, Dekanozof, Lozovski, Te- Akı;am B. Şükrü Saracoğlu bü-
yirmi Alınan tayyaresinin taarru- ziraat sergisini gezmiştir. rentiyef ve daha sair zevat ile yük tiyatroya giderek cCasseno -
zuna uğramışsa da, isabet olmadığı Türkiye büyük elçisi B. Ali Hay- Türkiye büyük elçiliği erkanı ha- isettes• balesil)i seyretmiştir. 

bi~;i~:~i~.apuru da esrarengiz Portekiz-Alman münasebatı hasın ane bir şekil aldı 
bir tahtelbahir tarafından batın!- 1 

rakol gemileri tarafından kurta- dan muha..~anıatm baş1adliındanbe.ri yet anlaşmasını müteakip Almanyaya müttefiklere yardımı istUıdaf eden 1 
mı.ş, mürettebatının çoğu Rus ka- ı Londra 28 (A.A.)- Portekiz tarafın- ı kiir bitar:ıfhk vaziyeti, Alman - Sov- ı JamtŞlır'. Salazar hukümetl deni.o: de 

rı!mışlır. 

1 

İnglller.e)·e karşı takından müzaheret- f karş• lıasmane bir mahiyet ahnai;a b•ş- bahri tedblrler alm1>tor. 

RADYO HABERLERi Portekiz sahilleri açıklarında Alman tahtelbahirleri 
Romanya}a iltİCll eden Lizyon 28 (A.A.)- Labrador ismin- 1 kiz sahilleri açıklarında bir Atman Gemi yoluna devama mı.iiaade olun-

Leh zenginleri d•k·· Port··ı· balık•• - ·misi·, Por•-. 1 .. ft.,,, lo· • .e trhte1bahlri tarafından araşürılmu;tır. 
• madan e\·yel iyice ara. hrılnlt1'tır. 

• • • • • • • • • • .. ~ 1 

Bükreş 28 (Radyo) - Bükreş, 
Polonyadan kaça01 zengınlerle dol
muştur. Bunların hemen hepsi o
tomobill<?r!e gelmiştir. Bu otomo- 1 

biller binden fazladır. Şimdiye 
kadar Romanyaya iltica ed~n sivil 
ahalinin miktarı 20 bini bulmuş -

ALMANYA - SOVYET RUSYA ITTIFAKI MI? 
tur. (Biriu·i sahifeden devam) 

I:.on1anyaya ıirerek Karadeniıe doi
ru yürümek rr.ecburiyetindecllr. Al -
manl'.lr garpta toplanıyorlar ... a Alman 

orduları başkunıandanhiının u ks -
naate vardığı düşünült'billr: Ru1ya .·e 
Balkan devletleri Almanyaya ('<'lıuhu 

H~kumet bir emir isdar ederek 
mülteci Polonyalıları on beş rün 
içinde Romanyayı terke dav<?! et
miştir. Bunların beraberlerinde 
getirdikleri kıymetli eşyayı sata
bilmeleri için bir komisyonun ne
z;..ret. altında hususi bir salon a - şarki yoıw,u kar .. tıyorlar. 
çılrrıı.)tır. Bu gibi eşyayı hariçte Garpta bir ta;o.rru-ı meself":.ine ge
mültccilerden satın alanlar ağır ı lince, hatti lloHar:da ,.e Belı:ika ii-
c~zaya çarptırılıi'caklardır . zerinden de olsa, büyle bir harrkrt. mu-
Varşova elçimiz geli}Or lıasara edilmiş ve oitııin biı hale gel

miş bir ga.rnizonun yapabilf"<'rii U-
Bükreş 28 (Hususi) - Varşo - mıtsi, bir (•kışa benzer.• 

vadan buraya gelnıiş olan Türki- Romanya ml•h:ıflll dl' bu ziyareti a-
yenln Varşova büyük elçisi ve el- lika ile takip ediyor. Bu mehafil, Al· 
çilik erkilnı perşembe günU İstan- r.ı:.uıyanın Ru~ya He te.,riki mP!'laiyi i
bula hareket edeceklerdir. 

Berlinrle yeni bir iı,;lial 

Alman~·anır: Moskova ~!'.irı ile, ı 
Sovyet!er Birliğinin Berlin sefiri, 
bu müzakerderde hazır bulunmuş
lardır. 

Saat 22 de (mahalli saat) başlı
yan muzakereler, gece y1rısrndan 
sonra sona ermiştir. 

SOVYETLERLE ASKEHİ BİR 
İTTİFAK :t.ff? 

Parıs 28 (Hu usi) - Musko,·ada 
Poıonya meselesinden başka Bal -
tık devleticrin;n ''azıyetı d<? gö -
rüşülecektir. 

gazelelerı, bu sey.ılıatın Romanya 
iı;in de Rı.c;yadan dostluk havası 
getıre~e~.ni dostane bir lisanla 
yazıyorlar. 

MÜZAKERELERDE STALİN DE 
HAZIR BLUNDU 

Londra 28 - Buraya gelen ma
lumata göre, M05kovada dün gece 
yap·lan ,!k müzakerelerde .3talin 
de hazır bulunnıuştırr. Neşredilen 
ilk teblıgde, bu 61rüşmelerde Po
lonyanııı işgalinden miitevellit me
selelerin görüsüldüğü biloirilmek
ledir. 

RO,IA G.\ZETELERİ:\İ.. 

"IE~KİY A Ti 

Roma '!S (.\.A.J- Gazetelrr birin-

ASKER· GÖZİLE CEPHELER 

daıne için yeni tavizlrrde huluna<"ıAğı
nı zannetmekte ve bu ta'·izlerhı neler 
olabileceğini merak etmekWdld. Bu Faris 28 (Radyo) - Alman ga

zeteleri, Berlinde Tempelhof'da hır melıafiJe cöre, .:\lm~nlar, Varşov~ın 
iştial vuku bulduğunu saklamıyor- SovYetler t:.ırafıudan t.ıl~p rdllnıesin-

Almanyanın &)\·yel Rusya iıe 
askeri bir ittifak yapmak istediği 
de söylenmektedir. Almanya bu 
ittifak ile yeni bir sulh tarnızu 
daha yapmak istiyecekl11'. Alman
ya, garp devletlerinin bu yeni 
hamleyi reddedcmiyccıcğini ümit 
etmektedir. 

ci sahifelerinde iri harfJrrle: fakat hic 
bir mütalra lliıl'e ttrnth<ilzin; l\lus -
kova kont'eran:oı.ına au ha\'adisleri nea;
r('tmeklf' 'f' ,\iman - Ru~ mf'sat bir-

(Bir 'ıcı •uhifeden devam) 

~ ha.eke!. dolayısıle parçalara ay-. 
ıı;arak, yer yH mukavemet eden 
~erkezlerden biri de ortadan 1 
;-alk.ınış oluyor. Asker ve subay -
~rııun, komutanlarının ı.nanıl -
llıaz kahramanlığına, 14 - 15 yaşın
ıt;,ki delikanlıların silaha sanla -
tak düşmanlarile ölünci ·e kadar 
larpışmasma, Varşovalı kızların 
~rklarda kazdığı siperlere ve can
tiparane mukavemete rağmen, 
l'arşova nihayet bir harabe ha -
'nele düşman elıne gcçm;ş bulu-
4uyor. 

