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Balkanlarda yeni Dominyon ar da uvvet önderiyorlar 
muahedenin ------
tesirleri fngiliz Harbiye Nazırı, en sakınılması lcizımgelen 
~aladığım•z muahede Nazi Almanyasının teklif edeceği sulh olduğunu söyledi 

tehlikenin 

hiç otiphesiz Balkanlara 

=~~~:i;: Harbin tahminden fazla uzun süreceği anlaşılıyor 
garietandaki tesirlerini 

~;:::.-:.-m .. Almanya büyük bir taarruz için1 Misafir 
~~.;:;:; son hazırlıg"'ını yapıyor Generaller 
laııı./ilk ı..ırı de hiç ,üphesl• Bal- • Bu sa hah tayyarelerle 

'l'ı;,. Uzertııde vakidir. - - - A k d h k t 
llQda ki1e bu m..Uede ile herteyİJl ba· - -- n ara an are e 
ktbdJs ve blnnellce Balkan blrJJiinl ettiler 
""1ıı 1 Ue birlikte inı'lllere ve Fran
buı •• da flUi carantlsl altına almış 

~"'•k•·•-llo ......-. 
car l:banya ve Yunanlstana kartı bu. 

.. tı 
~ esasen vardı· muahede ile da-
eı:rn"•tlh \re daha eı:ı1n bir hal iktisap 
ı.,:tıh-. Yuıoslavya filhakika İngU
don:•Ya Fransa tarafından doirudan 
tıırk/• Carantı edilmemltfü. Faka!, 
,,duı~en[n vazıyet ve rolu tamamile 
l'et andıktan ve Balkanların em.ni
l'tk :e statükosu üzerindeki vcçhrl ha
birı~~i ta.ayyUn ettikten sonra Balkan 
bııı l'l ınevcudiyetinln de bu vaziyete 

"•tı ın:.nu Blll'ettıe Yuıoslavyanın Bal
iş"-· •llü içinde lkllsap ell!il durum 

"'"'dır il . Ye p • u lUbarla, Türk - Jngiliz 
ransız · Ye tn-· Dlualıede~inın akdi bu dost 

ba •• ~::;:ıı. memlekete daha l'Cnlş, da
•lıneı. lın 1 .ve dtlşıindüğü clbl hareket 
dır, Bin k .. llU &'•tirmiş bulunmakta
)"tnJ.n h •1etı.aıe1b, muahede ve Türkl-

.. • tı ha 
fUPhestz lla '•keti nellce itibarile_ hiç 
•ine lkanıarın heyeti umumıye
tı.:n fanti! bir huzur ve l.ıitlkrarı teiiıbı 
tö ekte oldufu kadar Iibum ve icabına 
tt re bir koruma tedbirini de derplf et-

bltkle bulunmaktadır. 
aıı llu vaziyet ve realite karşısında, ye
it den Blllıaristaııın siyasi durumu 
';dı• A inden röıönüne gelmektedir. 

ita. Ulcartstaıı .NOyyi> muahedesinin 
1ı:,:•Uarından birçok sahalarda Bal -
~Uf ILtltantınm hüsnüteairi ile kurtul
btru ~ 01nıas~a raimen daima Balkan 
taııı cine cırmekt.en çekindi ve hatta. 
~."" .. >aman bu blrliiln daha ziyade 
ı.4b •llenmeslne ve inkişafına hadim 
Old itlere ihtiraı ve ictlnabı ile mi.ni 

fay~ Bu hattı bareketln kendlı;ine bir 
ldd CeUrdiflnJ veya l'eUrebileceiini 
ııu~ ve lsbat elmek çok_ müşküldür. 
'-tel& is Yılların lmtldadı bırçok nokta
betıı kendi.sini kazandırmamış, kay-

lı •ını,ıır, 

Kilin Elizabet ve Revenı sınıfında. inıiliz harp ıemtıerlnln şimal denlzinde bir manevra. esnasında ahnmı$ resimleri 

Londra 22 (Hususi) - Gazeteler, 
Harbiye Nazırı Hor Bellşanın yedi haf-
talık muharebe blliinçosunu izah eden 
beyanatını tabJIJ ediyorlar. 

