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ETEM İZZ E T BE N İC E 

: ALMAN TAARRUZU DURDURULDU 
İtalyanlar Draç ve Avlonya Limanlarını Busabah Kapattılar 

Polonyalıların Cenub Cebhesindeki.Taarauzları inkişaf Ediyor 
ve Almanyaya Giren Leh Suvari Livası ilerlemekt~dir 
Biiyiik Taarruzu Hazırlanzyor; Lehistan Şimalindeki Alman Akını da PüakiJTtiildii. ! . 

EN SON DAKiKA Harbin 
Beşinci 
Günü 

mtıer en kısa yoldan sulh 
yoluna dönmenin hBIA im -
kinlarını kaybe~ say~ 

Polonyalılar Alman Toprak
larında Harbe Başladılar 

Yazan: ETEM İZZET BENİCB 

• •• 
lngiliz Tayyareleri Bugün Oğ/eyin Alman 

Bocfuı harbin beşinci ırünüdür. 
)fuharebe başlamadan önce yapı
lan tahminlerde Alman ordusu • 
non beş ırün içinde Danzig ve 
lı:oridoru işgal edeceği, batta Le
bistanm mukavemetini felce uğ
tatabileceği iddia ediliyardu. Al 
llıan müfritlerinin bu mübalagalı 
İddiasının bir hayal mahsulü ol
du&-u nitekim harbin beşinci gü
llünde gözönüne çıkmıştır. 

Harb Gemilerini Bombaladılar 
Fransız ve İngiliz Orduları Büyük Bir Taarruza Geçmek Üzeredirler 

Loodra 5 ( Radyo) - Polonya ordusu seferberliğini 
ve tecemmuunu ikmal ettiği için cenub cephesinde mu
kabil taarruza geçmiştir. Şarki şimali cehhesiode Alman 
taarruzu taınamile durdurulmuş gibidir. 

Alınan alfır bombardıman tayyaresinin düşürüldüğünü kaydetmekte 
ve her cephede Polonya mukavemetinin şid_d_et!lendiğini kaydetmek
tedir. 

Koridorda ve Danzig mevzile • 
tinde biili Polonya ordusunun 
lll""dııf Jı' im olduğu gil)i Al· 
ırıan ordusu Leh arazısinde d 
#ek çetin bir müdafaa ile karşı • 
lanınaktadır. Polonya tebliğleri 
fazla tafsilat kaydetmemekle her 
cephe üzerinde Almanların he • 
lliiz budud boylarında ve pek az 
ilerilerde döğUştüklerini gösteri
Yor. Henüz, Polonyanm içlçe uza 

Paris 5 (Radyo)- Fransız ve İngiliz ordularının müşterek büyük 
taarnızu hazırlanmaktadır. 

Birinci Polonya suvari livasının ceoub cebhesinde 
teş• bbus ettiği yarına hareke • mııvaffd ohnll§ ve Po
lonya suvarilerı Alman .tt.razısı içinde yayıluııya ve 
ilerlemiye başlamışlardır,~ · . · 

Taarruzun ~ann şafakla beraber başlaması ihtimali kaydedil • 
ınektedir. 

le11tü Alnıan cephe ·ndcıı J>'ransı.: topraklarına tec vllz e<filmedi
ği gibi Fransız semaları üzerinde de hiçbir Alman tayyaresi uçmamı tır 

Londra 5 (Radyo)- Bugün İngiliz hava filoları tekrar Alman şi
mal şehirleri üzerinde uçmuş ve beyannameler atmışlardır. Tayyare
ler, tecem.mü halinde bulunan Alman donanmasmı da bombalamışlar
dır. 

Londra 5 (Radyo)- Varşovanllr bu sabahki beş numaralı tebliği 
Şimdiye kadar 270 Alman tankmm tahrib edilmiş olduğunu ve 120 • • • • • 

~a?.::~=::~ lngiliz Başvekili Alman Mil-
Anlaşılıyor ki, harb çetin ola- 1 t· Bı·r Hı·tabede Bulundu taktır ve Polonya bu müdafaa bar- e 1 n e 

hinde hltaraflarm tayin ve tab -
bı.in ettikleri zamandan daha faz- İn 

Londra 5 (A.A.)- Çemberlayn, ı lllya !başlamıştır. Cenabı Hak, - 1 dairesinde yapılacak müzakere -
la dayanabilecekler ve lstik!Mle- radyo ile Alınan mil~tine hitab gil1erenin bu felakete mani olmak !er bu meseleyi plrala halledebi -
l'İnl sarsılmadan sonuna kadar eden bir beyannamesinde HiUer için ne yapılmak mümkünse yap- lirdi. • 
llıüdafaa edebileceklerdir. Al • hakkında şöyle demektedir: mış oldu~ ş:ıihiddir. Hükfune- Teessüfle beyan ederim ki İn -
llıanya için, bilhassa şimdi İn_gil- •Her tehlikeyi göze alarak Al - tiniz, size Polonyaya karşı haııbe gilterede şeflerinizin sözü.ne iti -
tere ve Fransa ile de dövüşmek man milletini harbe feda etmiş- girişmenizin sebebi, şeflerinizin mad edecek bir tek kimse kalına-

h 'di ld d.. tir. Şimdi de kendi nefsini içinden ya~. mış olduklan tekli:flerı· Polon- mıstır. Hitler birçok defalar ver-Vaziyeti a s o uğuna ve un- ~ • . 
d İn b ç1kılmaz lbir vaziyetten kurtar - yanın rnddederek kuvv~te mur·· a- miş olduğu şozü tutmamıştır. Şef-enberi Fransız kara, giliz a- ~ • mak isin nevmidane gayret sar - !eriniz tarafından yapılan vaid -
'lla ve deniz orduları ile muharebe fetmekledir. caat etmesi olduğunu söylemiştir. !erin bunların yazılmış olduğu ka-
temaslan başladığına göre Al • Memleketinizle memleketim Çember:ayn, bu noktada geçen 'j!ıd parçası kadar kıymeti olma -
ınanya için gaile daha çok art - şimdi harb halinde bulunuyor. Mj] hadiseleri hatırlatarak ilave edi- masından dolayı hayrete düşeme-
llıı tır. letinlz, namus ve şerefin kendi - yor: melisiniz. 

sini müdafaa etmesini amir olan Kendi nefsıne hürmeti olan hiç Biz bu hanbi siz Almanlara kar-
licnüz İngiliz ve Fransız ordu- hür ve müstakil bir devletin ara- bir memleket, bu gibi usulleri tas- şı değil, zalimane ıbir rejime karşı 

arı harbin havası içindedirler. Ta- zisinl bombardıman etmiş ve isti- vib edemez. Seııbestçe ve nis~fet yapıyoruz.• 

ruza geçtikleri ve Alman şehir- Al T J • B • K Ih T • • B b J d J 
eri üzerinde cehennemi ve kahir man ayyare erı Ir iZi aç renını om a a 1 ar 
uvvetleri ile göründükleri gün- Var.Şova 5 (AA.)- Pat ajansı 1 tayyareleri Szydlowiec istasyo • ( ri!b edilmi~tir. 

erde ise bu gaile, müşkülat ve çe- bildiriyor; nunda bir Kızılhaç trenine taar - Trenin bütün vagonlarında Kı-
inlik bütün bütün artacak, har- Bu sabah Alman .bombardıman ruz etmişlerdir. Tren, kımnen tah- zıTuaç işareti bulunmakta idi. 

in İcab ettirdiği zalim merha - v -.- - ~I 
etslzlik kendisini göstermiye apur arımızın 
ıışlıyacaktu. Belki, ikinci gün v 

do!dutu halde henüz Berlinin bom aziyeti 
ardınuıa ve Alman sanayi mer
zlerinlıı imha edilınemiş olma

hayret edenler vardır. Blz
ee bunun sebebi bBla İngiliz ve 
raıısız cephesinin insani ve be
ri duygulardan tecerrüd ede -
emesi ve Alman milletinin ıuu

llna karşı yapılan sondajın ve
ceği neticeyi görmekten müte

elliddir. Alman şehirleri üzerin
e uçan İngiliz tayyatelerinin 

omba yerine beyanname atması 
<:.halkı barb aleyhinde uyanmı-
11 davet ı:tmeleri çok manalıdır. 
arbin bütün mes"uliyetini Al -
tin milletinin değil, fakat, Al -
an bükfune •' ve Bitlerin §ah-

. rn~a gören İn-
. ytip hali harb 

Akdeniz Seferlerine 
Yeniden Başlanması için 
Henüz Bir Karar Yoktur · 

Birkaç gün evvel seferlerini ta
til eden İtalyan vapur kumpanya
ları Türkiye ile ecnebi memleket
ler arasındaki nakliyata devam 
emrini almış olduklarından dün -
den itibaren Akdeniz İtalyan hattı 
açılmıştır. Birçok İngiliz ıı;emilerl 
de seferlere ıbaşlamıslardır . 

Bizim gemilerimizin de Akdeni
ze çıkacaklan hakkında şehirde 
bir şayia dolaşmıstır. Keyfiyeti de
niz yollarından tahkik ettik. Henüz 
yeni bir karar mevcud olmadığı 
söylendi. • 

Maamaafih siyasi vaziyette müp-

(Diğer telgraflar 5 incide) 

• ·j}\ı . , bu SÜ-

," u ba .. 

e) 

hemiyet tamamen zail oldajtu tak- .Sulh cephesi orduları baı;kumandanı General Gamlen (&ağda), Fransız 
dirde vapurlarımızın Akdenize filosu kumandanı Visamiral Darlan (ortada) ve Fransız hava ordusu 

(Devamı 5 inci sahifede) kumandanı General Vuilmen 

Drac ve 
' 

Avlonya 
İtalya Hükumeti 
Tarafından Bugün 

Kapatıldı 
Roma, (A. A.) - Draç 

ve Avlonya limanlarının 
hususi müsaadename • 
yi haiz olanlar müs• 
tesna olmak üzere bütün 
vapurlara kapatıldığı res
men tebliğ olunmuştur. 

Bulgar 
Radyosunun 

Yeni Teminatı 
Hadiseleri Sulh Azmile 

Takib Ettiklerini ilan 
Ediyorlar 

B:Igrad 5 (A.A.) - Yugoslav • 
yanın bitaraf kalacağı resmen hil
dirilındttedir. 

ROMANY.ADA 
Bükreş 5 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Nazırlar meclisinde Gafenko. Ro

manyada hükiim süren sükfuıete 
işaret etmiş ve milletin vahdetin
den emin bulunduğunu kaydettik
ten sonra demiştir ki: 

c- Harici siyaset sahasında mus
lihane tarzı hareketiP.1iZ'd.e ve bü
tün komşularımızla iyi geçinmek 
prensıoiınizde ısrar etmeğe karar 
,. rd'k. Bu itıbarla hüeümet ademi 
tcca\ üz p3k lBn akd tekliflerim 
yenılemei\e hazırdır 

BULGARİSTANDA 
Snfra 5 (A.A) Bulgar telgraf 

a.iansı bildiriyor: 
Bulııar radyosu. memlE'ketin ha

disatı heyecansız ve kinsiz olarak, 
fakat sarsılmaz bir sulh aınıilE' ta
ddb ettiğini bildirmektedir. 

• 

,Almanlarm dün bombardıman edi len Kiol limanınılaki tahtelbahir 
filolarmd an bir kısıın 

Semplon Ekspresi 
Artık işlemiyor 

Bu Sabah Gelen Yolcuların Avrupadaki 
Müşahedelerine Göre Anlattıkları 

Fransanın bilfiil harbe başlamış• 
olması dolayısile ta Kale'den baş
!ıyarak Paristen ,geçen ve Avru
payı baştan başa kateden Semplon 

ekspresi artık işlememektedir. 
Bu sabah Seınplon eksp~si 

gelme mis. onun yerine yal
( Devamı 5 inci sahifede) 

Son 2 4 Saatin 
H adiseleri 

Dün Gazetemizin intişarından Bugüne Kadar 
Harb Cebhelerinde ve Siyasi Sahalarda 

Yeni Ne Hadiseler Oldu ? 
(Okuyucııhınmız burulan sonra 

her gün, gazetemizin intişar saat
tinden ertesi günkü intişar saati
ne kadar yirmi dört saat içinde 
geçmiş olan hlidiseleri bu sütun -
!arda toplu bir halde okuyup öğ
renmiş olacaklardır. Bugün gaze -
temizi makineye verdiğimiz za -
mana kadar aldığımız mühim ha· 
berleri de diğer sütunlanmızda 
bulacaklardır.) 

ÇERÇEVE 

BATIRILAN VAPURUN 
YOLCULARI KURTARILDI 

Dünün en mühim hadiselerin • 
den biri, içinde 200 Amerİkalının 
da bulunduğu 1400 yolcuyu ham!! 
Atenya vapurunun torı;ıillenmesi 
idi. Batan vapur 13,5fü ton hac
minde idi. Cumartesi ı;ünü L'ver
polden Monreale hareket etmistL 
Vapurun sandalları 1830 kışiyi 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bitaraf mı, Bertaraf mı 
İtalya bitaraf olamaz. Bütün savaş boyunca İtalyanın bitaraf ka

labileceğini tasavvur, çoc:uklukça bir saffet 
labilee.,;;n,i tuavvur, çocukca bir sailet. 

Daracık bir kapıdan başka imdad yolu olıruyan bir odada cinayet 

işleniyor." Bir adamı Jotu krCır kesiyorlar_ Bir başka zat da arkasmı 

bn kapıya vermiş ve imdad yolunu tıkamış, bitaraf bir seyirci oldu· 
&"unn iddia ediyor- Biç bırııkırlar mı bu zatı?_ Elbet beline bir tekme 
ind irip onu bertaraf ed~rler ve tevüze uğnyamn imdadına koşarlar" 

Almanya üzerine müessir kara müdahalesi, şimdilik İtalya yoluyla 
mümkün görünmekte. Onun içindir ki son dakikalarda yan çizişle meş
hur olan İtalyan, ya rejimini hadım edib Fransa ve İngiltere safına 
geçmek, yahııt ister istemez Almanyaya verdiği sözü tutmak dü. üyor. 
Almanlar kendilerine çeker de İtalya gitmezse. Fransızlar ve İngiliz
ler iter ve İtalya gider. 

İtalyanın bitaraf kalamıyacağına ikinci sebeb tıe; artık adamakıllı 
şahlanmıya mecbur edilen demokrasilerin, düşmanlarını tamamile tas
fiveden verlerine ohırmıyacakları. Bir kere amelivotı göze alan de
mokra iler, bağırsak, mide, beyin, bütün ameliyatları bir çırpıda çı • 
kartmıya bakacak. 

Harbden ~phesiz yorgun ve bi ikin dönecoek olan demokrasilerin, 
başında Faşist rejim, kuvvetli bir İ!alyaya razı olacaklarını ummak 
gülün.ç. 

İtalyaya bitaraf olmak yok; ya demokratlardan, yahut bertaraf ol
mak var. 

NECİB FAZIL KISAKtiREK 
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'-' HABİLLE KABİL 
ARASINDAKİ HARB 

.Avrupa harbi, geçen büyük har
bin 25 inci yıldônümünde patlak 
verdi. Demek, dünya, en fazla, bir 
rubu asır rahat oturabildi. Bıaııün
kü hart> ne olacak. nasıl bir yol tu
tacak?. Netice ne Qikacak .. Allah 
bilır Demek, insanların yapılı.şın

da harbcllik var. Bir türlü rahat 
duramıyorlar. Ebedi sulh sözleri, 
bor fanteziden ibaret kalıyor. Esa
sen askeri ve siyasi tarihlerin çok 
l!'Üzel ilade ettikleri ııibi, yer yü
zünde, insanların yasadığı müd -
detçe, boğazlaşmanın, harbın önü
ne t:ıeçilemiyecektir. Vuruşmak ar
zu ve ihtiyacı beşerin yaradılışı ik
tızasıdır. Harb, bir takım ihtiras
ların tahakkuk sevda3ından doğu
yor. İhtirası, insan ruhundan sö
lküp atamazsınız. Atamayınca da, 
harb, nasıl ezelden ~elmiş ise, öy
lece, ebede kadar sürecektir. İlk 
harb, Ha·bille Kabil arasında ol -
mustur. Bu, tarihin kaydetti~i ille 
cinayettir. Zaten. harb de, cina -
y,etten başka nedir ki? 

SİNİR HARBİ 
BEYHUDE OLUYOR 

Harb 16.kırdıları çıktı~ı ııünden
beri. ~l'kea ııibi, ben de ajans tel
graflarını, radyo havadislerini. ga
zeteleri tıüyıik bir dikkatle takib 
ediyorum. İtıra! edcyım ki, dünya, 
büyük bir tehlike ıle karşı karsıya 
olmasına rağmen, yer yüzü insan
larının ııösterdikleri soğukkanlı -
lığa hzyrllllım. 

1 
1 

Demek ki, yıllardanberi, baro 
lakırdıları ile o kadar j!'ÖZÜmüz 
doymuş, iiyle anıksamı.şız ki, W
tün l(il:rültü ve patırdı vız geliyor. 
Filvaki, büyük harbdenber! 25 se
ne geçti amma. bu \'irmi beş sene-• 
yi huzur ve sükün içinde ııeçırme-l 
dik kı .. Dünyanın <urasında bu -
rasında, zaman zaman, ne kanlı 1 

mWıarclıeler oldu. Demek -kı, si
n.rlerimiz staiım yapmış bulun -
maktadır. Aİışığız .. Bu vaz iyete 
ııörc, insanların sinirlerini yıprat
mak için sinir harbi açmak zah -
met ve külletini itiyad edenlere 
şaşıyorum. 

Bu~ünün insanlarında, sinir1 3.
sab, his denen şey kaldı mı ki, yıp
!l'a!mağa çalııııyorlar?. 

İZMİRDEN İSTANBULA 
'GEL'ENSAB'ıKALı-

Ewellci günkü ııazetelerde oku
dum: Tam bu heyecanlı günlerde, 
,u güzel zabıta vak'asına bakınız: 
Meshur sabıkalılardan Mustafa, 
hırsızlık yapma.le üzere dün İzmlr-
den şehrimize gelmiştir. Fakat, 

seıbze hali civannda marifetlerini 
~österirken ili.h ... 

Bu havadisin sonunu insan şöy
le bekliyor: Mustafa limanda, İs
tanbulun ileri gelen sabıkalıları ve 
hırsızları tarafından karşılanmış
tır. Kend 'si, doğruca filim otele 
inmiştir. Mustafa. seyahatinden 
çok memnun ııörünmelotedir. Ken
disile görüşen bir muharrimize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

•- İzmirden İstanbula geldim. 
Şehrinizi çok beğendım. Birkaç 
gün kalarak hususi işlerimle (!) 
mesgul olacaj!ım. Güzel İstanbu -
lunuzun ab ve havasından isti -
fade (!) etmek isterim. Dünya si
yasi buhranı karşısında vaziyeti
mizı ,oruyorsunuz. Meslekdaşlar 
arasında tam bir birlik ve anlaşma 
vardır ... 

