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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Nihayet idrak BAL TIK'T A VAZiYET V AHiMLEŞTi ! 
edilen bir 
hakikat Hitler' in yıldırım harbinden evvel ita/ya ile askeri 

~;;..=::;.'itti{ akını harekete geçirmiye çalışacağı anlaşılıyor 
yfik hakikatin nihayet -----------------------

::!...._:: ...... ~;o~a:a ....... batla.......,ndığın..__11 Finlandiya tav~ssut isterse Ruzvelt harekete geçecek-
_!azan: ETEM İZZET BICNİCB 
ıı11araı ıııt; • fataı dalma leca- kartı 

ıııu leoaıııı ve topla bir Balkan birili! 
Obı~aa eltJilmla sulh preıııılplerl 1-
lar Odtr. Tereddöl ve oo.ı ı~lrllen yıJ
rlıı lıaJbolda, Bala veya oevabm ilze
ıı.!:., dunııqa IUzwn 7oklar. Ancak, 

J&l'lJD&da.nna deva1Db ıulh ve 
:""'i7eı ıellreeek, her mlllelln hllrrl •el 
1.,, Ye lallkWJııı kefalel altında ba-
.. ı.:ıır&cak olaıı bö7le bir blrlli!n le· 
~ tiJ. etmesindeki faydanın 1enl yeni 
biıı edllmlye bllflandılıııı &örmek 

lbenuıuıı ed.17or. 

1 ~ - llumen hudutlarında son 
~ aakerlorln ıeri7e cekllmesl, 
lltU - ltumen - Yu1"oslav mukare.
fbıtn llllinaaebetlle Roman:ra ıazelele
lttt bir dofu - oenup Avrupaııı bloku 
,.1 kktUü lmllıwıdan ıeııl4 bir m
b le bahsetmekle oldnklarmı ajana 
•bor veriyor. 
llalli, Sof:racla çıkan Slovo •azele

:.:ın Ainuuı lelıllkeslne karJı :razdılı 
b lıale .Rumen ıııalbualı larafmdan 
"V ararettı nqrtyata mevı.u olmq, ctJnt
,_ersuı. bllarar, fabl, icabında mllş
'"'•k ha k ı•-b re e "' boluumı:ra mnkledlr 
lr Balkan blokunun '-kl<Wü lmlti

ııııu "'"•d•lıııltıır. 
B.uıne.n 

Sotyad ıazete:Jerlndekt bu nefriyat, 
a h"811 o•-·-Yurosı ......,,. ba.tlll'an idrak, 

dikk~ı:v:radak1 lıarel<rller ıtınlln çok 

11 
fa1an hadbıelerl arasındadır, 

t.... ir dolu - Hn•P Anı:ıpea1 bJoku 
""""kktilünden makaadm ne oldufunu, 
:tl!ti7alm melıılnl rönnedlflmb; için 
d llıııı:roruz. Ancak, Ballıan blrllif lfa
tesı Barlhllr ve metin aramll'& lilzıım 
b;tıııeden de özerlnde fikir :rilrtilüle-

lr. 

1 
111•ce huıüne kadar dtiııya hlidlse

::,ı ka'11Smda bitaraf; fakat, lecavüz 
ltlı; •lltrtne karşı mUlesanll, tek külle, 
leş ordu halinde bir Balkan blokunun 

1 •kktıı edememesine iki ııebep imll 
::. ıııuşıur. Birinci oebep, Bu)6arlstanın 

111 hareketi· ikinci sebep de Roman-
lanın , 

Alınan, Yqoı:tlavyanın hem Al-
:""· hem İtalyan te•lrl lasaYVUr el· 
• :•hıden Uert:re ıelmlşllr. Daha 
d ~ • tahsi bnaaUmlz.e .-öre bu Ud 
.:.\>le.tin 7lne iki devleti Jı:u,kulandıt-
11ı··lllalı; hesabına fevkalide muhterlı, 
..::çltnlp ve müleredd.11 davnı&mala-
1 dan olnn,.ıar. Bullin için Alnıana:""' llalkanlara inmesi lhllmallnln ..,!'• ltçDmlşllr. Romanya lir Al -
O&rı.1anm lrllbalı kalmadıtı ılbi Ma
~tıu:ı Roman7a ile anlaıpnası da 
•lııı larııı Almanyadan u.aklllfllllf 

lll•ruım birinci dereeede leulıör
----(Devamı 3 üncü sahifede) 

. ,,, 
1 z ·r,,' 
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Çemberlayn bugün nutkunu söyledikten sonra artık Hitler'e hiç bir cevap verilmiyecek -Almanlar bilakay. 
düşart tahtelbahir muharebesi yapmıya karar verdiler -Galiçyanın petrol mıntakalarını Almanlar işletecek .. 
lngiliz başvekilinin 

son sözü 

fn&ilh Başveklll Çemberlayn avam Kamarasında nulnklanndan birini 
~övter ken 

Londra 12 (Humısi) - Başvekil 
Çemberlayn dün ve bugün. isti. -
şarelerine devam ederek, Hıtlerın 
nutkuna vereceği cvabı hazırla. -
mıştır. 

Çemlbrlayn'in ıbugünkü nutku 
Hitlr'e son cevap olarak telilk~ 
ediJımektedir. Siyasi mehafilin !bü
yük ehemmiyet verdiği bu nutuk
tan sonra, artık yeni nutuk düel-

aa.hasm1 cö.sterir harita 

ehemmiyette noktaları ele geçir -
moği isti.hdaf etmediği de görü -
nü~r. Dalıa doğrusu •bu cephede 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

!osuna ihtiyaç kalmadığı kanaati 
hasıl olmaktadır. 

ÇemJberlayn muhalefet lideri At-. 
le ile de görüşmüş ve nutkun met
ni hakkında mutabık ka'lmı.ştır. l 
Kamara l:ıugün tarihi günltnnden 
•birini daha yaşıyor. Birçok lider -
ler söz söy liyeceklerdir. Çember
layn'in nutku, esas hatları itiba
rile Daladye'nin geçen defa söy
lediği nutka benzemektedir. 

Bütün gazeteler artık vaziyetin 
tamamile tavazzuh ettiğini*-müte
caviz Almanya ya karsı söylene -
cek yeni bir şey kalmadığını te -
barüz ettirmektedir. Çcmlberlayn'in 
bugünkü sözleri, Hitler relimine 

(Devoını 3 üncii sahifede) 

Piyangoda 
kazananlar 

Bugünkü son keşidede ka
zanan numaralar iç 
ııahif.elerimizdedir 

1 KISACA 1 
Bu millet nasıl harp 

eder?. 
Berlinde mütareke taylası çıkar cık

maz halk o kadar sevinmiş lı:i, lokan
tacı ve meyhaneciler bile çıl&"ına dön
müşler: 

- Y a.şasın sulh ... 
Diyerek halka bedava yemek ve 

içki daiıtmı~lar. Fakat, harbin devanı 
ettiği haberi tekrar ya.yılınca hepsi 
yıldı.rımla vurulmlllf& dönmüşler. 

Anlaşılıyor kl, Alman mill~U değil, 

Alman hükümetl harbediyor. Hü.kU ~ 

metler ınflleta;i.z harbcdl'miyeceklerine 
göre bu haleti ruhiye tezahürleri için
deki bir millet nasıl harbeder7. Haki
katen !DC:iel~dir!. • * 

Hitler'in 
gizli 

Şartları 

Finlandiya dahiliye nazırı vaziye
tin vahamet kesbettiğini söylüyor 

Pariı; 12 (Hususi) - Alınan po
lis müdürü Himler'in Milano'ya 
r.'tıııc;i, Hitl.er'in bu yakınlarda 
Musolini ile görüşmek niyetinde 
olduğuna dair tefsirlere yol aç -
1!Jıştır. 

İskandinavya devletleri büyük bir endişeye 
düştüler, icap ederse Finlandiyaya yardım 

edeceklerini bildirdiler 

Fakat zannedildif!jne göre, Hit
ler ya Maroşa;J Göring'i veyahut 
Hariciye Nazın Fon R'oblıentrop'u 
İtalyaya <jlÖnderccektir. Bu ziya -
retten maksat, Alrnanyanın sulh 
tekliflerinin doğru ve haklı oldu
ğuna İtalyayı in.andırmak ve İt.aıl
ya yolile de Almanyanın iaşesini 
temin etmektrr. Hitler, nutkunda 
söy l.cmediği ve saklı tuttuğu diğeı• 
bazı sulh tekli~rini de Musolini- ı 
ye bildireceği zannedilmektedir. 

Fin Cumhur Reisi Radyoda Ruzvelte hitaben 
bir nutuk söyliyecek 

Helsinki 12 (J. D.) - Dahiliye 
nazrrı büyük Finlandiya şehirle
rinin tahliyesine devam edildiği

ni, ~iWkii varüyetin cfl<.>vkalade su-1 
rette vehamet kesbettiğini bildir
mi:jtir. Sovyetlerin talepleri Fin-

I.andiya lıük)llneti tarafından gay- yı Daninıarkada da büyük bir he
rikal:ıili kabul olarak tciakki edil- yecan vardır. Eğr Ruslar Finlan • 
mek.tedir. diya körfezinde bir kontrol iste.r-

İsveç ve Norveç hükumetlei'i. dj lerse, bunun kabul edileceği ve da.. 
Finlanı!iyaya yardım edeceklerini hiı ileriye gidilmiyeccği kana,ati 
bildirmiŞI.erdir. vardır. Alanıd adalarında Rusla .. 

