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Sahih n Bapnuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

sattık Garp Cephesinde Yıldırım H~rbi Başlıy r 
Hadiseleri 
~~;::e~~!::!~::.ın~ı::r~i~::~ Hitler bu hafta harp sahasına gidiyor, Alman erkanı 
~~~:~E=~: harbiyesi Hitler'in "Yıldırım planı,, nı kabul etti 
bilir mi? 

Yazan: ETEM İZZET BENİCB 

Garp cephesinde sulhun buıibıkü 
knlarıa avdet etmesine lmki.n oJma
dı.iı Fransız Başvekilinin nutku Ue de 

• anlqıldı. iu,.nız Batvekillnin de bu
llbı DaladJer'yi teyU eimeıılnden başka 1 

hJg bir yenfilfe ve aürııriıe lotizar edJ
lenıez. Bu takdirde Avrupada. başlıyan 
harbin mukadderatı taayyün etmiş bu
Jııu.llJ'or. Müstakbel inkişaflarını ve 
tıeHcelerlnl de zaman ve vakıalar ta-

Hitler yeni bir nutuk söyliyerek, sulh teklifi -kabul edilmediği takdirde Almanyanm tamamile 
harbe gireceğini ve bütün kuvvefile çarpışmıya karar verdiğini söyledi 

Almanya muharebenin uzamasından da korkmuyormuş 
1bı edecektir. Avrupa harbinJn vazi
Yetı bu iken timdi birdenbire Baltık
dakı had bir vaziyet de dikkati kendi 
lizerine çekmiş bulunmaktadır. Baltık 
devletlerinin, yani Letonya, Estonya ve 
Pinıandlyanın vaziyeti Sovyet Rusya, 
.\lnıanya, İngiltere ve şimal devletleri 
ıtııntakası arasında yıllardanberJ mü
nakaşa me\'zun idi. Hatta İngiltere ile 
Sovyet Rusyanın anlaşamaması amiJ
Jerinden biri dahJ olduğu malümdur. 

Polonya harbine takaddüm eden yıl
lar boyunca bllhassa bu memlrketler 
Sovyetıerlc Almanlar arasında müte
kabil bir emniyet ve dikkat me\'zuu 
Oldular. Rusya SovYetler Birliğine Ge
lebUecek taarruzlara buralarm sahne 

\'e anahtar olabileceğini her vakit dü
llindüfü ribi Almanya da şarka ya
Yıltnak ve Sovyet Rusya ile harbe tu
tuşrnak lmkanlramı daima bu ı;ahalar 
tizerlnde tasarladL 

Hemen bütün Şimal memleketleri 
de seferberlik yapıyorlar 

Berlin 11 (AA) - Kış yardımı 
kayıtlarının açılması münaselbe -
tile Hi~r dün öğleden sonra bir 
nutuk söyliyerek ezcümle demiş -
tir ki: 

c- Hiç bir devlet, Almanyayı 
boyun eğmeğe idbar edemez. Ne 
askeri nıe de iktısadi bakımdan 
kimse ibizi mağlup edemez ve tes
liın olınağa idbar edemez.> 

Hitler, Alman milletinin sulh 
arzUBunu teibarüz ettiııdikıten sonra 
nutkuna şöyle devam etmiştir: 

c- Sullı teklifüniz, reddedildiği 
takdirde Alınanya tamamile har -
be girerek •bütün kuvvetile çar -
pışmağa karar vermiştir. Almanya 
ne muiharebe fikrıinden, ne de mu
haı':elbenin uzun.!luğunıdan kork -
maz. 

Bütün Almanılar zafer için harp 
etmeğe hazırdır. Almanlar, bu yQl
da her fedakarlığı yapacaklardır. 
Halkı kış ianesine iştirak etme

ğe davet eden Hitler, sivil ahali.den 
beklenen fedakaru:ıJtların cephe -

(Devamı 3 üncü sahifede) Garp cephesine ıevkedl1en motörlü İDl'iliz ağır toplan 

• • • • • 
Sovyetler Finlandiya hududuna 

700 bin asker yığdılar 

· 19ıs e kadar Çarlık nusyanın ös 
inalı olan Baltık ülkesi Sovyet Rusya. 
dan Ve Sovyet cluJ poUükaıımm nü
fuzundan uzak kaldıkça l\loskovaya 
reıccck taarruzlara karşı hakikaten bir 
Ü!> hizmetini ifa edebilirdi. İşte yine 
bu endişedir ki bugün Sovyet Rusya
Yı dünya ahvalinin karıştıiı büyük 
larp devletlerini bir harbin meı;ı;-ul d
Uif sırada Baltık devletleri ve bu sa
haya nıütevecclh Sovyet menfaatleri 
\te D1ülAbazalan üzerinde harekete ıe
tlrıniştfr. Finlandiya haricindeki Bal
tık dovlet!erl ile SoVYetler merıfaatle
l'lnl teJif etmişlerdir. Finlandiya mo
raı'-.'ıastan Ue de Moskovada müzake
relere bu&"iin başlanacaktır. Ancak, 
terek Flnlandlyadan. ı:erek Londra. ve 
•1ınaı devleileri kaynaklarından relen 
teı&'raf haberleri Moskovada cereyan 
tdeceıc olan bn möukere ve FinlandJ
)lfıın hareket tarı:ı Ü.Zerinde büyük blr 

tlıeınmlyetle durmaktadırlar. Finlan- S t f•ı K t d'd t J d F• } d• • 
cllYa, murahhasmı Mo~kovaya yolcu ovye } QSU ronş a a op an J, Jn an ıya yenJ 
tderken ayni zamanda seferber1lk yap- fi •ı"' h it Jd h •• k A k • b •• •• k tııış oıduiu gibi istikıaunı ve arazi SIDI arı Si a a Ina a I, U umet mer ezı Ve UVU 
taınaıniyeUnl lhlil edecek herhangi • 

1 1 
E • 

~: ~t:~ıti~~ddedeceğini de pe~inen i- şehirler boşa tı ıyor, stonyada kabıne çekilcii 
l\lüzakereıılıı ne netice vereceği, ne r 

C~bi safhalardan geçeceil üzerinde şim- ~ 
diden tahmin yürütmek doğru ol- 1-e a~JJr,~~~~~~~~$~~~~~111~~~~°' 
tnaz. Ancak, Sovyetlerin kendi cmni- El :.., tj~flffl!~ffii~~~~"""-~ 
:etlerini tamamile tesis maksadile FJn
.. ndfyadan da biJhassa bazı askeri üs
erı Ve adaları lstlyecekleri anlaşıla -
~r. Bu talebler ka~ısında ayni za-

anda tlınal devletleri ile birlikte Al
:aııyanm da ehemmiyetli bir alika 

11Yduğu gözden kaçmamaktadır. AJ

~ıanya, B:ıltıktaki vaziyetini hemen 
lı eıncn kaybetmekte ve Sovyet Rusya 
se llaltıktakl 1914 den önceki hiikiıni
)~tiııi iade ve tesis eylemektedir. 

lıı lluyijk şimal komşumuzun Balhkta
oıa \re b~~ııetice Baltıktaıı Hazere kadat 

t . n butün bir hat üzerindeki emniyc
ııı· 

ili 1 ~tnamlıyacak olan bu hareketi- FinlanıU yanın meıkezi olan Belslnkl'den bir görünüş 

Hitler 
Cepheye 
Gidiyor 

11 - A. A. Bitaraf 
bir menbadan verilen 
bir habere inanmak 

Makineye 
Verirken: 
mııımmmıı .................... .... 

Almanlar: ''Ruslar a 
harbe girebirr,, diyor 

Berlin 11 (A.A.) - «Diplomatlclı 1 hayatlarını feda etmemcğe davet et • 
Korrespondenz> garp devletlerine bir mektedlr. 
ihtarda bulunmakta ve bunlara Po -

lonya meselesinin ham ile şimdi mün-

lazl mgelecek OIUrSa hasıran Almanya ve Sovyetler Blrliii 

Hitler, bu hafta Alman meşgul olduğu ·~ın Polonyanın ihyası 
yolunda Fransızların ve İngilizlerin 

Bu gazete, Polonyanın ihyası için 
Fransa ve İngiJ~re tarafından ~·apı -
lacak teşebbüslerin bu memleketlere 
yalnız Almanya ile değil Sovyetler Bir
liğini de harbt• sevkedeceğini iddia et
mektedir. 

ordularının başkuman .. 
danlığını deruhde et .. 
mek üzere garp cep .. 

Fransada 52 amele ve köylü part.si 
mensubu mahkum edildi ' 

hesine gidecektir. 
Bu takdirde Göring 

kendisine vekalet ede .. 

Paris 11 (A.A.) - Amele ve köy
lü partisinin 52 azası, hapis ceza
larına Paris ve Fransamn başlıca 
şehirlerine 5 sene uzakya~amağa 
mahkum edjJ.miş1erd1r. Bu parti, 

cektir. Mareşal o za.. ( Diğer Telgraflar 3 

agyrimeşru bir surette komünist 
partisini ihya etmiş olmakla ıtham 

edilmektedir. Aranan 7 komünist 
melb'us henuz bulunmamıştır. 

Üncü Sayfamızdadır) 

Casus muyum? 
man general Brauchtsch•-
bir derece yüksek bir Ben 
makam işgal etmiş 

olacakt r. Güzide Artist Suriye' de maruz 
Söylendiğine göre k ld .., h d. . G t . ) 

Hitlerin yıldınm harbi a ıgı a ıseyı aze emıze an attı 
yapılr~ıası hakkındaki 
hususi planı, bir kaç 
seneye taksim edilen nünkü •ikdam• 

reflkimizde okudu-
e r kanı harbi yen İn yap- ğumuza göre, kıy -

k metli san'atkıirımıs 

İfğl planın yerine aİffi Bayan Safiye. Suriye 

Yazan: SAFİYE AYLA ' 1 

' \ olacaktlr. hudutlarından i(eri-
ye sokulmamış: 

f RADYOHABERLERİI 
Belçikaya dokunulamaz 

Hem de, elinde, 
muntazam pasapor
tu da olduğu haldf' ... 

Bu garip ha:vadlsi 
öğrenmek, bizde de 
derin bir teessüf, te-

Londra 11 (Radyo) - Taymis essür ve hayret u-

gazetesi dünkü başmakalesinde di- 1 yandırdı. 
yor ki: Büyük Br1tanya hükumeti, Müessif vakıanın, 
Belçika ile dostttur ve bu dostluğu bir türlü tahmin e
hiç bir şey iıhlal edemez. Binaen- 1 demediğimiz scbep
ale:ı,1h Belçika ile olan bu dostluğa leriııi. bizzat -ıan'at
herhangi ecnebi veya düşman. bir ı karımızdan öiren -
dev'let taarruz edecek olursa in . mek istedllı: ve bu 
giltere ve Fransa ve Belçikayı biı'-ı maksatla kendisini 
den karşısında görecektir. arrdık. KendJ ad -

' İ 'l" h t•fl . h'•kA l resini telefonla ken-hkıı Fınıandiya ve diğer Şimal ve Bal-
devıetıcri tarafından sulhu tehdiı 

:d:l'ck bir mukabele gôrıip görmiye -
kı·gı hr.nüı. kat'iyetle malüm olmadıiı 
,.. adar Yine bu hareketin istikbal için 

Londra 11 (Hususi) - 700,000 l 
kişilik bir Rus kuvveti Leningrada 
taihşit edilmiştir. Bu kuıvvetlerin 1 
250,000 i Fenlandiya hudutlarına 1 
otuz kilometre mesafede bulun -
maktadır. Sovyetl'erin Ba1tık filo
su da Kronştat limanında toplan
mıştır. 

Fen1andiya hükUm.eti, Sovyet - • 
le, Est-0nya ve Letonyadan iste -
dikleri askeri taleplere müşaıbih 
taleplerde bulundukları takdirde 
şiddetle mukavemet etımeğe kara~ 

ogı ız mu a ı erı n umct el df&inden sorduk. Ve 
vermiştir. beraber öğrendik ki, Bayan 
Rusların Fenlam:liya körfezinde 1 f Safiye şimdi y 

"lıtıan · 
ih ~·a ıle So\•yct Rusya arasında bir n · h 1 ar n<ıklası te,.kil edip rtmiyeeefi de 
etıi d • ı ' · 

1 cg ıdır. Ancak Almanlar bu saha-
altdaki biittin ırktaslarıııı memleketle-

r Ilı t • 
tıı • :ıı;ıdıklarına cörc bu bölgelerin 
hatıkadderatıııı ve nüfuzunu Sov:ret 
Ilı klnıil etine terkettiklerine hükmet-

t'k rnunıltündıir. 
lluııuıı ı · d . . ~ ıarl('uı e de Fııılaııdıya dJ-

1. ıııda herhangi bir devletin meseli 
sveç· ' 

bu .1.11 bu sıralarda Sovyet Rusya Ue 

bil Yll7.deıı kanlı bir ihtilafı göıc ala
cct" i di '&' Pek tahmin olunmaz. Finlan-
Yaııın k . 

Fenlandiyı:ı hükUıneti yeniden 
bazı sınıfları silah altına almıştır. 
Hudutlarda geceli gündüzlü tah
kimat yapı•1maktadır. Ahaliye rad
yo ile yapılan ıbir tebliğte, herkesin 
perşembeye kadar birer gaz mas- , 
kesi edinmesi ve her evtie pasif 
korunma tedbirleri alınması bil
dirilmiştir. 

bcı;k ~ıı avcmetl ıse ancak sem _ 
s bır mukavemet olur ki, o da :r.akerelerin mahiyet ve neticesi ne o-
~~\'yct hakimiyetinin istenilen nok -
.... ara Yerleşmesine mani teşkJI ede -
-c~ B 
ılı · u, itibarla Sovyetlerle Finlaıı -

l'alııar .. 
ara~ıııda cereyan edecek mu-

lursa olsuıı bunun dünya sulhuna te
siri veya Avrupa harbinin ihtilitını 

davet ede('ek bir mahiyete lnkıliip et
mesi bekh:ııemtız. 

Alanıd adalarını ve digver birkaç Londra 11 (Radyo) - Muha ~et • • unus 
adayı tahkim etmek istedilcleri an- partisi reişi ~i~başı. ~t~e 1bu~n Nadinin Nişantaşın-

mevamı 3 üncü sahifede) radyoda, Ing~ı;ı: rrullet:nın Hı~ - da 3 ~ni yephrdığı a
ler'in oyuncı:ıgı olmadıgını ve in· dı üstünde uYayJaıt 
gilterenin haııbe girmesinin 1baş - apartımaıımın birin
lıca sebebinin tecavüze bir nihayet ci dairesinde otur _ 