Fakat Alman c/" bundan ne ka
!ancıılar? Polon) a ordusu yıkıldı, 
'!ağıldı, fakat şimdi onun yerine 
Iıo fırkalı bir Kızılorcıu kaim ol
llıuş bulunmaktadır. Bu vaziyet 
~arsısında Alınanlarm şarktan gar-' 
ve külliy<?tli kuwetler sevkede -
b",ğine ihtimal verilemez. Şimdi iş 
Uttin ademi teca\'ÜZ paktına rağ-

men, Almanyaııın şarkla bıra: - !ar. Beş ölü, dört yaralı vardır. den de ondlşe etmektedirler. 
kacağı aske_ı:i kuvvetin hiç olmazsa, Polonyada örfi idare Alman müııevvı•r tabakası arasında 

hoşnul,uılu.fun gittlk('e arttıtı mu-Kızılordunun buradaki kuv\·etinin Londra ~8 (Radyo) - Almanya, 
yarısı nisbeti~de olması~dad:r Polom-ada işgal edilen yerlerde 

Alman erkanıharbıyesı .yıldı - örfi idare ·ıa. ı · ·t· 
rım muharebesı. ile ümit ettiği ne- ,. 

1
, ~ e mı: ır. 

hakkakhr. Bunlar: ,nız kan dOküyor 
ve kaıanıyoru7.. Sonr:ı bac,kalarına he
diye edi~·oruz» drınekt(' '"' hayr~Ue
rini saklamamaktadırlar. 

Fakal \'3liyetiıı llf'Zaketi dol.ıyısllr: 

Almanların Fo\·yetlert" dah~ birçok 
ta.\·izlerde bulunnıağ,. hazır olduklarına. 

ticeyi elde edememiştir. .Mareşal Şımal denızıncld;.ı mıılıart>he 
Göring'in Polonyayı~ temizledikten Roma ıs (Radyo,- Aln1an f.,titıba- 1 
sonı-a, yetmiş fırkanın garba g<tn-

1

, rat büro~u bildiriyor; Donanınamızla 
derileccği hakkındaki şatafatlı be- İngiliz donanması arasında Şinıal de-
yanatı suya düşmüştür. niziııde vukua gelen n1uha.rebcde- bir d'1 ihtimal \'eritmektedir. 

Polonyada harp bitti. fakat harp tayyare gemisi ve bir salfıharı• nrh- ?\t·\·vorkta.n gel('n h;t\)('rler. Mo ... ko-

_9.evam edi:yor. ERKANIHARB hsı batırılmıştır. Donanmamız bir ba- vada ilk olarak Polonyanuı taksimi 
T I bara utramaınıştır. mf"selesinln görü.,:üJC"ceğ-lni bildlrmek-

B i.Sİm hah~e~i g1ızino~u Roma. ·?s (Radyo)- İne-iliz Bahriye tedir. Amf"rikan l':tı.tttlerL Stalinln 
Taksim bahçesindeki gazinonun, N"ez.aretinin resıni tebliii: \'irmi Al- I Polouyad.lki Alnıan muvafiakiyttlr -

inşaatına devam olunnıaktadır. man t.ayyare~i Şimal denizinde douan- ı rinden aı.ami istif:ıde rd,.l'f"~int' ~üphe 
Cumhuriyet bayramında tamam - mamıza taarruz etmi Ur. Bir tayyare etmemektedirler. 
lana-caktır. Bahçede ayrıca methal: genıisi ile bir zırhlı batııiı hakkındaki İtalyan ~.:1.7.ttelt'ri iM- ilıtiyath bir 
kapısı i!e gazino arasında bahc;e haberlt-r yalandır. 
müstalıd~mini için bir bina yapıla- ---------------
caktır. Bu bina bahçesinin zara -
fetini boz.mamak için bir ka• kü
çük ve bahçenin umumi ahengine 
uygun olacaktır. 

Z..-\ YI Ankara Etlik ilk okulun-
dan aldıı:tıın sehadetnameyi kaybettim. 
Yenisini u'·it•ağnndan eskisinin hükmü 
yoktur l'vlehınet oghı İl'fan 248 

lisan kullanmakta vr Turkiyr J~ariciye 
Vekili Şükrü Saracoilunun da Mosko-
vada bulundulunu trbarüt tttirmE"kte
dtrler. 
İLK MÜZAKEI\E iKI SAAT 

süRDü 
Moskova 28 (A.A.) - Royler: 
Dün gece Kremlin sarayında 

Von Ribbenlrop ile Molotof Staıin 
de hazır olduğu hölde Polonya işi le 
alakadar meseleleri görüşmüşler· 
dir. Müzakereler, 2 saat sürmüştü.. 

Est )nya Üzerinde 
~o ;yet Tayya e eri 

Bu kara levhadaki satırları gözlerim seçer seç
llıez deliren bir sayha kopararak, yataktan fırla
ılıın ve .. Gözlerimin önünde Cahidi buldum. Cahıt 
<lipdirı idi, kar~·mdaydı, yanımdaydı, yakama ya
~ışmıştı: 

butün hissettim. Son anda da yine Cahil sanki göz
lerimııı önündeydi, çamların arasında idi, yanım -
daydı, karşımdaydı öy!e bir yüz kindar bir gözle 
gözlerimin içine bakıyor: 

- Sen hakikaten bayağının bayağısı imişsin .. 
ıDiye yüzüme haykırıyordu. İşte, bu haykırış

.. tın sonradır ki: 

(1 iııci salıifedeıı devanı) 

rasında büyük bir endşte hüküm sür4 

mektedir. Yarın nt" olaca.tını kinıse 

bilmemektedir. 
BİR POLONYA TAYYARESİ 

LETONYAYA İNDİ 
K aunas: 28 (A.A.)- Polonyalıların 

b ir askeri tayyaresi dün burada yere 
inmiştir. 

- Bana da hiyanet ettin!.. 
Diye yüzüMe bağırıyordu. Cahide: 
- Hayır .. Hayır .. Sana hiyanet etmek 

tapın"dım. Senin intikamını almak içindi! 

için - Hih .. h .. h ... 
Diye hızlı, keskin acı bir feryat kopardım 

ve .. Dizimdeki baş bu feryatla, bu keskin haykı -
rışla birdenbire yerinden fırladı: 

- Ne oluyorsun Belkis?. 

4 k i..'ôiideu mürekkep olan mll.rette -
batı tevkif ve tayyare m üsadere o -
Junmuştur. 