_Finlandiyadaki va.ziyet1ıen dola- (Devamı 3 ill'.'cil sahüede) 
~~~~~~~~~~~~~--~-c 

_ı _RA_o_v_o_oA_N_A_L_o_ıG_ıM_ız_H_A_BE._R_L_ER_I, Maki eye 
Polonya muharebesinin cağı ha'ber verilmektedir. Mareşal v • k 

feci hlaııçosu Göriııg ve Braubiş tarafından Jıu e rı r en • 
Berl . 12 (Rad M i hususta tanı.im edilen planı Hitler • 

ın yo) - erkez ka:bul etmiştir. -
askeri daire, Polonya cephesin - · Hi t .. ı ·· 1 Lo d 
deki Alman zayiatının tam mik - n .mus n,maıı .~rı _n raya 
tarım Hitler'e bildirmi~tiı) Buna hır hey et gonderdıler 
göre, Almanlar 1 - 28 eylfil tarih- Londra 12 (Radyo) - Hindista-
1.eri arasındaki muharebelerde 91 nın lııgiltereıe harp yardımı ve 
bin 200 ölü, 63,000 ajtır yaralı, 84 Hint ordusun".!' te§kili . şekillerini 
bin 900 hafif yaralı ve 43 bin ka - tesbıt etmek uzere Hını Maliye 

Almanlar son günler
de tazyiki artıdılar 

yıp vermişlerdir. Nazırı Zaferullah Han Londraya 

Bundan ıbaşka Alınanların Po- ı:ıelmiş bulunmaktadır. Nazırın ri-R nehrı"nı"n kabarması u""zerı"ne su 
lonyada 551 tankı, 89 avcı, 216 ha- yasetindeki h~yet ~y~i zamanda en 
fif bom'bardıman, 107 ağır i:ıombar- Hınd.ıstandakı .muslumanlan. da it d k l k k k b 1 d 
d:ıman ve 9 keşil tayyaresi harap teı:ıısil etme~r. ~azır H~dis.- a Jll a a ma Or USU aş a J 
olmuştur. 177 tayyare tamire muh- tanın çok zengınlerinden bırısıdır. 
taı; bir haldedir. Ve husust tayyaresile seyah_at et.-

Bilik d"" art b lb hi mektedir. ay uş ta te a r Mısırda örfi idare 
muharebesi kararnamesi 

Londra 12 (Radyo) - Alman - Kahire 12 (Radyo)- Meb'usan m•e-
yanın buıgünllerde :bilakaydüşart ıısı, örfi idare kararnamesini tasvip 
tahte1baıhir muharebesine başlıya- etmiştir. 

Ben casus muyum? 
Safiye Ayla' 

nın ilk 
makalesi 
Güzide san -

atili Safiye Ay
lanın Suriyeye 
girmesine rnüsaa ... 
de edilmemesi mü
nrurobetile vaki hii
disey i haber ve -
rirken, bunun iza
hı.nı gazetemizde 
san'atkiirın bizzat 
kendi yazısı ile ya
pılacağını da kay
detmiştik. Kıymet

li muganniyenin 
makalıesini bugün 
neşre baŞ!adık. Bir 
ses san'atkarı ol
duğu kadar kuv
vetli bir muharrir 
de olduğu anJaşı -
lan Safiye Ayla -
nın makalesi bu -

..... ı 

Parb 12 (A.A.)- Alman 7ölıael< I Mooelle oopheslndo bulıman kuvvel-
kumanda heyeti, PnnsızJarın aevkuı.. ler b•lrkında malfl.mat istihsaline ka~ 
een bakımından nd7ollerl ile Rhln - nr vermiş &'ilrtlnmeklecllr. 

[ Devamı ve diğer telgraflar En Son 
Dakika sütunumuzdadır. J 

ÇERÇEVE 

Harp ve kültür 
BulundoJmnrı yer mahfuz btle olsa, bir yan&"ın kat:fl!-iında satraa(' oynıya• 

bUlr mlyltı?. 

Bunun ,-Ibl harp lk.Umlerl de, kültür ağacının saçkıran illetidir. A:-bk ne 
bir meyva, ne bir yaprak, ne bir tomurcuk! KqpJturu bir afa(' iskeleti. lcı:te o 
kadar! 

Vıikıa hef'ieyde olduğu rlbl, harbin salkl de bir kültür da\'&Sıdır. Fa.kat 
aaik neticeye ulaşll' ula.ı;maz, artık kimse onunla meşgul olamaz. 

Kökü ruhla olmak şarllle madde lbtlliillnl ifade eden harpler, bol!lb04h bir 
uman çeroevesl lclnde ruhi lu71Detlerin plyasasmı dilfürür. Zira ruhu kurtar. 
mak için maddeyi çeki düzene ıt0kmak&an, maddeyi maddi tedbirlerle korumak
tan başka p.re kalmaz. 

Bu yüzdendir ki dün rece oldufu clbl bu 1"eee de Paris kapkaranlık kala
caktır. Ve buzün oJdufu clbl 7ann da Sorbonne Üniversitesinin kapalı kapı
sını kimse çalm.ıyacak. 

Bu yüzdendir ki dünyanın !>er yerinde oldufu gibi bizde de ıazele kfıtıllan 
pahalılaşmak.ta, zeki ucuzlamaktıdır. Ve bizde olduiu gibi dünyanın her- :-~

rinde de uluorta rivayet zenglnl~ckte, flkir züiürtlemekt.c. 
Fakat ruhla madde arasında ook ince bir muhasebe ve rnü\·azene temsil eden 

bu vaziyet, kültür davalarına arka çevrilmesini emreder ı;anmak, mümlı:ün 

olduğu kadar aldanmak olur. Berh&nclbir sa.lk yü:ıünden mektebin bütün ııttne 
kapalı kalacafını haber alıp, balolardaki konfetU yafmuruna eş bir tarzda ki· 
ta.plarile defterlerini havaya fırlatan bir nevi talebe pisikolorynsı, btr mem1rket 
kültür hayatına bulaşhfı anda, o memle-kette i~er dumandır. Eğl'r o memlekf'tte 
&u hale sebep barp~e. bu hal o memlekete harbi kaybettirm<'k için blrf'blrdlr. 

Kültür işlerinin, yine bir kültür saiki doJayb.lle sarsılmasını feap ettiren 
vaı.iyetlerl, kültürstiz tedbirler idare edemez. 

Nitekim Türk kültür cihaEınm en mes'ul ~~iyeti. o\.nkarıuJayk("n bu Jıu ... 
ıuıta bana bir veelr:e kadar .-ü.ı:el blrsöz soyledl: 

- Kültürsüz harp de edemeyiz! 
EvdPn mektebe ve tiyatrodan kit3.Prı dükk:inına kadar nıhj huzurumuzu, 

gün dördüncü sa... 1 ve ruhi huzur i.nııwı verim ıartlannı hiç kaybetmemtk, şuurumav olrnah! 
hiiemiıdedir. Gıizlde •an'alkir meşlıur •San kurdela• 11D1 terannl ederken J NECİB FAZIL KISAKÜREK 

• 



XABVE oll'İRYAKİSİNİN 

BİR CİFT LAKffiDISI 

Kahveye düşktln müsünüz?. Bura.da 
lasdettiğlmlz .kahvehane• deiil, Jçl

Ien nesnenin ti. kendisidir. Yaol ma
halle kahvesine çıkar mwnız. demek 
istenılyorum. 

Bendeniz, mahalle kahve3l nedir, 
bilmem .. Fakat, kahve lçmete oldu.k
ca dllfkü.oümdür. Ginde 7 - 1 kahYe 
tçme7lnce aklım başıma &'elmez. (Ma
amatlb, buna raimen, alllın:un başında 
oJdutunu iddia etmiyorum.) 

Neyse, ihUk&rm ucu, kahveye ka
dar uzanmak uure imiş? Bereket bir 
karar verilmiş, kahve hiccarla.n yili; .. 
de uçten fazla kir etmiyecekler ve bu 
aoretlf' de flatları arttırm17acaklar .. 
mış! Bu kararı kim vermiş? }~arkında 
defillm .. Fakat. rier, bu havadisi, pe

rakende kahve satanlar du)·mutJarsa, 
kimsenin «ilnahını almıyayım amma, 
coktan, arpa ve aohot karışhrma.ia 

başlamışlardır. 

PABl:CU DA~IA ATILMAK 

USULÜ OLMJYAN YER 

Çlnde ne c-arip i.detler var. Geçen 
&Ün bir P7.etede okudum; daha yakın 
zamanlara kadar, Çlnde, hikimJerin 
ayakkaplarına cok ehemml7et verir
Jermlş! Meseli. bir hikim Oldü md, a-
7akkabısını itina ile muh:ilfaza eder
Je-rm[f. onu. adll7e müzesine ko7arlar
mq!, 

Bu. bü,...Ulr. bir kadlrşlnashlr. ve ha
tır saı·mak dej-11 midir!. l\lalfi.m ya, ... 
yakkabınm b~yük bir kıymeti ve ma
nası vardır. Çabuk unutulan insanlar 
hakkında: 

- Artık pabucu dama atıldı, denir. 
Dem~k kJ, Çlnde, P_!.bucun dama a

tılmak usulü 7011:! Na muUu mem -
leket! 

8 Bİ'.11 HİZMETÇİ 

AÇIKTA KALDI 

Londra, hallbarıı dola:rısUe, b-1-
iddı. Bu ırada. en çok urar S"Öreo, 
hizmetçiler olm"". Tamam a bin hb
metcı, i!J5b kalmq .• Zavallı hlzmetçl
Jer. Bana kalına, onlar, şö7le birfe7 

7apmalı .• Selda bin hlzme191 aflliı ıra
karı yarım fırka aü:er demektir. B1111.
ların hepsi, &'ÖDÜllll olarak, Fraauda 
teşekkül eden leJbon alaylanna 11'1· 
melidir. Asıl Alınau7adan lnllkam a
lacak olanlar, herhalde bunlardır. 

OTOMOBİLLERİN StlR'ATİ DE 

TAHDİT EDİLMİŞ 

Almanyada oiomoblllerin .sür'ati da 

tahdit edllmlf! !Jelılrlerde otomobil -
ler, saatte 40 kUomelredell fazla ~d•
llll;reeeklermq! Fakal, bb, sür'alln lah
dll e<IUerek, no ~bl bir tasarruf te -
min edilecefinl anlıyamadık! Otomo
bil l'ezintilerJ, daha evvel tahdJt edil .. 
mişti. Bu da, benzin tasarrufunu temin 
etmrk içindi. Fakat, ~ür'at tahdidi 

nJçln?. 
Acaba, fazla rüzl'lr yapmamak, bu 

suretle rüzgıirdan ta!'arruf etDll" k için 
mi?. 

BAKKAL İ~MİNDEl'f 

GELEN l\lAUALLELEıı , 

İstanbulun birook semtleri, isimle~ 
rint, mahalle bakk.abndna almışlar -
dır. Şaşkınbakkal oldufu slbJ Altın

bakkal, KOrbakkal, Sineklibakkal da 

vardır. Daha da var mı, bilmiyorum.. 
Bilenler varsa cBakbb kellme.siııden 
ıelme bütün isimleri elblrlltile tura
cıia yazıverelim! 

Fakat herhalde, hepimizin en çok 
sevdlilmiz, verest7e veren bakkaldır. 

Ah, o bakkal .• Ne 171 adamdır!. 

AKSARAY llIEYDANJ 

VE SİGFitİD HATTI 

Almanların müsiahkem hattının la

mı olaıı Sls1'rldl bill7orsunuz, detti 
mi?. Gazeteler haber verJyor: Orasını 
7ine su. basl'll1'! D&ba C'eçenlerde, yt .. 
ne su b&!Skını altında k.alml$h. Böyle 

her şiddetli 7&tmurda nehirlerin her 
taşmasında orası ıu altında kalacaksa, 
edilen masrafa 7uıkl 

Bir umanlar, bldm Aksaray me7-
danı, her yalmurd.a ıa altında kalırdı, 
amma, beleclJTe. on7a on para sar
fetmemlştl! 

AHMED llAUF 

POLİS 
'" MAHKEMELER 

Gaip 
Çocuk 

Makbule isminde bir kadın SuJtan· 
abmet sulh ceza mahkemesinde btr 
cocuk çalma vak'asının davac111 ufa
Ule hazır bulurunuştar: 

Malıbulenin ldcllasma söre 1 J'"'"1-
dakl çoeuiu Sezal7I bımdan bir müd
det evvel kaybetmiş, bllihare de Çal'fl.
kapıdan geçerken çocufunu SeJ'ful -
Jah ismindeki suçlunun elinde görmiif, 
oradaki polise başvurarak: 

c- Bu tocuk benimdir. Ka7bolmDf
to. Şimdi şu adamın elinde g-ördtim. 
Kuzum çocuğumu bana iade edin!• dJ .. 
ye yalvarm1ı,hr. 

PC>Lis hemen Seyfullaln catırmıf, oo 
eufu !':Ormuş, o da kısaca: 

•- Çocuğu Ruhi isminde bir arka .. 
daşım bana getirdi ve: 

c- Zavallının ebevPyni fakirdir. 
Evli.thk vt'nnek istiyor. İstt-rsen al?, 
dedi, acıdım aldım!.> demiştir. 

Bunun üzerine de polis o vakit yap
tıiı zabıtla suçluyu ve davacıyı adU-
7eye vermiştir. 

Bu k.erre ıörtilmefe başlanan mez
kftr davanın ilk cel5ıeslnde SeyfuJl:ıh 

polise verdJfl ifadeyi {('krarlamq Ye 

lıAklm: 

- Peki, Ruhi dedljin adam şimdi 

nerededir?. 
Sualini sorunca da: 
- Oturdufu yeri bilmiyorum. 
Cevabını vermlt ve: 
- Ne iş yapar":' 
Sualine de: 

- Onu da btımem, kendisini uzak
lan tanırım! 

Demiştir. 

Mahkeme SeyfuJlahın bu iddiasını 

zayıf görmü.t ve Ruhinin buldurulması 
için evrakı polise havale ederek mah

kemeyi de başka blr rüne bırakmqtır. 

---- 1 KÜÇÜK HABERLERi 

iıu>AM: 

Ebİİlllyazade Velid 8ov7eUerln ki
me Urtı bazırlandrlr..larmı soru7or. 
Sovyeller Bali.ıkla bii711k bir haDrh· 

fa l'iriflller. Şimdi arlık Mookovadaıı, 
LJtvanya, Leton7a Ye E111on1a7a tel
crafla §adece emir vertll7or. Harbi u
mumi sona erdlflııdenberl Avrupa sf-
7asetlnln bir kenarında kalmıt, Av -

rupa i terine hemeıı hiç kıınşmanıq 

ol1n Rusyanın şimdi bu kadar faali
yete ceçme.sl Avrupa ta.rihlnde bir du

nWn noktasıdır. Acaba llltler Sov -
yetlerle anlaşırken, Ba1hiın bul'ilııkü 

hale geleceilnl hesap etml1 miydi? 

cmml"RİYET: 

.:\'adlr Nadi, Avrupada dişine kadar 
slliJılı iri covdd in çarpışlıilDı JB- 1 
urken, küttik devleUerhı va:ıiyttinden 
bahsediyor. Avrupad:ı bu kuçük mll
letlcrln sayısı eof&Jmq!a, bunun ae • 
lrebl teluıliln ve lkbsadi hayalın te
kimlilildur. O halde, küçiık mlllellrrln 

istlkb2.line ttiphe Jle bakanlara h.ık 

vernıeml'k dofru olur. 

YE. ·i SA.B,6,.!I: 

Ili.ıseyia. Cahlt Yalçın Daladyenin 
nutkundan babffdb'or. tli7or ki: .is-

UklU ve hürriTel !cinde rahal 7-71p 

ln..kltaf etmek btt7eıı mllletlf'rin cebir. 
fl.ddet ve labakkllm •lhnl7ellnlu mll
le1Jerarası münuebetler sahaamdan 
kalklıfını l'ÖnDekteu bafka bir ide 
allerl olamas. Ba ideali de blll'ÜD Fran

n. ve İnitlterenln ıöae aldıkları m•
azzam fedaürlıklarda '°"'hbUI •tmlt 
ıörilyonız.• 

vAJdr: 

Asım Us Alma.Dyada.n istenecek te
mJnah sulhun dütüm noktası olarak 

l'Örüyor. İngiltere ve Fran~a bu nokta 
üzerinde duru7orlar. Bugünkü ha.rbe 
nihayet vermek için icap eden ~iya ·t. 
iktısa.di, a keri şartları ta,·in rtmck 
mümktindür. Müm ün olm:,-an fPY ltu 

şartlar üı.crlne kurularak .\,·rupa sul
hunun dr-..:amlı olaca.tına da.lr Alınan

ys.dan herkesin lnana1>1Jecegl ııajlam 

ve maddi te-nılnat almakhr, 

TAı.": 

l\L Zekeriya Strtel HltlerJn ,ark 
d:1vasını ta:sfi'.'-·e etmekte olduiunu söy
lüyor. llitlerin 1923 danherı en bilyük 
davası ıarka uzanm:ıktı. BJr- tıratt;ın 

da <'enu.bu tı:arkiye uzan.arak buyü.k bir 
imparatorluk kuracakh. Çünkü carpta 

* Sirkeci rıhtımı önünde denize 
dökülen demir ve zincir parçaları top

lattırılacaktır. 

* Dün Metriste lopçu atış okulu -
nun atış kursunun hitamı münasebe
We büyük birliklerle atııı tatblkab ya
pıhnış, muvaffak topçularımız çok iyi 
neticeJer almışlardır 

* İngiliz Kralı Majeste Corc Lond
rada bulunan Türlı: askeri heyeti reisi 
General Urbayı kabul etmiştir. 

* Mudanya mütarekesinin 17 lncı 

imza yıldönOmO dün Mudanyada bü
yük merasimle tes'it edilml:;lir. Kasa
balar donatılmış, müteaddit hatipler 
Mudanya mütarekesinin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmişlerdir. 

* İstanbul - Bcrlin hava geferlerine 
on güne kadar başlanacaktır. 

* Bi ·nci Umumi Mufettiş Abidin 
özmcn şehrimize gelmiştir. 

* C umh :-iyC' bay1-a.mı programını 

hazıriama er , bu~ o l den on
ra P.<l ..+ v 1 ye•• r.rkE"Zlnde bir tôp1antı 
yapılac ktır. Bu senekı te?.3.hür2.t di
ğer senelerden parlak olacaktır. 

alabilerPil ~•Pr yoktu. Fakat şimdi Jiit
ler ~ovyet Rusyanın temin edeceiinl 
uındufu bir Jı;:ıkma ckmf'le mukabil 
şark &lya.!elinl ta......riyeye m~cbur ot -
mu"'tur. Arhk ır~rki ve cenubu şarki 
Avrupası11d;ı bir Almanya., blr na:ı:lzm 

bir is!Uil lebllkesl kalmamııılır. 

-------·--ııl 
- Mehme~~~üzün en güz71 l.__e_h_m_e_tç_i_k_G_e çiyor 

bir krzıle yenı nışanl~L iki ı İ LIJ 
Z Yazan: skender F. SERTE gün sonra askere ça~ırd.Jar. a .-

vallı çocuk, sevgilisile bir saat bıle _ Belki kumandan geciktır - Nuh: 
kokl2~madan a-ynldı. 1 miştir. - Bizim tayyareıniz olmasaydı, 

Yüı:l!ıaşı Kazım Bey gülümsedi: 1 Kazım Bey düııbününii elinden bata" ·dar ates k.eser miydi? 
- Birbirlerini çok sC!viyorlardı bırakmamıştı. D:ye söylenirken, birdenbire 

demek?.. Biraz sonra gülümsedi: ta Jn atılan iki bomba, Mehr 
- Mehmedin nişanlısı onu daha, - Hah .. İşte geliyor. medi hayvanile beraber yere yu-

çok severdi. Mehmet, askerlik çı- Nuh bakındı .. KiTBeyi gremedi. varla.ın:ştı. 
kınca: • Vatan blzi çaf!trıyor. Artık Yü;obaşı: Kiizım Bey: [ 
beni unut Ayşe!. dedi. Ayşe ona: 1 - Uzaktan gördiim onu, dedi, ı - Aptallar! Dlişman Layyaresini 
cSeni on yıl ·bekliyeeeııim!• ceva- yıldırım gibi sürmüş atını. b'zım tayyaremiz sanarak ateşi 
bıru verince, Mehmet Ayşeyi sev- Nuh g.en~ş bir nefes aldı: . 

1 

kestiler. İşte şimdi anlaşıldı .. Bak, 
me0 e başlamıştı. Bu işle böyle a- - Çok iyi at kullan.r beyım! tayyare Mc'ıme<le ardı sıra iki 
teşlı. acılı bir çocuktur, beyim! Kö) iımuz:deki yarışlarda da ma bi- bonı attı v yükselır ı;e b~a-

Kaz m Bey dikkatle Nııhun yü- rınci !!e ırdi. dı. 

zure baktı: Birdenbire gökyllZİlnde bır ses D. ba~ rıvor lu. 
- Vatan= sevgilısınden çok se- duyuldu· Gerçek ba'aryalarımız onu kl'n-J 

ve > c ad.un, :.ıç şupr y>k ki, - Gurrı ... Gıirrrr.. d. •ayyarcm_ s n •. stardı. Düş -
yurdu .a muzaffer olarak döne - Nuh başını kaldırdı: man tayyaresi alçalarik, bomba -
cekt r Emirber olarak bana iyi - Havada dü man tayyarl'Sı var, 1 ·ttıktan sonra kaçmağa baş -
bır adam seçtiğin içın teşekkür e- •beyim! lamıştı. 

de!"''D sa".la, Nuh! - Evet.. Gördüm. Etraftaki top- Simdı her taraftan gökyüzüne 

B:r aot so~ra. 
Küzt Bey d-!rblm l~ çadır , ö

nünden l'trafa bakıyor. 
"'foh dPyı, Moh~eclın 1-cnılz dön

m d. ı "ren. yavaş yavaş me
ra!. c e b lıyor. 

l b. 1 Ol u; 
1 hmc ın ı.: ut { ığı var 

m," r? 
- H.ıyır Beyim .. 
- i ı.malı:i c :dlr 
- Hayır bE'ylm .. 
- Acaba neden .{(<X:ikti? 

cu bataryaları bi1..den önce gördü- ateş vaij ırılıycrdu. 
fer n:·u. Ates açıyorlar Yere yuvarlanan Mehmetçik ne 

- T Y,>are ç :!< alçn t_ · g dı - o!. .U! tu? 
yor. Hayvan mı, k di mı yaralandı 

- Sakın b!zım tayyaremiz ol.. acaba?!. 
~J.sın .. 
At~ kl'Sildi. 
o il"'?! 
T~yyar mütemadiyer iniyor. 
Yiizbaşı dürbünlle Meh?rdi ve 

tayyareyi takip ediyordu. Tayyare 
yere o karlar yaklaştı ki .. Sanki 
Mehmedin yolunu kesmek, onu 
durdurmak istiYQrdu. 

Kdzlılll Bey: 
- Or.u gı.cııp kurtarmalıy•z, de-! 

di, bP 1 
• üzer.... k m ..c.ı.:ırın 

vcrd bir emir vard r. 
Nuh: 
- Bana müsaade ed.n, yüzba -

şım! Hemen bir ata atlayıo gi.de
yım onun yuvarland '!ı yere. 
Yüzba~ı emir verdi. 

Ecnebi 
Artistler 

Bunların hemen işten 
menolunmaları mües
seselere tebliğ ediliyor 
Beyoğlunda çalışan b321 Türk 

müzisiyen san'atl<ArJar evvelki gün 
Beyoğlu kaymakamlığına müra -
caat ederek müteaddit gazino ve 
çalgılı yerlerde ecnebi artisti ve 
musikişinasların tercihan çahıı -
tırıldığını söylemişlerdir. 

Ezcümle bunlar Taksimde yeni 
açılan bir müesseseye birkaç gün' 
eyvel Rwnen bir çalgı takımı ge- 1 
tirılip Türk san'atkiırlara yol ve
ri:ldiğini de bildirerek misal gös
termişlerdir. 

Beyoğlu gazino ve barlanndaki 
bu tercih yüzünden •birçok musi- / 
ki.şinas ve artistin ha.len kendi va
tanlarında iş •bulamayıp işsiz ve 
aç dola'Ştıkları da şikiiyete ilave 
olunmu'itur. 
Öğrendiğimize göre Beyoğlu 

kaymakamlığı bunun üzerine he
men harekete geçmiş ve dün Tak
simdeki mezkur gazinoya tebligat 
yapmıştır. 

Bu tebligatla ecnebı artist ve 
çalgıcılar.n lıjten menolunması lü
zumu ıbildirilmiştir. Kaymakam -
lık diğer mümasil yerler hakkın
da da esaslı tetkikaı yapmaktadır. 

<>----

"Hatay viluyeti,, ismi 
kullunılacnk 

Hatay vilayeti yerine bazı vi -
.Iayetleree ve resmi mııhaberatta 
·Antakya vilayeti. ismi kullanıl
dığı görülmüştür. 

Daıhiliye Vekaleti dün vilayete 