vermek oduğunu söylemiştir. maktadır. 

Her iki taraf için taarruz cephesi 
Garp cephesinde (Devamı 3 ncüde) 

Roma 11 (Radyo) - Alman bü-
yük karargahının tebliği: Garp 
ceı:fuesinde topçu faaıliyeti olmuş 
ve taıyyarelerimiz tarafından ke -
ş_if uçuşları yapılmıştır. 

.:!ddiseyi ve seyaıhatlerinde çektiği müşkülatı biz.zat 

Son Telgraf'a yazan değerli artist Safiye Ayla 

Fransızlar ve Almanlar bir ay
dan fazla biııbi derini iyice yokla- j 
dıktan sonra, nihayet oephenin cani 
damarı olan l'vfozelıde karar kıldı
lar. Muıhareıb<:'lerinin kanlısı ve a
mansızı bundan sonra bu mınta -
kada beklenebilir. Haritaya bakın
ca da vaziyeti aıl,).amak kolaydır. 
Lüksembuı'g ile Almanyanın hu
dudunu teşkil eden V·e sonra Fran
sa içerisine Majino haıttına ve dahaı 

ilerideki Verdün müıstaıhkem mcv
kiine kadar sokulan lbu ş_ehir cep
heleri yar.:ıcak kuvvetler için bir 
kaıma vazif esı görebilir. 

Mozel bayundaki Frans:zların 
ilerleyiş harekQtini şöyle hulasa 
edebiliriz: 

Bu rnıntaka şarktaki Alman 
mevzilerini yan ateşine, hatta ba
zıyerl<?ııde ::ırka ateı::ine ~abiJir. 

lDevamı 3 üncü sahifede) 

IPiyango 
Bugünkü keşidede kazanan 
numaralar 3 üncü sayfada 

ÇERÇEVE 

ırki ve milli vlkıa 
Geçen pazar ıünü karaladıiun rcrt;evede, İtalyanların mihver cephesinden 

aynlır gibi görünmesindeki sebebi, bilhassa ırki ve milli vakıaya lstlnad ettir
mek istemiştim. 

Evet, tahammür ede ede her J"Ün kıvama ırelmeie doiru yaklaşan hadise
ler, öz fiklr planında i!Ok all'kaya. değer bir tcşehhus beUrlmtkte. 

Şu sebeb, bu ururet, illin im.il, lalan müessir bir tarafa, ortada blr İsla• 
(Devamı 3 üncü sahifede) 



ŞEYHİN KERAMETİ 

KENDİNDEN MENKUL 

Bitlerin son söylediği nutku tahlil, 
tefsir eden birçok başmubarrlrler, !lll• 
ya.si muharrirler, fıkra muharrirleri 
oldu. Hevsini teker teker okumak zah
metine katlandık. İ&lraf edeyim ki, bu 
makaleler, o nutku it.ah, tefsir rdecek 
ycı·de, blr takını miltalealarla da.ha 
beter iğlik etmişlerdi. 

En çok hoşuma riden, sayın Nec ... 
nıetUn Sachkın ınakalesl oldu. Nutku 
lfll kısa ve veciz cümle ile anlatıyor: 

- Şeyhin kerameti l<endlnden men· 
kul! 

Ne buyuruJur?. 

KİM BU?. BİR SPORCU 

FİL!\N l\U?. 

Gazetenin çalışrQ,a odasınıla.ytz. Hat
ta, eu faal, en mahrem odası: Yazı 

lşlerl müdürünün odası .. Bir arkadaş 
yazı yazıyor, biri ayakta. blr gazeteyi 
tetkik ediyor, biri, radyo başmda ha

va.dJs dlnllyor.. Bu sırada, odada bir 
delikanlı peyda oldu. Orada.ki arka .. 
claşlardan birinJn ahbabı imi§r. Her
kes meş(ul.. Meçhul misafir, laüball 
bir eda ile celdL Bir masanın üzerin ... 
dekJ kifıtları karışt-1.rdı. Sonra, oda.
um içinde dolaşmaf;a başl.ılı. 

Bu deli.kanlının asıl ahbabı ola.n ar
kadaş, bir aralık d.ı.p.rı çıkmıştı. Ne
den icap eUI, bilmiyoruz, dışarıdan, 

misalirloe seslendi: 
- Hikmet!. 
Beriki ıldela bağt.rarak cevap verdi; 
- Hop!.. (Bu kelime, efendim, bu-

yurun, ne var, manalarma g'eliyormut). 
Yazı işleri müdürü arkadaş, .meçhul 

misafir dışarı çüd,aldan sonra dlier 
bir arkadaşa sordu: 

- Kim bu?. Bir sporcu fll&n mı?. 

KURUCEŞMEDEN 

BAKIRKÖYÜNE YOLCULUK 

Ah bu Kuruçeşme kömür de:ııolan!. 

İKDAM: 

Ebüzz.lyazade Velid demokrat dev -
leUerln verecett cevabın nasıl olabl -
leceilnl tahlil ediyor. Glt.rp cepbesin· 
de şimdilik fotoğraf almaktan başka 
pyaııı dikkat bir hareket yok. İşin si
yasi cihetine gelince, p.rp devletleri
nin suih vukuu lhtimall karşısında 

beyhude yere mewıeketlerinin yanıp 

yıkılmasına ve milyonlarca lnsan kanı 
dökülmesine mi\nl olmak isledikleri 
alda daha varil görünüyor. 
TAN: 

M. Zekeriya Sertel Tunır. ve Bal .. 
kanların tekrar Avrupa diploma.sisi -
nin alıi.ka merkezi olduğunu sö:rlü -
yor. Almanya Avrupada kurmak fste .. 
diğl imparatorluğu Tuna ve Balkan -
tara istinat ettirmeğe mecburdur. Al· 
manlarm istediği şudur: Bu mıntakada 
bulunan Alman azlık.tarını mübadele 
etmek, bu sabada Yahudi meselesini 
tasfiye etmek. Tuna ve Balkan dev • 
Jetlerini Alma.n ekonomik vahdeti. ı .. 
çille almak. 

CUMHURİYET: 

Ne.dtr Nadi, harp milletlerin maddi 
manevi bütün kuvvet ve kablliyeUert .. 
ni ölcen çetin bir imtihandır diyor. 
Ba.rbedenler gfbi etmlyenler de bu 
imtllıanı geçiriyor sayılırlar. Bucüıı 

bütün Avrupa devletleri ile beraber 

No.11 
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r.'IEHMETÇİK ÇANAK.KALEDE 

Çanalokalede. 
Mehmet arkadaşile konuşuyor: 
- .Seninle bir bölükte kalı:lı -

ğımıza çok seviniyorum, Nuh da
yı! &ker ocağı bana yabancı gel
medi, öteki arkadaşlara da çabuk 
ısındım. Fakat, ne de olsa biz iki
miz bir köylüyüz. Bil:ınediklerimi 
senden öğreniyıorum. Bu, senin i
kinci haıfue gelişin, değil mi? 

- Evet, gözüm! Balkan haııbine 
de g-i imiş, oradan da iki yara alınış. 
tım. Allaıh bu milletin başına öy· 
le bir felaket da:ha vermesin. O, 
harbetmek değil, harpten kaçmak 
gibi bir şeydi. Düşmandan çok 
kuvvetliydik. Fakat mağlQ,p olduk. 

- Şimdi kuvvetli miyiz? 
- Çoık kuvvetliyiz, Mehmet! Bu 

sefer kapımız kilitli. Dii.•man kolay 
kolay yurdumuza giremn. 

- O zaman bura.:la horp olma
dı mı? 

- Hayır. O zaman Türk ordusu 
Ba~kanlara gitti. Yedi devletle çar
pı.ştık. Çanakkale açıktı. 

- Bugün düşman Çor.akkaleden 
içeri giremez m•.? 

- Kabil değil. Bu kilidi hiçbir 
düşman kuvveti açamaz. 

- Beni aydınlatıyorsun, N tth da
yı! Senin sözlerin içime ümit ve 
neş'e serpiyor. Sakın beni yanın
dan ayırma! 

- Bizi talih ıbirleştirdi, gözüm! 

Ma.hkeme. depoların buradan lr:alduıl· 
masına karar verdi; depolar, bi.li ora• 
da .. Halkı zehirliyor, sıhhatini mah
vediyor, dediler, olmadı. Boiazm gü .. 
zelllğinl bozuyor, dediler; olmadı. 

Bula.sa; depolar, el' an Kuruçeşmede 
rahat, asfide. bağdaş kurmuş ohınnak
tadır. 

Dün, bir ıazetede, bu meşlıur, kö
mür depolarının Bakırköyüne ne.kle
dileceğinf okuduk! Aman, acele etsin .. 
ter; çünkü, biraz daha bekletirlerse, 
Bak.ırköyüne, zavallı Kuruçeşme ha.1-
kını nakletmek: icap edecek! Artık ye .. 

tişir, yahu! 

SİNEMA FİLMLERİ 

VE DÜNYA HADİSELERİ 

Slnema sahiplerinin, zemJnlzamana 
uyrun nasıl filmler bulup gösterdik -
lerinl bir kere işaret etmiştim. Dün, 
bfr sinemanın reklimmı &'Ördüm: 
cHayvanlaşan insanl.ı:r ... » 

Bu eser'11 aslı meşhur Fransız edlbl 
EmU Zulanındır. 

Fakat, e5erin i.9ni, şimdi, dünyanın 
ıu son clinleri ile o kadar yakınlık. 
arzedlyor ki, sormayın. Baldkalen, a
dem oğulları rlttlkçe lnsanlaşacakları 

yerde, aksi istikamete mt ridiyorlar, 
dersiniz?. 

ALTIN BİLEZİK 

OLAN MESLEK 

Altın bilezlklerin ayarlanma ve tah· 
1ll ücreti artmq:. Ne alWıun var, ne 
de bilezlğl.m.. Onun için endişem de 
7ok .. Fllva.kl, iyi bir meslek insan I· 
cin altın bileziktir, derler amma, biz, 
maalesef, altın bilezik yerine geçe
cek iyi bir meslek de tutamamışız ... 
Gazeteci olacağımız yerde, meseli., B&
lıkpazarmda bir ya.f tüccan veya bU... 
yük bir lokanta sahibi olmayı ne O.. 
da.r arzu ederdim. Kısmet deillmlş? 

Kolunda altın bUeziit olanlar dil -
şünsünt. 

AHMED RAUF 

cenubu şarki dev1etlerJ de böyle bir 
imtihan karş_ısında bulunuyorlar. Bli· 
yük kuvvetler arasında yapllan yum· 
ruk kavgasında, o kuvvetlerin bacak
ları altında ezilmemek, kavga sonun
da lstlkli.llerini masun bulundurmak 
kayrısı, cenubu şarki devletlerine dik
katle takibe mecbur oldukları bir \a

kım vazifeler veriyor. 
YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahil Yalçın H!llerln iste· 
dljl sulhu anlalıyor. Dı1or ki: «Müt
tefikler, Almanyan.ın sulh tekllfleriDJ, 
her çareye başvurmayı meşru ua.n e• 
den Bltlerin bir hilesi diye telii.kkl e
dip harbe devam ederlerse, kabahat. 
kimindir?. 

Almanya rercekten sulh istiyorsa, 
en evvel kendisini nazltikten kurtar • 
maktan başka bir ~are ka.lmad.ığmı an
lamalıdır.• 

Verem hastanesi 
Cerrahpaşa hastanesine bir •Ve

rem kısmı• ila'Vesi için yapılan tet
kikler neticelenmiştir. Bu pavyo -
nun inşası için tahsisat aranmak
tadır. Vremli hastaıların uzun müd
det sıra !beklememeleri için bele • 
di'Ye reisliği hususi sanatoryom -
!ara da kenıdi hesabına fazla hasta 
yatırmak için buralardaki Bele -
diye yatılklarını çoğa.ltacaktır. 

POLiS 
VI 

MAHKEMELER 

Ayazma 
Cinayeti 

Dli.n SuJtanahmet 3 üncü sulh ceza 
mahkemesinde kızının i.şı.k.mı vu -
ran baba muhakeme olunmuştur. Ha.. 
dise şudur: 

c.Yılaııllayazma• civarında bahçıvan

lık eden Alinin l\.lahmudiye isminde 
e-euç, güz~l bir kızı vardır. Ayni semt ... 
te oturan Bahaettinin adamlarından 
Mustafa da bu kızı lçln için sevmek· 
ledlr. 

l\'Iustafa derin aşkını sevgilisine aç ... 
mak için müteaddit fırsatlar koUa.ml!j 
ve nihayet bir gün buna muvaffak ol· 
muşsa da kızdan: 

«- Ben böyle ıeylerden anlamam. 
AJlah kime emretmişse ona varırun!• 
Cevabından başka. bir ıtöz vö.d ala
mamıştır. 

Nihayet l\.lu3tafa derdini Bahaettine 
açmış, o da kızın babası Ue rörüşüp 
kendisinden Mustafa namına kızı is· 
lemeyt kararlattırmıştır. 

İşte pazar günü Hacı Bayram ıs .. 
minde bir adam; Bahaetllnin emri ti· 
zerine bahoıvan Aliye ciderek kendi
sini çeğırmış ve rörüşmek üzere bek .. 
ledlirlnl söylemiştir. 

Esasen bir müddet.ten beri Mustafa
nın kızına karşı olan alll.kasmı sezen 
fakat bu işe hlo le taraftar olımyım 
Ali bu davet üzerine çaiırılan yere 
g1tmlştlr. 

Filhakika orada Bahaettin mesele7i 
Aliye açmış. kızını Mustafaya almak 
istediğini söylemiştir. 

Fakat bu talep biraz sonra müna
kaşaya çevrilmiş, derken arada. kavga 
çı.kmqhr. Kavcada. Ali yanınd& ta .. 
ııdıiı sllihmı çek.ip hemen Baha.et .. 
tine hücum etmiş$ onu muhtelif yer .. 
!erinden a.ğı:r surette yaralamıştır. 

Tam bu esnada Alinin oğlu Orhan 
da vak'a yerine yetişerek iddiaya gö
re babasına.~ yardımda bulunmuş, bir 
diğer suçlu da kavgaya. karışmıştır. 

Neticede h&.dlse mahalline yetişenler 
AJlyl tutmak istemişlerse de o hemen 
hayvanına atlayıp büyük bir hızla or· 
tadan kaybolmuş, fakat hakikatte Ba
haettinln öldüğünü za.nnederek em· 

niyet müdürlüğüne rldlp teslim ol .. 

muştur. 
Pek az türkçe bilen Ali dün nıuha.· 

kemede: eı1DertUylm more .. Gözler~m 

karardı vurdum!» demiş, oğlu Orhan 
cürmünü reddetmJştlr. 

Muhakeme Aliyi tevkif etmiş, diğer 