Lltvanyanın temerküz kampla rında 

10 bin Polonya askeri mevkuf bulun
maktadır. 

l"on Ribbentrop'un Mo;kovada, 
Sovyet Rusyayı Ballı.< d._ v!etle -
rini bırakarak, cenuba, Basarab -
yaya doğru çekmeğe de ça'.l;ia -
caktır. 

NEVYORK GAZETELBRİNDE 
ÜÇ HABER 

Nvyork 28 - Mosko,·a müzake-
relerinden bahseden gazeteler, 
Sovyet Rusyanın tamami_retine rı
aye\ edeceğine dair 'flliden lemı
nat verdiğini, Sovyet Rusya ite 
Almanya arasındaki ademi teca -
vüz muahedesinin askeri bir itti -
faka kalbedıleceği ri,•ayel edildi -
ğıni, Hitler'ın gelecek hafta içinde 
yeni siyasi bir nutuk söylıyeceğını 
yazıyorlar. 

RUMEN GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Bükrc~ 28 (Hususi) Rumen 
mehafili, Türkiye Hriciye Vekili 
Şükrü Saracoğluııun llfoskovaya 
vaki olan wyahatıııe çok büyÜk 

_:_I;eınmiyel atfetmektedir. Rumen 

liğ'iuin diplon,asi sah~ında ctni inkl
!?afuu ehenımh·etlt> kaydetmektedir -

Jer. 

FOX KIBBDiTROP HAKİcİYE 
VEKİLİ:U:İZLE GÖKt~E:C'EK 

Rontil., 28 (llu. .. usi ı - ..ltoskoYadaıı 

bildiriJJi~ine gOre Fon Ribbetrop1 Tür
kiye llarici:re Na:urı Şükrü Saraco&Ju 
ile bir mlilikat yapın.ık i~·iu randevu 
aluıak t:l.'•a.vvurunu nıuh:ıfaı.a rtınek

tt.-dir. 

31AİSKİ LORD llALİl'AKS 
İLL: T.EKRA.R. GÖRl'STl~ 

Londr ... 28 (,\..,\.)- Dün ceı.·t- :\fa
İo.;ki Hariciye Xezarttint> cidrrf"k Lord 
Ha1ifaks tle ıöru.,muo,tur. 
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OMiT ŞARKiS i 
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k.büyük muvaffakiyetle devam etmektedir. 1 

Türkçe sözlü. - Arapça şarkılı ------, 
Bu akşam S. " ınemasında SA K A R Y A 

En esr~rengiz,, en cazip ve en kuvvelli macera ve aşk filmi... 
D ANGKOR Hint ibadetgahının esrarı ... 

Mr. M OT O'nun SON KOZU 
Büyük Japon 

PETER 
polis hafiyesinin en son muvaffakiyetleri 

LO R R E ve R OCHELLE HUDSON 
tarafınd~n qynanmış fr.ansızca sözlü harika filmi 

1 Yazan: l\lEHMED HICREf 1 
13 rakamının uiursu:ı oıdui'una :

nan:ınlardan biri de benim .• 
Efendim, ben 1917 senesi ubat a'·ı

nın 13 üncü cii.nü, Anadolunun . lrin 
bir kasabasında, 13 sayılı bir '''de, ı;a
at 13 sıralarında dotmuı;.um. Babam 
adınu, Mchmed koymuş .. Doidutumun 
13 ünciı günü, kasabaya yllkuı blr 
köyün düşman tarafından iş&'al edil
mesi üzerine, birçok aileler ribi, benlnı 
de ailem kasaba:rı terketme\c me<"burı. 
yelinde kalmış .• 

Kaçarlarken; yolda babamın arka
daşlarından biri, kendisine adımı ne 
koydu.tunu sormuş.. &bam: .Meh -
med!.» cevabını \~rincc, o zat: c- Cev· 
det Bey~ demiş .. Hicret edi7onu; ço
cuğd. bu ismi vernıen daha muvafıktlr. 

İşte bu teklif tuerlııe babam, !lfeh
mad ad.una ŞU mahut kelimeyi d.e ltl
ve etmiş. 

Bu isJmdeh dolayı başıma neler cel
diğint bUmezslni7: 

Lbede iken, yqh, fakıA&. çok asabi 
bir tabiiye hocamız vardı. Bu zat bir 
gün bent derse kaldırmıştı. Derse alt 
..sualler sormadan önce, adımı ötren
m.ık istedi. «- Hicret!» dedir. Hocam 
önce ha.yretlt>, sonra ka!]larını catarak. 
sert sert yüziıme baktı: 

«- Brt- aptal:• dedi. «Sen daha il
mini bilmiyorsun'h 

HO<'aquu bu 5'Öziı ~ui ·"'ırtnuşlı: 

•- ::"ıieden efendim?• diyecektim. Fa· 
kat dilimi tuttum. der.ıf'dmL O devam 
etti: 

«- Se•ıin adın Jlil·ret değil, Hicri -
dfr.» Ve bundan sonra htcretın muen
nes olduğuuu sOyllyerek, uzun uıun 

sari \'C nahiv J..alde!crlnden bahaettL 
O gün der~imr çalı.ş.amanu:ı.tım. Be

reket \:ers)n, hocam da. derı;,e ait bir
şey sormadan, lıtni yerime oturttu ve: 
t.- Herhalde, c..~d!. ~uru .. a l'idlp. adını 
tao;ıbih eilirnıC'li.sln .. • Ciühimsedlm: 
«- reki.» dedim. Faka ne nufau da
ire:)ine C'ittim, ııe de il.dımı ta. hih et
Urdin: Bununla bt.frabrr, o runden 
sonra mt·ktepte, herkes beni cı:Hlcri• 

diye cağınnağa başladı. 

~on Telgrafa yeni l'irıni!?Um .• ;\ilah 
selimet versin, ı::t.-m (.'avıış namında 

bir hademenıiz vardı. l\latbaad:ı va'Zi
feye ilk ba~tadıiım run, hu adamdan, 
~-a'Zı ~;azmak için k3fıt istediğim 'l& -

man; c.:- Affeder-ıin beyim!• df"dl. 
«İsmin ne?.» •.llit'ret!• dedim. ı\.nh
yanıa.dı, tekrar ~öyledim .. Hadt:mt a
dımı tt>liffuz ede ı.ıle odadan çıkh. cit
ti. 

Ayni guıı a~am uzeri, yiııf" matba
aya geldiğ-iın zaman, kapının yanında 
duran Etem Çavuşa selim \'e"dİm, ha
d«'m~ gühinısiyerek: •- llerhaba, i~-
7Pt Bel·!• dedi. \'anında durdum. Bir
h.ac;- d~·fa .t.dımı ona tekrar ettirdim. 
Sonra. O(rt"ndiğ'irıe kl"n2at ıetirdlm, o

dama çıktım. Fakat rr~ .. i ıuuu dt> bu 
:-.efer Hikmet Bey, diyr çatırıldtm. O 
kadar uğr<U;tığmı lıalde bu <1dama bir 
tUrlu ismitni ötretemedim. 

