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Sahil> ve Baıpnuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Ro~na -Berlin 
Almanya. muhakkak ki 
Romayı iki yol üzerin
de hareketr, davet et
aıeııinin zamanı geldi
ğine kanaat getirmİ.§ 
bulunuyor ve yine mu
hakkak ki Avrupada 
aıııJ kat'i hareketlerin 
başlıyacağı günlerin ve 
haftaların arefeeinde 
bulunuyoruz. 

yazan: ETEM İZZET BENİCE 

j&a.1YanJn daha eok zaman bitaraf 
-•ot ta Avrupada. cereyan eden ve y ... 

bidiseJer kaJ11Smda seyirci kalamıya-
calmJ dünkü yazımızda lpret etmiş 

bODP sebeplerini de &ebarüz ettlr
:ı.m. Sidiselerln inkiıtalı bugün bh.i 

tt edecek kuvvet ve mahiyettedir. 
1• 1 cı ···· dı Berlin, J(ont anoyu ,.orU§mege ave 
elmit· }loına Hariciye ::ı~~ırını ~itler 
iki vazıyet Uı.erJnde ıoruşmek uzere 
tlavet edebilir. Bunun birincisi, Mo.s
... da 11arırla4hrılan sulh davetine 
aova ·1ı; 1 kt· .tal 1 da te:trı e me ır. 
ı yay 

Sovyet Rusya ile Almanya sulh da-

veıtni esa4 itJbarUe tekarrür ettirirler
... bU dost devletleri de teşrik etmek • en, . 
prenslpinde mutabık kalmışlardır. ı-
tal a.. ı\]ınanyanın hem dostu, hem de 
m!tefikidir. ittifak muahedesinin hö
kü.rııferfJJi bugüne kadar zahiren ibJil 
etıJıiŞ bulunan hiçbir vaziyet yoktur. 
HeniJz, dünya efkirı umumiyesi mü
vat"cJıesinde Alman - İtalyan askeri 
uttfakı ahden ve hu.kukan devam et
ınektedir. 

AJınanyanm Polonyadaki lıarekitı 

);arşrsında bitaraf kalmayı Almanya
nın da mu,·afakat ve istlinasını ka. -
ı:anmış olarak temin eden İtalyanın, 
BerJinln müteakip hareketleri üzerin
de nasıl bir nokt.ai nazar muhafaza. 
etüii henüz aydınlanmış değildir. Hit
Jflr. Aloskova llf' an!~rken. :l\Ju~lllini
nin muvafakatini almış mıdır? 1\luso
lini. Polon:t·a harekitının neHcelerini 
takiben vukua celen Alman hareket -
teri üzerinde mutabık mıdır?. Bu hu
suslar tarafeyn arasında l'e hidiseler 
ipinde tetkik edilmiş midir? Yoksa. 
Almanya bütün icraatında lekbaşına 

mı llarekei etmittlr? Bu noktalar şim
dfye .lr:ad:u .cerek Romadan, gerek 
Şerllnden, bu mevsulara hJç temas e-
4Dmeınlt oldufu için, dünya efkarı u
mltıdlltyesinin meobulüdür. Muhakkak 
ki, bütün bunlar ancak Kont Cianonun 
Berllndeki ıörüşmclerinden sonra ay
dmlanacakbr. Ejer, harp ba,ladıktan 
_,.., möleaklp ııafhalarda Alroanya
ıun iülhU ettiii hattı hareket, bir emri
..uf ballDde Kont Ctanoya tn.h edlle
oebe, İlalyanm bu Jsa1ı lıarııısuıda 

.-ı bir vu'ıJıarelıet ll<llsap edeceti 
Juıkllı;alen merak edilebilir. Vulyet 
tamamlle bunun aksi ise ve herteY 
mlbver devletleri arasında tam bir 
:muıabakai ne kararl~tırılmlş ve ne
tlcelere varı1mışa, bu takdirde de, 
müstakbel ve müşterek haUı hareke
tin inkişafı baklftllndaıı Kont Clano
uun Berlin seyahati yine g-ünün en 
enteresan ve merakh mevzularından 
biridir. Fakat, bize öyle celiyor ki, bl
rinei ihtimali, yani enırivakiJeri ve 
JDDCİP sebeplerin İtalya)'a i:r:ahı ve 
müstakbel Jıattl hareketin tayini daba 
ziyade muhtemeldir. Bu takdi~de, AJ
man-"·a italyadan evvelrmirde Jngiltere 
ve Fransa nezdinde. yapılacak sulh 
t kllfine mitıaheretinl; Polon:radaki 1 
• 1- 11ekUnln kabulünU istiyecek ve 

tas ıvf' " ) 
sulh· teklifi kabul ed~lmedlii, harbin 

1 
df'vanıı takdirinde de Jtalyan. - Alman 
~keri jltifakınuı harekete gp(·mcsi im-
• . tetkik ve talep f'deet>ktir. 
11..aıunı 

. ·nri yol üzerinde, sulh talebinde 
Bırı · 

itaJyanın hiçbir ltlTaz~. varit ola~az. 
11arP ~ıktıj'ı gundenberi Jtaı

E"'a~f'll 
..... :"' l!Sit=cll(i ve ifaya ('alıştığı rol de 

budur. Almany•nın başladığı harbi 
mazur ıö11termek, Polonyanın rnağUi

biyeti üzerinde durmamak ''" sulhu 

iade etınek. . 
Bu itibarla Jtalyanın Almanya ile 

bu nokta ii%erinde birlik oldui'una ve 

1 - ·- şüphe edlJem. eı. Polonya o af'llC'lı· .. . 
i ' · ·ıni ve bug-unku neticeyi de 

enır \'a•• 
itah·anın kabul etmemesi pek beklen-
mez~. Ancak. harbin devamı \.·e Alınan
yanın a'.'ikeri ittUakı. harekete retirmek 
teklifi takdirinde Jtaly~nın vaziyeti 
ve kararı ne olaC"aktır? işte, bu nokta. 
t>» nıüJıim \."e harbin mtistakbel inki
-.arı üzerinde mürsslr ola('ak cidden 

... nazik bit· <Jönüm nokta~ıdır. 
Henüz. hiçbir vaziyet üzerinde kat'i 

.hüküm vermenin zı;ı.manı gelmemiş

tir. Cephelt·rdcki harp vaziyetinden 
dalıa ziyade muhtelif mfrkç:ılerde ce
reyan eden· diploınatik müzakere ve . . 
tema\lar ,&'ünün ridişine hıikimdir. Be-
Diiı:. bütün milletlerin vaziyeti iyiden 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Berlinin sulh teklifi merakla bekleniyor 
Hitler teklifinin esaslarını hazırladı, Kont · Ciyano 
Londra ve Paris nezdinde tavassutta bulunacak mı 

Hitler Rayiştağı ictimaa davet etti -Sovyetler Romanyadaki Polonya hükometi erkanının mevkuf 
tutulmasını Romanya hükometinden istedi -Gafenkonun Moskovaya gidip gitmiyeceği belli değil 

Kont Ciyano öğleden sonra 
Berlinde bulunacak 

Londra l (Hususi)- İtalya Hari -
ciye Nazırı Kont Cianonuu. Alman 
hükümetinin daveti üzerine Berline 
gitmesi, bura siyasi metıaıilinde Al -
manyanın garp devletlerine yapacajı 
sulh teklifi ile alakadar görülmekte -
dir . 

Kont Ciyano bugün öğleden 
sonra trerule Berline gelmiş ola -
caktır. Polonyadaki muharebe -
ler bittikten sonra, İtalyan 
mehafHinin kanaati ve gazete -
!erinin neşriyatı, artık muharebe 
haline nihayet vererek, yeni va • 
ziyetin istilzam ettiği neticelere 
göre bir sulh ıckti merkezinde idi. 
Diğer taraftan Royter ajansmın 

Romadan bildirdiğine göre, Rus • 
Alman münasebetleri İtalyada sıkı 
bir alilka ile takip edilmiştir. Bu 
bakımdan Kont Ciyano'nun Ber -
!inde iki vazife göreceği anlaşı -
lıyor. Bi!'i, Almarıların dost dev -

1. 

leUe birlikte sulh lehine yapabi- .ı. 

Yeni Leh 
kabinesi 

Almanyanın Polonyada 
kurmak istediği Leh 

kabinesi planını altüst etti 
Londra l (Radyo) - Pariste ye

ni Leh Cumhur Reisınin intihabı 
ve yeni bir Leh gabinesinin ku -
rulması üzerine, İngiltere ve Fran
sanın bu yeni Leh hükümetini ta
nımağa karar vereceği zannedil -
mektedir. Bu takdirde Almanya
nın Varşovada biı Polonya hükü
meti teşkili hakkında planı bozul
muş olacaktır. Çünkü Fransa ve 
İİngiltere ParistPki kabineyi meş
ru addedecek~erdir. 

Askeri heyetimiz 
Londrada 

leceği müşterek gayretlerin neler . . f ·ı ·ı k ~ 
olabileceaini görüşmek diğeri de - ı.......0 ~,.. .o.··.--..- ,ı_ Romanya Harmye Nazın Galenl<o Anka-ı Dgl tere l e as erı, ma-
Polonyad~i yeni vaziy~t dolayı J rayı ziyareti esnasında Hariciye Ve kDimizJe bJrllktc ahnmış reslm1erl l~ •kt d~ .. k .. . . . .. - ı ve ı ısa ı muza e-
sile, Alman hükumeti ıle muda - lanmıyarak, Moskova hıikfunetini çok geçmeden Sovyet tazyikine / 1 · l d. ·ı· 
ve).ei efkarda bulu~~aktadır. de !otaliter devlet arasında addet- maruz kalacağma kani bulunmak- re er netıce en ırı ıyor 

Italyan gazetelerının neşrıyatın- mege başlamışlardır. tadır. Londra :;o (A.A.)- Reuter aj.,mnın 
dan Sovyet ordusunun Polonya - Roma mehafili, hiıdisekrin ile - İtalyada birkaç müfrit müstesna, diplomatik muhabiri, Orceneral Kazım 
daki durumundan bir nevı endışe ride daha büyük inkişaflar gös - olmak üzere, Almanya ile birlikte I Orbayın rı, aseti alhnda bulunan Türk 
havası sızmaktadır. Hatta bu ga- \ereceğine ve hatta Basarabyanın (Devamı 3 üncü sahifede) heyetinin Büyük Britna,·a ile Türkiye 

Husu.si trenle BerUne hareket etmiş 
bulunan İt.alya Hariciye Nazırı 

Kont Clano 

zeteler •Sovyet. tabirini de kul -

iki Sovyet kıt'ası 
Estonyaya giriyor 

Biri bir deniz üssünü, Diğeri de bir 
tayyare meydanını işgal edecek 

l\.loskova. 1 (A.A.)- Bay Setler, mü
tekabil yardım muahedesini imza et
tikten sonra. tayyare ile hareket et -
pıişUr. Bu muahede, Suvyet Rus~·anın 
()esel ve Daıo adalarını ve Finlancliya 
körfezinin anahları mesabesinde olan 
limanı işgal edeceğini natık bulunmak
tadır. 

Seller 1\losko\·ada, Fon Ribbrntropa 
yapılan ihtiram merasio1inin ayni me-

mesi muhtemel bulunduiu beyan edil
mektedir. 

Sovyet gaze1f'leri, E:stonya miUeti· 
nin bu hal suretinden fe\.'kalıide mem
nun oldutunu 'ıe arttk u1.un ve asude 
bir ha.yata sahip oıacağı kanaatini bt>s
lemekte bulunduğunu yazmaktadll'lar. 

Sovyf'l. gazf'telf'ri, So,.ytt kıtaatııun 
Estonyada bir Ü"stibahri ile bir tayyare 
meydanını işgal etmelerinin sıdhun 

arasında askeri, ikiısadi ve mali anlaş
maları müzakf're etmek üıere Londraya 
hareket ettiğini bildirmektedir. lleyet. 
önümüzdeki haftanın orta'>ına dofru 
Londraya muvasalat edecektir. 

Orgeneral Orbay, Türkiyeye verile
(ek sllib ve mühimmat mtsaili.nt ve 
Türkiye ile İngiltere arasında bU3.bare 
akdolunan mali anlaşmaları müzakere 
etmek ö2ere birkaç harta evvel Londra. 
ya .relmiştL Bu sefer, tahmin o1undu
i'una göre. Orgeneral Orbay, bu mese
lelerin müzakeresini daha ileri &""ötür
mek üzere Londraya Ielmekte.dJr. 

Hitler'in kitabı 
«İkdam» refiklmlı, Alman Devlet 

Reisi ')\dolf Ritıer'ln «Mein KampC -
Ka\'gam:a isjmU meşhur eserini bu 
sabahtan itibaren tefrikaya başlamış
tır. Alman Devlet Reisinin siyasi ka
naatıerbıi daha iyi anlamak Jçıln bu ki- ı 
tabı okumıyan bütün mlinevverleri -
mizin •İkdam:a g"azetesini takip time· 

• rasimle karşılanmıştır. Setler. dün ak
/ıpl» yemeiini Stalin, Molotof ve Vo· 

} roşilofla yemiştir. Yemekten sonra o-

~:eniden takviyesi dr.mek olduiunn be- J lerini tavsiye ederiz. 
yan etme;ctedlrler. --------

perada bir temsilde ha'Zır buJunmuşıur. 
&nebi mebafilde me('hul tahtelba

hlrlerin So\•yet gemilerine karşı yap
makta. oldukları ta.arruıların ~ona er-

Gazeteler, Aland adaları hakkında 1 ,==============• ... 11 
etrafh l'liıdler neşretmfktedlrler. ı Bu G u N 1 

.Pravda g"aı.etesi, bu adaların sev-
kulC"eyş b!lkımından fevkalade rhem-
miyetli olduklarını yazmaktadır. 

ALDIGIMIZ HABERLER RADYODAN 
Fırtına Kaptan 

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

Leh hükumet erkanı 
bir yere gidemiyor 

Mo.skorn l (A.A. )- Havas ajan-' 
sı~dan: r 

Iyi malümat almakta olan me
hafilde Sovyet Rusya ile Alman
yanın kendi topral<llarına iltica et-ı 
miş olan Po'.onya hükumeti erka
nının Roman ·avı terketmclerine 
manı olmak için Romanva uze -
rinde ayni zamanda tazyık yap -
makta olduklar söylenmektedir. 

Sovvet hü,kümetinin Romanva 
milletine karşı hissivatın.n do; -
tane olduğu~a dair temmat v •·mi~, 

ancak yalnız Polonya harp alt 
mesinin, Polonyalı a~ker ve z..., 
leriıı değil, Polonva lıükümetı e 
kanının da Roma,;yada mevkuf 'L 

tulmasını istemiş olduğu va~ €1 
edilmektedir. 

Polonya hükmetı erka>ı ııı a
kıbetleri ne olacağı ma;um deg 1-
d'r. Fakat hukuku düv~i Ka ur • .ı. 
sarihtir. Bu kanun, a kerı mul e
cileön tevkifini amirdir. Halbuk" 
bir ecnebi htikümet n e kaı. \ e 
yahut sivil mülteci rre ,. ç 
bır t .. tbir tatb"k ediJ.cme'~. 

Bir Danimarka gemisj "!;_1
T. T. 