İSTANBULUN İMAR 
PLANI VE MÜOA.IİALELER 

• 
Şehircilik mütehassısı Prost, 

Mecidiye köyü ve civannı sayfiye 
yeri olarak tefrik etmiş, planı ona 
göre yap!ırmıştı. Halbuki, Bele -
diye, şimdi burada, büyük bir has
tane inşa ettirmek üzeredir. Say
fiye yerinde hastane nasıl olur?. 
İmar pliınında bazı tadilat yapı
lacakm~! 
Doğrusunu isterseniz, su İstan

bulun imar p!Anına bizim bir türlü 
aklımız ermedi. Bir mütehassıs ça
ğırdLk. Plan yaptırdik. Fakat, yi
ne, şehirde inşaat ve imar bakı -
mından biz kendi bildi~imizi o
kuyoruz. Plan da belki doksan do
kuz defa deitiştirildi. Sonra da, her 
önüne gelen, plan üzerinde mü
essir oluyor, tadiller yaptırıyor. 

O halde, birçok masraf ederek. 
ne diye Prost'u getırdiniz?. 

l\IBCIDİYEKÖYÜ 
SAYFİYE OLAMAZ 

Bızinı sayfiye yeri telakkimizi 
şurncığa yazıverelim : Evvela Me
cidiye köyü sayfiye yerı olamaz. 
Çünkü: Buraya bir hastane yapı
lacak. Sonra, burada. esasen bir 
lıkör fabrikası var. Bundan başka, 
Mecidiye köyü ilkbaharda güzel
dir. Sonbaharda da fen değildir. 

Yazın burası çok sıcak olur. Say
fiye yerinden murad olunan şey, 
yazın ~iddetli sıcağına karşı se
rinlik veren mahal ve vasıtalar 
demektir. Bugünün modern say -
fiye yerlerınde şunlar olmak lazım
dır: Deniz, plai. çam agaçları ve 
serinlik .. Bunların hiç birı Meci
diye köyünde yoktur 

Mecidiye köyü olsa olsa . şirin ve 
asri bir ~öv olarak imar edilır 
Vücude getirilecek birkaç güzel 
de eder. 

AHM1m RAUF 

IK"üçüK HABERLE,!il 
* L:manlar umum müdürü Ra

ıı:fi l\Ianya& Münakale Vekaletlle 
tema.;ta 'bu.unmak uz · c ~ ka-
raya gitmiştir. Yar'~ do _ tri. * İktısııd V~ka tı dev1et ab
rikalarının ishhsa!Atı.nı arttırmak 
için 'cumart.esl ııurjleri öğfoden 
sonra da çalışmaıannı münasib 
görmüştür. * ~!). va1iyel ciolayısı1e haric
den gelemiyen ham maddelerin 
dılhilden tedariki imkHnları aran
maklatlır. * Bazı ecne~i mekte&lerdeki 
-Oğretmen etin Avruoadan dön- · 

medlkleri için bu mekteblerin a
çı!amıyacakları yazılmlŞtı. Mek -
teb müdürleri buradan öılretmen 
tedarik edecekleri ka ·dile mek
tdılerınin açılacağını alakadar 
makamlara bildirmi ·!erdir. * Haliçte Dursun ısmin bır a
damda 710 parça kaçak din.amit 
yakalanmıştır. * Şehir planındaki arkeolojik 
saha olarak avrılan İshakp1.·a ·an.I 

gın yerındekı arsaların ıst.m'.iıki 
için altıyuz bin !ıraya ht \aç var
dır. Ar;a sah.blerl be l ı d ·\ '·' c rr.u
rscaatla va istimlake a !anma 
sın .. vahud ınşaata IT'u.aade dı !
meJ nı iStem~Ierdır. * İnşaatı ihakye konu.acak o
lan ;Üt fabrikası şar t na'l1asınin 
tetkika t nda bulunmak üz re Be
led:ye ıktısad müdüru Saffet An
karaya ıııtmıştir. * Atatürk kiiprıisunun inşası -
na lazım o!an bazı malzeme ile 
bir kısım tahta parkeler gl'ime -
ın4tir. 29 teşrinevvelde açılması 
mukarrer olan köprünün inşası
na devam edilmektedir. Malzeme 
l(eimezse ona f{Öre tedbır:er alı -
nıcak ve mukarrer tarıhte köprü 
açılacaktır. * Mwr askeri heydi Ankara
dan hareketle Eskişehre gitmiş -
tir. Hevet avın yedısinde İstan -
bula ı;ıe:ecek. sekizıntie de Mı,;rra 
müteHccihen harek~t decektir. * Yııı vapılacak beledive sara-
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Selin birdenbire sapsarı kesildi. 
Salih;n aşlfte dediği kadın ken
dis1> di. Ve hanım hanımcık diye 
tav;if ettiği kadm da ablası Pe
Undon başka biri değildi. İnsan
lamı hazan görüşleri ne kadar 
yanlış, ne kadar aldatıcıdır .. 

Fakat bu hakikati Salihe an -
latrr. k kabil ae ·'lldi. 

Ferirlun derhal lafı değiştirdi.. 

Sali>he bir hastasından bahset -
m!ye başladı: 

- Dün hastalarımdan biri gel
mişti. Geceleri rüyasında korku
yonnuş. Anlattığına göre, gözle
rinı kapar kapamaz, üstüne bir 
kabus çöküyor ve kuvveti! bir el 
boğazına sarılıyol"Jl!UŞ. 

- Bu, bir nevi vicdan azabıdır, 

doktorcuğum! Yaptığın bir fena
lığın manevi cezasını çekiyor de
mektir. BOyle hastalara sen ılaç 

yerine nasihat vermelısin! 
Feridun bu !Irada arkadaşının 

yanına iyice sokulmuştu. 
- Sana antr parantez bır şey 

söylemek isterim, Salih! • dedi -
Ailevi bır sebeptE'n dola,· ı •es· 

sam Necdeti nlkithımıza davet e
demiyeceğiz. Eğer bugünlerde tek
rar onu görürsen, nikAhımıza 

hatta bana dair ona bıç bir şey 
söyleme. Senden bunu, eski ar
kadaşlığımıza güvenerek rica e
dcı-.:n. 

- Ne o .. Aranızdan karakedı 

mi geçti? 
- Hayır .. hayır.. Öyle değil. 

Tayyare 
Postası 
Kalktı 

Almanya 
Yolu 

ile Hava 
Kapalı 

/ Alman hava yollarının şehri -
mizde !bulunan direktörlerinden 
Fon Luks dün Türk hava yolları-
na müracaat enerek Ber -
lin - İstanbul hava sefer -
!erinin ·tamamen tatil edildikini 
resmen bildirmiştir. Halen burada 
hiçbır Alman tavyaresi yoktur. 
Ancak ihtiyatta bekliyen bir oi -
!otla bir makinist vardır ki bunlar 
trenle derhal Almanyaya avdet 
emrıni almışlardır. Direktör Fon 
Luks İstanbulda daha bir müddet 
kalacaktır. Bükreş ile İstanbul a
rasında seferler muntazaman ya -
pılmaktadır. 
Dıin kalkan tayyare postasile 

Alman ıki yolcu Romanyaya git
mişlerdır. 

&nebi memleketlerle yapılan 
hava seferlerindeki bu durgunluğa 
mukabil dahili turizm buııünlerdej 
çok artmıştır. Gerek Ankara ve 
gerek İzmire kalkan t&yyareler 
dolu olarak gi,dip glmktdir. Hatta 
dün Ankaraya giden postada bilet 
bulamıyan birçok yolcular !bugü
ne kalmak mecburiyetinde kal -
mışlardır. 

Halen Akdeniz yolu da kapan -
<lığından İzmir hava postalarına 
da rağbet fevkalade artmıştır. 

İstimlak İşi 
Uzun Sürdü 
Bugün Muamelenin 

Bitmiş Olması Lazım 
Kanunun müsaadesızliğı ve for

malitenin ağır gitmesi yüzünden 
bir türlü başlanamamış ohan Emi
nönü ve İstnyedeki istimlak iş -
!erine bugün baslanacaktır. İstin
yede kıymeti takdir edilecek 80 
parça emliik vardır. Bunlar müm-1 
kün olan sür'atle ve ağlebi ihtimal 
bir hafta içinde başarılacaktır . 

bwAH: 

Ebüzziyazade Velid cBu badi
rede bize düşen vazifeler. baıı -
lıklı yazısında, ıbeşeriyetin üzerı
ne semavi bir Met ııibi çökmüş 

bu yeni haile de !bize de bazı va
zifeler düştüğünü yazıyor ve di
yor ki: cBu vazifelerin baııında 
taahhüdlerimize, sözlerimize se
da.kat ırelir. Bu namerd devirde 
dahi biz •bunu yapacağız. Çünkü 
'l'ii.rkün ahde vefası ecdaddan kal
ma en büyük hasleti, en şerefli 
vasfıdır. 

İkinci \·azife harb ateşinin müm
kün mertebe memleketimize si
rayetine meydan vermemektir. 
Bundan ~oıı.ra milli müdafaamız
da frcilere düşen vazifeler gelir 
ki, herkesin her i.şı yaparken u -
mumi menfaati vatan müdafaası
nı düşünmesini Amirdir. Bütun 
millet elele vermeli, onlann sar
sılmıyan yeni bir (misakı milll') 
!eri olmalırlır. Hükumet de milli 
müdafaaya aid o~ınıyan her işde 
tasarruf etmelidir. Hatta •yüksek 
bir !ktısad ve tasarruf şılrası. teş
kil etmelidır. • 

CUMHL'Jt!Yn: 

Yunus Nadi •şimdiki halde Av
ırupa harbi• başlıklı yaZ'ISında, 
başlangıcı, manzarası it1barile bir 
Avrupa harbi olarak görü~n ye
ni Metin bütün dünyada uyandır
dığı alakayı tahlil ettikten sonra 
diyor ki: • Versay muahedesinin 
hatalarını düzeltmek maksadile 
kuvvete müracaate meobur kal
dığını söy;iyen Almanya ile, bır 
Avrupa, halta elinden gelirse dün
ya üzerinde bir hakimiyet tesis 
eylemek hırsın.da olduğunu söy
liyen demokratlar arasında baş
lıyan harb dünyaya <amil ıbir ge
nişlik kazanmağa nnmzcddir. Biz 
ancak hakkı~ ve adaletin muza!
feriyetinı temenni edebiliriz. Ken
dimize taalhlk eden kısmında bu 
hakkı ve adaletı yani kendi hudud 
ve hukukumuzu en ileri kahra -
manlık 'ada ve behemehal mu -
vaffakiyetle müdafaa edeceğim;z 
de ise kimsenin şüphesi olmıva -
cağını :-.anırız.• 

TAN: 
Eminönü istimlak mıntakası çok 

genis olduğundan buradakı istim
lak muamelesi daha uzun sürecek-ı---
tir. M Zekeriye Sertel .İtalyanın 

vaziyeti ne olacak?• baıılıklı ya
zısında. !talyaı• ııazetclerinin Al-

manyaya sedakat izhar etmelerine 
rağmen İtalya hükfuneti bu seda
kati teyid eder hiçbir harekette 
bulunmamakitadrr; diyerek İt~l
yanın vaziyetinin ne olacağını so
ruyor ve diyor ki: cMusolini harb 
devamınca lpitara:f kalarak iki ta
rafa da ihracat yapmak, ıbu su -
retle mali vazi'V'etini dü~eltmıek 
fikrindedir. Bu suretle kuvvetle
nen İtalya sonunda galib tarafa 
iltihak ederek kendi emellerinın 
tahakkukuna teşebbüs edecektir. 
Fakat iki taraf da İtalyadan yar
dım istiyebilir. O vakit dünya ne 
yapacaktır? İşte muamma. Fikri
mizce İtalya bitaraf ve mütered
did kalamaz. Garb devletleri ~ım
diden ıbir ültimatom vererek va
ziyetini tasr!h etmesini İ:alyadan 
istemelidirler .• 

vAlttı:'-

Asım Us ·Almanya ve İtalya he
sahlarında aldandılar. baıılıklı 
yazısında diyor kı: •İtalya sulh 
teşebbüsü yaparken Almanya Po
lonyadan istediğı yeri i"(al edecek 
böylelikle Almanya ikincı bır 
Münih muzafferiyeti elde edecek
ti. Fakat :,eklemediklerı hır ne
tice ile karşıJa,tılar. Roma ve 
Berlin müthi bir sukutu hayale 
uğradılar. Bunun üzerine İtalya 
bilarallığını ılan ettı. Akdenizin 
emniyeti noktasından bu çok mü 
hiındir .• 

Yt.'Nİ SAHAJI: 

ı:!üse";" Cahıd Yalçın •Alman 
noktai nazarı• baş!ıklı yazıs:nda 
bir efkarı umumiye karşısında 
davasını kaybeden Almanya ay
ni davayı muharebe meydanların
da da kaybedecektir mütaleasını 
tebarüz et'lrerek diyor ki cAI -
manlar, demokratların ta Versay 
muahedesindcrJben hiç 'bir •. ;i 

sulh yeliyl e halletmek istemedik
lerini ilerı sürerek harbe girdik -
lerinı beyan ediyorlar. Seneler -
denberi geçen hiıd'se~er bu iddı 
anın asılsız olduğunu meydanda 
cutmaktadır Türkıye de ak
det'iiti muahE"denin ba11 l<ısım -
!arından ~ikayetçı ıdı Fakat tel -
kin ettiğı itmad ve hürmet siya
setinin dürüstlüğü ile her ıste -
di'""i sulhan kazandı. B~ Ver
say :nuahedesinın yegane kusuru 
Almar. istilasına katı derecede sed 
çekmt"m ı ş 1lma..ıdır .. 

Kc-dının Kolunu !sıran 
Beyğir 

=~================================ 

Büyükadada oturan Karanıu.• 
tafa adında bir arabacının beyj!'irt 
sokaktan geçmekte olan Muk•d· 
der adında bır kadını kolundan 
ısırmıştır. 

Bir Sandal Yük 
Boşaltırken Devrildi 
Mch m< J oglu Rafet n ıdaresin

dek ı ü z iırr yuk!u sa da l köpru -
Boğazıçı iske!eı,;ne yukliııu bo:;al· 
tırken d d•rilmı;;, sandalcı Refat 
ile Hüseyin kurtarılmışlardır 

Kurt Köpeği Bir 
Çocuğu lsırdı 

Büyü1<adada Nizam caddesin 
de Tahsın adında bir komısycıncu
ya aid büyük bir kurd köpeğı ay
ni semtte oturan Apostol oğ'u 
fspiroy\ı kalçasından fena halde 
mrmıştır 

•••••••••••••••••••••••••••• 
)' ı H;ın a.vrıla.n yerin iStiml3kı i· 
çın yarım milyon liraya ihtiyaç 
vardır İnşaat ıçın de bı.r buçuk 
mil. ·on lira saıfedilecekıır. Pro -
jesı hazırlanmaktadır. 

Başka bır sebep var. Yalnız ka 
lınca anlatırım sana. 

::>elin hu konuşmayı duyma -
makla beraber, Necdetin hastane• 
den iyileşip çıkıığını duyunca. tıır 

ay onu bekliyememenın tcvl'ci 
ettiği bir .zttrabla başını önilneo 
ıgn' dü1ünüyordu. 
Salıhın luın~ı: 

- H ııırrefend<, ned~n dur.ıun

sunuz. b:r-az bnce S!ZI dr kendı -
miı gibı ııe 'E'lı b .. imuş ve se -
wnm°*t:k. BBircicııbıre rıeden 

sustunuz? 
Diyerek, Selmi tekrar nefelen 

dinneğe çalıştı: 

Sız çok se\'diııı drdi biz de 
burada komşu~·uz .. Sızinlc iyi bir 
arkad~lık yapar, hoşca vakit ge
çirebiliriz. Sinemayı sever mi-
.. ' sınız .. 
Selin ca'Ii bir gülüşle başını 

salladı: 

- Evet.. Çok severim. 
- Ah, ne ivi. Ben de severim. 

İyi !ilimler gelnikce beraber gi
derız. 

Fiaatlarda 
Düşüklük 
Başladı 

B~day fiatlarında son günler -
de 10 · 15 para kadar bir düşüklü.k 
kaydedılmistir Şehr miu bugün 
65 vagon karl a· Trakıa ve Ana . 
doluda 1 huğda\ ı;ıelmıştır Bu ka
da• fa :!a mal ııelmesı piyasadakı 
fiatları 10 para daha düşüreceğı 
tahll"ın edilmektedır Toprak mah
sul!erı ofisı de piyasaya muntaza. 
man maı uzetınelot~ olduğun un 
Hatları normal surettediı" 

Mecidiye ÇiftıiğiArazisi 
Köyıüye Verilecek 
Safrakoru asfa•t Y< .u civarın -

dakı Mecidiye çüıliğı arazi.sinin 
hükumetçe istımlıik edilerek o 
civardakı topraksız köylüye tev
ziine karsı venlmiş ve muamele· 
ye ba~lanmıştır İstımlak işı ta
mamlandıktan sonra arazı, nüfus 
ve ihtiyaçları nisbetind• köylııve 1 
tevz, olunacaktır. 

Ve Ferıduna dönerek: 
- Doktor Be}' müsaade ederler, 

değil mi? 
Dıve l!Uidu Feridun: 
- Şuphesiz. hanımefendi! dedı ' 

Müsaade ne demek•• Her zaman ·ı 
birle r konı:sur kararlaştırı. ve 
birl· .. e ııidemniz 

S ı k !arını kala•"arai< lafa 
kar1 tı 

- Bazan lıızı de re!akatinizde 
götürmek !ıltfunda bulunmaz mı· 
sınız, llanımefendiT 

* 
DOKTOR FERİDUN, 

ÇOCUKLARİLE BAŞBAŞA 

Ferıdun Q gıin Pesaltıdan aldı~ı 
ıbit oaô tc:ıkımtnı apartımana gön· 
derdıkten sonra Beyo~lu Beledı· 
ye dairesın<> u~adı.. Nikah memu
runu gördü. 

- Ne var, ne vok. beyefendi? 
Nıkah memuru defterinı açtı: 

- Üç gün sonra askıyı - kısmet 
olursa - kaldıraca~z. doktor bey! 
Zahmet olma"5a. üç gün sonra 
tekrar ugrarsınız .. Biı· ııün tayin 
'?de~ iz. 

Bugün İki 
Bin Göçmen 

Geliyor 
Bulgaristanda.n goçnıen .nakliya

yatına tahm edilen Nazım vaıpu
ru bugün 2,000 göçmenı hamil o
Iara~ Varnadan limanımız;, hare· 
kel edeeektır Son siyasi karışı~ 
lıklar.ı ra~men göçmeı naklıvaıı 
normal st•ra t allınd• .:erevan eı . 
rnektedır · 
Nazını vapuru bı.. göçmen -

!eri getirı:likten sonra tekrar Var
naya hareket edecektir. 

