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_!u.an: ETEM İZZET BENİCB 

iç~all6a v~ İngiltere bu iki gün 
Sulh e bıı:bırıni takiben Hitler'in 
v Şartlarına l'e61Jli cevaplarını 
el't>ceklerdir 

fıa~ ;:evabın. menfi olacağı mu -
derm a tır. AJ:~ak, ~w~bil şartlar 
nü beeya.n edilıp edılmıyeeeği he-

z llı dAMO• p ! -.;•"11T. 
vak 0 onyanın ihyasını, Çelooslo -
İaıd ~e. Avusturya istiklallerinin 
ç)ti~nı! !JiUle-riıımin iş baı;ından 
ve ist esını ııe Avrupaya emniyet 
ınütt:i'rar ~elıne;ini istihdaf eden 
~· ıklerın bu gayeye uygun 
lbi!ir~r serdetmeleri de beklene
letj k ncak, Hitler de bu teklif -
lıayet ~.uı .et.miyeceğine göre ni -
kııxı ır rkı hafta daha suTh 18.
ort ısının. uzamasından 'başka 
Ca/f, ~a m:ısbet 'l;.ir netice çıkmıya
ve ~aşikardır. Bugünün şartları 
d utekabıl menfaat tezatlaı;ı l 
y~arn ettikçe sulli sadece 'bir ha- ~ 

ır. t 

ge~c~~ m\ihteli.f kaynaklardan 
lik . rler, Alınanyanın Ame-

a ve ltaJ.yada ·· irl' k t'kt sonra k·· .. n um ı es ı en 
arruzu,u~:. devletlerden •Sul'h ta
ğini ve hat~nb hareket bekledi -
lazy~kler ~ bahis üzerinde 

Bu kü }a.ptıgını kaydediyorlar. 
ve kencJ

1
uk. devlet.ı.er hangileridir 

bunu :rı~en ne i»tenmiştir, 
tu~ b taJbıı bılınıyoruz. Fakat. bü
lerd 'l t <'bbüslcr<,lerı ve tazyik
ın en hiclbir netice çı.Xmaz. Al-

t ın~fl'a b~n ıbütün endişelerı ve 
sul}ı ha:za:arı ile üzerine düştüğü 
tar u. ha"be balışamadan önce kur
ge a.b!llrdı. Artık bugün iş işten 
k~ın~ ve mukadder neticenin iı
re ~ilerini bekkmekten baska ça-

A almamıştır. 
Vak vusturyan!n ilhakı, Cekoslo 
M Yanın teslım alımnası, Ror ve 
v eıneı Hitlerizm için dııha ileriye 
karınamak şarlile birer muvaffa
k'Yet ve efkarı ımıumiyeye karşı 
azanılmış bir büyük güven mes-

nedı ve . . . . b unsuru ıdıler. Hıtlerızm 

S
u ınuvaffakiyet ve ka>.ano ana _ 
ırı · · " s Jllııçınde daha uzun yıllar dünya 
d~· unun muhafazasına riayet e- 1 
v 1 lırdi. Fakat, kolay kazanılmış ' 
.e eınr; kil 1 b 'l>sikol .. _:a er <' ezenmis zafer 

de t 1°Jısı maalesef Hitler'i yerin
dıl'ln~~madı ve daha çoğu kazan
vaz;y t lıırs ve zevkile bugünkü 
ıı;/ e getirdi. 

h Çok ka ,_, 
.aıt.., gir Yna,.,ar, Alınanyanın 

!ad.e 'fl ıı.C('Sırde Hiller'den zı -
ıddıası . . ntrop'un amil olduğu 
le u Uzerind r. •ÜUer• e ısrar etmektedir-
tere ve F'r~ 0 temin etmııı, İngil -
C('klerini 0 ;:ıun harbe girmiye
olı;a Almanya~ •~ıştir. Böyle de 
cuın etmek! ~ nya üzerine hü
ket etınem· e Yanız hatalı hare • 
ratını h ış, henı kendi mukadde-

. em d A 
ve içthnai b .. e vrupa medeniyet 
karanlığa ~~·et;ıni t<'hlikeye ve 
lamasın so m_u. tur. Haı1'be ba~ -
b'ln>n bı;.on bırınci gününüen iti-j 
sapları ~t~n gayesi ve harp he _ 1 

taın b· a ust olan Almanya. şimdi 
döne~' çıkımazın içindedir. Şarka 
l<anı ez? cnuba saldıramaz. Bal-

ara ınc:ınez d . 1 Büt·· .. - ' enız ere çrkamaz 
un gucu ile ga · 

V<e harbi yıllarca rp cephesinde 
hil ·· · .. uzatmıya her veç-

e musaıı ıkı büyük d 1 ti ha~bf't,meğe mı-cburdur Bu eve e 
bur· h kk k · mec -. ıyet mu a a ki. net;ce ki 
ını~ !;hine olursa olsun bir milJ;ti 
ınagJup. olmuş kadar yıpratacak ve 
~<'<·ektır. Hele. mağlübiytt ise bü
t~ıı bütün inkıraz, i~hidarr. ve fa
cıa oalcak. Avrupada Yl'pyeni hir 
dcvr' im " · v . ın açı. asına amil olacaktır. 

e bu devırde medeniyet ve sos _ 
ra.ı nizam:n da geniş ölçüde tegay
}Ur!~·re ugrıyacağı aşikardır. Sulh 
•ınkanı ve ümidi kaLmad • .. h b :gı gun 
.•r e devam etmek meııburiye _ 

~ınde kalaca'k ol~n Almanyanı~ ni
~Yet vasıl oldugu idrakdir ki. bu

f;' . o~u ~olonyayı hazmetmiş ve t/ ıkı mustemlekesinı kurtarmış 
ırl halde sur u kazanmanın oa -

re er' . d ' • ını erpiş ve temin v<ıluna 
•evkediyor. · 

F'ilhakika bunları te-min edebil
, (Devamı 3 ü1>cii sahifede) 

HiTLER'iN ÇEKILMESi BiRiNCi ŞART 
İngiliz ve Fransızlar bu şart tahakkuk etrnedikce , 

harbin durmıyacağını ilô.n edecekler 
Sovyetler Almanyaya asker vermek suretile yardım etmiyecekler - Finlandiya meselesi günün 

en mühim meselesi oldu, müzakerelere bugün başlanıyor, Finlandiya seferberlik yaptı 
~--=================--=::::::::======-~~~~~~~"--~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

Siyasi vaziyet so-n safhasına1 Hitler \Makineye 
girmektedir.. mutlaka Verirken: ...................... _ .... 

• 
Fransız ve lngilizler nihayet 36 
saat içinde Almanyaya Cevapla

rını vermiş bulunacaklardır 

Alman genel kurmayı harbin 
devamını ve sonunu tehlikeli 

ve ümitsiz görüyor 
Londra ıe (Baso,i) - Siyr;i va

ziyet son safhasına girmek üzeredir. 
1\luhtelif diınya merkezlerinde cere
yan etmekte bulunan muzakereler ve 
diplomatik faallyet nihayet bu hafta 
zarfında tamamen aydınlanmış olaca
fı ıibi İnKlltere ve Fransa da. Alma.n
yanın sulh taarruzuna otuz altı saat 
2arfında cevaplarını vermiş olacaklar
dır. Hltıerlo kkllf ellli'l ~artlar içinde 
harbi durdurmak mümkün görüJme
mekte olduğu lfin İnclltere ve Fransa 
Başvekilleri bu husustaki noktai na-
2arlarını izah etmiş olacaklardır. 

Kışa •lrmf'den önct" carb cephesinde 
ve 1.>llhaMA şimal denizinde harbin şld
detlenm.,?sf beklenmektedir. Hatti, 
ı;imdiden carb cephesinde hava hü
cumları ve tayyare muJıarebeleri baş
ladıiı •ibl Şimal denizinde de İngiliz 

(Devamı 3 üncü sahifede) Garp eephesine S'Önderilen Fransız afır toplan 

• • • • • 
Finlandiya - Sovyet Rusya 
Finlandiya ile bütün şimal mem

leketleri alakadar oluyorlar 

Finlandiyalılar diğer Baltı k dev
letleri gibi hareket etmiyecekler 
HeJsinki. Reuter: 
Bütün Finlandiya matbuatı , bir İs

Vt'ç gazetesinde lnlişar eden aşaiıdakl 
beyanatı ne~retmrktedlr; 

wFin landiyayı tehdid edecek he r 
tehlike büiun şimal memleketlerini de 
tehdid etmiş olacaktır.» 

Ga:ıeteh•r, l'inJandiyanın bUarafhiı
ll ı muhafaza hususundaki azim ve k&
rarı nı mr\·zuu baho;ederrk kü(uk hü· 
klırn("tıerln an('ak bu surf'tle mcvcu
diyf'tlf'rini muhafaza edebileceklerini 
yazma1'tadırl ar. 

Stokholm. to _ (A A) R 
· · · - euter: 
lıveç razetelerinln llelshıkl muha-

birleri tarafından l'Önd("rllcn tcll'raf
lardan alJnan hıtibaa. göre, Mosko\•a
daki Finlandiya murahhası Ppaslklvi, 
l\.loskovadJ. bulunan dlğt•r Baltık dev. 
lellerl murahhasarı gibi hareket etmı: 
yecektir. 

Cepheye tank nakliyatı 

• 

S\\·eııka Bladet l'azetesi muharririnin 
yazdıfına. ı-öre Finandiya hiıkümrti, 
şimaldeki bitaraf devletler bloku için. 
deki teahhtidlerlne muhalif he rhang-i 
bir teklifi kabu1 etmlyttf'ktlr. 

Öirenildiiine ıöre Finlandiya H ari· 

ciye naı:ırı B. Erkko, bir mülikat es

nasında şu beyanatta bulunmu ·tur: 

- l\.toskovadakl Finlandiya murah
hası P pasiki\·J, yal nız Sovyetlerin ar-

zuların.1 k•Y~etmek maksadlle :\losko
vada bulunuyor. Fakat bu anular ne 

olur<ta olsun bizim vaziyetimiz sarlh-

~Devanıı 3 üncü sahifede) 

Çekilmeli • 
Yugoslavya - lngiltere 

İngilizlerin birinci sulh • • • • 
şartı bu olacak ) lngılızler Yugoslavyadan bıtaraf 

iog:ı;::~~ü~'!!!;:ı~~0 !ulh kalması şartile peşin para ile 
için_ bir~c~ ş.art~, H~~ler'in mal alacak/ar 
çekilmesıoı ılerıye surmek 
olacaktır. Başvekil nutkun
da bu noktaya sarahatle 
işaret edecektir. 

italyanın vaziyeti 
Londra 10 (Radyo) 

İtalyanın vaziyetinde 
hiç bir değişiklik yok
tur. ltalya, Alman sulh 
şartlarını tasvip etme
miş, kendisinin de sulh 
için derpiş ettiği esas
ları henüz ışaa etme
miştir. 

Ancak, İtalya askeri 
hiç bir harekette bu
lunmamak kararında 
olduğunu bir kere da
ha teyit etmektedir. 

Yugoslavlar İngiltere ile yapılacak iş birliğinin 
Almanlara müreccah olacağını söylüyorlar 

Belgrat 10 (A.A.) - İngiltere 
sefiri Ronald Compı,ell. bugün ti
caret nazırı İvan An<lres'e, İngil
tercnın Yugosl~~vada fazla mik
tarda gıda maddeleri bulunduğu 
takdirde bu madıle!erı satın al -
mak şarUe Yugoslav>yaı a ıptıdai 
msd<leler ı·erileceğını b<van el - ı 
miştir. 

Resmi maıhfillcrde Yırge><l3vya
nın iktısadi bakımdan olduğu ka
dar siyasi bak>nıdan da bilhassa 
bitaraflığını muhafaza etmesi Jfı

zım geldiğı söylenır.t•ktc ise de 
mali ve sınai mahfillPrde İngil -
tere ile ikosadi sahada yapılacak 

bır işlıırliğinin Alrr,aııya ile avni 
sahada yapılacak hır. ı,birliğine 
miiraccah olduğu, ~ünkü İngilte
renin YugosJa\j:adan Almanyanın 
istiycibileeeği bıitün mallan satın 
alabıleceği ,.c bunlan bedel. i 
nakden ödiyt"eği ilerı sürihnek -
tedir. Bundan maaaa Inıı ;•rre Y•ı
goslavyaya Atınanyada m vcu ol
mıyan pamuk. yapcajl, g 'ıi 'pt dai 
maddeler \rercıb'lıt·t. kt"r. 
Dığer cihetler Alman hC'yeti, 8 

e\·liıl<len!beri Belgratta bulunma -
s.na rağmen henüz bir itiliıf aktl'
dilem=işt r 

(Diier lel.(raflar 3 tint·ti ~a.hi(l'de) 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 

Sovyetler Almaoyaya askeri IAlmanyada biyaoetivat.aniye 
yardımda hulunmıyacak kanunu 
Londra 10 - Buraya g<"len ha- Amsterdam lO (Radyo) Ber-

berlere nazaran, Alman Hariciye linden bildirildiğinl göre, Alma~-
Nazırı Fon R;lıl>entrop Moskovada yada hiyaneti vatani~e kanunu t -
btrlunduğu sırada Sovyet hükü - 1 dil edilecektir. Bu tadilii'a gön. 
metinüen ica.bı halinde Almanya~·a teşebbüs cürmün ı~lenuııc ı gibı 

Almanlar askeri yardımda bulunup buluna- 1 addedilecek ve hafifletici sc.bep -
mıyacağını so~muştur. Başv«i;il ler nazarı dikkate alınını ·araktır 
M<ılotof bu suale kat"i olarak ha· ıFraosada Avuııhırya lc>jyoıııı 
yır cevabını Yı,-mi~tir. 

Baltlktan nl'çı"n Bir tahtdbahir daha b Pari• ıo (Radyo) Arı:•d.ik 
1 

attı Otto Fransada bir Avust.ırı a kJ-
Paris lO (Radyo) - Bır Fransız. ytınu t~kil etmek ıçın Fra sız \'e 

bahirini batımı·ştır. bulunmuştur. m U ha Cer et l •t•o•r•p•iil•o•s•u-d•ü•n-b•ı•r •AI_m_a•n-t.ah-te•l•--•I•n•g•il•iz-h•u•· k•fun-•e•ll•c•r•ın•c-m•u .. · ·.••c•1•a•tt•a• 

• 
1 

? ÇERÇEVE 

eoıyor ar . 1 Biz im 
Berlın lO (A.A.) - Baltık mem-I 

leketlerinde yaşıyan Almanların 
ALmanyaya nakli için Berlin hü -
kümeli tarafından Estonya ve Le
tonya hükümetleri nezdinde yapı-

Şehir 

(Dcvamı 3 üncü sahifede) 

Politika ve harb h.ldiseleri kısa bir uyuşukluk de\·resi &eçlriyor. Da'\:t"tli ol
dutu bU:yük eümbu<;Un ıııaallni be"klerke o, eJbise. \'e potinlerile Hdi.re uunıJı 
sinirlerini yahşhran blr mlnsyedi gibi ... 

l'fur.o;uz \'<' latsı:z politika ve hırb h idjseıerinin şu kısa alaUayışından ray-

ı 
da la nl·P· , her zamanki ve . tabii hayahmıı üzerinde konuşmak imlliuunı bulam. n 
mıyım? . 