Harbiye Nazırı hulisaten şunları 

söylemiştir: 

«Cemberlaynin bütün cayretlerioe 
ratmen, Bitler Polonyaya taarruz ta
rihini daha evvelden tesblt etmiş bu 

lunuyordu. Polonya bul°Ün tahrip ve 
istila edllnılşUr. Fakat hatırası unutul
muş değildir. Bitler, bu tedhiş hare-

denberi, yedi pazar geçmiş bulunuyor. 
Önümüzde Daşa fıkaraeağımız büyük 
bir iş vardır: Avrupayı Alman tehdi
dinden kurtarmak. 

1\füeadeleye devam edeceğiz. Cünkü 
biz de Lstlkl&limlzi ve hürriyetimizi 
muhafaza etmek vazlyetindeyi~ İşlmJzi 
başarmadıktan sonra muharebe niha
yet bulmıyacakhr. 

Almanyaya yapacaiı üt teY kalıyor: 

1- Bizi karada, denizde ve hava -
Jarda mahv ve nabu~ etmek. 

2- Bizi mevsimsiz bir taarruza sevk 

tur. l\.lüdafaa hatlarımız son derece 
kuvvetlidir. Cephelere yaınlac.ak her 

bangl bir taarruz kırılacaktır. Kuman- , 
danhırımıı, ordularımızın hayabnı be7-
hude yere heba etmiyecek1erdlr. Bu 

• muharebe, bizim tasavvur ettliimlzden 
başka bir tekilde tecelli etmiştir. 

Biz, hakikaten derhal muharebelere 
girl1eceğlmlzi düşünüyorduk. Hatta 
muharip vastflarınuzı kulhmmıya va
kit kalmadan müthiş hakikatlerle kar
şdaşacaiımızı zannediyorduk. Kat'i in 
klşatlara lnUzar ediyorduk. 

ta.ı:~lt.D.un şartları içinde hiili Bul- ketinin garpta bizleri mutavaat& sevk 
l'llttJ lan bul'"ilnkü siyasi l°idiş ve du- edeceflni zannetmişti. Fakat bir mü&- etmek Ü.zere slliih elde beklemek. 
lıu. ~ muhafaza edebilecek midir? teflkl bırakmak Fransa ve İnl°ilıerenln 3- Yeni sulh tekliflerinde bulun - Fakaj şu yedi hafta beyhude ıeç-

ALMANYANIN KAYIPLARI 

tttud iklkaten bir sual v tetkik mev- şiarından deiildir. mak. memiştlr. Faaliyet görülmemekle be-
U.r, Sotyadan akseden bazı haber- Bitlerin, bizlm verdliimlz üıtima - Şimdiki halde, evvelden hazırlanmış raber ahnan neticeler muhtmdir. 

~sahifede) ıomumuzdakl taloplcrl reddelllği gün _P_ı_an_ıara karşı yapılacak blrşey yok -_____ <_Devamı 3 üncü sahifede) 

Fransızların cephede tedafüi 
durumları 

llirkaç .. . 
'1~l"Jl Cerıır;uı evvel Alman atır bombardı man tayyareleri Şimal denizinde Inslliz 
tı..rıtı;ij bi klertne teaarruz etml.ı;lerdi. Bu tqebbüs kendllerlne pahalıya malolmuş, 

r açı • . d .. • erı onmemlftlr. Yukarı ki resim Damlnarka adalarından Fanöe 
adasına düşen bl.r Alman tayyaresidir 

~'YıiıJ·· 
orııtısun~:. son_h~ftas~a Polonya! dar J>:olonyanı.ıı yükünü hafiflet • 
'-'aki haıı. maglubıyetı bır eınn mek ıçın taarruz! vazıyette bu -

ını alınca, o zıınıana ka- (Devamı 3 üncü sahifede) 1 

j RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER] 

Tuııa konferansı 

Bükreş 22 (Radyo) - Alman, 
İngiliz, İtalyan, Fransız ve Rumen 
murı<hslarıa arasııırla alcteolunan 
Tuna konferansı mesaisine ni!hayet 
verım~\ir. 

Danimarka kralı döndil 
Kopeııha.g 21 (Radyo) - Kral 

Kristin iıl<! Hariciye Nazırı bugün 
İstokılıolımıden avrlet etımişlerdir. 

Makineye 
Verirken: ...................... -~ 

Almanlar taarruzu bahara 
bırakıyorlarmış 

Londra 22 (Radyo) - Bir İngiliz 
generali, Deyli Kl'Onikel gazetesi 
muhabirlerinden birine vuku bu
lan beyanatında: •Alınanların garp 
cephcsindekıi !büyük hareketlerini 
ilkıbahara ·bırakacaklarını. söyle
m iştir. 