Etem Ça,·~ ı:lemleketlne l'itti, ye
rine O-.;man adnıda. biri reldi. Bu a.dalJJ 
Eteın Çavıuı:t:ln daha açıkcöz cörunü
yora.u. AdtnH sordu. Söyledim, on& 

ec;;ki hadeınf'den balısf"ttlm. GU.ldü: 
«- Beyim!» Jedi. Reıı bir kimsr:re, bir 
defa adını ~orarım .. 

Ertesi güniı adımı öirrnip otren -
ınediiini anlamak için o .. manı odama 
('aiırthm. u- Bana bir ... u r<'tir!» de
dim. «- Ba')ilc;;tune Himme-t Bey• dedi. 
Sözüne ekledi: «- !'ia!iul adını ('abuk 
öirrndim, dt>ğ-il mi':'°• 

tc sene rvvtl, bir cun Son Tell'rafta. 
«.\-1. llicret» im73lı ,.,.-·«Ah u kadınlarf» 

isimli bir hikıi)'t-.n (ıkmıştı. O run ak
"am uzeri bir ktuphanedc calL'tıyor -
dum. \-anımd.ı, sağ tara.fımda, biri sa
ru;ın, diğl'ri t~smer iki grnc kız bulu
nuyordu. Fsmf"ri bir mermuanın re
simlrrine bakıyordu. S.lrlıtlll olan da 
Son Trlgraf gaz.ete~ini ıuut'llea edi -
yordu. Dikkat ettim, ı-enc kız, benim hl
kılyeıni okuyordu .Blra.ı. sonra ~arışın 
kız hikilyt'yi okrıduklan sonra ı;a7.ete

Y i arkada"?ına uzattı: 

·-Bu hikayr çok cuzel!• drdl. «Sen 
de oku ... » 

L"mrr kız hikayenin ı.,mi.ne ve lm

za~·a hakh: «- Böyle !".açma yazılan 
o!ı. .,a \'aktim yok .. » Sar~ln kız: 

a.- I· a.kat bu kızın hikd.yeleri fena de
ğildir.» dedi, Sonra arkad&!tına şu sırrı 
ifşa etti: 

«- Ağabeyim, yakında onunla nişan .. 
' lanacak!. Çok iyi ve terbtyelt bir ktK-

dır. Kendisini görür cürmrı: 

kaynadı, sevdim onu .. » 
kanım 

Şimdi .size ~oruyorum, ne yapayım!' 
1 Adımı def!şlireyim mi!. 

ı · ...... . ..... 
D a ktilo dershan esi 

D~mek. kendimi müdafaa etmek, gogsüme 
asılan levha ile, 1lnıma vurulmak istenen damgayı 
l:ldirmek, kaldımıak istedim, fakat, ne yanımda 
~" kar~ımda Cahit yoktu, odanın boşluğu içinde 
'11inı, yalnızdım, kendi kendime idim, ellerim yü -
ınnıu kapamıştı. Korktum. utandım, ağladım, 

0

lek-
1ar kPndimi yatağa attım ve ... Şaşkın şaşkın bana 
bakan Hans Valler'e: 

O zaman kendime geldim, o zaman Nusreti 
tanıdım, o zaman ona dalgın dalgın baktım tekrar 
Adada, çamlar arasında olduğumu ve.. Gecenin 
geldiğini hatırladım, bir kabus geçirdiğimi hisset-

ııaveten harbin ilanındanberi bütün dünya havadislerini gösteren r Öğleye kadar baylara ve ogleden 
Foks Ju~n.al: Avrupa silah başında - Son saathildisleri - İngiliz Kral sonra bayanlara mahsustur. Ayda 250 

- Haydi defol buradan şeytan!. 
Dedim, kndimi kayb'tim?. 
Ve ... İşle adadaki bu akşamın gurubunda da 

)·iııc bu sahneyi böyle hatırladım, yaşadım ve san
~' bizim için biribirine sarmaş dolaş olan çam dal
~t·nın kurduğu aşk ve şehvet yuvasında yine bu 
~<Hınc·nin devamı ile hatıralarımı daha ileriye, ileri 
"Y~•ıır.a sarkıtarak muhakememi işlettim ve: 

- Ben ne adi kadın oldum artık .. 
Hükmünü verdim, bu adillği kendimde bütün 

_ tim ve ona: 

- Haydi kalk gidelim ..• 
Dedim. 

Sinirlerim perişan, ba(jım seırsemdi. Nusrete 
bakıyordum, ona: 

- Haydi gidelim. 
Diyordum, Adada olduğumu, onunla birlik 

geldiğimi biliyordum; gurubu hatırlıyordum. Fa _ 
kat, hala başımdaki ağırlığı gideremiyor, gözlerim
deki haşin hayali silemiyor, Cahidin korkusunu 

(Devamı var J 

1357 Hicri 

Şaban 

14 

1355 Rumi 
Ey!Ol 
15 

1939, Ay 9, Gün 271 . H121r 146 
28 Eylül PERŞEMBE 

Vakitler v ... ıı 
u . da. 

Eunı 
iL th. 

---z:ığ'ıe 5 54 11 55 
İkindi 12 05 6 06 
Akşam 15 25 9 28 
Yatsı 17 57 12 00 

l Imsak 19 30 1 30 ı 
Güneı 4 15 10 16 ___.. ...................... ~ 

ve Kralıçesının Kanadayı ve Nevyork sergisini ziyaretleri. Yerleri- kuruı; ücretle dört ayda musaddak te-
nızı evvelden aldırınız. hadetname verilir Beyoğlu İsliklAI 

İİl••• ••••••••ıiıiiİ•••••••••••••••••••.: I caddesi Suriye pasajı ikinci kat No. 2Z 

,.-=:::=~~~-----·--1------------, 
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Bu Akşam EŞİ VEYA BENZERİ ASLA GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞAHESER 
SEYREDENLERİ HEYECAN ve MACERALAR SARACAK 

İ P E K Fransızca sözlü ve bütün RENKLİ BİR FİLİM 
Sinemasında KAÇAK KORSANL A R 

Filme ilave olarak: 
(TOM SAWER'in MÜTHİŞ MACERALARI 

FOKS JURNAL'in en son Dünya ve muharebe havadisleri. 



Polonyada Yağma 
Polonya Fabrikalarının Makineleri 

Yatılı 

Yatısız IŞIK 

Eski F eyziye 

LİSESİ 
Memleketımizin en esk. hususi lisesidir. Aan, İlk, om. ve Lise kı.sımları vardır. Kayıt 

mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlcre mektep ta. ifnamesi gönderilir. 
Tele!on44039 

Saraçbanebaşıuda - Horhor 

HA YRIYE LİSESİ 
Sökülüp Götürülüyor 

Almanlar, Polonyanın servet madılar. Polonya bankalarındaki • 
kaynaklarını: buğday, nikel, de- altınlara gelince: Bunları Roman-
mir, kurşun, kauçuk stoklarını ele ya yolile ve bir İngiliz Şilepi ile 

Fakat, bu ümitleri boşa çıktı. İsviçre gazetelerinin yazdığına gö-

Kız 

Erkek • 

için 

Yatılı 

Yatısız 

Polonyalıların terkettikleri mern- re Alman kıtaatı, girdikleri Şehir - Ana İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydina baş:nnrnıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 

geçireceklerını unııt ediyorlardi. Londraya gönderdiler. 