z suçluya. serbest bırakmıştır. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Bertin - İstanbul tayyare sefer .. 
!erinin pazartesi gününden itibaren 
tekrar başlaması muhtemel görül -
mektedir. * Defterdar Şevket dün akşam An
karaya gitmiştir. * Vali ve Belediye reisi Llltfi Kır
dar dün tramvay idaresinde ve Tak
simde Ayaspaşa caddesinde bazı tet
kilcler yapınlŞttr. * İstanbul ve Beyoğlu sinemala • 
rında fiyatların, rüsumda yapılan ten
zilAta rağmen ucuz.latümadığı görül
müştür. Belediye ve Maliye biletlerin 
indirilmesinde israr ettiklerinden si
nemactlar bugün Maliyede bir toplan .. 

tı yapınlŞlardır. * Karadenizde başlıyan fırtına kıs· 
men sükfuıet bulmuştur. 

* Almanya ile ticarette bulunan 
tüccarların malt vaziyetleri hakkında 

Ticaret odası bir anket açmıştır. 

1 
M~-h-m_e_t-çı-.k-G.-eç-_ i·-y-or-1 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Asker ocağında bu tesadüf her ku·ı 
la nasip olmaz. 

- Yarın bizi Çana kkaleder> ne
reye sevkedecekler ac.,ba? 

- Kilidin başına .. Ya Seddii.hba-
hire.. Ya kilidülbaıhire. 

Çanal<kalede emır bekliyorlardı. 
Mehmet topçuya Ayrılmıştı. 
Nuh dayı da topçu on blşı sı idi. 

Ayni zamanda çok iyi Loru ça -
lardı. 

Yüıtıaşı Kazım Bey Nuh dayıyı 
QOk seviyordu. O gece kışlada ka
lacak olan alay kumandanına bir 
kağıt gönıdermek lazımdı. Yüzb~ 
Kazım Bey, Nuh dayıyı çağırdı: 

- Bana iyi ata binen emin bir 
asker seç, dedi, kumandana bir 
mektup göndereceğim. 
Kazını Beyin emiıiberi üç gün.

dür hasta yaıtıyordu. Nuh dayı der
hal Me<hmedi seçti: 

- Haydi bakalım benimle be
r· ber gel. Seni yüzbaşıya götüre
c,ı:ğim. Gözünü açıp yüzbaşıyı 
memnun edersen rahat edersin? 

Mehmet cevap vermedi.. Top 
araıbalarının arasından geçerek 
yüılbaşmın çadırına gittiler. 
Kazını Bey, M6hmede sordu: 
- Okuyup yaızman var mı? 
- Var beyim. 
-Sana bir zarf vereceğim. 

Ve elile uzaJııtan görünen san 

ıboyalı büyük ,bir binayı gösterdi: 
- Oraya gideceksin.. Alay ku

mandanımıza bu I\'elctubu götüre
ceksin .. Zarfını imzalatıp bana ge
tireceksin! 

- Başüstüne beyim. 
- Ata binmesini ıbilir misin? 
- Çok iyi biilrim, beyim. 
- Haydi, al ,ı;u .zarfı.. Koynuna 

koy. Hayvana atla. Çadırın önün
deki patikayı tut .. Bu yol seni dos· 
doğru ora<ya götürür. 

Mehmet ancak bir hafta talim 
görmüş bir aııker çevikliğile ayak
larını lbit1birine vurarak, zaiıiti se
lamlaıdı. Beyaz zarfı koynuna koy• 
du ve çadırdan çıktı. 

Mehmet çadırın önünde duran 
atlardan birine atlıyarak hemen 
yola çıl<mıştı. 

Ntth dayı: 
- Haydi, Tanrı yardımcın ol -

sun diye ilıi:ve etti. Ha'Vada)oir tay• 
yare filil.n görürnen sakın korkma! 
Bu kara çaylaklar !burada sık sı)S 
dolaşırlar.,. 

Mehmet atını sürmüştü.. Nuh 
dayı tekrar zabitin çaıdınna girdi: 

- Mehmet yola çıktı, !beyim! 
- Bir saate 'kadar gidip gelmesi 

lazımdır. Saate dikkat et.. Aradan 
rbir saatten tazla zaman geçerse, 
hemen bir 'başka ata atla ve Mefı
m.edi aramağa git. 

Sıhhi 
Zabıta il~~ Çay, kahve\j~ltll:ZıamreE 

. <fillOlGfU Yerine•• Romanya. Y~goslavya 
Esaslı ve muntazam 
kontrol için 
teşekkül 

yeni bir 
kuruluyor 

Şehrimizin tekmil semtlerinde 
grda rınaddeleri satan ti.caretftı.ane
leri, fınnları, sütçü ve yoğurtçu. 
!arı, ot:el ve gazinoları ve diğer 
mümasil ıbütün yerleri sı!lıhi ıba -
kınıdan daha esaslı ve munıtaızam 
bir şekikle kontrol etmek üzere 
bir srhllıi zalbıta teşkil.&tı 'Vilcude 
getirilecektir. 

Muıhtelif Belediye ve emniyet 
memurlarile her kzadaki Beledi
ye doktıorlarından mürekkep 'bu
lunacak olan ıbu teşkilat gerek 
hıfzıssıhha kanunwıun ve gerek 
Belediye taıliıma tna:ınesinin halka 
ve esnafa t_aıhmil etıtiğ'i maddelerin 
tamamile ta:1lbik edilmesini de te
min etmiş olacaktır. 

Yine bu saıyede llıa1en şehrimiz
de sııhihi muayene kaçağı olarak 
ı,ıaln:§tığından kuvvefile ş,ü:ı:Jlıe olu
nan 'binlefOf seyyar esnaf ta ön
lenecektir. 

Bükreş • İstanbul tayyare 
seferleri 

ıBükreş - lsanbul hava seferleri 
dünıden itiıbaren kış münaselbetile 
taıtil oluı;ıın uştur. 

Ayni s<ibepten Bülaeş - A'Vt1lpa 
yoku tayyareleri de iş1eıııiyecek
tir. Bu tayyarelerle 4 ay içinde 
İstaıııbul ve A'Vt1lpaya 350 yolcu, 
68'20,5 kili> lbağaj 'Ve 103 kilo 200 
gram da poo!a ve kolipoırtal taşı.m
ıınıştır. 

--<>--
Hakimlerin terfihi 

Niçin? 
Harbin kendine mahsus bir asaleti, 

bir &'ÜZelllfl vardır. Harp mlithiş bir 
şeydir. Fakat, harp mert iti, erkek iti
dir. Ba.rpte vuruşmak, döğüşmek, an.c 
lanlar gibi saldırmak g'erektir. 

Garp cephesinde, haftalardır siren 
harbin, dünya efkii.rı umumJyesfnln sf
nfrlerJnl bozan manzarası, henüz bu 
asaletini gösterememiş olmasından ileri 
&'ellyor. 

Dokuz tarihli bil' ajans telgrafı, harp 
olup olınadığında esasen blrçak kim· 
selerln tel'eddütte bulunduğu bu müp
hem hisli anda, zihinleri daha. çok 
şaşkına döndürdü. Ajans telgrafında 
aynen şu satırlar vardı: 

«MitralyöıJerln, Uınkların ve topların 
yanına konan büyük hoparlörler bir
den cephenin bazı noktalarında ko -
nuşmafa başlamışlardır. Alman topou 
kuvvetleri, bu müddet zarfında ateş 
etmemişlerdJr. 

Hoparlörlerle Kitlerin nutkundan 
bazı :ııarçalar okunmuştur. Fransız as· 
kerlerJ bu sürprizi büyük bir neş'e ile 
karşılamışlar ve bu hareketi Moris 
Şövalyenin bir numarası kadar eğ .. 
lencell bulmuşlardır.» 

Cephede, ateş hattında. hoparlörlerin 
konuşması, ve sonra. Moris Şövalye ve 
onun numaralan... Bunlar 1939 re .. 
pertuarınm yeni eserleridir. 

Halbukl, gönlümüz, bu ültramodern 
harbi değil, ezeldenberl alışhirmız har
bi istiyor. Eski zamanların, orta za.
ma.nlarm, son zamanıann harbini ... 

Çatlar, ne kadar eski olsa da insan 
kanındaki ihtiras, insan beynindeki 
hücreler her zaman ayni değil midJr?~ 
İnsanla beraber yürümlyen tek mü· 
essese harptir. Bar:ıı, HabilJe Kabilin 
ketfettlil, en a:ı 600 milyon senelik. 
bu eski müessese, bili., ilk lptldalllflnl 
muhafaza ediyor. 

Gazino sahipleri incir 
üzüm ve ıhlamur 
veremezler mi ? 

Milli iktısat ve tasarruf cemi
yeti bhveleı:ıde çay ve kahve ye· 
riı:ıe ılhlamur, incir ve üzüm ve • 
riJmesinin usul ittihaz edilmesini 
tekmil gazino ve kıraaUhane salhip
lerinden temenni etmek üzere 
matbu varakalar hazırlamaktadır. 

Esasen son harp vaziyeti dol.,. 
yısile birçok mem1eketleı:ıde pey
darpey kaıhve ve çayın yerine yer
lıi yemişler kalın olmaktadır. 

o----

Halka meccani konserler 
verilecek 

Belediye reisliği Şehir bandosu
nun halka ilıer ilıafta müteaddit 
l<onserler vermesini kararlaştır -
mıştır. Bu konserler; iyi havalal"
da Gülhane parkı, Taksim meydanı, 
Beyaz>\ meydanı g1bi yerlerde ve
rilecektir. 

Fena havalarda da kapalı yer -
Jeı:ıde meccani konserler tertip er 
lunacaktır. 

--0-

Abha!!ağa Çocuk Bahçesi 
Beşiktaşta Atilıasağa mezarlı -

ğınıdan kazanılıp park haline geti
rile<:ek sallıanın !bir kısmı •çacuk 
baıhçesi• haline konacaktır. 

Belediye reisliği; modern tesi • 
sat ve oyun iiJ.etlerile süsliyeceği 
bu bahçeyi muhafıw:a etmek üzere 
etrafını muhkem duvarla çevirme
ği de kararlaştııımıştır. 

Gerek du'Varlar ve gerek tesisat 
için 16 ,bin lira ayrılmıştır. Her 
iki ij; te önümü'lXieki pazartesi gü
nü bir müteallılhiıde verilecektir. 

--0--
Öğrendiğimize göre Adliye V <:

kale ti hakimlerin terfihi için yeni 
bazı esaslar teSlıit etmektedir. ~ 
cümle hfiltimılere cmakam maaşı. 
verilmesi için cidıdi tetkikler Y"" 
pılmaktarlır. 

Fakat. bu facia, hep o şaheser vah.ti 
güzellifi ve çakıltaşlarmdan daha seri 
fdealcJllğJ ne. bütün tarih boyunca. 
ve bütün beşer lerakkllerinin yanıba
şmda yeralmış buJunmasına rağmen. 

erkekllk sembolü olan asaletinden, hlo 
bir zaman, bugünkü kadar kaybetme
mişti. 

1 Amele v<e talebe tramvayları 

Diğer taraftan zam gören hakim 
ve müıddeiUımtıınilerin; terfi et
tiği maaşa muadil bir memuriyet 
için başka yere gönderilmesi usu
lünün de kal<iırılması muvafık _gö
rü1müştür. 

Yeni şek:iı11e h&kiırrıler 'Ve müd
deiumumilerin bulunlduklan yer
lerde terfi etti.ril:ınelerine çalışı" 
Jacak 'Ve kat'! zaruret olmadıkça 
bir hllkiın ~ya mü.ddeiumuımi bu
lunduğu şelhirden başka bir şe'lıre 
naklolunıruyacaktır. 

Belediye Kendi 
Yapmalıdır 

Belediyenin, Eminönü meydarunın 
lesvlyesl lş!!ll blzzal kendi vesaiti ile 
yapması için, merkezden fzln istedi .. 
ğlnl öğrendik. Temenni ederiz kt, bu 
hin çabuk gelir ve meydan, bugünkü 
mühmel halden kurtulur. 

Mademki lnsanhğı, ylllardır rekli
mını yaptığınız bir dram seyretmeğe 
davet ettinJz; trajedya.nm daha blrlncl 
perdesinde bu komedya niçin? 

KF.ŞAD FEYZi 

Mekteplerde disiplin 
Orta mek~plerde yeni diaiphn 

tali:ınatnamesinh:ı ta11bikine baş -
lanması münasebetile ıbüıtün tale
belerin saç1arı yeknasa:k olarak 
kestirilecektir. 
Kız tal<fuelerin tu'Valet yapma -

ları da kat'l surette memnu bulun
ma!Gtadır. 

Saç kestirme işine ay başından 
itibaren başlanacaktır. 

--o-

Aktarma bileti 
şehrimiz tranwaylarında alk -

tarma olarak aıyni biletle seyahat 
etmek UIYUlünün ihdası için yapı
lan tetlkikler neticesinde bir ra• 
por hazırlanmıştır. 

Raporda bu usul esas itilbarile 
muvafık görülmektedir. Bu şekil 
ka!bul edildiği takdirde tramvay 
yolcuları icalbınıda ayni bilet.le Tü
nele de binip seyahatlerine devam 
ed~bileceklerdir. ı 

Tramvaıy seferterinin mwsim 
münasebetile tadili i<;in yeni bir 
seyrüsefor tarifesi llıazır lanımak -
tiııd ır. 

Yeni tarife ile bilıhassa tatil ve 
ba'Yram akşamları için gece sefer
leri çoğaltılmaktadır. 
Ayrıca ilıer semtten salballıın er

ken saatlerinde •amele tram'Vay
Ian. da kaldınlacaktır. 

Mekteplerin erkn açılmaları mil
nasebeti1e çoğaltılan salbalh sefer
lerinde . talebe tram'Vayları. da 
ziyadeleştirilecektir. 

--0--

0tomobil yedek aksamı 
S on günlerde şelhrimiOOe !bazı 

otomobil yedek aksaıınının hiç bu
lunmadığı ,bir kısmının da azalldığı 
'hakkında aliı.kadarlara müracaat
lar yapılmaJdarlır. 

Bu yiraden bi.ııçok otıomobil ve 
kamyonlar da tatili faaliyet etmifr 
!erdir. 

Bu vaziyet devam ettiği takdir
de niyasadaki otomrjbiJ ve kam • 
yanların peyderpey i.şlemez bir ha-
1e gelldiğini söylemiştir. 

--<>---
Garaj sahiplerine ne oluyor 

Taksimdeki garajların yıkılma
sı dolayısile civarda ve diğer semt
lerd<!ki /bazı garaj salhiplerinin kira 
ücretini arttırmağa teşe\]j!ıüs ettik