Kopenhag 1 (AA.) - Üçuncü 
biı Danimarka vapuru Alman 
harp gemileri tarafından tevkif 
edilerek bir khnan limanına sevke-: 

Fransız 

d;Jmiştn: erilecek-
Z!rai mr:~su1 Yt.A 

gemin;n de tevk.f ea 
ku\Tetle muhtem ld r. -

yüksek harp meclisı 
Paris 1 (Radyo) - Fransız Baş-ı deniz kuvvetleri kumandaniarı 'le 

Vekili Daldye'nin riyasetinde yük- İngiliz erkanıharbiye ~osı de bu 
s'k harp m{!clisi bu ~abah to lan- ı toplantıda lıaz~r bulunmuşlardır. 

P İctıına saat ll,30 a kadar de,·am 
mıştır. General Gamlen, hava ve etmiştir. 

Polonyada düşürülen tayyareler 
Paris 1 (Hususi)- Almanlar şimdi· 

:re kadar Polonyada. harbin dt-vamı 

müddetin~e 450 Leh tayyaresini ve 
800 tayyareciyi düşürmüş olduklarıaı 1 

bildirmektedirler. Bu muhart>bede AJ

aıanla.rın )'aralı ve öhı olarak batün 

zayiah 150.080 i c«mf'mişUr • 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır ) 

-

1 
·- . 

Almanlar garpte ne yapacak ? 

r KISACA 1 __ _. 

Profesör Freud 
öldükten sonra 

İngiliz vapurları harp 
gemisi addediliyor 

Londra 1 (Radyo) - İngiliz ti
caret gemilerine tahtelbahrilere 
karşı korunmaları için top konul -
masma başlanmıştır. Bu vaziyet 
karşısında Almanya İngiliz ticaret. 
gemilerini de harp ııemisi addede
ceğini ve bu vapurları da ihbarda 
bulunmadan batıracağını radyo ile 
ilan etmiştir. Bu füin bütün İn:gjliz 
vapurları süvarilerine bildirilmiş
tir. 

Bir Alma ticaret 
Moskovada 

heyeti 

Hamid.iye ve Rauf kapt.an Türk 
denizcilik tarihinin blribirlnden 
ayrılmaz iki kahramanlık desta-
nıdır. 

Rahmi Yağız 

~ 

l <;~rp cephe•inde topçu ateşinin dümdüz hale 'etirdiil ormanlık bir sah:il .• 

Şu Vlyanalı Profesör Freud vardı. 

Zavallı ilim 83 Ya1iında öldü. Şimdi, 

bütün dünya gazeteleri ondan bahse
diyor. 

Fakat, Freud, ilme, insanlıi'a hizme
tini yapmış, bitirmiş, ununu elemiş, 

elefinl asmış .. Zaten, son yıllarda arhk 
çalışamıyordu. İhtiyar ve hasta idi. 

Böyle olduğu halde, bütün dünya 
gazeteleri, ondan bahsederken: 

- Büyük ıa.ip... Ziya, diyorlar .• 
öte tarafta. harp meydanlarında, 

her •ün binlerce delikanlı gidiyor. 

Kimse: 
- Büyük gaip .. Elim ziya demiyor •• 
Harbin, dötiişmenin, kan akıtmanın 

önüne seçecek, 1939 yılında, yeryüzün
de bir aklı selim sahibi insan yok mu? 

• • 

Maciki Parise gidıyor 

Bükreş ı (Radyo) - İstifa eden 
Leh Cumhur Reisi Mociki ailesile

1 

birlikte Belıırata hareket etmistir. 
Oradan Parise gidecektir. Eski Leh 
Cumhur Reisi İngiltere ~e Fran -
sanın Almanyanın sulh te!oliilerini 
kabul etmiyeceklerine emin oldu
ğunu söylemiştir. 

Paris l (Radyo) - Bir Alman 
ticaret heyetinin yakında Mosko
vaya gideceği sö_vleniyor. 
Almanlar bin komünisti 

tahliye t"Wler 
İstokholm l (Radyo) - Alman

lar, Almanyadaki komünistlere 
karşı olan şiddetli tedbirleri son 
derece hafifiletmişlerdir Mevkuf 
bulunan bin kadar komünist tah
liye edilmiştir. 

Kumandanlara nişan 
Berlin 1 (Radyo) - Hitler, dün 

Mareşal Göring, Amiral Reder ve 
şark cephes;ndeki bütün kuman -
danlan kabul etm~, gösterd?kleri 
muvaffakiyelten dolayı tebrik et
tikten sonra hepsine birer nişan 
vermiştir. 

(Diğer haberler 3 liıncü sahifede) 

Bu menkıbeyi 11FUt.TINA KAP
TAN» adile ve biltön tarihi vesi· 
kalarlle buciin SON TELGRAF'la 
tefrikaya baflamıttır. 

3 üncü eahifede 

Mehmedcik 
Geçiyor! 
İskender Fahreddin 

Bu edebi tah .. eri de bu&"ünden 
itibareu :yine «SON TELGJL\F» 
sütunlarında zevkle tak.ip ede .. 

1 
ceksiniz. 1 

2 nci eahifede 

'======-

Polonyada ·artık bi.r muharebe 1 
vaziyeti kalmadığ.'.na göre, askeri 
mutehassısların gozleri daha ziya
de grp cephesine çevrilmiş bulu - j' 

nuyor. Şimdi zihinlerde bir sual 
canlanıyor: Almanyanın garp cep-' 
hesindeki maksırtları ne olabilir? 

Bugüne kadar Alman a,ğır top
çusu bilhassa >ki köprünün cenu
buna göz dikmiş gibi bir vaziyet
tedir. Almanların bu mın\akaya 
devamlı atışları, Fransız cephesi
nin bir noktada hassa oldugu fik
rini verebilir. Filhakika da öyle -
dir. Dün neşrettiğimiz haritaya ba
kı.J'ırsa, bu mıntaka solda Labli, 
sağda Horn olmak üzere. on kio· 
metre kadar genişlikUı açık ara -
zidir. İki nehir, iki köprü kasa -
basına doğru gelir, birleşir. Mühim 

stratejik yolfar ve demir} !'arı da 
buradan ·geçer. Almanları bu 
mıntakada muhtemel bir ıaarnız 
veya müdafaayı hesaplamakla 
meşgul olmaları muhtemeid'dr. 
Cephedekı bu meşguiıye1, b t!.

bi hava kuvvetlerine de bü ·ük b r 
vazife vermektedir. F a 1 

kendi avcı tayyarelerinin ıııu,·af -
fakiyet!erinden sitavı e b se • 
diyorlar Her iki tarafın ha , 
yiatını müsavi görüyorlar Guı. e 
vasati olarak her iki taraf'•" ık er 
tayyare düsürülmektedir. 

Büyük ehemmıyette hiç bir saf
ha arzetmiyen bu devrede ht>r iki 
taraf birbirlerinin nabızlarını , 0 
lamakla meşgul bulunmaktadı 
Bek:ryelim! 

ERANIHARP 

ı 



POLİS 
VE 

.LUAHKEMELER 

Yeni stad 
hazırlığı 

-·--
mağaza Britanya İmparator 

ve hap 

30L OLDUGU YA.'iLlŞ MI! 

Gazeteltr, bu sene İstanbulda taze 
ızümwı bol olduiunu yaııyorlardL 

;efen KÜn, kapmm Oniwden g-eçen ü • 
·Umctiden ü7.üm alıyorduk. l'i ... tı ~k 
ıahah !;.öyledl: 

ltanınd:ıkUer cevap vtrmişler; 

- Efendim, dolandlrd1 Y•-
- .. ·a ıl olur, canım?. Ben enayimi .. 

yim, hiç ben dolandırılır mıyım?. 

On yıllık 
kapı komşu 

Gazhane idaresi beledi· 
yeye arazi vermiyor 

Polonya 
alınan 

harbinden 
dersler 

Evvelce verilen karar· 
dan vazgeçilmiş değildir 

Yazan: Ahmed Şükru l:;S)fEK 

Kısaca İn~l 
Britan .. a 

- Yahu, de-dik, bu sene tııüıu ('~k 

JOlmU.$.. 

-Kim söyledi, ona!. 
- Gazeteler yazıyorlar. 
- Sen de tuhafsın bani. l'ueteler 

ıe bilir!. t"zümcüye lnanmı1orsun d.ıı 
~zetelere inanıyorsun .• 

OLA.""lJIRICI VE lllEŞllUK 

E.•kl devlrlorde m"hur bir dolan· 
Bir aün. bu berilin ma-

9'adif&bmı.D kulaim.a 
""•ncmm ne oldu .. 

ad merak etmlf, 

'", ba-

S< 
- Evet ·•-ftr•~ 
- Bu nasıl I• 

- Bir zanaattir 
- E, peki, beni dL 
- Efendim, yanımda a .. 

Eier müsaade ve ihsan bu7 
Jet on akçe liıluf bu:rurulsun .• ·~ 
:arımı. aletlerimi tamamıa,-ıp, sele1 

Padl•ab irade elmlt: 
- Verin şu herife bet on keı;e akçe .. 
Adam saraydan çıkmıt, sltmq .. Pa-

dişah, bir ,-ün. bet l'ÜD, on gü.n, boyu .. 
a herifi bekler, durunnut .. Nihayet, 

Jir ıün sabrı tükenmi!J.. Yanındakilere: 
- Yahu, demiş, nerede bu dolandı· 

,.ırı?. Hani aletlerini abp l'elecek, be!li 
loJandıracaktı ya ... 

İJU)AM: 1 
Ebü:nlyazade Velid bidlselerin nloln 

a. kada.r karqtıiını sorarak, va%iyeU 
tahlil etmekte, hi.diselerin önüne geçe· 
cek yerde mütemadiyen arkasından 

u.rUklendifini ve bu halin ne kadar 
tinin d• Mllnemedlflııl 

M. Zekeriya Se. ..eı, .uıı. başhyalı bir 
a,- olduiu halde Hltlerln üo defa sulh 
ıqehbüı;llllde bulundutunu, şimdi de 
"iovyetierle yaptaj'ı deklirasyona d&· 

ranarak yeni blr teşebbüsle buluna -
cairnı sö1ledlkten ıoora, bu teklifin 
nasıl ka11ılanacaitnı anlamak için, 

Fransız ve İnc-lllz mehaflllnin kana -
.ıUerine tercüman olan neşriyata bak
mak katidir, diyor. 

CUMHURİYET: 

Yun115 11/adl. Leblslan harbinden 
"tnra A vrupanm vaziyetini tahlil el· 
kten sonca diyor kt: cŞlmdik..I muha .. 
m veya muharip zümrelerin hepslle 
~ece derece dost ve1a normal muna .. 
betler idame eden memleketimiz ken-

ve milletleranaa 

- Efendim dulandll'dı l!fte .• ParaÖ.uı 
aldı n gitti. Bir daha da ı•lmlyecek •• 

Padi1ah, o uman katasım vurmuş; 
- \'ay alçak herif vay .. Böyle na

mussuzca dolandırmak ha .. 
- Efendim, dolandırıcıhkta namu'I 

olur mu~. 

GELİmER :\ıEKTEBİ 

ACABA NE ÖGRETİYORT, 

NeVJ'orkta, qelinler mektebi» islmll 
bir mekkp açılm.1.f .• Burada, ceno kız .. 
tara. zevcelik, ev işleri, çocuk bakımı 
öi"retlliyormuş! Bıı&ünkü &"enç ku • 
larm, ev işine pek hevesi yok!. l\lek

tep deiU ya, akademi açs&ntz, ylne 
onları, bu işlere alıttırama~ınız. «Ge
Jlnler meklebb bana öyle rellr lr.I, da· 
ha zl:rade, süslenme!lnl, iyi makyaj 
7apmasını öfreten bir müessese ola
cak •. 

Blzlm akpm kız san'at enstitüleri .. 
mlzde de öyle deill mJ?. Ajız tadile 
yenecek bir kuru fasulye pişlrmesinl 

hebnJyorlar, moda deni, alafranıa 
ne deni öfretmete Jr.alklfl • 

, .. n ıuat olunur mu?. 

•ı, Avru· 
~den 

rle
·.1.~m 

u gün-

Bütün yaz. u zlno, tarife işini 

ha11edellm diye çuı.ımdık. Beledi7e, 
bu işi yapamadı. 

AHMED RAUF 

vazifesi ltbiarile kendl i.leminde snlh 
lehine blr müvazene unsuru olacail 
kanaatindedir.• 

VAKİT: 

Asını Us l\loskova anlaşmasından 

Almanyanm ne .-lbl faydalar temin e
deblleceflni ar&1;hrıyor. Almanyanın 

ktısadi anlaşmadan başka, 

.... ittifaka da ihtiyacı vardır. 
Alıru n Hariciye Nazırının böyle bir 

tekll!te bulunduiu ıupbeslzdir. Eter 
böyle bir iUifak yapılamamLf ise, bu .. 
nun Almanya tarafından arzu edJl -

medlfine delil, Sovyeıter tarafından 

kabuı edilmemesine hamletmek ıanm 

&'ellr. Almanyanın SovyeUerle anlaş .. 
ması harbi uzatabllecejine dair İngU
t.ere ve Fransa.ya kanaat vermek is

temesinden de ileri selmittlr. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahlt Yalçın Almanlarla 
Sov7etlerln J"enJ anlaşmalar yaparak 
be,-annameler neşrtttiklerinl sö7le .. 

dikten sonra diyor ki: cDön Alman,-a 
Ue Rus:ra arasında mütblt bir uçurum 
halinde tl~detll bir du1manhk varken, 
bu düşmanlık orı&dan kalkıyorsa, bu .. 

cünkü dostlufun kat'i. olacafına nasıl 

inanalabillr?. Yarın onun tekrar bir 
düşmanlık• lnklli.p etmiyeceilni temin 
cesaretini kim kendinde bulabilir?• 

10 yıldanberi blrblrelrile kapıkom .. 
şusu oldukları halde bir lıirlü iyi re· 
çJnemlyen ve her vakit kavl'aya tutu .. 
şan iki kadının muhakemeı;ine dün as
liye birinci cezada baktlmuıtır. 

Biri tO, dlferl 35 yaşlarında ve İc· 
liUe Canan Ulmlerinde bulunan bu 
kadınlar Fatlhde Atpazart civarında 
oturmaktadırlar!. 

Üçer katlı ahşap e\·lerinin bahçe .. 
Jerl müşterek bir tabtaperde ile ayrtl
nuş ve bu tabtaperde de senelerle kl.8• 

men yıkılmış oldufundan bahçelerden 
veya pencerelerden bakıldı.tı vakit 

içerileri '!ltrbeslce l'Örü.lmekted.lr. 

Geçen l'iln Bayan İcl~l çamaşır Yl• 

kıyarak bahçesine asmış; fakat biraz 
sonra çakan sert bir rüz.-ir bu çama

ıırlarm bazllarını kaldtrdıiı &"lbl ba .. 
7an Cananın bahçesine atmııtrr. 

İşte bu hal ve diier bahçeye upan 

çamaşırlardan baularının çiçek sak
sıları üstüne diifüp birkaç küçük fi .. 
dan kırması iki .komşu arasında ev

vela 9iddetll bir münakaşaya, bllilıare 
de onların saçsaça başbap. l'elmeleri .. 
ne sebep olmuftur. Komşusu.na naza .. 
ran daha ıöçlü kuvvetU bir kadın o
lan Bayan Canan kavi'& esnasında bir 

aralık ayafından kalın takunyalarını 

da çtkardıiı ırlbl İcli.Un kafasını :rar-
11111Jtır. 