Muallimlik için 
İmtihana Girenler 
Orta mektst m·az.ve nualliın 

muavinl'lt • iınti.hanıarın~ bu sa
bah saat dokuz buçukı.s başlan -
rnıı;tu ve be imtihana ÜQtt" biri 
bayan olmak üzer.<' kırk kişi gir -
miştır 

Tarıh Cografn v~ Ti.ırkçe ile 
ecnebı dıllerden vaoılar imtihan 
lara aid evrak henü2 wtkik edil -
mektedır Tetkik işinin ancak ya-

Feridun sevinerek Beledıye da
iresinden aynldı 

* O ııün tekraı mühendıs Salihi 
ııördü: 

- Aman azizım, dedı Haniyi 
~n akşam sana bir şey rica et
miştim Unutmadın degil mi? 

Salih göbeğuıi hoplatarak güldü: 
- Nedit o ya.Jıu? Hatırlıyama -

dur. vallahi birdenbire .. 
- Canını şakayı bırak! tl'( gün 

sonra nıikanınm o.lacak Bilmiyor 
musun? 

- Ey .. Onu biliyoruı.. Biz ıie ni
kaba hazırlanıyoruz. Karım ter
:zide. Ben terzide. İ$ açtın başı
mıza. 

Feridun arkadaşının koluna gir
di: 

- Bugünlerde ressam Necdeti 
gördüğün var mı? 

- Hayır Çapraz geliyor orası. 
Sıılı sık ııidemivoruz. Zaten yaz 
mevsimi de geçiyor. Artık Sua -
diyenin tadı kalmadı. 

Feridun <'eniş bir nefes aldı. 
- Sen çok geniş yüreklisin, dedi. 

haniva ben sana o ııece gizlice bir 
..ev söylemiştim .. Necdeti görür-

Kalabalık 
Muavin 

Şubelere 
Verildi 

İstanbul içinde Belediye işleri
nin arzettigi güçlük dolavısile şu
be kadrolarının takviyesıne karar 
verilmiştir. Bilhassa Beyoğlu, E
minönü ve Fatih mıntakalarında 
nüfusun kesif olması dolayısile 
buralarda btr tek Belediye mü -
dürü ile işi çevirmek çok zorlaş
mıştır. Belediye bütçeye yeni bir 
yük olmaması için elindeki mü -
fettişlerden ücünü bu mıntakalara 
sube müdür muavini olarak tayin 
etmistir. Bunlardan Kazun Bevoğ
luna. Kamil Fat'.he ve Dilaver E
minönünde çalışacaklardır. 

Müfettişler veni vazifelerine bu
gün başlıvacaklardır. 

Mahkemelerin 
Yaz Tatili Bitti 
Bütün Mahkemeler 
Yarından itibaren 
Faaliyete Geçiyor 

Mahkemelerin yaz tatili bugün 
bitmlŞ e>lduğundan bütün mah -
kl!IIle.er [aalıveıe başlamışlardır. 

Is tan bul Mkımı münferid teş
kilit kadrosu da yüksek tasdike 
i.ktıraıı etmıstır. Bu teşkilat da 
yar.odan ıtıbaren ıse başlıyacak
tıı . Hakımi muııferidlklere İstan
•buldakı hakimler tayin edilmiş -
lerdır. 
Yarın sabah an itibaren İstan

bulda ikı a[!ırcrza mahkemesi ile, 
müçtem ı hiıkimlı dört ticaret, iki
şer hakimlı sek ız asliye ceza, ikı
şer hakim'; altı asliye hukuk mah
kemeleri faaliyete geçeceklerdir. 
Bunlar elyevm adliyeye tahsis e
dilmış olan Ycnıpostane binru;ın
dadırlar. Beş aslıye hukuk malı -
kemesi de tapu dairesinde ayrılan 
ve taınıratı bıten dairelerde ça -
Iışacaklardır 

!kıncı ağırceza mahkemc•i de, 
as'.ı}~ ıkın ı ceu mahkemesinin 
vazn gördüğu salonda çalışa<:ak
tır. 

-*-
İstanbul Emniyet 

Direktörlüğü 
İstanbul EmiJleyt direktörü 

Sadri Aka Burdur valiliğıne ta -
:;rın edilmiştir. İstanb11l Emniyet 
Direktörlüğüne valı muavini Mu
zaffer Alı.alının tayin edileceğı 
haber alınnıı~tır. 

Emnivet müdür muavini ile bi
rincı, ikincı, üçüncü şube müdür
lerinin de diil:er vazfelere tayın 
edileceklen söylenmektedir. -

Y oklaına Günleri 
0Pğtştiri1Ji 

- ~YLT!J, ı. 

Yuao: Ali KE'.\JAL St':-Oll 

Olmllması itin o kadar ('alı ... ılaA ıd· 
•ayet oldu. Alman dcvlrt rri.slnin nıe•· 
fJ cevabları arasında yhıc Uir kol'lPşJlll 
J'OİU arandı. Fa.kat şimdiki ,.\1J11an1• 
J'&lnız kuvvete müracaalla i~hıi rör .. 
mek istedi. Neıic:e ise n1ahım • 

ı\lman Harict1e Nazırı Foo Rlb • 
bentrop E"Cçen sene Cf'koslo\·akya Al· 
ID.UlTanın l:nedlii ılbl t::ı kslm edUiJ'• 
ken İna'ilterenin AJm.anyaya kanı ,,,r· 
betmiyecefi fikrinde imJ:f. Nihayri ,. 

aun noktat nazan Almanyanın •• .• 
k.adderatını idare edenin uı. ,,rinde 111•· 
es.sir olmuş. Haklkatf'n aeçen sene AJ• 
muya isledifini koiayea elde eıtı fi)• 
muı lcı!&atı ÇekooiOYal<yaya ırtr"'.;;.; 
diler. Anupa da bu em.rivü:tl dl 
etli, ıeçll. Bu sefer Lehistan için i 
öyle olacağı 7.annrdlJdi. Fakat peri · 
nln hesabı yanh.ş ('tktı. 

Çünkü İıuillere 25 aiuslosla J,rb~
tanla akdetüfl misak uaerlne ıtr1'11~ 
ta&hhödlerine sadık oldutunu nlh•Y 
Alman.yaya karşı kendini harb hali°": 
saymakla a-ösierdl Alman ııartcl1 ... 
Nazırı şunda da )'"&nıldı: Evvelce l..D!1 
ra.da sefirlik eden Fon RlbbentroP 111

1
' •• g11tereyi ve İnglUzlerl lyJ tanunlf 

malda şöhret bunmı h. 

Geçen ulanla İngiliz kabtuesiıııılt 
bası mühim detloiklikler olacatu':::. 
ve Cörcllln kabineye ıirecetlndeP1 ııt' 
sedUdli'i zam.an yine Hariciye N3 

Fon W.lbb<>nll'Op Alıa&n devlel reiS~ 
tema etmiş ki artılt Cörtllln sıya•i:.; 
handa faal bır rol oynaması zaOI 
C"eçmiştir; onua Jçln CemberlaYD •:ı: 
blneslne pnneslne de imki.n ve lb 
mal yoktur diye. 

Çörçll cerek umumi harbde, ıertı 
ıt•'' sonralan kabinede mühim neı::ıre 4' 

de buluDJDUf eski bir meb'ustur. O 
muhafaza.kar fırkanın ileri gelenler~" 
tleıul.11'. imdlki Alma.Ryaya kaN1 11'" 

silt~ttınia colı. yumıaşak 4avra11dıi1ol 
lste•lyen .İacfUdcnlendtr. Öyle ki 

0~ 
IUlll hlikim~ iftlrakl İnclllcrcde )l>f ,.. 
kabinesinin teşekk:Ulu sayıh-,ordU· • 
te c-nlenle Cörvllin ..,...,.ı.p 111••~~ 
bahsoldutu zaman Alman devlet rt •' 
de bunu wk manalı 'bul.mat oı.auk 
Har~Jye NazlTillm fikrini sonn'lllt• o; 
dan da endile dllttek bir hal ol.Jll.••

1 
.. ı 

. "''' c~abını a.Jmış dfye lncillz l'a~~te(Cli: 
yaz:mı~lardt. Şimdi nkaat ros bit 
İnc1Jterede art1k iktidar m~n.Undt 
barb kabinesi var demektir. 

. " Barb halinin bütün icablaruıa ı041 
ça.htacak bir harb kablnesl tş b;i.-"lP 

bulWUU'or. 

Sulhu kurtarmak için timdlye 1<•4-' 
aüracaat edilen aıuakere yoııarı ~: 
maı1 devlet reisinfD &ldıiı vasiyet rt 
zert- Çlkmau döndu. Bwıdan §Dil 

i 1t11f" 
yapllacak ııeJ' salbun lsllkb .. lln t 
re.ıe müraca&Ua temin tinıe.k olu1'0 ' 
Sulltan isUk.ballnl ve miUeUerin i,j " 

Uklilinl kurlannak u.rurell kart ..... ~ 
da 3 e•lül aat 12 deaberl İnJ'Ulert'" , ·o· 
&irdlti FOi çetin ola.bDlr. Fakat ..... • 
li:ret ODllll delildir. SQora kavı• -" 
mu mWetl ile de de&lldlr. 

.ııs•· Ailu.IQ'&)'a ha.J'a.tl saha ü.&un it." 
rek Avnııpamo asayltlnl ihlal ed<'' ~1 
rin de başka milletlere yasamak bP-

ck ,1.t" 
tanımamalarına fırsat_ verm8Tl d"" 
-Y&b• artLll kuvvete muraca&tlll. ~ll ı.• 
faa edilecek. Dünyanın taklb ttttii t ,, 

tekıimill cereyanında "' farkı at1• 

Fa tııh BJ;kerlı il ubesind.en. maınall linm. b" 

33.'ı doğumlularla •bunlarla mu- ftt• bu ıe.·blide ı.auu bıitün ..,. ,_ 

• 

ameıe_y., tabı eratııı yoklamalan ıarma ı:Ore buır olmayı nbul :!,.. 
ı cylW 93~ giıııunden itibaren .cu- t.ırtUa etkin mn11111b'eslnln ..-ıı 
mı.. pa:t.arlesL çarşamılıd günlen oldutu ka.tıaal budur. 

yapılaca~ı evvelce iliıll edilmiştL 1, • .., ...... -~~...,.-·---·-.,..-...,.~-~...,..,,...-: 
.Bu.gi.ınlerin de~irilmesı zaru-

re\ı ha>ıl okluğundan yoklılma 
günlerının ayın c;ıtt günlerinde 
(yanı evliılun ikincı, dördüreü, ! 
.altınc~ sekızincı günleri şeklinde)' 
I. teşrrn sonun• kad. ar Fatih asker-

1
~ 

1ik şubesı bınaı.ında devam ede -
ceği.nden alakadarların bugü.nler-
de 1'.'.'uracaaı.l&rı ılıiıı olunur. j 

rın öğleden so.nr• biteceği ve ne
ticenin aliıkadarlara derhal bildi· 
dirilece~ı teblı/? olunmuştur. 

sen bızım nikahımızdan bahsetme ı 
demıştım. 

- İyı YL Ben de ne göroüm, ne 
de bahsettim 

- Fakat, unutmuşsun! Ya gör
seydin. derhal ,gevezeHk edip söy
liyecekdın demek?! 

- Yok canım .. O zaman hatır -
lardım Mera.k etme .. Ben zannet
ti~in kadar geveze değilim. Maa
mafıh şimdı bana bu isin iç yüzü
nü anlatır mısın! Pek mer et -
tim doğrusu .. 

Feridun derhal bir yalan uydur
du: 

- Kanının ailesinin onlarla a -
rası çok açıkmış. Bunun için, niki.h 
oluncıya kadar. Necdetin bu iş1 

nuymasını istemiyoruz. Ba,ka bir 
sebeb yok. Malılm ya, ,böyle hayırlı · 
işler arasında dedikodu yapmak, 
hatta manasız &<>beblerle iş boz -
malt adettir. 

Mühendis Salih elini Feridunun 
orrızuna vurdu: 

- Yahu, nekadar derin düşünü
yqrsun! Küçüldü'ktenberi ihtiyatı 
eldeıı bırakmazsın! Haydi, isine 

DOGU 
Mecmuası 

? ? ? • • • 

ıı~ 
bu. Merak etme.. Bizden ren• 
ııelroeı iU:e. 

* Do.k1or Feridun, Salih.den a~'f~ .: 
~ ....... ., "' tır ayrılmaz, doğruca :ıu~o .. • 

kelesine iruiı.. Telaşlı bir yüf\l ı:;s· 
yji.şle bekleme salonuna girdı .. • 
alıne baktı. .• 

- On beş dakika erken J!elfflı 
sım. 

Diyerek salonda otıırdu. 811 
O gün. ~eridunwı QOCUılı:Wl s 

dörtte lıuraya ııeleceklerdi. -at • 
Çocul<l&r iki gün önce. a.nı-e ıı 

rile bırWcte Konyadan IstaobıJ 
ııelm ışlerdi 

Refik.. Selma.. n'ıil' 
Bunlar, Feridunun çocukl~~il· 
Refik babasına <;ok düslPl et• 
Refik Konyadan ııelir ~~ııll 

bıbasının ateh-esine bir nıelt ıcır 
yazarak, k.ızkardeşi!e birlikte. bil 
dıköy iskelesinde bekliyeceg•ll1 

dirmışti. ıe 
Mektubun sonunu su cüıııle 1 

b·ı· . ti ı ırmı~" : _ e ,, 
cBabaetğmı .. ~ (Ok ~r_e_tcıı 

ğimiz aeldi. Saicm bizi Ul""-

f azlrı bekletme!· 
'!)eııatnı 0 or) 
\ 
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On Binlerce Ameıenin Kürek 
Gürültüsü Ayyuka Yükselmişti 

. " 
Rumelihisarının inşaatı Uçbuçuk Ay Gibi 

Kısa Bir Zamanda Bitirilmişti 
Çok geçmeden başda ikind Meh

med, binlerce insan abdest alıp 
kıbleye yüz dönmü~lerdi. 

Namazdan sonra; Jmamın dua
a ·ı heyecanlı idi. 

- İnna Fetehnaleke ... 
Sures.ni okuyor ve Cenabı Yez • 
dandan fetih diliyordu. İmamın 
duası bınlerce kişiyi ağlatmıştı. 

İkinci Mehmedin, gözlerinden 
Y!Ui aktığı görüldü. Ellerini sema
ya kaldırmış, Allahından tazarru 
\'e niyaz edıyordu: 

- Ya Rabbim- Beni, milletime 
karşı mahcub eyleme ... 

Namazdan solll'a çok teşkilatlı 

olan Osmanlı Türkleri hazırlanan 
sa hah çorbalarının başına geç • 
mışlerdi. 

Rumelihi.;arının kayalık ve ba -
yaban yerine ayak basan Türk • 
!er derhal kazanlarını kurmuşlar, 
gerdan suyile pirincli ço~balarını 
pişirmişlerdi. 

İkinci Mehmed de, elinde bir 
tas ve bir tahta kaşık yeni.çerivari 
çorbasını içiyordu. 

Bu da çok sürmedi. Padişahuı 
elinde bir kazma maiyetile bera
l:ler meydana yürüdi.Wi görül
dıi. 

Paşalar Üzerlerine terettüb e
den vazifeyi icra için her biri bi
rer mevkide yer almıştı. 

Kadı!aı- amele bölüklerinin ba
şında ellerinde kazma bekliyor· 
!ardı. 

İmam, kısa bir dua okudu. Dua 
biter bitmez bir top atıldı. Ve, 
padişahın elinde kazma çalışmağa 

lınlı.ğında duvarlara, üç büyük 
kaleye maliktir. O devrin en me
tin kalelerindendi. 

Kuleleri, Padişah, üç veziri a
rasında taksim etmişti. Zagnos 
paşa bir kuleyi inşa ediyordu. Ve
ziriazam Halil Paşa ve Karaca 

Paşa da diğer kulelerin inşa • 
sına memurdu. Vezirler birer ır
gadbaşı•gibi ellerinde kazma kü

rek eksik olmadan çalışmışlardı. 
A2. zaman sonra, müteaddid 

burdarı meyanında, en kuvvet • 
tileri olan üç burctan ikisi kara 

cihetine ve biri boğaza mütevec
cih olduğu halde, muazzam mü-

1 

sellesi kale, meydana geldi. 
Bugün bile seyyahların tema

şasına doyamadıkları o liıtif hi
sar, Boğazın şimal sahili üzerin
de cihana meydan okurcasına se
maya yükseldi. 

Kale biter .bitmez toplar yerleş
tirildi. Sahile doğru bağdaş kur
muş büyük çapda toplar, kuvvet
li bombardlar, boğazdaki seyrü -
sefere tamamen hakim olmuşlar
dı. Üç yüz kilo ağırlığında taş 
gülleler atıyorlardı. 1stanbul bir 
kere erzakını tüketince, Karade
nizden· hayatıı için elzem olan huğ. 
dayı artık alamazdı. 

(Do.,ıımı vıır) 

1 ;t•l U:EET:l: ı :; :ı: 1 =t ! i •I. 
Delikanlı Karanlıkta 
veznedarın 

parası 
Asliye dördüncü cezanın muha

keme salonu .. 
Maznunlara mahsus olan yerde 

tahminen 30 yaşlarında, uzunca 
boylu, esmer bir genç bulunuyor
du. Adının Rıza olduğunu söyli -
yen buadam, evrak arasında mev
cud olan kararnamede, geçen sene 
Galata pOitanesi havale tediyat 
memuru iken, ihtiJ.asen zimme\ine 
para geçirmekten ve bu suretle 
vazrresini suiistimalden suçlu gös
teriliyordu. 

Gelen 
Tek Yolcu 
Asliye dördüncü ceza mahke -

mesi dün enteresan bir karman
yolacılık davasına bakmıştır. 

Evvelki gece Süleymaniyede 
yangın yerinde cereyan eden ha
disenin suçluları Hüsnü, Clfil, Fa
zıl ve Cemal isimlerinde dört ki
şidir. 

İddiaya göre bu dört ki.şi o ak
şam kafaları iyice tütsükyerek bü
tün paralarını rakıya vermişler, 
bila'hare de parasızlıktan kurtul 
mak için ıbir çare aramı;ğa başla
m~lardır. 

1-Pahalı, 2-Kifayetsiz, 
3 - Gayri Muntazam 

Dahiliye Vekaletinin Üsküdar 
tramvaylar1Atıı vaziyetini tetkik 
ettiifini ve bu idarenin, İstanbul 
~r;amvaylan idaresrte birlcı;tiril
mek istendiğini gazetelerde oku
duk. 
Kadıköy, Üsküdar ve ha valisin

de oturanlar bu tramvay idaresin
den elaman çekiyorlar. Bilet üc· 
retleri çok pahalıdır. İdarenin 750 
bin lira borcu varmış: Olabilir. 
İdare etmiyormuş: Olabilir. Yol
cu azını~: Olabilir. 

Bütün bunlar, bilet ücretlerinin 
pahalı olması için esbabı mucibe 
sayılam:ız. Tramvay umumi na
kil vasıtasıdır. Rahat ve ucuz ol
mak gerektir. İdare edilemiyorsa, 
masraf ne diye halkın sırtına yük
leniyor? 