b.ir tamim göndererek badema 
.·Hatay. viliıyetine ait kanuni is
min kullanılınaısnı, aksi halde 
muhaberatın iade olunacağını bil
dirmiştir. 

Yer mahsulleri vergisi 
baka yası 

Hava kurwnu tarafından alın
makta olan yer mahsulleri ver
gisi 1 haziran 939 tarihinden iti
baren I.ağvolunmııştu. Halbuki ba
zı yerlerde bu vergin.in bakaya na
mile ılılli alınmakta olduğu vaki 
şikayetlerden anlaşılmaktadır. Da
hiliye Vekaleti her ne suretle olur
sa olsun mezkur verginin ve ba
kayasının kat'iyyen alınaınıya -
cağını vilayete tebliğ etmiştir. 

Otelsiz şehir olur mu?I 
İstanbulda, esasen birkaç büyük o

tel \larüır. Son siyasi buhranlar dola
ylSIJe, ~ehre ecnebi seyyah p~ıet az 
g-eliJ'or. Bu bü)'ük oteller dl"' mtişlı.uJ 

bir vu,;,y ie dJ tiler. Hırı, kapılarını 

kapattı. Belki. dlierlcri de k:ıpata.rak-
Duyduk ki. beltdiyc. blrk· .. ç l•C'Jli

ba.ş:. otetiu cah.:nuya dc,·am edebil
meleri 1~~. yard.ımda bulun'-1.cakmış! 

Bu oteHerin hlçblrJ Ur ç0k ştikı.ir, 

ahb.:ıbh.i.ımız, ortaklıjımıı )·oktur. Fa .. 
kz.t, belediyenin y;ırdım fikrinJ yrrln
de bulur.ı:ı. ÇUtıkü, nlhayct, ko~koca 
bir şehir, miı;afir a,lırhyacak bir otel
den mahrum kalamaz. 

Bt:RHAN CEVAD 

- Haydi koş ... 
Nııfrı bir ata bindı. Dizg nlerinj 

çekti. 
Yola çıktı. 
Yü.abaşı Kazım Bey gibi etraf -

tan bu hadiseyi gören diğer za -
bitler de meraka düsmii$lerdi. 

- Acaba Me!hmetdk öidij mü? 
Herkesin ağzında bu sual.. 
Ve klrnse ce-vap veremiyordu. 
Kaz.•m Bey: 
- Düşman keşfe ç•kmıştı. Meh

medin sür'atle ko(ltuğunu görün
ce marifetini göstermek istedi .. 
Hile ile yere alçaldı, bizimkileri 
aldattı ve bombaları savur<., •klan 
sonra derhal yükselip kaçtı. Ne 
yazık. onu clü~üremt·<:fler .. 

Dive söyler.iy-0r ve merakından 
yerirtle o'ura'llıyordu. 

, ı.:'ı, Mehmedin ,·anına vardığı 
zaman ortalık • t Jim ırl!k olmu<
t..ı. Ne gök yüzünde düşman tay
yaresinden eser vardı. Ne de ateş 
devam ediyordu. 

Nuh atından a+ladı. 
Me<hmedi aradı .. 
- Garip şey .. Cesedi meydanda 

yok. 
D've mırıl !a>ıdı Yo1ıın kena -

rırııi2. dü.şman tavyarc-sinin attığı J 

bombalardan acılmış iki çukur gö
rürüv r<lu. B•lliydi ki bombafonn 
ikts do. yir'°f"'i')t'r mel!"O ara ile 
ayr VC'lun kç".lal"'ea düşmüştü. 

ııcı..~~n !l~=rnn ön av:J 1{!a:ı 

kop .. s, göv<lcs:nden 011 metre ile
riye fırla:mı tı. 

0

Nuh bu >nhnevi görünce: 
- B:ı harp, Balkan hubine ben-

zemiyor... (Devamı var) 

Kim ? 
Malbaad&, nöbelçl kalclıiım bir ce

cıe, iti billrdlkleu &onnı, bin• kafamın 
dinlemek, bir J'Ora'ımlıık kahvesi iv
mek üze.re, Beyofhınun sabaha kadar 
açık maliım paatabanelerlnden birine, 
bir arkadaşla berabe.r uiradık. 

Ohırduiumuz zaman, saat üçü S"eof .. 
7ordu. Heuöı k~velerlmlzl lçmemlf
tlk ki, kapıdan içeri, daha ziyade cös 
alıcı reuı.Jert kasden intihap elmq ol
duk.lan anlaşılan allı, yeşilli ppkalar, 
elbiseler l'lym.lf, bol, fada makyajlı, 

elektrik ampuUeriDln, tabii renk fark
larını kaybettiren ziyası altında in
oana, sarııım olduklarını kabul eltl -
ren, bir sürü l'enç kadın c-lrdl Salo
nun içi, mülbiş bir p.mata.ya boflll
muştu. Kadınlar, kafile kafile. l'rup 
grup masaJara dafıldılar. Klm.J yatar 
l'lbi, koltuklara uzandı; !klm.l bacak 
bacak üstüne attı. 

Kapıcı, garson, hulal'la, müessese -
nin bütün müstahdemini, bu kalabalık 
kadın müşlcrl kafiit:sini ağırlamak i
çin cırpınıycri.ı. Yapılan ilk hizmet. 
hemen hepsllil11 etinde hazır olan st .. 
caraların yakılma~ı idi. 

Bu kadınlar kimdi?. Yanımda.ki ar
kadaşa sordum. 

- Bardan dönen artisUer, dedi. 
Ertesi gün, hep, on1arı dü.ı;unüyor

dum. Bunlar kimdi?. 

OteUerin bile, lşslz:likt.en kapdannı 

kapadıktan şu sırada, i,tanbulun şim
diye kadar hlc görmedliine emin ol

duğum mebzuUyette, bu kadar bol ve 
çeşitli bar artistini barlııdıran mües
sesler neredeydi?. 

Şu sırada, hayatlarının ook miısri

fane gectiğini bildiğim bu bar artist
lerini reçindirebüecek hovarda mll.Ş
teri bolluğu neredeydi?. 

1\-lerak bu ya, hemen hep'>i, Berlln 
radyosu 1spikerlnln ana dilini konu
şan bu kafile kafile, allı, yeşilli, bol 
makayajh kadınlar kim, ne ile g-eçf. 
nirJer, diye, düşünUp duruyorum. 

&F.ŞAD •'EYZI 

Cumhuriyet bayramında 
terfiler 

Her sene Cumhuriyet bayramın
da adet olduğu veÇhile bu yır da 
mezkiır bayramda vali, kaymakam 
ve nahiye müdürleri ile di!'.er da- 1 

hiliye memurlannın terfileri ya -
pılacaktır. 

Bu münasebetle siciller Ü-zerin
de tetkik;!ere geçilip lis'e hazır -
lanmasına başlanmıştır. 

Ayrıca emniyet lıjleri umum mü
dürlüğü de polis mensuplannın 
terfilerini hazırlamaktadır. Bun -
!ar da o gün şehrimizde ve diğer 
şehirlerde ilan olunacaktır. 

Milli 
Piyango 

ikramiyeler 4.,ı:ı, 45, 50 
binden 80, 100, 150 bin 

liraya çıkarıldı 
Lağvedilen tayyare piyangosu 

yerine kaim olan •milli RiJango• 
'biletlerinin satışına bu sabahtan 
itibaren başlanm~tır. 

cMilJ.i piyango• ya halkın daha 
~azla alakasını <ıelhetmek için ik
ramiye miktarlan arttınlmış, 
bayilik şartlan k.olayl~tınlınıştır. 

Ezcümle eskiden 1 inci, 2 inci 
ve 3 üncü keşidelerin en büyük ik
ramiyeleri 40, 45 ve 50 şer bin 
lira iken bu sefer ıbu miktarlar 80, 
10~ ve 150 lbin liraya çıkanlm;ştır. 
Ayrıca her keşideye de 25, 15, 12 
ve 10 •biner liralık ikramiyeler 
konmu,ştur. 

11 kanunusanide yapılacak olan 
3 üncü ke,idenin ayrıca bir de 
50 ıbin liralık ikramiyesi de vardır. 

Tayyare piyangosunun her ter 
ti'h' il aylık yani 6 ke~;delik iken 
•milli piyango• nun ilk tertibi 3 
aylık!ır. Ve 1 inci keşide bileti 
1 lira-diğerleri 1 ıbuçuk lira olmak 
fuıere bir tertip bilet 4 liradır. 
Şimdilik keşideler yine şehri -

mizde yap:Jacaktır. Müteakıp ay
larda ise her keşide başka bir şe
hirde olacakt•r. Ziraat Bankasın
dan ruhsatname almak şartile as
gari 100 bilet alan herkes l:ıayi o
laıbilccek ve her bayic mü~esavi
yen % 10 komisyon verilecektir. 

O·---

Odalar kongresi 
Önümüzdeki hafta :ç.nde Anka

rada top1anacak olan ticaret oda
ları kongresine şehrim zden i.ştırak 
ı:decek oıan mümessiLer bugün -
!erde Aııkaraya g:dcceklerdır. Beş 
azadan mücekkep oian bu heyet 
hareketinden evvel aralar nda bir 
toplantı yaparak bazı müzakere
lerde bulunacakardır. 

Bu seneki korııgrenin ik'ısadi 
münasebeterimizde büyük deği -
şiklikler olması yüzünden hayli 
hararetli geçeceği anlaşı·lmaktadır. 
İstanbul heyeti İzmirden gelecek 
olan tüccarlarla hususi surette te
mas ettikten sonra Türkiyenin tam 
bir ihracat mevsiminde olması ha
sebile birikmekte olan stokları -
mızın sür'a'Ie satılması için alın
ması icaıbeden tedbirler hakkında 
hükıimetimizden 'bazı dileklerde 
bulunacaklar ve ihracat madde
leri üzerin.deki yapılmakta olan 
rnuamele~erin tesr:i ve bankalann 
da lüzum!u lüzumsuz formelite - ı 
lerle bir nevi müşkülat ihdas et -
memelerini istiyeceklerdir. 

1 AVRUPA HARBi KARŞISI DA --ı 

Kırk Günün Bilan~o.su 
Bir gün A·•rtıpad:ı bir harp ('ıkarsa 

bun~n ""kla gclmlycn n.eçhı.lierle 

dolu oiar.aiını (" k t\•veldcnberi 
!'inyJıyeniı·r \ 1rJı .• ·ı 1.J.yet b:ır, rılı.ı. 

Kırlc gündtnbc·ri . .\\ rupad:ı du~U.)u.lti

yor. l:..vvch.leıı yurutWmuş nice ıhli -
ınall<'r aHust "ldu. Sonra harb.ı.n ma~ 

hiyet ve şeraiti laı zamanda ne kJ.d.ır 
d<it,,miş oiduiu da ı:Urı.ildü. Daha da 
görUlecek. 

İtalyan gazeteJerinhı harp rephe -
siııdckl muhabirleri tarafından ya
zılan yazllara buc-Wılerde h&L."iusi blr 

ehemın. iyet \'crilmekledir. Bunlar Fran~ 

1 
sı.<::i.arın pek ustalıkla hareket ettikle
rini SOylıyerek Alman Heri hatlarının • 
c.kemiriJdiiiııU yazıyorlar. 

Birdenbire Fransu piyadesi hücum 
ediyor. Bundan evvel müthiş blr bom
bardıman başlıyor. Oodan sonra hü
cwnJar sıkla...o:;1.7or. Böyle böyle Fran
sızlar mühim nokta.art ele geçiriyor
lar ve bundan sonra ilerlemek için 
kendilerine müsait bir vaziyet temln 
ediyorlar. 

İtalyan muhabirlerin lnhbalarını 
Fransızlar bitaraf bir surette yar:ılm11 
buluyorlar. Onun f('in bunlara bJr 
ehemmiyet veriliyor. ı·ransı.zların 

tankları, taııklara karşı müdafaa va
sıtaları ve sairenln ne kadar mükem
mel olduğunu anlamak için cepheyi 
zi;)"ar<'t etmek 16ti celeceflnl yazan 
İngiliz gszeteleri de şôyJe bir mu

kayl"'se yiırütü~·orlar: 
Top('uluk, e.rk&nıharbiye ve d.iier 

vaziftlerde bu neslin Fransız zabltıerl 
A\·rupada birçok memlekctlerinklne 
il.sıUlldür. Nitekim 911 deki Alman or
dusunun zabitleri de o zaman birçok 
memlcketlerinklne üstün bulunuyor .. 
du. lfava kuvvetlerine gelbıce; düş .. 
man hatlarının üzerindeki ucu.şiar 

şimdiye kadar gösterdi ki Fransızların 
tayyareleri ve tayyarecUerJ mükem-
ml·ldir. 

İng·lliz g zetl'lerindc llerlsl hıin yü
rütülen tahm.Jnler ma.nalıdır. Onlara 
g-öre harp hareki.ta a ıJ f'hemmJyctlnJ 
crlecek ilkbah:ırda alacak. 910 llkb&
lıarı Fran~ız - İngiliz tayyare kuvvet.
Jrrinin ger ·k sayı cllıeılnden çok ve 
ceor<"k inşaat ltib:trllf' mükE"mme-ı ol· 
mak noktasından Almanlannkilerin.1 
ı-ecrrtğinf yanyorlar. 
Şüphe yok kt Öbür tarafın 

dJne ıröre hesaplan vardır. 
da ken
Alınaıı 

• 
erkinıharbi) e.~i dl• hfrst·yJrr dtittin -
mc-k e 'ir. ı•a, k.ıh l -;ık."c taki edl•n 
A\ rup:ılı n il ha ı-,;Jara &rt: e ı"\lman

la.rın mfi ıhn b r taa1ruzd hulunm3-
ları ih! :.ıallcri daim'ı ,·arJ.ır. 

Fakat bu h:JrbJn d"ier ehemmiyet 
verilecr:, bir hu-;1L,iyetl d(· d~nlzde 

tanarl" ve donanuı:L h;ırbl olat'ağı -
dır. Hullsa !!itikbal bir cok ilıti
mal rösteriyor. 

Yeni h::ırbin cıkardığı diğl"'r mühim 
bir mesele de Almanyanın petrol ih~ 

tiyacını na~ıl lenıin rdeccğidır-. Buna. 
dair Avrupa matbuatında neşriyat de
vam ederkf'n yeniden ileri sürüll'n ra
kamlar da vardır. Rusyanm Alman -
yaya petrol vermesi keyfiyeti t-f'tkik 
edilirken Rusyanın 1932 deki petrol 
tstihsallt.ı He 938 istlhsalıih mukayese 
edilmektedir. İstlhsali.t artm1'Jhr. Fa
kat Rusyanın kendJ ihtlyaclan da o 
nisbetıc. büyümü.ştür. Onu.n için AJ .. 

manyanuı lstlyecf'tl petrolü bol bol 
verme:..;i kabil &"Örülmüyor. Buna dair 
(Tayın.is) de yenl neşredilen rakam
lar şöyledir: 932 de Ru.syanın petrol 
lsllluıalalı 21.380.000 lon iken 938 de 
30,110,000 ton olmuştur. Fakal Itus
:ranın dahilde petrol sarfiyatı arttıkça 
arttığı için dışarıya olan ihracatı da 
şöyle bir miktardadır: n2 de 6,010.000 
ton iken 938 de 1,000,000 ton. 

Ru37adan Almanyaya ,-erek petrol 
ve gerek diler mevaddı iptidaiye iti
barile edilecek yardımın temini key
fiyeti Avrupa matbuatında 7eniden e
hemmiyetle tetkik edllmt'sl son sulh 
teklifi dolayısUcdlr. 

DeyU Telgraf S"azet.f'slnln siyasi mu
harriri Rusya ile Almanya arasındaki 
münakalat vasıtalarının kati geleml
yeceğ:foj, hele A1manlarm Lehlstanı 

tahrip etmeleri üzerine o cihetten yol
ların lstlfade edilemlyecek bir hale 
clrdlğini hatırlatıyor. 

İşte ye.al Avrupa harbinin bir ta
rat·tan diplomaHar <'l'Phf'Slnde dt•vam 
eden ve her g-ün türlü safhalara giren 
bir mahiyet o1dufu ı-tbt diler taraft:ın 
asıl harp cephelerinde alacalı kat1 
neticeler olacak. GeçPr. harbin netfre
lenmeslnde İngiltere ve Fran..qa ile müt
t('fiklerinin ylyec~k ve harbe yarıyM'alt 
maddcler tedarikinde ıii.tlük (!rkmemU, 
olmaları en mühim imlldt. Yeni harp
te de en ziyade hesaba katılac>ak bu 
nokta 0!117or. ALİ KEMAL SUNMAJ<i 

z devlet 
l'uaıı: Ahmed Şükrü J::S)U:ll 

Devletler hu.kuktma aôre, toprata sJ .. 
hJp olmak üstakll devi t olmanın i .. 
ıp.rtıdır. To sız devlet olamaz. su
nunJa beraber, bir d Jet, topraklatı .. 
nm dütman işgali altına g-irmeslle ld'" 
luraz bulmuş sayılma&. Askeri işe•'" 
Uıı, müstakil devlete aU topraklar ii
a:erindeki hükümranlık haklarını llıt 

etmediği de clevleller hukukunun eS' 

kf bidesJdlr. İşgal aıtma alınan :ıneııl' 
lek'-tln ıuukadderatı, sulhun tımasınJ 

batlı kalır. Bunun en iyi misali, bıi' 
J'ült harp l~lnde Sırblsl&nm lşıal al· 
tln.a alınmasıdır. Garptan AJman # 
Avusturya. farktan da Bul&'ar ordU'" 
!arının yürüyü.}IeriJe bu memleket bii• 
yük harp içinde tamamUe L~g-al altın' 
ahnmıştı. Sırbistan hükümeti ka.ft" 
Fakat citllif devletlerinin bir uzvol 
olmakta devam etti ve harbin sonund• 
sulh masasında yer alarak, kendisiıl1 

matlüp eden, fakat müttetiklerin4 

mağlüp olan Almanya ile- kendlsid~ 

uek. elverişlJ bir sulh akdettl 
Bo.ı-ün böyle bir vaziyette bulunıaJI 

iki dev1et vardır: Polonya Ue Cekos• 
lovakya ... 

Çekoslovak7anın ihya~ı İngilterealO 
ve Fransanın sulh ra7elerlnden birı.rıJ 
teşkil edecrti anlaşılmaktadır. Çünıı.il 
topraklarının işg"aU üzerine PoloııY1 

hüklımf'ti Fransaya lltlea ederken, dJ• 
fer taraftan da Londrada eski cuıo· 
hurreisJ Benec;in rei! llii alMda bit 
Çekoslovak hükümetlııln kurulm.MIP1 

doğru adım atıJmıştır. Gerek İnl"lltt' 
rede ve gerek Frans:ada Cckoslovak>'1 

Polonyada.n ve şüplıcsiz Bene, de Bt'rr 
ve arkadaşlarından ziyade sempati o· 
yandırınıştır. 

1938 senesinde Almanyanın tebdt • 
dile karşılaşhfı zaman, Çekoslovalf.:• 
yanın va-ıiyeli pek kuvvetli görünıntl• t 
yordu: Fransa ve Sovyetlerle birtl l 
yardım paktı varlh. Slgfrid istlh.kiD'' t 
lannı henüz tamamlamamış olan AJ• .}: 
manyanın taarruzuna ufrıyacak otur• 8 
sa, Fran~adan da, Ru!llyadan da ,ar· l 
dım cörecekti. Çekoslovak ordusuDısJI 
Polonya ordusundan daha iyi dövü~" ı 

ccğine de şüphe yoktur. Fakat inıtl'" t' 

tere barbl göze almak istemedt ÇeIJl' C 
berlayn Daladlyeyl kandırdı. İki ptf 
dcvlctl, SovYetlerl bir tarata bıra1'.ll'" 
rak, Bitler ile anlaştılc.r ve Çekosta'" 
vakyanın üzerlne yapılan ta27ik neti• 

cesinde bu küçük devlet parçaJaadl
Nihayet martta yapılan ikinci bir (bt" 

be ile de orb.dan kalktı. Cekoslovs•• 
yanın orta.dan kalkması, harp son.t~ 
tarihinin bir dönüm noktasını teşv 

eder. Evvela Almanya bütün orta ,,.,.. 
rupaya h3.klm oldu. 

Şarki Avrupaya dojru da yolu açuıJI 
bul11ndu.. Daha kötüsü, Sov7etler, sul'" ı. 

ba 
•• 

hun korunması me.'ieleslndc ıarp cJt' 
mokrasilerile lşbirllği yapmanın fa1' 
dasızhğ"ını anladılar ve hatta Alman1•' 
nın kendi Üzerlerine dofru sevkedil• 

mek istenildiğinden şÜJJheJendller ,·t tııı 
inzivaya ç~kildller. Bütün bu şidde: 
polltlkas.ı.nda Almanya ile lşblrliJ '\t 

k ~· .. yapa.n Polonya, Alman tehdidi a · 
BIDda kalınca: Cekoşlovakyayı kurt»t'" 
maktan k.1.~ınan inılllı.ler ve Frausıı:" 

Jar. bu defa daha ~ok zor olan bir W 
yapmayı töze aldılar. Fılhaldka b• 
SovyeUerin lştir:ıkHe dahi kolay bıı 
mesele dr..tildi. Fakat Sovyetlerin şid ... 
dl·tli pro~tolarına rai"tnen, Alm.w11 

Ue birlik olarak Çeklere arkadan "f'I'' ,. 
ran Poıonyaya bu dera Sovyctıcr l'' 
dım etmek istemediler. Nt•tice malfiJIS' 

1 
B'.'t'az d:ı ikW. arasııubk.I rekab1 

yüı:ünden bugün Polonya da, Ceko." ~ 
lovakya da AJrnan askerlerinin ~'rl~1 
altına. girmiştir ve siyaset aıenı111 

•• ayrı ayrı cephelerde bulunmuş oınıa 
la beraber, her ikbl de k.u.rtuluşlal'1ııl 
demokrat clevletleriu zaferinde ar• ~ 
maktadırlar. 

• • ••••••••••• . ·"' 
Balmumu sarfiyatı 

Son zamanlarda memleketiı:ıt1 f 

ltıa 

bur 
ba, 
k,o 
k•ı 
ha0 

""' ..... 
'•k 
''•iti 
Ca,\rij 

.... k 

.... k 

.. k 1 
4, • 

budu 
4•ı 

de balmumu sarfiyatı çok artı:ıııf 
tır. Bu sebeple İtalyadan getirile' •ı ıı., 
cek olan 150 bin liretlik balmuJ11ıı. bıtre 
kontenjan listesinde 220 bin ).~ ' 1 ı 
te çıkarılmıştır. Aynca italyad _.,, 
150 ıbin liretlik sigala yağı da 1' 

lecektir. ...................... .,...,, 
1 Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Haliçteki kayıklar 
Biı' okuyucumuz yazıyor: 
Galata Yaikapanı ile Yemiş ... 

r.ı.sında, daha dofrusu B:ıliçtc ki.İ' 
pük nıcrakip geceleri limba. yalt" 
mamaktadırlar. Bu yüzdl'n bir .. 
cok kazalar olmru::ı muhtemctdlJ'· 
Öniimüz kış ve yaiışlı mevsıındlr· 
Büyük motörler ekseriya yonıır' 
üzerjue çıkı\'ert'n saıulalları p:ıt· 
çalamamak için SJk1 manevrıl~ 
yapm~k mecburiyetinde kalı1or .. 
Jar. Kara nakll vasıtaları apa1 .. 
dınhk sokaklarda rcnt'r kultı''; 
dıkları halde, Jlali9 dahllindt1' 
merakibin fener yakmaması dol .. 
ru değildir. Kv.alan vukuund:ıP 
evvel öntcmeJidir .-

-



• 
•' 

Son 24 Saatte 
Neler Oldu ? · 
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EN SON DAKiKA 
Ren nehri -

Amerikalılar Alman ve Rus mallarına kabarıyor 
İ İngiliz h,.va Nazın evvelki gün boykot yapıyor lor 
n.gıJız tayyarelerinın faaliyetın- Cincinnati 12 (A.A.) _ Ameri - de amele sendikaları tarafınd~ kıimetlere karşı totaliter devletlere 
~en ba.laetmışti. Dün de Harbiye kan iş llederasyonu heyeti umu - Alınan emtiaswa boykot edilmesi iltihak edecek olan bütün mem -

azırı Hor Belıisa avam kamara - ! · ıtt!f k il b'- k ti k b 1 edil ,_._ b b •--t · leketler. mallarına teşmil oluna-sıııda İngiliz ordusunun Fransaya m yesı, a e u: arar sure a u me .. ..., ve , u oy,,., aı, 
geçış; hakkında malumat verrnış- kabul etmiştir. Bu karar sı,retin - Rus mallan ile .parlemanter hü - caktır. 