(Diler haberler 8 iincü sahifede) 

Yeni teşkil edilecek Çek hükumeti 
lıondra 22 (A.A.) - B. Benes, 

Fransada kısa bir müddet kaldık
tan sonra Lorırlraya avdet etmiştir. 
Yeni bir Çekoslovak hükUınetinin 
teşkili muLasavveııılir. 

İyi malumat almakta olan me • 
hafil, B. Bencs'in yeni hükumetin 
riyasetini kabule davet edileceğini 
söylemektedir. Yeni hüklımet iç
timalarını Londrada aktedeoektir. 

Bir Norveç gemisi daha batırıldı 
Stok:ho1m 22 (AA) - 1500 ton ı tahteılıahiri tarafından batırılmış

lıacmirırleki Güstav Adolf adındaki tır. 19 kişirlen ilbaret olan müret -
Norveç gemisi, ıbirçok eşyayı lıtımill tebatı, Risceye adındaki Norveç 
olduğu halde yola çıkmış iken gemisi tarafından kurtanlımıştır. 
Shetland açıklarında • bir Alınan 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Ankara 22 (Telefonla) - Dün 
Cumhur Reisimiz tarafından kabul 
buyurulmuş' olan misafir Fransız 
Generali Veyganıd ve İngiliz G<!ne
rali Vavel bu saıbWı tayyare ile 
buradan !hareket etmişlerdir. 

.İngiliz Generali ve maiyeti saat 
sekizde, Fransız Generali ve ma
iyeti saat sekiz buçukta gitmişler
dir. 

Misafirlerimiz Havayollan mey
danında genel kurmay ikinci baş
kanı Orgeneral Asım Gündüz, An
kara garniwn kumandanı Tümge
neral Kemal Gökçe, Ankara mer
kez kumandanı atbay Dwııir, ~

An.karaya varan Hariciye Vekill Ş'G.Jcrü Saracollunun An.karada karşılan• 

masına ait resimlerden 
ne! kurmay ve Milli Müdafaa Ve- lnün 
kiileti e"kanı tarafından teşyi edil- J 

miş!erdir. Hvayolları meydanı 1 

bayraklarla donatılınıı;, bir müfreze Üç taraflı paktın sker sel3.ın resmini ifa etmiştir. 

iın2asınrla n .... v..~ ptp.n}_.._,_ 

prim usulü 
--:-:-=. Fransız gazeteleri, Türk-İtalyan münasebetle-

Fazla mal goturen kap- rinin sür'atle salah bulacağını yazıyorlar 
tanların mükaf atlandı-
rılmarı düşünülüyor 

1 
Ankara 22 (Telefunla) - Barem 

kanunundan evvel Denizyoll.an · 
idaresinin ve Karadenize işleyen 
vapurlannda muayyen bir had
den fazla alınan hamule için bu 
hamule sa!hipleri tarafından vapur 
kaptanlarına yine muayyen ve nis
bi bir prim öcfonmekte idi. Barem 

(Devnrr.ı 3 üncü sahifede) 

Otomobilin 
çarptığı kadın 

Kaldırıldığı Haydarpa
şa hastahanes~nde öldü 

Şoför Halil of(lu Al.nin idare - j 
sindekı 2559 numaraiı otomobil 
Erenköyünde Şaşkınibakkalda otu
ran 55 ya:ş!arında Fatıma adında 
bir kadına çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. Fatma te -
da vi için kaldırıldığı Haydarpaşa 
nümune hastan<'5inde 'biraz sonra 
ölıınüş, şoför yakalanarak tahki -
kata başlanmıştır. 

1 KISACA 1 ___ ___. 

Kapıcı - kiracı 
Muhakkak ki, ylrm.1 bet, elli, yüs 

yıl sonra İslanbul ve Beyoflu klbril 
kutusu l°ibi bir aparlıman fe.hrl ola· 
cak. 

Şimdiki ev husumeti, apar&ıman il 
tihası bunu böylece biu lsba& ed.iyor6 

Fakat, bu madalyanın birinci yüzü. 
Bir de ikinci yüı;ü var ki, o da her 
aparhmanın yarathfı bir kapıcı tipidir. 
Öyle bir kapıcı ordusu ve tipi kendi 
kendisine peyda oluyor ki bir ıü.n 

aparlınıan katlarının kiracılığını eden 
bütün bir şehritt- balkı bu ordunun 
elinde eslr olacakbr. Eskiden mahalle 
belibları blr ıalle idi, fakat, bul'ÜD 
apartıman kapıclSı bir Teli.ket oluyor. 

l\labaUe ali rekabeti yaratırdı, apar
tıman kapıcı ablü ve sulta.sına top
tan esir ediyor . 