1 
leketlerde bulunan zahire ve ma- !erde, kasabalarda yiye<:ek satan ~a't lar. Kızların yatılı kısmı tamaıniyle ayn bir binadaQır. Yatısız talebeyi nakletmek için 
den stoklarını ya beraber aldılar dükkanlarda, depolarda ne varsa mektebin hususi otobüs servisi vardır. Telefon: 20530 

ııötürdüler, ya da yaktılar, mah- almışlar, paket yapıp ailelerine ll.••••••••••••••••••••ı.•111!11•••••••••••••••••••• vettiler, Yukarı Silezyadaki ma - göndermişlerdir. Almanlar Poloq-
den kuyularına gelince bunları dal :z:adaki fabrikalarda bulunan bü-

tahrip ettiler ve 1941 den evvel tün makineleri söküp götürmek Tu·· rkı'ye Cumhurı'yet 
isti/ade edebilmek imkanını bırak-, dirler. Merkez Bankası 

Almanlar 
• • • • • 23 Eylul 1939 Vazi eti 
Çek Hükumetinden A K T ı F- 1 P A s ı F 

Ş •• h Ed' J KASA· Lira Lira Sermaye up e ıyor ar I Altın:~ kllocraır15.5oo.355 21.so2.4881: 
- BANKNOT 9.4 .1618.- İhtiyıd Akçeel; 

Bohemyadaki Çeklerin harekatı ı re Almanlar, haliha2ırdaki Çek hü- UFAKLIK: 1.527.105 81 32.731.212.58 Adi ve fev1ı:alld• 
bitaraflann dikkat nazarını çek- kfımeti erkanından şüphe etmek- . . . Hususi 
mekten hali kalrnı::t>or. Bohemyada tedirler. Himler, Çek hükumeti Dahildeki Mahabırler. 

4.217.134.2 
6.000.000.-

200 bine yakın Alman askeri var. 1 erkanını._ Berlinden veri!en emir- Altın : safi K. G. 678.111 
Bunların vazifeleri ahaliyi sıkı bir len tatbık edememekle ıtham et- Türk liruı 

953.816.81 
.351.142.21 1 .304.959.07 Tedavüldeki Banknotlaı: 

tarassut altında bulundurmak mektedir. Halbuki hükfuneti hazı-
ormanlarda ve sair yerlerde giz ~ ranın halk üzerinde ~a~ bir. nü -
}enen silahları mitralyözleri mey- fuzu yoktur. Halk, hukurrıııtı ver-
dana çıkarmak ... Gestapa memur- diği emirlerin aksin~ yapmaktadır. Altına tahvili kabil Serbest 

1 h .. .. 1 Çe . . Avusturyada da gızli harekat döviz 
aı:1 er~n !ll\erce ki tevkif başlamıştır. Viyanada, Habsburg Diğer dövizler ve Borı:Iu 

ediyor. ~ımdıye adar yalnız PJ:a~- hanedanı taraftarları faaliyete ba kliring bakiyeleri 
da tevkii olunanların sayısı 5 bını lamışlar, amele ve köylülerin yar-
aşmıştır. Saat 22 den sonra sokak- dımını !~mine muvaffak olınuş- Hazine Tahvilleri: 
!arda. dolaşmak yasak.tır. Pe~ı:e:- !ardır. Maksatları, Arşidük Otta- Deruhde edilen evrakı nak-
relenn kapanması emrı verılrniştır. nun Avusturya tahtına geçmesini diye karşılığı 158.748.563.-
Alınım polisi, gecenin herhangi sa- temindir. Kanunun 6 _ 8 inci madde-
atinde. herhangi eve girip araştır- Merkezi Avrupada yakında bazı !erine tevfikan hazine tara-

18.331.4! 

Hariçteki Muhabirler. 
-ilbn: Safi kiloçaml0.010 238 14.080.200.1• 

2.685.446.29 

Deruhde edilen evrakı 

nalı: diye 
Kanunun 8 - 8 met mad
delerine tevfllcan hazi-
n,. tarafından vA.ki te
diy•l 

158.748.563.-

17.228 027.-
16. 783.977.88 Derunde edilen evrakı 

141.520.536. nakdiye baltiyui 
Karşılıtl tamamen altın 

olarate ilAveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili 
veten tedaville vazedile-.n 

17.000 

124.000 
ma yapabilmektedir. sürprizlere şahit olmak ihtimali 

Viyanadan alınan bir habere gö- vardır. 
17 228.027:::., 141.520.536.-Türk Lirası Mevdnatı: tından vaki tediyat 

• • • • • 
Polonya Ş~hirlerinin Yeni İsimleri 

Umumi harbin sebebiyet verdiği 
değişikliklerin biri de şehir isim
leridir. 1914 senesi bidayetinde 
Petersburg şehrinin birkaç ay son
ra •Petrograd., daha sonra .Le
ningrad> ismini alacağını kimse 
hatırına getinnemişti. 

ki şehirlere. eski Alman isımlerini 
verdi. 

Polonya şehirlerine !(elince· Po
lonyalılar merkezlerine Varşova 
derler. Fransızlar cVarsovi•, Al -
manlar da • Varşo• .. 

•Pozna. ne Alınanların verdiği 
isim cPozen. dir. cGdansk• in aJ
mancası .Dantçig> dir. Bydgzez'in 
alınancası: Bromberg'dir. 

Senedat Cüzd ... : 

TİCARİ SENEDAT 185 301.815.96 ;:;.;;~;;..;.....;... __ 
Esham ve Tahvilat Cfuıtlanı 
(Deruhde edilen evrnkı 

A - (nakdiyenin karşılığı 

(Esham ve Tahviliit) 
(İtibai kıymetle) 

B
tahvilM 

Serbest eı:ham \.'e 

ı\vanslar: 

Hazineye kı~a vadeli avans 

Altın ve Döviz. Uı.erine 

Tahvitfıt ü1erine 

hissedarlar: 
MııbteliI: 

48.745 9 '4.9~ 

7.5 ;2.974.81 

7.919.oon.
ıı.sso.74 

7.837.421.61 

Döviz taabhüdatı: 
Aı tına tahvili kabil dövizler 

185.301.815.69 Di&er dövizler ve al.acülı 
2.79 69 

kli.-U.. blli7eleri 38. 05'1 8 9 79 

56 308.959 78 

15.768.008 40 
4.500.000.-

16.497.061 79 

-
Mulıtt.lif: 

Lira 
15 000.000.-

10.217.134.25 

282.520.536.-
26.670.424 57 

38.061.633.48 

98 246.803.16 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keı;cr. 