~~~ ~~t~a1;1~~~ ~:d~t~ ~f~ İngiltere ile Sovyetler arasında ticari anlaşma 
lSker Fransaya """ırılml.ştir. Bu 1 ~to l ,., ... ~ Londra 12 (A.A.)- Re~men bildi- 1 atta mü t.amel kerestelerJ ile kalay ve 

r u kıt'a!ann yuzde yirmisi l pıy rlldiflne l'öre Sovyet ttrartt heyetJ kau('utun mubadele<ıJi için bir trampa \ 
ıı.cı.ec.. .. ır. Onun ""n Fransa~a ne-çış -s.. J _.... ile ıe,·aıım ne.ıarttl. Sovyetlerin inşa- ltilifı imza etmişlerdir .. 

Bu iUJa.tname, tam.amllf" Ucari ma
hiyette olup htr hirlö siy&.lt mahiyet .. 
tf'n iridir. 

b tnülıim hır iş olmuş1ur. Nazır 

ı:;iy:~\~;: ~nlıızj~~~km:1~1~ Galiçyanın Petrol mıntakalarını Almanlar işletecek 
::ın .<>!'duya iltihak eıreceklerini Amsterdam 12 (A.A) - Tele - Ruslar tarafından işga edilmış kıs- Petrol s h lan, Alman tekni.> -

d 
*k ~~~~lann garp cephe.>ın _ graph gazeueı;ının ıyi bir memba- mında ıbulunan Galiçyanın petrol yenleri tarafı dan kiontrol ed.l.e -

e dan öğrendiğine göre Ribbentrop 

Piyangoda 
Kazananlar 

40,000 LİRA KAZANAN 
lt!U 

Ba numaranın son Uo rakamı ile ni
hayet balan bllellor (1000) llra, :ranl 
1/10 besablle (IOtl llra kaıanm1tlar
dır. 

15.000 LİRA KAZASAN 
Z9483 

Bu numaranm on uç rakamı ile 
nihayet bulan biletler (1000) Ura, 7ani 
1/10 hesabfle (100 Ura kazanmışlardır. 

3,000 LİRA KAZASA'.'>i 
38t35 

50,000 LİR.\LIK .\IJKAFAT 
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ASKER GÖZİLE CEPHELER 
(1 inci sahıfeden devam) 

bir aydan fazladır sadece istih -
bar çarpı.şmala.n yapılmaktadır. 
Çarpı~maya giren kıt'alar ilk ateş
te geri çekiliyorlar. Bir esir yaka- 1 
lamak kıymetli ıbir ganimet sayı -
lıyor. Geçenlerde genç bir Alman 
ta:yyareci.si ya b!lmiyerek veyahutı 
herhangi 1bir arızadan Fransız hat
ları arasın.!. inmeğe mecbur ol - 1 
muştu. ı 

sonra Sigfrid hattının bır hat de
ğil, ancak müstakem mevki oklu
ğunu yazmıştı. Bu mıntakalardaki 
istUıUınlar hazan huduttan elli 
kilometre kadar içerilere devam 
etmektedir. Ağır topçu kolay kolay, 
yerinden sökülemiyecek m""'7:ı -
!erde bulunmaktadır. Cephenın ö
nün.deki torpil tarlaları ve tank tu. 
zakları hep tedafüi bir niye'..[e vü
cude getirilmişlerdir. 

d ı tazyıklcrı gıttik e artmakta- ile Molotof arasında aktedilmiş o- mıntakaları tamamile Almanya ta- cak \'e J1asılatı Almanyaya Uıra-; O· 

b
1

~· Evvelki sabalıtanlıeri el bom- lan itila! mucibince Polonyanın rafından işletilecektir. 1 lunacaktır. 1 
ta &nle çarpı~malar da ıiıaşlamış-

~t~12 ga~e!Ejleri Ren nelıru:~ Paristeki Polonya hükumetinin ilk icraatı . 1 

Umumi harpte mu.lıarip taraflar 1 

kendi iddialarının sıhhatinden şüp'. 
he edildıği zaman, yüksek riltıbede 
bitarsf zaıbitleri çağırırlar, vaz.i -
yeti onlara gösterirlerdi. Şimdi 
Hitler de öyle yapıyor. Bıtarnf za
bit:lere ve hal!a gazetcderc Si.ı:
frid hattında ıstedıkleri gi.bı ser -
best dolaşmalarına mfü>aade edi
yor. Almanların arzusu, .ııu hat•rı 
tamamile tedafui bır nıyetle inşa 
edilmiş olduğunun zilıinlerde yer
leşmesidir. Te raf ismındeki bir 
Danimarka gazetesinin Berlın mu
habiri üç gün ceph de dola..,iıktan 

Hitler'in şimdiye kadar söyle -
mek istediği şey basitti. Alman -
yayı mazlum vaziyette göster -
mek! Fakat şimdi hiıdiselN, isti -
kametlerini değiştirmiş !!İbi gö -
rünüyorlar. Garp cephes."de esir 
kapmaca oyunu ilan'haye devam 
edıp gidecek mıdir? Yoksa araf -
!arda biri. betahsis Almanya ni
hai netıcey. biran eV\·e] elde etmek 
•.çın genı bır t;ı.arnıza gc~~ek mi· 
dir? Yakın gıiıı.ler bize bu cephe· 
den çok mühim haberler getire
bilir. 

ERANTHARP 

En son ç.ekilen ve 100 ki l ar ı.nda 

taksim edilen 50 btn liralık mlıkatatı 

aş.alıdakı numaralar kazanmışlardır: 
22oı4 3so6t 214t 30335 519 11183 
19775 25621 32H l 18616 30303 33808 
39799 11860 Zl6lt 3321 29177 16182 
12652 385 2608l 39195 9075 12068 
25197 ll374 38093 5591 1!904 14255 !============ ~==============-==== 

bur . ası uzenne, hılliassa Fn . Parıs 12 (A.A.) - Parıs•e vü - edılmış olan Pılsudskı aleyhtarı o-' sının iadeı huk kuna k•rar ver -. ı: ıle O!!cnbur arasında Sıgfrıd · · 1m ı p · h .. 1•tUı1<arn1a b t hlik 

1

. cuda getırı ış ~ an oıonya • u- l :an bütün eski muhalefet rı.ieı;a - 1 mi.:tir. 
karş nnın artan ır e e ki.lmetı eski reıımden mahkum 
lar ısında bulunduğunu yazıyor - ' ,. ,. • 

ın: İnııılizıerın şımdiye kadac Polonyada Sovyetlerle çarpışmalar hala devam edıyor 
ına~ade~ ettikleri Alman kaçak 1 
hın trı 300.000, Fransızların 150 

ona varmıttır. 1 

Moskova 12 (A.A.) - Havas a- 1 
jarısından: 

Garbi beyaz Rusyada Bia.lowieza 
ormanında Sovyet müfrezelerile ı 
Polonyalı uııbit ve neferler ara -

sın.da müsademeler devam etmek

tedir. Sovyetlerin harekatına tay
:ı;areler de müzaheret ediyor. 

Çok sıklık O<lan bu orman, pek 

büyı.iktür Ve bazı kısımlarına he-

nüz insan ayagı basrnamı.ştır. B. 

Göring, birçok defalar bu ormana 
gelerek va~ak avl&mı.ştır. 

ııı,t A.lmanlann daha ziyade sıkı.ş
rare l1. zaman kullanacakları es -
llıerngız silahlardan bahseden A- j 
~P ıkan gazeteleri, bu silahların _ _. ... ,.._ ........ llllllıılllllllıı-Wllll,.._llilllllllıılllllllllıılllllllıı-WllllA._lllllıı.ıııı'111111lllllllllllllllıı-Wllll,.._llilllllllıı'1111ıfQıılllllllııılll 
zıy \ahtelbBıhirleri olduğunu ya
A.!~r ar. •Deylı Tlıgraf• gazetesi, 
iiır .~nların on altı mitralyözlü a
l.k!a rnbardırnan tayyareleri yap
lerd:knı ~e bunlarla a~·ık deniz -
liy~!.ınunakaleyl durdurmak is· 
Yar 1 gın; yazmaktadır. Bu tay -
a,~ er _12 kişilik mürettebatı ile 
ler mı! mesafe katetmektedir -

Baltıkta Vaziyet Vahimleşti ! 

,ı;1 Bazı. yüksek rü .. beli Alman 
rek lerının Hit!lcr'e müracaR• ede
~1~ Naz; liderlerinin hHice para 
ınaıık'1ak !Oh metile yfı ~sek bir 
dı1~;""8 huzurunda muhakeme e
llıekt ennı istedikleri bildiri! -

edlr. ...... 
••••••••••••••••••••• 

Nihayet İdrak 
Edilen 

İr Hakikat 
lerı•d <Biı:inci sahifeden devam) 
ba'•k ••dır. llalya iıı• Bal~anlarda bir 

ta1' la,ttı 11 tt Yapmanın imk;İ.n ızhinn an-
1•' lt'fitıı ve l"u.oan hududundaki a. ker
dU' ıı. 1~ rerıye o•ktn blr llllit.lla yine 

bıi anlara bu emniyrU vermek iste.lir. 

"•r .. ı 
"""• · avyanın vazlyeUne ceJlnce, 

n>·an 
trıaıı u1 Balkanlara inmesi lhU-
h1.ıdut~'laldıitna ve Bitler YuKoslavya 
etııihı;rı~a dokunm17acatın1 beyan 
dotrtıd rore bu dost devlet l('ln de 
kıı...._,~n dotruya bir tndl e mevzuu 
IQı.ttya ıştır. Bu bakımdan l'erek Ro
butüıı 'ttrf'ok. Yu~o lavya dune nlı1betle 

, bı.re1t,,"•ha ziyade ft"raha <'•kmı "~e 
k;"" ctab lerbesttıerlnl muhafa7_:a edrr
lr:atıtıış a net vaziyf'tlerle kartı karşıya 
harıtı b~-tldedirler. Kararlarını her -
~llt ltı " tereddudlin ~e,·kJ ile uma
ttle~tı.ı: aadesine terkf"tmek vaziyeti 
''\aı bahsoımadıin cure bitaraf 

' ld h:lQ h ve l»tlkamet tayin etmek.-
ta arıtt 

Vı.ı,l v en relebilecek her hırtü te-
tt.1.1r: f'L e istUi)-a kartı bir blok kur-
ll:ı l111,tlt11 

eır tn"•k llerlye atmak ve benlm:ie-
,.k btlkb 11•dedtrler. Balkanların yıi.k· 
:e tQ ltıı •il ve muebbet emniyeti ıeın , 

lldur Ve ll'\retıt m6net muhakkak ki. 1 
d.et llıerı dalına bir arıdaki, blr he .. 

l'ldtlıı:l 70 milyonluk küUe-dlr. 

iıııif~ t'tE:o.t iZZET BENİCE 
ııııf İki ta 

·rile' ıı."' Yyare ç11rpıştı 
uııııl> ~ 1••e '· U !Radyo)- İki askeri is 

• bı,. ....... 
i.J" l ttıeı eeı earp~ı , pllotl~rd:ın 
ada!'~ •1Dı\141ur. 
• ıf! 