' 

Dun sabah, herl'Ünku yolcuları için de beni de tı.şıyan Boiaı.i('i vapuru kop· 

K 1 S A C ~ 1 ~Uye yanaşın<'a, b.ir. •l!~d~ «a•etey. e 7etiştirile~ek .l·a.:zım, öbür t>li~d.e he~ ·'ü.n 1 lstanbula brıaber ındıclmız dostumun kolu, kOprunun alhndan 'tenu:amı ı~h· 

Üzülmeli de, gülmeli de!. kame.~in~.e ~urudum. Tam koprunün bittifi yerd e, yanı 1nunu l't>nk'amie doi
ru koprude-ıı çıkarken sol tarafta, kOprıiye hemen bit~lt •lt<'irk toprak ı>arfa5J 
üze.rinde arkadi1.ım ne l'O?Se iyi! Ses artisti Safiyeyi •Lubnau»a bir 

dinlenme !!ıeyabatine l'iderken Halebe 
bir ista.syon kala t r enden indirmiş· 

ler; 
- Suriyede bolunınanua nıüsaade 

yoktur! 

Küçük bir mıs.ır tarlası ! 

Arkada!'>ıın kolumdan çekti: 
- Şura)·a bak! dedi, kOpru başına mısır ekmişler! 
Vapurdan çıkan bir kaç kişi, şehrin en izdihamlı noktasında kenOilf'rine ba

yat hakkı arıyan mısır fidanlanna doj'ru hayretle efildik ve ibrrUr Yolumut.a 
devam ettik. 

Demişler. Ve .• kadın<'aiız apartopar 
Türk hududwıa iade edilmiş. 

Ark&daşla hidisenin tesirlerini ;ö
rüşüyorduk da: 

Kim bilir hanl'I ka71k('1, l'enllci, (Şirketi Hayriye;.) memuru. o haşıbo · toprak 
parfasına bu mısırları ekmiş, yahu t o ba<Jıbo toprak parçası. üz.erine dti,en bir
kaç mısır tanesinden, başıboş şehrin tam bir ifadı·ı;;i halinde derhal mini mini bir 

- Hem üzülecek, heın gülünecek mısır tarlası fı!;k ı rtnuştı. 
feY, Belki bu yazı bitinclye kadar herhanıi bir belt'dilo·e nıtmurunun yolması 

Dedi. Hakikaten, üzülünecek şey, mümkün olan, belki de \'e l'D kuvvetli ihtimalle hiili o noktada bekllyen bu 
dost Fransız topraklarında. bir Türk mısırlar, tenekeden evleri. batırsaktan ı.okakları, herkesin ve- her !1$e)'in kf'Yfİ· 
kaduı san'a.tkirın misartret ve dinlen- ne a('ık ve peri an bıinyesile. zava.Jh istanbulun ne miikemmel Uade!-ii! 
mek için yer bulamaması aeıdır. r.ülü
necek şeydir; ('ilnku Safiyeden Su
riye 'Ve Lübnan için ne mali, ne mad
di, ne so<syal, ne slyas.i manada. biç:~ 

bir huzunuztuk beklenemezdi! 

istanbulu vtti:ıe halinde ifade J('ln. köprü basındaki mıs.ırla.rdan daha ku\'-
vetll bir vesika bulunıma.z. Bu tart.da mucizevi te('elliltr, in.,.1u, kf'ndi memle
ketinde seyyah haline &"etlrlyor: 

Muhacirane ge~er, aglarım diyarıında. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 

• 



İHTİKAR YAPrLAN 

VE liAPILlllYAS MADDELE& 

&zan, cazetelerdt. ne tuhaf hava
di:!tler çıkıyor: Efendim, tavuk fiatları 
dUşm\ııf. On kuruş kadar uculamış;. 

Pflie flatları ise beş kuru, kadar ucuz
lamış .. Uer~~ln pahalandıiı sOylenen 
1u ~ıralllrda, böyle, baı:ı maddelerin 
ucuzlam.ı ı . evincli haberlt'r arasında 
sayılmak iktiza ed~r. 

Acaba tavuk satPiında nedr&ı ilıtl

ki.r yapılmıyor!. Bu tavuk tüccarının 
son derece dür04t laareket. etmelerin
den mi, yok!iıa, bA.fka sebepten mi ileri 
ı-eliyor!. 

Son zamanlarda az mı tavuk yiyo
ruz a.oaba?. Çi.uıkü, alıcısı az otan mad
de de, ucu7.lar. Çok mtQteri.!11 olan 
f8Tler tse, pahalanır. Bak:sanı:u., mek
tepler aoıhr açılmaz, kalem, küıt, def .. 
ter flaUarı ne kadar yıikseldi. -SİNEMALARA GiTMEGE ' 

BAŞLADINIZ MI? 

Sinemalara sitmeie baııladuuı mı1. 
9ea.im, henib: ıiftabua 7ok.. Çünkü, 
flmdJden, o karanlık, ve kokulu sa
loıılora hkılmaia bir tıirı;ı cöıılüm 

ruı olmuyor. Muhakllalr: ld biı:de en 
PJriaıhbi otan ,e,., ne karı.tak :railar, 
•• salar, ne de sii.Uerdlr. Hepsinde.o 
.t7ade slllemalardu. V&ktUe mek&e11· 
lt, hıfzusthha dersi okurken. blt in
Mna, blr saatte, ne kadar metre ml

tib• temiz hava llzım oldufunu l'ir
•llııtllk. Şimdi, ne zaman böyle h•· 
TaSU bir ı ere rltaem, hep. bu bıfus .. 
ldıha der 1 akhma l'elfr. Kıttn da ola& 
liatünüıden yafmur w kar yafmı7or
•· tatil ırü.nlorlnlzde aoılı. havada J'ii
rtb'lif J'&pmanızı tan.IJ'e eder.im. 

KADIN ETEKLEBİ 

IUSALINCA NE OLACAKT. 

BWm Omıan Cemale bir olr:•ruca. 
mektup l'Öndennlf, soru7or: 

İK.DAMı 

Ebüzziuzade Velid cİslanbuldal<I 
ct><:ebe adalet• serlevhalı btıı"ünku baş 
ma.kaleslnde diyor ki: .Yeni mahkeme· 
lerin masası, t kemlesl koıtutunda ve 
istanbul içinde semt semi &'ÖÇebelll< el· 
mesl kar11.91nda inanın aup ve ı:ı.tı

np dQmaması mumkun müdur? Kos
koca 4fl,hirde dört tane mahkeme için 
bir bina. bulamamak, ne Adliye Ve
k&letlne, ne de İstanbul adliyesine 7a
kq:ır.a 

CUMBUllİYET: 

Yunus Nadi çarpışan menfaatlerden 
babttedlyor. Diyor ki: cYuıoslavya ile 
Macarlsta.ııı anl .. hran İtalyanın Tuna 
banasmda bir nevi sükô.n ve istlkrar 
tesis etmek iBteme5l, Yu•oslavya ile 
Macaristan arasındaki cerılnlltln ba
flftemesı Balkanlıların ho:tuna ekler. 

Bq-ün Alman1anın carp dem.okra
sllerile cere7an halinde bulunan har
bi, Almanyanın tarltında ve cenubun· 
da böyle vazl7eUer doturmuştur. Bu 
Yazl.Tetlerle ;ralnız onlara yalıundan le· 
muı olan devletlerin defll, bütün AT
npanm ati.kadar oldufun11 tebarüz et· 
Urellm. 
TAN: -

«Bir yabancı memlekette kadın e
tekleri her sene biraz daha kısalı7or
mu.ş. Nctic~i ne oJacak?. Nereye va
racak?.• 

o~man Cemal, vcrdlfi cevapta, sarih 
blr'fCY söylemiyor. 

Ostnan Cemalin yerinde ben olsaJ· 
dım, şu cevabı verirdim: 

cBu etekler, k ala k.ı$ala. hayli yu
karılara fıkacak, dlıkapaiın üstüne 

kacbr ı-eletck; fakat, ey aı:iz okuyucu 
senin bekltdıiin nf'Uce olmıyacak. 

Çı.i.nkü, tam bu sırada, eteklerin uza
ına modası (tka<'ak .. O r.aman, her 
yıl bir parı:a, etekler uzıyacak .• 

Dikkat et! Etf'k moduı, dizkapaktan 
dört parmak )Ukarı ilf', bacak bilek
lerla.den dört parmak yukarı kısun a
raiındaki mesafede mütemadiyen rldip 
&'elen bir l'arlp endazedir. 

AGZI sür KOKUYOR 

TABİllİ DEGİŞTİRILMELI 

Bir insanın küoüklüiüoe işaret e· 
dUmek istenildiil zaman: 

- Atsı süt kokuJ'&r. dt-nir. 

Fakat, buradaki kiloukJuk manevi kil· 
çülr.liil< delil, maddi kuouldul<lur. 
Oünku, kelime manevi manada kulla· 
nıldıiı zama.o, küoU.khifU: 

- Alçak, pespaye kelimelerile ifade 
ederler .. 

Fakat. bllmlTorum, ~lmclll<I l)OCU· 
tarın içinde, afu üt kokanlar Tar mı 
dır?. Zira, evveli, aitsa bul141p, u
zun zaman koku netredecek kadar ıe. 
mis olan süt nerede?. 

Bu eski atalar sör.ünü defiştlrip: 

- Aju çeşme IU)'U, 

Ve)'a: 

- Ahı terkos SUJ'U kokuyor demeli. 
Çü.nkü, çocuklara halis süt dl7e al· 

clı.itnUz beJ•• maylin ioinde, bakllti 
7afl.J süt mllıı:tarı. acaba, 7ü•de kaof.ır 
deninb!. 

AHMED RAUF 

«Alman devlet adamı cenubu şarki 
Avrupada, :rant Tuna ve Ballı:an mem
leketlerindtkl meselelt:rl de ikiye a. 
yırıyor: Biri azlıklar, dtteri ekonomik 
kaynakların tstisman. 

Almanya bu mseleleri halledip ik
tısaden emin ve müsterih bir surette 
Tuna ve Balkan memleketlerine da .. 
yanmadtkça Garp devletlerinin &Çtıfı 

yıpratıcı harbe dayanamar.. Onun için 
dir ki harbin mukadderatı Tuna ve 
Balkanlarda taayyün edect>ktir.a 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahlt Yalçın Versay mu
ahedesinden bah!ediyor, diyor ki: .Bu
rün Bitler Avrupada kurmak istediği 

dUzenJ bir lhtlliç içinde yerde ;ratan 
Leblstanm ve Çekoslovakranın naa.
Iarı iUerlne istinai eUll'J'lor.ıt 

VAIİT: 

Asım Us Almanyanın ticaret şart
larını mevzuu bahsediyor. Di;ror ki: 

cYU&'USlaVJ'&Dm kendi ihracat mad
lerine mukabil Almauyadan ala.cafı 

$8J'ler Yardır. KIJrln.c 7olu ile bu aıı.,
verit işi tanzim de olunabilir. 

Fa.kat Alman heyeti müzakere es
nasında bu teklife 7enl bir kayıt ili-
ve etmiştir. Almanyanın veresi olarak 

M. Zekeriya Sertel Tuna devle,le -
rlnln blrletmMI lefebbilıilnden bahse· 
derek dl7or ki: r 

alaca.klan maddelerin mu.kabili 
olan sUibların ve eşyanın yakın bir 
lslllı:balde teslim edlleceflnl bildir 

POLİS 
V[ 

MAHKEMELER 

Kadına 
laf atmış 

Sultanahmet birJnci sulh ceza. mah
kemesbıde- dün ak:;am enteresan bir 
«mütekabil h•kiıl.ret• ve .kadına lıi.f 

atma.ıt davasına. bakılmıştır. 

llidisenin tafsililh !;ıUdur: 

Ordu vlliyetl pollsltrinden Şema

n hastalanarak İ!tanbuıa z-elmiş ve 
Sirkt-cide ('orum - Samsun otelinde 
bir oda kira1amışhr. 

Al·ni oLclin karşısında ~Iüzeyyen i
simli 4 çocuklu ı-en(' ve &'Uzel bir ka-
dın oturmaktadır. 

İddiaya. göre evvelki gün !i)emaU o
dasında. istirahat ederken açık pence
reden kar.jt evdeki Müzeyyeni görmüş 
ve ona bazı L53retler yaparak lif at
tıktan sonra randtvu teklif etml9tir. 

Otelin altındaki kahvede oturan Na-
6 isıuinde Miizey7enln tanıdıiı bir 
Keuç te renç kadının şlkiyetl üzerine 
aşatıdan Ş~mailin oda.sına doiru ses
lenmiş ve: 
•- Yahu evli kadına ti.kırdı atmak 

ayıptır. Babaylilt isen aııaiı in de bo· 
yunu C'Örelim!• demlş&lr. 

Bo.nun üzerine hasta polis memuru 
ile oda komşusu ve memle tllst tenl 
Celil hemen aşalı inmişler ve kadına 
lif atmadıklarını, hatta kartıkl eyde 
bö7le bir kadının oturduiunun bile 
farkında olmadıklarını söylemltlerdlı\ 

Fa.kat Nadir bu sözlere ve verUen 
teminata aldırmıyarak blraz sonra ya .. 
nına &'elen Müzeyyenin iJtlhaklle alu
orta küfürler Hvarm01tur. 

Bu hol l<arş .. ında vaziyet Polise bll
dlrllmişllr. Karakolda MU.enen de 
Şemailde.o davacı oldufunu ıöylemlt
trr. 

Sultanahmet birinci sulh ceu hi
klmJ Reşit i.lı:i tarafa da cevvell ba
rışmak• tekut etmiş, bunun kabul 

edllmemeal üterine pbitlerl dlnle:mif· 
tir, 

Hidisede Müzeyyenin Semahat ve 
Fatma isimlerindeki llızları da dtnlea
mişttr. Bunlar lşareU z-ördüklerlnl iddia 
etmişlerdir. Şemailin fahltlerl de ha
kareti tesbit etmişlerdir. Neticede Şe· 
mail, Müzeyyen ve Nadir barışhrıl -
mıştır. Teni Celil barışmadıtından 

Nadir ona hakaretten 4 rün hapse mah .. 
küm olmuttur. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Belediye, ekmek fabrikast kurmak 
fikrinden :şimdilik vazgeçmiştir. Diğer 
taraftan fırıncılar cemiyeti reisi Ahmed 
Riza dün belediyeye c;ağırılarak yeni 

' çeşni ekmek hakkında kendisile görü
~ülınü~tür. * Taksım meydanında .Camlıköşk• 
ün bulunduğu adanın yıkılmasına baş
lanmıştır. Saha; Cümhuriyet bayramı
na kadar açılacaktır. * KarabUk fabrika~ında elde olunan 
asfaltın İstan~ul yollarında kull8nılma
s1 tetkik edilmektedir. * Beyaz.ıdda İnkıl~p müzesinde tarih 
kurumu tarafından hazırlanan cNeşri
yat köşesi> bugünden itibaren halka 
açılmıştır. * İhtikdrla mücadele komisyonu; 
dünden itibaren kahve satışlarını füıt 

kontrole başlamıştır. * L~elerde kaldırılan jeoloji dersi
nin tekrar okutulması kararlaştırılmış
tır. 

••ı••······················ 
mlşllr. 

Yugoslav hükö:metl bu tanda bir ö
deme prbnı kendi memleketinin men· 
faatlne uyıun bulmam1Şbr. inkıta bu 
yüzden çıkmıştır.• 

... ,ın ~:=~.,..hm .. ı-M-~hmetçik Geçiyor 
hasmının elinden kurtulup ayağa - 1 
lı:alkmıştı. Yazan : İskender F. SERTELLİ 

Mehmet şimdi gözleri dönmii9 
bir arslan gibi kökreyordu. 

- Ölümden kurtuldum. Artık 
benim elimdesin! Haydi, şimdi gö
reyım seni. Dö~ meydanında 
ikimizden b"'ika kimse yok. İnsanı 
kahıbece arkadan vurmak hüner 
değil Bileklerine güveniyorsan çık 
ortaya. 