Zaten, halkın şikayeti yalnız 
bilet ücretlerinin pahalılığı ile de 
bitmiyor. Bu tramvayları iııleten 
idare, servisleri ihtiyaca uygun 
şekilde tanzim edememektedir. 
Sefer saatleri daima aksaklık gös
terir. Tahrik edilen araba sayısı 
daima gayrik&fidir. 

BURHAN CEVAD ., ... ,.,., ..•.. , .... . ... .. . 

Evvelce Yapılan 
Kanalizasyon 
İşe Yaramıyor 

Yeniden Lağamlar 
Yaptırmak Lazım 

Belediye İstanbul lağımlarının J 
tamiri ~ini ve yeniden fenni ,.e 
sıhhi kanalizasyon yapılması isi ı 
hakkında da tetkiklere başlamıştır. 
Bugürukü vaziyetin Jağım ,.e kana- : 
lizasyon noktai nazarından elim I 
olduğu görülmüştür. Bundan 15 
sene evvel şehrin kü~;ik lbir saha· 
sının kanali_ı:asyonu ecnebi bir sir
kete ihale olunmuş ve Belediye 
tarafından simdive kadar bu uğur
da 10 milyon !ıra sarfolunmus, bu
l(iinkü şerait dahilinde bundan is· 
tifade edecek mülk sahiblerinden 
bu masraflar alınamadığı için di
ğer sahaların insaa tına herne ka
dar elde kat'i bir ke~ifname yok
sa da, Şehrin _yalnız İstanbul kıs -
mının yani surler dahilinin kana
lizasyonunun yapılan saha ile ya

1 

As 
İT AL YANIN ROLÜ _ı 

eri lttif ak Ne 
Olacak? 

Musoli'ninin Berlini İkna Edemediği Anlaşıldı. 
Şimdi Bu Sual Soruluyor 

Almanya fle İtalya ara. ında neler cindir ki bunun «linlercc devam etmesi 
oluyor?. Bu sualin cevabı çok merak miımkün deilldi.r. :\lutlaka tehltkell 
ediltyor. İtalya Hariciye Sa:urı Kont bir takım hadiseler fıkaraktır. Sinir -
Cianonun l'azetesi olan Tele&Tafonun ler l'er&'iadlr. 
reçen cuma ve cumart.esl runleri Ber- Diier taraftan devleUerln eoiu se-
lin ile Ro)na aras.ında nel«."r cereyan et- terberJik yapmı. tardır. Bununla be -
«ilne dair verdlli meraklı malümatı raber sakin olarak Keçen gunler de kıir 
«Son Tell'r&f» ın bu sütunlarında an- sayılmaktadır. Diplomatlar ara ında 
lahlmıştı. Yeni l'e1en Avrupa l'azete· 
ter.inin Romadaki muhabirleri tarafın· 
dan verilen daha başka ma1ümat da 
mevcuttur. Bunlara da l'Ô.ı j,tmak 
lıi.zım c-ellyor. Bunun huJisası fÖyle
dlr: Bitler l\lusolinlye Roma.daki Al
man rl('isi vasıtasJJe telefonla haber 
l'Önderlyor. O da cevab veriyor. YIJte 
bir telefon, yint" bir cevab. 

Böylt"likle uzun uzadıya bir konuş
madır devam ediyor. Bütün bunlar 
gösteriyor ki İtalya bul'ıinlerde poll
Uka ileminde &'Örülen !<;iddetll faaliye
te hlc yabancı kahnamı&hr. 

Almanlar llf' yapmak l.;tiyorlardı?. 

l\.Iusolini bunu biliyor. Jfrm de bu hu
hususta esasda iki taraf araıı;;ında an
la m:ı da olınur;tur. }'akat şu var kl 
İtalyanul maksadı Avrupada sulhu11 
devamıdJr. Almanyaya da. <.;ulhtan ay
rılmamayı nasihat. f"tmişt.ir. llulıisa i
talyaıun faaliyeti sulhun lehinedir. 

Bu itibarla Papahtın gazetesi olan 
Osı;er\•atvre Romanonun ya:ıdıiı bir 
yazı pek ıı;;ayanı dikkattir. Vatikanın 

l'Rzetesi şöylr diyor: 
«Bucünkü me~elc.-dr İt.ıh·a dotru

dan dofruya alakadar deilldfr. Onun 
lcin ihtflıifuı halledılnıe,indt> de mu -
ess.ir bir ta\•assutta bulunabilL·. Bôylr 
bir rivayet dönr1ektrdlr. B(j,yJe dti-.ü
nenler vartiır. Fak:tt •unu da unut- 1 

mamala ki Almanya ile İtalya ara"liın

da a"ikrrı bir ittif.-..k vardır. Bunun e
hemmiyetini kfmst inkir ("tntf'meli.» 

İşte Papalığı,ı gazet~i bO:rlr diyerek 
Alman - İtalyan ittirakınuı unutul -
mamasını hahrlatıyor. Diğ«."r taraftan 
:l\lu.solininin İtalyan kara. denb· ve 
ha.va orduları erkRnı ile uzun uzadıya 
,rörüıttıifu gibi münakalat ve ia\t' ınti
tehassıslarınm da llkrinl aldıtı söy -
leniyordu ki bu haber İtalyada mühim 
bir tesir hasıl etmiştir. Bu toplantı es
nasında '\fuıı;;ollnl İtalyanın a~keri ha
urhiını anlatmı1, li7ım l'tlf'n kararlar 
verilmiltir. Afrlkada Llbi ,·alf!'i"I olan 

Mareşal Balbo da Trablu'&•rba ılt • 
miş, orad .. n da teftltlert' ('tkacakmıs. • 

Romadaki Avrupalı muhabirlere &"Ö

re burünkü İtalyanu1 siyagi mrhaflli 
şu ffklı-dedlr: BuPn vaziyet ö:rle l'tr-

müzakereler oldukca toplara sıra l'Cl
miyecektir. italyada lı.ılkın fikrine 1'0-
re bu buhranın da bir "Onu ırelecek, 

erg« bir l...olaylık bulunaca&ı merke
zinde idi. 

İtalyan ıazetelerine l'ellnce, bunlar 
hep Almanya ile İtalya arasındaki jt

tffaktan bahsedtrek Almanyayı hakh, 
LPhistanı haksız l'Örüyorlardı. İtalyan 
caı.etelerinin bu tarzdaki iddiaları yeni 
değildir. 

Curn.ale Ditalya ıazetesl de bazı 

Fransız ı-azetelerlnde son ıamanlania. 
&'Örülen neşriyata cevab veriyor. Bu 
neşriyat hep İtalyan1n da su11'\ll mu -
haraza lclu araya rlrerek tavassutta 
bulunması tarzındaki flklrlerdir. Bu 
cazeteye &"Öre cefen -.ene l\tusollnl 1\Jü
nlhte sulhun devamı tein müdahalt' ,.,_ ı 

nlis ise dr sonradan Fransızlar taıa-, 1 

rafından bu lılınlf'tln takdir edilnıe .. 
ditini ilrı·i sürüyor. 

Diğer İtalyan Kaz.-teı~ .. ı de şöyle de
n1ek istlyorl.ır; :"IUlhun rnuha.fw.usı le
hinde İti,lya yine r lısa•· ıl..~ıf, ":ıl dt 

bu hiı.mrti mük&fatsı:1 kalmamalı. t .. 
talya buna emin ohnadtk<'a herhanri 
bir la\."a'"'uta l'iri-.r<'ek dt"fJJdir! 

İtaı,·anın millı emelleri vard.ır. Bun
lar tatmin ediln1eli!. Dem de diyorlar 
eier İtal.v.:ı yalnız Tunucı, Clbutl ve 
Silveysi h.tiyo~a dlkf'r 1 tedlklerlnt el
de etmek icin kıhcı kıifl olacatına e
min bıılunduğundandır. Bul'ünkü İtaJ
yanın ta•nnmıf; bir ~lyali!İ muharriri 
olan \'f" re~mi İtalyanın rtkir1erlnl an
Jatan GavJa da yazdJfı bir makaJede 
vazi.vettn ı;erl'in saChayı a•tıfını ha .. 

tırla.tarak diyor ki: 

«Bu milyonlarca adam ı;Uihtan-
mış, hududlarda bek1C$iyor. Sulhu te
nıin için bir tek ('are vardır: 
c:\liJletlerın hakiki lhtlya('ları tanın ... 
mah!.» 

Ga,·daıun ne demek lcıtedlfl de ma
Iüm. I\fflletlrrin hakiki ihtiyaçları de
mek İtalyanın . ..\lm:ınyanın btedik1erl 
verllmell demek oluyor. 

Bu ne!}riyat İtalyanın bul'UD ne dli
şündüiüne dillr •~ çok bir ftklr Ye
rebilir. 

Kadına, Çocuğa Hani 
Merhanıet ? .. 

Polonya . Almanya harbi bllf" 
!arken, Birleşik Amerika Devlet• 
!eri Cumhur Reisi RuZ\'elt, Av • 
rupa devletlerine bir mesaj gö • 

dererek, vukua gelecek muhare -
belerde kadınlara ve çocuklara 
ateş edilmemesini rica etmişti. 

Ruzveltin bu çok insani ve mede
ni temennisine. garb devletleri 
reisleri cevab vererek, bu nokta
ya riayet edeceklerini söylediler. 

Bu ardda Bitler de, kadın ve 
çocuklara ateş açmıyacağını bil • 
dirdi. Alınan devlet reisi, geçen 
gün l\Iecliste söylediği nutkunda 

bu noktaya temas ederek, hatla, 
teminat dahi verdi. 

Fakat, sözlerle hadheler araşm
da ne hazin aykırılıklar, tezadlar, 
var. Bitler, bu nutkunu söyleclii:I 
dakikadan henüz 24 saat geçme
mişti ki. Polon~'aya taarruz eden 
Alman tayyareleri, birçok açık 
Leh ~ehirlcrini bombardıman et
tiler. Varşovadan dışarı çıkarılan 
kadın ve cocukları nakleden bir 
yolcu trenini de bonıbaiadılar. Bir 
çok kadın ve çocuk öldü. 

Gayrimuhariblere ve sivil halka 
ate,ş edilmiyeceği yolundaki te • 
minat da, harb sonrası insan ah -
lakıyatınm bir hususiyetini teş • 
kil eden •sözünde durmamak• 
prensipi mucibince, unutuldu, git
ti. Bugünkü harbler orduların de
ğil, milletlerin rnrpışma·,ıdır. Barb, 
düşman tarafın bütün maddi ve 
manevi varlıklarını yok etmektir. 

Bomba atan tayyarecinin dü -
. şündüğü yegane şey, hedefe isa • 

bet ettirmektir. 

Kadın ve çocuklara ateş edilme
mesini temenni etmek, bugüıı, 

maalesef, tatbikatta yeri olmıyaa 
güzel bir fantezi halinde kalıyor. 

Zavallı yirminci asır medeni -
yeti! Bu asrın insanları bütün in
san nesillerinin en medenisi ol • 
duklarını iddia ediyorlar. Yine bu 
günkü insanlar, kadına, çocııj'a 

merhameti düşünemiyecek kadar 
vahşet gösterdiklerini maalesef 
unutuyorlar. 

REŞAD FEYZİ başladığı görüldü. 
On binlerce amelenin 

kürek, el araibası sedası 
yükselmişti. Kıyametten 

kazma, 
ayyuka 
bir nü-

Rıza kendisine isnad edilen su
çu inkar ederek, kendisini şöyle 
müdafaa etti: 

Bu suretle konuşa konı1şa Sü
leymaniye yangın yerine yakla -
şan kafadarların uzaktan tek ba
şına gelen bir dama tesadüfleri 
lıirden onlara ani bir düşünce il
ham etmiş, muhitin sessizliği ve 
sükfuıeti içinde .bu yalnız adamı 
soyup kolayca paralarını almak 
fikri hepsinir. içini burkulamış
tır. 

pılmıyan sahanın nisbetleri göz ============================== l·-------
önüne getirilirse en a.,'ağı bir tah-

mune idi. 
Her kuleyi bir paşa deruhde et

mişti. Zagnos Paşa, Halil Paşa, 
Karaca Paşa da ellerinde kazma 
bi ırgad gibi çalışıyorlardı. 

İkinci Mehmed, o kadar çalış 
mıştı ki; kadılardan biri yanına 
vararak: 

- Padişahım; inayet buyuru
nuz.. Vücudü hümayunlarınızı 

yormayınız .. dedi. 
Hazreti Fatihin verdiği cevab 

şu oldu: 

- Din ve millet uğruna fisebi
lillah çalışan!arn Allah cennetini 
ve zafer rasib eyler. 
Kadı, Padişahın bu sözleri ü

zerine tcrsyüz edip eline kazma
sını a'arak cübbesini toplayıp ça
lışmağa bıujladı. 

Rumelihısannın inşaatı üç bu· 
çuk ay gibi kısa bir zamanda bit
tı Bu hisar yirmi beş hatve ka-

No. 28 -··-
Paht ikı ~~ılılık arasına düş • 

mu~tü. Sankı kLrda yiyip. içip eğ· 
ieıımcge gelmi~ hır kafilenin ye
mek a tıKlan. . Templar bulun • 
dugu yerd paketi hi~ gözden ka
çırmıyordu Acaba kim gelip a· 
lacak•ı? EU gayrı ihtiyari taban • 
casın gitt •. 

Bır ik sani.ıc ;,onra eldıvenli bir 
el, çal 1ıgın arası'lrian pakete doğ· 
ru uıaııdı. 

T<:nıp' r sakin bir sesle: 
B~n siıin yerinizde olsam pa-

kete d'>kunmanı, dedi. 
Feldcr şaşk n, 'aşkın bakındı. 
'femp ar güiünıscdi. 

- Bir ıki haftaya kadar. böyle 
&Ürpı !!erle karşılaşmaga alışacak
sınız. Papu'nun b;rna söylediğine 
göre siz.en ellcrı":Z mıtralyözler 

üzerinde pek çabuk işleyir. 
Birderbıre yerinden fırladı, pa-

- Ben geçen sene Galata posta
nesi havale t.ediyat memuru idim. 
Bu işe Ankara telgraf gişesi me -
murluğundan getirildim. Yarım 
l(Ünlük bir stajdan sonra bu va • 
zifyi görmeğe başladım. Yanımda 
·bir de muavin \•ardı. Fakat onun 
vazifesi yalnız ihbarnameleri dol
durmaktan ibaretti. Benim bulun
duğum havale tediyat gişesi ayda 
aşağı yukarı bir milyon lira tediye 
yanar. Vezneden tedive için aldı
ğımız 'Paraların hesabını her gün 
mafevkime vermezdim. Yalnız 15 
günde biı· ona resmi bir rapor ve· 
rirdim. Zimmetime para geçirdi
ğim iddia ediliyor. Halbuki ıbu para 
hususi surette tuttuğum hesabda 
yekunları yanlışlıkla fazla yaz -
mamdan dolayı hasıl olan hesab 
hatasından ibarettir. 

Ben masumum. Vazifemi suiis
timal etmedim. Yarım günlük bir 
stajdan sonra, tayin edildiğim va
zifemin ağrr yükü altında kaldım. 
ve bu işteki acemiliğimden dolayı 
bu hatalart yaptım .. 
Duruşma, şahidlerin de çağınla· 

rak dinlenmeleri için başka bir gü
ne talik edildi. 

keli aldı. Felder değil mukavemet 
etmek, hatta sesini bile çıkarmadı. 

Yalııız dedi ki: 
- Acaib adam! 
Templa.r cevab \'erdi: 
- Benim acele işim var. Şimdi 

seninle meşgul oJamıyacağım. Ya
kında inşallah görüşütüz. 

Birdenbire sesini kesti. Sağ ta
raftan bir ayak sesi işitmişti. Fel
der'in gözleri ümidle parladı. 

Templar derhal ağacın arkasına 
çekildi. 

Yoldan bir ses duyuldu: 
- Felder, paketi aldın mı? 
Felder, geniş geniş nefes alıyor-

du. Bu suale cevııb vermedi. Fakat, 
onun yerme Templar cevab verdi: 

- Hayır dostum, Felder paketi 
alamadı. Paket bendedir. Felder 
tabancamın namlusu karşısında 
bekliyor. Sen yavaş yavaş ellerini 
yukarıya kaldırarak, bu tarafa 1 

doğru gel, biraz yüziinü göreyim. j 
Ay. o sırada bulutun arkasından 

sı}Tılmıştı. Templar, caddeden ge
len adamın, ağacların arasınd;ın 
doğru gelmekte olduğunu gördü. 

Nihayet bu fikir tatbik sahası
na da konulmuş, Dimitri isminde 
:bulunan !Yolcunun yanına diğer 
dört yolcu gibi yaklaşan kafadar
lar ıbiraz sonra onun üzerine hü
cum etmişlerdir. 

minle (100) milyon liraya ihtiyaç 
görülmelotedir. 

Şehrin Beyoğlu ve Anadolu ci
hetleri de hesaba katılırsa kanali
zasyonun umum masrafı 200 mil
yondan aşağı düşmiyeceği zan \•e 
tahmin edilmektedir. Belediye bu 
mühim meblağ üzeri!ıde şimdi e
tüdler yapmaktadır. Beledi.ve reis· 
!iğinin fikri mühim semtlerden 
baslamak üzere bu kal'l isi senele
re taksim etmektir. İlk iki kana· 
lizasyon faaliyetine ·her halde ha
ziranda başlanması i~in yeni büt
çeye bir kısım tahsisat konacak
tır. 

Lıikln Dimitri hemen feryada 
başladığından o civarda dolaşan 
Rıdvan isminde bir kahveci ile 
adkadaşı Niyazi derhal tecavüze 
uğrıyanın imdadına koşmuşlardır. l·--------------

Mütecavizler hiç ummadıkları şahid gösterdiğinden dün bunla-
bir sırada karşılaştıkları müda • rın 21 i dinlenmiııtır. 17 si iimme 
hale üzerine Dimitriyi bırakıp işi namına malumatlarını bildiren şa-
firara dökmüşlerse de etraftan hidler üadelerinde suçluların a -
yetişen polis memurları tarafın - leyhinde ·bulunmuşlardır. 
dan yakalanıp adliyeye teslim o- Müdafaa şahidi olan diğer 4 ki-
lunmuşlardır. şi de mühim birşey söylememiş-

Mahkemede suçluların hepsi de let dir. 
cürümlerini inkara kalkışmışlar- Neticede muhakeme diğer 3 şa· 
dır. Fakat tahkikat evrakını ha- hidin celbi için başka bir güne ta
zırlıyan polis; .bu işe aid tam 24 lik olunmuştur. 

Ayni zamanda gecenin karanlığı 
içinde bir ışık parladı, bir silah 
sesi duyuldu. Kurşun Templar'ın 
arkasında saklandığı ağaça sap
landı. 

Fakat Templar, ağacın arkasın
dan kendisne tevcih edilen taban
caya karşı nişan aldı, tetiğe do -
koundu. Karşıdaki adamın elindeki 
silah yere düştü. 1 
Adam ıztırab sayhasile karışık bir 

küfür savurdu \'e Templara doğ
ru hücum ederek: 

- Felder, diye bağırdı. koş şu 
berilin hakkından gelelim. 