(1 inci sah /eden deı-am) 

rın istihkamlar yapmalarına kat -
iyyen milliaade edilmıyecektir. 

He ınki'den 250 ıbin ki:;ı çıka -
caktır. Finlandiya ordu.>u başku -
mandam Mareşal Manaim İskan -
dinav memleket!lerı arasındaki 
t"'5anütten ıba.hsc<lerek: •Finlan -
diya sakin ve azımkiır bekliyor• 
demi<tir. 
AMERİKA CUMRUR REİSiNE 

HİTAP 

Roma 12 (J. D.) Hebınki'den b.u. 
raya gelen malumata göre, halkın 
kütle halinde tahliyl'Si devam et
mektedir. Finlandiya Cumhur Re
isi bugün rad)·oda bir nutuk söy
liyecek. bilhassa Amerikan Cum
hur Rei.sıne hitap ooec<>ktir. 

Londra 12 (JI~u.ısi) - - He~ı;ınki
den gelen h,.berl~r. Moskovada ce
reyan etmekte olan müzakerelerin 
vereceği nrtıcenin 'emkınlıe ı\ıt>k
lenmekte olduğunu biidırınek•e
dir. Finlandcya murahhasları dlin 
sabah Mo.kovaya varmışlar ve ı 
derhal müzakerelere başlamış -
!ardır. Murahhaslar hcrhaPg; bir 1 
siyasi vesika ımzahyacak değil~er
dir. 

Hudutlarda tahkimata ve şe -
hırlerin sıvı! ahaliden ta:hıiyesıne 
devam edilmekted.r. Fınladıya -
nın ıstikliı.lırıe dokunacak herhan
gı bir talep reddedilıecektir 

Zannedildiğ.ııc gÖrı', Sov.\•etler ı 
Finlandivadan bır liıpoc i.manı o
lan Potsimo'vu istiı·eceklcrdır. 
Finlandıya ke"nd·si içi~ havati b

0

1r 
ehemmiveti haız olar bu limanı 
vermek niyetinde değiJdır. İcabe -
derse, •bu yüui~n hal'betmeğı de 
gıözıe almıştır. 

İSKANDİNA VYA DEVLETLERİ 
ENDİŞEDE 

Londra 12 (Husıı.>iı - İngiltere, 
bir Polonya sc-hrı olan Vilno'nun 
Sovyetler tarafından Litvaııyaya 
verilmesini tan.madı.{(ını Litvaı;,ı:a 

hükumetıne bıldirmi~tir. 

Litvanya, Sovyetırrle yapı:an 
paktı tasdik ettıklıerinde' , hududa 
gelirilmış olan .:>ovyet kıt'alan ge
ri alınmıştır. So\·vetlerle Lıt\'anya 
arasında ayrıca bır ticaret muahe- j 
desı de yap:lacaktır. 

Yazuu: HAIBll \' AGlZ - No. 11 -
ecid· •ye donanmanın 

•-. gidiyor, öncülük 
bir buçuk mil ilerisinde! 
vasifesi yapıyordu 

İ> •• 
~ kiİ' 
,.~

pit -
~ıdl" 
,,aır· 

1th1ı1'• 
p:af'" 

yaııı.t 

11or'" 

..._ .... 
~rı, " •al ıı "rn uçe kadar 

l'tt fiJoı~u~kb. kıt'a ~kavttan murek· 
clil11:rıı Ut il" f~ ıtıllırla ıt•• teati 

• Ve -<T 

'l "e er esnayı mıntadf"mede zabl-
~l\cl_ltı aı:ı:' du~man muhrpllerl tara.
'• -. n ve llamldlJe)"I aşrn:ıkta .. , tnıı . 
il\ lbr Yat. bir sukunu ve J&kaydJi 

ır aı ve k 
t e11 f"tnall lCtaalle ifayi va~ 
~ cıtıı,ıerdlr 
. ll<tyj • 

bler-ı lllusa('"m"dt duı;man muh· 
lldtn b 

l ...,h\an lrb1ln rtfakaUnde olan 
. l•ht. clc11 'd lbahlrlnln hü<'uma t.a • 
" ''"'k d 1 . la.ta\!I a dırı da Be lke liman 
İ\ttt. ut nıcrnurlarından lf'ar tdll
ıı. 
t· hı"'rı tr 
'ile k )rpitol.ırının rekllm~l u-

bı. •bı.ık . 
-.ıt:~ }t Up m ,.,rılf'ıı Pmir mu-

cldbe kruvıılirü lehülhamcl 

düç:arı h:aur olmakıı;:rıın bilahare röıı
deulen Gayrellvat:ıniye ile Nariya av
det eylediil maruzdur. 

Donanma K. AmJrat Ramiz 
Rauf kaptanın donanmada lkJ c-üıı

IU.k faaliyeU hurucu temin elmi~. A

miral Ramiz, boiazdan çıkUJa karar 
vererek bunu da başkumandanlık ve
kiletilc Bahriye Nezaretine 37 meb
deU ve 6501/%8 numarab tllre telC"ra
filr ~ylece blldrlmlştl: 

Ba~kumıa.ndanhk 'vekile ti celllesine 
6501/28 % kanunuevvel 3!8 

Niri 
Yann bUnayetullahU teali dlişman~ 

la ~arpı1JD1ak uzere buru~ edllecrtin
df'n şiddeti lüzumu bfıdldar otan Ber· 
kLı;;atveıtn J'arın aabah yedide Kale7e 

Sovyetleı<l.e Estonya aras:nda 
ka~Llıklı yardım paktının tatıbi· 
katı hususunda bir anlaşmaya va
rılmıştır. Deniz anlaşması dün im- ' 
zalanmı~t:r. B.ı Sovyet filosu Tal
lin limanını ziyaret edf'Cek+ir. 

Ba~vekilin istifası üzPrine yeni 
k,.binenin profesör Yeur , afın
dan t~<kil edileceği anı~ .ıvor. 
E'. • ı-ckilin oğlu İlmar k~tle-
dilmıstır. 

Sovyet kuvvetleri Letonya hu
dudundan da çekilmişlerdir, Le -
tonyada bulunan 65,000 Almanın 
on dört Alman vapurile Almanya· 
ya nakilılerine baslanacaktır. 

Sovyetlerin Baltık memleketle
rindeki faaliyet: İsveç ve Norveç

tonu-, resmi mehafilı. Rusya ile 
Finlandiya araı;ıııda cereyan et -
nlen.c ..>lan ınüuıkerelere mü•eaJ
lık haberleri tetkik ett!kren sonra 
Amerikanın diplomasi sa:haı;ındaki 
nüfuzunu Baltık mıntaka.;ında sul
hu muhafaza idn istimal etme~e 
amade olduğun"i.ı beyan etmekte -
dirler. 

İyi ıbir membadan alınan ma -
luma.a göre Danimarka, Norveç ve 
İsveç, ayni surette hareket etmeğe 
hazırdııtlar. Maamafih bu mem -
lrket''rin vas;ngtoııdaki sefirleri, 1 

bu bapta herhangi bir teşebbüste 1 

h •av"' d.ıir kendi hüku-
metlerinden bir gıina malumat al-ı 
mamıs olduklarını söylemi.şlerdir, 

te de endişeyi mucip olmuştur. Ga- ., ..... , ..... , ... _, •••••• .. ,., ... , ........ ,_, •••••• .. ,.,,,.,,., .. , ... _, 
2'.Pteler donanmanın tait yesini is
tıvorlar, İskandinav mcmclke't..!e -
rinin tehlikeye maruz bulundu -
ğı ,, yaz·vorlar 

SOVYETLER ESTO. 'YA LİMAN-' 
LAR!'.';l'< i GALİNİ TEHİR 

ETTİLER 

Tallin 12 (A.A.) - Üç Sovyet 
harp gemisi. buraya gelmiştir. 

E ·tor.,·a •arnfından Sovyet Rus
yaya terkedilmiş olan deniz ve ha
va üslerine Sovyet kıtaatının yarın 
girmeleri mukarrer idi. Bu iş, bu 
ayın on sekizine bırnkılm:~tır. 

iNGİLIZ ~IEHAFİLi SOVYET 
TALEPLERİNDEN HABJ:.~illAR 

DEÖİL 
Londra 12 (AA.) - İngiliz me- ı 

hafilınde .:>ovye~.erin Fcnlandıya
dan istc'<l:k:eri ~eyler hakkında bır 

Müşterek bir Balkan 
bloku ı 

Bükreş 12 (Hususi) - Gazeteler, 
bir dogu - cenup Avrupası bloku , 
teşkili hakkındaki ne~riyata de - 1 
vam ediyorlar. ) 

Ünıversul gazetesi, bitaraf kal
makla beraber, ica.bında m ··~'erek 
harekette bulunmaj(a muktedir bir 
Balkan ·blokunun teşkili iınkanı 
mevcut olduğunu sövlemektedir. 
&>fvada çıkan 3lova gazetesi de, 
küçük Balkan devletlerinin Alman 
tehlikesine karşı korunmaları yo· 1 
!uııda bır vazı yazmıştır. 

!Uarsilyıula yirmi \.apur 
müsadere t>dildi 

guna mallımat yoktur. Lı , fa Parls 12 (Radro> - Marsllyada 
bulunan F nlandiyalılar n; ,1., Frans NavJı;asyon şirketine alt yinııı 
memleketlerinin Sovyet Ru.s,> et Je vapur miıuderr rdl1mlşUr. Bu şirtte 4 

müzakerl'<le bulunmağa amade ol- tin birçok yuksek mt"murları tevkif 
makla bersıber bitarafiık , , asetine edilmiştir. 
herhangi bir taarruııda bulunulma- -o--
sına .. muhaccfet ve bu kabilden her Dolanda gemisi batırılmamış 
turlu teşebbusc mukavemet ede-
cğini beyan etrr.ektedirler. La Haye 12 (A.A.) - İyi ma-

Ayni mehafil, Finlandiya ile Sov-, Ilıma !almakta olan mehafı.l, Hol
yet Rusya arasındakı, ticari mü - 1 landanın ıbitaraf gemilerin tor -
za.kerelerin bir aydan fazla bir 1 pille~mesi üzerine şimal hükumet-, 
muddettenberi Moslwvada devam lerının Berlınde yapmak tasavvu-
etrr.ekte olduğunu ilave ediyorlar. runda oldukları protestoya ıştırak' 
AMERİKANIN TAVASSUT etmemesine intizar etmektedir. 
EDECE(;! ANLAŞILIYOR Zira şimdiye kadar hiç-bir Holanda' 

Nevyork 12 (A.A.) - Vaşirg - gemisi batırılmış değlirlır. 

ye tiştırilme::ı.i hu·ıusunda mükt'rreren 
vaki olan lstirha.munın kabulüni.ı rica 
ederim. 

Donaumıı K. Amiral R:ımiı: 
Artık, umumı karırıa.lıta, Baı;ku

maı•dan vekili d ., Bahriye Nezareti 
d<', istanbulda bulunan İngıliz talinı 
hcyt>ti azaları da mC'.'mnundular. Os • 
m.ınh donanması nihayet boğazdan çık
mağa karar verml , bunu da verdiği 

şifre ile te-~it clmi ti. 

Aruk gerek İcıtanbuld:ı huklunet 
merkezinde, l'Crek.ı.e lladımkoyündt, 

umumi kararciht:ı ve istanbuldakl tek
mJI a keri ve slyıv;i mahfellerde do -
nanmanın muh:ırebt-si tafsllit1 bekle
niyor, telcraflar ciUlkçe g-ecikiyordu. 

Nihayet, birçok münakaşalardan son
ra 3 Ukkılnun ça,.mba l°UllU sabah
leyin Niridan demir alan donanma. 
sotuk bir karayt'I rüz&"irıntn altmda 
boia.zı g-eçmiş, E&'e denizine açılmlŞh. 

* Birinci Balkan Deniz 
Harbi 

RAUF BEYE iSNAT EDİf,EN İTAAT· 
SİZLİK NASIL OLDU VE 
MAHİYETİ NE İDi?. 

şafa.kl.ı1. beraber Naradan demir alan 
donaoına, b14t.a :\miral l'tmisl Bar
baro~ bulunduğu ha~dt Turcut. l\lC'.'s

udiye ve A.sarılevfjk hallıharp ı-emi

lerile binbaşı Jlaklıı kapl.anın kuman
dasuıdakl de-stro)·er tHotillJ.o;tudan ve 
Rauf kapianııı C'.'mrindrkl 4 destro

yerden murf'kkrp mw.takU flloUlla -
smdau ibaretti. 

1\lecidiyr doJıanmanuı bir buçuk nıU 
ilerisindt cldiyor, oncuh.ik ,·aalle"IUe 
mükellt"f bulunuyordu. 
Donannıa Bozca.ad;&yı yoklayacak, 

E$ekadaları ara~ından l't<'tikten son
ra. İmroıa doiru ilerllyecek, hasınt do
nanmasının biricik iahtelbahiri Delfin 
in mevkiinl keşfettikten <;onra onu im· 

haya çahşacak, ve İmrozdakl dÜ41Dan 
teslslerile bandıralarını da bombardı
man edecek, duşman donanmbmuı 

mevki ve vaz.iye&I hakkında da matü
nıat almaia utra,M'akh. 

Amiral Ra.mlı, Barbar~un kuman
da köprüsünde duruyor, yanında mev
ki alan donanma erkı\nıharblye reisi 
kurvet kaptan Vaı;tf Ue Barbaro. sıi

varlsl Remı:i Jı::aptllnla tek liktrdı et
miyordu. 

Anusu hllıi.fına hUf'U('I it-b<lr ~dilen 
Amiralln uralı ıktl. 

<D vamı var) 

27756 3195Z 7JH 16405 19670 11031 ı·ngı·ıı·z Başvekı·ıı·nı·n Son so··zu·· 25303 18'?57 812'! "ı8176 !873 390 

11887 24980 27118 5853 28593 9189 
;2:;0 !l'7t3 ı.as11 322ss 3·?osı 3s.ı11 

24323 30100 2718 353!2 35353 39010 
37437 11675 21!47 27847 27347 25221 
13133 10806 419 1351 19690 39588 
10200 21267 3538l 13375 1481 35085 
35502 5021 ZIHO 25H 1 6226 25549 
18866 25690 1059 Z9832 7255 6486 
Z6015 38ı98 9620 17957 35813 27711 
Z3869 37691 6443 1955 

1500 LİRA KAZAANNLASAR 
38649 23338 22385 29816 

1000 LİRA KALANANLAR 
Zl084 3673·! 28750 5134 7108 Z8483 

200 LİRA KAZANASl.AR 
39362 14731 38788 7455 25990 1Zl81 

8538 26818 15970 30746 27?37 24189 
9196 11105 32495 15~6 34974 29910 
1419 ?6799 21679 34297 

390LS 
3396t 

70 LİR.\ KAZ.\'.'>i A. LAR 
24785 38398 117'!0 '!8120 5024 

26865 5l7ı 13147 31956 H827 
39057 31760 3200 3451 28833 36643 
26,.~0 38795 26848 39366 3910624?13 
27225 7091 6220 15t78 27558 t172 
11506 241~7 171.ıl 241'!5 71'?5 7536 
15011 34555 2253 5l!64 10090 4369 

50 LİRA K 'ZANA:>\LAR 
7970 32769 34834 38817 27672 31942 
7571 7495 32206 104Z9 3081 11406 

102&1 24897 892s 637 38147 z•.;53 
13393 3335 18142 3Z886 27229 3192 
25943 9671 405 17561 8083 6834 
25034 23688 815 17885 14786 13151 

7613 3694 38591 3004 10755 30611 
!!668 ~9~54 17838 23033 20535 21480 

40 LİRA KAZA. "ANL,,R 
33.tlı 9t9:? 91'.?l 7215 24310 359i2 

13871 3686 9898 13634 36186 16410 
:?9571 14376 '.?0598 25192 71U3 28:?3 
29074 30918 27578 8831 13465 35674 
30636 18773 38947 36374 26086 Z8469 

(Birınci salufeden devam) 

sil"'h.ar• bırakıp çekilmekten .ba
ret kuvvetli !bır •aYsiyedir. 

İngılız ordusu, garp cephesinde 
Fran.;ızlarla beralber ayni safta ·er 
almış bulunmaktadır. Artık ortada' 
değistırilecek .bir 'ey varsa, o da ı 
Almanların teca\'ÜZ zihniyetidir. 
J;;;ı rnziyette ve Almanyanın hattı 1 
hareketi tadile uğramdığı takdir
de Hi•Jer'in bütün kuweli ile ve 
bizzat J1azırladığı planla garp cep
hesinde ıbir yıldırım haPbine gl -
recegı taihakkuk etmektedir. Yıl -
dırım haı<bine başlamadan önce 
Alman\'a, ın İtalya üzerinde son 

bir defa daha aralanndaki askeri 
ittıfakı harekete <"Ctirmek üzere 
teşebbüste bulunacağı zannedll -
mekledir. 
POLONYA HARİCİYE NAZIRI 

LONDRADA 
Londra 12 (A.A.) - Dün avam 

kamara ında B. Butler, Polonya. 
Hariciye Nazırının Londraya ge
leceğini ve Lord Halifaks'ın mu
maileyh ile görüşmeler yapacağı
nı beyan etmiştir. 