Diye bağırmağa başladı. 

Vaktile bir başka harpte bora -
zancı olan Nüh dayı köyün mey • 
danında borazanını çalıyor ve ha· 
reket işareti veriyordu. 

Mehmet bu sesi duyunca: 
- Seni Allahın gazabına terke

dıyorum, Hüseyin! dedi. Kafilemiz 
hareket edecek. İnsan ne yaparsa, 
kendine yapar. Yarın seni .işte bir 
ısker kaçağı!. diye yakalıyacak • 
ltr 

Ve ana.sına döndü: 
- Sen de göğ>;ünü kabartarak 

ifühar edeceksin, değil mi? 
Hüseyin birdenbire afallamıştı. 

Vücu.dü tir tir titriyordu. 
- Seni, gebertemediğime yanı

yorum, Mehmet! Haydi, uğurlar 
olsun. Ben asker kaçağı olarak 
köı'de kalaca,ıtım. 

-;- Onun için mi kalıyorsun, Hü
sevın? Ona muvaffak olmak için [ 
miJ. 

Hüseyin dişlerini gıcırdatarak: 
- Evet, dedi, onu bir kerecik 

olsun kollarımın arasında sıkmak 
için. 

Mehmet, iğrenç bir mahlüktap. 
nefret eden insanlar gibi, yüzünü 
buruşturdu: 

- O, dü.şman kalesinden daha 
metin bir kalp taşıyor. Onun kal
bini fethedebilirsen, ne mutlu sa· ı 
na! 

Mehmet arkada~ının göğoüne bir 
tekme vurdu. Hüseyin yere dev
rildi .. Mehmet odadan heyecanla 
çıkıp gitti. 

Nuh dayı son boruyu çalıyordu. 
Köyün erkekleri ik~er ikişer sı· 

ralanmışlardı. 

Herkesin, anası, karısı, nişan -
!ısı ve çocukları meydana toplan· 
m19tı. 

Nuh dayı: 
- Vaktimiz yok. Çabuk veda • 

!aşınız .. Yürüyeceğiz. 
Diye bağırdı. 
Analar, oguLlar kucaklaştılar 
Delikanlılar yavuk.lularile. kok· 

la.şular. 

Ve çocukların hazin bağırışma
ları arasında gür lbir ses yükseldi: 

- Vatan bizi bekliyor .. Haydin 
QOCUklar, yolcu yohında gerektir. 

Bu, Mehmedin sesiydi. 
Genç k:zlar hep bir ağızdan: 
- Yaşasın Mehmetçik .. 
Diye bağrn;ıyordu. 
Meydanın sag tar~fında inct> bir 

söğüt ağacına yaslanmış olan Ayşe, 
ıslak gözlerini gizli gizli silerek, 
ağladığını belli etmemeğe çalışı • 
y9rdu. 

Krzlardan birisi, Ayşen in kula
ğına eğildi: 

- Mehmetçik geçiyor .. Vedalaş· 
tın mı? 
Ayşe: 

-Evet .. 
Diye ba~ını sallad;. 
Ayşenın arkadaşı sordu: 
- Harp dönili;üne kadar b~k • 

liyecek misin onu? .. 
Ayşe içini çekerek: 
- Evet, dedi, bekliyeceğim. 
- Ya rok uzarsa? .. 
- On yıl uzamaz ya .. 
- On yılı ıbi!e göze aldın demek? 
- Evet. On yıl da gelmese, yine 

bek.liyeceğiın. Mehmet köyümüzün 
en mert, en cesur ve en ıtemiz yü
rekli bir delikanlısı idi. Ben ondan 
başka bir erkekle evlenemem. 

- Söz kestiniz miydi? 
- Evet. Dün gece söz kesilmişt.i. 

Bugün de askere gidiyor. 
Bu kısa kon~ma 90k sürmedi. 

Hazine 
tahvilleri 

Gayri mübadillerin hep
sine tevziat vapılıyor 

Gayri mübadil istihıkaklarının 
tasfiyesi için yapılan faaliyet son.ı. 
gelmiştir. İstihkak sahiplerinin ı 
mütebaki hakları için verilmesı 
kabul edLen hazıne tahvilleri Ma· 
liye Vekaletiı,ct> peyderpey bü<ün 
malmüdürlüklerine gönderilm~tir. 
Ayrıca gayri mübadillere bir ko 
laylık olmak üzere matbu ihbar 
varakaları da yapılarak buı.lar 
muntazam borçlar müdür!Liğü ta
rafından tekmil istihkak ,;rh•ple
rinin emirlerine ayrt ayr' posta 
ile yollanmıştır. 

Hazine tahvilleri 50 ve 10 ar li· 
ralık üzerine tertip edilm'ş ve ke
sir istihkaklar nakit olarak Ve 
kiiletçe malmüdürlüklerine gön . 
derilmiştir. 1 

Bu suretle henüz tahvil almamış 
olan gayri mübadiller de peyder
pey mal müdürlüklerine müracaat 
ederek hem tahvillerini ve hem de 
nakit olarak kesirleri almaktadır
lar. Vekaletin taahhüdü mucibin
ce % 5 faizli olan bu tahvill.,.-in 
bedel fiatları 31 mayıs 1941 tari
~ne kadar Cumhuriyet Merkez 
badkası tarafından hamillerine ö
denmiş olacaktır. 

----,OC>----

Düşkünler evi 
J3elediıye reisliği; İstanbul ·~ 

künler evi. nin genişletilmesini 
kararlaştırmıştır. Buraya yeni ba-ı 
zı pavyonlar i!Ave olunacaktır. 

Bµ maksatla Fransadaki müma- 1 sil müesseselerin teşkilfi.t ve faali· 
yetleri haıkkında bazı mallı.mat ve 
talimatnamelen:le istenmiştir. Di
ğer taraftan sinemalardan alınan 
Darülaceze hissesinin kaldın! -
ması ile mühim nisbette varidatı 
azalan müesseseye gelir temini 
için bu sene Dü.şkün evi menfaa
tine büyük bir balo tertip oluna • 
caktır. 

• Kasket8iz talebe 
Bazı kız ve erkek talebelerin 

mekteplere kasketsiz devam ettiği 
görüldüğünden maarif müdürlüğü 
bütün talebenin remi kasket giy· 
mesini ve kaSketsiz talebe bıra • 
kılmaması dün bütün ortamektep 
v" liselere bildirilmiştir. 

Darılan Profesör 
Varmış 

Profesör Nlssen, Üniversite rektör
lüğüne rarip ve hatta biraz ileri •iden 
bir mektup yoUamış. Söz.de, darılmış. 

imi bittl.ji halde de &'ellp derslerine 
bqlanuyormu.ş. 1 

Bundan başka daha bazı ecnebi pro
fesörler Avrupa.da kalmıtlar; harp va~ 
ziyeli dolayısile relemiyorlarmlı!J. 

Şimdi ne olacalı:?. Onlvenite ilk ku
ruldutu vakit &Jll'aJe edilt-n kıymetti 

profesörlerden belllbaşh şahsiyet olan 
birkaçı, zaten, daha evvel ritmlş bu· 
lunuyor. 

ŞimdJ, ceri kalanlar da. dartlıyorlar
mq?. 

Acaba, lıu halin mes'uhi kim?. 
BURHAN CEVAD 

Kafile hareket etmişt.i. 
Nuh dayı bir harp türküsü tut

turou. Delikanlılar da ona uy
dular ve ağız birliğile harp tür
küsü söylemeğe başladılar. 

Mehmet bu kafilenin içinde her
kesten fazla göze çarpıyor ve hep· 
sinden daha metin adunlarla yü
rüyordu. 
Kızlardan biri • Mehmetçik kö

vün meydanından geçerken • sor
du: 

- Hüsevin nerede?.. 
Kısık bir kadın sesi cevap verdı: 
- Hastalanmış .. 
- İnsan böyle zamanda hasta-

lanır mı• Dü~ odundan geliyordu. 
sapsağlamdı. 

- Hastalık bu, a kızım! Gelir· 
ken insana haber vermez ki. Dün 
gece birdcrıbire kafayı vurm~. 

- Yazık. Onu da bu kafile ara-
- sında görmek isterdım. 

Kafile meydandan uzaık.laşıyor· 
du. 

Köyün içini garip bir ıssızlık 
sarmu;tı. 

Köyde yaşlı evkeklerle Hüseyin-. 
den başka eli .tutar bir adam kal
mamıştı. 

Hüseyin yine yatağına girip yat
mıştı. 

Mehmetçık havbe giderken Hü
seyin de onun yavuklusunu tuza
ğa· düşürmek çarelerini araştırı • 
yordu. 

(Devamı var) 

• 

1 K. . l 

il~ ~ ımse.s:z ı @f:fiomE!] 
9ZOFU genç kızlar,Johann Von bernstorff 

Zavallı Radyo 
Yirnıincl asrın en talisi:ı medeni i

cadı radyo oJdu. Radyoyu, lıısanllia 

hizoıet etsin, diye, populer hale gettr
meie çalışanlar, ~lmdi, bizzat kendl
\"eri, radyodan örki.iyorlar. Son yılla
ruı türlü earlp bulu"lları arasında, bir 
de «radyo muharebesilt var. Radyonun 
bir tank kadar müessir bir muharebe 
siloihı olduiu muhakkaktır. 

Propal'anda denen taarruz ;tekli, en 
kuvvetli ve t-mfn koridor olarak rad~ 
l·oyu buluyor. 

:\la.rkonl, radyoyu bulmak i1;in ya.
rıın asır fah.şh. Fabrikalar, yeni ve 
lr.öblk radyo modellerini dtinyaya be
ğendirmek için mllyonlar .eartettilf'r. 

&adyo maki.nesinin dtilmeı;:I, henüı:y 

on beş yıldır parmaklarımız arasında
dır. Daha, ne insanlık ona, ne de o. 
jnsanlara iyice ısınıp ah.,amadan, rad
yodan ürkeklik duymaia başlandı. 

Uer yıl, yeni bir model büyük ma
faza vitrinlerindf' teşhir edilen, harp 
sonu dünyasının bu zevkli ve entere
san madeni kulatının, düne kadar bir 
maşuka titizlij-1 ve kıskançhlı ile se
vUen cazip kutusu, bucun, ü.r:erlnde 
cihanın husumetini ve razabını top. 
lı,yan bir halk di.J.şm&DJ memelesine 
indi. 

Radyo kadar, tus ve Jıtila.t sedirin
de ömrü kısa sürmüş, bir başka medeni 
icat, belki de yoktur. 

Düne kadar, bütün canla mahlôk -
İarın yaş.ıdıiı, en mütevazı kulübe
den, en muhteşem saraylara kadar, bü· 
tün çatı aJUaruıda bulunması istenen 
radyo, bul'ıiD, kaçak ve dözme bir 
eroin fabrikası l'lbt, adım adım, clıli 

l'iıU takip edUiyor. Zavallı radyo!. 
Hevesini bile alamadı!. 
Radyoların St-!'lertnt nasıl kesmeli'!. 

Korkarım, şimdi medeniyet Markoni
den daha fa:ıla bir sabır ve tahammül
le çalışara..k, bunun onüne reçecek bir 
icat orta.y!l koymafa kalkıpoaktır. 

Almanyada, r radyo maklnelerlnin 
bütün evlerden toplahlmasına karar 
verilecettni bildiren haberler karşı -
sındıı böyle diı,ünmcmek mümkün 
mil!. 

REŞAD FEYZİ 

Ecnebi profesörler 
Avrupadaki harp vaziyeti dola- ! 

yısile İstanbul Üniversitesi ecnebi. 
profesörlerinden bazıları el'an şeh.1 
riımize gelememişlerdir. 

Bu sebeple ün;versitede ihtısas 
derslerine ait ik.mal imtihanları 
hiilii yapılamamıstır. 

Rektörlük vaziyeti Maarif Ve
kaletine 'bildirerek talimat istemiş
tir. 
Diğer taraftan Alırnanyadan ha

rice kimse gönderilmediği ıçın, 
tatil münasebelile memlı:ıketleri- , 
ne gitmiş olan bazı Alman profe- 1 
sörleri de medburen İstanbula dö
nemmektedirler. Bu profesör -
!ere ait kürsüleııin boş kalmaması 
için kendilerine Türk pa'''portu 
verilecek, bu suretle İstanbula se· 
yahatleri temin olunacaktır. 

! Düşmüş kadınları kur
taracak bir yurt 

1 

1 

Her nasılsa feliikete süriıklene
rek sefalete düşen kimsesiz genç 
kızları kurtarmak üzere Belediye 
tarafından şohrimizde bir yurt a
çılması için esaslı tetkikler yapıl
maktadır. Kimsesiz erkek çocuk
lar için evvelce kurulan yurttan 
t~min edilen istıfade nazarı dik -
kate alınarak bu suretle yeni yurt
ta da kimsesiz kızlara muhtelif a· 
telyelerde 1-'i ve san'at öğretile • 
cektir. 

Bunlar ellerinden i~ gelecek bir 
vaziyete gelince kendilerine mü
nasip birer ye"miye yazılarak 
namlarına para biriktirilecektir. 
. Bi!Mıare biriken paralar da ser
ıpaye veya cihaz parasına tahvil 
olunacaktır. 

----00----

Tahsil çağındaki çocuklar 
Henüz mektep çağında bulunan 

bazı çocukların şehrimizde boya
cılık, müvezzilik, çıraklık ve saire 
gibi işlerle m~gul olarak tahsil
lerine devam etmedikleri maapf 
müdürlüğünün nazar- dikkatini 
celbetmiştir. 

Bunun üzerine mahalle mümes
sillerine verilen bir emirle; her 
semtte mektebe gitmesi icap ettiği 
halde gönderilmiyen çocukların ve 
ailelerinin isim ve adreslerinin tes.1 
biti bildirilrniş'.ir. Bunlara polis 
vasıta.sile tebligat yapılacak, yine 
çocuklarını mektebe gönderme • 
dikleri takıdirde hemen müddeiu
mumiliğe te<;!im olunacaklardır. 

-o--

Mezarlık yerine park 
Şehir içinde bulunan mezarlık· 

!arın kalıdırılıması faal>yetine de
vam olunmaktadır. K,.bataşta ara
ba vapuru iskelesi karşısındaki 
set üstündeki mezarlık ta tamamen 
kaldırılarak buraya küçük bir paı'k 
yapılmıştır. 

Dolmıtbahçe camii karşısındaki 
mezarlığın kaldırılması işi de bit
miştir. Şimdi buraya yeşil çiçekler 
dikimekte ve topraklar tesviye o· 
lunmaktadır. 

Eyüpteki yolü9!ü mezarlıkların 
tanzimine de bugünlerde başlana
caktır. 

-o

İstanbul öğrt"tmenleri 

İstan.lıul öğretmenleri yardım 
cemiyetı; aza adedini çoğaltmak 

üzere tekmil İstanbul mekteple - ı 
rindeki muallimlerin cemiyete ya
zılmalarını, grek ba.şmuallimler 
vasıtasile ve gerek kendilerine tah
riren müracaat ederek bütün öğ· ' 
retmenlerden istemiçtir. 

Ölen azasının ailesine hemen 
nakdi yardımda bulunan cemiye
te karşı bazı muallimlerin lakaydi 
gösterip yazılmak istemedikleri i
dar heyetinin nazarı dikkatıni cel
betmi.ştir. 