leri hakkında Belediyeye şika'Yet
ler yapı1maktadır. Belcliye bu hu-
susta ellıeınmiyetle tetkikata !baş
lamıştır. 

Ve üml' ediyoruz ki, belediye, mu
hakkak, daha az masrafla bu işi başa
ra.bilir. Hatta, bu bJ'e edinilecek tec
rübe ile, diier bazı im.ar işlerinin de, 
müteahhide verilmeden, doğrudan doğ
ruya belediye taralwda.n yapılması, 

bizce, mümkündür 
BURHAN CEV t\D !AVRUPA HARBiNiN YENi MESELELERfj 

.- .. M.erak etme,.b~yim! o.kö- Almanya Kazandı mı Kaybetti mi? 
yumuzun en lbeceriklı bir delıkan- t 
!ısıdır. Umarım ki 'bir saatten da
ha tez gidip gelecektir. 

- Acemilere böyle iŞ!er verilmez 
amma, benim sana itimadım var 
da. Hem bizim emiıfuerin hastalığı 
da devam ediyor. Onu hastaneye 

Alman devlet reisi söyliyeceii nu.t
ku söyledikten sonra dünya ma.lbuah 
kaç gündür :ız çok bununla meşnl 
bulunuyor. İngillz: matbuatt nutkruı 

esas hatları ne olacağına dair daha 
evvel tahminlerde bulunmaktan geri 

göndermek fikrindeyim. Mehmet kalmamıştır. Lehlslanın malfım akı
dediğin gibi becerikli bir delikanlı bele utralılınası Avrupada ne netice
ise yanııma onu alacağım. 

- Cok iyi yaparsınız, beyim! Ben 
ona kendimden çok gü'Venirim. 
Hem sıc tutar .. Hem cesurdur .. 
Hem de çok kuvve!Jidir. 

- Yani pehlivan mıdır demek 
istiyorsun? 

- Hayır. Pelhlivan değil amma, 
iyi bir güreşçidir. Kiminle kav
gaya tutuşursa ne yapıp yapıp sır
tını yere getirir. 

Nuh dayı bunları anlatırken, ha
fif bir göğüs geçirerek: 

- Za'Vallı tallhsiz QOCuk .. 
Diye mırıldandı. Yü~başı, kü -

lere varacak diye düşünülürken bun· 
dan sonra Almanyanın ikinci derecede 
bir İslav devleti olduğu göze çarp -
maktadır. Blrinci İslav devleti Rusya 
olursa ikincillfln Almanyada bulun
ması bu devrin pek mühim keyfiye'
lerinden biridir. 

Alman gazeteleı·ioln yazdlğına. göre 
Lehistanın Rusya ile Almanya ara .. 
sındaki taksiminden sonra Almanya
run eline geçen parça 185,000 kllo· 
metro murabbaıdtr. Rusyanın aldıiı 

kısım ise 204 kllometro murabbaıdlr. 
Alman7aom hükmü altına geçen nü
fus 19 ile 20 milyon arasındadır. Rus-
yaya geçen nüfus daha azmış: 15 ile 

çük portatif bir masanın üstünde 16 milyon arasında. 

bir takım yazılar yazmak ve ma- Al.manyanın Avusturyayı, daha son· 
vi kağıtların üzerine çwgiler çiz.. ra Südel!erl, Meme! arazisini almaslle 
mekle meşguldü. iki sene :zarfında daha artmış olan 

Nuh dayıya döndü: nüfuııu şimdi Lehlslanın taksimi ile 
- Talihsiz çocuk mu, ddin? Har- 105 milyona çıkmıştır. 

lbe gitmek talihsizli~e. herkes ta
lihsiz demektir. 

- Öyıle değil, beyim! Biz haııbe 
koşarak, sevinerek geldik. Alla:h 
devletimize, milletimize zeval ver
mesin. Anadolu gençleri harpten 
yılar mı hiç? 

Nuh dayının yüzünde manalı 
çizgiler belirdi: 

(Devamı var) 

Atman gazetelerlntn verdiği bu ma-
Iıimatı gördükten spnra hatıra gelen 
mülillıazaları da kaydetmek 13.zım ge· 
lirse şöyle demek lktiza ediyor: 

Buclln Almanyanuı arthkcıa artan 
nüfusu Alman değlldlr. Bugünkü Al· 
manya bir çok da Alman olmıye.n e
kalUyetleri iı;ıine alnuş oluyor. LehiB.· 
tanın ma1ftnı taksiminden evvel Al -
manya 86 ınllJon aülusa maUktL Bu-

nun 9 milyonu Cek, 1.S00,000 kişisi 

Leh 500 bin kadaN da Slovak ve Slo· 
ven, yani yuvarlak bir hesapla 11 mil
yon İslav ekalliyeti var demekti. HaJ .. 
bu.ki bu da mühim bir miktar ve oJs ... 
bet demekti. Cilnkü umum nüfusun 
yüzde 12 si olduğunu erbabt hesap 
edip söylüyor. Lebistanm yarJSını al
mak suretile Almanya, 1.500,000 Al
man daha kazanmış oluyor. Danzll'
dekiler de buna dahil. 

Fakat 18 mtlyon Lehllyf a.lıyor ki 
bu pek mü,him bir ekalliyet demekUr. 

Neticede Almanya Almanhfa ay
kırı olan İslav ırkından 29 milyon ki

şiyi kendi hükmü allında tutmak ls
tlyecek. Bu suretle Slovakya dahli oı ... 
madığı halde Almanyaom Umum nü· 
tosunun yüzde 28 inden fazlası İslav .. 
lardan teşekkül ediyor. Artık Çekler, 

Slovaklar ve Lehler Almanyanın hük· 
mil altında bulunuyor. Şimdiki Alman
ya nüfllS itibarile Avrupanın ikinci 
derecede bir İslav devleti olmuş oıu .. 
)'Or. 

Diğer taraftan İn&"illz ıaı-etelerlocı 
röre ise şimdiki Rusya Avrupa.da eski 
Carhk Rusyasından ziyade genişlemek 
lsUyor. Merkezi ve şarki Avrupada 
nüfuzunu tesis etmek emelindedir. Le-
histan1n Almanya ile Ruaya arasın .. 
daki taksimi Rusyanm bu tasavvur
larını hakikat sahasına eı.karmak lçln 
ilk hareketleri sayılmaktadır. 

Yukarıda Lehlstanın taksimi ile 
Almanyanın hissesine düşen parçaya 
mukabil Rusya da Baltıkda h&.klm 
bir mevki temin otmlştlr. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

ve Macarıstan 
Yaı;an: Ahmed Şükrü l!.:SMEK 

Harp başlamazdan evvel, askeri ha .. 

rekit nasıl inkişal ederse etsin, şüp -
hesiz Romanyanın, galip ibtlmale göre, 
Macaristanın ve belki de Yugoslavya -
mn bir muharebe sahnesi olacağı :ı.a.n

nedJ]iyordu. Halbuki lı:idlseıer hiç de 
beklenmedik bir inkişaf seyri takip ettl 
İtalya harp haricinde kalınca muha· 
rebenin sahası darlaştı. Sonra ansızın 
SovYetlerln müdahaleleri Almanyayı 
şarki Avrupadan uzaklaştırdı ve Al
man tazyikini hafifletti. Garip tecel
Udlr ki harp devam ettiği halde bu
gün orta ve şarki Avrupa, sulh za· 
manından zJyade siyasi rahaUık için
dedir. Bunun birkaç sebebi vardır: 

1- Evvelft. bu mıntakadaki Alman 
tazyiki bafillemiştlr. 

2- İkincisi bu tazyikten cesaret a
larak komşuları hakkında. bir takım 

emeller besliyen Macaristauuı akli 

başına gelmiştir. 

3- Sovyetlerin ötedenbeı·i sulhçu 
olduğu bilinen politikaları da teskin 
edici ve itimat verici bir rol oynamış
tır. 

4- Polonyanın iı.kıbeti kü'-·ük dev
letler üzerinde büyük bir teı;ıir hu3ule 
getirmiştir. 

Filhakika bu dört unsurun tesiri al· 
tında orta Avrupa politikası yeni bir 
istihaleye girmiş gibi görünliyor. Bu 
istihalenin bir delili, Yugoslavya, Ma
caristan ve Roman:ra arasu1daki mü -
nasebetlerin normalleşmesine doiru. 
ahlan adundır. Malüm olduğu üzere, 
Romanya ile Yugoslavya. arasındakf 

münasebetler pek samimidir. Bu 1921 
sene.sinde küçük antantın yapıldıj-ı 

zamandanberl böyle devam edip git
mektedir. Bunlar üç kardeş iken, Çe
koslovakya Almanyanın hll'sına kur· 
ban gitti. Ve bugün iki kardeş olarak 
kalmışlardır. İkl kardeşi de karşıh)· a.n 
en ehemmiyetli mesele, kendilerindf'ıı 

arazi ısttyen Macaristanla münasc 
betlerine iyi bir düzen vermektir. lı .· · 
caristana gel.ince; her üç kardeşten l · 

toprak istiyordu. Fakat bunları sır 

koymuştu: Çekoslovakya sat ih 

yalnız onw1 üzerine yüklenmiş, R v 
manyayı ikinci pliina, Yugoslavyayı d..ı 

üçüncü pl:i.na bırakmıştı. Almanya Çe 
koslovakyayı öldürürken, 1\-lacaristan 
da payını aldı. Ve bundan sonra da. 
Romanya birinci pliina geçti. Harbin 
iklnei haftası Alman ordularının Ro
m.anyaya doiru Uerledjkleri bir sırada 
l\facaristan da ümit.lendi. Ve R.onn~··-..· ı 

ile Yugosla.vyaya. ,birer ihtar nota·•ı 

gönderdi. Fakat SovYeı Rusyanın nı.. ı 

dahalesile vaziyet ansızın değlşU. P 

manyanın bundan böyle Romany;; 

tazyik edemiyeceiini anlıyan ve .S 
yetlerle de komşu olan Macaristar , 
şlmdJ Yugoslavya ve Romanya Ue an
laşmak için elini uzatmış bulunuyor. 
Macaristan anlamahydı ki, büyük drv· 
letlerin herhana-lsine hegemonya te
min ehnek pahasına. elde edilecek top

rağın hiçbir kıymeti olamaz. İşte Po
lonyanın :ikıbeti meydanda. Polonya, 
Cekoslovakyanın parçalanmasında Al
manya ile işbirliği yapmış ve binne
tlce kendisi Almanya tarafından ihata 
edJldlktcn sonra mahvolmuştur. Al -
manyanın Ma.carlstanı da ayni mak · 
satla kullanacağı meydanda iken, l\'la
ear polittkacı]arı, Po1onYl' politikacı -

lan gibi, bugünü düşünüyorlar. "i.arm 

karşılaşacakları vaziyeti gözöııtine ge· 
tlrmt~rlardı. Nihayet vaziyet ve ~ar'
ların kökünden değişmesi, üc hom$U 
devlet arasında blr anlaşma tenlinine 
müsait zemin hazırla.maş buJunuyor. 
Öç komşu devlet diyoruz amma haki
katte Macaristanın bir taraftan Yugos
lavya, dllcr taraftan da Romanya Be 
anlaşması demektrl. Eğer bu teşebbüs 
muvaflak olursa, orta ve şarki Avru
pa.um istikrarı uğrunda ehemmiyetli 
bir adım atılmış olacaktır. 

...................................... ~~--
*Elektrik malzemesinin sebep · :z Yf'

re yükseltilmemesi hakkında ii L •• ll" 

komisyonu tarafından dUn firma nıü

messillerine kat'~ tebligat pupılmı~

tır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Mektep arıyan bir 

okuyucu 
«Ben Kastamonuluyum. Babam. 

beni c,kutamıyacak kadar fakir .. 
dlr. İstanbul• geldim. Bahriye ge
dikli mektebine girme istedim. İs· 
tida ile ınüracaat ettim. ~luayene 
oldum. Fakat, tam imtihan O· 

laca.fım zaman, yaşımın 18 olma-
SL dolayısile almadılar. Yaşı 18 

olanları üçüncü sınıfa kabul et- ! 
mlyorlarmış. Ben de şimdi açık.ta 

kaldım. Ne yapayım?» 

Bu okuyueumnun mektubunu. 
yukarıya. koyduk. Fakat, bu oku
yucumuz bize, adreslnl ve ismini 
bildlrmemL,tlr. Bizde, kim tara· 
tından yazddığuu. bilmediğimlı 

bu mektubu bulisa halinde neş
rettik. Okuyucwnuz bize sarih 
ad.resini bUdirse idi, daha dürüst 
harek~i et.nrlş olma.ı. mı idi?. 



Anıiral Rider istifa 
Al etınek istedi 
İsi ıııan. donanmasının kurmay 

tapıı Aı:ıııraı Rider'in, Sovyetlerle 
uı:~:~aşm~yı memleket için 

tiıgini La ak ıstifa etmek iste -
ı ıetes· ndrada çıkan Dyli Skeç 
Elaıt ık ~ Yazı~r. Amiral Rider 

n So enızındeki stratej ık ad_ıı. -
~ni n vyetler tarafından işga -

ır"...ıı~esto etmiıltir. Maamafih 
. ıstifası kabul edilmemiş-

* M:are,aı Gö · lilora b, rıng Mareşal Vo-
. ır taYYare hediye etmiş-

~h~an polis teşkilatı Naziler 
lı~vcudi ~al;şan bir teı;kilatın 
~:ınan Yehnden korkmaktadır. 
l:r ııoü!'°lıs müdürü Himler gizli * Al servı.sı teşkil etmiştir. 
!ını da ~ar l!Hl - 1912 sınıfla-* nÜn altına çağırmışlardır. 

İldiğ; BerJUırle mütareke ak -
faYiaJar ve Yakında sulh olacağı 
;.ı bu~ ~ıktnıştır. Haribin niha -
dc teee ugunu zanneden halk son * sevınrnUıtir. 
bir ..cırnanyaıcıa iki Polonyalı ile 
lııaııı e:;:fn. casusluk töhmeti ile * Fr nıışlerdir. 

aıııı ~a.da ~münist tevkifatı 
koıııu . ektedır. Dün de on m~ 
l<oınu n_ıst teıı-kit edilımi.ştir. 
r?~ k ~ı;;t partisi sekreteri Mıoıis 
ın r~ asına iltiıhak et ııediği 

lı~ir. en asker kaçağı ilan edil-

EN SON DAKiKA - .............................. 