Templar, herifin üzerine doğru 
gelisini kolladı. Bütün soğuk kan
lılığı ile tet~i çekti, fakat tab..,.,ca 
ateş aLmadı. Templar paketi yere 

brrakarak, derhal tabancasını yok·ı' 
!adı. Bozuk bir kurşunun bulun
ması ihtimalini düşünerek, sar -
joru açtı. Yeni sarjor yoktu. Fa
kat o zamana kadar da öteki adam 
üzerine çullanmıştı. 
Temları ağa<:a doğru öyle bir fır

latış fırlattı ki, cAziz• bir an bel 
kemii{inin kırıldığını zannetti. Bu
nunla .beraber hasmının göğsüne 
doğru kuvvetli bir vumruk indir
di. Fakat öteki Tamplara yapıştı, 
her ikisi beraber yere yuvarlan -
dılar. 

Templar müskül vaziyette idi. 
Güçlükle nefes alırordu. Bayıl -
mamak ve mücadelevi karsılıyabil
m~k iciıı son derece kendisini zor
luyordu. Üzer!ııe hücum eden a-

Taksim Kışlası 
50 Bin 

Liraya Alınıyor! 
i,.tanbul Belediyesi ile Maliye 

Vekaleti arasında vapılan müza· 
kerelerden sonra Taksim kışlası 
hakkında (50) bin lira üzerinde 
anlaşma olmuştur. Yakında kışla

nın tapuda Belediye)'e devri yapı
lacak ve bu kanuni muameleyi mü-
teakbı Belediye derhal .kışlayı yı
kacaktır. Kışlanın yerinde yeniden 
yapılacak inşaatla İs\anbulun gü-

1 zel ·bir köşesi meydana ı;etirileeek· 
tir. 

Bu arada büyük bir sergi binası 
da yapılacağı malumdur. Vali ve 
Beledive reisi doktor Lutfi Kırdar 
yapılacak sergi binasının avan 
projelerini hazırlamak üzere dün 
Belediye imar müdürlüğüne emir
ler vermiştir. 

Haber aldığımıza göre yapıla -
ca·k binada bir de modern konser 
salonu insa olunacaktır. 

dam, en aşağı otuz kılo daha faz· 
laydı. Eğer Felder de yerinden fır· 
!ar, arkadaşının yardımına koşar
sa, o zaman Tempların hali bitikti. 

İriyarı adam eğildi, Tempların 
başını kollarının arasına aldı. Ya
vaş vavaş sıkmağa ve Tempların 
kafasını birçok defalar sert top
rağa vurmağa basladı. Templar ar
tık mücadele edecek 'halde değildi. 
Hasmı bağırdı: 

- Felder, neredesin yahu? He
rifin işi bitik. 

Templar, elini uzattı, biraz ıle
rideki tabancasını kavradı ve bir
denbire kendisini toplıvarak, ilze-ı 
rine cullaııan adamla Yardıma ko-1 
şan Felderin arasından sıyrıldı. ı 
Silah rolünü oynamı$tı. Felder 

Çöpler Para 
Ediyor, iş 
• 

inceleniyor 
İstanllıulda çöplerin toplanması, 

imhası ve bunlardan istifade edil
mesi hakkında Belediye tetkikler 
yapmaktadır. İstanbulun topoğ • 
rafik vazıyeti, çöplerin ilotısadi ve 
zirai kıymeti neyi icab ettiriyorsa 
Belediye onu düşünüp yapma.k is
temektedir. Bu arada çöp fabrtka 
ve fırınları tesisi fikri yeniden ile
ri sürülmektedir. Fakat alakadar 
makamlar evvelce yapılan tetıkik· 
!erin bunun çok pahalıya mal ola
cağı merkezinde oldujtunu ve İs
tanbul çöpleri için lbuııünkü usu
lün en iyi usul olduıtu ve onu te • 
kemmül ettirmenin en iyi tedbir 
olduğunu ileri sürmektedirler. 
Diğer taraftan Ziraat Vekaleti 

de Belediyeye müracaat ederek İs
tanbul çöplerinin israf olunmama
sı bunlardan ziraatte istifade edil
mesi çarelerinin teminini istemiş
tir. 

cansız yatıyordu. Öteki adam da 
yanıbaşında .. 

Templar. Felderin cebinden çı -
kardığı ipek mendille elindeki ka
nı ve sonra tabancasını sildi. Bü
tün bu kanlı hadiseye sebeb olan 
paketi de alarak otomobiline doğ
ru yürüdü. 

-6-

TEMPLAR MİLYONERLE KO • 
NUŞUYOR KULMAN AÔLIYOR 

İnsellayn'ın Yahudi olduğunu 
söylemeğe lüzum yok. Çıplak ka
fasının etrafını sivah saçlar sar • 
mış bir adam. Mütebessim bakış
ları var. Fakat burnu da büyük 
mü büyük! 

Yazıhanesinin basında bır kol
tuğa oturmuş. dü<ünüyordu. Ma
sanın iizerindeki lamba yüzünün 
sarılığını büsbütı.in daha sarı bir 
hale getirmişti. 

Küçük kızı üst kattaki odasında! 
uyuyordu. cAziz 1erılen insanın 
müdahalesine raltmen, İ ;elhayn 
kiıciıK kızının hay •. tının "ene ııan-ı 
ııesterler tarafından verı •<:ek ka
rara. daha doıırusu h.ksıtlerin 

1 Birimizin Derdi 1 
Hepimizin Derdi 

Oteller Tıklım Tıklım 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
cSon günlerde $elırimizden 

taşraya gidenler ve müteka
bilen <'elenler pek çoğalmıs
tır. Bu yüzden Sirkecideki o
tellerin hemen hepainde boş 
tek G:ıir oda bulmak bHe im • 
k8.nsızlanmıştır. Hatta bazı o
tellerde sofalara çarşaftan pa· 
ravanlar çekilmek veya oda
lar ayni şekilde orta<!_an ikiye 
bölünmek suretile yeni, mu
vakkat kısımlar vücude geti
rilmiştir. Belediye reisliği bıı. 
vaziyetin yolcuların sıhhatle 
üzerine zararlı olduj(unu dü· 
şünerek odalara nizami ve 
haddinden fazla yatak koy • 
durmasa ve bu darl~ın önü
ne geçecek başka çareler bul· 
sa çok iyi olur.• 

muntazaman tediyesiııe !bağlı ol -
duğunu biliyordu. Viola'yı kaQL~
mak hiç şüphesiz bir ihtar mahi -
yetinde idi. Bnglinkü gangester • 
!erin ne modern vasıtalarla ça • 
lıştıklarını da pekala biliyordu. 
Daha o sabah sert bir ses telefon· 
da bankeri tehdid etmisti. Bütün 
bunları düşünerek yumruğunu 
sıktı, yüzünde ıztırab çizgileri be
lirdi. 

Bu kadar medeni bir memle • 
kette namuslu bir vatandaşın hav
dudlar tarafından nasıl hövle ha
raca kesildi~ine bir türlıi aklı er
ımiyordu. En küçük hiıdiselelrin 
<hemen önüne geçen polb, n3$ıl 
oluyor da Nevyorkta oturanların 
hayat Ye mallarını muhafaza altın
da bulunduramıyordu? 

Fakat bütün ou suallere ver~• 
cek cevabları da pekıiliı biliyordu. 

Çünkü hakimler satılmı;;tı, çi\n
i<ü polisler satılmıştı. Elbette lböy· 
le olur. Korkudan dehset iç!nde 
kalmış bir halkın, birbirlerint. heı 
han,ııi bır yardımdan da ümid yok· 
tu. Acaba bu Gangesterlerin hak· 
kından gelmeğe hiç de bır lmk&n 
yok muvdu? 
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Yarhisar Silivri Yolunda ilerlerken Amiral 
Soşon da Marmara Adasına Varmıştı 

f za am:rı ver r mı? 

a bın bu zun ka ma -
kam muk bele etti: 

- Ver mez de ne yap r? .. Tah
t lbahir ihbarı için donanmn;a 
gondenlmek üzere i tenilen mo
toru vermek meoburiyetındedir. 

Sız muhafaza amirtini bana ça
ğırtın!. 

Başkatfü dışarı çıktı.. Bir ık.aç 

dakika sonra muhafaza aminle 
!birlikte tekrar döndü. Kayma -
kam .gümrükcüye anlattı: 

1 S n da M rma 
n v rmı , Muave tı mıllı 

ye Taşozla Samsunun yanına de
m rledıkt n nra donanma ku -
mandam suvanlerı gem ine ça 

ğırmış, Necatı ve Zıya kaptanlar 
Amıralın yanına çiklnca Soşrn 

sormu tu: 

- Yarhisar nerede, Daha gt.> 
medi mi? 
Necatı bey Amiraln ccvab ver

di: 

- Geldı ef endım. Buradaydı 

Genç ve guıel blr kııdı. 

l'aşı otuzu buldufu h ide <'\ lenme
m ti. Erkclı eçm kte mu külpe nd 
değildi. 

İlk onee onu böyle tanımı lardı, 
- 0) yubl erkek bdenmlyor. O. 

hiçbir delıkanlı llc evlenemez. 

Demişlerdi. 

Halbuki, o, kendine ol eak crkc-
fln zengin, yakışıklı ~e mevkii yuk
sck olmasından zl::ı ade, harbdcn ndret 
eden bir insan olmasını istiyordu. 

Sulhperver bir erkek arıyordu. 

* 0)ayubl harbden niçin nefret t:r l or· 
du? Korktuğu için mi?. 

- Bayır. 

- Buralarda bir duşman tahtel
babiri görülmüş. Bozulmuş da 
suya dalamıyormuş. Sılivriden 

haber verdiler. Şimdi biz bu ha
beri donanmaya göndeı mek isti
yoruz. Marmara adasında gemi
ler olduğunu Amiral burada iken 
töylemişti. Sizin motörünüzden 
istifade edeceğiz. Kiğıdı yazalım. 
Memurlarınızdan birisine verin, 
çabucak götürsün, donanmaya 
versin! 

Siz gelmeden bir saat kadar evvel 
Erdekten bır telgraf geUrdiler. 
Sılivrı önlerinde bir duşman tah

telbahırinin arızaya uğnyarak 

denizin üstüne çıkmak mecburi
yetinde bulunduğunu, bir saat -

Prlste blrleıten Blnemanın &ç met huı yıldızını bir masa başında ra'kahyan VU mecmuasının fotofraf çm boş dur
JDamlf Ye sördiilihıüz bu resmi çekmlf tir. 

O, ayni :ramanda c ur bir kıı.dı. Ba
bası, Mikadonun emrilc bir caninin 
takibine aitmiş ve dağlardan bir daha 
dönmem(ftf. Onun bir erkek karde 1, 
bir amcası, bir erkek yeğeni de harbde 
olmiaşlenll. Charles Boye-r, Pat PIUerson De sev&"ill dostlan Mourlce Cbevaller de Galba fotoğrafçının bu hattketJnden mem

nundurlar. Yüzlerinde rorülen tebessüm herhalde bunu ifade etmektedir. Onun barbdl'n nefret edlılnln seJıe· 
bini anladım:ı mı ıtmw? 

Muhafaza memuru itiraz etme
di: 

- Baş ustüne Kaymakam bej ! 
Dedı.. Liman reisi Süleyman 

Sırrı telgrafın suretini, bir ka -
ğıdın ustune çıkardı, :;Jtına da 

ltendi mutaleasını bir kaç satırla 
ekledı. Bu kağıdı zarfa koydular. 
Muhafaza amirinin eline tutuş
turdular. 

- Aman azızinı .. Mümkün o
lan siır'atle gönderilmesini temin 
edin ... Yorgunluklar boşuna çık
ma ın! 
Ten'bihmı de ılave ederek funı

rı limana €<Jnderdiler. 
Telgrafın alınmasından bır çey

rek saat sonra haber, rusumat 
muhafaza motöriınün 24 millık 
sur'atile Marmara adasına, orada 
beklıyen Türk harb gemilerine U· 

çuruldu ... 

* Y.arhisar SiUvri yolunda iler -

ten fazla oraad kaldığım ha.her 
verdıler. Ziya kaptan bu mınta
kanın kendi kıt'ası olduğunu, ha
berin mahiyetini anlamak üzere 

derhal hareket etmesi lazım gel
diğini söyledi. Demirini aldı, a
çıldı! 

- Bir saat evvel telgraf gel -
di dcdınız değil mi? 

- Evet Amiralırn. 

- Ben Erdeğe uğradığım z.:ı • 
rnan ortada böyle bir şey yoktu. 
Yanlışlık olmasın! 

- Erdek rüsumat muhafaza 
motöru getirdi telgrafı! 

- Öyle ise siz de ha anın, 
demir alın .. Yarhisarın gıt iğı i..-

tikamete Silıvriye doğru yola çı
kın! Sizin arkanızdan da ben açı
lııcagım .. Haber verilen taht.?l • 
balıiri hep bırlikte arayalım! .. 

Amiralm Yarhisar süvarisine ı

çerlıyeceğıni uman suvarıler bu 
emir karşısında birbirlerine ba
kıştılar. Soşonu selamladılar, ge
milenne döndüler. 

(D~vamı vıw} 

Tamamen yeni bır hale ifrağ v~ yenı 
WESTERN MIRROPHONIC makineler ile teçıhiz edilen 

S O M E R Sineması 
ni sinema mevsimine bütün k ederle-inizi unutturacak, musikisi 

PAUL MJZRAKİ tarafından hazırlanan ve 

GEORGES MİLTON 
ile iRENE de ZILAH Y 1anıfından oynanan 

PRENS BUBUL 
N~'eli kahkaha fılını ile başlı~or. 

iıa.veten: EKLER JURNAL son dunya !havadısleri. 

- Hayır rıca etmeyınız, E'mır1errmı beklevınız•. 

- Hanım€f endı hazretlerını bu derece kızdır • 
dı ma çok mutcssınm!. 

Ve. Muhuverenin mevzuu bll'denbıre daha çok 
f ... etlendi, daha çok kabala tı. O kiıstahhğını, ıa
ubalılığını .ırttırıyordu, ben ınadına hiddetıenıyor

d:ım. 

- Ba'kınız hala haddinızi tecavüz edı' or u -

Garib Sigortalar' 
Amerika ıi&'ona ılrketlerl çok sa -

rlbdir. Bam ve hayale selmlyen teY· 
leri ail'ona ederler. Baalarclan biri, 
plajlarda aiineş banyoeu yapan Ye bu 
yüzden lıaa1alanan erkek ve kadın -

lan ai&'oria etmektecllr. Bu yüzden ea- J 
lıtamıracak derece4e rahatsız olanlara 
tam>inat vermekıedlr. 

Bu prketin, milf1erilerine '-vsi>'e
leri ıudur: 

PlUlarda içki içmeylniıı, zira alkol 
'\'e ruııeşin ziyası blrlblrlne zıddır. Ga
zete vey kUab okumayınız, iskambil 
oynamayınız, başı açık dolaşmayınız. 

Banyodan evvel viıcudunuı:e alkol Ye· 
yahud lavanta sürmeyiniz.» 

Parıs gazeteleri, son günlerde 
Septeye, Alman istıh.kim zabıtle-

r1nden mürekkdb bir grupun gel
diğini yazıyorlar. 

Bunlann vazifesı, Cebelütınrık 
boğazı altından açı~ak 'Ve Isı:ım
yayı Afrika sahili ile birleştırc -
cek büyük denizahı tünelinin y~ 
rini tayin etmek, plfınlannı ha
zırlamak imiş ... 

İyi amma, bu tünel ne kadar 
zamanda ve hangi para ile açıla
cak?. 

İTALYA PAHALILl(;A 

GİDiYOR 

İtalyada, yiyecek ve ıçecek Ş<'Y· 
ler günden güne azalmakta ve na

halılaşmaktadır. Kahve, çay, ka
kao gibi şeyler kalmamıştır. 

Ameleler, günde azami 15 lire-1 
yevrnıye almaktadır. Aşağıdaki 

liste tetkik edilirse bunların ne 
kadar sıkıntı çekhkleri anlaşılır: 

Ekmek, kilosu 25 kuruş; pirinç 

500 gramlık paketı 27 kuruş; ku
ru fasulye kılosu 30 kuruş; zey
tinyagı kılosu 90 Jnıruş; sadeyağ 

160 kuruş; stiıt lıtresi 15 kuruş; 
peynır kilosu 80 kurus; gravyer 

nuz. - Affedersiniz Premes ... 
Dedim Ellerını göğsünün u2erm~ kavuştur· 

(.: Soguk kanlılıkla: 
- Niçin efendim? 
Dedı. 

- B~ tarzda benimle !konuşmall için kendiniz 
de ne hak ve ne salahiyet t363vvur ediyorsunuz kı?. 

Diye, yuzune hayk~rdım .. 
- Bir insan salahiyet ve hakkı ... 
Deme n mı?. İşte, o zaman bütün bütün kız-

dım: 

- Ef endı, sız bır tt-rıbiyesizsimz. 
Dedim, Devam ettim: 

- Bır katıp . Bır kfilıya .. Brr müstahdem ha
nımefendısı ile bu tarzda konuşamaz ... Onun içm
.ttir kı sız terbiyesız.lık . Küstahlık ed yorsunuz • 

Başını onUne eğıp, 

,Dı;)eceğı yerde, soğuk kanlılıkla, gene laübali .. 
~ıne gustah .. Gine cür'etkir yanıma geldi ve ..• 
Yanaklarınd~ı o soğuk manasız tebessümü ıkay
bt>tmeksizin, bıleklerimden tuttu; ısrarla ve .. Şid
detle: 

- Belkis Hanım .. O geceyi na:nl geçireceğinizi 
tahmın edi) orum ... 
İn af ediniz 'ki ben de bir erkeğim. Genç bir er

kek, sıze çok yakın bir erkek! 

- Dedi, beyaz dışlenle sırıtarak bıleklerımi 

çıkmaga .başladı. Şişman, abla~ yüzu kıpkırmızı 

ıdı, ıj?Özlerı irileşmiş şehvetten alevlenmıc:tı. Bi -
)ekler mi bıraz daha stkmak, \ ucudümü göğsü -
nun uzerine çekmek, beni öpmek ı tıyordu. Şaşır· 

dım. korktum, hayret ıc;ınde kaldım. O, yine b"r 
taraftan da sovlenıyordu: 

M. Nureddin AyaklarBüyüyor * 
Yeni Bir Fif mde Baş 

Rolü Oynuyor 

J 

Allahın cenneti filmim' 
Feriha Tevfik 

Bu sene soreceilmlz cAllahm Cen
~tiıı isimli Turk filminde Münir Nu
reddin başrol~ oynaınaktadar. Solist 
olarak tanıcbiımız Münir Nureddlnln 
birkaç küçült cşurb ilimini ıörmllf
tült. Fakat bu defa Feriha Tevfikln 
paratonerllil \'e Şehir Tiyatrosu ar
Ustlulnden baulannın da tştiraldle 

ce'Ylrdltl bir filimde onu bir sinema 
ııan'aLkin olarak s«irecdb. Bakalım 
ba 1olda kendisini bl:ıe befendireblle
eek mi? 