1 AVRUPA HARBiNİN YENi MESELELERi 1 

Hiç haber vermeden Batırmak 
Alınan tahtelbahirlerinin birbiri ar· 

dına vapurlar batırması, beynelmilel 
hukukşlnasları da biraz kımıldattı. Bu 
zevat şimdi kalem ve mütalea yürüt
mek cesaretini kendilerinde buluyor
lar. Malômdur ki Almanlar deniz har
bini, kendi tabirleri vechlle «total», 
yani eksiksiz olarak kabul ettiler, bu 
da beynelmlJel hukukşlnasları heye. 
cana dü.şurdl.İ. 

Malô.mdur ki Almanlar fU bir ay i
çinde irili ufakh, bltaraflart' da dahil 
olmak üzere bir kaç yüz bin tona yak· 
taşan vapur bahrdılar. Fakat onların 
bu hareketi en basit beynelmilel hu· 
kuk kaidelerine dahi muvafık rörül· 
müyor. 

Hulis• Almanlar denizde artJk hiç 
bir hak tanımamaktadırlar. Gerek do
nanması , rerek tahtelbahtrleri keyfi 
nln i!tedii'lnl yapmakta ve bu hare
ketlerin çok vahim aksülimelleri ola
bileceğ'lni hiç hesaba katmamaktadır. 

Tesadüff'n bir lkt misal anlatalım: 
Klement isminde bir İnrUtz reml!i 

yorla.r: Almanlar, iki bitaraf liman a
rasında - içinde ne olursa olsun - mal 
taşıyan bitaraf cemllerl batırmak hak
kını balz midirler! Bu suale eter Ber· 
Un hükômetl tarafından mü.sbet bir 
cevap verilirse, şüphesb: bütün bUa
raf ınemleketler arasında.ki ticaret du
rur. Halbuki, bu mevzuda beynelmilel 

ticaret kaideleri &'ayet basittlr, Bitaraf 
vapura topla ihtar yapdablllr ve bu 
vapur muayene olunabilir. Eter harp 
kaçaiı malzeme taşıyorsa. muhasım 

memleketin limanlarından birine re· 

tirllir ve orada bir ınahkeme kararını 
verir. Ancak, bu vapur uıak sularda 
bulU'Dur ve muhasım memleket liman
larından birine s-etirmek carrlmilm -
kün olursa, bu vaziyet bir LsUsua teşkll 
eder. Fakat Almanlar bu istisnaya da 
ehemmiyet vermemektedirler. Geoen
Jerde bir Alman tahtelbablrt Anvers 

limanına ı;Umtkte olan 1200 tonluk 
Gun ismindeki bir vapuru da torpllle
diler. Halbuki bu hıidlse SkaJerak ya
kınlarında olmu.,tur. Skajera.k ise bir 
çok Alm.1.n limanlarına yakındır. Al

zllya arasında batırıldı. Bu vapurun manlar bu İsveç vapurunu da pell-
49 kişilik mürettebatı ve 6 yolcusu 1 ili, kolaylıkla kendi limanlarından bl
vardı. Bunların kurtarılıp Para lima· 

cenubi Okyanosta ve Nevyork ilf' Bre 

nma çıkarıldıkları anl-.ıh;ror. 

Bu l'eminln bir kısım mürettebatı 

arkadan yeUşen bir İnl'illz &'emlsl ta
rafından kurtarılmıştır. Fakat vapuru.o 
süvarisi ile başmaklnlstl AJman &'emlsl 
tarafından esir edilmlştlr. 

Bu hidisede vahim ıörülen clhe*, 
batıran Alman l'emislnJn • kt soura
dan Amir11ol Şer ismindeki cep kruva· 
ı:örü oldu,tu anl .. ıldı. Belçika bayra· 
fını kullandlfının anlaşılmasıdır. Ma
lümdur kl bir l'tmlnln düşman ve 7a
hut bltaroıt bir memleket hayratını 

kullanması deniz harbi kaidelerine mu
hallltlr. Almanlar bö)"le )"&pmamqlar 
ve bu hi.dlsede Belçikanın hukukuna 
taarru edlldlf;I loln, Belçlk&nın halt 
talep etmeslne 701 a(lmışlardır. 

İkinci meseleJ'I fÖYle mü.lih&Ea ed.i-

rine ıötil•ebilirlerdt. 

Sonra sahil suları meselesi akla ıe
Jiyor. Panama kanalı bu hususta 4.00 
mUi kabu.I ettt Bu karar Amerika dev· 
Jetlerinin menfaatlerine muvafıktır. 

Fakat Avrupa sahilleri lt:in biraz lt
ra.Q kaçar. Normal halde s&hil suları 

üo buouk mili &'eçmeı. Fakat Almanlar 
meseli İsveç sahlllerinde bu kadarcık 
dar sahll suyu mıntakasuu da nazarı 
itibare almamqaJrllır. Ge9en riin bir 
Alman harp cemisl Falterroda, İsvec 
sularına •irtnif, imanta isminde bir 
vapuru durdurarak müret&ebatını esir 
etmqtlr. Bjr Alman tayyaresi bir İsveo 
vapuruna ateş açmqtır. 

Vaziyetln bu tellide devamı, ileride 
bir hesap mevzuu olablHr. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

\'aıau: .\hıned Şukru l:.S:\1EB 

Duu gaıctclerdt.• ,.ıl~an kısa bir ha
ber, A1manyanıu l"~k1 \'a'}ingtun ve 
İstanbul !'Sl"firl Bernstorı·fun l'ene\·re
de Oldiiğl.inü blldlrmC'klt-dir Buyuk 
harp icinde Almanyayı Va!iİngtoııda 

temsil eden Bernsiorrr, garip ıesaduf
ttir ki iki devlet arasındaki nıünase· 
hcUer gittikçe kendi .,pfirllj:l ıama -
nındaki \ aziyt-te benzen1eğe başladı it 
bir sırada ölmüştür. Bernstorff, haya
tının son senelerini, bir tarih davası· 
nu1 isbatına hasretıniııH: iddia ediyor· 
du ki, ef"er iklııcl \.'lllıclm hıik\ımeti. 

vaziyeti iyi idare etmlii 01'.a)·dı. Ame· 
rika 1917 senesinde harbe girmiye • 
cekti. Ben talebe iken kendisile bir· 
kaç deta Amerikada gOrüşınüştü.m. Fa· 
kat siyasi meselelerden bahis bile et
medik. 1925 senc!<tinde z-a:ıetecl olarak 
:\Iusul k,onferansının muzakerelerinl 
takip etmek üzere Ceııevreye glttlilm 
zaman, kendişl.ne te-;;adıif cttlflmde 
Bernstorff', açık olarak görüşebilecek 

bir vaziyette idi. Bir otelin hohıne o
turduk ve orada Amerikadakl ve Tür· 
ktyedeki memuriyetleri zamanına ait 
hatıralarını anlattı ve Amt>rikanm bar 
be g'irmesi mes'ullyetl u:ıerlndekl ka· 
naatlerini i:ıah etti. 

Bernstorf(u.n bu me!ielcde oynadıjı. 

rol, cAmerlkada i.J.ç sene» unvanlı bir 
kitabında anlatılmak.ta oldutu rtbl, bu 
mevzu üzerinde bir komis)on huı.u • 
runda verdij'i ifadeler de Doyçe Ge· 
tlbtekalender adh tarlh mecmuasında 
münderiçtir. 

186% senesinde dofan Bernstorff, 
diplomasi hayah.ua İstanbulda başla· 
nıış ve bu hayata İstanbulda nlhayet 
vermiştir. Filhakika küçük bir ataşe 

olarak istanbula rönderlldlil 1889 se
nesile büyük harbin sonlarına doğru 

büyük elçi olarak •eldifl 4'aman ara
ımdakl bir çeyrek asır içinde Alman
Osmanı, münasebetlerinin ba.şlanrıcını 
ve sonunu, kaydeden bir tarih epizodu 
yazılıdır. Bühın Yakın • Şark mesele
sinin, bir Pomcranyah neferin kemilı:· 

terine değmedlilnl ve Yakın - Şark· 
tan &'elen diplomatik çantayı açmıya 

bile lüzum rörmedltlnl lfadt eden 
Bismarktan sonradır ki Almanya, ken· 
di hudutları içine sığ'amıyarak, celi· 
Def aı•ında. yaşamak hakkı» arıyor. 

Biraz da bugünkü hayat sahasına ben
ziyen bu nıacera Almanyayı Yakıu -
Şarka getiriyor. İşte bu, Bernstorffun 
ataşe olarak İstanbula &'eldltl sene
lerdir ki, ataşe Bernstorffla başlıyan 

bu politika, sefir Bernstorff zamanın-
da ytkı.lıyor. 

Bernstorff, İstanbulda ancak bir se· 
ne kalmıttı. Berline hariciye ne.zart· 
t.lne caiırtldı. Sonra Belrrada ve Pe
tersburl'a tayin edildi. 

1906 senesinde MlSıra başkon~olos 

oldu. Ve nihayet 1908 senesinde tarih 
bakımından en ehemmiyeti! vaıif~I 

otan \'aşinıton sefirlifine rlttl. Altı 

sene sonra büyük harp çıkıncıya ka· 
dar Bernlitorffun vazifesi kolaydı. Fa
kat harp çıktıktan sonra pek ziyade 
zorlaştı. Büyük elçi, l'lzlf tertibat ve 
faaliyetlere taraftar deflld.i. Esasen 
Bernstorffun da ifadesine l'Öre, Ame· 
rlkayı harbe sürü.kllyen imUler uo 
k.Jsına ayrılır: 

1- Amerikadalti rizll fultyet ve 
tertip edilen komplolar, 

2- Meksikayı Amerlk.aya kartı tah .. 
rlk etmek için Zim.merman tarafından 
yapılan tetebbils. 

3- Donlnllı muharebesi. 
Bemstorff. her üçünün de önwıe ref:

mefe çalıomıf. Fakat muyaffak olama
m1Ştır. Nihayet slya.st münaseb,tıer in

kıtaa niradıktan sonra Berllne avdrt 
etmit ve 1917 afustosunda Almanya -
run iııtanbul sellrlltlne tayin edilmişti. 
Bernstorff, AlmanraWR hezlmetlttdeu 
sonra sulh ioln hazırlık komlıyonuna 
reis olmuş ve blr .. ao sene sonra da 
RayştaK meclisine aaa seqllmltUr, Berns 
torffun meb'uslufu tio sene devam et
miş ve 19%4 senesinde nanuetllfini 
ko7mıyank lnılvaJ'a oekllmi.ftlr. Te· 
mlz ve dürüst blr dlplomat olan Berns
lorff, Türk(J'e hal<l<ındal<I T•l<ın oli
kasını sonuna kadar muhafaza elmlfU. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Apartman sahiple

rine ne oldu ? 
Kalyoncukutlutunda oturan bir 

okuyucumuz )'azıyor: 
•Şimdiye kadar yirmi uç liraya 

otu.rdutum apartuuarun sahibi dün 
&'tldi ve benden o'ua lira klra is
tedi, \'t.rmedJğim takdirde çık -
mamı ihtar etti. llalbuki ben se
nelerce bu apartımanda otururum 
ve lı:lramı muynzam !mbmbmbm 
ve kiramı munbzam veririm. ller 
Sene oldui'u l'lbl kışlık odunumu. 
da almış bulunuyorum. KJramı an
c::ak verebilttek kadar kazancun 
vardır. Apartı.;naıı sahibinin ba 

ihtar• karşısında. ne yapa.cağımı 

şaşırdım, kaldım. 

Her ev sahibi diledili ~amaa, 
bö)"le kirayı keyfine ı-öre arttıra
bilir ~i!' İkh.sadi korunma ka -
nununun flatları 31 atustos üıe
rincleo. ıtsbit etmesinin apartıman 
kiralarına da acaba bir ,umuUl 
olacak mı'f• 

t. 
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Son· 24 Saatte .. 
_· ..... :_, .·.;' • • ~ •• ·.;, ~ ....... 1 '.f. > > :~,!(OJdu~:~t ... ~ 

1 • • • yeni Sovyet 
Üsleri 

'* So""et h .. k. lk • ·' u umetı Romanya 
lumetıne hiçbır hasmane niyet 
eme-ct·,,,ı e d . "d . " · aır yenı en temı-
vernıi<tir 

EN SON DAKiKA 
.......... ncı ... -.ııı:ıı:ıı1111::m:ı ..... a111 .......... 

Danimarka toprağına • 
ınen Almaıı tayyarecileri 

Paris 10 (Hususi) - Bir Alman 1 çaktan uçarken, mudafmı topları
tayyaresi Danımarka üzerinde al- nın ateşi karşI>ında yere ınmağa 

• mecbur o1m~tur. Esir edilen pilot 

yolunu 
dir. 

kayhettiğınt söy !emekte -

Siyasi Vaziyet 
Son Safhasında 

( Birınci sa.hıfeden devam) 
file."ıU Alm11.11 filosunu harbe nıel'bur 

etmek imkiinlarını takip ve- temin et
meye çalı~maktadır. 
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TAKSİM 
sinemasında 

GÜLNAZ SULTAN 
S _ K fi.isunkar iizel'ıkleı _ o.- 3.!: 

mı.şt rıcı deloorlar ıçinde vucuda 
la 1:oözle1 xa -

geleı' mil~·onluk 

fili,-ı1 şımdiye kada görüp işi t ğ,niz 1001 gece 
m.ıoallarır,ıı en muhteşcmı 10.000 lel'ce figilran ... 
!'II~aızam ı·e ıhtışaınlı sa 1ne_er. . Herkesi teo;hır 

R , . 
tes·omada çıkan I\ıpolo Paduva 
ı; ~İr Bolş,evılolik aleyhinde şid-ı 
ete M maxaJe neşretım";tir. Bu 

1 
ak! areşaı Balbo'nun ııazetesi 1 

..,fle~;n mkaru~tur. Bu makalede ı 
1 ' omu~ ·st du•manı ol -

arı v ·· "il 

t"n boı..':. ~Yle olacaklan. faşıst-
i gÖs;:v•=e zerre kadar sem
. rmıyecekler; yazılmakta-

lngiliz tayyareleri A1man sahillerinde 
. Londra 10 (Hususi) - Dört İn- yunca uçmuş ve mühim istikşaf- ı man diıfi topları ate:; etmişse de 

gılız tayxa.resi dün şimal denizine larda bulurıımuştur. Tayareler tayyarelere bir şey olınamı~tır. 
kadar •butun Alman hududu bo - Koblenz üzerind n geçerken, Al- 1 

Almanyanın Polonyada yapmak istediği mübadele : 
Amsterdı:ım 10 (A.A.)- 1\lüşahitJer, haı·zasındakı Almanlar nl\.ıbadele et- I Con·espondante politik et dıploına- f 

Emin bir ka~·naklan bildirildiilne ı-ö· 
re Alman Genel kurmayı harbin de
vamlndan ve uzamasından endi!ie duy
maktadır. Jlatti, Gl'nel kurma~· har· 
hin neticesi hakkındaki umid•dıllğini 

\•e sezdiği tehlikeyi de\"let !;ieflne de 
bir raporla bildlrml~tir. Bu rapora 
gore J\.lm.ı..ıı or-dusunun :\lajlno hattını 
yarıp g-eçmesi imkan~ızdır. Bitaraf 
devletleri çij"neyip Ktcnıek dt Har· 

bi umumide olduğ"u kadar kolay de
iildir. Bel('ika, Ilolanda. İsvlcre tah
kimat bakımından cok kuv\"t"tli olduk· 
ları kadar bunların bttar-afhtını ihlal 
eylt"mek de .-\.lnıanya için ı-arb Ct>phe

sine dort milyon taze ~üncunun kahl
masına sebeıı olal'aktır. 

günu ınJ.ll ıc

lerde l itioa'"~ı 

edecek aşk ı'e ihtiraslar !ıhı 

Türkçe sözlJ - büyük Türk musıkıli 
i.Jm , şarkıs. filminin son günlerinde~ ist fade 

edinı.,., • 

Gayrimenkul Satış İ1anı 
İstanbul Em .• iyet Sandığı Direktörlüğünden: 