Sovyetler Vilna Mıntakasını 

Litvanyalılara Veriyorlar 
Riga 11 (A.A.) - Mosloovadan Bu pakt mucubince 1920 sene • ı 

verilen resmi bir tebliğde bilxliri1- sinde Polonya tarafından Ulrran-
diğine göre Sovyetler Birliği Ha,. yadan alınan Vilna şeihri ve mın-
riciye Komiseri Molotof ile Lit - takası Litvanya~a iade edilımek -
ve.n.Ya Hariciye Nazın Usbsys ara- tedir. ı 
sında yapılan müzakereler neti - Herhangi bir .;: • .-rupa devleti ta
cesinde dün akşam bir pakt imza rafından Litvanya..arazisinden Sov-/ 
edilımiştir. yetler Birliğine bir rocavüz veya 

tehdit yap1lıdığı takdirde askeri 
yardım dahil olmak üzere müte -
kaıbil bir yardun da derpiş eyle
mektedir. Bilfilıare tanzim edile -
cek hususi bir itila:f ile Litvan· -
yadaki Sovyet kıt'alannın miktarı 
ile işgal edilecek malhaller tcsbit 
edileckıtir. 

Şimal Denizinde Bir İsveç Vapuru Batırıldı 
Stokıholıı:ı 11 (A.A.) - cVistula•ı Mürottebatından .9 kişi bir.va - j 

ismindeki Isveç vapuru, şimal de- pur tarafından kurtarılarak Isk!JÇ'-j 
niziı:ıode batınlınıı.ştır. y~a karaya çıkarılımıştır. 

Ruzvelt Tavassut Teşebbüsünde 

Diğer bir vapur, batan vapurun 

mürettebatını aramaktadır. 

Bulunmıyacak 
Vaşington 11 (A.A.) - Ru:zvelt,' matbuata beyan etmiş ve kendi - \ telakki et.ııredii{ini ilave eylemiş

Avru~a harbi haJ<.k~a hiı;bir s_ulhl' sinin tavaıssutta bulunacağına .da: ,. tir. 
teklifi ve teşel:füusu yapılınadıgını ir Be~lınden verilen hs;berı cıddl 

Huver Amerikanın kimseye harp malzemesi satmasını İstemiyor 
Nevyork 11 (A.A.)- Eski Relslcum- mafa davet et.mittir. 

hur Berbert Hoover, Amerlkayı bitaraf 
obiun, harp il.alinde bulunsun bütün 
milletlere bombardıman tayyaresi, 

tahtelbahir, zehirll .caz satmamak su
reti.le barbarlıfa karşı bayrak kaldır-

Murnil.lleyh, demiştir kl: 

- İşte bir tayyare, bu tayyarenin 

Almanlara veya müttefJklere aU ol -

maswıu ne farkı vardll'? Cünkü bu 

tayyare, kadınları ve çocukları öldür
müştür. Onları öldüren bombaların 

Amerikan bombalan oldutu ötreul
lecek olursa, bltaraflar, muharipler ne 
dJyecekler ve bizzat slı: Amerikalılar ne 
diyeceksiniz? 

- . - . . .. ,.. ~ ., .. :. ,.. .... 

Harbi Başlıyor Garp Cephesinde Yıldırım li* Alnı liı harp an tayYarelrinln bazı İn- (1 inci sahifeden devam) de ve havada düşmana karşı da - ı rimiz Siğfrid hattının fotografla-
1 ı ha!tk ~mılerini hasara uğrat- deki askerlerin fedakarlıkları ya- ima faik bir vaziyete bulunuyo- rını aJ.mağa muvaffak olmuşlar -
an veruı Brlin kaynakların - nında hiç mesaıbesinıde olduğunu ruz. Fransız - İn.gıliz askeri elbinH- dır. Hava kuvvetlerimiz 1irndiye 
~en h~erler tekzip edili- söylemiştir. ği, bir ay gibi kısa bir zaman içinde kaıdar 72 defa tahtalbahire taarruz 

Fl.1 ·~ı.an"d .. iy .. a ...... · I Alman halkının birliği tamdır. Almarıları epeyce d~ündürmeğe ebmişler ve 34 defasında muvaf _ 
Bu sözleri halkımızın maneviya •

1 

başlamıştır. Bizim muhar\:hede ve fakiye~!e denizaltı gemilerine hü-
tını sarsmak için ecnebi memle • kan dökmekte gözümüz yoktur. cum etmişlerdir. 

u .. } tııcı sahifeden devam) ketlerde ileri sürülen budalaca id- Fakat Başvekilin SÖJ(lediiii gibi, Tayyarelerimiz Berlin üzerinde 
l "'""tad dialara mukalbeJe için söylüyorum.ı biz yurdumuz ve yuvalarımız için, de u~muşlardır. Fakat Almanlar 
'Yanın 19 ır. Gazeteler Fenlan - fako.t ay·nı· zamanda hudut.larunı- bu halberi Alman halkından sak -ı~ 20 d k Biz harbederek ideolojimizi inki- -
p~Uğunu yen çoktdadalha

1 
kuvvet- şaf et'.irdik. Onun kıymeti müca- z:n ötesine geçen ve bizi bugünkü 1 lamaktadır ve tayyarel>erimizi ken-

ııı h · azına ır ar. ı delede belli olacaktır. Alman mil- hür nefesine karşı hürmetkar, ver- di tayyaı eleri gibi göstermek iste-
!i esn~tının Moskovaya hare- ,_ di"i söze ve garp ku·uu-ru··nu·· n bu··- mektedirlcr. Halbuki tay,·areie: ı . -
~. ·-ında H ,_. k 'd ,.,ti arzusuna göre hayatını tan - " J 
"era .. '.. e.,,ın i e vatan- yük an'ancsine sadık insanlar ha- miz Berlin üzerinde Alman tay-ı '"' ile buyuk b · ·· · zim edecek bir vaziyete gelmeli -
-"lıŞtır B· ır numayış ya- d. Al !'ne netiren m~'<leni;'et i~ın· mu··ca- .~arelerile kars.ılasmtşlardır. Şim-. ınle h lk ır. man milleti dünya zen - " ' • · 

<lııııştır Tr ~~ a nazırı se- ginlikJerinıden hakkı olan his- dele ediyoruz. dive kadar ebde edilen neticeler ı 
el haJk · enın hareketinden seyi istiyor. Sınıf farklarını Desise ve şiddet sayesinde elde İngiliz tayyarelerinin A1man tay-

h'in Al şapkasını çıkal'!TilŞ, Lo- kaldırmak için icabeden bü _ edilen zafrleri bize re5rren tanı - yarelerine çok daha faik olduğunu 
'r, 'ıs· !ahım,, sağlam bir ka- ald tacak bı'r su1ha akl"mız ermez. iSbat ctm' 0 tir. Hava kuvvetleri -

Inındek 1-'-'- tün tedibirleri ık. Fedakarlık - • ' Şiir. Bun .1 ı <misini söyle - Cünku·· bu usuıu··n 1·ıer'"c de de - mi.z eski;inin iki misline çıkan! -H u mute kı l !arı ko.bul etmek hu.susundaki az- ., 

Kazanan 
numaralar 

25.000 Lira kazanan 
31.771 

771 numara ile nihayet bulan bütün 
numaralar biner Ura aıacakla.rdır. 

20.000 Lira kazanan 
12.656 

656 numara ile nihayet bulan bü
tün numaralar biner lira alacaklardır. 

15,000 LİRA KAZANAN 
17756 

1 O hin Lira kazanan 
9999 

Bin Lira kazıman 29576 
200 LİRA KAZA..'<ANLAR 

15728 6106 29708 7276 
7061 31900 31412 

70 LİRA KAZA.VANLAR 
25605 3903 15309 26270 10945 23906 
12930 1748 U6?6 19918 13163 32846 
11878 3339 9284 6359 1513 13759 
6365 59466 35792 35118 
9522 2049 

50 LİRA KAZA.VANLAR 
33367 716ı 6587 3829 18267 37314 
20202 34807 3705 9150 28558 21917 
12339 23331 28133 18163 16939 29716 
20833 18163 16939 29716 30826 20540 

9625 7159 5162 9892 9748 9042 
3815 18148 39258 31791 14865 38513 

15610 4881 
40 LİRA KAZANANLAR 

8707 2108 80059 34554 24053 34318 
13934 30u27 18340 5418 23560 3933 

922 16432 5596 24239 25852 11096 
14766 29211 1439 24076 19168 24295 
28643 8449 30658 35499 1755 37910 
22939 1767 17173 23008 4547 122 

850 34843 7634 23444 4909 39818 
21481 

300 bafitli, 128 yaşında 
bir adam 

Belgrat 11 (A.A.) - Yedi oğlu ' 
ve iki kızı olan 128 yaşında Bosnalı 
Mateo Mipali isminde bir adamın 
bugün hepsi de sağ olmak üzere 
300 hafidi vardır. Mateo, kahve, 
alkol ve sigara içmektedir. 

l_Askerlik _ İşlei_ 1 
Beyo~.u Yerli Askerlik Şubcsınden: 
ı- Şubemizden bugüne kadar as

kere se\·kedilmemış deniz er;ıtından 

316 - 334 dahil doğumluların hemen 
şubemize ınürac·:ıa tları. 

2- Bunların trıplanma günleri 14/ 
13' I. Teş./939 ve normal olanlardan 

1. Teş./939 akşamına kadar betit::' ve-
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ÇERÇEVE 

lrki ve milli vakıa 
ve Cermen bunye anlaşmaslle, bir litln ve Anl'lo-sakson bünye anlaşın•usı beJ'
kelleşmekledlr. 

Kıh kırk yaran, mutlak ve dogmatik olmaktan kaçınan, içtiıuai bı.itilntbı 
tehlikeye koyacak mikyasta tezadlara. tahammül eden, imanı nbbetlnde 1Upbe
ye ve şüphesi derecesinde imana bak \ ·eren, ve h;idiselerj dalına. girift, ulu or
ta determlniımalara hapis edilemlyeeek kadar &'lrift bulan Li.tin ve Anrlo-sak
son bünyesine karşllık bir İslav ve Cermen bünyesi tamyoruz ki bu ruhi miz.a
ca yüıde YÜZ zıddır. İkinci bUnyenln hususiyeti her şeyi zahiri tccelllleri içinde 
görmek, üç, beş~ sekiz, on çizl'ili şekillerden daha mutlak olanlarına akıl erdire
memek, hidiseleri basit yekıln hattan altında toparlamaya savaşmak, ustün
kürü bir madde nizamını ruhi düzenine tercih etmek, ve tez, na~. mutlak huküm 
illetine Kiriftar olmaktır. 

İlk bünyenin kötü tarafı, aptal ol.maınak korkuslle, birbirlııi ııakz<"dicl te
!tirJer altında yokluğa doğru l'it:mek.se, ikincininki, antltezlerinden ı-afil tezler
le hidiselerin rııbunda yabanıc kalmaktır. 

ller şeyi hoş cören Bektaşi dedestle, her ıeyln kabuiunu mudafaa edrn 70 .. 
baz arasındaki fark? 

Niteklm ilk miıacdan her şeye hak veren demokrasyalarla liberalizma, l.k.in
clden de yalnız nefsine hak veren komllnizma ve l'rı;azizma doğdu. F~ızma lse 
ilk bünyeye mensup olduğu ha.ide, onun yokluğa, doğru giden inhilillne karşı 

bir aksülitmel halinde doğmuş, fakat neticede saht.e ben:.t.f'rleri ka~ısında haL.i
ki benzemlyenlerine biraz daha temayül etmiştir, 

Netice şudur ki, her ikisi de bugün tam bir batıl ifadf' edrn iki bünyenin de 
sakatlarından teınl:ılenc~i~ ve kemali.e:-·nı toplamış bir üQüncü bünye doiuncıya 
kadar, ruh ''e topraklara hükiim eden ıiic:tcuıler arJ ıuda bu ka\Ka devam edt>· 
cektlr. 

Ve bu kavı-ada saflar, ldeolocya esularından evvel ırki ve milli vakı,.ya &'Ö

re teşekkül edecektir. 

NECİB FAZIL KISAKCREK 
NOT- Bu sabah köprüden çıkarken, dünkü yazıntn mevzuu olan nusraları, 

Belediye memurları tarafından sökülmüş buldum. Güzel nükte! 

Ben Casus muyum? 
(Birmci sahifeden devam) 

Sevimli san'atkıirımu:, bizi büyük 
bir nezak~t ve samimiyetle karşıladL 
cİkdam• da intişar eden havadisi 

mevzuu bahseder etmez anladık ki, 
bu ~üessif vakıa, ve bu vikıayı ha
zırhyan c-arip sebeJJlcr, Bayan Sall
yede çok derin bir teessür uyandır .. 
mıştır. Zira. başından geçenleri anla
tırken, Safiyenin :;esi, bpkı ccLeyl:i.• 
veya c . .\.kşam» şarkı:-.ının en müessir 
mı~ralarını okuyormuş gibi teli Jeli 
titriyordu. 

Onu dinlerken, bazan hayret, bazan 
tet-uüf, baz.an da teessiır duyduk. Fa
kat anlattıklarının ~ ayni zamanda -
o kadar garip ve tuhaf tarafları da 
,·ardı ki. onları dinlerken. kahkahala
rımızı salı\•ermC'kft>n kendimizi ala -
madık. O sozlerinl tamamlayınC'a, .rü-. 
liımsiyere-k~ 

ni o hudutlardan cerl çevirdiler .. Şiın
di, salihiyetimln hudutlarını ceçer -
sem, başıma kimbillr neler gelir?• 

Ve biraz dıılJLinduklen sonra ilave 
etli: 

«- Vikıa mekteple ikt-n edebıyata 

çok heve~iru ,·ardı : Ifat:a. mekt.epte 
cazeteler bile ('lkarmı tını. Fakat mu
allim olduktan sonra, bu he,·esl tat
min etmek fırsatını buhınıa.dnn. Hele 
şimdiki san'ahma inli :ıp ettiktf'n son
ra, kalem kaiıtl;ı aram btisbutun a
rıldı: Senelcrdenberi, uzun bir mek
tup bile yazmadım den.em inanın!.» 

Onun bu cevaplarına. rağmen, biz. 
istedlğ-iınizi alınak niyetinden ,·azge
çcmedik. \'e biz, bu ricamızda. ı'i.ıar e

dinre. sevimli san"atkarın nezakf'ti, te
vazuuna galip .reldi: 

«- l\fadeınkl, dedi, o kadar istiyor