İcabında günde 3 kaşe alıuahilir. 
• - Her yorde pullu kutuları ısrarla isteyiniz .• -

İstanbul ~elediyesi İlanları 
'K 

teminat 
48,45 

225 

31,50 

33.75 

8,76 

Mun 1111me.ı 
bedel 
646 

3000 

500 

450 

Şehir tiyatrosu dram ve operet lotnm1arı koridor ve perde
lerine konacak reklfl m. 
Karaağaç müessesatı paçahanesinde üç sene zarfında birike
cek. boynuz, tırnak \'e se.irenin satııı. 

Karaağaç müessesatı paçahancsinde birikmiş olan takriben 
40,000 kilo boynuzun sabşı. 

F·atih 45 ci okul bin ası yanında ı ve 5 No. lı evlerin enkaZ 
satışı. 

116,80 Aksar<?y yruıgın yerj nde Mesihpa~ caddesinde 25 cı :-ıdaıJa 
29,50 metre ffi'Jrab- baı yüzsüz arsanın satışı. 

Tahınin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayl"J. a,, rı 
açık arttırmaya konulmuştur. ih::ı'.e '!./ 10/939 Pazartesi günü s<ıat 14 t!f? :-'~irrıl 
Encümende yapılacaktır. Şartnaır.eler Zabıt ve Muamel~t Müdürlüğü kalr.Tniıı~ 

de görülebilir. 
Fatih 45 ci okul yanındakı evleri Yl kmak istiyenlerin buna benzer en ~ıı 40() 

liralık iş yaptıklarına dair lh:."ledcn &ekiz gün evvel naJıa müdürlUgiıncitıı ,·e# 
si.ka almaları lazımdır. Taliplerin ilk tc minat makbuz veya mektupları ile j}ı.:11e 
günü muayyen saatte Daimi Eneüınende bulunmaları. f72R'7l ... 

ilk Senelik 

İsimleri değiştirilen şehirlerin 
çoğu merkezi Avrupadadır. Çek -
ler, Polonyalılar, italynlar ve Yu-

1 
goslavlar idarelerine g~ şe -
birlere milli bir sima vermek için, 
isimlerini değiştirmeyi münasip 
gördüler. Bu suretle Prag. •Praha• 
Belgrad cBeograd., Bukreş .Bü- 1 

Polonyanın en büyük ~ehirle -
rinden Karakova'ya Polonyalılar 
·Karakul., Fransızlar cKrakuvi•. 
Almanlar da •Krako. ismi verirler ~70.716 531.46 Yekftn 470 7165JJ.46 Y•kGn eminat kira 

kureşth, Ragüza •Diibrovink., 
Agram da •Zagreb• oldu. 1 

Almanya, 1918 de Bohemya, Çe
koslovakya ve Moravyayı işgal 1 
edince bu memleketler dahilinde-

cLovov• a Fransızlar .Leopol., 
Almanlarda •Lemberg• derler. 
Bundan başka PolonyaUar, Si -
lezyaya Slask derler. Koridorun 
bulunduğu ver de Polonya Pomc
ranyasıdır. 

18,00 240,00 Şchzadebaıında tramvay cadd"5inde Damatibrahimpaşa sebiU 
l Temmuz 1938 tarihiuden itilıaren: h~•onto haddi % 4, altın ÜT.erine avans "'• 3. 13,50 180,00 Fatihte Maltaçarşısında Eftalzade sebıli. _::.._.:.====-.=:_..:.._ _____________________ _;_ _____________ _;_ ___ , Seiıehk kir:ı muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı em13l< 

;..;,,. ____ _ ------
== · 1 İstanbul <1shye mahkemC$i ikinci ti- 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesinin son fı:km.sına göre pazarhga kO"' 

1 
1. t•kı "1 Lı'sesı· oı·rekto·· rıu·· gv ünden· caret dairesınden; nulmuıtur. ihale 5/10/939 Perşembe günü saat H de Daimi Encümende yapıJas J a • Jstanbul Belediyesi tarafından G:ı- caktır. ŞartnamC>ler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ts-

1 b ık ıatada Demir han 24 No. da Demirci- liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gUnü muayyen aatte 
C ===============================" 1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek ta e e ay- yan ve Dikran Mihran yazıhanclerin-

Daimi Encümende bulunmaları. (7797) 

I• b J E • s d v 1 dına ct~varn olunmakt~dır. 1 de ve Galatada Merkez Rıhtım hanın-
Sİan u mnıyet an ıgı 2 - İstı\enlPrP kayıd şartlarını bildiren tarıfname gönderilir. da Halaşehirli Mehmet Arı! aleyhleri-

ne ikame olunan alacak davasının ce- İstanbul 
Eksiltme 

Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Komisyonundan : 

ve Dire kt ör l ügv Ünden : Adres: Şehzad(·başı Polis karakolu arkası Telefon: 22534 ryean eden tahkikabnda: 
Müddeaaleyhlerden Zekinin ikamet-

Bakırköy akliye ve asabiye ~d.!\lane sine ldzım olan 181 kalem HAç ve sıb)ıl 
malzeme kap.ah zarfla eksiltmeye K• nu lmuştur. Mustafa Şe'Vk.I kın İmıti mirasçı !arına Uıi.n yolile son tebllğ: 

Murisiniz satlı&ında 15201 hesap N o. sile Sandığımızdan aldığı (100) lirayı 

vadesinde ödemediğinden borç miktarı faiz ve kumisyon ve diğer masraflc.ı·la 

beraber 25/1/939 tarihinde 689 lira 99 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple 3202 No. lı kanun mucibince yapılan takip ve açık arttırma ne
ticesinde ilbu borç için Sandığa birinci derecede jpotek Beyautta Mercanağa 
mahallesinin Babıseralleri, dairei harbiye (l\otercan) caddesinde eski 30, 32 yeni 
37, 39 en yeni 109 kapı 265 ada 10 parsel No. lı ü.stunde odası olan k3rgır dük
lr.An 1025 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edHnl~tir. 

İ§bu ilA.n tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1498 numara ıle Sandığınuza 
müracaatlı& borcu ödemediğiniz takdirde kat'ı ihale kararı verilmek üzere do!--ya
nın icra b3kimliğine tevdi edileceği son ihbarname makamına kaim olmak UZE-rıe ı 

i!An olunur. (1181) 

Tekrar bocalayıp döndü. Bu sureUe 
sabaha kadar Anadolu sahilleri açık

larında dolaşan Venedikl1 korsan bir 
türlü sahHlere yanaşmQj;ı muvaffak 
olamadı. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıgwı İstanbul gaıunın meçhuliyeüne binoen vaki ila-
nen tebHgata rağmen mahkemeye gel-

L ~vazı m Anıirliği Satınalma Komisyonundan: mediğmden hakkında gıyep kararı iı
tihaziıe ilfuıen tebliğine ve tahkikatın 

1 - 846 lidct eı·:ı~ yazlık elbısesinin 29/9/939 cuma günu saat 11 de 2/11/939 tarihıne müsadif Perşembe 
açık eksıltmesi yapılac~ktır. günü saat 14 de talikine karar verıl-

2 - Tahmıni tutarı 4441 lira 50 kuruştur. İlk teminatı da 334 ]ıra- ıniştir. Keyfiyet tebliğ makamına ka

dır. 