~n!:"~t kıt'aları muahede mu-
i ü.sıe/onyacıa elde ettikleri 

* 
,, ı ışgale başlamışlardır. 
oaltık m 1 k . t ed em e etler;nd~ ika-

tıd.e ~l Alananların yedi gün 
t j A~r_,manyaya avdet etme -

'"" "'ı J.m. • . 
•ki b"'r· ış.ır. Bu memleket-
~e haz u 

1
un Almanl&r hicret et-

.._ ır armıaktadırlar . .. ;-::---=::..::...:__/ 
~dirne yolunda 
feci bir kaza 
İs~uı 
~ o~mubu ~rrne yolunda f~i 
•r F'ua.cıın azası olmuştur. Şo
>rıu ist ıdaresrndeki kaptı kaçtı 
iklerı~J~nu~u ge~!ikten sonra 

~ direıkı; n hırı patlamış ve şo
en vir . ıYQnu ıdare etmek iste"" 
İ"-· aıın sonund k" k" ·· ·· ""nesin a ı oprunun 
! bıçaıkJ: ~arpmı_ştır. Motörıin sa
ınıııüştür ;ılnıış gıbı ikıye lbö- t 
U val'liı. :B aptıkaçtıda dört yol- 1 

ttte Yaraı Unlardan ı.içü ağır su-
A~ anmıştır. 

k- -ı;ır Yaraıu 
Çı Icaiı;il ardan Edirneli ter

lu~ttir. Ço Çorlu !>a:stanesinde öl
ık.si ile nör1~an Istan/bula bir 
lr ağır - urul!ınekte olan dı,ğer 

Yaralı da to . 
e sıNılld o mobılın Çek-
·Uştür A: devrılmesi üzerıne 
ğlu A. -'llır yaralılardan Pe -

· vnı ç ır . Dığ,, orlu hastanesinde-
laresı"_.;_ Yolcular şoför kadrinin 
1 1 •-.u<ı Otobiısl Ed · 
, er, fakat e ırneye gel- I 
•nlhire çıka Y~lda karşılarına bır-

k tehlık:,. ır kam~nla çarpış
kıkata Oor; !"' geçirmişlerdir. 

l ktactır u 8 devam olun -

-ı>--

Sulh Ve 
Alınan ya 
(1 inct 

ll>k Ve salııfeden devam) 

lli ble ha~;~.ooo k4ilik bir zayi Iis
·ın •1<" en kurtulmak Almanya 
e ka~~:n neresınden dönülse yi
lkıyet ··•. dec!ırteeek bir muvaf-
•· Vazıyet «ı · ~ete •ah. ı ır amma, bu va-
Uçuk d 1

( olmanın imkanı da 
~ _ıııaatt~tlerin elinde değildir 
ılıh;ll<! v · Uf Almanya artık harp 
f• Ie!'ine \ 0 nun _iyi veya kötü ne
r hakj...,. •ndısını teslim etrnit; 

'"lr 
E'l'EM İZZET BENİCE 

B1t h~ 
13 sa ahki yolcular 
t u •abahk· 
r s~~. ek,; ı leonvansiyonel treni 
\tatarla /~"°'· trenı de iki saat
in u •e.'lı;,1ık~ mıı;Ierdir. 
ş Ankara at •ksp~~ İngiltere
s~i._, g ~ılıterinin zevce
--nki leo" ın~lerdir. 

e 18 Çekıo,,1.,:krısiyone1 trenile 
ır. müteeisi gelm~ 

G· ~ 
ırt'sunda 

Giresun 10 .. fırtına 
rtına "'' .. - Dün gec 
ı~ d··' .. zunıcten 'birk e çıkan ,a uc....·· aç ınav k 
Dk ı- !""~ v içindek. na a-

Alınanyanın, A\TUpünın şark ve ce- nıek ic;in Sovyellerle müzakereye gi - 1 tik gaz.ete.si, bugün yazdıgı bır ınaka-
nubundakı Alınan ahalisini mübadele rişmiştir. lede diyor ki. Alınanya, şarkla işgal 
etmesi için başlıca üç sebep bulundugu 2_ Almanya, Alınanlarla me:>kün ettiği ara7.ı üzerinde refah ve nizaını 
nu kaydetmektedirler. Bu sebepler olmadığı hr.ldc Polonyanın büylık bir tesis edecek eleınanlara muhtac;tır-> 
sunlar<ln·: 3- Almanya ge~~en ilkbaharda Ti-kısınını ilhak etmek niyetindeôir. Na- " 

1- Aln:anya, Baltık de\·lctteri ara-
zısındaki hemcinslerini ve birçok asır
lar evvel cetleri orada yerlc~miş A~
man ırkından olan aristokratları geri
çekmeklc bu Baltık devletlerinin sC. ... -
atle ve kümilen Bolı;;evik olacağını gös
tenncktedir. Bundan dolayıdır ki, .\!
manya oradaki Almanları bir an ~v
vel geri çekmek hususunda istical et
mektedir ve bu maksatla şimdiden va ... 
purlar gönderilmiştir. 

Diğer taraftan Almanya, bugi.in iş

gal a1tında bulunan Polonya Gt1liçy.ı

sındaki UkranyaWara mukabil Volga 

zi şefleri, Batkunl<u·la B<ıltıkt<.tki Al-
man köylülerini Polonya arazisine ge
tirerek o L:.raziyi bunlar vasıtasile i~-

letmeyi, d!ğer taraftan da Polonyalı 

köylü ve ::ı:meleyi Almanya içerisine 
göndererek fabrika ve atölyelerde ca-

lıştırmayı ümit etmektedirler. Bu su
retle Aln10.nya bir taraftan Polonyalı-
ları yerjnden oynatarak, diğer taraf

tan da Baltık ve Balkan Almanlarını 
Polonyada yerleştirerek ileride bir gün 
Polonyanın fethini muhik ve meşru 
göstermek niyetindedir. 

roldaki Almanları geri çekınek sure
t ile İtalyaya karşı yaptıgl gibi bu defa 
da Balkan koınşularını kendi niyet -
Ieri hakkında tatrnın etmek ve onların 
da emniyetlerini kaz.anınak ınecburj

yetini hissetınektedir. 
Yugoslavya, Romanya ve l\.Iacaris

tandaki kuvvetli ve faal Alman ekal
liyetlerinin mecn1uu, 2 milyon kişidir. 

Bunlardan bir kısmı asırlarca evvel 
oralarda yerleşmişler ve bilhassa Al
manya ile Jı.ıiacarh•tan arasında de 
vamlı surette ihtilaf mevzuu olmuş -
lardır. 

Nor.veç sahillerinde bir deniz muharebesi 
Londra 10 (Hususi) - Norveç sa

hillerine yakın bir yerde bir deniz mu

harebesi olmu,tur. Bahriye Nezaretl
nln bir tebllflııe ıöre, ing-llb; keşif 
kolları Şimal denizinde~ Norvec sa-

hillerine yakut bir yerde bir AJrnan 1 da Alman tayyareleri bir 

filo.su He kı.rşıJa.şmlJ ve bir ınubarebe vazorü ile bir torpido 

olmuştur. Almanlar karanlıktan istifa-

1 

bombalar atmLŞlarsa da, 

de ederek Jı;açmı,ıardır. Ayni zaman- mışlardır. 

İnclllz kru-

fllotlllılırna 

tutturama-

F ra nsada 10 Komünist meb'us daha tevkif edildi 
Paris 10 (A.A.)- Dün 10 komünist 

meb'us tevkif edilmiştir. Şimdiye ka
l dar tevki! edılen ccman 37 komunıst 

meb'us arasında parlıimentonun ikin
ci reisi Jaku Duclosun kardeşi de var
dır. Bizzat Juaku Duclos ile hakların-

da tevkif nıüzekkere:;i ü;dar edilen ta- 1 pl1)an Andre Marty ~imdi Moskovada· 
nınmış komlinist şeflerinden beşi he- dır. Konıünist partisinin sekreteri Mu-
nüz bulunamamıştır. Bunlardan Kara- ris Torez kendisine verilen 24 saatlik 
deniz isyan ı ismi verilen U;yan hareke
tini tertip eden ve İspanya dahili har
binde Cumhuriyetlerinin h<ıkkında çar-

n1ühlet zarfında kıt'asına iltihak et -
nlediği için resmen a~ker kaçagı il:\n 
edilmiştir. 

Garp cephesindeki askeri harekat 
Londra 10 (A.A.) - İstihbarat 

nezareti bildiriyor: 
İlk defa olarak döllt İngiliz tay

yaresi gündüz Fransız - Alman hu
dudu boyunda, şimal denizine ka
dar ke§if uçuşları yapmışlardır. 
Bu tayyar .. lere umumi karargaha 
gelen malumatın sJYhatini kon -
trol etmek vazifesi verilmiştir. 

Büyük Alman şehirlerinin tahliye 
edildiğine, Achen civarında Al -
man kıt'alarıİıın geniş mikyasta 
bazı har,.ketlerdc bulunduklarına, 
hava filolarının manidar bir şe -
kilıde tahaş.şüt ettiğine, Lüksem -
burg hududu civarında istihkam
lar vucude getirildiğine ve daha 
bazı dikkate şayan hiıdiseler cere-

yan ettığine dair son günlerde ba
zı şayialar dolaşmakta idi. 

İngiliz tayya.releri • tarafından 
yaı;ı lan bu keşif uç~larının neti
celeri ~imdi ek.>perler tarafından 
tetkik edilmektedir. Bu tan•are -
!erden ikisi tarafından çekilen fo
t0grafların büyük bir luymeti haiz 1 

olduğu söylenmektedir. 

Sigfrid hattı yeniden suların tehdidi altında 
Londra 10 (A.A.) - Emin bir sularının yükselmesi 63 santimetre 1 bekleneıbilir. İkı ay evwl ayni se-

membadan bil:dirilıdiğine göre 3ig- kadar yük1;elmiştir. Sular, yüksel- beplrden dolayı Almanlar tarafın-
fr]d hattı, yeniden suların istila - meğe de-vam etl)1ektedir. Sigfrid dan da ı 1 a vLikssh mahallerde venı 
sına maruz kalmaık tehlikesinde - hattının bazı kıs mları, şiımdiden · · 1 

dir. Bir hafta durmadan yagan suların istilasına ugradığı için bu- istihkamlar inşa edilmış olduğu, 
yağmurlar net:ce<>inde Rhin nehri ralarının yakında tahliye edilmesi bu mlinasebetle hatırlatılmaktadır. 

Kral birinci Aleksandrın öliimünün yıldö 1üm ii 1 

Belgrat 10 (A.A.) - Kral - Şö- Sç.b"'h ev akşam gazeteleri bu J Hırvatların ve Slovenlerın ka"ibin- · 
valye birinci Aleksandr'ın ölümü- / 'll'Ünasebetle ilk sahifelerini büyük de c•bediyyen menku~ kalacağını ı 

1 
yazmaktadırlar. 

nün beşinci yıldönümü münase'be- ı ölüye tahsis etmekte ve müessir · Fransa ve İtalya sefi.rleri Kralın 
tile dün memlcke!ın bütün kilise- / bir lisanla Kralın meziyetlerindenj Oplena•z'dıiki mezarına birer çe-
lerinıde dini merasim yapılmıştır. bahsederek hatırasının Sırpların, lenk koymuşlardır. 

Bir Alman harp tayyaresi Judland'a indi 
Kopenhag 10 (A.A.)- Bir Alman 

harp tayyare~i, geçen pazartesi günü 

öğleden sonra jutlandın garp sahilinde 

kAin Nymidegab civarında karnya 

mek. mecburiyetinde kalmıştır. 

in-

Tayyarede dört ki~i bulunmakta idi. 

Pinge~ing.den çekile~ bir telgrafta / 

tayyarecılerın tayyareyı yaktıklaıı bil

dirilmektedir. Tayyareciler zabıta ma

kamlarına şimal denizi üzerinde bir 

uçuş yapmak için geçen cumartesi gü
nü Hamburgdan hareket ettiklerini 
bildirmişlerdir. Avdetle benzinleri bit
tiği için karaya inmek mecburiyetin
de kalmışlardır. Tayyareciler tevkif e
dilmiştir. 

Sovyet kıt'aları Estonya'ya girmiye hazırlanıyor 

Sovyet Rusyanuı Ahnanyaya yapa. 
caiı me"a.dı iptidaiye yardnnı Uzerin
de de duruln1akt11. bu yardımlaruı Al· 
man harb sanayiini kılfi derecede tak· 
viyeye medar olmıyal'aiı 

'"·arılmaktadır. 

neticesine 

Dijer taraftan Avustralya, ı:('ni Ze
land ve Kanadadau mulemadiyen 
Fransadakl İncill:ı c~pbrsine asker, 
tayyareci ve motör-lu kıta.at nakliyatı 

devam etmektedir. imali ,.e garbı Af
r ika mustenılekelerindekl Fransız ih

tiyatlarınnı da anavatana naklolunma.· 
tarı bitmek üzeredir. 

inrili:ı, Fraıısız tayyare fabrika.tarı 
ı-eceli g-iindüzlü tayyare imal etm"k
tedirler. Fabrikalarda yirmi dOrt sa.
at faaliyetle bulunulmakta vr üç ekip 
çalıştırılmaktadır. 

---oo----

Almanların Bal
tıktan muhcereti 

(l inci •alııfeden devam) 
lan teşebbüolerdeıı bahseden Cor

..:\ı \"l RabiJnın 19552 He p No. si le Sandı ıı ı. n g dıgı (325) ıy kar-
&l birjnci derecede ipatck edip \'Pdesınde borcur•ı \ermed tinden hakkında ya~ 

pılan takip üzerine 3202 No. lu .Kun\..nun 46 ıncı nuıdde~iniıı ı-;ıcı.tuCu 40 ıncı mad
desine göre satılması ica.::ı~en Eyüpte 'fakyecı nıahallcsinın ~aslakç( ır.e yeni 
Arp<1cı Hayrettin sok<.ığınLi.J eski 5, 7 yeni 99, 44 en yenı :14 No. ıu al-ı.Jap bir evin 
taınaını bir buç;uk ay rnuddt>tlc ac;ık art tırnıaya konmu:;;tur 

Satış tapu sicil kaydına göre yapıl ınaktadır Artdrına) a girmek ,steyen 
(157) lira pey akçası verecektir Mi11i ba nkaiarıınızdan bırinın tenıinat mektubu 
da kabul olunur. Birıkını:; bu tun vergı terle belediye resiınleri ve \·akı! icaresi 
ve taviz b~deli ve tellflliyc rüsumu borç hıya aittir Arttırn1a şartnamesi 20/10/ 

939 tarihinden ı .. b<ırcn tetk.k etmek istiyenlere Sandık Hukuk ı leri ı--ervisinde 
ac;ık bulundurulacaktır 1'apu sicil kaydı \·e sair lüzumlu izahatta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir nıiş olanlar, bunları tetkik ederek satı

lığa çıkarılan gayrimenkul hakkında heı~eyJ öğrenmi~ ad ve Jtibar olunur. Bi
rinci arttınna ı-ttl l/939 tarihıne musad H Cuma günü Cagaloğlunda kfıin San .... 

dıgımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır . .i\'Juvakkat ihale yapılabilmesl 
için teklif edilecek bedelin .tercihe.o alınması icap eden gayrimenkul mükellefi ... 
yetile Sandık alacağını Uıman1en geçmiş olınası ;;;arttır. Aksi takdirde son arttı

ranın taahhüdü bakı kalmak ~artilc 9/12/039 tarihine müsadi! Cumartesi günü 

ayni mahalde ve ayni saatte son arttır ınası yapılacaktır Bu arttırmada gayri
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır Hakları tapu sicillerile sabit 
olınıyan alil.kadarlar \·e ırtifak hakkıı.ahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 

ve n1asarife dair iddialarını iliin tarihin.den itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müı;;bitelerile beraber dairen1ize bildirmeleri lflzımdır. Bu suretle haklarını bil
dirmenliş olanlarla hakları tapu sicille rile sabit olrnıyanlar satı~ bedelinin pay
laşn1nsından hariç kalırlar. Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 937/122 dos-
ya nuınarası1e: Sandıgıınız Hukuk İşleri Servisine 
Han olunur. 