Dünkü muhakemede SU('İU kadın 

cürmünü saklamış ve: 

cc- Kendi bahçesi dururken benim 
bahçeme de eamar:ıır asmaia kalkıştı. 

Ben de mani olmak istedim. Aramızda 

kavl'a çıktı. Fakat. ben elimi kaldırıp 
ona. fbke blle vurmadım. Kendisi kav

gadan soara hırsından kafasını ta.şia

ra çarpa çarpa yardı!.• demiştir. 

l\luhakeme bu yaranın kaç günde 
iylle'jeblleceil hakkında rapor alın

ması i('ln ba,ka bir güne bırakılmış- ~ 

lır. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* İşçi adedi yüzden fazla olan ~anayi 
müe~eselerinde işçilerin bilgilerini ar
tırmak için kurslar açılması hak.kın -
daki talimatname bugün mer'iyet mev
k.iine girmijtir. 

* Hava tehlikesinden korunma ku
mandanlığı halkın yapacaiı siperler 
için bir plan hazırlanuştır. B..ı. plan pa
sif korunma komısyonunda tetkik e
dilmiştir, 

* 1 milyon küsur liralık asfalt yol 
inşaatına nihayet talipler çıkmıştır. 

Bunlar Avrupadan getirtilecek mal ... 
zeme hakkında bazı tekliflerde bulun
muşlardır. 

* BugUn Silivride hayvan pa:ıarı a
çılmıştır. Vali ve Belediye Reisi LO.tfi 
Kırdar Silivriye gitmif;tir. Trakya u
mumi mü(ettışi General Kizım Dirile 
de bu münasebetle Sili\·riye gelmiştir. 

-(-; tir; gündenberi Tekirdağında bu
lunan deniz filomuz Silivriye gelmi.Ş
tir 

* Devlet memuru \•aziyetinde bu
lunan denizyoHarı \'e limanları kap
tan ve makinistlerinin istifa mecburi
yetinde kalması u~erine '!'Ürk ticaret 
kaptan ve makinistleri cemiyeti fevka
liıde bir heyeti umuıniye 1çtimaı ya· 
parak cemiyetin seddine karaı· ver -
mişlerdir 

No. 1 

-1-

i\Iehmedin Çocukluğu 
1
j M~hmetçik Geçi~ 

K yı.n meydall.inda iki çocuk 
ynuyordu. 
M hmet .. Hüseyın.. 
Yoı<ın kenarından bır atlı geçti. ' 
- Ç-Ocuklar! B lıkc~ire hangi 

c c.ar. gidfüT? 
.Meıımet clıru uzattı: 

- Sağa sap day •. 
Çok uzun mudı;.r bu yol? ı 
At: ı Koşturı;.rsa'l bir saatte 

"arırsu ! 
At' 5- luırsedi.. 

Ben- aldatır . .ı sakın' Bu yol 
.Jenı başKa yere gotürurse. ters yü· 
zunc dener, scnı bulur, dOverim! 

Mc nmet h..ddctlendi. Elirdeki 
.,clık çomagı yere f rlattı .. Atlının 
yan a soku1d~: 

- Adın ne sen '1? 
- Niçın sordun ?t 

- Babam bJna: cT•irk, 'l'urke 
ına'1ır.• dem· t de. 

- Ben de Türküm e\...it! H•ikıi- 1 
mc mc'l!uruy.ını. Ac.:e hır iş ıç:n 
Ba: k ırc gıdiyoruın. Y 'lıumu şa
şır•r.am, valide" ceza görüni'.Il 
-!iye korkuyorum. 

- Haydı yolun açık olsun. Turk 
çoc.-ı; yala soy lemez. Bar:;ı inan .. 

Yazan: iskender F. SERTELLİ 

Ve atını sür! Bır saat sonra Balt
kesire varırsın. 

• •• 
Aradan üç yıl ~mi!;t •. 
Meh et, Hüscyınle yaşıttı. 
O y.l ıkisi de on yedısını tamam

lamışlardı. 

Mehmet bır gün arkadaşına sor

du 
- Hüseyin' Bu: gu~ koyün mey

danında çelik çomak vynarken, bir' 
atiln.. : Sakın beni aldatma'• de
d ğıni hatır!..yor musun? 

Hüsey.n yere bakarak duşündü: 
- Evet 1-atır.ad m .. Ne olacak? 
- Bugun de annem .• sakın be-

nı aldatma, Mehmet!• dedi de. 
O ali: ile uç yıl önce konuştuğu
mı;.zu hatırladım. Bırdenbire tüy
lerı!1"' urpcrd . Anneme de, o atlıya 
dediğim gibı cTürk çocugu yalan 
söylemez, anne!• dtye bağırdım. 

An eni a :.latnıak mı ısted•n? 
Fa.ut o, koy miız ·nen kuınaz, en 
akı. lı b;r kadınıdır Ko;ay kolay 
k~rar m hiç? 

- Ona hak.ita!• soyledim. Hü
seyin! B.. b ,k2...;ıa yalan soy-

lesem bile. annemı aldatamam. O

na yalan söylemek aklımdan geç
mez . 

- Hangi hııkıkatten bahsedi -
yorsun• Bana da anlat bakalım. 

Yoks.ı ... 

Mehmet btr ağacın dibine otur
muştu. 

Hüseyın ayakta duruyordu. 
İkisinin de ellerinde birer balta 

vardı. 

Odun kesıyorlard~ 
Mehmet baltayı yere bıraktı: 
- Bu sabah annem yine ondan 

bahsediyordu: cBana doğrusunu 
söy.e, Mehmet! Sen Ay~eyi oevi
yor musun?. diyordu. 

- Sen ne dMin? 

- Sevmiyorum dedim ..• 
- Yalan söylemişsin işle! An -

neni aldatmak istemişsin' 
Mehmet hiddetle yerinden fır -

Jad,; 
Hayır. Ben aııneml hiçbır za· 

man aldatmadım, Hıiseyir ! Ben 
ona hakikati söyledim. 

- Demek ki Ay§"yi sev'!Myor -
sun, öyk m.? 

Dolmababçede yeni '!jehir stadı inşa 
olunurken Gazhane sahasından da bir 
kısım arazinin almma~ı Jcap etmekte .. 
dir. Halbuki Gazhane idaresi bu ara 
zinin stad sahasına ahnmaslle kendi 
işinin bozulacaftlll ileri Sürmektedir. 
Belediyeye bu şekilde bir itirazda bu .. 
lunmuştur. Bu itibarla itira'I tetkik o .. 
lunmaktadır. İtirazın mahiyeti •e o .. 
lursa olsun belediyenin stadı yapmak
taki azmi kat"ldlr. 

Gazlıaıle tankı da ılmdillk stad dahi· 
llnde kalacaktır. Stadın bu kısmı bö
lünecek ve o ıurene kalacaktır. Yal
nız tanklar kaldmldıfı takdirde burası 
da stada Uive. olunacaktır. 

Cumhuriyet bayramı 
hazırlığı 

Cuınhurlyet bayramı hazırlıklarına 

batlandıfmı yazmıııtık. Halk Partisi İıı· 
f.aDboJ vlli.yet merkezinde bayramda 
yaınlacak ıenllkle.rtn orl'anlze edil

mesi için bir komite teşkil edllmlııllr. 
Bu komlsyon birkaç cüne kadar fa .. 

allyete &"eçeeektir. 

Eyüp 

---<>-
mezarlıkları 

edilecek 
tanzim 

Ayvansaray ile Eyüp arasındaki sai
lı sollu mezarhklar belediye tarafın

dan esaslı şekilde ıslah edllmeie ka
rar verilmlştir. Bu işi deruhde eden 
belediye mezarlıklar müdtirü hare .. 
kele ceçmlşllr. 

.)lczarhklar iyi bir şekilde tanzim 
olunacak, tarihi mezar taşları bulu
nur.ia müzelere naklolunacaklardtr. 

--<>--

Şehir tiyatrosumfa telif eser 
Şehir tt1atrosunda dun akşamdan 

itibaren temsillere başlanmı.'ftır. İlk e
ser olarak dram kımımda Romeo • jül· 
yet oynanmtŞhr. 

Komedi kısmt ise Galtp Arcanın 

cİki kere iki. .. • telif eseri ile ilk tem
silini vermiştir. 

Bu sene &"erek dram ve l'erek ko· 
medl kısunları için telif eser pek az 
verilmiştir. Ezcümle bunlar M. Feri· 
dunun .:Pembe sokak• ve •Hindistan 
cevizi> ile Ahmet Kutsinin «Köroğlu• 
piyesine münha!iır kalmı.ş bulunmaJıt .. 

tadır. 

~~ . '. '... . -.. ~ ~ 

Kalorifer ve odun 
pahalılığı 

Blr fıkra muharriri arkadaş, kalo
riferli aoartllllAn sahiplerinden ştka. .. 

yet ediyor: 
Ekseri apartunan sahıplerl, kalori· 

terleri 15 teşrinlsanlden itibaren ya· 
kacakluını, kontratlarında klractlara 
kabul ettirmişlerdir, diyor. Halbuki, 
havalar soludu. Halka yazık dei"ll mi? 

istanbulda kaç kaloriferli apartıman 
ve buralarda oturan kaç kişi var, 50 .. 

rarlDl, size?. 

Polonya harbi askeri müşahit ve 
mütehassıslar için, iyi bir tecrübe tah .. 
tası oldu. Geçen rün, bazı yabancı ga
zeteler dt yazmışlardı. Polonya harbi, 
harp tecrübesi ve yeni sillhların kul
lanılış tarzı ve teslrleri hakkında, İs
panya harbinden daha faydalı ol.mut .. 

Halbuki, zavallı İspanyollar üç 7ıl 
çarpış:mışlardı. Ü~ yılda, beynelmilel 
askeri müşahedelere, blr a.y sürm.iyen 
Polonya harbi kadar tam ve etraflı 

bir fikir verememişler .. 

Polonya harbinde, blr kere daha an .. 
l.aşılan nokı&nın fU olduğu tebarüz et .. 
!iriliyor: 

Bqünün harplerinde bava hakimi .. 
yeti miihimdlr. Ordular &ayyare sUi

hına fazla ebem.m.iyet ve yer verme
lidirler. Hava kuvvetleri düşmanın 

muharebe sallarını ve a-erUerinl mü
temadiyen bombardıman ederek, cep
hede harp eden kıi'aları, hareket ede
mez bir hale sokabiliyor. Faik hava 
kuvvetlerinin kat'i netice alınması Ü· 

zerinde büyük rolü vardır. 

Halbuki, daha düne kadar, tayyare
nin o kadar fazla bir rol ifa edemlye .. 
ceğl, nitekim bunun, son İspanya har .. 
binde, bir kere daha görülmüş oldufu 
ileri sürülüyordu. 

Polonya macerası. bu fikri deiiş· 

tirdi. Polonyada harp patlamadan ev
vel, bazı Avrupa askerleri, Lehlllerin 
en az beş alh ay mukavemet edeblle
ceiini iddia ediyorlardı. Ualbuki, za
vallı Polonya, blr ay bile dayanamadı. 

Hakikaten, cengıi.ver bir orduya ma
lik bulunan Polonyaıun bir aya kalma· 
dan temizlenmesi bir sırdır. llarp ta
rihleri bu esrarı, belki de, ebediyete 
kadar çö:ıemiyeceklerdlr. 

Hususi 

ltEŞAD FEYZi 

idare bütçı•lerinde 
t'.l~arruf 

Son aylar içinde muhtelıf vila -
yellerden Dahiliye Vekaleline ya
pılan müracaatlarda, mali vaziye
tin darlığı münasebetile; hususi i
dare bütçelerinin tatbikatında zor
luk bulunduğu ve tetbir alınması 
istenmiştir. 

Dahi..iye Vekaleti; bilhassa mıı.
allim ıınaaşlarının aksamasına ve
sile veren bu vaziyete bir çare a
ranmakla beraber valilerin ıasar
rufa azami derecede riayet etme
lerini, acil olmıyan masrafların te
hirini; bütçe tatbikatına dikkat o
lunmasını vilayetlere bildirmi:ıtir. 

--o-

Asker ailelerine ait topraklar 
Hükumet ziraatin teksifi ve faz-1 

Jalaştırılması için bundan bir müd
det evvel vilayete ve belediyeye \ 
bir tamim yapmıştı. Vilayet ziraatı 
müdürlüğü bu tamimi nazarı iti
bare alarak fanilyete geçmiş bu
lunmaktadır. 

Ziraatin faz1alaştınlması ve bu 
hususta köylüye yapılacak yar -
dım hakkında etütler icra olun -
IJlaktadır. Ziraat müdürlüğü bil -
.tıassa asker ailelerine ait toprak
ların müdürlük vcsaitile ve para

Bazı gazeteler şehrimizde ve di
ğer bazı şehirlerde •umumi ma- ı 
ğazalar. açılması hakkındaki ka
rardan vaz geçildiğini yazmışlar 
dı. Halbuki bu husustaki faaliye 
çok ilerlemiş ve evvelki gün t 

nıird~ bir •umumi mağaza• a. 
mıştır. Yakında şehrimizde de bır 
umumi mağaza açılacaktır. 

Bu depolara serbest depo sure
tile her türlü ticari ve zirai emtia 
ve mahsulat alınarak mukabilinde 
makbuz senetleri verilecektir. \ 

Bu makbuz senetleri mukabilin,. 
de hal.kımız ve tüccarlarımız millf 
bankailarımızdan ihtiyaçları nis -
betinde kredi alabileceklerdir. 

---oo-- ~ -

Devlet resim ve heykel 
sergisi 

Aym 30 unda Ankarada büyük 
bir cdevlet resim ve heykel ser
gisi• açılması kararlaştırılmıştır. 

Bu sergiye şehrimizden ve diğer 
şehirlerden birçok ressamlar ve 
heykeltıraşlar eser gönderecek -
!erdir. Eserler ayın 15 ine kadar 
kabul olunacaktır. 
Bunları Maarif Vekaleti parasız 

o'arak götürüp getirecektir. 
--0-

Paugaltı pazarı 
Bir müddet evvel ba~ka yere 

naklotunan Pangallı pazarı göıii
len lüzum üzerine tekrar Pan -
galtıya naklolunacakiır. Buna se
bep Pangaltı halkının pazarm u
zak' ığından şikayetidir. 

-o-

Otobüs şartnamesi 
İstanbul şehir servisinde calıı;hrJla .. 

cak otobüsler f('ln evvelce hazırlanan 
şartnamenin tadlJ olunmasına lüzum 
görülmiı.ştür. Bu tadllittan maksat bi· 
taraf ve küçük devletlerin münakasa· 
ya iştirakini temin ctnıektir. Ahna .. 
cak otobüsll'r şlmdillk 40 tanedir. Ted
ricen ve ~ eniden aluıacak kısımlarlle 

arabalar 200 e iblit olunacaktır. 
Otobüsler dizel motörlerile ve ma-

zotla müteharrik olacaklardır. YenJ 
arabalar mayısa kadar celf'c~kUr. 

-0---

Gizli fuhuşla mül'adele 
Gizli fuhuşla yapılan mücadelelere 

büyük bir hız verllmişUr. Em.niyet 
müdürlüğü bu işt.e kullandıiı kadın si
vil memurlarını çofaltmış:tır. 