Bu, içtimai badlre)·i biz ı-örmemez
Jikten gelsek bile hıldJsa.t gözönüne 
koyuyor. Gazetelerin habe'r verdlil 
Taksim hidlsesJ, bu marazın deılhm 

ilk yarasıdır. • • 

Paris 22 (L D.)- Berllnden öire· 
nildfğine göre Ankarada imzalanan üç 
tararıı pakt Berlinde büyük bir inkl-
sar uyandırmıştır. Sovyetlerle tekrar 
müzakerelere başlanması daJıl bu in
kisarı hafifletemiyeeektir. l\lisak bil
hassa Almanyaya te\.·cih edUıniş te
likki edilmektedir. 

Romadakl Alınan sefiri de istişare 

için Berllne catırılmı1tır. Setir hare
ketinden evvel l\tuso1lnl ile cörü.şmüs ... 1 
tür. . . , 

LOID CORC'UN BiR NUTKU 1 
Brüksel 22 ( f. D.)- Loid Corc mün

Uhlpleri karşısında son hadiselerden 

Benzin yüklü 
motörde yangın 
Rıza kaptanın ıdaresindeki 13 

tofüuk motörü dün Servi burnun
da Sokonivakun depolarından yük
lıetliği 1600 !eneke gaz, 1450 teneke 
benzin ve 600 teneke yağ yülcile 
İzmite hareket etmek üzere iken 
makine dairesinrle makinist Mclı
medin yaktığı kilıritten benzinle -
rin tutuşmasile yanıgın çıkmış ise 
de sirayetine meydan verilmeden 
söndürülıınüştür. Muhtelli yerlerin
den yanan makinist Mehmet ile 
tayfa İlyas tedavi altına alınmış
lardır. Kao:a hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

ÇERÇEVE 

bahı;etm.iştlr. Almanya Ue bir heıimet 
teliikki edilebilecek sulh mü:r.akerele-
rine girişilmesini İ!o;it'diii hakkındaki 

iddiaları tekzip etmt~tir. Fakat «Tür
kiye ile imzalanan paktın t~kil et-ti.il 
zaferden sonra• Sovyetlerle anıa,,ıl -
ması muvafık olaeatını . öylem~Ur. 

Loid Corc Stallntn bir cihan konfe-
ransının toplanması hakkındaki tek· 
lifinin de tetkik edilmeşlni i terniştlr. 

BÜTtN DtNYA GAZ.ETELERİ 
Paris 22 (F. İ. )- Paris r:ızetelerJ, 

Türkiye ile aktedllen üç tarafh misak 
hakkında ıy rlyata devam etmekte • 

(Devwm 3 üncü sahifede) 

V ehip "Paşa,, 
dün geldi 

Uzun l'J!Ilandan".:ıeri vatan hari
cinde kalmış ve Ha'bcş - İtalyan 
harbinde Haıbeş ordusunda vazife 
alınış olan eski 0Sman1lı ordusu 
kumandanlarııırlan Vc!l:ıip (paşaJ 
dün akşam bir Ramanya vapur 
ve Pire yolile şe(ıriınize gd=~
tir. 

Haliçte bir kaza 
Şaiban kaptanın idaresindeki mo

tör Halli;te içinde dört yolcu bu
!una'IJ bir ısandala çarparak par -
çalamıştır. Sanıdalcı ve dört yolcu 
kurtarılıruşlardı:r. 

Siyasi muharrir 
Araıılard~ Clha isimli mqhur bir llP vardır ki blrlm Nasrettin Hocanm 

A ,rabıdır. 
Clh..!)'ı bir ,-ün babası. pişmiş bir koyun kellesi satın almak il:ıerc pazara 

JÖndermiş. Ciha kelleyi almış ve yolda gelirken dayanamayıp kellenin C'öı.lerinJ. 
fiilini ve beynini yemiş, 

Baba bu dımdızlak kelleyi evl.rjp çevJrdl.kten sonra Clba'ya bayk1r1DJş: 
- Clha, 1:>u ne böyle? 
- Koyun kellesi? 
- Nerede bunun ıözlerl? 
- Saihf"ında. körmüş. 