B. Butler, başka bir suale cevap 
vererek hükumeti Kraliyenin yeni 
bir Cek hükm1!tinin teşekkül et
mi.ş oldu~na dair bir guna resml 
malumatı olmadığını söylemişti!\ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Kon1isyonundan: 

ve 

Bakırkoy olklye ve asabiye tıa 6 inin 21 nci pavyonunun kalörifet 
tesısatı montajı .şı açık eksıltmeye konulınu tur. 

1- Eksiltn1e 2i/l0f939 Cuma günü 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtf ... 
ınai l\tua'lrenet Mudurlugu binaSlndlJ. kurulu kol.'isyonda yapılar-:ı.ktır 

2- Kcı:;if bedt.~li 30>J3 lır.ı 44 k!Jr!lJtur. 

3- l\ıftı\"akknt teıninat 232 liradır . 
4- İstekliler şartname, keşi!, proje, \'8 buna bağlı diğer e\"r&kl her gün 

koınısyonda görebilirler 

5- İstcklıler 1939 yılı Tıcaret Odası \'esikasile 2490 s2yılı kanunda yazılı 
\'~ikalar \e bu işe yeter muvakkat tenunat makbuz veya banka mektubu He 
birlikte" ıhale tarı.: inden 8 gün C\.'\'el İstanbul VilAyetindec almış olduk.lan 
rnilteahhıtlik vesikalarıle birlikte belli ıun ve saatte komisyona gelmeleri. 

• 

İstanbul Sıhhi Müessesel€.'l' Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Bakırkı)y akliye ve a:mbiye h tahar. i 1 lnct pavyonunun kaJdrifer teslsab. 
rnon jı .şı sc:ık ckstltmeyc Konulmuştur. 

1- Eksiltme 27/10/939 Cume glınü ı;:aat 14,45 de Cağaloj"lunda Sıhhat ve İc;U 
ınai )-!ııavenet l\füdürlütü binasında kurulu komisyonda yaptlacaktır 

2- Keı;iI bedeli 2551 lira 50 kuruştur. 
3- İlk teıninat 192 liradır. 

6013 19012 30555 21646 29357 33983 
18691 14510 241U 11628 Z0140 28138 
34129 23752 33480 39609 28880 5160 
37433 12669 Zl884 Z0999 28131 14780 

4-- ı~tekliler eartnaıne. keşif, pı-oje, ve buna bağlı diger evrakı her gün 
===============!komisyonda görebilirler. 

Eski dahiliye 
nazırı Mehmet 

Alibusabahgeldi 
Bu sabahkı Konvansiyonel ve 1 

ekspres tren.len yine rötar!e gel -
mışlerdir. Yüz c-lliLklerden son af

tan sonra memlekete gelmesine 
miisaı:.<le edilc-n e~ki dahilıye nıı: 1 
zırı_M-hmet Alı de bu sa<bahkı • 
ekspresle gelmiştir. Sabahki kon
vansiyonel ile de Fransada tah -
siLJe bulunan üç talebemiz de gel·I 
mi.şlerdir. 

--o--

Almanlar 
Tazyiki 

Arttırdılar 
(Birıııcı suhifede11 devam} 

Alm.ın plyadelerl tarafuıdan umumi 
hi('bir taarruz Yi.1Pllmaml.!fhr, yalnız i:t· 
tlkşaflar icra etmek ve Fran1'n;Jarın 

mevcut kuvveUcrlnln miktarı hakkın
da malümat edhıtlmf'k makı;adlle esir
ler yakalamak uzert mu~ınadlyen u
fak keşli kolları faaliyettt bulunmak
tadır. !\-1llralyUı.ltrle hafif toP<'U kuv
vetleri, Alman ke lf kollarının butun 
bu te"iebbuslerini akam te utratmıt· 

hr. 

Almanların istlk•al tayyareleri, bU
lı~!Sa Fran ıı.Jarın mudafaa ballarının 
fotoirarıarını almakla mewutdur. 

Fakat bu tayyareler, Alman hatları· 
nm gerisinden uçmak, Fransız batla~ 

rını ve hatta •rayrl m küna saba1a 
yaklaşmamak suretile lcrayl harekit 
etme-ktedtrler. 1'ofaamarib sah cilnü, 
havanın fenalıfuıdan lstUade eden l· 
man tayyareleri, Fransu: hatlarının ... 
kuli surette fotofraflartnı almata mu
vaffak olmqlardır. 

Yarı re!llmi mehafU, Almanların ar· 
tetmekle oldukları faaliyetlerin e -
beblnio. karbedUmif olaa arazlnln is
tirdadı v" Foııfttn n~hri ularınm kabar· 
ma.sı yiiı.ünden Almantarw ileri mev
zilerinin su altında kalmaaı korkusu 
oldllfunu i>eT n elm•klodlrler. 

5- İstekhler 1939 yılı TicareL Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazın 
\'esik.atar ve bu ..şe yeter ınuvakkat te111inat makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte ihale tarihindl'n 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış olduklan 
nıüteahhitlik ve. ikaı ·ile birlikte belh gün ve saatte kon · yona gelmeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

Leyli tıp t.ılcbe yurdu tnlebeleri i~in 1000 çift hademeleri için 152 çift kışhl!I 
iskarpin kapalı zarfla ek.si1tmeye konulmuştur 

1- Eksiltme 27/10/939 Cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti 
ınai ~tuaı,:ene-t :ı..tildUrlü&U bınasınd.ı kufUlU komisyonda yapılacaktır. 

2- ~tuharnınen fiat: Talebe iskarpinleri 650 hademe iskarpinleri 600 ku-
ruştur 

3- Muvakkat teminat: 555 lira 90 kuruştur. 
4- İstekliler fllrtname \'e nilmuneyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 

Leyli Tıp Talebe> Yurdu !vlerkezinde görebilirJer. 

5- İstt.:!'kliler 1939 yıh Ticaret Odası \ esilcasile 2490 sayılı kanunda yazın 
vesikalar ve bu işe yeter ınuvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte teklifi havi zarflarını ihale ııaatinden bir saat evvel makbuz muk61blll 
komisyon11 \'ermeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

::\Iüteahhidinın taahhildünU ir.ıı etmeme• inden dolayı muka\·elenamesi feshe
dılmiş olan Leylt Tıp Talebe Yurdunun 2800 det frenk gömleği 24.90 sayılı ka .. 
nunun 51 inci ınad<lesi hükümlerine göre açık eksiltmeye konulmu.stur. 

1- Ek;iltme 27/10/939 Cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtı. 
mai :!\Iuavenct Müdürlüğü binasında kur.ulu komisyonda yapılacakttr 

2- l\.1uhammen fiat: 8€'her gömlek 275 kuruştur. 
3- ~1u\ a'ıtk;ü tt•ıninat 577 Ura 50 kuruştur. 

.ı- İstek,·ler şartname ve nün1unesini her gUn Leyli Tıp Talebe Yurdu mer .. 
kezinden örebilirler. 

5- İstekliler 1939 yılı Ticaret Oda ı vesikasııe 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalar \'e bu ışe yf'ter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu Uı 
birlikle belli gü ·e rtte ko ı;;yona gelmeleri. 

İstanbul Sıhhi Nüesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Bakırköy akliye ve asabiye hastahenesi.nin mutfa~ binasının ikmall inşaatı 
fii kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı- Eksiltme Z7/10/939 cuma g(ınü saat 15 de Caialoğlunda Sıhhat ve İçti. 
mai :r.ıuavenet MUdürlüj:ü binasında kurulu kom syonda yapılacaktır. 

2- Ke~if bedeli 13647 Ura 98 kuruş tur. 
3- Mu,·akkat teminat: t024 liradır. 

<f.- İ~tekli1er şartııame, ınukavelen anıe, kqif hulisası ve buna ballı diler 
evrakı her gün koınJsyonda görebilirler 

5- İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası ve.sik.asile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu lşe- yeter mu\·akkat teminat mKkbuz veya banka mektubu 
ile birlikte bu işe benzer 10.000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarthlııden 8 
gün ewel İstanbul Vll yetinden almış oldukları ehliyet \'esikalarlle blrllkt. 
teklltt ha\'i zarflarını ihale aaatınden bl aat evvel makbuz mul\ablli lı:oıni17oıuı 



4.- SON TEL GB AF -12BbdNciTF.ŞBIN ltat 

Ben casus muyum ? . 
San' atkar Safiye son hadiseyi 

kendi makalesi ile anlatıyor 
Hakkımda çıkarılan birçok rivayet

lerden bir tanesi de, içkiye olan ip ti
lamdır. Ke~ke bu rivayet dotru ol -
ıaydı?. 

Fakat maalesef, yakın dostlarım bi
lirler k.J , içkinin kendisinden delil, k o
Jı: uaundan bile ho§lanmam. Zevkine 
bir türlü varamadığım ellencelerden 
birisi de kumardır. Musikiyi söyle -
mekten d.in1emiye vakit yok. Sinema 
ile, tlyatro ile de baıım pek hoıı de
Jlldlr ve sahnedeki yorawıluklanrnı 

liderebilen yealne zevk, bir otomobile 
atlamak, yaz demeyip, klı demeyip, 
11017'1 senin, Sanyer benim, dolq -
malrtır. 

:Fakat artık, bu gezintilerden de bü
yük bir zevk duyamıyorum. Çünkil 
Tııkaim!e :norya aruındaki veya Tak

ıimlı Sarışer arasındaki ai:açların sa
ylBllll bile ezber biliyorum: Her slln 
ayni turu yapmak, ıö:tlerimin aı.ı,tılı 

manzaraların zevkini de azalttı. 

Oraları özlemek için, arasıra o
ralardan kendimi mahrum etmek ih
tiyacını duyuyorum ve bu ihtiyaç, ben
de, seyahat arzuau uyandırıyor. Yeni 
renkler, yeni manzaralar ıörmek, mu

hit ve hava değietirınek, vatan haa
retiııi aaı bir lezzet aibi tatmak için, 
arasıra vatandan Uzaklııflllak iatlşo

rum. Ayrılmak ıarip, fakat hasret du-
7up duyup da yeniden dönmek çok 
lezzetli geliyor bana ... 

1 Yazan : Safiye AYLA 1 

Israr edemedim: Zira, evvele\, şöh

retimin cezasını çekmiş, ve tanınmış· 
bm. Sonra, ısrar etseydim, memur: 
t- Vay ...• Türk polisJni gayrika

nunı muamele yapmıyn teşvik ha?> di· 
yecek ve hakkımda zabıt tutacaktı. 

Halbuki, biz.im polislerimiz, istedikleri 
uman, bu kabil meşru ve hiç kimseye 
zararı olmıyan kolaylıkları göstere -
meıJer mjydJ?. 

Ben o IÜDı o memura: 

- O halde, demi§tim, mademki iti
me yaranuyacak, bu pasaportu bana 
niçin verdiniz?. Roman.yaya gidemiye

ceiimi baı:ıa daha evvel söylemek l<lt
funda bulunamaz mıydınu? 

- Hayır ... Bizim vazifemiz., lütufta 
bulunmak detildir. Siz pasaport iste
diniz, biz de verdik.!. 

O gün oradan uzaklaşırken, o me
murun ve arkada§larının arkamdan 
gülüştüklerini de leıtmiştim:· 

için eJimde kalan garip pasaportun 

macerasını hayretle dinlemişti. Eğer o 
memura, ptsaportuma yazdığı cartist, 
kelimesini silmesini emretseydi, na

meşru bir hareket yaptırmış olmıya
caktı. Fakat ihtimal küçük bir me -
murla yüzgöz olmak istemediği içın, 

başka bir çare du§ündü: Ve telefonu 
açarak, Bükre& elçimiz Hamdullah 
Suphi ile törüşmek zahmet ve nezake
tini &öolerdi. 

Sonradan öjrendilime töre, deierli 
sefirimiz, Rumen Harictl.Ye Vekilile 
konuşmuş. Rumen Hariciye Vekili, Ru
men DahiUye Veltilinden rica ebnif .. 

Rumen Dahiliye Vekili müsaadeyi ve
rince, Rumen Hariciye Vekili kararı 

Hamdullah Suphiye bildirm.iş; Ham -

dullah Supbi Muhittin tistilndağa te
lefon etmif. Üstündağ, Ankaradal<i Ru
men setırine tele.ton etti .. AnkaradakJ 

Rumen seliri, İatanbuldaki Rumen kon
solosuna tele1on etti. İstanbuldaki Ru-

men konsolosu - emin olmak için -
Bil.kreşe, Rumen Hariciye Vekiline te
lefon etti. Hariciye Vekili, bu müsa
adeyi telefonJa teyit ettikten sonra, 
aynca İstanbuldaki Rumen konsolo

suna ?"ffmt bir telgraf çekti ve bütün 
bu muamelelerden sonradır ki, ben 

pasaportumu alabildim. ihtimal bu sa
tırları okuduğu zaman, dördüncü şu
benin küçük memuru, kaleminden çı

kan bir tek kelimenin, bir valiyi, iki 
vekili, iki sefiri, bir konsolosu zah
mete sokabildiğini öğrenmiş, ve haklı 
bir iJtihar da duymuştur. 

Fakat, bu kadar insanı, hiç jsteme
den zahmete sokmanın a:ıabını duy -

R A"DY O 
iNKARA RA YOSU 

- DALGA UZUNLUÖU 

ı T.A.Q, ..... m. ""' ......... 1 
T.A.P. 31,79m. IM65 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

Saat 18,00 Procraın. Saat 18.05 Memle
ket saat ayan, ajans ve meteoro1oJl 
haberleri. Saat 18.25 Müzik (rad10 
caz ve orll:eıtrası). Saat 19.00 Konuş
ma (draat saati). Saat 19.15 Türk 
mü.zili. Çalanlar: Cevdet Oatla, Ke
mal Niyazi Seyhun, Basan Gör, Et· 
ref Kadri , ı - Okuyan, Mustafa 

Çoilar. 2 - Okn1an: Mefharet Sai
nak •. Saat Z0.15 Konufffia (Doktorun 
saall). Saat 20.30 Türk müzlil (Fasıl 
beyell). Saat U.15 Müzik (Küçük 
ork .. tra - Şel: Neelp Aşkın). Saal 
ıı.oo Ajana, ıdraat eelıam - Tabvllit 
lıambl;ro - Nalıat bo,....ı (flat). saat 
22.20 Mlizllı (Kü9ülı orkestra). Saal 
22.35 Mülk (Caaband - Pi.) Saat 
13.%5 - U.JO Yaruılıl J"ol'ftm ve 
lıapan,.. 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

12/10/939 Peı:ışembe günü akşamı 
Sa.at 20,30 da 

KOME0-.1ÜLYET 

* 12/H>/939 Perşembe ı;ıünü akşamı 
Saat 2.0,30 da 

İKİ KEKRE İKi 

* HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

(BU HESAPTA YOKTU) 
Yakında : 
(KADINLARIN BEÖENDİÖİ) 

YAZAN: M. Yesari 
F: 50 - 35 - 25 

Fakat bu imkina senede on beı, 

~-jnni &ün ancak kaVUl8biliyorum. 
Hem çalilmadıtun cüııleri İstanbulda 
ıeçirmek, beni çalııtıtun sllnlerden 
faz.la yoruyor. Zira aelecek mevıimin 
rekabetine başliyan ıazinocuların mü
racaatları, beni dinlenmek ihtiyacın

dan tamam•n mahrum ediyor ... 

Bilmem nedm, bana bu muzipUği 
yapmak, onlara tuhaf bir keyil ver ... 

mişti. Halbuki ben, bu muziplil;e müs
tahak olduğumu hiç sanmıyordum. Hat

ta bi1Ak1s, oraYB &irerken, yüzüm mü
tebessimdi. Ben halkın içinden çıkan, 
halkın içinde yaşıyan, halkın neş'esini 
ve ıztırabını terennüme ~abahyan kim

sesiz bir san•atkArdım. Seyahat mua
meleJerinin takibindeki acemiHjim 

aşikirdı. Beni tanıyanlardan kolaylık 
ıörebileceğimi ümit etmek de, en tabil 

hakkımdı. Fakat bilmem neden1 elime 
tıpkı •kalp para, gibi .. g~mez> bir 
pasapart vermekten tuhaf bir keyif 
duydular! 

duktan sonra yapılan on tünlük bir ı----------------

seyahatin. sürgüne gitmekten daha e- 1
1 YENJ NEŞRİYAT: Fakst a:ehn &örün iti, her seyahate 

çıkmak, bana yeni azaplar haz.ırlıyor. 

Bır parca din1~ek arzusile seya
hate niyetleniyorum: uaramadığım su
kutu hayal, kal'fllaımadıtım silrpriz, 
•OrmedJj'im zorluk kalmıyor. 

O zaman, İstanbul VaJisi Muhittin 
Üstündağdı .. Kendisile o sırada tesa
düfen karşıJaşmış ve vize edilmecbgi 

zici olduğunu tasavvur edersiniz degıl 
mi?. 

(Devam edeoelı:) 

Karadeniz sahilinde büyük bir müessesede 
çalışmak üzere çok iyi hilen 

Hareket mecmuası 

Bu yıl intişara başlıyan Hareket mec
mu8sı üç aylık tatilden sonra 15/10/ 
939 dan itibaren neşriyatına devam 
edeceğini haber aldık. 