sunuz, yaımıya ralışayım. Fakat eğer 
mu,·affak olamaz....;am, vebali slı.ln boy
nunuza!.» 

; ern,.,'·tır· . a P mi li marş · · k d k ı 1 vam etmiyece"'n1· kim temin ed~ ml.$ .. tır. Fransan n da tavyare in -"'-Or.~·~ munız lU? a ar uvvet i o ursa 1 n~ ..-;- J rcbilecekleri ilö.n olunur. 
. ..,ra 11 (ı\.A.) _ bize lazım olan su.lllıu 0 derece emin bilir? şaatı ııon derece artmıştır. Bütün --;;iii~:ii~;:=;;S~i:i.:::::'.":J:Ç"ii~ 

•- Yazık ki. dt-dik, 11>imdi bizim 
yazataklarımı7, sizin anlathklarınızın 

hı.ıkı~ı olamıya<"ak. Zira, e\'vel:i., ke
liıneler, slıin sesinizin müessiriyetin
den mahrum kalacak .. Sonra da ... Biz, 
sizi dinlf'mf'kten not totmıya fırsat 

bulamadık!.» 

cYayla:t apartımanından bu kararla 
ayrıh~ı.mızdan birkaç saat sonra, ~n
atkirın bize ıönderdfğt ya.:z:ılar oıra -
sında, şu kU.ctik mektup da vardı: 

u, Danimark Alınan rad- bir surette temin edelbiliriz. Sulh ancak kuıvveti istimal et • dominyonlar bıze azami yardımda j na 
l,jnı si~ aıtı'::'ınd1940 kur'a ef-' Ba kalan harp istiyorsa emelle- mek teşebbüs:erini cezalandırmak, bulunmaktadırlar.. ,. T~m bir kU:•ür ve san'aı mec-
~~ır~~ktn...J: a aveı ettig~ini b··t·· ·ı l ı İ rnuası okunıak i'.')ter"ieniz bu ay 
'•ıı·:« =r. rine nail olacaklardır. Ebedi mu- u un mı et erin haklarını ve men- mparatorluk konferanaında 

ı f f 'l · d ·· · b eı başından itibaren yepyeni şekilde 
;.ı, erat ha kadderahmızın tahokkuku yolun- . aa, erıni uri.ıst ir surette telif 
ti altıtıa d rtp edçı~:ığı zfamdan de kimse bizi durduramıyacaktır.• f'.'lmek, milletlerin emniyetlerini IJint murahhA~J intişara başlıyan 

ne k · ave ı-.,n • ra m DOKTOR GÖBBEL.3 TE 1 sürprizlere kul'ban etmemekle te- Londra 11 (A.A.) - Hindistan o Bu san.bni sözlcrJmlzin, mütevazı 

san'atklrımızı nıahcup ettiği &!o1lk:ird1: 

'l'aI!iıı aıın olacaktır. BEYANATTA BULUNDU min e-di!ebilir.• hükumeti, Londrada aktedileL-ek y E ı T R K 
u ba:ı~ 1 

(J\.A.) - &tonya or- Berlin ıı (A.A.) _ K~ yardımı İntransijan gazeteı;i, kat'i l'mni- ı olan Dominyon naz.rfarı görüşme-
ner, M: uınandam G€ncral Lay- ian , i kayıtlarının açılması mü _ , yet garantisi alınmadıkça, müca _ !erine i~tiraki tçin bgiltere hüku-

Fakat biz. buna rağmt"n, hemen o an· 
da aklımıza. Kf'lİ\'eren bir lt-kllfi yap
maktan kf'ndimizi alamadık ve: 

h Vo"'°oslokovayı ziyaret etmesi b t·1 Gö.bbels b tt b j deleye devam edilecitini sövJü,·or. ti taratın.dan yapılan daveti ka -~n <I -~,ı f ta af nıd k b naso e ı e , eyana a u- , , 
!\ aver k r 1 an vu u u- lunarak ıbundan böyle « I'< tabak- Londra 11 (Hususi) - Başvekil bul etm~tir. 

~l>eııJıı - abu! etmiştir. lı pazar• yerine ,fedakarlık pa- ı' Çemberlayn yarın avam kamara- Hir.distan murahhası olarak sir 
·ı arına~ 11 (A.A.) - Danimar-I zar1> ikame edilmiş olduğunu söy- sında Hitler'in Rayih;;tağda söy _ Mouhammed Zairullath Hanı gön-

e göl\derın rler, İııgiltereye keres- !emiştir. !ediği nutka cevap verecektir. Bu derecek tir. 
alaıııak ıs·e,k üzere vapurlar.nı Doktor Göhbels, y·ardun gören- ı nutkun da umumi hatları itibarı'le, Aluıaryaya ibra('at yapa('ak 
·nin bu . tyen Sovyetler Bir - ' • 
r Ver..· 1tale<ııini reddetmeğe ka- lerin adedi 1933 senesindcnberi a~ Frarıs:z Başvekili Da:adve'nin nut- Rus gemileri 
" ·"ıt• erd· zalmış oldu<'<unu, o sene nisbetin kuna m;;•abih olacag"ı t~hmin e -•apu 1 • ır. ~ ...., Londra 11 (Radyo) - Almanya-
?\ r arın So binde 253 olduğunu, şimdi ise bu dilmektedir. 
·'illerin • . vyet malı nak - Ç ya deniz vasıta.>ile ıhracat yapa -

" 1 ta.hta~bragın.,11 armatörler Al-' niSbetin binde 104 e indiğini söy- cmıberlayn söyliveceği ı1Utkun cak Ru~ gemilerini Alman tah'el-
"i 1 -. ah ,,_ lemMir meali hakkında Krala malumat ! ar. ır..:rinden korkmak- ' ., ba!hirlerinin himaye edeceği bil -

FRANSIZ BAŞVF.KİLİNİN venniştir. 
orveç arın tö 1 SÖYLEDİGİ NUTUK İNGİLİZ HAVA NAZIRININ diriliyor. 

t~· So"Yetıea. r eri de ayni şe- SÖZLERİ Bitarafların ıJrotı>stosu ;"~~tdir rın taleplerini red- Paris 11 (Hususi) - BjHün 
'allin 

11 
· Fransız gazeteleri, Başvekil Da - Londra 11 (Hususi) Hava Na- Brük>cl 11 (Radyo) - Spak bi-

:,·ın. ,.tı·r. ~~.A. .. ) _Kabine, isti- ladye'nin Hitler'in nutkuna verdiği zm 3ir Gingli Vud İngiliz hava taraf memleketlerin gemilerinin 
" .., , cevbı tahlil ediyorlar. kuvvetlerinin faaliyeti hakkında ba•ırılmasının Berlin hükumeti 

r ~e<lerU!ıt.ee~a~ne~in Başf·ve- Ek.selsior diyor ki: ·Bugünkü va- şunları söylemiştir: j nezdinde protesto edileceğ;ni bil-
~ıı~ Uri lJt e 0 an pro e- ziyette Hitler'e bundan daha iyi j •- Hava seferberliğımi.z muvaf- dirmiş~ir. Be.lçika bu protestoya 

J:ıınF.i Sôy;n"ts tarafından teşkil cevap verilemezdi. Karada, deniz- Iakiyetle yapılmıştır. Tayyarele - 1 iştirak edecektir. 
1 it enı0 re~ektedir. Ulmots, !=========================================== 
et ?"<lda y eısidır. Mumaileyh, 

!!'ör~ıııetPılan Estonya - Sov
ııı kı B~e eo.ne iştirak etmlıjti. 
l\ı!Seıı katıkilın oı'llu İlmar Ta
n Ra ıı (J\ EldUıniştir. 

ıı ık Leton .J\.) - Sovyetler Bir-
0 . ..._u\'ıreu!a hududunda bulu
v'"'atıısa rn. '.'rıden bir kısmını 

, ~te ·hava k 010rlü kıt'afarla top-1 
l.o e oJ.iu- UVVet!erini geri çek
~:ı:a 1~~~1ldir~lmektedir. 
, , ~':'llıeti llıiusı) - Fenlandi.-

. .:ı.ı·tıgi içinv~ıyeu gayet va.h:m 
•g, 'l'aın elsınki'den ba~ka 

• '1ni d rı:ersfors ve Aa-bo ~e
~~E'dir~ sıvu halktan tahliye 
···o;ııye 

"'leltı-r,0 ~adar Helsinki'den 
1ı· şım r · hn ki.,iyi b a •ne gidenler on j 
a a}j ıbu .. · ulmuş!ur. Bir kı
~~ola ç~~n Yola, son kafLe de 
, •lnı 11 acaktır. . 

~ ti lOo hl (((u•u•i)- Isvec lıü
l~'t l'aııtn ~ kişilık bir kuvveti se-

l ''»ı 11 ır. 
fl't bıernıek 

e . tt\ete 1_ etlerinin aralarında 
tırn "-l.rar 
lft ııaY':ten verdikleri konferans 
'9 · bir ıaınana tehir edU-

lthıı 
bıt .. ıı 
di.i iltar de - Flnlandtya hüküme

bt ..... Vletıer blokundaki ıa 
it ··•Ulıatif ah-
i "teıtur hitbir tekllfl kabul 
~l'l Söyı' Finlandiya Ba.,vekill 

. lo~·· f'ttıllftir: 
il "ovaya 

tı1' ar &'iden heytt sadece 
1~ 2Ular . 

,
1 

t tıe 01 ını otrt"neC'e'ktlr. Bu 
·t b. ur~a ol· 
!
. Qltat r $Un vaziyetimiz sa-
lt, a hk slya11etlne sadık ka-

~'lth 
lt •lnı ll i 

lt Uıere ;- hll1atl bir tedbir 
IJı~'~ı Ola inlandiyanm hükümet 

•ltı"11r~ llet.ın.1<1 tehrl lahl17e 

- No. 10 - Yazan: RAHMİ YAGIZ 

1 Kanunsani akşaını 
karargaha 

donanmadan umumi 
mühim bir emir geldi 

sis ettikleri üslerde tah. idata .rlrlş -
ti.itleri istihbar edilmektedir. Donan

mayi hüma)'·unun bu hareki.ta mey -
dan verrncoıek Uzere derhal tedbir al
ması ve blr hnruçla düşman donan -
maslle kar~ıiaşması lüzumu karşısında 

bulunulduğu halde N:iri da demir u

zerinde durarak dü~man donanmilsının 

c;ahlllcrlnıize muhtemel taarruzuna se
ylr<"l kalması mucibi teessüftür. İşbu 

vaziyetin tahklklle neticenin serian 
başkumandanlık vek:lletl celllesine 
lş'an mütcmennadır. 
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Başkumandan vekili 
Harbiye Nazırı Ferik 

Nazına 

Şu lfadeslle arhk Ramiz Bepl tama
men tahrik mahiyetinde bulunuyor, 
tereddüdün sıraıtı olmadıtını kendlsl
ne Uıtar ediyordu. 

Amiral bu telırafa verdiği cevapta 
remi1crln acıklı vaılyetlnden bahset
mı.. maamaflh böyle bir abluka teh

llkeslnln ınevzuu bahsolmadıf-.nı, do
nanmanın Averof ve düşman donan

masını keşif maksa.dile bir huruca ha
zır1andıj-ıwı muclbl teessüf bir hal ol-

madıiına cOre başkumandanlık veki· 
letinden verilen telrrafın dona.11n1ada 
mucibi lstiğrab olduğunu bildirmişti. 

Yine bu tetrrafa ek olarak verilen 
bir şlfrede llamldlyenln sür'atle tamir 
edilerek donanmaya lltibakuun temini 

Bahriye Nezareti ve başkuma11danhk
tan rica ediyordu. 

1\-laamafih te4riıı ayı da Amiralin 
cevapları ve umumi karar&'iUıın her 
.rün tekr.:a.rlanan (:duş zorlamalarile 
Keçt.t. 

Sefinesi tamirde bulunan Rauf bp
tan bu sırada umumi kararriha mü
racaat ederek Hamldlyenin tamiri bl

llnclye kadar kendisinin mü~lakll bir 
destroyer ftlotllliisı komodorluiuna 
tayin ile Kaleye cönderllmeslnfn çı

kışı temin edeceflnl bildirmiş, Nazım 
Pa.p bunu muvafık bulmw;, ita.uf Bey 
4 cemlden mürekkep milttakll fUotilli 

komodorıutuna tayin edilmiş, eline 
emrin sureti verilerek yola çıkaral -
mıştı. 

Kı\.nunuevvelln birinci günü Amiral 

İstanbuJa, Bamldi1enlu fkinelsi Adil 
kaplana verdlfi 13 mebden bir şifre 

teırratıuda .. iiÖJ'le bir sual yapıyordu.: 

Dersaadette Ha.midiye kruvazörü 
süvari vekUI Adil Beye 

llamldiy~nin tamirahnın derecei te
rakkisini şJfre ile bildiriniz!. 

Donanma K. Amiral Ramiz 

Rauf kaptan, kinu.nu.evvelln birin
de, elindeki miı:;takll fllotillıi komo
dorluğu emri ile Niriya celmiş, ken
disini karsıhyan iyi arkad~ı Vaslf 
kaptanla birlikte Amirale başkuman
danlığın emrini teblif etmiş, Ramiz 
Beyin bunu umuııti kararri.htan sor· 
masına rağmen huruç vesilelerini ih
zara cirişmiştl. 

Cesur Rauf kaptanın donanmaya bu 
yrni vazife tle iltihakı karşlSwda bir
denbire dtilşen hava, Chmanlı donan
masuu huruca tahrik için ki.fi bir mü
eyyede mahiyetlodeydt. 

Rauf kaptana Yadtı"i.runlllet, Mua
venetlmllllye, Samsun ve Taşoz tor
pitoları verllerek müstakil filotlllfr. ko
modorluiu torsu da bahşedildi. Gerçi 
bu yeni llıdas ediJen $ekil fllotllli ko· 
modoru Uakkı kaptanı telişa dU.,ü
rerek Amiral Ramize müracaat ettir
miş ise de, Amiral, umumi kararriha 
yaphiı mürııcaatte Rauf kaptanın me
muriyeti teyit edillnce susmak mee· 
burtyetinde kalmıştı. 

Yine 1 kıinunuevvel Pnü akşamı 

donanmadan umumi kararriha AmJ .. 
ralin şu şifresi verildi: 

Başkumandanhk vekileU cellleslne 
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Niri 

Düşman fUotlllılsını tenkile memur 
Jl.leeldiye kruvazörünün boi"az hart -
cine l'Önderlldtflni evvelce Lt'ar etmiş
tim.. Şimdi avdet eden süvarisinin ra-

( Devamı var) 

ın~cnıLı. ını alınız. 64 büyük sa
hifelik milnderıcntı içinde en dol
gun nıakaleleri ve en güzel ya

zıları göreceksiniz. YEN! TÜRK 
yegane kültlır ve san'at mecmua-

«- Aeaba, dedik, sizden, bu. anlat
tıklarınızı krndi eıtnl7lt" yazıverme -
r.lzt rica eder~ek biı:i kırar mıo;ın12:?1o 

O da. güldü ve: 
•- Aman dedi, yapmayın ... Suriye 

hudutlarından ge('mf'k, benint en ta-
r.ıdu·. 1 t be 