DİKKAT 

müracaai etmeleri lüzumu 

respondance Pol-tiqiue et diplo - Emniy;:t Sandıgı: Sandıktıtn alınan gayrimenkı...ıu .potek göstennek i!::tiyen
matique g<'.:.zet ... s:. Eerlın t.ükü - Ieı-e muhamıninleriınizin koynıuş oldugu kıymetin yüzde 40 nı tecavüz etınemek 
metinin B;;;ltık devletleriı~dc ~·:aşı- uzere ıhale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermekte-
van Almanları zaptedıien )·cnı top- du (8265) 

raklarda nüfus k~safeıı tcmın el
mek üzere Almanyaya çag.rdıgını 
yazmaktad:r. Bu toprakları•1 ıklı
sadi bünyesi. Baltık dovlctlen ara
zisinin a.vnıdır. Yenı Ahnan ele · 
manları bu topraklarda nizam ve 
refahı temın edecek kabılh·ettedir-

Gayrimenku) 
. 

Satış ilanı 
İstanbul Eın_niyet Sandığı Direktörlüğünden: 

liaS<.ı.nın 17709 he ıp N"o. tle Sandı gımızdan aldığı (200) liraya ka:ı :;ı birin-
cı derecede ipotek edip vade-sınde borcunu vermediğinden hakkında yapılan taler. 

-o--

Finlandiya -
Sovyet Rusya 

(Birınri salııfoden devam) 
tir. Biz şimal devlelh·rlnln kabul et
tiği bitaraflık siyast"Line sadıkıL. Kim· 
seyi tehdid etmiyoruz. Klmscd(.'U de 
bir ınenf.ıat teınini niyetinde dfi"lliz.. 
Herhangi büyük bir devlet ''eyahut 

devletler grupu yanında mevki almak 
ta istemiyoruz.> 

BAHRİ ts VERMİYORLAR 
Stokholm. 10 (R:ıdyo) - :\lo:kova

da bulunan Finlandiya 1-larieiye nazı

rı, Sovyet Rusya ile bir arleıni lf'f'avüz 
paktı akdini kabul etmiş.fakat Finlan

dtyada Sovyetlere bahri bir u~ yeril· 
mest bakknıdaki Sovyet tekllflni kat'i 
surette reddeylemiştlr. 

Moskova 10 (A.A.) Ft'nlan -
diya heyeti, bugün Mos,kovay_a ge- / 
lecektir. Heyet, uç k"lıaen murek
keptir. . 

kıp üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine 
göre satıln1ası icabeden Kasıınpaşada H acıhüsrev mahallesinin Tahtak.:ıd.ı nan11 

di er Taht<ıköprü so1<ağında eski 12 yeni 26. 28 No, lu iki böhıklü .-ıhşap bir 
evin taman~ı bir buc;uk ay ınüddetle ac;ı k arttırmaya . konmuştur. 

ı:;atış ıav" sıcil koydına gore yapılmaktadır. Arttırmaya girnıek istiyen (94) 
lira PE'Y akçe~i veı-eccktir·, ~'Iılli bankalarunızdan birınin teminat mektubu da 
kabul olunur Birikmış btitl.ın \·ergılerle belediye resimleri ve \'akıt icare~i ve 
taviz bedeli ve dell3liye ru unlu borçluya aittir. Arttırma :;;artnamesi 20/10;939 
tarihinden itibaren tetkik etınek !Stiyen lere Sandık Hukuk İşleri St'rvısinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnaınede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir mi~ olanlar bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayriınenkul hakkında her~eyi ögrenmi~ ad ve ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 24/11/939 tarihine ınüsadit Cuma günü Cağaloğlunda kiin Sandıgı

ınızda ~.aat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Mu\•akkat ihale yapılabilınesi ıçın 

1 tekil! edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükcllefıyl•ti ıle 
Sandık alacagını tan1amen ge<,·ıniş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıı·anın ta
ahhüdü baki kalınak şartile 9112/939 tarihine müsadif Cumartesı ıünü ayni ma .. 
hc.ldt. \"e ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada çayrimenkul en çok 
arttıranın üştU.nde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sahıt olmıyan alfıkadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak tarını \'e hususile faiz ve masarı!e dair 
iddialarını il.in tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mlisbitelerile beraber 
dairemize bildirmeler lıll:ın1dır. Bu sure Ue haklarını bildirmemi~ olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sat~ bedelinin paylaı;;masından hariç kalır

lar. Daha fazla malUmat aln1ak istiyen1erin 937/296 dosya numarasile Sandıg:ı .... 
mız Hukuk İşlel'i Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

••• 
DİKKAT 

Enıniyet Sandığı. Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyr>n
lere, muhamminlerin1izin koymuş olduğu k'ıymetın yüzde kırkını tecavüz etn1e-
mek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık: göstt>r-

Hensinki 10 (A.A.) - Fenlandı-' 
ya efkarı wmuıniye6i, Moskova -
daki murahhası Paaslviki'niıı 1 u 
seyahatini ve ayni zamanda sefer
berlik tedbirlerini büyük hır ala
ka ile taikip e1ımektedir. Memle -

Tallin 10 (A.A.) - Sovyet kıt- , ceklerdir. 1 kara tarikil.e Eıstonyaya nakledile- ket, Fenlaııdiya hükümetinin ta: 
aları, Paldiski'den Hapsal'a kadar Bu kıt'alar Sovyet arazisinden cekleroir. kip ettiği metin hattı hareketı 
bütün Eıstonya sahillerini işgal ede- · memnuniyetle ka~ılamaktadır. 

meklediı-. (8262) 

• 

Gayrimenkul Satış ilanı A •k h• b• d Jh •• k Mes'ul malı.fillerde beyan edildi-merı aya lÇ lf yer en SU muracaatl yo ğine göre, Fenları.diyanın mutlak 
hiikimivti ile telif edılemıyecek İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: u~nuştür Şeh· 1 eşya denize 

k!rikl~ı blr _ırde fırtınadan 1 

tnlJddet sönmüştür. 
Vaşington 10 (A.A.)- Hariciye Na- ı narak ne İngilterenin, ne Fransanın, 1 büste bulunması için Amerikaya ınil- bir anl~ş-manın Sovyetlerle akdin 