Bilhassa Beyoilunda bazı mütena
sip vücutlu küçük yaşlı kızl!Lrı baştan 
çıkaran kadınlar şiddetle takip olun .. 
maktadırlar. 

Evvelki cün bunlardan ikisi suç Ü.5-

tünde yakalanmışlardır. 

--o-

Şehir hastahanesi 
l\lecidiye köyünde inşa edilecek has .. 

tanenin pliinları Nafıa, Sıhhiye ve Da
hlliyc Veki.letleri tarafından tetkik o
lunoıaktadır. Mimar Valter şehrimize 
davet edilecektir, 

Hastanenin inşaatına ait itleri takip 
etmek üzere Beyotıu erkek hastanesi 
başhekimi doktor Fikret, dün Ankara .. 
ya gitmiştir. 
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dağınıktır ki tahnk <"L k , • ı 
tecavüzün imparatorlu~u teşkil eden 

her uzvunda akis uyandıracak kadar 
büyük olması 1Azımdır > 

Almanya, A\'rupadaki tecavüz po
litikasını tedvir etmeğ(' başlarken 
galiba biraz da buna giivenmişti. Fil
hakika Almanyarun silahlanması İn
gilterede bile menii bir akis uyandır
madı. Almanvanın Ren nehri boyk
rını askerleş-Ünncsi baz• tenkitleri 
davet etti. Fakat hunlara kim~ e
hemmiyet vermedi. Avusturyil t<'Ca
vüzü, Südet taarruzu, Çekoslovakyı:ı
nın taksimi dt;-rkcn, Alman tecavüz 
politikasının uyandırdığı akisler im~ 
paratorluğun hel" tarafına yayıld1 
Bıınunla beraber. Londııı hükfımell 
tarafından harb ilim edilinceye ka
dar Alman tecavüz politikasının )ın
paı·atorluk efk:Brı umurniyesinde u
yandırdığı akislerın derinliği anlct ıla
mamıştı. 

Britanya imparatorluğu bir dev
lf"t değil, İngilizlerin Common\\·eal1h 
adını verdikleri bir müstakil d<"\'let
ler mecmuasıdır. Binaenaleyh halh 
ve sulh bahsinde imparatorluğu teş
kil eden devletler, kendi mukadde
ı·atlarına h3kimdirler. İsterlerse, ana 
vatan gibi harbe i.ştirak ederler İs
terlerse, bitaraf kalırlar. İmparator
luğu teşkil eden nıuhtelif uzu\·lar a
rasında İn_ıtiltereyi müstakil dcvlet
leı-e ba~lıyan ittifak ınualıf'dclerınin 
tahmil ettiği mecburiyetler bile yok
tur. l\'Iese13. şu ve bu \•aziyette Fran
sa İngiltereye askeri yardımda bu
lunmıya mecburdur. Irak'ı ve J\.{ı ı 

İngiltereye bağlıyan taahhü!ler bun
lardan da daha sıkıdır. Diğer ta af
tan Kanada İngilt•l'E' ile harbe girme
ğe mecbu !' değildir. 

1914 harbi çıktığı >.aman domini -
yonlarla ana vatan arasındaki müna
sebetler bu şekilde doğildi. Müstem
leke vaziyetinde idare P.dilen her do
miniyon, İngilterenin harbr ginne
siy1e muharip vaziyetine geçmişti. 

Harpten sonra Westrninster kanu
niyle, Londra parl:1mentosunun sa-
15.hiyeti dominyonlar üzerinden kal
dırılmıştır. Binaenaleyh bugiin im
paratorluğu bir arada tutan S<'mbolik 
bağ, kraldan ibarettir. Kral da İngil
tere de muharip, Kanada bitaraf o
lnbilir Fakat esasen bitaraf kalması 
beklenilen Irlanda devletinden başka 
diğer dominiyonlar, ana vatanla be
raber harbe iştirak elmişi.erdir Yal
nız cenubi Afrika dominiyonu hafif 
bir tereddüt geçirmiştir. Harb çıktığı 
sırada Başvekil bulunan Herzog ce
nubi Afrikanın bitarar kalmasını il
tizam etmişse de, iktida1·dan çekil
meye mecbur kalmL5 \'e yerine har
be iştirak etmeğe taraftar olan Sınuts 
ll<!çerek derhal Almanyaya karşı harb 
ili\n edilmiştir. Bugün ana \"Olanla 
beraber Britanya imparatorluğunun 
bütün dominiyonları Almanya ile 
harh halindedirler. 

Britanya imparatorluğu bu vesile 
ile muhtelif uzu\•larını bir araya ha~
lıyan rabıtaların ~ağlamhğı h.ı.kkında 

da bir imtihan g~irmlş oluyor 
Bu fıkra arkadaşı, beş on kişinin 

aeın. bütüı\ bir memleketin kullan .. 
dıiı yakacak maddesi olan odwı fi· 
atlarının yüksekllğiuden bahsetse ya?. 

sız olarak sürdüıiilmesi ve tohum============================== 

RURHAN CEVAD 

- Evet. Ben hi~ kimseyi sevmi
yorum. 

İki yll sonra ... 

• •• 

İkisi de on dokuz yaşında. 
kisi de köyün en güzel, en yakı

şıklı, en cesur delikanlısı. 
Akşam .. 

Güneş batarken, baltalan omuz
larında dönen iki arkadaş, sırtı o
dun yüklü bir eşeği çekerek, ça
murdan yapılmış iki küçük evin Ö· 

nünde durdular. 

Evleri yanyana idi. 
Bir kapıdan, orta yaşlı bir ka

dın seslendi: 

- Mehmet ... Bugün neden geç 
kaldınız? Güneş batıyor bak. Göz
lerim yollarda. sizi bekliyordum. 

Mehmet cevap verdi: 

- Yolda eğlendik biraz, anacı
ğım! Asmalı köyünden geçen yol
cuları seyrettik. 

- Şimdiy ekadar böyle geç kal
.namıştınız. Çok merak ettim, o
ğul. Bir daha sakın gözlerimi yol
larda bırakma! 

Hüseyin atıldı: 
- Düğün alayı geçiyordu, tey

zeciğim! Eşeği bir ağaca bağla -
dık. Alayı seyre daldık. Yolda kö
yün delikanlıları yarış yaptılar. At 
koşturdular. 

Mehmedin annesi giı.lmeğe baş-

ekilmesi için tedbirler atmaktac!ır. 
Yak•nda ve mevsimin sonunda bu 
işe derhal başlanacaktır. 

!adı: 

- Hakkınız var. Köyümüzde 
çoktanberi düğün dernek olmadı . 
Habcıların oğlundan sonra - ara
dan iki yıl geçti - kulağımız davul 
sesi duymadı. Hele biraz ~ sab-1 
redın. Siz de yetiştiniz artık. İki
niz de ardı sıra evleneceksiniz! O 
zaman bol bol eğlenirsiniz. 

Eşeği yıktılar .. Yükü ikiye böl
düler. 

Yarısını Hüseyin taşıdı. Yansını 
da Mehmet. 

Hava kararmıştı. 

Mehmi!t arkadaşını seliı"tılac!ı. 

Evden içeriye girdi. 
Ana oğul konuşuyorlar: 
- Bugün tarlaya kim geldi, bil 

bakayım? 

- Ne bileyim, anne! Vergi ara
mağa mı geldiler? 

- Yok canım. Bu yıl vergimizi 
verdik- Devlete hamdolsun bor -
cumuz yok. 

- Kasabadan bir dostumuz gel
miş olsa gerek .. 

- Hayır. Bilemedin! Ayşe geldi 
annesile. 

Mehmedin gözleri, yeni doğan 
yıldızlar gibi ışıldadı: 

- Ne dedin, anne .. Ayşe mi gel
di? 

- Evet. Onları bağa götürdüm .. 
Üzüm topladık. 

(Devamı var) 

Avrupa harbinin yeni meseleleri J 
---~--

Taarruz değil, beklemek ! • • 
Almanya Ue Rusya arasında bir an .. 

taşma dah.ı. olduğwıu blliyol"f\wıuz. Bu
nun akisleri du1:ulmağa başladı. şiJn .. 
diye kadar Avrupa. matbuatında belli 
başh mezuun bir aydanberi devam e
den harp olduğunu söylemeie lüzum 
yok. 

l\.leseıa. İngiliz .. Alman rakebatl yeni 
deiil. Buna C'Öre daha başka mukayese .. 
ter de yapılablllr. Fakat buıün Alman .. 
ya ile İnclltere arasında. harp varken 
ehemmiyetle nazarı dikkati celbeden 
mesele yine İnl"lliz donanmasının rolü: 
ne olacağ'ı sualidir. 

Londranın paıa.r rünleri çıkan ga
zeteleriude şayanı dikkat yazılara, İn
giliz siyasi mehatllinin fikirlerini et
raflle gösteren mündericata rasgellnlr. 

1\-feseli. geçen pazar günkü Sandey 
Taymls gaz:eteslnln de bu harpte İn
cillerentn, Fransanın ne yapmaları li
zı.m. geldifine dair ytirUttüğ-ü mütalea 
da böylece dikkati ce1bediyor. Bunu 
hulasa etmek ıa:ıım l'eUrse şöyle de .. 
mek kabil olacak: 

Almanya harbi çabuk bitirmek lst!
yor. l\lüdafaa vazl1ellnde bekliyerek 
Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin ken
disine taarruz etmesini muvafık bulu· 
yor. Halbuki İngiltere Ue Fransa için 
çabuk bir zafer elde etmek ne kadar 
iyi görünürse görün~ün bu doğru ol· 
mıyacak blrşeydlr. 

Onun için İngiliz ve Fransız kuv • 
vetlerl beklemeli, pahalıya malolacak 
herhanrl türlü taarruıları düşünme .. 
meli. 

Yine İngiliz &"azetesinin dediğine cö
re zafer demek düşmana aiır zayiat 
verdirmek delil, dü..1manı harbi ka
zanatnJyacalına inandırmaktır. Alman
lar uzun bir harbi kazanamıyacakJa .. 

rınıı yarı yarı)·a lnıınmı~laıdır. Şu hal
de beklemeli. İngiliz raz<"tf'<;i dlif'r ta-
raftan Almanyada dahili bir •ht.iıaı 

çık.masa için de Almiln a!-ıktriııJn boz
guna uğraması lizım geldiil fikrin .. 
dedir. 

Sandey Taymls İngiltercniu k.ıt'i za .. 
feri elde etmesi ic;-in denh:lf'rde tam 
bir hakimiyete nıalik olma ı rlzrın bu
lundufunu söyllyerek Alman tahtelba
hirlerine sözü .-eUri}·or. İngih;ı donan
masının bunları ortad"'ıı kaldıracatına. 

f'nıin olmakla bera.brr ı.ondı·alı gazele 
şuna varıyor: 

Alman tahtelb:ılılrleri bu !itfcr ge
çen harptekhıden çok olaraktır. Geçen 
sefer Almanlar tabtf"lbahir har?JID; ı. 

lıin etlikleri zaman kılfl dertC'rde de
nizaltı gemisine malik değill<'rdi. Bu 
sefer ayni hatayı trkrar etmiy('rrk .. 
Jcrdir. 

Sonra İsviçreli muhabirlerin Aln1an
yadan atarak verdikleri şu ınaliıma.t 

ta var: 
AJmanyada h!ı.lkın haftalık yiyeceil 

gıdalar şöyle te-.bit rdilmiş: Fkmek, 
2 kilo 400 cram. Et 500 ıram. Tereya .. 
fı 80 ~am. l\farrarin vr sair yağlar 
da 120 gram. 65 gram domuzyağı. 6'?.5 
gram peynir. 100 gram reçel. 250 .-ram 
şeker. 

Almanlar bu S<"ferki iaşe ı .. 11•rinin 
geçen harptcklnd<"n ('Ok mi.ikt"ınmf'I o .. 
Jarak tanzim edtldlğlnl söyliıyorlar. 

Bütün ter'!rrüat te bit ("dilmiş. Öyle ki 
sa('ını, J>.akalını kesUrınt•k i('in bir ~1 e

re kitmek bile vl'şlkaya bağl:ınm14tır 
İngilt<"rf'dr ?alnız ze\·k l('ln y~ti~ti· 

rilen \'f' yenen nebatatın yerine hun .. 
dan sonra buğday ile patates )'f'tişti

rUmesine karar \·ermlşlrrdlr. 
ALİ KE~IAL SUNMAN 
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EN SON DAKiKA 
._._ ................................ ... 

1 

ın 

c 
yarelerinin garp 

eki muvaffakiyetleri 
rı tayın eylemişlerdir. 

.ımu 
Pilotlar, tankların gizlenmekte 
'uğu yerleri ve en mühim mü -

, .• ue· nakalil.t hatlarının iltisak aoklala- ı 
.. ~en. olan mıntakala- rında birer ağ vazifesini gC'ıren tu-

1 eksirisine ait birçok malumat zakları da meydana çıkarmışlardır. 
likkate şayan fotaaraflar ge • Ekseriyetle birbirile karş1laşan is
.işlerdir. tikşaf uçmaları, hududu müker -
!otlar 600 kadem irtifada uça- reren geçmişler, ve nihayet pilot
garpt~ AlmatJarın müstahk~m ların düşmanın binlerce kilomet-
1 boyunca birçok mil katetmış- relik arazisinin fotografisini al -
•e topların bulunduğu nokta - mıya medar olmuşlardır. 

·,..,..-ır:ır&~ıT~ 

Tayyarelerimizden hiç biri d~ 
manın ne top!arı, ne de tayyare
leri tarafından taarruza uğrarrışı 
değildir. 

Çünkü tayyarelerimiz, çok al -
çaktan uçtukları i,11irı Alman top
çuları, bu tayyareleri Alman tay
yareleri zannetmişlerdir. Bjr Al
man bataryasının efradı, tayya -
relerimizin çıkardığı gürültüyü i· 
şitince burı1arı Alman tay_yareleri 
i.miş gibi selamlamışlardır. 

~ont Ciyano Öğleden Sonra Berlinde Bulunacak 
(Birinci sahifeden devam) 

Je girişilmesine taraftar de -
ir· En mes'ul faşist lider !eri ve 
ımiyet itibarile efkarı umumi
ıdemi müdahale siyas<>tine ta
ar görünmektedir. 
itler dün kabine azası ve erkil.
ırbiye rüesası ile bir __ kere da
.~örüşmüştür. Bu g~ruşmeler -

sonra Rayhştağın ıçtımaa da· 
ne karar verilmiştir. . 
•rn gazeteleri, Hitler'ın sulh 
in kabul edilmediği takdirde, 
Lasamata devama karar vere-
ni yazmaktadırlar. . 
giliz mehafiline gelınce, bu 
afi!: Sovyet • Alma? anlaşma~ 

1 
müttefiklerin vazıyı;tınde hıç 

deği~ik h~ule getırmıycce
söylemektedırler. 