Maamaffh Muhsin Ertu~lun rdi· 
sorlüiü altında İpeldllm stüdyoların
da r.evrilmekte olan bu filmin mu•·~ı.f
falt bir es<r olacaiı temin edlllvı•r. ı~u
sunlr.rde son sahnf'lerl de çevrileef'k 
olan ve istanbulun tabii \"e çok cüz.el 
manı.araları ile de bn.enmft olan bu 
film şimdiden bu) uk bir alaka uyan
dırmıştır. 

peynirı kılosu 120 kuruş; yumurtc. 
tanesi 8 kuruş; kavrulmuş kahve 
kilisu 700 ku~; sığır eti kılosu 
90 kuru~; dana et kı!o u 140 ku
ruş. 

Sen Lüinin ibiayuk kundura fabri

kalarından birinin mi&ehaıısısları 11-

zun bir tetkik neticesi kadın ayakla -

nıi\n büyüdüiüne kanaat setlrmitler. 

Buna sebeb, son zamanlarda kadm

larm ıporla laıla metrul olmalan 

Asıl nazarı dikkati çeken nokta da 

asri kadınların elleri ve ayakları biı· 

yüdufü halde SJkletlerlnln rlttlkçe a

:ıalma ı imiş. 

AT)"ilC:'1fr.lh"'UJ"~, Udı Lm~:IL~~JOnHJ .. I' 
iKTISADA RiAYET ŞARITIR 

Haydnrpaşadan izmırc gıden 
garib bir yolcu var. Her Jstasyon
da trenden atlıyor, koşa koşa gı
şeye gidiyor, geliyor. 

Yolculardan biri merak cdıyor, 
soruyor: 

- Her Jstasyonda nıçin iniyor
sunuz?. 

- Bilet almak için! 
- Böyle yapacağınıza, hangi 

istasyona gidecek iseniz orası i
ç.m bir bilet alsanız daha iyi de
ğil mi? 

- Doğru söylüyorsunuz. Fa -
kat 1stanbulun en maruf doktor
larına müracaat ettim. Her an ibir 
kalb sektesinden ölmem ihtimali 
mevcud olduğunu söylediler. Bey
hude bilet parası vermemek için 
böyle yapıyorum. İktısada riayet 
şart değil midir. 

KUYUMCU DÜKKANINDA 

Şık hırsız.- En kıymf'lll mU<'evhe
ratınız bunlar mı?. 

Kuyumcu.- Evet •• 
Şık hırsız.- O halde yarın ıeçerim. 

(Kapıdan çıkarken kendi kendine) bel
ki de bu gece, sabaha kUl•·· 

BİR KLiNİKTE 

Doktor.- i tlhanız Tar mı?. 
Hasta.- Te ekkur ederim, bay dok

tor •• Gelmezden evvel iyice karnımı do
yurdum. 

()yayubl çok rüıt'ldl. 

Sehhar bakı,ıarı vardı.. 
Zenıindl. 

Hf'r tanıdığı erkeie: 
- Harbi sever misin? 
Diye ısorar ve hepsinden de ıu ce

Tabı alırdı: 

•- Der erkek • harbi SC\"Dlese de • 
lıarbe koşar. Çünkü, \•atan ınırlannm 

bekçisi erkektir!• 

O, bu CC\"abı veren erkekleri haklı 
bulur, fakat onlarla e'\'lenmeie cesa • 
ret edemezdi. 

Ona, biç itim e: 
«- Ben, barbden rlyade sulhu 5e

\•erim.:ıı 

Dememişti. 

Bu tun Japon3 ada sulha u amış \"C 

sulha işık bir fere) yok muydu? 

İşte o, bulursa, bulmağ'a munffak 
olursa, o adamla evlenecekti. Hatta 

çirkin \ e fakir dahi oba-

Ona, lıutun Japonyada - harb düı

manı olduiu için - (harbi on11)"eıı ka

dın) derlerdi. 

Oyayubi bqlıbaşma bir ordu, bir 

kuvvetti. O, harbt'tmek, doi\ıtmek, 

kan dokmell lstfyenlerle &ekbaşına mu
eadele ederdi. 

Bir cün, Amerika ile arası açılan 

hükumeti de: 

«- Neriye gldlJonunu:ı?:ıı 

Diye tehdld etmlf ve bütan Jap0n 

bdmlannı ayaklandırarak, muhte -

mel bir harbin onune l'efmlt1i. 

Onu Mikado da tanımata \"e H\"me
fe başlamlflı. 

Hatta bir sün, Pttmlerden biri ona 
talih oldu. Fakat o, belinde kılıç tqı. 

yan insanlarla evlenemiyeedlnl aöy
lecli. Prensin talebini tere4düdsli:ı red 

etti. 

İt&e, Japon) ada Oyayubl, bu hidl
seden fi()nra meşhur olmuştu. Prens -
Jerln ayaklarının bastıfı yere yüılerinl 

siıren .Japon lıadınları onun bu bare
ketlnl hayreUe karşılanutlardı, 

Oyayubl bir kahramandı. Fakat, yal
nız. japon;rada delil, dunyanın letnde 
tek kalmış bir kahraman. Ona hiç 

ki~ et olmuyordu. 

\'e o da, kendisine bir et bulamadı
iından mutee slrcJI. 

- Ekmegını yedıgin adamın karısına taarruz 
etmekten çekınmıyorsun, bu ne bayağılık!. 

Ve .. Devam ettırn: 

- Rezil ... 
- Ba_}agı .. 
- Düşman\ 
- Küstah .. 
- Mütecaviz ... 

- Güuılsiniz. Bır erkeği çıldırtacak ~adaT 

Ruzelsiniz. 
- Adi adam! .. 
- Şantaj yapıyorsun? .. 

- Bu güzel vucudünüzden ben de istifade et
mek ısterim! .. 

- Ben de sizı tatmin edt>lbilecek kadar eenç 
ve ku\>Vetli bir erkeğim! .. 

- Size aşıkım!. 
- Size malik olmak istiyorum •. 

- Sizin bütün sırlarınızı bili~rum! 
- Öyle biT ıgece de ben istiyorum .. 

- Merak etmeyiniz.. Paşa gine bunların hi~ 
bırısini bılmiyecak, Öğrenmiyecek!. 

Tazyiki artıyordu. Bileklerimi kıracak gıbi idi. 
Bir an ken<lımi topladım: 

- Bırak benı alçak adam .. 
Diye haj kırdım, ko1lal'Jmı kurtarmak için zor

·ıadım. 

- Beni tehdid ediyarsun .•• 
- Kocamdan pay istiyorsun!. 

Ve .. Kollarımı kurtarmak için bütün gücü.mü 
sarf ediyordum: 

- Şmdi bağıracağım ..• 

- Bütün kona3t halkı buraya toplan~ak, &e-

Jlf içle1 ınde rnaekan edeceğim. 

- Yüzüne tüküreceğim ... 

- Bu rezaleti paşaya şimdi haber vereceğim .. 

- Bir uşak iham~fendisine taaITuz ediy<Yr. 

Bı.itün, :bu ağız dolusu hakaret ve tehrlidlerim 
karşısında parmaklarını bixa:ıı: gev§atti, fakat, hiç 
bırakacak gibi değildi. Bana, benı yiyecek, lokma 

(Dnoma oar J 

1 

Oyayubl olunctyc kad:ır bekar mı 
kalacaktı? 

Jf.. 
Oyayobi ku klinden dışan çıkmaz, 

ziyaretçilerine kendi eliyle klllıve, r
bct Jkram eder 'e hep ine a) rı ayn 
sorardı: 

- ulhu ı;vınez. misiniz? 

Misafirleri: 

- Se\•eriz, derlercli, fakat, sulh bir 
kuştur. Onu elde etm k elimlıde de -
ğll, B;ışımı:ıa konarsa, kendisini incit· 
memeğe çalışırız. Bizden uzaklara ka
çarsa, peşinden kovalamaca ırucumuı. 
yeter mi? 

0, giılerek: 

- Sulh kuşu, taltıre ll)ık olanların 
b~ma konar. Ben, onunla dost oldum .. 
Benden kaçmıyor, derdi. 

Oyayubl bir )il., şehirden 11zak bir 
sayfiyeye ııtmftti. 

Do Uarı onu orada da ıdyard edi
yorlar, hatırını sormata ıidiyorlardı. 

Bir gün, kf'ndl:;lnl z.lyarete ıldenler 
&elişla geri dondüler: 

- Oyayubiyl hırsı:ılar dağa kaldır
nuş, dediler, se.rvetlnln yarısı•• onlara 

verlrS«>, kendisini ııerbest lnrakacak • 
lannış! •• 

Oyayubl üc ay M>nra, servetinin 1a
rısıaı şakilere vererek canmı kurtardı. 
Şebre,döndü. 

O artık - hiç kimse) e • harbden 'e 
sulbdan bah etmiyordu. 

Biraz onra o)le bir haber du)duk: 
•Oyayubi, ıcabında döğuşmeslnl bi

len cesur bir erkekle cvlenmcmn U'ı -
z.ım oldugunn ınnnmış ve orduya mcn-

sub gö terişll, kuvvetli ve ııtılgnn lıır 

znbıtle evlcnmış!> 

m!lE 
ANKARA RADYOSU 

- DALGA UZUNLU(';U 
'f.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 K w. 

BUQt)R 

Saat 19.00: Proıram. 

Saat 19.05: :Tdü:ılk (Hafit mli.r.lk • 
Pi.) 

Sat l!UO: Türk mu:ılği (Halli tür
killul, su eserleri). 

Saat 20.15: Konupna. 

Saat 20.30: Memıe•e& saa& iyirı, 

ajans ve meteorloJl haberleri. 

Saat 20.50: Tıirk miidil: Ankara 
rac!yosa küme ses ve as. heyeti. 

Saat %1.30: KonUflJla. 

Saat %1.45: Ncş'ell plilılar - Rı. 

aat 21.50: lüdk (Bir solist). 

aat 22.00 Müzik (Radyo orkes -
trası). Kon er takdimi • Halil Bedi 
'Yiııetken: ı - Moun • .Ftıaronua 

dülünu ouerasının uvertürü. 2 - Bo· 
lddicu - Le Calife de Ba&dad opera· 
suıın 11\'ertürü. 3 - Borodlne - 3 un· 

cü Senfoni. 4 - Kodaly - Maroşek 
dasnlan. 

aat 23.00: on ajans haberl~rJ, ıl· 
raat, esham. ~e tabvllit, 1ıamb)) o -
nukut borsası (fiat). 

aat 23.20: Müıik (Cubancl • pJ,) 
aat 23.55 • 24.00: Yanllkl pros • 

ram. 

'YARJN 

12,30 Program. 
12,35 Türk müı.lii - J'I. 
13 l'llemlekct saat ayarı, ajan'i ,e 

meteoroloji haberlerl, 
13,15 • H Muzik (Riy&Ktieuıuhı'' 

bandosu • Şd: İhsan Kıançer). 

-

1357 Hicri 

1 
1355 Rumi 

Receb Ağustos 

21 23 ----1939, Ay 9, Gün 248, Hıı.ır IZ3 
5 eylUl SALI -

Vakitler Vaasti Euai 

u.dL sa. da~ 

Güneş 5 28 10 50 

Öğle 12 13 5 35 

ikindi 15 51 9 13 

Akşam 18 37 12 00 

Yatsı 20 11 1 34 

İmsak 3 47 9 08 -
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~on 24 Saatin 
Hadiseleri 

(1 inci sahifeden devam) Gezeteler yine Almanlara karşı 
teveccühkar neııriyatta bulunmak-

kıırtara.bilecek halde ıdıler. ta bilhassa Eden'in İngiliz kabine-
S. O. S. ışaı'etleri üzerine yeti • slı..e alınmasına karşı asabiyet gös-

şen diğer vapurlar yolcuların hep- termektedirler. 
sm ı de kurtarmışlardır. Ancak tor- DENİZDE 
llilin infilakı fsnasında ölenler ve Denizlerde dl mühim 'hadise ol-
Yaralananlar müstesnadır. Bunlar mamıştır. Duvr limanı ticarete ka
da mühim bır yekün teşkil etme • patılmıştır. İn,ııilterenin bütün fi-

EN SON 
DAKiKA 

.,...--------....., 

lrıektedir. Joları üssülharekelerinde talışid e-
Vapurun batırılması Amerika- dilmi.şlerdir. Bırçok vapurlara da Varşova 5 (Hususi) _ Şarki topraklarına girmişlerdir. man kuvvet'erini durdurmuşlar, 

:la büyük hır heyecan uyandırmış· top konarak, bunlar muavin kru· kik d 1 h Cephedeki vaziyette mühim de- birçok noktalarda mukabil taar-