zırı Hull, matbuata beyanatta bulu - ne de Almanyanın sulh lehinde teşeb- racaat etmediklerini ~öylen1i.}tir. im.kin yoktur. 
~~~~~~~~~=-_;_~-~~~~-

İsmail Sadettinin 18654 hesap No . .sile Sandığımtzdan aldığı (300) liraya 

Yazan: UAHMi YAGIZ - No. 9 -
le · tıı donanma kumandanlığına tayin edin, 

denicilerinin her şeyini iyi bilirirr diişınan 
• ,, "'Qd· 

•ıt",. 1Ye , 20 tt> rlolqnldr Çanak.
ti t ' telerek donanmaya iltihak et-

~ . bonanmıLnın ''•n hurul'una. taraftar 
•lurıa '"'" Tahir lk-yle ayni fikirde 

11. il l\.tes'udiy" . Uvarl.sl !}Ukrü 
~ don 

'"da anma kumandanına c-eminin 
lber USelerinde arız.\ bulunduiunu 
llı:n 1 t \ttrnıış , bunun tamirine başla
''-otı: ~Bu sırada Asarıtevfiktn de 
·~• ruJarında tıkan akıntuun ka-

ı "81a 11.ı._U.U ları tarahndan tamitlne ce-
erk ~ Şinıdı uınumi kararrihın ce

~bc~· "-tıunı\unl;yeyl maihlbiyet dü
-. .. ltQ llıden kurtarmak, rerekse or
Mll d. , 1tıanevt1ahnı kuvvetlendirmek 

""""du· •i"~ ıu tek eare donanmayı 
t bq. dı arı cık.artarak adaları ra
~l'a '-klrrı.ıyan ve boiaa atımı &b· 
-~ ntakıa t«"hdlt "den diııtm.an 

•ile ıı.a,.ıı..,aaatıı.. 

Rom.ad:t.n avdetinde umumi k.ararci.
ha b~vurup: 

- nf"ni donanma kumandaııhi"ına 
tayin edin. Düşman deni7.c1Jerinin her 
şeyini iyi bilirim. Boiaı:dan çıkarak 
yapautım deniz muhare-beslnde evvel 
Allah donanmamızın yüzünü aiaTta ~ 

cak bil' netice elde ederim? 

Diyen Ramiz Bey de şlmdl huruca 
taraftar görünmüyor, her ıün köhne 
cemllerin bir arızasından bahsederek 
Nıirida demir üzerinde duruyordu. 

Yine Tahir Beyin donanmadan a:r
rılqını Teni Amiral Ramiz Bey 6ı&22/28 
numaralı ve 2ı& tetrinlsani tarihli ka-
1:an borularile kauncı wtalaruun sü.r
atle donanm.a7a cönderilm.esinl tst.l7en 
teıcrafla .ıö.rlece Bahriye Nezaretine 
bildlrmlşli: 

birde hareket etmlştlr!• 
Buraya kadar cere7ao eden şu kar

ma.karLŞtk vaziyetin JuılisaSl Balkan 
harbi sıralarında ordu ve donanmada 
mevcut parti zihniyeti ile İttihatçılık 
ve İtU:ifçılık mücadelelerinin memle
ket aleyhine ne g-ibi neticelere yol 
açhfını tebarüz ettirmek noktal naza
rından ayrıca ehemmiyeti vardır. 

Tahir Beyin yerine elaltuıdan mü
racaatlarla. donanma kumandanhfın• 
c-elen Ramiz Beyin evvelce videttlfl 
veçhile bofazdan dışarı clkmak, duş· 
man donanmasUe · karşılaşarak boy öl

çüşmek ü.zere .harekete seçmesini ı-e

clktireu başlıca sebepler arasında Uer· 
liyen particilik fikirlerinden ibaretti. 

Ramiz Bey. erki-nıharblye reisi kur
vet kaptanı Vasıf, Barbaros süvarisi 
binbaşı Remzlnln tesiri ile hıırucu ge
ciktiriyor, flloUlli. komodoru blnbaşı 

Hakkı ile difer remi süvarileri ve 
seri.ne subayları hurucun bir an evvel 
yapılmasını lstfyorlardt. 

NUıayet başkumandanlık vekiletin
den relen bir telcrat: 

«- Niri. da Osmanlı donanması 
kumandanhiına 

Dtl.şman donanın.asının botu civa
l'lllda barekita bqt&d.lkları, bofaaı ab· 
Juka altına almak üzere faallyetıerlnl 
tlerlettlklert. Boz.caada ve İtnroa:da te-

t Devamı var) 

İlanı Gayrimenkul Satış 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Alinin 22·134 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (300> liraya karşı bırinci 

derecede ipatek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip ti.ze
rine 3202 No. lu kanunun 46 cı madde:>inin matufu 4() cı madde:>ine göre satılması ica
beden Yeşilköyde Şevketiye mahalleslnin e~ki Eskidi, yeni Suadiye. en yeni Saadelli 
rokağında eski 33 yeni 30 No.h bethçeli bir evin tamamı bir buçuk ay ınüddetle 
açık arttırmaya konmuştur-. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. ArtUrmaya 
girmek isteyen (175) lira pey akçesi verecektir. l\.1:illi bankalarımızdan birinin temi
nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vereilerle belediye resimler-i ve vakıf 
icaresı ve taviz bedeli ve telliHiye rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 lO 

39 tarihinden itibaren telkik etmek isteyenlere Sandık hukuk ışleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosya.sında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek !ltatılığa çıkarılan 
ıayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bir-inci arttırma 24/ 
l l /3 9 tarihine müsadif Cuma günü Cagaloğlunda kain Sandığıınızda saat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacaklır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihen 
alınması icabeden gayrimenkul mti.kelietiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol~ 

ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 9l12ı 39 tari
hine müsadif Cumartesi günU aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacak· 
tır . Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ilstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan alı1kadarlar ve irtifak hakkı 5ahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarile dair- iddialarını il.An tarihinden itibaren yirmi gün çinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri Uizundır. Bu suretle haklarını blldirme
fniş olanlarla hakları tapu sictl1erile sabit olm.ıyanlar satış bedelinin pay~masından 
hariç kalırlar. Daha faz.la malümat almak isteyenlerin 938 ·1023 dosya numara.sile San
dığımız Hukuk İşler i serviMne müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur-. 

* ... DİKKAT 
Emniyet Sandı.tı; Sandlktan ahnan gayrimenkulü ipotek g1.1stermek Uıteyenlere 

muhamminlerimizfn koymu, oldutıı:u kıymetin ~·o 40 ııi tecavüz etmemek Lizere ihale 
bedelinin yarısına kadır borc vermek suretile kolaylık g:Ostermektedlr. (8261) 

/
karşı birinci derecede ipotek edıp vadesinde borcunu v~r~ed.iğinden hakkında 
yapılan takip Uzeıine 3202 No. tı kanun un 46 cı madde:anın matu!u 40 cı mad

desine göre satılması icap eden Fındıklı Selimehatun nlahallesinde Osmancavut 
(halen Hardal) sokağında eski 11 yeni 13 No. b kayden k:irgir halen alt yarıın 

\katı k3rgir üst kaUarı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırınaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına eöre yapılmaktadır Arttırınaya girnıek istiyen ( 182) 

lira pey akçesi verecektir. MilU bankalarımızdan birinın tenıinat nıektul>u da 
kabul olunur Birikmiş bütün vera:ilerle Belediye resimleri \"e vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve delliıliye rüsuınu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/10/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandlk Hukuk işleri Servisinde açık 
bulundurulacaktır . Tapu sıcil kaydı ve sair lüzumlu izahat da :;artnanıcde ve 

takip do:>yasında vardır. Arthrınaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek fiahlığa 
çıkarılan g~imenkul hakkında her:;eyi öğrenmi.~ ad ve ve itibar olunur. Bırinci. 
arttırma 24/11/939 tarihine mUsadif Cuma günü Cajalotlunda k;lin Sandığı· 
mızda saat ondan on ikiye- kadar yapılacaktır. ~'lu\•ak.kat ihale yapılabilmesi içın 
tekli{ edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mUkeltefıyeti ile 

1 Sandık alacağını tamamen geçmi~ olması şarttır . Aksi takdirde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartlle 9/ 12/939 tarf hine müsadü Cumartesi günü ayni ma
halde ve ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul en COlc 

1 arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu siciUerile sabit olmıyan allk:adar-
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile taiz ve n1asarlfe dair 
iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerıle beraber 
dairemize bildirmeleri Hlzımdır. Bu suretle haklannı bildirmemi.ş olanlarla hak
ları tapu sicilleri.le sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kahr
lar. Daha fezla maltlmat almak istiyen terin 938/538 dosya numarasHe Sandıl:ı
mız Hukuk İşleri Servi.aine müracaat etmeleri. lüzumu ilAn olunur. 

DİltKAT 

Emniyet Sandıtı : Sandıkt.an alınan gayrimenkulü ipotek göstermek lstıyen-

l 
lere muhamminlerimizin koymuş olduj: u kıymetin yüzde kırkını tecavüz f"tme·
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar bıerç \rerme:lıı:: suretile kolay'ık cöster-

mektedlr, (8284) 
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f ___ ı_n_h_is_a_r_la_r ___ u_. __ M_u_·d_u~·r_l_ü~ğ~ü~n~d~e~n~=__.f 
Cinsi 

ElEklrikli palanga 
150U Ki. hk 
Elektrikli palanga 
75U Kg. lık 

Mık tarı 

1 adet 

1 • 

Mub. B. 

Lira Kr. 
800 -

450 -

Yüzde 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 
60 -

33 75 

Eksiltme 
Şekli 

Pazarlık 

• 

Saati 

15 

15,30 

1- Şartnamesi mucibince yük kaldırma kabiliyetleri yukarıda yazılı 2 a
det elektrikli palanga salın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hlıalarında 
g6."lterilmiştir. • 

111- Eksiltme 16/ X/939 Pazartesi günü Kabataıta Levazım ve Mübayaat 
S1 ıbesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- . Şartnameler her gün sözü geçen tubeden paraatz alınabilir. 
V- isteklilerin puarhk için tayin edilen gün ve ~aatlerde ~ 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkQr !komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7886) •• • 
Ciosi Miktarı 

Muhtelif maheme ıı kalem 

Muham· 
men B. 

Lira Kr. 
340 -

Yüıd~ 7,5 
temin atı 
Lir a Kr. 

26 ~o 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Açık ek. 14 
> > 1410 M 106 78 > > 15 

Oiıli ıskarta bıçaıı 500 adet 531 2~ 39 84 > > 16 
1- Nünıune ve mü:tredat listeleri mucibince yuk:anda cins ve miktarı ya

ııh 3 ke1em ma1zeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
JI- Muhammen bedelleri, muvakkkat teminatları, eksiltme saatleri hi:ıala

nnda yazı1Jdır. 

lll- Ekaillme 12/X/939 Perşembe gıinü Kabataşta Levazım ve Mübayeat 
ıubeeindeki alrm komisyonunda yapllacaktır. 

iV- Liateler her rtin sözü geçer. şubeden parasız a1ınabil~i gibi ıskarta 
bı911tı nUmun""1 d• ıörillebilir. 

V- İııteklllerın eluillme için tayin edilen ııim ve saatlerde yUzde 7,5 gO
\oenme paralarile bjrJikte mezkOr komisyona gelmeleri UAn olunur. 

Cinıl 

Anidrit sülfürü 
Tanen alkol 
Pennenıanat dö potas 
Sakız 

Terden Füzuar 
Metabi Sulfat dö pota• 
Jel~tin 

Filüat 

• • Miktarı 

1200 Kj. 
400 • 

15 • 
1500 • 

100 • 
60 • 

450 • 
160 • 

Günü 

2S/X/939 
> 

• 
• 
• 

28/X/939 

• 
• 

Eksiltmenio 
Şekli Saati 

Pazarlık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Atelye Usta 
ve 

Başısı, Bir Motör Tamircisi 
Elektrikçi Aranıyor 

Karaden;z •anilinde büyük bir sanayi müessesesi için bir atelye 

usta haşısı, bir nıotör tamircisi ve bir elektriloci aranıyor. TalipJ,.rin 

(T. Ç.) rwnuzile İstanbul 176 posta ku~u.su adresine yazı i'M! müracaa 

1 
Devlet Denizyolları İşletme Umum 

Müdürlüğü ilanları , _ __.____,__, 
Umum Müdürlüğümüz telefon santrah numarası 9.10.939 tarihinden iti-

baren değişmi1J1tir. Yeni numara 4.4864 tür. İlfuı olunur. (8251) 

İsta.ıbul Defterdarlı~lından: 
Muhanıınen 

DOGUM VE Jı:ADIN 

Hastalıktan Mütehassısı 

Dr. NAŞiD EREZ 
Muayenehanesini Taksim Bahçesi 
Dağcılık Klübü karşısında Vi!ak 
Pa1as Apartımanına nakletmiştir. 

• 1 • • ·... ·.ı:., .. :<1 • ' 

ı----T-el=-
41

-
57

-
2 

--- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznt8 
İstanbul asliye ikinci Nevralji kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal kcııt·t· 

t• t hk · d İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ıcare ma emesın en • - H . . . ...r . er yerde pullu kutuları ısrarla ısteyımz. • ,!!!!I 

Hazine ile Vıtali Kamhl varisi 
Rifat Kamhi arasında mütehaddis 1 De I 
<2411ı lira 94 kuruşun tahsiline v et Demlryollan ve Llmanl•rı 
mütedair açılan davamn muha - ı,ıetme u. id•resl lllnlerı 
kemesı sırasında: ~ 

Müdrleaaleytı, müddeabih 2471 Muhammen bedeli 2970 lira olan 300 adet yÜA battanıye 23/10/1939 # 
lira 94 ıkuruş~ borcu _olmadığına tesi gunü saat (10,30) on buçukta Hay darpqada car binasındak; komısyoıı 
dan teklif edilen yemını eda ıçin lra!ından açık ekııltme usulile satın alınacaktır. 
vaki ilanen tebligata rağmen mah- Bu işe girmek iltiyenlerin 222 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve ~ 
kım:ıeye_ gelmemiş olduğundan v_e nun tayin ettiltı vesaik le birlikte eksili 111e allnü saatine kadar komls)'on• ,/, 
sekız gun zarfında ~m>n edeceğmi racaaUarı lazımdır. 
bildirmediğin.den ve muayyen o- Bu j§e ait şartnameıer komisyondan para~nı olarak dağıWmaktadJr. (81 

lan günde gelip yemin etmediğin- * il 
den davaya salbit na:ıarile bakıl - Muhammen bedeli 2395 lira ol::ın 3 ü orta, 3 ü küçük olmak üure 1 
dığı h_alCkmdaıJti _ka~arın te~liğine aksamile beraber 8 adet Perloratör çekici, 1 adet taz;yikli hava tulumbası, 1 

v~u1.de~ale~ıın ~kam~a:;ın~ Rip - Bits kalem uçlarını bileme makin esi 26/1 0/ 939 Pel"§embe günü saat ( 
~ u ıy14e1 ı a.~dt ılke ·-~d· l ·.on beşte Haydarpaşada Gar binası dahllindeki komisyon tara!ından kapalı 

. nun ve mu ea tp mc.w: e en usuHle setın alınacaktır 

ıhükümlerin~ tevfikan tebligatın il Bu işe girmek isliyenlerın 179 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat, ]<jlll 

ıbersalbık ılan~n yapılmas1~a ve tayin ettlği vesikalarla teklillerini muh tevi zaı1J.aıın ı ayru gUn 58at ( ı • ' 
duruşmanın da 23/10/939 tarıh saat dörde kadar lromisyon reislifine vermeleri 15.zımdır . 
14 de bırakılmasına karar veri ) - ı B ~ · t· V b h t k' . d u işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ( / 
mış ır. e u usus a ı yernın a· 
vetiyesi malıkeme divan!hanesine 
asılmış olduğundan keyfiyet tab -
!iğ makamına kai.m olmak üzere 
;lan olunur. 935/359 

Karadeniz sahilinde büyük: bir müesııeııede """"
çalışmak üzere çok iyi bilen 

STENO - DAKTiLO aranıyor 
İsteklilerin (A. Z. 3 75) rumuziyle l 76 P. K. adresi::;_ 

yazı ile müracaatları. 

Çember kavalyesi 
Sıklop çemberi 

1000 • 
39000 • 

1000 • 

• • 

14.30 
l~ 

15.30 
16 
16.30 
14 
14.30 
15 
15.15 
15.30 
18 

bedeli ' - DALGA UZUNLUGU -
Lira 1 T.A.Q. l'},74 m. 15195 ICcs. 20 Kw.I İstanbul Defterdarlığından: • • 

• > raptiyesJ 

Rakı, Kanyak, Şarap, I 
LikOr Galon sandıkJar1 

• • Eminonunde Ahıçelebı mahallesinin eski Çobançeşme yeni Çobansuyu j '!'.AP. 3l,79m. 9465 Kes. 20 K w. 
sokağında kliin eski 8-10 yeni 12 sayılı üstünde üç oda bir hel5 ve · 1639 m. 138 K<s. 120 Kw. 

Senelık 

Mu ha m• 
men icar 

bedeli 5t 
Lira 

içın kereste 
2817,135 M3 • • 16.30 

1- Şartname, nümune ve eb'at listeleri mucibince yukanda cins ve mik
tarı yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Paz.ar1ık, yukarıda yazılı gQn ve saatlerde Kabataıta Levazım ve Mü-
bayaat Şubeııindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. · 

111- Şartname ve nümuneler her ıün sözü geçen Şubeden parasız alına
bilir. 

IV- Anidrit süUürü tüpleri İdare tarafından verilecektir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saaOerde 

paralarile birlikte mez.kôr komi.syona a-elıneleri iloin o1unur. 

İstanbul asliye birinci 
tica ret mahkemesinden 

Şe hir 

Tiyatrosu 
Doyçe Levant vapur acentesinin 

Androa vapurunun 101 ci se!erile ge- TEPEBAŞI DRAM 
len A. c. G./M. Y. markalı ve 865/67 KISMINOA 

% 7,5 güvenme 
•8247> 

numaralı 3 sandık pamuk ıplijtinin 'lJ!./ 10/101939 Salı gü-
7/939 tarihıncte 10393 numaralı ilha- nü akşamı saat 20,30 da 
!at beyannarr.eslle Moiz Yahni namına R O M E O_ J Ü L y E T 