U"ENKO YARIN !llOSKOVAYA 
GİDİYOR 

.adoltt Ajansının bildirdiğine 1röre 
ın ve ı;stonY• 11.arJct1e ~azırla -
l\[o-.Jto\'&Yl slyareUerJ mun.asebe

tki .. IJtkıtaa uj'Tıyan muzake-
~lki akşamdanberi tekrar 

e evve 
m edilmektedir. 
manya J]arlclye Naıırı Gafenko-

:\fo'-kovaya hareket ede
ia. yarın • · 
blldJrUmektedir. Slya!'li mehaflle 

·an, bu seyahat Karadeniz paktı 
&kadardır. w 

ki Hariciye Vekili Saracoalu 
'.,..,ye -os·kovadaki İngiliz büyiık 
~ft.i'am .. u .. 11 Fransız ınastabat&'uzarı e 
,ve 

::ı~~YN yARL'I ıuüııht BİR 
NUTU1t söYLiYECEK 

ulra 1 (Hususi)- Başvekil Çem
ynln yann avam kamarasında 
bulacak beyanatının esas hatları 

ılınıf ~lbldlr. . 
b 1 Lebistanın yenı vazl-eyana, 

HLIPS'ın kor.gresi 
leşhur PHİLİPS mües.>esesi bayi
nin Kongresi evvelki gün Tokat

n otelinde aktedilmivtir. . 
ÖRK. PHİLİPS Müdürü Umumı
I STEIGER bu kongreye riyaset 
ay -~

fOrdu. Mumaileyhin. irat ettıgı 
at nutkunda; PHİLlPS'in dünya 
yo aanayiind~ işgal ettigi. mühim 
nüstesna ıncvkii zikretmiştir. 
HiLİPS'in Türkiye teşkilatı de
inin ieflerı söz almışlar ve idare
in faaliyetleri hakkında beya -

yeti dolayısile BUlerin mulıtemel sulh 
teklifi karıısında müttefik devletlerin 
vaziyetitıi daha ziyade aydın1atmq o
lacaktır. 

Ga'Zeteler. Alman murahhaslarının 

yeşil masaya oturmadan evvel. yalnız 
Polonyayı dei'll, Avusturya ve Çe

koslovakyayı da. tahliye etmeleri, Al
manyada demokratik bir sistem ku -
ruıması ıa.zun l'eldii'ini yazmaktadır
lar. Ayni «azeteler, 1.\-lllletler Cemiye
tinin de tensik edilerek, daha kuvvetle 
faaliyetine devam etmesine taraftar 
ı-örünmektedir. 

İNGİLİZ GAZETELERiNiN 
l\IÜTALEALARI 

Londra 1 (A.A.)- Matbuat Alman· 
tarla SovyetJer arasındaki iş birllğlnt 

mevzuubahsetmeie devam etmekte, fa
kat bu iş birllilnln uzak yakın siyasi 
neticeleri hakkında hükümler ısdar et
mek hususunda ihtiyatlı davranmak
tadır. Bu neticelerin pratik deierlerl 
itzerindeki mütalealar muhtelllttr. 

Deyli Herald raıetesi Sovyetlerin 
Nazilere yapacağı yardımın kıymetini 
izam etmemeleri i('in okuyucularının 
dikkatini celbetmt\kttdlr~ 

Deyli Telgraf gazetesi Sovyct mü
dahalesinin ekonomi bakımından e
hemmiyetini tanımakta, fakat l'\azl 
şeflerinin Alman milletine inandırmak 
istedikleri l'ibl bu yardı.mm kat'i bir 
mahiyeti haiz olmıyacatı mtıtaleasını 

ileri sürmektedir. Gazete ayni zaman
da komiınist partisinin reçen martta 
akdettiği senelik kongresinde Sovyet
lel" ticaret komiseri cl\-likoyan» m a
şafıdaki beyanatının nasıl memnuni
yetle karştlandıtmı hatırlatmaktadır. 

1\-likoyan ı;unlan söyleml.ııtlr: 

.:SoVYetler ne yumurta, ne tereyafı, 
ne de Jambon ihracı nlyf'tlnde- delil

lerdir.• 

İs tan bul Valiliğinden: 

Ga'Zete Uitveten diyor ki: 

Sovyetlerin petrol ve yiyecek mad

delerinde cöz kamaıtıracak kadar zeıı
K"İn olduğunu tahayyül edenler UC&'l'et 
komiserin~ madenlerle petrolü dahi 
dahili isllhlake labslo etmek niyetinde 
oldufunu ötrenmek suretlle şaşıra -
caklardır. 

Matbuat SovyeUer tarafından eko 
nomisi bitkin bir halde bulunan Al ... 
manyaya yapılacak yardımın pek mah
dut o1dufunu hesap etmekte haklıdır. 
Çünkü «I\lolotof• un kitıt üzerinde va
dettiği şeyler umumiyetle Londrada 
Sovyetler ve şarki Avrupa hakkında 
mevcut malümata. tetabuk etmektedlr, 
Bu resmi malllmatı hlssolunur dere
cede defl'jtinneyi ınucip olabUecek 
hiçbir sebep görülmemektedir. Şimdi 

hula.satan denilebilir ki, yani pakt Al
manyanın yarasını tedavi edemtyecck
tlr. Bu pakt Almanlara bir müddet 
daha mukavemet lmkinını ,·erebllecek, 
fakat Almanyanın bu mukavemetini 
hiçe indirmek hususunda kuvvetle te
sirini gösteren ekonomi tazyikinin a
mansız neticesinin tahakkukw1a kat
iyyen m311J olamıyacaktJr. 

Umumlye-tle Londrada hiıkmolun -
duğuna göre .von Ribb<'tıtrop» 1.\-los
kovaya yaptıfı ikinrl seyahatini Al -
man efkirı umwniyesini teskine ya
rıyacak surette cStalln• den bazı ınü
saadeler bUhsal ıayesllc yapmıştır. 

Fakat ınancanez müstesna olmak ü
zere Rusyanın lptldai maddeler tstlh
salatı Almanyawn ihtlyaealını tatmi
ne ki.fi gelmiyecektlr. 

1.rmumiyetle Sovyet Rusya, kendi 
hudutları dahilinde iktludiyatını teh
likeye maruı: bırakmaksızın Almanya
nın iptidai maddcl"re olan ihtiyacını 

tatmin etmesine imkoin yoktur, Sovyet 
Rusyanın istihsali.tını arthrmlf olduiu 
muhakkaktır. Fakat l.stlh'4ali.tının faz
lası siir'atır inkl.şaf etmekte olan sa
nayi tarafından beledJlmektedir. Bu 
meyanda denılr, bakır ve petrol istlh
salıi.tı milli fabrikalar tarafından kul
lanılmaktadır. 

GAFENKO GİTllfİYOR l\IU? 

Paris 1 (Radyo Paris l\londlyal)
Gafenkonuo Moskovaya gideceği bfl
dirJln1işse de, Romanya Hariciye Na
zırı böyle bir seyahat fikrinde olma
dığını sö:l·lemi~tir. 

Ma'iye Hazinesıne izafetle İs
tanbul Maliye Muhakemat Mü -
d~rlüğü avukat'.arından Ö. Barış 
tarafından Manav Süleyman Be
yazıt şubesi civarında Kalender -
hane maha:lesi Şehzade So. N 
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aleyhine kazanç \'ergis.inden ?o a- , 
yı dosya 20/7 /'J9 tarihınde Şurayı 
devlet (5) deavi dairesinde a~ıl~n 
dav aedilenin halihazır ikaınetgahı.---------------
meçhul olmasına binaen kendisine İstanbul Valiliginden: 

Yeni Leh kabinesi 
Pariste kuruldu 

f' Jvyet - Alman anlaşmasından 
s0 ıra Hit,ler'in yapacağı yeni sulh 
teklifi beklenmektedir. Bu teklif 
vaki olduktan sonra, İngiltere ve 
Fransanın bu sulh teklifine karşı 
alacakları vaziyet toplanacak yük
sek bir harp meclisinde 'kararlaıı
tırılacaktır . 

Sovyeblerin Almanyaya ne su -
retle askeri yardımda bulunabi -
leceğini tetkik eden İngiliz me -
hafili, olsa olsa Rusların Basa -
rabya üzerinden bir tazyik yapa
cakları, Hindistanın batı ve şimal 
hududundan askeri bir taarruza 
geçmek imkanı o!.madığı kanaa -
tindedir. 

Roma. Berlin 
(Birinci sahifeden devam) 

iyiye teva7zuh etmemlş, hanıilrrioln 

sona. kadar bitaraf kalabileceii ve 
hangilerinin cephe \'e saf tutacağı ta
ayyün etmemiştir. Bu vaziyetler ta
mamile aydınlandıktan sonradır ki, 
kat'i neticeye doğru gidif başhyacak
tır. l\Iuhakkak ki, Avrupa asıl kat'i 
hareketlerin başlıya.cağı &"ünlere ve 
haftaların arifesine adım atmı.ş bulun
maktadır. Bu adımlardan birinin de 
Koni Cianonun Berllne ridlşl olduğu 
,üphesizdlr. 

ETEM İZZET BENİCE 

3-SON TELGRAF- L 

RADYO ABERLERI 
General Veygaııdın teftiş Eski bir \ ugo la' unzırı 

seyahatı l\losko' ada 

Paris 1 (Radyo) - General Vey- Be!,:ırat l (Radyo) - Esk na-
gand Suriye ve Lübnan da yaptığı zrılardan Cnrt'C vı~ Sovyet meha
teftış seyahatinden Beyruta dön- !il ı'e temaast1 bulunmak ti.zere 
müştür. General her gittiğı yerde hükumet tarafı.,dan MoskO\·aya 
alkışlarla karşılanmıştır. gönderilmıştir. 

Giizel bir jest Garp cephesinde 

Paris 1 (Radyo) - Dük dö Vind- Paris ı (Radyo) - Resmi tebliğ: 
sor, harp başladığı zaınan Fransa- Düşman topçu kuvvetinin .ltoM'llo 
nın Ka,n şehrinde bulunuyordu. mıntaka.;;ındaki harrlı3.tı batar1aları

Derhal Londraya gitti ve hükü - ı mızın mukabil faaliyeilerile lardrdll-
mete arzı hizme tetti. mi .... -ur. Htr iJ<-i taraf ren;· mtkya la 

1 1 •• 1 ••••• 1 ••••••••••••• 1.. "'ı 

ı 
Dük, İngiltere tahtını terkeltiği tayyare faaliyrti ciı l.rm~l.rdlr. 

stanbul Valiliğinden: zaman İngiliz ordusunda Feld ma·'=========== 
reşal idi. Bu Unvanı muhafaza e- ı 

Maliye Hazinesine izafetle İs- diyordu. Dük, cepheye gitmek için 
tanbul Maliye Muhakeınat Mü • bu rütbeyi terketmiE ve general 
dürlüğü avukatlarından Ö. Barış olarak Fransız cephesine geimiş -
tarafından Yenimahallesi Azapyan1 tir. Sabık hükümdar bu jestile ge
H. 4 No. de Ahımet Refik a'.eyhine rek İngilizler, gerek Fransızlar in· 
kazanç vergisinden dolayı 37[14581 dinde k;ı.dir ve kıvmetinin bir kat 

ZAYİ 

1937 - 1938 senesı Burs.;ı kız lisesi 
orta kısmının 8 inci s.n fından al
dığım belgeyi zayı ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisin..,. hükmü yok
tur. 

dosya numarasile Şurayı Devlet daha artmasına sebep olmuştur. isme Bilgin 
(4) deavi dairesinde açılan davada============================ 
dava edilenin halihazı-r ikamet - f 
giihı meçhul olmasına binaen ken
disine tebligat yapılamadığından 
tebliğ makamına kaim olmak üze
re davacı maliye hazinesi tarafın
dan Şürayı Devlete verilen arzu
halin İs tan bul Vilayeti di\·anha -
nesine talik olunduğu ilan olunur. 

13281/548 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

l\.1uayene ve teda\ ı e\'Jerı için 7 kalem madeni eşya kapalı z:ı l.a ek ıltmc

ye konulmuşh .. r. 
1- Eksiltme Cat.alog~unda Sıhhat ve İçt.mai M..:avenct M\..:dı..ı. lügU bı..:: a-

Yeni Polonya hükumeti Pariste 
kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 
Evvelce Polonya haricindeki Leh
liler teşkilatı şefi bulunan Raezi -
eviç, Paristeki Leh sefarethanesin
de Polonya Cumhurreisi ilan olun
muş ve yemin etmiştir. Halihazır
da Romanyada bulunan Cumhur;:-e
isi Mociki istifasını vermiştir. Es
ki kabine istifa etmiş ve General 
Siroskinin riyasetinde yeni Leh 
kabinesi Pariste teşekkül etmiştir. 
Kabine Lehistanın yeniden teşek
külüne kadar, memleket haricinde:----------------\ 
harbe devam eden Polonvalıların Ticarethanemiz eskisi gibi 
işleri'e meşgul olacaktır. .. kürk mantolarıııı 1 O 

sında kurulu komisyonda 11/10/939 Cuma günü saat 15 te yap.~c:ıkt 
2- Muharnmen !ıal. 8750 lira muvakkat temınat 656 lira 25 kuru . 
3-- istekliler şartnımesini her gti.n korr.:..syonct.ı görebilirler. 
4- İstekliler lfl39 yılı T caret Odası vesiltaslle 2490 sayılı kAnw"lı.13 yazılı 

vesikalar ve bu iŞP ~:eter muvakkat teminat makbuz veya L.Jankcı. mektL.bu l1e 
birUkte teklifi ıavi zarf .:ı .nı ihale saatinden bir şaat c~vel makbuz ablli 

Cephelerdeki vaziyete gelince, sene garanti ve 
Alman kuvvetleri yarın resmen 
Varşovayı işgal edeceklerdir .. Po
lonyanın her tarafında artık mu -
hasamat sona ermiştir. Sovyet -
Alman kıt'aları Macar hudutların
da birleşmişlerdir. Şimdi her iki 
taraf işgal ettikleri yer1erin idari 
vaziyetlerile meşgul olmaktadır -
lar. Polonyalı esirlerin bugünler
de kısım kısım tahliyesine intizar 
edilebilir. 

komısyona \ ermelcrı. c774U> 

Garp cephesinde, İngiliz ve Al
man tayyareleri arasında şiddetli 
bir hava muharebesi olmuştur. İki 
taraftan ne kadar tayyare düşü -
rüldüğü belli değildir. İngiliz tay-J 
yareleri Sigfrid hattı üzerinde bir1 
!:"k fotograflar almışlardır. Bu ve
sikalar, müttefikin erkanı harbi
yesine vaziyet hakkında fikir ver
meğe yarıyacaktır. 

Denizlere ge'ince, Alman harp 
gemileri İngiltercye mal götü11en 
iki Danimarka gemisini müsadere 
ederek, Alman limanlarına göti.'t
müşlerdir. 