Polonyalılar Alman Ordusu
nu Her Cephede Durdurdu 

tır. B~ münasebetle Lozitonya hiı.- vazör haline getirilmektedir. Prusyadan son da . a a ge en a- ruzlara aeçmişlerdir. Bir kısım 
dı,~si hatırlatılmakta. yolcudan HAV ADA berlere göre, Polonya süvarileri ği.şiklıikler olmaktadır. P<ılonya Polonya kuvvetleri Alman top • 
baı,ka bir şey taşımıyan b<r vapu· İngiliz amiralliğinn tebliğine gö- Kovalen civarında Şarki Prusya ordusu hemen her cephede Al • raklarında harbetmektedir. 
ıun batırılmasının affudilemiye- e Ingiliz ağır bombardıman tay 

~~~u~ö;~:~:n~:~f:~~- d~ra:~~f:1~~ r;:~er11~~n ~:~~s~~an;:'.,~b~~~ in g i 1 iz Tayyare 1 eri· A 1 m an Liman· 
:~~~:~~~W~~::~7t0!:~~~:~ ~~~~~~~~rB:~~~:u~:~~~~~ = la r ı n ı Bombardımana Hazır 1 anı y o.r 
e"'"elce derpiş edılen tadilatı yap- Bundan ~~şk~ !n;,'liz ta.yyareleri . Son gelen haberlere göre, İn : \ dımana hazırlanmaktadırlar. Ye- \ burg civarındaki bazı a.sKen mu- ı 
nıasını kongreye teklif etmesi bek- Almanya uzerıne altı mılyondan gılız ve Fransız hava kuvvetlen ni tipde 12 İngiliz tayyaresi Ham- esseseleri bombardıman etmiştir. 1 
inmektedir. fazla beyanname atmışlardır. Bu bazı Alman limanlarını •bombar • · 

İnı<iıiz Bahriye Nazırı Çörçil beyannamede ezcümle şöyle denil-

~~:~a~."~::ı~~{~~a b;:~~~~t~:ıb m~~~t~~~'. neticesini bile bile İn. Amerihaya Giden yolcu vapurları Amerikan 1 

:~.~:~~a~ı\nf~m::~~ı;ı :~vZ:fs1i: ~~~e~~Y\~~~b~ens~:~·~~~:ı:t~e; Harb Gemilerinin Mu haf azası Altına Konuyor 
UJ.ak biı· hbarda dahi bulunmadı- felakete sürüklüyor. Hitler sulh 
~ını söylemişfü. emelleri beslediğine dair bütün 

Almanlar, o kadar uzak mesa- dünyaya verdiği teminattan hiç 
ft trde bir Alman tahtelbahrinin birini tutmamıştır. Sansür, Al • 
buıunamıyacai(ını iddia etmekte • manyanın uzun bir harbe dayana· 
dırler. mıyacağını sizden saklamıştır. Bi-
D:ğer taraftan iki vapur daha zim mebzul vasıtalarımız ve as • 

lornile çarparak batmıştır. Biri kerlerimiz vardır. Sonuna kadar 
Amsterdamdan Len ngrada giden gitmeğe azmettik. Fakat öyle ol
Kos\ı ısminde bir Yunan şilebidir. duğu halde her saat size sulh iste-
1'.Iürctt.ebatı kurtarılmış. Diğeri mek hakkını bağışlıyoruz ve bunu 
Baltık ağzında torpile çarparak ümid ediyoruz. Sulh taraftarı her 
batan bir Danimarka vapurudur. Alman hükumetile sulhu imzaya 
Bu ,·apurun mürettebatının kur • hazırız.• 
larıidığı zannedılmektedir. Bir İn- İngiliz tayyareleri, Alman top • 
R'lız krm•azörü de Almanların O- rakları üzerindeki bu uçuşlarında 
linda adındaki bir şilebini Oroguay hiç bir Alman tayyaresi ile karşı· 
suiarında batırmıştır Gemııni tay- Jaşmamışlardır. 
faları esır edilmiştir. Diğer taraftan Alınan tayyare-

HARB VAZİYETİ !eri dün, Var~ovayı herzamankin-
Alman tebliğlerine göre, Alman den daha müthiş surette bombaya 

Ordusu V;sto:lı geçm.ş ve bizzat tutmuşlardır. Avrıca 17 kasaba dıı· 
l!ıt!er bu geçış esnasında hazır bu- ha bombardıman edilmiştir. 
lunmuştur. Pat ajansının bildirdiğine göre, 

Muharebeler bu mıntakada şid- bu sehirlerin bombardımanı es
dctlenmektedır. Almanların şarki 1 nasında tayyareler iperit kullan • 
l'nısyadan gelecek kuvvetlerle ir· mışlardır. Birçok kimseler yara • 
ti.hat te,ıs ederek, Gdnya ve ce- lanın,~ ve yanmıştır. Şehirlerde 
nubunıiaki arazideki Polonya or • sivil halktan telefat ve yaralı mil<.-
d• sunu mahsur bır&kmak istedık- tarı henüz malıim deği:dir. 
len anlaşılıyor. Fakat Almanlar Piotrkov ccvarında iki yolcu 
Şarud Prusya hududlarından ıler- treni daha bombardıman edilmiş-
le,...eğe henüz muvaffak olama • tir. Varş0va civarında bir çocuk 
nıışl.rdır Bu cephede de .kanlı hastanesine atılan bombadan 12 
muharebeler olmaktadır. çocuk ölmüştür. 

İn;ı ltHe ve Fransanın Alman - POLONYADA ÇEK' 
'.:~ya kar,ı umumi harekatı başla- LEJİYONLARI 
ınıs <' bıcJ,r. Fransız hududunda Polonyada Çek lejyonları ku • 

Vaşington 5 (A.A.) - Kbine iç- tr. 
tipı.aını müteakıb, Edison matbu - Söylendğne göre, Bahrye Neza-
ata beyanatta bıtlunarak Ameri - reti. Amerika vupurlannın hlına
kalı mültecileri Avrupadan getiren yesi için harb gemilerini atlantik 
vapurları muhafaza etmeğe matuf 1 yolları iizerinde sıralamağı derpiş 1 
tedbirleri tetkik etti.l\'ini söylemiş- eylemektedir. Bu sayede Ameri · 

kalı mültecıleri taşıyan ecnebi Ya
-purlar da himaye edilmiş olacak
tır. 

Mumaileyh, yarın l;u hususta bir 
karar ittihaz edileceğini ilave et -
mistir. 

İngiliz Müstemleke/erindeki Bütün Almanlar 
Tevkif Edildiler 

Londra 5 (A.A.) - İstihbarat 
nezareti bildiriyor: 

Tanganyka'daki bütün Alman -
!ar biliı hadise tevkif edilmiştir. 1 

Alınan propa,gandası bu Almanlar 
üzerinde pek müessir olmaktadır. 

31 ağustos gece yarısından iti -
beren General Dickenson, Kenya, 

Ouganda, Tanganyka, Niyarsaa -
laand. şlınal i Rhodesia ve Zanzı
bardakı bütün kU\-vetıerin kuman
danlığına tayin edilmi~tir. 

!~!i!~:A.~~~~~~~n ~~ı~~i~~k l!.~v~~~~n~ııe~?:.ns: :~~~~~!ı- l 
Georges Bay Labrune aµğıdaki duğu g>bi yine muvaffakiyetle başınna gayet nec>b bir gaye için 
telgrafı gönderm~tir: neticeleneceğine emin ola.biliriz.• çarpı~maj)a başlamaktanır. Tari-

·Memleketlerimizin bir kere Bay Lebrun şu cevabı vermiştir: hin kaydetmemış olduğu en men-
daha kolkola vererek menfur bir .Seflerinin ve hürriyetlerinin fur bır •~cavüze mukavemet et • 
taarruza uğramış bir milletin im- müdafaası için memleketimizin mek Fransa namına İngilız mil · 
dadına koşmakta oldukları bu sa- yeniden birleştikleri bu fevka - ldinı heyecanla selamlarım. Fran-
atte sizi ve sizin şahsınızda bü • iade anda göndermiş o'duğunuz sa ile İnı<ilterenin idealleri da -
tün Fransız milletini selamlarım. mesajdan dolayı Majestenize te - valarının haklı olduğuna ve itti-

Her iklıniz de davamızın haklı şekkür ooerlın. Bundan 20 sene hadlarından do.ğan kuvvete olan 
olduğuna itimad edebilir ve müş- evvel namdar pederiniz:n ahdi - itlınadları kendi'.erini yenilmez 
terek mesaimizin ve feadkarlık - saltanatında olduğu gibi İngiliz bir hale getirecektir.• 

ingiliz Kralının Fransızlara Mesajı 
"Müşterek Mesaimiz Bir Çeyrek Asır Evvelki 

Gibi Yine Muvaff akiyetle Neticelenecektir ,, h~r ıkı taraf temasa girmişlerdir. rulmuştur. Çek ve Slovak millet
Fa:-:at henüz kayde şayan muha- !eri memleketlerini Alman istila-
r, :>eler başlamış dejiildir. sından kurtarmak için bu suretle Londra 5 {A.A.) - İngiltere ~ılmış değildir. Hiç!bir zaman İn- ferinin vazifesini tehalükle yapa-

Palonya ordusunun dün baıı silahla Polonya topraklarında düş- Kralı dün ak.';am Bay Hoare Be- ,gfiz ordusu gayeleri ıbu kadar ea,ğını takdir etmekte olduğunu 
cephelerde mukabil taarruza geç- mania çarpışm&k fırsatını bula • lieha'ya aşai(ıdaki telgrafı gön - mühim ve memleketimizin ve ba- bilirim. Cenabı Haktan sizi mu-
ın • olduQu ve Almanların işgal caklardır. dermi.ştir: kikatte •bütün medeniyetin istik- hafaza ve silahlarınıza muvaffa-
et•ikJ r uç ;chrı geri aldığı bildi- ALMANYADA VERGİLER •İn.ı!iliz ordusu uzun ve şerefli bali icin hayati ehemmiyeti haiz kiyet ihsan etmesini niyaz ede • 
r "'"kteiiir. Alman yüksek ~üdafaa 1korrüte- tarihinde hiçbir zaman bugünkü olan bir cidale atılınış değildir. j rim .• 

Pıılı nva tavyareleri de dün ilk sinin kararile, varıdat vergılerıne davamız kadar haklı bir davayı Vukua gelecek musademe ve Bay Hoare ordu namına Krala 1 
deia oiarak Alman toprakları üze- yüzde elli zam yapılmıştır. Bütün müdafaa için harbmeydaruna ça- muharebelerde ordumun her ne- teşekkür etmiştir. 

rinde uçmuşlar ,.e iki tank kata - ickiler harb veııgisine tabi tutul- 1· ·ı· K l H K ti . B. M . G .. d d. 
•ını tdhrib <'lmişl'rdir. muştur. Hükumet bir, iki ve üç DgJ JZ ra J ava UVVe efJOe Jr eSaj 00 er J 
ITALYANIN VAZİYETİ BELLİ marklık yeni paralar ihdas edecek-

DEG.İL tir. Londra 5 (AA.)- Hava kuv - evvelki havbden daha büyük mes- Hava kuwetleıi namına Kings-
l.vndradan gı !en haberler, İlal- Almanlar Baltık denizindeki sa- vetlerine gönderdiği bir mesajda uliyetler alt:na girmiş lbuhın:ıyor~ ley Wood, şu cevabı yermiştir: 

Yanı~ v zıyclin:n henüz t.evazzuh hillerde wavin barajları vücude Kral şöyle demektedir: sun~z. Bun,ardan en muhım.~ı •Kraliyet hava kuvvetleri. Kral 
e ı m ş olduğuru bildirmektedir. getirmişlerdir. cRo,,al aı'r Forces'un da.ha eski İngılız adalarının muhafazası ışı- tarafından "Ös!erilen •ahsi alfil<a-
============================1 dir. Bilginize ve cesaretinize iti - " . ' 

Harbin Beşinci Günü 
f Ba~makaledeo Devam] 

l.ııudaıı da mütalea etmek çok ye· 
rinde olur. 

Daha ziyade hisı;i tesirler ve 
şahsi hırslar ile bugünkü harbe 
sürüklenen ve yalnu: kaldığı gö· 
rülen Almanya için bizce henüz 
zararın neresinden dönülürse kir
dır, nazariyesine uymak iınkil.nı 

\·ardır. Almanya, bugüne kadar 
lakib etliği politika sistemi ile 
nıuhitindeki küçük milletleri kor· 
ku ' 'e hayat endişesine sevket • 
nıiştir. Hollanda, is,·içre, Belçi· 

ka, Baltık devletleri, Romanya, 
Macaristan, Yugoslavya bu badi
re içinde Alnıanyaya yardım et
ttıek isteıni~·ecekleri gibi hissi ve 

fili S<"beblerle de mümkün oldu
ğu kadar harbin kendilerinden 
uıak cereyan etmesine çalışacak
lardır. 

lafına bir hareket vaki olıııadık· 

ça mesele yoktur. 

Eğer, Almanya yeni yeni teca· 
viizlerle veya bitaraf görünen ba
zı devletlerin Almanya leh ve a· 
teybine harbe müdahaleleri ile 

yeni bir vaziyet tahaddüs etmedi
ği takdirde şimdilik harbin dün
kü yazımızda da işaret ettiğimiz 

gibi Alınanya - Polonya - İngil· 

tere • Fransa harbi halinde kal
maması için sebeb yoktur. 

servisk?rden geri kalmıyan bir mad ettiğimden emn olabliirsiniz. dan dolayı bahtıyardırlar. Bu kuv-
an'anesi vardır. Girmeğe mecbur ic .. b ede'l şleri başaracağınızı bi- vet er, ellerinden geleni yapmağa 
kald;ğımız mücadelede bundan liyorum.• k .rar verm;şlerdir. 

Londra Çocuk,Hasta ve Malullerden T ahliyeEdildi 
Londra 5 (A.A.)- Londra bele

diyesi tahliye komitesi reisi Her
bert Morrison, sona ka'mış olan 
çocuklarla anneler ve amaların 
dün ak.şanı saat 20 de Londradan 

çıkarılmıs olduğunu beyan etmiş
tir. Cumadanberi 600,000 kişiden 
fazla insan tahliye edilmiştir. 

Londra hastanelerinde buluna 11 

5,000 hastanın tahliyesi işi de ik-

mal edilmiştir. Sıhhiye Nazın da 
Kent dahilinde kain Bet!ey, Dart
ford ve Cravfordun ,bazı aksamı
nın bugün tahliye edileceğini be
yan etmiştir. 

PolonyaveF ransa CumhurreisleriArasında T elgrafiar 
Par is 5 (AA.)- Frnasa Reiisi· 

cumhuru Lebrun, dün ak.';am Po
lonya Reisicumhuru Mescicki'den 
den aşağıdaki telgrafı almıştır: 

cBu ağır ve tarihi imtihan a
nında, Fransarun ittihaz etm~ ol
duğu kararla memleketlerimizin 
adalet ve hürriyetin mukaddes 
prensipleri için beraberce müca-

dele etmek an'anesini yeniden 
canlandırdığı bugünde ekseliın -
sınıza Polonya milletini .şerefli 

müttefikine bağlıyan derin dost
luk hissiyatını arzetmek için çok 
kuvvetli bir arzu hissetmekteyim.• 

Lebrun, aşağıdaki ceavbı ver -
mi.şiir: 

•Biııbirine sıkı surette bağlı o-

1 

lan, ayni hissiyata, ayni ideallere, 
ayni azme sahih bulunan Fransız 
ve Polonya mlletleri kasdi bir ta
arruz kan;ısında hürriyetlerini 
müdafaa etmek için silaha sarıl -
mak mecburiyet inde kalmışlardır. 
Vermiş c!duj'.ıu söze sadık olan 
Fransa. kalbi metin olarak, şerefli 
müttefiklr.in yanıbaşında hak ı· 
çin müc3deleye atılmıştır.~ 

Ge n u bi Afrika da Almanya ile Münasebeti Kesti 
La Cap 5 (AA.)- Fed-eral 1 dan tasdik edilmiş olan cenubi 
. . . Afrika ile Almanya arasındaki 

teşrıi meclısı Bay Snuts tarafın • münasebetlerin kesilmesine mü-.. 
teallik bulunan takriri 67 reye 

kan;ı 80 reyle kabul etmiştir. 

• 
Milletler Cemiyeti 

Devresinde 
Onümüzdek lctima 

5- S O N T E L G R A F -

Semplon. Ekspresi 
Artık işlemiyor 
(1 inci sahifeden devam) ı 

nız bir lokomotif ve iki va • 
gondan mürekkeb bir ekspres gel
mıştir. Bu da Milimo'dan gelmek· 
tedir. 

Ekspreste Türk, Hindli, Iraklı, 
Alınan, İtalyan ve Japon olmak Ü· 
ttTI! ancak 15 yolcu çıkmıştır. Eks
pres yolcuları aşağıdaki şayanı dik
kat şeyleri anlatmışlardır: 

c- Semplon artık işlememekte
dir. Gerçi İtalyan - Fr•nsız hu -
dudu askeri noktadan kapanma
mıştır. Ancak. Modan c"phesi adı· ı 
nı a'an Fransa - İtalya hududunda 
artık tren işlememektedir. İta! -
vada sükunet vardır. 

Hükumet yeni seferberl'k yap
mamıştır. Geceler; ışıklar yanmak
ta ve çok normal bır hayat ıı:eçirıl
'llektedir. Bunrlan da İtalyanın 
mutlak bitaraflılc içinde kalma~a 
karar verdiği anlasılma':ladır. 

Alman - Macar hududu da ka • 
')anmaml'tır. Hatta bu sabahki 
trenle bir Alman ailesi İstanbula 
ırelmiştir. Henüz askere alınmış 
20 yaşında bir genç Alm~n da an
nesinin lstanbulda ölmesi üzerine 
bu sabahki trenle gelmi5tir. Asker 1 
olmasına rağmen Alman makam - 1 
lan bu gencin İstanbula gitmesine 
müsaade etmişlerdir. 

Bu sabahki ckspre;le Japonya • 
nın Faris ateşenavalı Bota da şeh
rimi~e gelmişt.r. 

Avrupada tedavi görmekte olan 
Iraklı hasta b'r kadın da son ıtürül
ti.ılerden korkarak tedavisini va
rıda bJrakıp dönmilştür. Bukadın 
dün trenden sedye ile çıkarılmış -
tır. 

Konvansiyonel treni ancak bir 
:buçuk saat teahhurla gelebilmiı;tir. 
Konvansiyonelden 43 Türk tale -
besile hükümetlerinden emir ala • 
rak dönen ve Ber Lnde okuyan 27 
Iraklı talebe, Almanyada tetki -
katta bulunmakta olan İstanbul 
iktısad fakültesi docenti doktor 
Ref'i Sükrü Suvla. Belçikada hü
kılmet hesabına tah.<'lde bulunan 
İstanbul vilayet; maiyet memur -
!arından Kemal Özlü. Merkez Ban
kası müsayirlerinden Volfert, Fin
landiya sefarethanesi memurların
dan bir zat ve daha birçok Türk 
ve ecnebi volcular çıkmıstır. Do -
çent Refii Şükrü bir muharrimi · 
ze şunları anlatmıstır: 

•- Balkanlara .gelinciye kadar 
Avruiıa tam bir karısıklık içinde 
idi. Hele İsvicrenin hali görüle -
eek bir manzara arzetmekted'r. O
rada adeta sivil bir adama rastla· 
mak imkansızdır. Birçok İsYiçre-

lilerle görüştüm. Bunlar İsviçre
nin tam bir bitaraflık muhafaza e
d~ni söylediler. Almanya ile 
olan hududları fevkalade muh
kemdir. Fransaya hücum etmek i
çi.n Alman ordularının İsviçre toı> 
ra.klarından geçmeleri mevzuu 
bahsolduğu takdırde Almanların 
müdafaası çok kolay dar ~idler
den geçmesi icab etmektedir. İs -
vicreliler bu ıı:ec•dlerden Alman -
yanın aneak yarım mılyon asker 
zaviat verdikten sonra geçebile -
ceklerini söylüvorlar. 

Almanyada iken ben hayretler 
i~risindeydim. Bir taraftan harb 
\"e bombardımanlar basladı, bir 
taraftan seyyahlar soi(ukkanlılık
la sanki birşey yokmuş gibi dola
şıyorlardı. İnsanlann oralarda ar 
tık harbe, ateşe, ölüme Pek aldır
dıkları ov.k. Balkan hud:ıdlanna 
girer girmez manzara bırdenbire 
değişmektedir. Burada derin bir 
sükunet, normal bir havat göze 
çarpıyor. Birkaç saat içinde bir a
lemden yeni bir aleme ge<;iyor gibi 
olduk. Yugoslavyaya ,gelen lale -
belerimiz artık kendilerini lehli -
kede görmemektedirler. Bilhassa 
Selanik konsolosu İdris?n talebe • 
le re gösterdijii ba bKa sefka t ve 
esaslı yardımlara herl<es müteşek· 
kir kalmıstır. 

Gömülcine konsolosu da lale • 
belere hem para. hem de bol yiye
cek dağıtmıştır. Tren güzergahın
daki bütün Yunan şehir ,.e köy • 
leri trenlerde Türk volcuları ve 
tak?beleri arayarak kendilerine ik 
ramda bulunmaktadırlar. 

Harp patladığı anda Almanya • 
nın Regisgurg sehrinde bulunm~ 
ta olan heyet memuru Kemal de 
şunları anlatmıştır: 

c- fftler harb nutkunu söyle
diği sırada ben Almanyadaydım. 
Halkı meydanlara topladılar ve 
hoparlörle Hitler'in nutkunu dm· 
Jediler. Almanların hemen hepgi 
hu nutku çok soğuk ve asabi 
karşıladılar. Hatta bir .kısım halık 
nutku sonuna kadar dinlemeğe ta· 
hammül edemiyerek mevdanları 
terkediyordu. Yüksek sınıfa men
sııb bi~ok Almanlarla. profesör
lerle görüştüm. Hepsi harbin alev· 
hinde bulundular Harbin beşeri -
yeti ve Almanyayı ölüme sürük • 
lemekte oldujiunu teezsürle söv • 
led.iler. Türklerin sulh cephesinde 
bulunması da Almanları anıca 
müteessir etmektedir. Bunlar T r 
kiyenin bulunduğu tarafta galib•
yet ihtimalinin daitna arttığını st ' 
lediler.• 

Vapurlarımızın Vaziyeti 
(1 inci sahıfeden devam) 

çıkmalarına müsaade edilmesi 
mümkün görülmel"::ted'r. 

Alakadarlar Aktlenizdeki gemi
lerin mevkilerini tamamen tesbit 
etmislerdLr. Buna göre. Akdeniz
de yabancı limanlarda yalnız iki 
Türk silebi vardır. Bunlar Sosvete 
şclcbinin Krom ve Demir isimli şi
lebleridir. Krom silebi cezayirde
dir. Dem;rin de Cezayire muvasa
lat ettiği ö{ırenilmiştir. Dün her iki 
~il~be. Bordo limanına bosaltma-

Sefirler Döndüler l 
Paris 5 (A.A.)- Olden Zaal ı 

Fransanın Berlin sefiri Coulovdre 
ile sefaret erkan ''e mlmurlarını 
hamil olan tren dün akşam saat 