gümrük muameJesi yapıldıktan sonra 

ocaklığı altında bir ınağazayı müştemil gayrimenkulün dörtte bir payı 1250 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkulün hizasındaki muham

men sat~ bedeli U:ıerinden açık arttırma suretile mülkiyeti satılacaktır. ihale 
16/10/939 t&rihine ınüsadi( pazartesi gUnü saat 14 dedir. Satış bedeli pcşın 

olup mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasıle mahsup ettirilebilir, Taliplerin 
°!o 1,5 pey ukçelerini vaktı muayyeninden evvel yat.ırıp me:tkür gun ve saatte 
Dclterdarltk Milli EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil komisyona mUracaatları. I 

(7801) 

lstanbul Defterdarlığından: · 
26/10/939 tarihine mü:·adif Pe~embe günü Istanbul Dcftcrdarlıgı Milli Emlfik / 

Müdürli..ığü ek~iltme komisyonu odasında 19195 lira 49 kuruş kqif bedelli 
Dolınabahçe sarayı müştemiliitından sa rayın sonunda ve Hayrettin iskele; inin 
yanındaki d~irenjn tamirat ve tadil:itı i~i kapalı zarf usulilr t"k!'filtrnf'ye konuı- j 
muştur . 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık genel husu~i ve fenni. şartnanıclerile proje j 
ke~,t hul3~ı ve buna müteferri evrak _,.1illi Emlik Müdurlliı;Lindc g<.irulebilır. 

~fuvakkat teminat (1440) liradır. 

ordınosu 2.iyaa utradıgınd:uı lptaEne * 
karar verilmesi MJSak Ta.şı;ı tarafın- H A L K O P E R E T İ 
dan talep edilnıış olmakla ziyaı iddia T E 1\1 S İ L L E R İ 

İsteklilerin teklıf mektupları ve en az bir taahhütte 15000 1irahk bıı işe 
benzer iş yaptığına dair ıdarelerinden almış oldukları vf's.ıikc istinaden İ.shın
bul Vilflyetinc mi.ıracnnt.d f'ksHtmeden sekiz. gi.ın t"vvel aln11nı!-i ehllyC"t ve 939 
yılına ait tlcaret odası vesik.ılarını havi kapalı zarn. rını 2.6/10/939 tarihine 
müsadiC Pcı-;;t~nıbe güııti ı;aat 14 de kadar komi!;yoııa tevdii ile saat 15 de zartlar 

ı a~ıhrken komisyonda ham· bulunmaları. (7848) 

Sultanahrnet B:r:nci Sulh Hukuk Mahkemesinden:
1 

olunun ordinonun bulan tarafından 45 BU AF"..ŞAM 
1 gün zarfında malı kemeye ibrazı ve BU HESAPTA YOKTU 

ibraz ~LJ..ned.iği ıakdiı·de iptaHne ka- Operet 3 pc,rde Davacı Posta ve Telgrar ve Telefon J 

rJr verilt."C~gj HHn ulunur. (939/374) 

1 

__ D_o_oo __ b_a_ı_et_-_bü_··)_'_Ü_k_o_rk_e_s_t_r_a__ Unıuın Müdürlüğüne izafetle vekili ı 
50 35 25 avukat TJhir l\Iemduh tıırahndan nlud-1 

Fatih tapu sicil muhafı2Jlığından: dcaalcyh Pungaltı ıxdanesi c'ki mü- ı 
GÖZ HEKİMİ vczzilerinden olup halen Fatihdc Aşık-

İ.stanbul vakı11ar idaresınce tes- l paşa maha11csinde Zeytinci 6okağında 
1 ed 1 Dr. MURAD RAM AYDIN cili ta ep i en Hasan llalife ma- l sayılı hanede mukım Emin Sümioğlu 

hallesinde e:;ki camii şerif derunu Beyc•j:lu - Parnıakkapı. İmam s. 2 Burhanettin alE"yhine açılan; müdde-
yenı ocaklı soka .nda eski ve yeni Tel 41553 aalcyhin Pangaltı postanesinde havale 

vadan dolayı müddeaalcyhin ik.amet~ 

g[ıhının mc:çhuliycti hasE"bile iliınen 

yapılan tebligata ragmen mahkeıneye 
gelınedigirıden gıy<otbıııcla i<-ra kılınan 

duru~ınasırıda: 

Dairenin r~mi kayıt • uret. ibraz 
kılındığından b<lhisle muaıneleli gıyap 
kar.-ırının nıüddf'acıleyhe tebliğıne ka-
rar verilm olduğund<1n tarihi iJ;jn -

47 s~yılı ve 117 öda 2614 harita nu .. ' ~=============== meınunı Lulundugt. ~ırada &Cradan dan itibaren 5 gün ı<;inde itiraz etıue-
marah çap mucibince 568.02 metre mahalline gidileceı{inden bu müd~ Şi!ilide Sınhat Yurd\lncloı tedavi altın- dtği ve nuhakemesinin icrao:.ı i('in ta-

18.00 Prol'ram. Saat JS.05 MemJelı:e& 

saat ayarı . ajans ve meteoroloji ha -

verleri. Saat 18.25 Müzik (Eilenceli 
müzik - Pi.) Saat 18.55 Konuşma 

(Halk iklısat saall). Saal 19. ıt Türk 
müzlii: Klisik procra.m: An kara ra.d
yosu küıne ses ve saz heyeti. İdare e
den: Mes'ut Cemtl. Saat 19.58 Ko ~ 

nuşma (ormanlartmızı tanıyalım ve 
koruyalım). Saat 20.05 TürJı: müztfl 
(karışık program). Saat 21.00 Konsrr 
takdimi llalll Bf"dii Yönf"tkf"n. Saat 
21.15 Müzik (radyo orkestrası - Ştf 

Hasan Ferit Alnar). Saat 22.00 A -
jans, ziraat, esham • tahvl13t, kambi
yo - nukut bor;aoır;:ı (flat). Saat 22.20 

Serbest •aal. Saat 22.30 Milıik (•az
bant - Pi.) Raat 23.25 - 23.30 VaTın-
ki pro1"ram ve kapanı,. 

1357 Hicri 

I 
1355 Rum! 

Şaban l.'yh)l 

?6 27 ------
193J, A:v 10, Gün 283, lll'zır 251ıo 

10 Birlııciteşrin SAi.• 

VaKİtier 
"/ .JıAA!I r..ı \ •11 

•il. d •. 4 "· f '. -- . 
Gune~ 6 06 12 25 
Öğle 11 01 6 23 
ikındi 15 11 9 33 
Akşam 17 39 12 00 
Yatsı 19 09 1 30 
' . l ..... ·•.K ..... 4 ... 2s ... 10 .. s.o.I 

• 

Cerrahpaşada Hubjyarda Emirpervane sokağında 9 No. lı hane 120 
Cerrahpaşada Hubiyardn Ernirper,·ane sokağında 7 sayılı dükkan 36 

Tophanede Necatibey caddesinde kışJa a lbnda k..ôin :;:75 sayılı dükk~n 120 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı ıaY?imenkulleı· hizabrındaki mtd" 
men senlik icar bedelleri üzerinden kJraya verilecek.tir. 

Senelik icar bedelleri dört müsavi taksittir \te taksitler peş.inendir. ıt 

1

23/10/939 tarihine müsadif Pazartesi günü _saat on dörttedir. Talipl~in ·' 
yedi buc;uk pey akçelennı vaktı muayyenınden evvel yatırıp mezkur ı;ı:i}tl 
saatte Milli Ernlfilt idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları. ~ 

1 • 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Hastahanelere almac4lk kaput bezi, kefenlik bez ve bulaşık bezi kapııll 

eksiltmesine konulmuştur. lhale 12/10/939 Perşenıbe 8i.ınu ı;aat 15 de D' 
Encün1cnde yapılacaktır. Muhammen bedeli 6959 lira 88 kuruş ve i1k te 
522 liradır. Şartname Zabıt ve MuameHlt Müdürlüğü. kaleminde görlll 
Taliplerin ılk teminat makbuz veya banka mektuolaTı ile 2490 numaralı Jt ... 
göre hazırlıyacakları kapalı :.t:arllarınıihale günü s;;at 14 de kactar Daıfflf 
ümenc vcr•neleri. ('1755) 

* * ık Senelik 
temınat 

187,50 

330,00 

187.50 

40,50 

15,75 

Senelik 

kird 
1250,00 

2200.00 

12!i0,00 

180,00 

210,00 

Karaagaç ınüessesatı dahilinde f>8 numaralı bag~::ıltfl 
nin iki sene müddetle kjraya verilınesi 

Karaagaç ınüessesah dahilinde 115 nun1arah bağu·sl 
nenin iki sene müddetle kiraya verilmeı;i 
Karaağaç müessesatı dahilinde 60 numarah bagırsaıV" 
nın iki sene m İiddetle kir oya verilmesi 
Yeni halde 65 numaralı yazıhanenin 3 ne mi.ıddet 
raya verilmesi. 
Kfıgıthane-de İmrahor köşkü ahırlarının ( 1 - 3 
kiraya verilmesi. 

kira muhaınn1enleri ile ilk teminat miktarları yukarıd;,ı yazıl 1 

rnuraıbbaı muhterik Hasan Ha - det zarfında bir güna itirazı olan- da bulunan Hacı Kadir namına olan yin kıhnan 3/11/939 tarihine raslıyan 
life carrıii arsasının tapuda haydı ların yedindeki ve-saikle blı·1ikte 1 75 sayılı \·e 198 lirahk ha\·alenan1eyi Cuma güııi.ı saa1 1 ı ete n1ahkenıede biz- Sahibi ve neşriyatı idare eden ayrı ayrı açık arttırmaya konulnıu51tur. İhale l2/l0/'13S Per,;embe günıı 
o\madıgınıdan senetsi'Z tasarrufata Fati'h tapu sicil muhafızJığına veya sahte mi..ıhür ile ihtilas ve zirnmetine zat veya bih·ek.lle buhının<ıdığı tak- Baş muharriri 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıl ve Muameliıt rwtill 
kıyaston muamele yapılmak üzere taihkıtkat günü gidcek memura mü-) geçiren B,urhanettinden mrbliıgı ınez- clirde nıuhi.lkeıne. inin gıyabında icra ETE'1 İZZET BENİCE lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup!~) 

••• • ••••• 1 •• • • • • • 

20/10/939 cUl!'lla günü saat 13 de tacaatları ilfın olunur. kUr 198 liruntn tahsili hakkındaki da- kı!ınocag; ı lfın olunur. (939-371) Son Telgraf ~lat.baası ihale günü ınuayyeıı ı-;<latt<" Oainıi Encümende bulunınaları . C
7 
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ISTANBUL 
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BlZANS SARA 

No. 111 Yvan: M. S.4.1111 KAltAX .l!.L 

Gönüllü Rum papasları bir mil uzunluğunda 
bir sur parçasını İşgal ediyorlardı 

• Velılkcrna• sarayında Venffiik müs
tem1eketıinin cbalyo~> u kunınnda edi
yordu. 

Nisan ayının altıncı &:iınwıden iti -
bllıren, kara surunun yakııunda bulu
nan b~nıeUf.t iJnpdratorun !:'arayıııdd 

jçer.u-·e hiç kirn eyi :iOkn1anHık it:in mev
lu ald.J. Ya11u1da ınez.kU.r saray i;inde J 
bu n)a.haidf' bırlıkle bulunınak ve ken
disinin gayretini arttırmak için bir -
çok a:1ıl Italyan ınuharipler de \'ardı. 

.lili:twı muha~ara mi..ıddetinc:e, impa

rator sarwyuıın üzerinde •Sen MJrk> 
Wyr..ıı:uıın y~nHıda ırnpoırutorun ergu
vani 1"ancag1 dalgalandı. 

1'urk\er, jn1parator s;,ıı·a}·ının ba.~ın

da dalgalanan bayr.;ııcıı göı·üyorlurdı. 

lmparator Kos~ııtin de, :Haz eti Fa -
tihin otağı htiınayunu üzerınde dal -
gcılanan ye.,ıl \'e Qzerınde Inna Fe -
U:ıhna leke. > yazılı rııühip sancağı 

doya, doya seyredıyorlardı. 
Sakızlı .Leonardo>, cTiberı.>nmiyos~ 

ve dıi:er CenevI.~ kurı1andanları, bu 
noktadan Haliç üzerindeki sur kı5mını 
mudaCaaya tncm\.lr olmuşlardı. 

İşte; ımparatorun sağ cenahı da, 
TUrklere karşı boyle kurulınustu. Sol 

cenahına gelince: 
c.Selimbriyya• yanl Silivrikapısının 

mahallindeki sur kı!<;m1 da Moris, Ni
kola, Gartini i!'ımlerinde i..ıc kuman -
dan~ veı,'mişti. 

Vent.-<lık nıustemlekesinin en ziyade 
mazharı hürmeti ol<ın kumandanların

dan cKontarini> Kanta Güzen yaldızlı 
kapıyı müdafaa ediyorlardı. 

Bugunk ı S~rayburrıu yakınından 

mevcııt tır bı rçtan .dr..ıy kapısına ya
n<t . .\k.J· pot> a kadar liden suru ve bu 
\.'cç~ıile 1-!alicin nıtthalıni muhaf&za eden 
\·ene<:lik k<;.clirg<ila ı kaphuu • Gabri~ 

yel Tiredcnbron • idi. 
Si..rn.ılyi..ıOô.ı ahzi n1evki eden cJak 

Kontildıni> l\Iarıuara sahUindekt sur
ların garp kısnıuıı muhafaza ediyordu. 

Göıı.ül!ti Rum papasları, muhiti mü
daf11anın bı... ayni kı..smınd~ bir mil u
zunlugunda bir sur parçı:ısını -.gal edi
yo1·Jardı. 

Ecn~bi t<ırihlcr ve bazı Türk tarih
leri onlardan iktibasen şehzarie Orhanı 
bu papa~larıa beraber surun bu cihe
tini muhafataya w kun1andaya me
mur oldutunu yazarlarwa da dotru de
ğildir. 

Türk şehzadesi, İstanbul ınuha~ara
sında hiçbir şeye karışınamı..ş !ıkibeti 

beklenıi-'itl. 

lmpara or Kostantin, ~ehzadE" (lr -
hanı aıncası ikınci Mehmede karşı ınu
ba.rcbcye ~cvketmek isten11ş<:e de mu
\'afCak oı:ırnarnıştı. 
Şehzade (>rhanın imparatora verdiği 

son cev:ıp ı:ıu olmıı~hı: 

- Ben ancak kendi topragım üze
rinde ve bir hak davasında aıncama 
kıh<.· çekerim .. Yoksa biı· ecnebi ordu
sHe Türklük tizerine yüriiyerrıem. 

İmparator, şeh:ıade Orhanın verdiği 
cevaba kızmıştı. Fakat; ne o1ur ne- ol
maz bir gün gelir işe yarar diye sab
ı·eylemişti. 

Ecnebi tarihleri ve brı1.ı Türk tarih-
1eri ~ehzade Orhanın Ti.irk ordusuna 
karşı muharebe ettigini yazarlar. 

Bu uydurına olsa gerektir. Hatta, 
ecnebi tarihleri şehzade Orhanı dinini 
tt"rkederrk hıristiynn olduğunu da kdy
dc.<lerler . Bu, büsbütün uydurmadır. 

Orhan, daima ı:ıü slüınan ve Türk 
o.1;1u Türk olarak kalnııştır. 

İn1paratordan sonra Biz.-ınsın ba~lıca 
nüfuzlu.su ol.an GJ"anduk cNotaras> 
bugün büyük Jı..tahnıudiye camii olan 
cSen Apotro> kıllı.esinin kurbunda 
nereye lü1.un1 gösh .. rilccek olu~·.::u:ı ora
ya derh.ı.J muaveıı<'t etnıegc hazır bu
lunan ihtiyat ku\·\·etlerinin kuman -
danı olarak tayin edilmişti. 

Hutiı.sa her iki orduda da sayıya gel
mez e:ki ı<Jetler ve san'atı harbi alt
üst edecek olan yeni aletler de mev
cuttu. 

Her iki tarar, bilhassa Türkler çok 
ok kullanmışlardı. Türk oklarının ha
\.<ada uçuşu, ve ~kil ettiği yığın, ara
sıra •ünesin z.iyasını korlete-cck dere-

cede idi. 
Arkeboı. tüCcklt"r inin, dC'rnir topla

rın, .Arbaltlt·r• in faaliyE>tı her iki 
orduda da ayni derecede idı. 

Tiırk tirendazları ınukemmeldi. lltr 
iki taraftan baı.ı ınuharipler de ınız

ruklar ile rnüselliıhtılar. 
Turk ordusunun hem~n, hemen 

do Uc lıirı içi paınukla doldurulmuş 

meşin cekC;tler giymiş olduğu beyan 

~ilir. 

Muharip Türkler ara~ında bazıları 

miğfer ve zırhlı idiler. Anadolu kıtaa
tının te;lihatı bilhassa calibi dikkat idi. 

Turklerin silAh cihetinden tetevvuku 
buyuk toplardan ibaretti. Müdafilerin 
sil3hları mükemmeldi. 
Muhasaranın Hk gunlerjnde bir ta

kım harekatı askeriye, muhasara or
dusunun geri~inde zuhuru melhuz her 
nevi taarruz tehlik~inden masun kıl
mıştı. 

Hazreti Fatih, akıncılarını şehrin 

civarında k<iin henüz ele gec;memiş o
lan bütün me:-kün o1an köylere hücum ' 
ederek Rumhır tarafından boğazın sa
hil \ e etrafında inşa edilmiş olan ka
leleri imha cylemişlt"rdi. 

Tarabya müstahkenı kalesi yeniçe
rilerin hücumile zaptedilmişti. Yeni
çerıler bu kaleyi top gü11clerile yık -
n1ışlardı. 

Ve müdafilerini bu taş güllelerle öl
dürdüler. llayatta kalanları da tes -
lin1 olmaLhkl.:ırınd:ı.n do1ayı kılıçtan 

geçirdiler. 

Diger taraftan Baltaoğlu kuman -
dasında bulunan donanmanın bir kıs
mını Halic; ı.inciri önünde birakarak 
djğer kısmile Adalara taarruz etti. Bu 
adal::ır içinde en kuvvellisi Heybeliada 

idi. (Devamı v ar ) 

Dedi, bütün o servetin muılıayyel bir yeyicisi 
gib' şevk ve ncş'e ile pırıldayan gözlerile gozleri

mir. içine baktı, bel&!<li. • 
- Sen, böyle şeylere aldırma geç ... 

Dedim, fakat, kafamın içinde bir an b urgu -
!anan bir his ve fikir Nusretin bile beni tanımamış 
0lmasındaki ooksanlığa isyan e~tirdi ve .. Ona bu 
b;rhsi kesip attım: 

- Nusret, bir defa aklına iyice yerleştir ki, 
ben paşanın konağına dönmem. Sonra, o da senin 
zannettiğin gibi çarçaıbuk ölmez. O ne sinir. adam
dır .. Sen bilmezsin! ... 

- Benim de aklımın ermediği nokta bu ya?. 
Niçin dönmezsin. Niçin o muazzam servetten isti
fade etmek istemezsin?. 

Bir saniye Emirganlı Belkis, onun hisleri, o
:ıun tıhayyülleri, ve .. Nihayet onı.m paşaya karı edi
lişi gözümün önünıden geçti. O teessür, o heyecanla: 

- Aklın ermedi, ermez de. . Senin bileceğin 

yalnız bir şey vardır ki, o da benim paşaya dönmi
yeccğimi, dönmek imkanı olmadığını bilmendir. 

Dedim. Hayretle yüzüme bakıyor, dudaklarını 
'>tıru§turuyordu: 

- Ve .. Çok rica ederim. Bu bahsi bana tek -
rar etme. Paşadan gene sana halber getirecek !cim
se olursa onalra da bu vaziyeti iyice anla.t, bir de
fa daha zahmet etmesinler ... 

Diyerek, yerimxlen kaJ.kt>m; içimi 

için doğru piyanonun başına geçtim. 
Zavallı Nusret hala benim kim olduğumu, 

sıl yaşadığımı, hayatımın ne mana ifade etıtiğifl' 
rennıem~, anlıyamamış. Ya o çok aptal .. '/B 
iyi bir aktörüm. Bilm>yor ki, yaşaya'b iıdiğirıı ) 
dar yaşıyacağım. Ben selin önüne katılan bif 
Wk parçası gibiyim; nasıl götürürse ôyle gi<il 
ğim; kim egönderirse ona gideceğim-. 

Yaşamak için yaşamakta, kay>lsız olmsl< 
rinc! şarttır!. 

Yoksa, paşa hazretlerinin altın hazineler> 
catibe ve manasını ben de Nusret kadar bilıı' 
onun kadar takdir etmez değihm-. 

* Bir kadının, kendisi için yarışan ve şıfl 
sıtmasına tutulan bir kaç erkeği bir arada 1 
rnesi kadar tat.lı, heyecanlı ve zeınk.li şey yol<! 
gece. Habip Molla Beylerde, pokerde idik. 

Nafıa Nazırı Hayati Beyefendi!. 
Avukat Rifat Şükrü Beyefendi'. 
Madenci ŞEl)"h zade Milıhat Beyefendi!. 
Doktor Şükrü Hasan Beyefendi!. 
Biri nazırlık koltuğunun verdiği gurur "

1 

met içinde yer yüzünü ve etrafındakileri 1$1,ıı 
laşan bir gözle görüyor. Ötekiler hep b irbil')e ~ 
den üstün birer servetin baş dönrne•i Jçind~ 

(DPvanı• 