İstanbul Valiliğinden: 
Maiye Hazinesıne izafetle İs

tanbul Maliye Muhakemat Mü -
dürlüğü avukatlarından Ömer Ba
rış tarafından İstanbul: Kabalaş 
tramvay caddesinde Lutfi aleyhi
ne M. ve istihlak vergisinden do
layı 38/3178 dosya numarasile Şu
rayı Devlet (4) deavi daire -
sinde açılan davada dava edilenin

1 

halihazır ikamet!'.fıhı meçhul ol -
masına binaen kendisine teblieat 
yapılamadığından tebliğ makamı
r.a ka!m olmak üzere davacı ma
liye hazinesi tarafından Şurayı 
Devlete verilen arzuhalin İstanbul 
Vilayeti divanhanesine talik olun-
duğu ilan olunur. 17848/237 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Nikola Mf"doviçı 1 ::ız.neye olan ınalün1elrr. kta borcu 1uan colayı Bcyoğ

lunda istikldl caddcsinı.lc Tok:ıtlıyan oteli narr: le "laruf bu1a dahile deıc ı h
telifulc n:s 53 adet ınn.sa, 93 adet marlk 0 n san~.a.ıya, \antılJ.toı .er, buz dolap •:', 
aynalı ll3fJ\ ra:dr, kumaş san<la!y.l1.a.ı.. pıyano. el len csı .:ı e:lcr. buytı,;.: l l· 
lılar, nlar kerı ve k ..... nas k lnt'µeler · ı .,der, don ır"l"l.a r. aklneıc- 11 p.:ıra ka ıl!.ı , 

lU\'Ulet masa. rı r ynalı ga.'dro~1.ıtr, k. mızı kı .nw :ılun tak nları \"e burıa 
nü.ı.nuıs! dıge uk eş)' a 2/ i0/939 tari'ıınc ı ashyan poz'lrtt i gJnı.l snn• < • la 
n1ez.kür bınada a k ... tilrmn st: et.le atılacaktır 

Talip olanlaru r. czktır giln ve ~:ıtte m.:ı.~ıal, nde bl. ı.ın:ıc .. ık ol ı crı ht.>ye-
tınc n1iıı&.ıcaaıları ıl· n ·lunur c7B49 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtıyuu için ,70, adet Bısiklet açık eksıltmevc çıkarıl

mıştır. 

2 - Munı.mı:1°n bedel c4620. muvakkat tem.na• <346,:i ura o.up 
eksiltm~>i 16 'I'eşr nicvvel 939 pazartesi günü saat cl6• da Arkrada 
P. T. T umun. '"" 'Lirlük bınasındaki satın alma l<u •S}Jı .ında •pı

Av vade ıle kdaletsiz olarak sat-1 lacaktır 
ı:nakt~dır .. Anadoludan ayni şera- ı 3 - İstek! ıer "ı.tvr.kkat temınat makbuz \'eya banka tem ra• mek-
ıtle sıparış kabul etmekteyiz. tubile kanuni ,e, ' '.u.larını hamilen mezkür gün ve saa•tc k~mısyona 

Mahmutpa a Kürkçü Han müracaat edec~klerdır. 
içerisinde 

BE 
4 - Şartnamcıt·r Ankarada P. T. T Levazıı:;:; İstanbu ~:ı. P 1'. T. Y K Q Telefon Levazırıı aynıy at ~ul>es: müdürlüklerinden bedelsiz olaraK ,·er lecek-

21685 tir. c4!09· •6718, 

,ı4ı4ı4ı4z-.-;;;_,...ı-ı+--ar-..ı."Tı-r-: ._._.._------. t -- ""' - - - - .;..::....+...ı...4......ı...4...ı...4-i.:..~::.:J:;.&....T-l....7 ...... T+T+r-""--T--"-T.-T1""T_._?f":.......,.. ....... ı.r~r:-*ıT~Tı.-rz 

I ' 1 8 U G ÜN 1 Büyiik. ve ilAhi bir •tkın nefis romanı M E L E K 1 Kalplerı heyecanla aaracak muazzam bir film . 

-ı SİNEMASINDA 1 G o N A H K A R M E L E K l) 
Fransızca sözlü 
Bat Rollerde: 

MARGARET SULLAVAN / 
JAMES STEWART~ 

Programa ili.ve ; FOKS'nu en son dünya ve muharebe havadisleri 

.;ıÇ..Q.. • .ı.4.ı.•..§ BugUn saat 11 ve 1 de tenzUAtlı matineler ~~~:r~"""" OL~--:r 
bulunmuşlardır. 
münasebetle otelin salonların

~çılan (yeni tip radyolar, Ampli· 
yonlar, Ampullar ve::;a~re) ~eş
ziyaret edilmiş ve muteu.kıbe.n 

r edilen mahalde haziruna bır 

tebligat yapılamadığından teblığ 
makamına kaim olmak iızere da
vacı maliye ha7,!~esi tarafından 
Şurayı Devlete verilen arzuhalin 
İstanbul Vilayeti divanhanesine 
talik olunduğu ilan olunur. 

Ma1iye Hazinesine izafetle İs
tanbul Maliye Muhakemıı! Mü - ,-.~lı-iıiiiimiiiiii-ilııl•••••••••~~--~-----~-----~---••••••••••••m-•m••mıııııi 
dürlüğü avukatlarından Ö. Barış 1 Kral ve kraliçeler •• İmparator ve lmı,aratoı·içckr .• Generaller \"e fıiitiiu A.rııı),t: 

ek ziyafeti verilıniitiı·. . . 
•leden sonra Sincına ProJcksıyon 

" 
1 

· ın· tecrübeleri yapılnuş \'C 
ıne erın 

. . 1 knis'-'cnleri tarafından 
LlPS'ın e ~ 

k
. ter üzerindeki en son te -

'na ıne · 1 miıUit hakkında izahatta bu un-

ardır. .d. C . . ,. bütün mil ır.;ın ve iC -
1LiP5 ın 

·cmegınden sonra Bay 
in akşDm ll · 

!ek hakkında yenıden 
GER mes 

1 
nmuş \'C Bay Dr. AN-

natta ~u u 1- teatii ettah e-
PHİL!P5 şere ıne 

"ştir. 

_ [\o. l -

. 'M.\Sll'il• · ZIRHLI VA· ı 
no:o;A:\ 'JI::ÇJIİZİSDES ~AL
ARL'' .. , it \DAR SI::tiRN 
HARBJ:-iE .ASATI ZA -
IA:-i"Ll SALT . · · · . . . T. D iı[Çt:.~I:\IN 

:-iISDAl{l ~". 
IffLASASI 

. buyilk bir 
ün cumhurlyetın . 

• Jrhkla kU~'·etll bır ha· 
e fC'dak~ -tı*"• deni2clliiimh:. 

maj'a ugraş " 
ev,,etkl yılların lhane-

riyetten kl ve c;ok 
t,·f'tinl kaybedrn ~s 
bir ınaıİYt" nıaltkttr. 

r ıhı ile b.ı.,.alan Tutk 
bulun e . 
.• • ba.bhd:ı \'enedik donan· 

hii. ıne d··ı df'r~ıe bir Kemal 
ilk ve-r 1C" • 

t k lc·•kkl yoluna ıırmlş, 
ra ara. ' .. 

·ürk denh:cl 1 B:ırbarosun dun-

aı:mak ısırtan deniz harp tabi .. 
gelişm~. Turrudun, Salih, 

1\luslthitlin, Stydi Ali. Piyale 
ala kaptanların elinde de tarı .. 

17359/93 .......................... 
ı Pek yakında ...... sinemasında ı 
ı Şarkın bütün harikaları ı 

i Gülnaz Sultan i 
:Türkçe sözlü ve şarkılı büyük ıı 
ı şark filminde : ........................ : 

\azan: RAHMİ YAGIZ 

he veçhe- \•eren bir kudret halini al
mıştı. 

Türk deniıcilii inin bu it ili devri, 
Akdenizi bir Turk gölü ballne sokmuş, 
bugün dt>v1etlf'r ;ıra'.')ında slli.lı yarı

şile temin edilml"if' çahı;;ılan Akdeniz 
ha.kimiyrli Turk levrntlerinin pala
larilc :l-"itrlarra biıtün dünyaya tasdik 
ettirilmışti. 

~\kdenizde yabancı bayrağa bath 
tek ada bulunmadığı bu devirlerde 
zaptüraptı. dlsiı,Unl, vakarı ve yüksek 
harp kabiliyetile Osınanh donanması 
tekmil Avrupanuı imrendlii bir te • 

•ekkiıldll. 