~~~~~~~ı;ı;ı~~~~~~----b-li-hakkımdı: _F~~una ... r~ :-e_n_, __ ~ 

·----13 
Birinci Teşrin 

CUMA 

• TAKSIM Sinemasında 
Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı 

GÜLNAZ SULTAN 
Matinelerdı:-n 1 Dabdei:ıeler ... Şa.şaalar filmi. .. Milyonlar 

itibaren 1 sarlile vücude gelmiş lüks, ihtişam filmi 
.. n:ıımıııccıı•••P (1001) gece masallarının en mulı.teşemi... 

G&ler kamastmcı dekor ... 10,000 !erce fıgüran ... Büyük aşk ve i:hti.
ras şahesed .. . Şundiye kJlJdar hiç bir türkçe filimde görülmemiş 
musiki hqeli. .. in tanınmış musiki üstadları .. . En beyenilen rıilı.

neva2 par7:lar ... l\'Ieş.'ıur kemani SADİ IŞILAY idaresinde 35 kişilik 
mu!hteşf'n: rnz heyeti arasında meşhur okuyucular: SAFİYE TO -
KAY_ VEDİA RIZA - MUZAFFER GÜLER - SUZAN - HAFIZ 

BURHAN - HAMİT - MUSTAFA ÇAMLI. 
İlaveten: En yeni EKLER JUR NALDA: Almanların havadan, del nizde~, kaı adan l'olonyaya taarruz.lan ve günün son havadisleri. 

Yarın akşam L A L E 
Sinema IP.evsiminin en muzaffer haftasına başlıyor. 

Dünya maı~bua1ını ayaklandıran 
Frans11 eJebiyatında yıkılmaz bır devir yaratan ... 

Fraıısız sanayii ne zaferler kazandıran ... 
Dahi EMİL ZOLA'nın göklere yükselen eseri: 

HAYVANLAŞAN İNSAN 
( La Bete Humaine) 

JEAN GABİN - SİMO NE SİMON 
Yrıan kşamdan itibaren LALE sinemasında 

Localar ve nwnaralı koltuklar bugünden satılmaktadır. Tel: 4359:! 

,. Bugün ve yarın SA K A R YA Sinemasında imi\, 
&.srın musiki fevkali.delltl... Fransızca sözlü 

BÜYÜK CAZ 
Şaheseri «öslerlllrcr. Baş rollerde: ALiCE FAYE ve TYRONI! POWEB. 

Son iki &ilndeo istifade edinlı. 

' 

•- Anlattıklarımı yazmıya çalı) 

tını. Becerebildfiimi hiç sanmıyorur.ı. 
Fakat buna rağmen sadece. VC'"tdiiinı 

SÖzi.ı tutmuş olmak ic-ln göndrriyorunı. 
Bilmem, tashih olun::.rak neşrrdiJtbi

lecek hale sokulabilmesi mümkun mu?• 
Bu mütevazıane ınektuptan sonra, 

san'atkıirunızın )'azdıklarını, buyuk bir 
zevkle okuduk. Bir tek kelhn hıe 

dokunamadan size de sunacatımıL bu 
yazıyı okuduktan sonra, se\iılmU san
atkirunudan ba~ından ceçenleri y"lr
masını istemekle ne kadar isablf'lli bir 
harekette bulunduğumuza, biziln g-ib 
liİZ de inanacaksınız: Zira yaz dık!.1.ru11 

okuduktan sonra inandık ki , san 'al~ r 
Safiye, sade .rliztde bir cokuyucu• d··
fU, ayni zamanda nıükemmel bir 
.yazıcı• imiş!. 

Safiye'nln 
bu satırlar, 

kaleminden ı:-ık:?n 

bize sade. san'a.tl ırın 
ba~ından 1"eçenlerl öğrenmek lnıkl!'lt· 

m defli, onun ilk yaz.ısını t•~ n \ 
tırsahnı da kazandırmq olaeak' 

il. ~ı. 

[Yarın Safiye Aylan n a "r • .,,_ 

dan macera~ını dinliye('t>k•; izi 

1 ••••• ••••••••• ••••• 

Asker Gözile 
1 (Bi,.;nci sahifeden de,.om) 

J Fransız topçusunun kaıhir btr yan 
a~i Alman taıhkimatının b:, kıs

ı mını düşürebilir, hiç değilse cep-
i he hücumunu kolaylaştırır. 

Biraz daha ileri hareket '.\fozel 
ile Ren arasında kalan mü.selles -

1 teki bütün mıntakayı te-hlikeye 
duşürür. Orta Rendeki sanayi mın
takaısına, yani Kulblenç ve Kolonya 
mınta.kasına en kestirme istika -
metten varılır. 

Morel boyunda ilerleme Alman
yayı Lüksemburg hududundan şar
ka atar. Almanlar için de yukarıda 
sayılanların tam makilsu z;kredi
lebilir. Görülüyor ki, Mozel ile 
Ren arası hakikaten cephenin can 
alacak yeridir. Almanlar ilerlemiş 
vazlyetinde bulunan Fransız kıt'a
larını ne pahasına olursa olsıın sö
küp atmak ve Lüksem'burgun ce
nubunda genişleyici sahaya ulaş
mak ınedburiyetindedirler. Yahut 
ta Lükseırllıurgun bitaraflığını bo
zara!< Mozeli garpten çevirmek zo
nmdadırlar. 

Hulasa bir taşla iki kuş vurmak 
için her iki ordu ei!er bir harekete 
geçeceklerse, bunu Mozel cephe -
sinde yapacaklardır. 

ERANIHARP 

Halk Opereti temsilleri 
Bu akşaım 

BU HESAPTA YOKTU 
Operet 3 perde 

Dobo Balet büyük orkestra 
2;1 35 ~o 



(M i L L i p i Y A N G 0) 
M iLLi PiYANGO iDARESiNDEN: 

1- Milli Piyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa çıkarllmıştır. 
2 - Perakende olarak satmaja mecbur olduklart intikal planı blletlerl için her bayie seyyanen yüzde 10 Komisyon verilmesl kararlatt1rllmıttır. 
3 - Milli Piyango bayii olmak için teraltl anlamak ve bayilik ruhsatnamesi almak lstiyenlerln lstanbulda Karaköy Ziraat Bankası altındaki eski Natta seyahat 

acentesinin bulunduğu gifeye ve dlfier mahallerde Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarına hüvlyetlerile sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayillk lstlyenlerln 
ise hUvlyet ve ikametglh adreslerini gösterir bir arzı hal ve iki kıt'a fotoğraf Ha birlikte mUracaat etmeleri. 

TEKKOLLU CEMAL 
GİSESINİN MUHTEREM HALKA MÜHiM BİR İKAZI! .. 

~ 

Çok dikkat ediniz ! .. Açıkgözlere on para bile kaptırmayınız !.. Tayyare P]yangosunun son Altıncı Keşidesinl, diğer •• •• • • • • g~şelerden al?1ış ~lsanı~ '' EN B LJ YUK JKRAMJ YELER/ DAH J on para kesmeden 
bıle çıkacak ıkramıyelerı . '' derhal ~·ereceğim. 
Birinci ke,ideden itibaren muntazaman gişemden devam eden müşterilerimin son altmm keşide biletlerini aym on· birinci günU öğleyin saat 12 ye kadar sakhyorum. 

8 A • 

Tayyare Piyangosunun yerine kaim olacak ( M 1 L L 1 P 1 Y A N G O) biletlerinin birinci keşidesi iki gün 
sonra satılmıya başhyacaktır. Şimdiden yeni zengin plônı okuyunuz. 

Tafra seri ve muntazamdır. Taşradan sipariş iç_in kısa adres ( i S TA N B U L T E K K OL L ü ) 
~------------------~----·--------maE!Dam--ıa:mm:s:ım11zmmmı-.• Tekkollu Cemal Gişesi Sahibi 

siparişleri çok kafidir. 

SAÇ EKSIRJ 

Komoien 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri• 

ni giderir. 

lngillz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan: 

Mektebin 939 mall 11enesi iase ih.ti)'acmdan olan 4:9000> kilo toz ~eker a~ık 
ek8fitmeye konulınuatur. Beher kilo · toz ıekeriD muhammen bedeli «27.50> ku
rut olup ilk teminatı cl86> liradır. 

Eksiltme 23/10/939 tarihine rastlıyan Pazarte:ıi günü saat «15.00> de mek
MIP binası dahilinde toplanan satın aım. komisyonunda yapılacağı arnkadarlarca 
malfun olmak üzere ilan olunur. 4:8109> 

IST ANBUl K APOJ 
BiZANS SARA 

'No. 112 Yaıan: M. SAMI KARAlı'..tı.L 

lstanbulun muhasarası esnasında şehir 
dahiliHde ikiyüz bin nüfus nıevcuttu 

Heybeliada kalesinde z.ırhlı Bizas 
askerleri var~ı. Ve adada imparator
luk hanedanına mensup manastarlara 
sürgün Prens ve Prensesler mevcuttu. 

Baltacıoğlu tayfasına toplattırdığı 

bir yığın ınahrukatı kalenin etrafına 
yığdırdı ve üzerlerine zift ve kükürt 
döktürdükten sonra ateşe verdi. Alev
ler, mazgalların fevkine çıkarak mü
dafiinin birçoğunu mahveyledi. 

Ve bazıları alevler içinde kaçarak 
amana düştüler. B~ sı.ıretle adaları 
zapteden Türk kumandanı ahaliyi, 
Prens ve Prensesleri esir eyledi. 

Bu adalar harbi oldukça honrizane 
olmustu. Ti.irk bahriyesi için büyük 
muva!fakiyetlerden idi. 

Bu, hakikaten aman vermiyen müt
hiş bir Türk cengi olmuştu. Büyük -
ada kalesi de Türklere zorlu müdafa
ada bulı.ınmuştu. 

Fakat, her biri malüm akibetlere uğ
radılar. 

i~tanbulun mı.ıhasarası esnasında 
§ehir dahilinde iki yüz bin nüfus mev
mttı.ı. Tarafkir bazı ecnebi gazeteleri, 
Jınparat-0r Kostantin ordusunun sekiz 
•n bin ki~iden ibaret olduğunu kay-

dederler ve sözde bu sek.iz bin kişilik 
ordu ile Fatihın kuv,:etleıine karşı 

koyduklarını iddia ederler. 

Ve yine Fatihin ordularını da dört 
yüz bine çıkarırlar .. Halbuki; şehrin 

Marmara, Haliç ve ,kara tarafındaki 

cephelerinin müdafaai esasiyesi Av
rı.ıpanın her tarafından gelmiş olan 
muhtelif hıristiyan milletlel'ine men

sup ecnebiler tarafından icra olun -
duğu ve bix takım ileri gelen kuman
danlar tarafından on iki müdafaa mın
takasına ayrılarak Türk taarruzlarına 
karşı konduğu ortada bulunan haki
katlerdendir. 