3 - Niiınune Ye şartnamesı komısyondadır. Görülebilir. 
4 -· isteklıler!n gün ve saatinde kanuni vesikalarile ve ilk teminat 

makbuı.brile beraber Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci 
kattaki kornisycna "1Üracaatları. 

im olmak üzere llAn olunur. (20693) 

~1111:.ıııııııııı~ 

il\ 1111.J ~il 
11111111 ~ 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

30/9/939 cumartesi 
akşamından itibaren temsillere 
başlıyor. 

ROMEO - JiJLYET 

Ve .. nihayet anladı ki, ,Turk donan
ması bütün Anadolu sahihni abluka 
altına alm:ı.,:tır. 

ISTANBUl 

Hazreti Fatih, maiyetinde on iki bin 
yeniçeri ve beş bin halis Anadolu si
pahüıi. olduğu halde blıyuk surlardan 
takriben bu· kilometre mesafede •Ll
kus> yanı &yrampaşa der i vadisi
nın sol cihateindeki tepenin üzerine, 
buglin .:ıskeri ha~tane ol~n Maltepeye 
kondu. 

İstiklal caddesinde komedi 
lı:ısmında 

.No.99 Yatan: M. SAMI KARAXr.L 

30/9/939 cumartesi akşamından 
itibal'en temsillere başlıyor. 

İKİ KERR.1': iKl 

1- Eksiltme f/10/939 Çarşamba günü saaı 15 de Cağa1oğlunda Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdürlüğü binns1r.da kurulu komiB:yonda ytıpılacaktu·. 

2-- Muhammen fiat: 12347 !ira 30 kuruştur. 

3- Muvakkat teminat: 926 !ıra 5 kuruştur. 

4--- İstekliler şartname ve liEteyi her gün komiayonda görebilirler. 
&.- .İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesi.kasile 2496 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvalr: kat teminat makbuz veya banka meJc
tubu ile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir saat evvel makbtı:ı 

mukabili koml8yooo vermeleri. •1453> 

................................... 
Devlet Demlryolları ve Llmanları 

lfletme u. idaresi llinları 
Muhammen bedeli 2395 lira olan 3 ü orta, 3 ti küçüle olmak üzere yedelC 

aksam.ile beraber 6 adet Perforatör çekici, l edet tazyikli hava tulumbası, 1 adet 
Rip - Bits kalem uçlarını bileme makin esi 26/10/939 Perşembe günü saat (15) 
on beste Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 2arf 
usuhle satın alınacaktır. 

Bu ·~e girmek istiyenlerlıı 179 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla teklillcrini muhtevi zar!lan.r:u ayni gün saat (14) on 
dörde kadar komj~on reisliğine vermeleri Jhımdır . 

Bu iş~ ait şartnameler komi,;yond<ın parasız olarak dağıWmaktadır. (1715) 

Şehzade Orhan telıif1'i ıdı. Kaptan 
boca1amıa. C"ü:n aymadan İstanbula 
dönmek istiyordu. 

Bereket \lersın sabaha karşı gunbatı 
rüzgAn .. meğe başlamıştL Pupayel
ke.n iatanbula kaçıyordu. 

Baltacıoğlu 

rahillerini 
bütün Türk donanması 

abluka altına almıştı 

Hazreti Fatihin, konduğu yer, tam 
•Sen Rumcnı topkapının ka.rşı~ında 

bulunuyordu. 
Topkapı. surların en muhim ve e

hemmiyetli noktası ıdı. Hazreti Fatıh 
karargfıhını Maltepe ıı::ırtlarına yer
leştirdi. 

I • ~.Al!,...,ml P. T. T. hbrikası Müdurlüglinden: 

·~~- Telefon makine ve santrallarınm tamiri işlerinde çalıştırılmak üzere üç işÇi 
ANKARA RAYOSU alınacak, talipler arasındo müsabaka yapılacakbr. San'at mekteplerinin elek' 

Şehzade Orhan. kaptanın yanına gel
miş yalvarıyoı·du: 

- Kaplan, yapn1<1, dt>n geri, bizleri 
bırak Anadolu sahiline!. 

- Olamaz .. Sah.iller abluka altında .. 
- Aman kaptan dön gerı. 
- Ben. canımı pazarda bulmadım a 

beyım .. Yakalanırsak akıbetımız. nıce 

olur. İmkltn yok_ 

Şehzade Orhanın gozlerındE-n yaş 

ıeımışti. Tekrar İstenbula, esarete g.i

diyordU. Kaptana ne kiıdar yalvardıy
ıa pe1ra etmedı. 

Cunkü; Venedıkli korsan Türk 
gemıcilerınin ne denıek olduğunu bi
liyordu. Balta('ıoglu donanma~ bü
tun Turk sahilJerinı abluka altına al
mıştı. 

Nihayet, uıbahleyın Haliç onilne 
geldiler "\:e içerı gırdiler İmparator, 
ıehzadr.nın geldii'ini h;,.ıbcr alınca me
yus oıdu. Son ümitleri de suya dU~
muştu. Attık yapı ;:ı(-.dt şey kalma -
mıştı. Mukedderota boyun eğip sul
tan Mehmedı bek~emekten bo~ka çare 

.,ktu. 

cabey tPaıa) SU\"'anlerl top 
Jan aonra, butun Trakya sah-

rasını kale kapılaı-ın;.1 kadar taradılar. 
Paytahl.ın yanıbaşında bulunan ve 
şöhreti olan A.yast.efanos (Yeşılköy) 

kasaba ve kalesini bastılar ve zaptet
tiler. 

Karadeniz ile Marn)ara denizi sa
hilleri arasında bulunan •Mez.embri
yaı, c:Ahel06> c:Vıza• \e ı;air birçok 
şehirler ve kaleler Turk akıncılan ta
ralından zaptedıldi. 

Karaca Bey Jusl1nyaıunin baskın 

harekctmden f.Onra. Pr.dışahtan aldığı 

irade mucıbınce lstanbul ıurları lıa

ricmde bulunan butun Bizans kOy ve 
kasabalarını kal lerlle beraber ııilıp 

süpürmuştü. 

Yalnız, Sılivri ~ehri ve kalesi biraz 
dayandı. Fakat o da, Türk sipahi akın
cılarının zoruna tahammul edemiyereh. 
teslim oldu. 