İııhitJ.t devrinin başlanııçında sa
libetini muhafaza etmt"k kudretini 
gösteren Türk donanması. Yf'~i~·erile
rin blnbir e-dcp izlikteri yüıinıdrn ser
hat boylarında hezbnetten hezimet.t ui
rı,·an Osmanlı ordusunun küçük dü -
ı~ünü. denlılerde ay rıtdızlı Türk 

~~~~~~~a~a~~iz~~=i~t!ıH~~~pıı~ s A Mı· Mı"" A N L A ş M A 
1 de komisyoncu aleyhıne kazanç 
vergisinden dolayı 39/290 dosya 
numarasında Şt'.ırayı Devlet (4) de
avi dairesinde açılan dava edilenin 
halihazır ikametgahı me~hul ol -
masına binaen kendisir.e tebligat 
yapılamadıgından tebliğ makamı
na kaim olmak üzere davacı ma
liye hazineı.i tarafından Şürayı 
Devlete verilen arzuhalin İstanbul 
Vilayeti divanhanesine talik olun-
duf(u ilan o.lunur. 18189/816 

bayratuu dalg:ılandJrmak ve muUak 
bir hakimiyetle llint sula.ruııı kadar 
uzanmak, saLl'eUe bi.ıtün sularda boy 
göstermekle telifi ediyor. devletin ve 
Türklüğiın ~erefini ııayaııdala.mağa ui'· 
ra~ıyordu. 

İnhitat devrinin - tlt"yişlle bu ('elik. 
duruşlu ı;:e sa.ğtaııı bünyeli donl.'nma 
da de-\"letln al<lka~ızhğı ve 1iıtı yüzün
den salibetini yavaş yav:uı kaybet -
mi!}, ikinci ;\lahmuduu orduyu 31eni 
tensik ettijti df'vre kadar • ilik tzll se
neler geçirmt~ti. 

Tan'Zimattan !<ıonra ikinci :\lahnıudun 
elite yeni ka.lyonlaı·, fll'katcler ilave 
edilen Osmanlt donanması, tarlhinlu 
satvetinden aldıiı kuvvetle dirHmeie 
doğru bir ileri hamle yapnnlj. bu hamle 
Abdülmecit zamanına kadar inkişafla 
devam etmiş ve Abdü1ıiıiz zamanında 
ise dünyanın birinci sınıf donanmala
rından ve İngiltereden fionra ı-eten bir 
deniz harp kuvveti -t'kO ve hüviyetini 
ikti~ap etmişti. 

i~te, tarihte binbir seyyiesi ileri sü
rülen AbdiıJ.lzfzin devri saltanatında 

memlekete iki biıyük hinnetloden biri 
modern ve zırhlı bir donanma vüeu
de getirme:>i, diferl de orduyu Martin 
tüfeklrrile lt'çhlz ederek h;ırp kabi
liyetini arttJ.rmasıdır. 

Sultan Azizin Avrupa seyahatinden 
evvel ordu ve donanmaya yeni ve mo
dern bir ~ekil vermek orzusu padbfahı 
ba7.ı istikrazlara mecbur etmi~. ilk de
fa İngiltere, Fransa ve İtalya tezgiih

larına ismarlanaıı ı;emilerle teferrü. -
a.th ve 100 par('ayı mütecaviz bir do
nanma meydana. getirilmek ü.zere L"}e 

baı;lanmıştı. 

Padi1al1, birer ikişer ikmal ve ltm:ım 
edilen gemileri donanmaya nave et -
tik('c eskileri saf harici bırakıyor, böy
lece bir taraftan donanmanın kudret 
ve harp kabiliyetini arthrıyor. bir 

taraftan da Sı-rasker Hüseyin A\·ni Pa
şanın idaresindt- yaptırdığı manevralar
la yeni ba~tan yivli tüfeklerle !'til:lhla.n

du·dıiı ordunun kabiliyetini deneyip 
duruyordu. 

Abüliizizin Fransa seyahati sırasında 
l\-larsll;rada yapılan bü:•;ük bir deniz res
mi geçidinde o zaman heniıı: ihdasına. 

başlanan l't> ince filo denilen şimdiki 
bot ve torpitobotlardan mürekkep kı
sımlar Padl -ahın nazarı dikkatini cel
betmiş, memlekete dönü!ftcn en•el 

bunt:·Tdan da mühim miktarda sipa
riş verdirmiş, ince Tuna filosu ismile 
adlandırdı(ı bu yeni donann1ayı da o 
zaman Osmanlı hakimiyt'tlnde bulu -

- ( İngiliz - Fransız itilafı ) 

Framnz şaheserinin kahramanlarıdır . Baş rollerde 

~ GABY MORLAY-VICTOR FRANCEN-PİERRE RİCHARD WİLM 
ve yeni 30 büyük yıldız ile sa :·avı krali dekorları ve zabitanı 

Önümüzdek Salı akşamı ilk olarak SÜMER SİNEMASINDA 
Müstesna gala suvare halinde gös eritecektir, Bütün dünyanın en b_tiyiık fı mi c:m bu şahes 
gösterileceği Salı galası ile müteakip suvareler içın biletlerinizi evv elder. aldır<~ız. Tel 42851 

•• n 

nan Tuna nehrinde hizmete memur et
mişti. 

Abdühi.zizin hal'ı, beıtincl Muradın 

cülüsu siralarmdaki ihtilaller. donan
mada kargaşalıklara sebep olmu.ş, 6 ay 
saltanatından sonra ikinci Abdülha • 
midin çevlrdili entrikalarla şuursuı:

luğu ileri sürülerek tahtından indiri
len Pad.Jşalı l\luradw yerine Sultan 
Hamit cüliis ettikten ~nra 93 muha
rebesinde muhasım Rus doıı:ınmaslle 
çarpı~mağJ. fırsat bulamıyan o~manh 
donanmll!i.1 Botazlar arasında ahi kal
ını • Twt;ıdaki ince donanma da RUS· 
tarın mütemadi baskınıarllf' esl!"en nok
san olan harp kabiliyeti yUzünden 
mailüblyetten mağliı~lyete utramış, 
sarayca li.ızwnsu:ı.luğuna kanaat l'ttl
rilmiş, ve bundan vazıeçllmi.şti. 

93 harbinden soura memleketi müs
tebit bir idareye tibl tutan Abdülha
mit o :z.am:ınm birinci sınıf donanma
larından olan ~manlı donaumasuu 
ııatif:te 33 senelik bir hap-.e nıahkiım 
eyJemio;ti. 

İşte. mazlo;;i muazzam bir Ştref tari
hile süslü büyük Türk df'nb:ciliil en 
Iıain suik.a..-.de bu 33 sent,ik zineirüstü 
es.arctile uiramııs:. meşruti,·etle birlik
te denize &(tim.asına rağ-men ondan 
sonra ferdi muvaffakl1etıer, te-klük 

muzafferiyetler müste!Da topluca blr 
varhk gili.terememiş, hatta. Balkan de
niz harbinde de ayni nrUce ile ken
disinden ('ok zayıf kudretteki Yunan 
donanmasının kar~ı .... rıda bir hrzlmet.e 
utrıyarak harp kJymel ve kudretinin 
sıfıra indiğini göstermlştl. 

ııatbuki, ırerek Balkan harbinde ol
sun, gert'kse ondan sonraki büyük harp 
ve milli ıouC"adele yılla.rında olsun 
Türk donanması, kendi fertlerinin ,.e 
tek harp \'ahitlrrluin dünya dtniul -
terine parmak ısırtan hıırikutıidellk -
lerfni göstermekten cert kalmamı ·tır. 

İtte, )'akın denb: tarihimizin şeref 
sahi!elerini cüsse~inden umulmayan bir 
harp kabiliyeti ve Türk dentzctıerlnln 
eşsiz feragatıerlJe ba~rarak dolduran 
Türk deniz harp vahitlerl içinde, her 
üç harpteki maceralarını bilhassa Türk 
denizcileri tarafından Fırtına Kaptan 
adı takılan Bamldlyenln buru(' ve 
Akdeniz ce.veıanındakl süvarisi Rauf 
kaptanın başardıiı mu,·affakiyetlerl 
bu tefrikada oku)·ucul;ırımua vertyo- ) 

1 
1 

...... 
(BİRİNCİ KISl'.\I ) 

31 J)IART VAK'ASfSDA 1 
HA~IİDİl't:.,i:-1 , lA('t:RASI 

l\le::rutiyrtin ilk tllnını mUteaklp, İs-

tanbulda tahtta kalan Abdülha.mit 50t. 
taları i~yana sevk ve te \'ik f'tmLi. boy
lelikle Osmanlı ordu unun İstanhul -
dakl ak!!ı>amını kandırarak o:ılan.n ntf'Y• 
dana &'Ctlrdtii i-,yana donanınouıın da 
iştirakini temine uğra,mı.,.lı 

Donanma, 33 senelik a:tale~ten •. oura 
ilk defa denize a(ılışnı zevklle sarhoş. 
Dolmabah(e önünde drmirli duruyor, 
devamh tallmlerh• muretlebahn harp 
terbiyesile geliştirilnırlt>rine- falı ılı -
yordu. 

Hamldiye Beşiktaşa yakın duruyor, 
Asarılc-vrik tam sarayın karşı ında 

mevki almış bulunu)OJ', .)les'ndiye- Kıs 

kulesine sokulmu1 ,.ıbi boy sösteriyor
du. 

Abdiilhamidin orduda yaptığ'ı pro
pap.nda (arçabuk kendini rostermif. 
31 mart çarşamba günU İı;;:taııbuldakl 
kışJalarda bir isyan patlak \'ermişti, 

O sabah şehirde birdenbire duyulan 
sil;i.h sesleri halkı hc-yeeana kaptırmlf, 
sonra sokakl.:ırı L~til-' edt•n asker dev
ri.):eleri, rabitleri önlerine katarak 
srmt S(>mt: 

- Şeriat isteriz!. 

DiYt" df)Jaşan karııeıer '°"hirde umu
mi bir panik me)"dana ı-etirmiştl. 

(Devamı var) 
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Glühzn 'lkmqqİ.Gczvrczqİm1nıımıt1akarnası. SczhP"İy'lsİ. Pirinci. fİyonqosu. Kuskusu 
ŞEKEALİLEAİH VE FAZLA $İŞl1AMLIK ISTİDADI OLANLAAIM GIDASIDIA . 

TAHIMMI$ ECZAHAME ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜK BAKKALiYELEADE SATILIR. 

UMUMİ DEPO: İNGILIZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU _ ISTANBUL 
IZMIA Acentemiz TOrk Ecza Clapoauour 

fataabul Vakıflar Direktörlüğü f !anlan _f 
Mubamm~n kıymeti 

Lira 

1 ~0 

Ramazanı Seri!• malıswı olmalı üzere Bey;wt camlı ı;erilinin avlu -
sundaki Hd mahalleri (muvakkithanı! kapısının sal tarafında •9> metre mur.1b
baı mahal hariç olmak üzere) topta11 kiraya veri!ecefinden açık arttırmaya çı 
luırıJmııtır. 

İhaıesi 9 Teşrinievvel 939 Paz.artc&"i ıunü saat on beşte yapılacaktır. 
Ş~a.mesini ıörmek ve miız.ayedı•o;ine l,tirak etmek istiyenlerin Çemberlit:t:;

ta Istanbul Vak:ınar BaJrnildürlüğünd• Vekil Akarlar kalemine ıelmeleri (7 l'l~ı 

satış Gayrimenkul 
Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 

ilanı 
hakim liğinden: 

Ölümünden ötürü terekesine mahke~m.izce el konulmuş olan E
min Oeylarun tahtı tasarrufunda bulunduğu kayden anlaşılan Ayasof
yada eski İshakpaşa yeni Cankurtaran mahallesinde İshakpa - ı 
~ caddesinde lıl kapı numaralı ahşap hane mirasçıların ta
lebiyle ve terekesinin tasfiyesi zımnında açık arıtırınıya çı -
kanlmış oluı;ı birinei açık arttırması 1/10/939 tarihine müsa
dif çarşmba günü sa&t 14 ten 16 ya kadar ve ikinci açık arttır
ması ise 16/10/939 tarihine müsadifperşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Divanyolundalti mahkememiz.de icra kılınacaktır. Birinci 
açık arttırmada tekill olunacak bedel; muhammen kıymet 01.an 706 lira 
ev ve içinde bulunan muşambanın bedeli 15 lira ki 720 liranın % 75 ini 
bulmadığı takdirde bu arttırmada en yüksek teklifte bulunanın taah
hüt hakkı baki kalmak şartile satılmıyarak 15 gün sonraki ikinci art
tırma günü beklenecek ve o gün teklif olunacak bedel niye baliğ olursa 
tahbiııe kat'i ihalesi icra kılınacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla sair 
alakadarlann hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbtelerile mahkeme
mize karşı dermeyan etmedikleri taktirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış paylaşmasından hariç tutulacaklardır. Müterakim ver
giler terekeye ve % 2/5 tellAliye ve harç \'e ihale pulları ise müşteriye 
aittir. Bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere şurası da bildirilir ki; ölü 
Emin Ceylan bu gayrimenkulde 16 hisse itibarile 13 hissesine sahiptir. 
Binaenaleyh saltlacak olan da bu 13/16 hissedir. Ve müterakim vergi
lerin bu kısmı ile tereke a11ikadardır. Yoksa 3/16 hisse ile alakası yok
tur. Talipler muhammen kıymetin 7' 7 /5 nisbetindeki pey akçesini ha
milen müzayede günlerinde müracaat cylemelidirler. Satış şartnameye 
tevfikan icra kılınacaktır. Evin evsafı zemin katı zemin; çimento döşeli 
bir taşlık üzerinde bir kömürlük birhala bir kuyu; birinci kat tavanları 
basık iki oda, ikinci kat bir sofa üzerinde bir oda, üçüncü kat bir sofa 
üzerinde bir oda bir hala ve hanede elektrik te mevcuttur. Talipler ilan 
tarihinden itibaren her gün sabahlar• mahkemeye müracaatla daha zi
yade tafsilat alabilirler. Ve evi görmek için de görü 1en lüzum üzerine 
pazartesi ve perşembe günleri sabahlan 10 dan 12 ye kadar evdekilere 
müracaat edebilirler. Şayet münar..:at görülürse mahkemeye müracaat
la polis vasıtası ile bu defa görülebilir. Bu baptaki dosya No. 93912 dir. 
Bu numara ile mahkemeye müracaat olunabileceği ve taliplerin böyle-
ce malumu olıınak üzere keyfiyet ilan olunur. 93912 

·--·--,ı Devlet Demlryollerı ve Limanları 
ltletme u. id aresi 116nları 

-
BeyGlğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Semti 
Tophane 

K iRALIK 
Mahallesi 
Kılıç ali 

EMLAK 
Sokak 

Necatı bey 
No. 
384 

Cinsi 
Dükün 

> > > 386 > 
• > > 888 > 

Kasımpap Camiikebir Turabibaba 7 Ahır 

Galata Yerıicami Camj avlusu içinde Gasilbane 
Yukarıda yazılı eml8kin 31/5/940 günu sonuna kadar kiraya verilmesi açık 

arttırmaya koomuıtur. İ•teklılerin 2/10/939 ıııou saat 14 de müracaaUan. (7554) 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: J 
T- İdaremiz.in Paşabahçe 1abrikaSJnda mevcut «8932> adet 10 el. lik ve .3269> 

adet cJ. lik şişeler açık arttırma usulile satılacaktır. 
11- Muhammen bedeli •582,68> lira yüzde 15 teminab «87,40> liradır. 

111- Arttırma 2/X/939 pazartesi &ünü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat şubesindeki ahm - satım komisyonunda yapılaca.kur. 

lV- Nümuneler her gun sözü geçenşubeden görülebilirler. 
V- İ5"tek1ilerin arttırma için tayin olunan gun ve saatte yüı.de 15 teminat 

paralarile bırlikte me:tk.Ur komisyona gelmelerı, . 736l> 

Cinai 

Ka&ıtıımba 

makinesi 
Bıiyük el 
defteri 
Mukavva kaplı 
el defteri 

mikdarı 

500 adet 

1000 > 

1200 , 

* * muh. %7.5 
Bedeli temına tı 

Lira Krş. Lira. Krş. 
200 - 15 -

280 - 21 -

390 - 29 25 

Kalem sapı 1000 > 200 - 15 -

eksiltmenin 
şeklı 

Pazarlık 

> 

Açık 

Pazarlık 

1- Nümuneleri mucibınce yukarıda 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

yazdı 4 kalem kırtasiye 

sa atı 

H l 
14,301 

15 

15,30 
hizalarında 

JI- Muhammen bedellerı ınuvakkat teminatları eksiltme ı;:aaUeri hizala
rında yazılıdır. 

111- Eksiltme 6/X/939 cuma günü Kabata~ta Levazım ve Mübayaat aube
sindeki ahrn komisyonunda yapılacaktır . 

iV- Nümııneler her gi.Jn sozu geçen şubede gOri.ılebilir 
V- t tekJilerin ek..c;:-i}trne için tayın edılen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü -

vennıe paralarile birlikte mezkUr komisyona pelmeleri ilfın o1unur, (7531) 

1- Şartnamesi ve numunesi mucibince C('tn'an 254.50 Kg. muhtelif ı·enk 

matbaa mürekkebi açık Pksiltme usulile satın alınacaktır. 

11- Muha.mmen bedeli 578.88 lira muvakk:ıt ternlntıh 43.41 hradır . 

111 Eksi ltme 9/X/ 939 pazc.ırtesi günU t;~nt 14 te Kabataştn Levnz.ım ve mü-
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve nümune her gun sözu gt:çen şubeden pa, asız dhnabiJ.ir. 
\•- İftt·klilerin eksiltme için tayın edılen gun ve ıaatte yuzde 7,5 gUvenme 

para ile bırlik~ wezk:Ur komL"yona geJmelc.•rı. •7626> 

Cinsi Miktarı 

:h1:uhtelit malzeme 21 kalem 

* Muham
men B. 

Lira Kr. 
340 -

* Yüıd.ı 7,5 
teminatı 
Lir• Kr. 

25 50 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Açık ek. 14 
> > 1410 50 105 78 > , 15 

Dı:li ıskarta bıçağı 500 adet 531 25 39 84 > > 16 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınııhilir. 

• - Her yorde pullu kutuları ııırarla isteyiniz. • -
ı _____________ .., 

İstanbul Belediyesi hanları 
Taksim kışlasının yola kalbeililecek aksamının yıktırılması ve enkaz satışı 

kapalı zarf arttırmaıına konulmustur. İhale 2/10/939 pazartesi saat beşte 
Daimi Encümende yapı1acaktır. .Muhammen bedel 5000 lira ve ilk teminatı 31~ 
liradu. Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde ıörillebilir. Taliple 
rin ilk teminat makbuz veye mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlı
yacakları kapalı z.arfJarını jhale günü saat 4 de kadar Daim! Encümene verme-
leri. (7U5) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandiğı Direktörlüğünden : 

ömerin 21945 hesap No. sile Sandığımızdan aJdıgı (350) liraya kar.ı birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermecUğinden hakkında yapılan takip 
üzerine 3202 No. lı kanonun 48 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine &öre sa
tılması icap eden Fatihte Kfltipmuslahattin yeni Hamamimuhittin mahallesinin 
eski Tatlukuyu yeni Tathmenba sokağında 6. 6 M. yeni 4. 6 No. lı evvelce iki 