23,10 da Oldenzaal civarında ki
in Holanda hudud istesyonuna 

gelmiştir. 

Couloudre Paristeki Alman se
fareti erkan ve memurlarını Af. 
manyaya götürıecek olan tl:enle 
Oldenzaale muvasalatından son
ra yoluna devam edecektir. Hen
derson Almanyanın Rhene istas
yonuna gelmiştir. Sefir buradan 
alflebi ihtimal Almanyanın Lond
ra maslahatgüzarı Holanda kara
sıtlarına ,geldikten sonra iıareket 
edecektir . 

.KAHİREDEKİ ALMAN SEFİRİ 
DE OİDİYOR 

!arı icabeden kömür Yüklerinı Ce 
zaire boşaltmaları ve derhal dôn· 
mel<>ri emri verilmiştir İzmirde 
bulunan Tırhan ve Anafarta va -
purlaı«nın İstanbula dönmeleri teb· 
lilt edihniştir. Bunlar vola ı;-ılmıış
tır. İkbal. Tan ve AJ.:dağ şileplerı 
de yoldadır. 

Öilrendi~imize ı;:öre Kardenizde 
halen 9 Alman şilebi vardır ki bun
lar Bulgar ve Sov ·e' Lmanların
dadır. 

Bir Havuz 
Dolusu Punç 
İngiliz bahriye kumandanı A· 

mira! Rusel, bahriye zabitlerile 
efradını şato.suna daYet eder 18 

inci yüz yılda, ~ımdiki gibi Yisk; 
değil Punç ikram edilırdı. 

Amiral bahçesınin ortasındaki 
mermer havuzu teıni.zlettirir. İçe
risine 600 şişe konyak, 600 şişe 

Rom. 1,200 şişe Malaga şarabı dök· 
türür. Sonra 4 fıçı kaynar su, 2.600 

limon, 250 kilo şeker ilave etti • 
rir 

Hayuzun içinde. akaju bir san
dal ile dolaşan küçük bir Arab ÇO' 

cuğu 6,000 kişiden fazla olan da· 
vetlilere punç ikram eder ..• 

Kah re 5- Kahlredeki Alınan mır . 
sefarethanesi erkıinına da pasa • ı Doktor - Operator ,.. 

portıarı verilmiştir. Sefir bugün Orhan Toros 
yola çıkacaktır. / 

ER.D.fN EMİR! İNGİLTEREYE 
TEMİNAT VERDİ 

Kulak, Boğaz, Burvn 
mütehassısı 

SovJet Rusyanın bugünkü ve 
Yarınki menfaatlerini göz önün .. 
de bulundurarak bitaraf kalaca· 

(ı Sov) et ricali tarafından ilin 
oluıın1u!jtltr. l\lussolini'nin 1 Al -
ıuanyanın ileri sürdiiğü harb sc · 
hcblcrini kafi telakki etmediği, 
bitaraf kalmayı ve miimkiin ol· 

duğu kadar muharebeden kae • 
ıııayı kollaclıgı anlaşılıyor. Japon· 
Ya ve Amerika da bitarallıklarmı 
ilan etıııislerdir. Bal.kan BirliA• 
İçin ise Balkanlar misakının lıi-

Bizim, takdirimize göre bu va· 
ziyette dahi insan kanı dökül -
mesi, eğer Hitlcrin bu harbi sırf 

Daıızig ve Koridor için yaptığı 
iddiası. saınimi ve doğru ise se
bebsizdir. Almanya için de, İn· 

giltere, Fransa, Polonya için de 
muharebenin ilanından önce içi

ne girilmiş bulunan vaziyet mut· 
laka bir harble bu vaziyetin ön
lenmesini bütün seyirleri ve in

kişaf safhaları ile icabettirınişse 

işte o harb yapılmış, akıtılan kan
lar kafi görülmüş sayılabilir ve 
tekrar her şeyi sulh ve milza • 

kere yolu ile tamir olunabilir. 
Fakat, bunun için hiç şüphe yok 

ki en ba,ta Bitlerin fedakarlık 

göstermesi, tecavüzünü durdur • 

ması ve mutavassıt tekliflere il
yık olduklan değeri vermesi il-

Cenevre 5 (A. A.)- Milletler 

Cemiyeti umumi katibliği İngil-

Toplanıyor 
Londra 5 (AA.) - Maverayı Er

lere hükıimetinden gelecek pa - ı larının tehirini teklif eden bir dün Emiri, hükt'l.ınete, ~iltereve 
zartesi günü başlamas~ mıtlu~rrer telgraf almıştır. tamamile sadık kalacağını bildir • l ':ıı ________ w _____ _ 
bulunan heyetı umumıye ıçtıma-

Taksim - Abdülhak Hkı'l 
Caddesi, Geyik Apartım~nı 

. • m~ 

zundır. 

ETEM İZZET BENİCE 

24 Alman Pilotu Polon yaya lnmeğe Mecbur Kaldı---~~~ ... , aoz HEK.tMt 
Zilhrevt ve cild hastalıJılan . O M d R • A d 

Varşova 5 (AA.) - Havas ajan
sının muhabiri dün Varşova civa
rındaki Alman üsera karargahını 
ziyaret etmiştir. l\fohaıbir burada 
evvelki geceki taarruz esnasında 

yere inmek mecburiyetinde kalan 
ve esir diln 24 Alınan pilotunu .ııör
mi4tür. Pilotlar yaralıdır. Muhte
lif uzuvları sarılıdır. Esirlerin ken
di kulübeleri dahilinde gezinmele-

rine müsaade edihniştir. Polonya 

askeri bunlara iYİ muamele etmek

tedir. 

O 
r r. ura amı y ın 

Dr. Hayrı mer ~ Ta.kaim - Talimhane, Tarlabaşı 
Ôfleden sonra Beyoğlu Afacami caddesi No. 10 Urfa aprt 
karşısında No. 33 Telefon 41358 fel: 411i" 
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MAZON MEYVA TU:l1-' müferrih ve mideviaır. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, sıhhatin ·hran ve 

bir yardımcısıdır. MiDE ve Bt F\SAKLARI a lışt ı rmaz ve yormaz. iN Kll.~ baş· 
HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde Mı . 

EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanı labilir . 
RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞiı.JKJ.ERİNİ ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRJ,IK ile kolayca mücadele için HAZM~ 
en müeuir mU8Bhhihi olan MAZON Meyva Tuzu alınız. Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. Mi DE 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 
•• 

kuıı!:.~iı::·:ğiniz KAN z u K G L u T E ::::::~:a~!~~ 
Bütün tanınmı' eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • Kanzuk Glüten Princi • Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. -
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstanbul 

lst.nbul peNkende -b9 yeri=- ••hçekapı Zaman ıtriyat Deposu 

IZMIR ACENTEMiZ TURK ECZA DEPOSUDUR , _ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
lfın nevi 

Ctbali fabrikası ahçılığl. 
Kutu fabrikası ahçılığı 

Eksiltme günü 
16/IX/939 

• 

aaata 

11 
12 

1- İdaremizin Ci.bali fabrikası memur ve amele lokantası, kutu 
fabr.iba1 ahçılığı ~ eksiltmeye konmuştur. 

1 1 

ll- Eksiltme Kabala§ta Levuım ve Mübayaat şubesindeki alım 
Juımiayonunda yapılacaktrr. 

m- Şartname ve yemek fiat li6teleri her gün sözü geçen şubeden 
parasız alınabilir. 

IV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 300 
liralık depozitolarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri llAn olu.-
nur. (6869) 

Cinsi Miktan 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Yıldızda 1'ulunı:n Okulumuza aid 12980 lira tahmin bedelli 14 

kalem dolap, masa, sıra ve sair mobilya kapalı zarf usulile ihalesi ya
pılmak üzere 18/9/939tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de eksilt 
meye konmuştur. 

2 - İlk temine! 974 liradır. İsteklilerin ilk teminatı yatırmak ve 
şartnameyi görme:.: üzere elksiltmeden bir gün evveline kadar okula ve 
mezkur gür.c:ıe 2490 s;yılı kanunun tariiatı dairesinde ve şartname mu
cibi tanzim cd<ıcekleri tekili mektuplarını eksiltmenin yapılacağı yük
sek Mühendis mektebi muhasebesindeki komisyona makbuz mukabilin
de verrrelerı liızımdır. 

Postada vaki chrak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

Sahip V• 11~riyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıi" yer: SON TELGRAF Mathauı 

(6832) 

YENİ PLAKLARI 
HAMİYET 
A X 2191 lzmir Fuan 

Hatay Türküsü 

SEYYAN 
A X 2190 Zehr~ -Tango 

Cemıle - Tango 

«PaJais glide» 

E O 5
'125 Yeni dans plakı 
.J «Palais gJide» 

Ronıey, Horsey 

1 

DIKKA T: ";:.udorono Pertev., terı, kes;;;;;:-1 
sadece mccroını Değ"iştirir. Bundan dolayı 
~da hiç biı fenalıjtı ı•oktur. 

arasından güçlükle yol açarak yü
rüdü. 

Yirminci Asrın Robensonları İki kilometro yürüdükten sonra 
ırmaitın kenarına geldi. Sular faz
la yükselmemişti. Yalnız su bu
lanık akıyor, y~il yapraklar, ye
ni kırılmış dallar sürüklüyordu. 
Rolf biraz daha yürüdü ve um.a
ğın tl yukarı tarafında bir ta
kım hayvanların bendler kur -
makta olduğunu gördü. BunJ.ar 
büyük kunduzlardı. 

• 
Yıu.aa: MAYNE - REİD 

Eyvah!.. Sağa çıkacak yolları 1 
kapatmıştı .. Ormandan yol açmak 
da iki üç günlük ~alı.şmağa müte
vakkrltı .. 

Ormanda bir gürültü başladı. 
Kurd oluyor, kuşlar çırpınıyor, 

hayvanlar koşuyordu. 
Küco: 
- Biçare hayvanlar dedi, bo

ğula_çak. Onların insanlar gibi ak
lı yoktur. Biz ağaçlara tırmanırız. 

- Evet amma, sular ağaçların 
tepelerine kadar yükselince ne 
yaparız? 

RoU bu suali sorduktan sonra 
sustu. 

Bunun üzerine Mari dedi ki: 
- Baba suda kayıkla gezilir. Ka-

yığa biner, karşıya geçeriz. 1 
Rolf kızını kucağına aldı, iki ya

naj!ından öptü: 

ÇOCUK ROMANI No. 15 

- Doğruyu çocuktan öitren, de- ı 
di. Haydi çocuk'ar iş başına, der
hal bir sal yapalım. 

Küco baltayı aldı. Bayan RoU 
arabayı koştu, ipl<'ri hazırladı. Av
ladıkları geyiğin postunu da kor
dela gibi kesmeğ<' başladı . 

Orman,n kenarında yere yıinl
mış a{(aç kütükleri de vardı. :\(ü-
tlikleri . birbirine bağladılar. Sal ı 
olmu~tu. Erzak sandığını ortasına 
yerleştı rdiler. Çoculpların k,,yif
lerine payan yoktu. Frank: 

- Sala su almağa lüzum yok, 
dedi, bu sefer susuzluktan ölme -
yiz. 

İki saat zarfında lı.a.zır!andılar. 
Rolf suyun kenarına kadar yitti. 
Yükseklij(i ölçtü. Bir deynek sok
tu. İki saattenberi suyun yüksel-

Türkçesi: SİS 

memis oldultunu görün<:e müjde
ledi. 

- Bundan fazla yükselmiyecek 
demek. 

Küco: 
- Yazık oldu bizim sala! dedi 
Çok geç olmuştu. Daha doğrusu 

sabah henüz pek erkendi. Bay an 
Rol! çocuklarile beraber arabada
ki yerıne .vattı . Suların çeki!mesi
ne güvenemiyen Rolf zenci ile be
raber ı;rün tamamıle doğuncıya 
kadar beklemek istedi, uykuda 
su baskınlarına uğramaktan kor
kuyordu. 
Güneş doğdu. Sular hala yük -

sekti. RoU bir yol açıp ormana ka
dar uzanmak bu ani su baskınının 
sebeılılerini anlamak istiyordu. 

Baltasile tüfeğini aldı. Dallar 

RoU bu ani tufanın sebebin.i ar
tık anlamıı;tı. 

-10 -

RoU kampa gelip bu müjdeyi 
verince hepsi sevindiler. 

Karısı: 
- Artık buradan uzakla~amı

za hiç sebeıb kalmadı dedi Tufa
nın sebebi de meydana çıktı. 

Rolf tasdik etti: 
- Artı!( burada kalacaaız. Zen-

gin olmamız da artık hayal değil. 
Hanri ile Frank sordular: 
- Nasıl zeıı.gin olacaiız baba? 
- Kunduzların J>OStU 40 frank-

tır. Barajın etrafında yüz kadar 
saydım. Her dişinin senede dört, 

Üsküdar İkinci S ulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Üsküdarda Selamiali mahalle ~ 
sinin Paşa sokağında 31 No. lı ha
nede sakin iken 9/12/937 tarihin

de vefat eden Tireıbolulu Vahid 
kızı Hayriyeden alacak ve borç 
iddia edenlerin bir ay ve veraset 
iddiasında bulunanların da üç ay 
içinde vesaik ve senedatı kanuni
ye'.erile birlikte Üs. ikincL sulh 

hukuk ha.kimliğine müracaat ey

lemeleri ve aksi halde terekenin 
hazineye devredHCC<'~i i lan olu -

nur. 939/121 

Üsküdar .Sulh Hukuk Ma'hke -
mesinden: 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Nefiseye borcundan dolayı E -
mirgan Reşitpaşa mahallesinde 

Maslak sokak 1/3 No. da Abdul -
laha ait ev eşyası açık arttırma ve 
peşin para ile satılacaktır. 1 inci 

açık arttırması 12/9/939 gününe 
raslıyan salı günü saat 10 dan iti
baren mahallinde yapılacaktır. 

Takdir edilen kıymetin % 7'5 ini 
!bulmadığı takdirde 2 inci arttır -

ması 14/9/39 tarihine raslıyan per 

şembe gününde ayni yerde ve ay
ni saatte yapılacaktır. Taliplerin 

mahallinde bulunacak memuriye

timize 38/1036 No. He müııacaat
ları ilan olunur. 

beş yavrusu olur. Kunduzları öl
düreceğimize yaşatacaj!ız. Düı; -
manlarile mücadele edece/tiz. Sa
yılarını rattıracağız. Sonra yaş
lılarını yüzüp derilerini aJacağız. 
Birkaç sene sonra medeni 'hyaata 
atılıp bu derHeri piyasa:ıuı çıka
racağız. 

Frank dedi iti: 1 
- Mademki büyilk tehirlerde 

rahat edemedik, neden yine me-: 
deniyete dönelim? Burada hür, 
serıbest ne rahat yaşıyoruz. 

Hanri müsteh.zt ilave etti: 
- Mektebe gidip ders de oku • 

yoruzl 
RoU ve karısı güldüler. Rol1: 
- Artık kararımız kat'! dedi, 

buraya yerleşiyoruz. Zaten bu 
araba ve tek • tla yola çıkamaz -
dık. İki öküzüm de olsaydı yine 
gitmzedim. Onlarla bir miktar top
rak sürer bostan yapardım. 

KaI'l6ı güldü: 
- Bostandan evvel bir ev yap

ıan daha iyi edersin. ômrüniüsü 
bu arabanın ~e geçiremeyiz. 

LD111cı"" tıeırl 

-----
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 
. ?Jecidl-

Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen • 

ye köyünde Levent Çiftliği caddesinde tapunun cilt 183 sahife 8318~~!ı 
15 de kayıth 18 kapı sayılı bir tarafı Muhtar bey tarlası ve bır diP 
Ambarlıderesi ve bir taraftan Mehmet Naim ve Mehmet şeıns~liği 
beyleri·n tarlaları ve tarafı rabii B üyükdere namı diğer Levent ç · ı 

1 
caddesile mahdut 14 dönüm tarlanın tamamı 103680 ~isse ;tib~~ 
14256 hiı;sesi ma.l:ıallen yapılan tetkikatta: Gayri menkulun evsa:1· li
men gayri mezru ve mezru olan kısmında müteaddit meyva 11~ iiJll 
danlarile iki su kuyusu vardır. Mesahası: Tapu kaydına göre 14 doll 
ki 12866 metre murabbaıdır. . Jıı6' 

Üç yeminli ehlivukuf huzurile yapılan t akdiri kıymette a~zı 
mına 900 lira kıyme~ takdir edilmi ştir. , ·ııdd 

l - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 15/9/939 tiriJıı eıı 
itibaren 937/4556 numara ile İstanbul dördüncü ~cra dairesinin ınu•~aıı 
numarasında herke&in görebilmesi i çin açıktır. İlanda yazılı olanlar ııır 
fazla ma!Cı:nrat almak iıttiyenle.- işbu şartnameye ve 937 /4Qfıfı do5Y" 
marasile memuriyetimi.ze müraııaat etmelidirler. . ııe-

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nıs ti!· 
betinde pey veya m illi bir ba:nkamn teminat mekt ubu tevdi edilecelı 
(Madde 124). Jt)I 

3 - İpotek sahibi alac:ıklılarla diğer alfıkadarlann ve ;.rtifak b~9 
sahiplerinın gavri menkul üzerindeki haklarını h ususile faiı: ve 'IDa .• . ~ 

dair elan irldialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içindep.ı& 
rakı müs!ıit.-leri!e birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 

sırı" 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşııı• 
dan hariç kalırlar. ,. 

4 - Gösterilen günde arttrrmaya iştirak edenler arttırma ş~t· 
mesini okumuş ve lüzumlu malı1mat almış ve bunları tamamen I<ab 
miş aa v~ itibar olunurlar. 16 

5- Gayrimenkul 5/1()/939 tarihinde perşembe günü saat 14 de; k , 
ya kadar İstanıbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıl ı ııı· 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mıı~:.ııı 
men kıyr.ıctin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına ruÇ .•e 

. ]<ıtl '. 
olan diğe: alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrı men rl· 
temin edil'lıiş alacaklılarının mecmuundan fazlaya rıkmazsa en çok 

3w 
tıranın taPlıhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit ed~ul 
rek 20/10/939 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar t;•a: ca· 

·na a Dördüncü icra memurluğu odasında artırma bedeli satış istiyenı . ;ş 

Jtına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin cclıltı!~i 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok artırma ihale ıet>I 
lecel<tir. Böyle bir bedel elde edilem;zse ihale yapılmaz. Ve satı§ ta 

düşer 
1 

n 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ~·~r~:n 

mühlet içinde parayı vermezsP ihale kararı fesholunarak kendısır. a· 

evvel en yi.ıksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle aııı:d· 
. ırıu 

ğa razı olursa ona, razı olı!ıaz veya bulunmazsa hemen on beş gun n· 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arası , 

daki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olwıacak faiz ve diğer;. 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce aJıcıdall t 
sil olunur. (Madde: 133). ve 

7- Aalıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
ec· 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye Jll • 
·ııdf" 

burdur. Miıterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resıııı. ol· 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aıt ~9 
mayıp artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul tamamı Y·~bıl 
rıda gösterilen tarihte İstan'lıul Dördü!l<'ü >cra memurluğu odasında ı.ıu· 
ilan ve görterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilall 

0 

nur. 937/4556 

IBeyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk 

mahkemesinden: 

iBeyoğlunda Kalyoncukulluk K i

' raz sokak 16 numaralı Ki-
raz aparlıınanında otıını.n 

Saio tarafından kocası ayni 
yerde oturan Mi.balaki Palalidizin 

hacri için açılan davada mumai

leyh Mlhalakinin vesayete muh 

taç olduğu ve dinlenmesinde fay

da bulunmdığı bbbıadli meclisi 

raporile sabit olduğundan hacri 

ile kendisini temsil ve hukukunu 

sıyanet etmek üzere karısı yuka

rıda adre•i yazılı Saf onun vasi 

~in.ine 2/9/939 tarihinde kıarar 

verildiği ilAn olunur. 939/784 

liğinden : 

0ı11aıı 
Esterya vekili avukat . ııJr 

Mithat Bıirbaros tarafmdall S 
ır ·evemon, Sepetay, Sinyorina, ı) 

. . ılaO ı· 
nıde ve Samoel aleyhınc aç c 

hal« ır 
zalei şuyu davasının mu 

J<Ia' 
gününde gelmediklerinden hB i• 

e<Jılıtı , 
rında gıyab kararı ittihaz 

ıll' 
olduğundan beş gün zarfı ıda . il 

gıı!l 
raz etmeleri ve muhakcıııe 91 .. nu sa 
tayin kılınan 11/10/939 gu k , 

-A·]<)('J'l j8 
dokuz buçukta gelmwı 1 

.• g:.u.\tl 
dirde bir daha mahkeıııe)e !ll 

1-- maJ<aııı• 
edilemiyecekleri teb ıg '3) 
"e<;mek üzere ıliın olunur. ( 

.. 