Karaca Beyin bu teınizlıgi, Biz;4n~

lı1ar için hayra delalet edecek J.aı·e

ketlerden değ.ildi. Bu~ on bin kjşilık 

piştar ku\'veti Sultan )fehmedin Jo Uz 
elli bin kişi1ik ordusuna yol ve emniyet 
vermek için hareket eltiti t.e.belli ıdi. 
Nitekım çok geçmedi. 23 ına .. tıa, Sul

tan Mehmed, ordUIUDa SU emri \'ıtnli: 

- Hedelini:ı, Kostantanıyedir! .• İlt.•ri! 
Yırmi üç martta Türk ordusu Edi· -

neden hareket etti. Ağır bit yü!'U:,"i.i;;
le tam nisanın beşinci perşembe gıirıli 

İstanbul surları önünde görlindü 

Bu, tarihın en büyük sahnelerir.den 
biri olmuştu. Görülıneğe lflyık. renı;.:ı

renk yıjınlar halinde, az:gm ve Ş<!<ıi 

dönmez slivari ve piyade muharipl1.-r
den murekkep olan harikulade Türk 
ordusu ortalığa dehşet saçıyordu. 

Muazzam ve tarihi Kostan.taniyenin 
o ıssız, çorak, düz ve tozlu civarındi•, 
tozu dumana kalan o, parlak ve mı.;.r,
tazam Türk taburları. hadsiz ve he
sapsız süvari bölükleri, insanlar ve 

hayvanlar ve ağırlıkların tCikil ettik
leri o, ardı arası ge1miyen koIIar, or
duyu takiben gelen o, yüz binlerce Tiırk 
halkının müthiş velvelesi, etrafı jhata 
eden muau.am gürültüsü. .sildhların 

~ırtısı, dev gibi cesim topların gü
rültilsli ve parıltısı, askeri mızıkaların 

akseden sedaları. trampete1erin patır
tısı, binlerce hayvanların k.işnemesi, 

İstanbul halkını ve müdalilerini başta 
imparator Kodantin olduğu halde şaş
kına döndürmılJtıi. 

Bu karargıihın etrafı ycni(eri ve si
pabıler taraJından derhal hendekler 
ve ağaç şarampollar He çevriJd i. 

Sultan Mehmed, cesim ordunun ka
rarg[ıb.ı olan muazzam ve müdebdep 
çadırını kurdu. Padişah çadırı görUl
meğc: 15yıktı. En güzel ve müstesna 
saraylardan daha iht..işamh ve kulla
nışlı ıdi. 

•Sen RomenJ deni1en Topkapı, bü
yük toplarının hatırasına nisbetle Türk
ler tarafından c Topkapıl namı veril
mişti. 

HQzreti Fatih, merkez taarruz.u yap
mak istediği bu sevkulceyşi noktadan, 
surun orta kapısile, Topkapı beynin
deki kısmını daima nazarları altında 

bulundurabiliyordu. 
Topkapı •Miriyandiriyon• yahut E

dirnekapun, .Şarisyos kapısı>, yahut 
Eğrikapı g.bi meşhur üç kapının kar
ıasında, hücum ve müdafaa için sur-
ların en ehemmiyetli noktalarından 

biri olan yine bu mahalde, bundan o
tuz sene evvel, Sultan Mehmedin pe
deri Sultan Munıd da !stanbulu mu
hasara ettiği zaman ııelip cndırı.nı bu
raya kurmuştu. (Devamı var) 

_ DALGA UZUNLU~U _ trik kısmr mezunu olanlarla telefon teknlğine ait bilgi ve tecrilbcsl bulunaııJot 

~ 
tercih olunacaktır. Verilecek yevmiye ı.i hayet dört liradır. Nazarı imtihan ıo 

1 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K birinci teşrin saat 13. ,00 tedir. Ameli imtihan günü na2'1rlde muval!ak ol&·n· ıar• 
T.A.P. 31, 79m. 9465 Kes. 20 K ayrıca bildirilecektir 

1639 m. 138 Kes. 120 K İmtihan ve istihdam şartları hakkında malümat almak iJ;üyen talıpler mek' 
tep veya muessesc şehadetnamelerHe 5/ 10/939 tarihine kadar Fabrika Mudiif"' 

Saat lt,eo Propam ve ınmı- Jüğü:ne müracaat eylemelidir. (7633) 
Iekd saat qan. Saat 11.05 Mil -
zllı: (Halil senfonik plillar). Saat 
19.30 Türk müziği (Fasıl beyell). Sa
at 20.15 Konuşma (Ziraat). Saat 20.30 
Memleket sa.at ayarı, ajans Vt!., mete
oroloji haberleri. Saat ZO.St Türk 
müzlil. Okuyanlar: Semahat ÖZden
ses, Sadi a.....,.. Çalanlar: Fabire 
Fersan, Refik Fersan, Cevdet Kozan. 

Saat 21.30 Konuşma. Saat 21.45 
Mii21k (Operet Seleksyon'lan - Pi.) 
Saat 22.00 Mü.ı:ik (Küçük orkestra) 
Şef: Necip Aşkın. Saat 23.to Son a
jans haberleri , ziraat, e\liham - Tah
vllit, kambiyo - Nukut borsası (fiat). 
Saat 23.20 Müzik (Cazband - Pi.) 
Saat 23.55 - 24.00 Yannkl prorram. 
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Sahibi ve ne~riyatı idare eden 
Baş muhan'iri 

ETEM İZZET BENİCE 
l!on T•lcn' 11.fatbaası 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: ] 
J- Şartnamesı mucibince 4/IX/939 tarihjnde kapal1 zarfla ihale olunaını"' 

1an l adet vinç yeniden pazarlıkla eksi itmeye konmuştur 
il- Muhammen bedeli sif 6500 lira muvakkat teminatı 467 .50 liradır. 

ili- Pazarlık 29/lX/939 Cuma günü saat 14 de Kaba.taşta Le\•azım ve Mii
bayaat subesindekj alım komit>yonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden paı·a.su: allnabi1ir. 
V- İsteklilerin pazarlık ic;in tayin olunan gün ve saatte yUzde 7,5 guveJ'l# 

me paralarHe birlikte mezkür koınisyona gclmC>leri ilan olunur. (7452) 

Fatih ikinci sulh hukuk mahkemt>si 
satış memurluğundan: 

Olimpiya, Marta, Mepumeni ve Mil
tiyadinin 6ayien mutasarrıf oldukları 

Fatihte Edjrnekapı Hacı Muhittin ma
hallesinde Fevzipaşa caddcsindr e!ô:kl 
104/88 yeni 258/1 No. h arsanın Jzalel 
euyuu zımnında 12/10/939 ve 27/IO/ 

939 tarihinde saat 14 den 16 ya kadot 
mahkeme başkfltibinin oda~ında yapı-

Jacak olan !'atış hakkındakı Ufın \.·atl1"' 
kası hissi'darlardan 1\-'IUtiyadinın ik&
metgiı.hı me('hul olmasına binaen f'1l"' 
tih ikinci sulh hukuk hiıkimliğinderı 
ittihaz olunan kar.ır üzerine 10 gıı~) 
n1udcietle ilfınen teblig olunur. (20t19 