Avrupadan, Papadan, İtalyadan ge
len imdat kuvvetlerini imparator Kos
tantin lruvvetıeri ile karıştırarak mü
dafiinin sekiz binden ibaret olduğnu 
yazmak ve iddia etmek gülünçtür. 

Demek • ' uyor ki etraftan Kostan
taniyeye aırnı akın gelen bunca mua
vin asakir ceman yekun ancak 2500 
raddesinde idi. Bu derecesi ve bu de
rece mübalagalı iddiada bulunmak ta
rih huzurunda gülünç olmaktan ba:ı

ka ı1eyi ifade eder. 

Muhasarada hemen bütün İstanbul 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğun
dan: 

Mukaddema Beyoğlund::ı Bayram so
kağında 28 numarada mukim iken ha
len ikametgahları meçhul bulunan ölü 
Nikola Vitalis varisleri Armanda Hanri 
Nikola Vıtalise: 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin 
murisiniz müteveffa Galata posta mü
dürü Nikola Vitalise izafeten aleyhi
n.izde İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
mahkemesinin 17 /6 /937 tarih ve 935/ 
840 ve iUlm 41 numarasına mukayyet 
olarak istihsal ve infaz için dairemize 
tev~i edılen hükmü ilam mucibince 
tahsili tekarrilr eden (860) lira (17) 
kuruşun dava tarihi olan 927 den iti
baren aslını çekmemek üzere işliyecek 
senevi % 5 faiz ve % 5 ücreti vekalet 
ve 1162 kuruş masarifi muhakeme ve 
icra masrallarile birlikte tahsili ala -
caklı vekili tarafından talep edilmiş ve 
bu sı.ıretle tarafınıza gönderilen icra 
emri ikametgahı hazırası meçhuliyeti 
itibarile teb!Jğ kılınamıyarak tebliga
tın 25 gün müddetle ilan icrasına icra 
Mkimliğince karar verilmiş olduğun
dan ilan tarihinden itibaren mezkür 

müddet zarfında ve 939/ 3283 dosya 
numarasıle mahktımunbih borcunı.ızu 

vermediğiniz veya icranm tehirini 
müstelzim olmak üzere tetkik merci
inden veya iadei muhalreme yolu ile 
ait olduğu mahkemeden ve yahut tem
yiz mahkemesinden bir kaı·ar getirme-

diğiniz ve yine bu müddet zarfında 
mal beyanında bulunmadığınız takdir

de mezklır müddetin hitamını mütea
kip cebri icra suretile icap eden ka
nuni muameleye tevessül kıJınacağı 

malumunuz olmak ve icra emrinin ta
rafınıza tebliği makamına kaim bu -
lunmak üzere keyfiyet iHinen tebliğ 

olunur. 939/3283 

ahalisi ve burada bulunan ecnebilerin 
silaha sarılarak kalenin müdafaasına 
memur asıl Rum askerleri ile bfrlikte 
:ıehrin tahlisine çalıştıkları ve hele 
muhasaranın son zamanlarına doğru 

geceleri tabesabah kale bedenleri ü
zerinde kaldıkları doğruyu yazar ec-

nebi kitaplarında münderiçtiı'. 

Müverrih Haınınerin Galatadaki Ce
nevizlerden başka bütün müdafiinin 
ku\ vetinı 2500 miktarı ecnebi olmak 

üzere takriben sekiz bin adam olmak 
üzere 'göstermesi ve imparatorun bu 
kadar asker ve etraftan gelen on dört 

sefine ile, yirmi kilometre imtidadın
dak.i İstanbul bedenlerini muhafaza 
ve müdafaa eylediğini beyan etmesi 
cidden gülilnecek ahvaldenclir. 

Hammerin sekiz bin raddesinde gös
terdigi müdaiiin tahtı silahta bulunan 

~ lEMAL GÜVEN 

ile SABAH öGLE ve AKŞAM 

ı 1 

İstanbul Belediyesi İlanları 
J ilk Muhammen 
teminat bedeli 

72,60 960,00 

108,27 1443,50 

Haseki hastahanesine 939 mali yılı ihtiyacı için alınacak 

750 kilo İdrofil pamuk 

rHer Nevi MadenKörnürünü Yakat 

Deposu: 

Beyazıt, Yeniçeriler, 

Tramvay caddesi 

No. 114 

1-De--v-le_t_D-emlryolları ve Limanları 
l9letme u. idaresi lllnlsrı 

20,70 276,00 

Hastahaneler için alınacak yatak yüzü, sargılık bez ve 
patiska Muhammen bedeli 17030 Ura olan 41600 Kg. muhteUf cins motör yağı 21. 

ve 11/1939 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasırııll 
satın alınacaktır. 

Konservatuar yatı kısmı için alınacak beyaz peynir 
kaşar peyniri 

150,00 2000,00 Mı.ıhasebe teşkilatına bağlı şubelere alınacak soba ve soba 
kurulması. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikatarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 12/10/939 Perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdilrli.iğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bı.ıltınmaları. • (7753) 

lli< 
teminat 

593,97 

Keşif 

bedeli 

7919,59 Kadıköy İbrahima ğa - Prevantoryum yolunun Üsküdar -

Bu işe girmek istiyenlerin (1277,25) liralık muvakkat teminat ile kanurıııl 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayn.i gün saat 14 de kadar komisyon rei· 
liğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olaı-ak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşsıll 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7953) ...../ 

Orman Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz için elektrik ve kalöriler ... 'iye ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin asıı:tf 

liğini yapmış olması ~rtile diploma, bonservis ve saire gibi ihtisas sahibi ,l 
duklarına dair vesaikle birlikte Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fal<V~ 
tesine müı·acaatları. (8285) ~ 
~~~~----~~~~~-:-~--~~...;___; __ ~ _____ _,,,,, 

Kısıkb iltisak kısmının esaslı tamiratı. _.. 
113,31 1510,80 Bostancı _ Maltepe yolu asfalt tamiratı. 1 GÖZ HEKİMİ 

Dr. Nuri Fehmi 
Üsküdar İcra memurluğundan: 

Keşü bedelleri ile ilk teminat mi~tarları yulrnrıda yazılı işler ayn ayrı 

açık eksiltmeye konulmuııtur. İhale 12/10/939 Peı·şembe günü saat 14 de Daimi İstanbul Belediyesi karşısında 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliplerin Bo~tancı - Maıteı:ıe yolu tamiratı için buna benzer en Ayberk Apart. ;::ı. 2321~ 
az 1000 ve İbrahimağa - Kısıklı yolu tamiratı için en az 5000 liralık iş yap-
tıklarına dair ihaleden 8 gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları .fennl clı- -~ı;;;~b.:;l ·~s;·i·~~ ;~hk~;.;;;~"" '1j~,·inı:tl 
liyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları He ihale günü muayJen Ticaret Dairesinden: 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7754) Posta, telgraf ve telefon müdürlügü-

Beyoğlu Tahsilat Mü :lürlüğünden: 
Eyi.ipte Bahariye caddesinde Hamiyet k:.ontrapJıik fabrikasının muamele vergi

sinden dolayı haczedilen B. B. b; 3 murkalı ve 120X200 eb'adında 5750 adet 
kontraplAk 13/10/939 tarihine raslıyan Per~embe günü saat 10 - 11 arasında 

mezkur fabrikada aleni müzayede suretile satılacağından talip olanların yevmi 
mezkur ve saatte fabrikada buulnacak icra heyetine müracaatları. (8256) 

1 inhisarlar 
Cinsi mık tarı 

. 

u. Müdürlüğünden: 

Muh. Be. Ofo7.5 temi 
Liret Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli saati 

, 

ne izafetle vekili avukat Memduh T;ı-
hir Sirkecide Mes"adet hanında '33 .No. 

Üsküdar Jcra memurluğundan se , 
yoğlu Küçükparmakkapı Abdullah s0' 

kak eski Seferoğlu apartımam ikillc' 
kat 8 No. da iken halen ikametgfVl 
meçhul SalAhattine: 

Üsküdarda terzi Mehmet Biyeııt:i~ 
25 liranın masariflle birlikte haciz yo' 
lile mahsubu hakkında vaki takip 1 ' 

ödeme emrinin tebliği kanuni mudde' 
tin hitamı üzerine gıyabında ve ji(~' 
metg§hınızda mevcut duvar halısı \·C 

bir adet halı seccade ve bir adet tab11
11 

halısı haczedilmis: ve icra ülfis ka11ı1' 

nunun 103 üncü maddesi mucibiJJ~ 
çıkarılan davetiye varakasının ikD ' 
metgfibınızın meçhuliyetine binaen ı:ı" 
latebliğ iac:ie edildiğinden icra Mklııt' 
liğince ilanen tebligat ifasına karar \~ 
rllmiştir. İşbu ·mının neşri tarihinde~ 
itibaı·en 20 gün zarfında zabıt varaJı'.8' 
sını tetkik etmek üzere dairemize ıJ111' 

t t . . . ..ıl' racaa e menız ve ıtırazınız varsa ., 

yerli ve ecnebi askerin miktarı olsa Misket şarab1 100,000 adet 

Lira Kr. 
370 :n 75 Açık ek. 14 

lı odada mukim Maks Klayin aleyhine 
939/ 1114 No. ile açılan dava at•.ıuhıı 
linde: Maks Klayinin idareye 1659 lirıı 
mukabilinde vereceğini taahhüt ettıği 

282 adet terazi ile 82 gram takımı ş:>·· 

raiti mukavele veçhile matlup evsafı 

haiz olmadıkları dhetle reddedill""iş ve 
yerine diğerleri satın alınmış oldu -
ğıından arada ha~ıl olan Iiat farkı o~ 
larak gayri ez mahsup 195 lira 45 ku
ruşun faiz' mesari.fi muhakeme ·ıe ıı
vukathk ücretile beraber tahsili hak
kında açılan davadan dolayı müdd<.!a
aleyhe gönderilen dava arzuhali sureti 
mumaileyhin ikametgAhınm meçhuli-

dil'meniz aksi takdirde icraya de\·oıı' 
o' edileceğini tebliğ makamına kaiJl'l gerektir. istanbulu müdafaa eden as- etiketi 

kerlerin miktarı elli binden aşağı ol- Kulp rakısı etiketi 
madığı muhakkaktır ve bu miktara, Vermut etiketi 
silaha sarılmış ahalinin ve İstanbula 100 lük 

200,000 > 
25,000 > 

1630 -
238 75 

112 25 
17 90 

> > 
Pazarlık 

14,30 yetine mebni bilAtebliğ iade edi:mie 
15 olmakla hukuk usulü muhakemeleri 

civar köylerden ve kasabalaı·dan de
halet ve mühaceret eden Rum ahaliyi 
de katarsak yüz bini bulur. 

Şurası muhakkak ki; büti.ln İstan

bul Rum halkı, ecnebiler de dahil ol
duğu halde silaha sarılarak Türklere 
karşı kaleleri müdafaa etmişlerdir. 

Görülüyor ki, hıristiyan müverrih
lerin ekserisi İstanbulun fethinde, im
parator ordu ve donanmasını zayıf, 

Türkleri yüz misli fazla göstermeğe 

gayret etmişlerdir. 

Hatta o derece ileri gitmişlerdir ki, 
Bizans donanmasını bile üç beş gemiye 
indirmişlerdir. 

(Devamı var) 

kanununun 141/ 142 inci maddeiel'i nıu-

Vermut etiketi 
50 lik 

10,000 > 89 - 6 68 > 15,90 cibince Yirmi gün müddetle arzuhal VE' 

I- Şartname ve nümuneleri mucıbince yukarıda yazılı muhtelff cins etiket 
hizalarında gösterilen usullerle ek.iiltmeye konmu~tı.ır. 

rr- Muhammen bedelleri, muvrıkkat teminatları, eksiltme saatleri hiıal<ı-

tmda yazılıdır. 
III- Eksiltme 24/X/939 sah günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv- Ş'.lrtnameler her gün sözü geçen 9ubeden paras12 alınabileceği gibi etiket 

nümuneleri de görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunı.ır. (8075) 

Sahip ve netriYatı idare eden Baflnuharrlrl 
ETEM iZZET BEN1C• 

Buıld9' 7erı SON TBLG&U' Matbaua 

davetiye ilanen tebliğine karar veril
miş ve muhakemenin 6/11/939 tari
hine müsadü pa1Yc1rtesi günü saat 14 de 
talikine karar verillllİI olduğundan ve 
dava arzuhal sureti de mahkeme dj
vanhanesine talik kılınmış olmak!a 
tarihi ilandan itibaren yirmi gül1 zor
i'ında mahkemeye müracaatla dıwa 

arruhıdini tebellüğ eylemesi ve mu
ayyen günde mahkemeye gelmediğimz 
ttıkdirde hakkınızda gıyap kararı ve-
rileceği n~n olunur. (39/1114 

,_.-.....--~~~.....,..._... .... 

BEŞ HASTA VAR 
Tefrikamızı yazılarımızın cokJuğun

dan dercedemedik. Özür dileriz. 

lunacağı ilan olunur. 939/ 719 

Çatalca asliye mahkemesinden: 
r 

Çatalcada posta ve telgraf idare5, 
nin sabık Samatya müvezzii Mims1~1 

nanlı Hüsa.mettin aleyhine açtJğ1 al~: 
cak davasında müddeaaleybln ikarı1e 
gahınm meçhul bulunm::ısındao tell' 

ligatın gazete ile ilan edilmesine 1'·
11'. 

men gününde mahkemeye gelmedi#'JI, 

den hakkındaki gıyap k1rarınm ıı$~' 
lün 141 ve müteakibi maddeleri · ;ı\., 
Cibince beş gün zarfında gazPte jle jl~' 
nına ve bir suretinin mahkeme di\''

11
, 

·ı 

hanesine talikine ve mu'ıakeme gı 1 

nünün 9/11/ 939 Perşembe günil ·~~ 
10 na bırakılma."1Wt karar verJJıl 
ilfin olunur. (11168) 