Fikir ve san'at sahasında kıymetli 1 

t.t.nbulda blçblr Filmin lbzamnMhtı -..arra~ıı Ka-n Diln1a Slnomaellıiının şaheseri 

MARİE ANTOİNETTE 
Eo kıymetli artistlerimizin TÜRKÇE 

kendi dilimize çevirdiği 
SÖZLÜ nüshası hakiki bir san'at 

harikası olarak 

BUGÜN MATiNELERDEN İPEK SINEMASINDA 
BAŞLIYOR iTiBAREN 

MARİE ANTOINETTE'in M E L E K'te Muazzam muvaffakiyetlerle 
FRANSIZCASI devam ediyor 

SEANSLAR: 1.30 - 4. - 6.30 ve 9 da 
•--İZ_M_l_R_L_l_L_E_R_:. T--ü-rkç-e -M A R İ E -ANT Of N E T-T E ELHAMRADA 

sıızlü gösteriliyor 

İstanbul Asliye 4. ncü 
Hukuk Hakimliğinden: 

Devlet Denizyolları f şletme Umum 
Müdürlüğü İlanları ._ __________________ lllllİİİİılll-------------------'""' 

Umum MüdOrlütümüz telelon santralı numarası 9.10.939 tarihinden iÜ'" 
baren değiı;miıtir. Yeni numara 44864 tür. İIAn olunur. (82,l) 

istadbııl hazine muhakemat mü-

1 
diriyeti tarafından Kayseride Mu
ammer Bey maha]Jesi saçmacı so
kak 85 No. da emeldi yaıtıay Calip 
aleyhine 38/2313 No. ile Çatalca -------------------------
müstahkem mevkii amlıanna ve- G • k l S t J0 l " 
rilen eşyadan noksan zuhur eden. ayrımen u a iŞ anı 
599 lira 4.1 kuru.şun tahsili tale - ı f 
bile açıJLan davadan dolayı müd stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
deial.ey~ dava arzu!b.alıi gönderil- ı . yı . . d il h kf.ı d Abdurrahmanın 13012 hseap No. sile Sandığımızdan aldıgı (2100) lir• 
mış ıse e ~uma hı:L mde'L reda -, kareı birinci derecede ipotek edip vi.deıinde borcunu vermedlginden Jıakkıod' 
reste olma.dıgı ve ..,.,n e ner e ~ 

,.., • h l bul nd g" u·· lba ı yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 48 cı maddesinin matu1u 4g .ı owugu meç u u u u m - . .. . . .,.. 
. . n.ih t d ] 1 

1 
ve maddesıne gore satılması ıcap eden Di\ anyclu Tavukpazarı cıvarmda e 

hş~_m1 .ekş da bın abn atn kaşı md. ş e Atikalipaşa yeni Mollafenari mahallesinın atik Esirpazarı yeni KürkçüJJO""' 
"""'" ı çe e u ap a en ısın ,< 

ili'ınen telbligat yapılmasına ve mu- caddesinde kayden eski 21 (ikraz senedinde 20) yeni 18. 20. ı No. lı bir ev . 
hakemenin 23/111939 saat 14 e ta- bir kahvehaneyi müştemil maaaralık kArgir hanın tamamı bır buçul< ay ınud 
ilkine ve müddeialeyhe bir ay deUe açık arttırmaya konmuştur. 1 
mü·hlet verilmesine karar veril _ Satış tapu sicil kaydına gore yapılııiaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (Stf 
mi.ş olduğundan yukarıda adı ve lira pey akçesi v_erecekti~ .. Milll bankalarımızdan birinin terninat mektubu IJ 
adresi yazılı müddeialeyh mah _ kabul olunur. Birik.m.iş buttin veflilttle Be-Jedıye resimleri ve vakıl icaresı '" 

keme günü ve _saatinde mahke .- tav_iz. bedeli. ve dellaliye rüsumu bo_rçıuya aittir. Arttırma fBrtnamesi 25/19/~ 
meye gelmec.\ğı veya lJır vP-kıl tarıhınden ıtıbaren j.etk.ilc etmek ıstıyenlere Sandık Hukuk lşlerı Servısınde 3( 
göndermediğiniz takdirde hak.kın- bulundurulacaktır. Tapu sicjJ kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede "' 

da .gıyap kararı veri1ect:ği ilfı?'l o· takip dosyasında vardır. Arttırmaya an:~.iş olan~ar bunları ~~ilt ederek sa~~ 
}unur. (938 - 2313) çıkarılan g~·imenkul hakkında herşeyı öA:re:ımış ad ve ,.e ıtiba.r olunur. Bır 

arttırma 27/11/939 tarihine müsadil Pazartesi tünü Cağaloğlunda kiin Sandıl" 
mızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabiJmesı i' 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti~ 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttı:rarun ıı· 
ahhüdü baki kalmak ııartıle 12/12/939 tarihine mü"1dif Salı gilnü oym "'' 

halde ve ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul el"I ı,; 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicHlerile ıı;abit olmıyan a1fıkad:ı 
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari!e ttıı· 
iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi ton içinde evrakı müsbitelerile be~1' 
dairemize bi1dirnleleri 1Azımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla h:ı) 
lan tapu sicillerile sabit olmıyan1ar satıe bedelinin paylaşmasından hariç k~,,r 
tar. Daha fc-zla mallımat almak iatiyenJerin 39/37 dosya numarnsHe sandı 

mız Hukuk İ§lerj Servisine müracaat etmeleri }uzumu ilan olunur. 

ZAYİ - Beyoğlu aı::kerlik şub~in -
den aldığını terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağım. Hükmii yok-

tur. 
Tireboludan 320 tevellütlü 
Hacı Mehmet bin Mercan 

Bol\'adin icra dairesinden: 

MeselA, geçen yıl, Romanyaya ait
mek istemi~tim. Bazı kimseler, pa -
aaporUarını, sefaret kavaalarına verip 
ilti saaUn içinde hazırlatıverirler de
iil mi?. 

STENO - DAKTİLO aranıyor tahHIJeri, içtimai ve feJsefi tenkitleri ı 

ihtıva eden Hareket mecmuasını mü-

Bolvadinin EmrulJah mahallesinden 
Hacı Hasan halen Karaca oğlu Ahmet 
karısı Halime ve kızı Ayşeden avukat 
oğlu Hasan ve yol ve yine avukat oğlu 
Hasan ile mahdut tapunun 2/3/39 ta
rih \"e 4/5 nunıarasında }<ayıtlı ve Ka
raali oglu Mehıneclin oglu Velinin mah
dumu Kazım ile Velinin kızları Sul
tan ve Ay'i';e dudunun şayian muta -
sarrıf oldukları 1400 Ura df'ğcrindeki 

ev 1nukaddema satılı~a çıkarılmış ve 
ihale edilmİJi idi. Verilen mehil içinde 

•• 
DİKKAT 

Halbuki benim pasaportum, muame
lesini kendim takip ettiiim halde, on 
beş &ünden evvel tan1amlanam1yor. 

İsteklilerin (A. Z. 375) rumuziyle 176 P. K. adresine 
yazı ile müracaatları. •••••••ııııi 

_n_ev_v_e_r_ıe_r_imı-·z_c_ta_v_s_iy_e_e_d_en_·_,. ____ \ 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek i~tıYt' 

tere muhamminlerimizin koymuş oldulu kıymetin yüzde lorkını tecavüz etıı 

n\ek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık go:.t 
Nit'*-i.m, Romanyaya fiderken de 

öyle olmuttu. Dördüncü şubede bir me
mur, pasaportumu elime verirken gül
dü, ve: 

1
- Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyun~u 

1 inhisarlar U M""d"" 1·-v·- d j Taksim-TalimhanePalasNo.4 '------·-----·- __ u __ u_r_U_.9.._U_n __ e_n_: __ , Pazardan maada her gün saat 

mektedlr. (8318) 

ihale bedeli yatırılamamış olduğundan 1------------------------------./ 
ihale feshedilerek on beş gi.in müddetle 

- Vlkıa, dedi, pasaportunuzu veri
yorum: Fakat siz. Romanyaya ııde -
meı..s.iniz! 

HayreUe sordum: 
c- Sebep? 
c- Cünkü Rumen kon!oloıııhaneai, 

artJsUere vize vermez!. 
- Sebep? 
- Orada cıan'atk:ArJarı himaye, ka-

nunu var. Kendi san'atk.irlarının ifle
rini bo:ımamak için, yabancı san'at -
Jıı:Arları memleketlerine sokmuyorlar. 

- Peki, biı.de de ayni kanun yok 
mu? Onlar nasıl ıelebiliyorlar?. 

- Orasını bilmem ... Belki paaaport
larına artist olduklarını yazdırmıyor
lardır. 

Boynumu büktüm: 

c- Bari siz de benimkine yazma -
aaydıruz? 

O kaalarını çatlı ve: 
c- Nasıl olur? dedi .. 

Cinsi 

Baskül 1000 K&. lık 

• 500 • 

• 300 
Terazi 10 kilo 

tekerinde 

Dirhem 5 K&. 
• 2 • 

• 1 • 
• 1/2 • 

Seri Gram 

• 

Mık darı 

e adet 
30 • 
3 • 

20 • 

20 • 
20 • 
20 • 
20 • 
20 kulu 

Muh. B. 

Lira Kr. 
894 -

3900 -
390 -
170 -

ıııı -

Yüzdc7,5 
teminatı 

Lira Kr. 
B7 05 

292 50 
29 25 
12 75 

1 25 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Pazarlık 

Açık Ek. 
Paarlık: 

• 

• 

14 
H ,30 
ID 
18 

11 

1- Şartnameleri mucibince yukanda cins ve ıniktarları yazılı maJzeme hi
p,Jarında aösterilen usullerle satın alınacaktır. 

ll- Muhamrııen bedelleri, rn~·vakkat teminatları, eksiltme santleri b!tala
nnda yazılıdır. 

111- Eksiltme 18/X/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Subesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden pnraşız alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün v~ saııtlerde % 7,5 güvenme 

paraJarile birlikte mezkôr komü:yona gelme1eri il.An olunur. «7978> 

ISTANBUL KAP!U 

man ateşilc yakılaınaınak için bu 
manda derileri dainıa y~ış tutulmakta 
bulunmuştu. 6L; makinenin te~ınde 
asakiri muhafazc.ıya mah :.ıs kuleler 
ve iperlet ınevcut oldugu gibi aşağı 

kı .nında şchll taratına dogru aı;ıhr üç 
kapı ı n:cvcut ve buyük bır mütehar
rik kule tarı;ında olan bu ınaklnelerin 
içi kale hendeğini doldurınak iı;in kul
lanılacak odun. çalı ve deınet ve se
pet ile dolu idj, 

BlZANS SARA 

No. 113 Yazan: M. SA..'11 KARAX.t.ı. 

Fatihin muhasaraya getirdiği harp gemilerinden 
çoğu küçük çektirmelerdir 

Halbukj Bizans donanması Hazreti 
FatJhin pederleri zamanında Çanak -
kale bo&azını tutarak cVama> ehlisa
lip muharebesjne gitmek için Karade
niz boğaı:ına kadar karadan gelip o
radan RumeH yakasına ıeçtgii ve Ca
nakkaleden Rum donanmasının mev
cudiyeti dolayııile geçemedi~i ... 

Karema •1 vak'a5ı dolayısile .sür'atle 
Runıeliye geçmek istiyen Hazreti Fa
tihi dahi tıpkı pederleri gibi mecbur 
etrnış oldukları ekser ecnebi tarihle
rinde zikredilmiş iken Hammerin, İs
tanbul mücialaasında asıl Bizans do
nanmasından bahsetmemesi, Venedik 
ve irit dono.ınmasından imdada tclen 
on iki adı~t hiirp sefınesını göstenne.si 
ve 811.ans donanınasını da dördi.i Ce
nev ~lılere ve bır· iınparatora ait ol
mak üzere kaydetnesı hıristiyan ta
rafkırliginden başka birşey değildir. 

Fatıhin İstani...ul muh ar· ına ge
tirc:ı ..... ~ haı·p se!ineleri tiç ytiz adet ise 
d.c bıınların kıic:uk çektır .. )e ve ka
yıklardan ibaret olduğu muhakkaktır. 

ı-:cnebi tnrıhterin ekserısi hırh•tiyan

lık ıayretkeşli.ki guderek ımparatorun 
Jt'<hı ve haro gemılertni hiçe ındirmiş
-er ve Turk kUY\ eUerını gogyuzlerine 

çıkarnıı~lardır. 

iste1nbul şehri, kurunuvustanın bi
rinci derect:1ie müstahkem şehirlerın

den olduğu ve mıida!iinin Avrupaya 
arka vermiş bulundui;u, birçok Av
rupa hükUmetlerinin ve bilhassa Pa
panın ınua\enetleri, bir takıın sinyor
ların , a.etkiri ıııuavine kumandanları 
saye~inde müdalaa kuvvetlerini pek 
arttırmı.ştı. 

Bilha..%a Run\ ateşi denilen müthiş 
ate::;.i harbin Rllnılar tarafından mü
kemmelen istimali muhacimlere deh
şet venyordu. 

İstanbulu müdafaa edenler çok 
ku\·vetJiydiler. Türklerin nıanevi kuv
vetleri ve muharip oluşları hic si.ıphe 

yok ki, bu ku\·vetlerin !e\.'kinde idi. 
Hazreti Fatıh kalenin zaptını kolay

laştırmak için in1cı.I ettırmiş olduğu 

büyük toplardan gayri dört tekerlek 
üzerine bindirilnıiş büyük ve müte
harrik kule, ve bunlardan rnaada Rum
larln sehir zaptedici mnnasına gelen 
cEpepoilin> dedikleri neviden bir de 
muhasara makine.si yaptırmış idi. Bir 
çok tekerlekler üstunde hareket eden 
bu nıakinenin yanlarına dahilen ve 
haricen üç kat deri kaplanm}j ve düş-

Bu müthiş aletin icabında sarkıtılıp 

kaldırılabilen köprüleri de mevcut bu
Jundugundan kale duvarlarına yakJa
ııp da bu köprüler indirildikte kale 
üzerindeki ınlidafün He harbolw1abi
lecek ve kc.le bedenleri iızerindeki dü~
manı kılıc,:tan geçirebilecek kabiliyette 
idi. 

Bir gece, bu seyyar kulelerden birj 
Topkapı surları üzerine yürütüldü. O
rada bulun~n burcu harap etti. 

Fakat, imparatorun gösterdij;i !ev
kaltıde çal~rna sayesinde müdaliin ha
rap olan yerleri sabaha kadar tamir et
tikten ba~ka neft şjşelerile bu seyyar 
kuleyi yaktılar ve içinde bulunanlar 
kurtulamadı. 

Top ateşi, nisanın yedint!l günü şa
fak \·akti başlamıştı. Öğleye kadar 
surların bir ktSmı yıkılmıştı. 

Kostantin ayakta olduğu halde ba
zan ~edik mahallinde, hazan surların 
ıerisinde bulunarak açılan gedik ma
hallerini kııpamak için kumandan Jus
tinyani ile beraber içleri toprak ve 
taş dolu fıçıların yuvarlanmasına biz
zat yardıın ediyordu. 

Türkler. topları vasıtasile yıkılan 

kalelere hticun\ ediyorlar, Rumlar da 
muhacimleri taşlarla, Rum ateşlerile, 

ok darbelerile karşılıyorlardı. 

İmparatoı- Ko~tantın kalelerde açı-

-.ıs den sonra. Tel: 40127.._ 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. MURAD RAMl AYDIN 
Beyoğlu - Pa.rmakkapı, İmam S. 2 

Tel. 41553 

1357 Hicri 
Şaban 

28 

13M RumJ 

EylOI 

29 
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Vakitler V .,aatı 
aa. d a. 

Güneı 6 09 12 26 
Öğle 12 00 6 27 
1kındi 15 17 9 34 
Akşanı 17 33 12 00 

1 Yaı..ı 19 04 1 361 
!msak 4 31 10 57 ------

lan gediklerin arka!'iına yeniden du -
varlar ördürüyordıı, Bu duvarlnr bi-
rer ~star Cuvord<Jn ibaretti. 

Jlazreti Fatih, İstanbul n1uha~;a -
sına başladığı on gün zarhnda. asker -
lerinı kazdırdığı hendeklerde tutmak 
ve nıuhasara bataryalarında ınazgal

lar açarak arkaJarından ate~e de\·am 
eyleınekie iktifa eylemişti. 
Bu~ ü.k topun tesiri le İstanbul sur 

ve burçları harap oluyordu. Bu, büyük 
topla &ünde ancak sekiz gülle atıla

biliyordu. 
Muhasaranın onuncu günü en bü

yük top patladı. Ve etrafında bulunan 
mi.ihendisleri ve topçuları telef etti. 

Parçaları suru asarak Sultanahmet 
meydanı dedii:imiz .Hipodrom> a ka
dar &itti. 

Hazreti Fatih bu topu zayetmiş ise 
de anın vssıtasile Topkapı etrafında 

tam yermi gedik açnuştı. 
Padişah, büyük topunu zayedince 

derhal ordusunda bulunan Tokat, Si
va!' tfı.ğımcıl11rını sulu hendeklerin al
tından surların temellerine doiru 13-
ğım dehlizleri açmağa memur eyledi. 

Bu l!\iımcılar, hendeklerin altından 
JAğım dehl!zlerini tahtadan çerçeveler 
kullanarak surların altına kadar gö
türecek, c:erçeveleri yakarak surları 

göçerteceklerdi. 
Tokat ·.re Si\·as lAğımcıları kale mu

h<ıı::aralarında dehliz kazmak, tahta çer
çev<• kurmak hususunda n\uharip mü

hendislerdi . 
Hazreti Falih ayni zamanda bir ta

raftan dahi seyy<..r kuleler yaptırıp 

bunları dahi surlar üzerine sevkeyle
miş \'e bu kulelerin her biri düşman 
naza ·ın<lan mestur birkaç yüz yeni -
çeriyi ihth•a etmekte bulunmuştu. 