kArgir ev iken bilAhare yıkılan iki eve ait iki arsanın tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Settış tapu sicil kaydına a:öre yapılmaktadır. Arttırmaya gJrmek isHyen (33) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin ten-.inat mektubu de 
kabul olunur. Bırikmış btittin vergilerle Belediye re~imleri ve vakıf iearesi ve 
taviz bedeli ve deU3liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~artnaınesi 6/10/939 
tarihinden itibaren tetkik etmek ishyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lllı.un1lu izahat da şartnamede ve 
takip dosya~ında "\'ctrdır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek saWığa 
tıkarılan g~•imenkuJ hakkında herşeyi öğrenmiş ad ,.e ,.e itibar olunur. Birinci 
arttırma 17/11/939 tarihine müsadii Cuma gunü Cagaloğlunda kitin Sandığı
mızda saat ondan on ik:.iyf' kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabHmesi için 
tekhf edilecek bedelin tercihan alınması icap eden a:ayrimenkul mükellefiyeti ile 
Sandık alacağını tamaınen geçmiş olması şarttır . Ak.si takdırde son arttıra.nın ta
ahhüdü baki kalmak şartile 2/12/939 tarihine müsaclif cumarte-i günü ayni ma
halde \'e ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrımenkul en çok 
arttıranın i.ı :!tündc bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alilkadar
lar "\"e irtilak hakkı Nlhiplerlnin bu haklarını ve husus.He faiz ve masarife dair 
ıdditılarını ilan tarihinden itıbaren yirmi gün ıçinde evrakı müsbitelerjle beraber 
daircn-ıize bıldirmeleri l.liz.ımdır . Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicıllerile sabıt olmıyanlar ?;atış bedelinin paybtşma~ından hariç: kalır
lar. Daha fr-zJa malümat almak i~t1ye~lerin 38/1108 dosya numara.sile Sandığı
mız Hukuk lşleri Servısine nn.iracaat etıneleri )ti.zumu ilfin olunur. ,,. .. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Scındlktan alınan gayrimenk\110 ipotek gOstermek istiyen

lere n·ıuhamminlcrimiı.in koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkını tecavüz etme-
mek iızere ihale bed<'linin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster-
mektedir. (7926) 

Devlet Denizyolları İşletme Umum f 
Müdürlüğü İlanları _J 

11-................................................... _... 1 

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
istanbuldan 3 Birinciteşrin 939 5ah sabahı kalkacak postadan itibaren 

Mudanya hattında kış tarifesi tatbikine başlanacaktır. Kış tarifeliine nazaran 
poı;-talar İRt.anbuldan Pazar~ Pazartesi ve Sah günleri saat 9.50 de Çarşamba, 
Perşembe \'e Cuma gtinleri !Ç88t 15.00 de ve Cun-.ırtesi günleri saat 13.30 da 
kalkacaklardır. Bu suretle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğle Uzeri 
Mudanyadan geleceklerin aynı gün saat 15.00 de Mudanyaya dönmeleri te-
min edilmiıtir. (7924) 

Muhammrn bedellerile miktar ve vaıılları aşağıda yazılı Jki grup maJzeme 
'°eşya her ırup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 3/10/1939 salı ıünu saat (10,30) 
O•l buçukta Haydarpaşada a:ar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuUle satın alınacaktır. 

J- Niımune \•e nıilfredat listeleri muribınce yukarıda cins \ :e miktarı ya-.--------------------------------
zıh 3 kulem malzeme hıı.aıarında goı1terıl•u u•ullerle ek•iltmeye konmuşt.ur. iT '. k• B ·· ••k Millet Meclisi İdare Heyetinden 

11- Muhammen bedellerı. muvakkkat lemınatları, ekı:ıltme ~<.ıatlerı hızala-ı Ur ıye uyu 
rında yazılıdır. 1- Kapalı ... art u~ulile Meclis V1;> ınüştemilatı kalol'ifer1eri için (iki yüz) !o'l 

Bu işe girmek istiyeolerin her ırup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiA:i vesaikle birlikte ekalibne ıüni.ı seatlne kadar komisyona 
müracaatları 1Azımd.ır. 

llI- Ek.siltıne 12/X/939 Perşembe günü Kabataşta Leva1ım ,.e Mübayoat kok kömıırü !'-~ıt·n alınacaktır. 
şubesindeki. a!Jm konli_syon~nda yapılacaktır. . j :.? Şartnaınesı Meclis daire mü:-t,11 luğünden bcdelsız alınabilir 

lV- Lı.!iteler her aun sozü a:ec:en r.ubeden para~ız ahnabıleceği gibi ıskarta 3- P..tuvakkttt teminat miktarı (390 Uç yüz <!ok~an) liradır, 

Bu işe ait ıartnameler komiı;;yondan para!iız olarak dagıtılmaktadır. 
1- Muhtelif eb'atta 220 adet pamuk ıilte 220 adet yast'k 1350 yatak çarşafı 

ve 660 adet yastık yüzü muhammen bedeli 4254 lira muvakkat teminatı 319 lira 
5 kuruştur. 

bıçağı nümunesı de görülebilir. 1 ('fcınınat banka nıektubu) olacaktır. 
V- i:stf'kıilerin eksiltme için tayin edilen a:un ve ı-aatlerde yUzde 7.5 gü- 4- F.k~iltme 16 Birinciteşrin 1939 pazartesi günü saat on beşte Büyük MilJet 

venıne P<tralarile birUkte mez.kür konıisyona gelmt"leri B.:in ohınur. •7724> Meclisi idare fın-ılrleri beyeti odasında icra kıhnacaktır. 

2- 8~0 Kg. muhtelif cins ve eb'atU salmastra, 1000 Kg. örülmemiş kord 
amyant ve 50 Kg. kurşunlu amyant levha muhanımen bedeli 3140 lira muv;ık-

Sahip v& ,1 eşriyatı idare eder. l~•'imubarrıri 5- Kapalı zarfların ihale günü ~at (14) de kadar rr.;ıkbuz n1ukabi1inde 

ETEM i ZZET BEN1Cıı: tevdi e<hlme" lazımdır. 
6- Talipler 2490 t-;ayıh k~1nunun 2 ve 3 üncü n-ıc:ıddel~rınde yazılı v ika-

Baaıldı; yer: SON TELGRAF Mathauı ıarı birlikte getirecekkrdir. (7829) kat teminatı 235 lira ~O kuruştur. (7383) 

- Dimyanın içkisini içtin. Adada içecek şey 
ka.madı!. 

Dedi. 
- Vız gelir .. 
- Beyhude zehirleniyorsun!. 
- Aldırma'. 

- Sen b lirsin! 
Hıçbir şey olmaz. Ben içmezsem deli olu-

rum!. 

Nusret bahsi uzatmak istemiyordu. Ben de 
kestim. Fakat birdenbire kafama dank etti ve te
laşlandım: 

- Yahu biz gitmıyecek miyız?. Konak altiist 
olur. 

Ben b.ç onu düşünmedımdi. 
Nı.sret, gayet sakın ve k<ıyıtsız: 
- Artık, yarın sabah .. 
Dedi. Ben d.e, çabuk kandım. 
- Pek güzel... 
Zaten, vücudümdeki rehavet, yorgunluk, her 

ee> cabucak kanmamı teshıl ediyordu. 
- Gidelim ... 
Desek, bıle yatağ mdan çıkacak halim yoktu. 
- İş oluruna vanr .. 
Dedim Paşanın sırım suratına Aşık değilim ya, 
- Haydi ... 

Diye kendimi zora koyayım. 
- Hanım, bu gece de gelmedi'. 
Der biraz söylenir, kızar o kadar. Daha ötesi 

yok y•? 

Koraköye çıkınca, 

• •• 

- Nusret sen kal. Ben yalnız gideyim ... 
Dedim. 

- Yoo olmaz. Konağa kadar götüreyim!. 

Dıye ısrar etti. Fakat, fena oldu. Tam kona-
ğın sokağında Nedim Bey Nazmi ile karşılaştık. 

Beni selamladı amma, Nusrete de hain hain baktı 
ve benden evvel konaga girdi. Halbuki Nusret ya
nımda olmasaydı, mesele yoktu. 

- Eh .. Bir arkadaşımda misafirdim .. 
Der, işin içinden çıkardım!. Nedim Bey Naz

mi Nusreti benimle gördükten sonra, işin su gö -
tiırür tarafı kalmamıştı. 

Daha odamdan içeriye girer girmez, Paşa geldi: 
- Neredeydin hanım sen? 

Diye gayet kaba tonla ve hiç yapmadığı bir 
tarzda, bana çıkışmağa başladı . 

Onu böyle görünce ben de: 

- Pek mi merak ettiniz? . 

Diye lakayt bir eda takındım, omuz silktim. 
(Devamı var) 

ISTANBUl KAPIU 
BiZANS SARA 

No. 102 y azan: M. SAl\11 KAKA li .,.., 

Bire Hainler, Beni Eski Padişahlar Gibi mi 
Sanursız? Vurun Kellelerini Köpeklerin ... 

- Bu herifJer; ibadullahın ve dev
letin malını yemekten utanmazlar mı? 

- Hem vl..ıcuUarı yoktur .. Hem de 
orduda yevmiyeleri ve tayınları çıkar 
durur. 

- Derhal bu herilleri bulup bana ge
tiriniz!. 

Diye emir verdi. Padi~ah fevka1hat 
asabileşntiuh. Yeniçeri ağası, hemen 
tahkikata girişti. Bu zabitlerin Edir
nede kaldlklarını habet' aldı. Karakul
lukçular vasıtasile yakalanıp Vizeye 
getirildi 

Yeniçeri zabitleri titreşiyorlardı. Ni
hayet; otağı hümayuna getirilen bu 
adamlar Padişahın karş1sında boyun 
eğip durdular. 

Sultan Mehmet, bagırdı: 
- Bl'e riin ve millet hainleri .. Ne

redesiz?. 

- Bre, soysuz devşirmeler kandesiz. 

- Bre hain heriller, beni eski padi
sahlar gibi mi sanursız?. 

- Vurun kel1e1erini kôpeklerin .• 

Derdeınez, cellatlar, henıen kılıç ü
şürüp zabitlerin kelJelerini uçurdular. 
Ve Jiı.şelerini köpeklere attılar.. 

İşte; Hazreti Fatih bu gibi hareket
lerile yeniçeri ve ıuradan buradan ge
}jp mlislüman olarak orduya yazılan 

ve sını1ı mahsus halinde bulunan ser
dengeçtileri bu suretle itaat altına al
mıştı. 

Türk ordusu İstanbul surları önüne 
gelmeden, Bizans kuvvetleri bir kaç 
huruç hareketi yapmıştır. Bu, huruç 
hareketleri rumlar için büyük tele -
fatı mucip olmuştur. 

Fakat çok geçmeden Hazreti Fatih 
ordusne sur önlerine dayandı ve huruç 
hareketleri durdu. Bundan başka mah
surin, muhasara baılar başlamaz, muh
telif kale kapıların seviyesindeki ben
degi geçmek için mevcut olan köprü
leri tahrip ettiler. 
Rumların bu hendek köprülerini 

tahrip etmeleri de o kadar kolay ol
madı. Çünkü, sur önünde gözcü bulu
nan Türk ileri piştar1arı, surlardan dı
şarı çıkanları derhal hücum ederek 
tepeUyorlardı. 

Rumlar, surları ihata eden ve jç1eri 
su dolu bulunan hendek köprillerjni 

tahrip ettikten 5onra kale kapılarını 

bir daha a('ılman1ak üzere i4;eriden taş
la ördüler, arkalarını kuvvetlı tahki
maUa beslediler. 29 mayıs tarihinde 
muha~araya hitaın veren son hücuma 
kad~r bu kapılar açılmadı. 

Türk ordusu İ~tanbula girdiği gUn 
bu kalt- kapılarını kendi elile a<;b. TUrk 
ordusunun kısmı kü11isınin geldiği gü

nün ertesi, yani njsanın altıncı cuma 
günU, bütun Türk kuvveUeri. kendi
lerini okların ve diğer mermiyatın 

menzili haricinde tutmakla beraber 
surlara mumkti.n olduğu kadar yakın
laşnıak suretile sokulmuşlardı. 

Türk kuvvetleri, surlardan takriben 
bir kilonıetre uzakta mevki almışlar
dı ve bu mesafeye hep birden ilerle-
diler. 

İkinci Mehmet, bütün tertibatını al
dıktan ve İstanbuJu her taraltan mu
hasaraya koyduktan sonra; hücuma 
başlamadan evvel, Bizans imparatoru 
Kosta.ntine bir elçi göndermeyi muva
fık buldu. 

Padişah; Sadrazam Halil Paşayı hu
zuruna davetle şu, teklifte bulundu: 

- Lala; imparatora bir elçi gönde
rip şehrin teslimini talep etsek muva
fık olur. 

Dedi. Padişahın bu teklifi Halil Pa
şanın işine gelmişti. Hemen cevap ver
di: 

- İrade etendimizindir. 
- Fakat; bir meclis aktedip şehrin 

teslimi hakkında rnüşa\·ere eylesek 
fena olmaz dedi. 

fialil Pa~a; bu emri Padişaht üze
rine vüzera ıneclisini topladı. Mec~.iste 
Zagnos P.:ışa, Karaca Paşa~ Akşcmset
tln Hazretleri a:ibi zevat bulunuyordu. 

(De~·amı vaT) 

İstanbul Vatiliğinder: 
Maliye Hazinesine izafetle İs

tanbul Maliye Muhakemat Mü · 
dürlüğü avukatlarından ö. Barış 
tarafından Galatada Beyazıt ma
hallesi Kemara:•ı cadd si No. 9 da 
Sabuncu Kürkcivan alr. 'ıine ka
zanç vergisinde; dolayı 38/1683 
No. rasile Şurayı Devlet (1) de-
avı da.resinde açılan dam edıl<:nin 
halıhazır ikametgahı meçhul ol
masına binaen kendisine tebligat 
yapılamadığından tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere davacı ma
liye hzinesi tarafından Şurayı 
Devlete verilen arzuhalin İstanbul 
Vilayeti divanhanesine talik olun· 
duğu ilan olunur. 15959/858 __ 

İstanbul Valiliginden: 
Maliye Hazinesine izafetle İs

tanbul Maliye Muhakemat Mü • 
dürlüğü avukatlarından ö. Bar1" 
tarafından Galata şubesi mükellef· 
!erinden Karamustafapaşa 60 N o. 
da icray1 ticaret etmiş olan terzi 
Niko aleyhine kazanç vergisinden 
dolayı 39/342 No. usile Şurayı 
Devlet (4 deavi dairesinde açılan 
dava edilenin halihazır ikametgah 
meçhul olmasına binaen kendisin< 
tebl,igat yapılama<lığından tebliğ 
makamına kalın olmak üzere da
vacı maliye hazinesi tarafından 
$lirayı Devlete verilen arzuhalin 
İstanbul Vilayeti divanhanesine 
talik olundugu ilfın olunur. 

18184/1087 

İstanbul Valiliğinden: 
M.aıiye Hazinesine izafetle İs

tanbul Maliye Muhakemat Mü • 
<ijirlü_i:ü avukatlarından Ö. Barış 
tarafından keres'te tüccarı Yirbeş 
zade Mehmet Riza Arapcami Ka· 
lafat yer; No. 74 aleyhıne kazanç 
vergisinden dolayı 39/232 dosya 
numarasile Şurayı Devlet (4) de
avi dairesinde açılan dava edileniı 
halihazır ikametgahı meçhul ol -
masına binaen kendisine tebligat 
yapılamadığından tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere davacı ma· 
liye hazinesi tarafından Şurayı 
devlete verilen arzuılı.alin İstanbul 
Vilayeti divanhanesine talik olun· 

_ d_ıığu ilan olunur. 18060/336 _ 

İstanbul Valiliğinden: 
Maliye Hazinesıne izafetle İs

tanbul Maliye Muhakem.at Mü · 
dürlügü avukatlarından Ö. Bart.i 
tarafından Gala•tasaray Asmalı 
mesçit mahallesi caddei kebir 1/ 3& 
No. da lokanta ve birahaneci Mak 
Frederikin aleyhine kazanç vcrgı 
sinden dolayı 38/2648 dosya nu • 
marasile Şurayı Devlet 11) de • 
avi dairesinde açılan dava euiknı. 
halihazır ikametgahı meçhul oı -
masına binae~ kendisine teb ıga t 
yapılamadığından tebliğ makam 
na kaim olmak üzere davacı 'na· 
Jiye hazinesi tarafından Şı'..ray ı 
Devlete verilen arzuhalin lst .. >ıbı.. 
Vilayeti divanhanesine talik e>ı un· 
duğu ilan olunur. 167181887 - --
İstanbul Valiliğinden: 

M.aliye Hazinesine izafetle İs· 
tanbul Maliye Muhakemat Mu • 
dürlülhi avukatlarından Ö. Barış 
tarafından Eminönü Ahiçelebi ms 
hallesinin Çobançeşme 6 No. da 
peynir taciri Torna Mavridi aley· 
hine kazanç vergisinden dolayı 
38/2352 dosya numarasile Şurayı 
Devlet (1) deavi dairesinde açılaı 
dava edilenin halihazır ikametgiılı 
meçhul olmasına binaen kendi,;~• 
tebligat yapılamadıfıından teblı~ 
makamına kaim olmak üzere da
vacı maliye hazinesi tarafından 
Şurayı Devle•e veril<'n arzuha.li!l 
İstanbul Vilayeti divanhanesıne 
talik olunduğu ilan o'unur. 

16543/872 

lstanbul Valiliğinden: 
Maliye Hazinesine izafetle İs

tanbul Maliye Muhakemat Mu • 
dürlüğü avukatbırından G. Ban• 
tarafından Yavuısinan mahallesı 
üsmihrablı sokak No. 14 Tellal so 
Jeyman Nuri aleyhine kazanç yer 
gisinden dolayı 37/1214 dosya nu· 
marasile Şurayı Devlet (1) de&vl 
dairesinde açılan dava edi'enıll 
halihazır ikametgahı meçhul ol ' 
masına binaen kendisine tebligat 
yapılamadığından, tebliğ makam:· 
na kaim olmak uzere davacı ma 
]iye hazinesi tarafından .Şurav• 
Devlete verilen arzuhalin Istanb 
Vilayeti divanhanesine talik oluıı' 
duğu ilan olunur. 13035/546 

lstanbul Valiliğinden: 
Maliye Hazinesine izafetle İs· 

taııbul ·Maliye Muhakemat Mü • 
dürlüğü avukatlanndan G. Bar. 
tarafından Hubyar mahallesini 
Hmidiye caddesinde No. 37 gra 
foncu Hüsamettin aleyhine kazal 
vergisinden dolayı 38/3239 dosY' 
numarasile Şurayı Devlet dea>1 
daıresinde açılan davada da,·a e
dilenin halihazır ikametgahı m 
hul olmasına binaen kendisine t 
ligat yapılamadığından tebliğ nı•' 
kamına kaim olmak üzere da,·aC1 

maliye hazines tarafından Şuı·al 
Devlete venlen arzuhal'n lstanll 
ViJayeti divanhanes ne talik oll 
duğu ilan olunur. 17242/58 

v 