(Devamı var) 

icra kanumımın 133 um·ü maddesi ge- Beyc;ıgv lu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
regince arttırmaya çıkarılnuştır. 

Arttırn1a 23/10/939 tarihine müsa
dif Pazartesi günü saat 14 de BoJvadin 
icra daireı-;inde icra edilerek en cok 
artttruna ihale edilcceginden taliple
rin muhamınen kıymetinin yüzde yedi 
bu~uğu nisbetinde pey akçesi ile icraya 
müracaatları lüzumu il.in olunur. 

(935/939) 

Semti 

Galata 

Kiralık 
M&!ı all esi 

Gazi Hasanpaı;a 
Bedrettin 

Camiikebir 
ArapcamH 

Emlak 
Sokak 

Kayık iskelesj 
Havuz kapısı 
Orta 
Çami avlusunda 

No. 

23 
5 
5 
39 

Cın<i 

Dükl<i/ 

Od• 
Ev 

1

~ GÖZ HEKİMl 
Ortaköy Mecidiye Cami Arı o.ı 

Yukarıda yazılı em13kin 31/5/ 940 günü sonuna kadar kiraya verHmC"t 

Dr. Nuri Fehmi arttırmaya konınustur. 

1

. İstanbul Belediyes' karşısında 
İsteklilerin 18/10/939 günü saat 14 de müracaaUarı. 

Aybeck Apart. Tel. 23212 

,~~~~~~ı İstanbul Gümrükleri BaşmüdürlüğündeJ1 
Diş Tabibi 

Ratip Türk oğlu 
Adres: Sirkecide Vl1ana. oteıt strası 

blrlncl kat No. 26 

23/1/939 tarihinde konvansiyonel katarile Avrupa.ya giden ve bil[ıhare oı' 
etlikten sonra, 30/5/939 da lekraı· Avrupaya gidip 6/8/939 da avdet e<J<P 
Riza oglu Mustafa Şekip YıldJrımın Uzunköprü gtimrügunce _kendisinden İ 
mı~ olan bir para işinin haHi için on gün jt;>inde İstanbul ıumrtikleri Başn1 l 

~luayene saati: Öileden sonra 14-ıt. lüğüne müracaat etınesi c8301> 

mıin ve hakimiyetin daima kendi taraflarında ol
duji,Ll zannına kapılmış gidiyorlar. Hepsinde de 
r.E-rşeydcn coşkun, her şeyin üstünde bir emel ve .. 
B"r aau var: Bana malik olmak!. 

Hayati Bey benim masamdaydı. 
Rofat Şiıkrıi Calibe ileydi!. 

Şey zade Mithat, doktor, Nihalin kar.,.ine dÜf -
miişlerdi. 

Fakat; hiç birisi de kendi kareleri ve kendi, 

oyunlarile meşgul olmıyorlar. 

Hepın de g8ılı ucile, gah ara.da bir. 

- Ne oldu?. 

.' 

- Ooh ooıh .. Bu resti siz mi kaldırdllllZ Hanı-

mefendH.. 
- Aman ne f8hane blöıf ! 

- B u şans kimsede bulunmaz!. 

- Üstüste kare, floş çıkarıyorsunuz hanım&-
fendi!. Diye hev benimle meşgul oluyorlardı. Ve .• 
Muhakkak ki akılları benimle oldukça da hepsi 
zarar ediyorlar, boyuna f~ alıyorlardı. Birim, Na
zır beyefendi de akılsız aşıklar glbi hem onların 
karışmasını, aliııkadarlıklarını kıskanıp kızıyo.-, hem 
şansındaki tersliğe sinirleniyor ve .. Üstüste kay -
bediyordu. Hele, bir iki el pek enteresan geçti. 
Hayati Bey, hiç olmazsa zararını değilse bil~ oyun
culu!: şerefini kurtarmak için bana göz dağı ver
mek istiyordu. Bütün oyunun devamı iç;ıode de 

ga;ıba, en iyi bulabildiği kağıtlar bun!ardı. 
iK'smd~ de önüme yığdığı fı5lerle, 

- Sizin restiniz .. 

Dedlkıçe ve bende.r:ı de: 
- Pekey .. 
Cevabını aldıkça, fişlerimi toparlamı:ııa 'tıl 

lan.yor. 
- Kare .. 
DemE6in.e: 
- Fi~ ruvayal!. 
- Kare as!.. 
Deyişim karşısında sap.sarı oluyor. 
- E .. Böyle oyun olmaz!. ,J 

Diye söyleniyordu. Böyle ikide bir boııı·ı 
uğradıkça Mithat, Rifa t Şükrü, doktor da )le 
yerlerinden fırlıyorilar, geliyorlar; 

- Aman beyefendi bu ne hal? .. 
- Aşkta kazanan kumarda ka}1beder.. 

Filan .. Diye söyleniyor, bütün bütün :Naı:~ 
yefendinin sinirlerini boşandırıyorlaı-dı! .. ~ 
de Mithalla daha ""k hususiyeti laübali tat

9
., 

Y" 1 ·Jı. 
var. Onun şakalarına ağır da olsa dayanabl 

O da bu gece hakikaten ağır şakalar yapt': 
- Aldırmayın Belkis Hanımefend'·· 
- Ceb inde on parası bile kalmasa oıur!·· 
- Nazırlık liif!a olmaz ... 



Milli Piyangoya Bırakırken de ya e Piyangos Veda Edip Yeri • 
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• 
pı o i e Te ~"'.._MA ••••• 
Ônde ..... CEMAL • ne Tekkollu n 

Tekkollu Cemal'in rakipleri üç ay evvel gazetelerin son sahifelerini angaje ettiler. Zararı yok doğrusu olsun da iç sahifede olsun. Hassas halkımı2m 
gözleri TEKKOLLU CEMAL'in iç sahifedeki rekfamını en evvel görür . 

200,000 !lira kazanan Bay Kemal Paralarını aldıktan sonra TEK 
KOLLU CEMAL ile kol kola 

1 - S~yın müşterimiz İstanbul Vilayeti Ziraat 
Bay Kemal 10326 No. lu biletle 

Başkatibi 

• 

2 - Teşhir istemeyen Bayan Marika 

v r· d. 
12656 No. lu biletle 

20.000 L. Z A.N D 1 
3 - Galatada Kolonyacı Dimitri 9999 No. lu biletle 

10.000 LİRA KAZANDI 
TEKKOLLU CEMAL Harp meydanlarında eşini feda ettiği tek kolu ile _pi~ango çıktığından beri istikamet ve ciddiy&tle 

çahştı. Şimdiye kadar binlerce vatandaşı sevindirdi. On para borcu olmadan Milli Piyango idaresinin 
karşısına açık ve temiz bir ahn ile çıktı • 

MİLLİ PİYANGO -nm~ 

·~Dilli; 
(ntikal j>lani çok zengindir. Okuyunuz birinci keşide 80.000 Liradır. Acele ediniz. Son günlere kalmayınız. 

Taşra sipariqleri çok seri ve muntazamdır. Taşra siparişi için kısa adres: (İSTANBUL - TEK KOLLU) kafidir. H~ir yerde Suhesi yoktur. 

Adres: İstanbul EmiOOnü Tramvay Caddesi 27 No. TEK K.OLLU CEMAL GİŞE.3İ Sahibi Harp Malfilü su'baylardan CEMAL GÜVEN 

, 
Askerlik işleri 

Askere Davet 
Beyoğlu ynbancı askerlik şubesin

den: 

T. iŞ ANKASI 

staİbuJ Bölge San'at Okulu Artırma Eksiltme 
\'e hale Komisyonundan : 

Cinsi 

a cezası 
n aletıerı 

Mikdarı Mu. Fiy htı Eicsiltmcoln ilk 
Lira. Kr. T. G. Saatı teminat 

47 23 
41 • 1433 85 Pazartesi 107 54 

Sruıt 14 

Şekli 

Açık. 43 knleın 629 751 30/X/939 

~~~ okullar için yukarıda ynzılı kimya, ecza ve aletleri eksiltmeye konul

ı_ Ek. 
k sııtıne Cağaloğlunda Yüksek mektepler muhasebeciliği binasında top-

2- Oınisyonda yapılacaktır. 
tları Eksiltmenin uekll gün, saati, muhammen flatı ve muvakkat tcminnt mlk-

3-Ytkanda gösterilmiştir. 
r iki k:eklller her iki kJ.smn birden veya ayn ayn da talip olurlar. Yalnız 

4- İ mın temlnaUan ayn ayn verilecektir. 
s._ c:-~tckliler Tica~t Oda ının 1939 yıl belgesini ibraza mecburdur. 

~rtnıuneleri görmek isllycnler mektebe mürııcnat edecektir. (8270) ·--

Şubemizde askerlik yapmamış yok
lama kaç:ığı olarak muamele gfümilş 
deniz sınıiınn mensup 316 ila 334 do
ğumlular askere scvkedilcccklcrinden 
12/I. Teş./939 günü saat O da şubede 
bulunmalaı ı llftn olunur. 

Bolvııdin icra memurluğundan: 
Bolvadinin Kestemet M. den olup 

Afyonda oturan mimar katibi Hüseyin 
ile Kcstemct M. den Abdülkodır oğlu 
İbrahimin şayian mutasarrıf olduk -
lan Kestemet M. de sağı berber Ab
dullah oğlu llncı Mehmet ve bıraderi 
Abdulfüh ve Nesli oğlu Süleyman vti
risleri solu Abban vfırisleri nrknsı mUf
rez Sıddılca ve Ayşe bahçeleri onü yol 
ile çevrili 203 buçuk metre mw-abbaı 
zemini muhtevi ve dört oda ve bir ki
ler ve bir ıniklnr bııhçeyi müştemil ve 
arka taraftaki müfrez Sıddık-.ı ve Ayşe 
bahçelerinin mürur hakkını havi 1240 
lira değerindeki ev Bolvadin sulh hu
kuk mahkemesinin 28/6/939 tarih -ve 
221 esas 163 karar sayılı mıma istina
den şuyuun ir.ılcsi için arttırmaya çı
karılmıştır. Birinci açık arttırma 7 /11/ 
939 Salı günil saat 14 de Bolvadin icra 
dairesinde yapılacaktır. Arttırmaya 

iştirak için muhammen kıymetin% 7,5 
nisbetinde pey akçesi veyn milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibrazı 

mecburidir. 
Birinci arttırmada muhammen kıy

metin % 15 ni bulmadığı takdirde ikınd 

Baş, Diş, ezle, Grip, 
Nevralji kırıklık, YC hlitün ağrılnrı ızı derhal keser. 

İcabında güııde 3 knşe nlıııllbi1ir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Sah~ıalma 
Komisyonundan . • 

Mcyvanın cinsi mikdan muhamm:!ll ilk eksiltmenin 
kilo bede:i temi· tarihi sa atı 

kuruş ııatı -· 
Rnzaki 400 24 ) 
Çckırdcksiz üzüm 400 22 ) 
Amasya eriği 800 29 ) 

Lira 
Kayı .. ı çekirdekli !lOO 44 ) ııı 30/10/ 939 15 
Elma (Gümilş. Amasya 1200 29 ) 
Ayva 700 14 ) 

Cevizlçl 250 44 ) 

İncir 650 24 ) 

Mektebimiz için 939 mali yılı zarfı nde mübayaa edilecek olan yaş, kuru 
meyvaların cins, miktarı. muhammen bedeli ve ilk teminatı ile eksilt.menin 
tarih ve saati yukarıda gösterilmiştir. 

Taliplerin uartnamesini görmek üz ere her gün ve eksiltmeye girmek için 
de belli gün ve saatte Gilmüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası içinde 
toplanan sntınalma komisyonuna müracaatları ilim olunur. <8329• 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden 
arttırma 21/11/939 taıihine milsadll . . .. . 
Salı günü saat 14 de en çok nrttırnna Muharrcmın ha~ıncye oı:n malumu lmık~ borcundan dolayı tahtı tasarru-
iha.l edil ekil , funda bulunan 36 rusum tonillitoluk Be reketihayır namındaki paraı;olası tahsili 
A~tırm:c ş~amesi her gün 1213 emval kanunu hükümlerine göre satılacaktır. 

No. ile nçıktır. Tetkik etmek istiyen- ! Talip olnnlann % 7,5 pey akçelcrile 1/11/939 tnrihine raslıynn çarşamba 
!erin dairemize müracantlan illi.o 1 gtinti. saat 15 ten sonra Beyoğlu ka1.ıısındn müteşekkil idare heyetine rnfirncaat-
olunur. (939/1213) lan. (8298) 

• • 
1 

1939 Küçük Uıri IIesahlar İkramiye PLini 

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

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 
~K A IYELER--

1 Adet 2,000 Lira!ık 2,000 Lin 
5 (( 1,000 (( 5,000 « 
8 (( 500 (( 4,000 " 16 (( 250 (( 4,000 o. 

60 (( 100 (( 6,000 « 
95 (( 50 (( 4,750 « 

250 (( 25 (( 6,250 (( 

4,35 32,000 
T. İş Bankasına para yatırmakla, ynlm.z para hi-

riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş 
olursunuz. 

istikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer 

yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek 
talebe kaydına devam. olunmaktadır. 

2 - İstiycnlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis Karnkolu arka<>ı. Telefon: 22534. 

Sahip vo :oeşriyatı idare eden Başmubarrlrl 
ETEM İZZET BENİC. 

Buıld~ yuı SON TELGRAF Matbauı 

EN: 
1 - Milli Piyango Biletleri 1 .1 • ·nd n i · ren sı Ş b C" nduğuı mahal er e sa şa çıkar! mıştır. 
2 - P a- k n o aırak c m ğa m c ur olduklar1 inti~al planı rl için har b yi ssyy ın , yU2d omisyon verilm si k r rlaştıralmıştar. 
3 illi Pi ango b u olm k ıç·n ş raiti ani m k ve baymk r .ısatnom i a~mak Est"yor.rc.u·jn hüviye eril sarih tlcareth n dr si rini e s yyar bayili isti· 

yenlerin ise hUvıyet ve ik met h adreısl rini österir bir dil kçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Zira t Banka ı Şube v janlarına mUracoat tm lerl. 



liYFA - 1 ' LZ - BiRINCJT~:ŞRİN 19S~ 

Her Keşidede En Büyük İkramiyeleri Vermekle TALİH 
REKORUNU KAZ ANMIŞ OLAN.Piyango Kraliçesi 

NDMIET 
Bu Son Altıncı Keşidede Dahi 3 Büyük ikramiye Birden Verdi 

1 - 200.000 L i R A L IK 
En Büyük İkramiyeyi Kazanan Ve i MET ABLAN 1 N 
fiJ.';~:'.:'"!~:~-:'.:'"·' '~". :fe~:: ~- U G URLU Eliyle Verilen 10326 Piyango Kraliçesi Nimet Abla 

f:~6 :ı Tl!IKll\' A"\ 'Rmn 
2 6 t· r Numaralı Bilet Sahibi, NİM. ET ·AB. LANIN Yakın 

t i .6 U Y 0 K P l Y A G O S ,, I' f 

~\ i ·~~:~:.2~~ ":~,~~~~l~~ii:~. '~ij Ahbabı Bulunması Ve isim Ve Adresinin Teşhirini 
t ·: ·.,_ :· ·· ·::.~ . .::::::- ıl; 

1 
Arzu Etmemesi Hasebiyle Yazılmamışbr • 

. ~; ~ . ·~ . 
-~"'f; - -..!-. · ·-'A, 

1 2 25 · O · L 1 R A L 1 K Q.: f•C ."\ı..: . • - - ·· • •• - - -··-••••--•;•~ (\' J .. .......... ~fi#~V..,_.ı.- w- ._... .,,,.._."'1 -Y\ll'lw..._,W: • ..... ' f· :?ı..~ .. ._.. . . 
NiMET ABLANIN Uğurlu Eliyle Sattığı Ve 200,000 ı•k • • • Lirayı Kazanan Bilet ıncı Büyük ikramiye Yine 

NiMET ABLANIN Uğurlu Eliyle Verdiği 31771 
Numaralı Bilet Sahibi Beyoğlunda Hamal Başında 
.62 No. Da Bay.- Kanza Kazanmıştır. 

3 - 10.000 L i R A L -1 Buyuk ikramiyeyi Kazanan 

3 OncD ikramiyeyi Keza NiMET ABLANIN Uğur u Eliyle Verdiği 9999 
Numaralı Bilet Sahibi Bayazı da Daltaban Yokuşunda 15 no. Da 

Bayan Angeliki Kazandı. 
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NİMET ABLANIN NİMET GİŞESİ 
Kendisinin sattığı veya başka yerden satın ahnan biletlerin en büyüğünden en B 
küçüğüne kadar bütün ikramiyeleri her ay on para bile kesmeden derhal ve § 

tamamen vermiştir. J 
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MİLLİ PİY NGO e·LE L Rİ GELMİŞTİR 
Ve Gişemde satılmaya başlamıştır. Birinci keşidenin en büyük ikramiyesi 80.000 Liradır. Biletler tükenmeden 

tedarikte acele ediniz. ve son günlere kalmayınız. 

a NiMET ABLA Tayyare Piyangosunun biletlerini daima peşin para ile aldığı gibi Milli 
a Piyangonun biletlerini de peşin para ile çılmış ve alacaktır. 

Taşra Siparişleri Çok Seri Ve Muntazam Gönderilir: Adres: lstanbul, Eminönü Tramvay Caddesi No. 
291 31, Telefon: 22082 NİMET GİŞESİ NİMET ABLA HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

l 