- Ya dillf 
- Dllsl:ımlş. 

- Ya beynJ nerede? 
- Mektep muallimi oldolu için beylnslmıltj. 

Ben Clha'nın son hükmündeki letbl•i haksız bnlhfom için onu tbka 
düzeltiyorum: 

- Siyasi muharrir · oldotu I~ beylnslmı!f: 
Tefsirleri, ajans haberlertn.ln her r'eli.fhıde 7alanc1 cıkaıı ve OJkaoak olu 

hlr nevi slrasi muharrire ali çoroeve? NECİB F AZiL KISAX'ÔREK 
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.HADiSELER KARŞISINDA 
·~, .. •. -·~.~'. . . Son Telgr~f. 

POLİS 
V[ 

MAHKEMELER 

İHTİKARIN l\IEVSİMi 

VE ZAMA!'ll VAR 

Amplll flallanaıa yükselclliiai ca· 
zeteıer 7U17or. Şa İstaabulda ne a
'lkro:ı: adamlar Tardır. Bir münec

clmba.'it Kibl, lhtlkir mevsimlerlni, riln
leriul, ne kadar uslaWda, titiz bir be· 
sapla keşfediyorlar'!. l\.lesete malüm: 
Cumhuriyet bayranu yaklaşıyor. Ten
virat içiD, fada ampul lhll)'aeı bat· 
•österdi.. 

Siz, hiç, yaa erlumda kimiir lhll· 
kirı yapan tüccar, Kinunlarda bu• 
ibtlkirı yapan bayi gördünüz mü'!. 
Herşeyla bir mevslml var: Bir çi

çek.le bahar elmas. 

FINDIK llAJUUNDA 

ENFI:S BİR REKLAM 

•Baklavada fındık, dondurmada ha
d.ık, çikolata.da imdik, pastada fm4.ık, 
,örekte fmdık, her &athda fındJJc, cep
te fındık, ayakta fındık ... bir bayattır. 

Kışın fındıkh eörek, yaıın fındıklı 

dondurma kaVYetlD hüdür .» 
Yukarıkl ıatırlar, bir fındık aües

seseslnln yaplıiı reklim tanulır. Ba
yahmda bu kadar muvaffakiyetli rek
Jim görmedim. Fmdıjı sever miyim, 

&eTlllt" ml,.tm, buCUne -· hiç dü
tünmedlm bUt- Fa.kat. ta reklimı o
kuduktan sonra, fıadıiı. fmdıkçı bir 
ıreııe ın. kadar ..,...,ete baflııdıimu 

lllraf ederim. 
GARSONLUK MESLEKİ 

FENA Bİlt iş DEGİL 

Bir müeuese, ca.non &l'IJ'OTBıut

Gazetelere llh vermiş.. Ayda, 35 Ura 
net maat ınaat verecek.. Hhmetlnden 
memnun kalınan&, bu ücret bili.hare 
de arttırılacakmıt! Bir ama.olar, pr
snnlar mektebi acıJacaiında.a sık sık 
babsedillrdl, Ba mektep ne olduT. Gör· 

dünüz mü, l'•zetelerle, llinlarla p.r
son arıyorlar. Aklı olan l'•rson mekte
biDe ırltsin ... Garsonluk bu .. Çalışılan 

J'tnle, Jibde yUı., yemek içmek de be
davadır. Yalacak_blr sıealı: oda. elbelle 
vardır. Sonra ıarsonlu.k, efkirı umu
mlJ'ece sevilen bir tlptfr. cBlra c-etlr 
canon • .» diye yaıı.ılmq prlu.lar bile 
vardır. Hot bir meslekt.ir, vesselim! 

SAYFİYEYE VEDA 

EDERKEN TEESStlRLER 

Iadıkiy, Fenerballce, Bo~tancı ta
raflarının imarı için tetkikler yapıldı
iını l'•zetelerde okuduium zaman, 1. 
det.&, hayflandam.. Ne carip tesadüftür. 
Benden.Is de, du.ndenberl. Suad.iye ta
raflanndakl fakirhane sayfiyeden fdı· 
re inmiş bulunuyorum. Bu l'ÜU1 sahi
lin Lmar harekcUerlne phit olamıya

cafun. Fakat, IDtaUah, ırelecek yaz, 
Allah kısmet eder de, saf kalırsak. tek
rar o tanla rıttlflm. zaman, bütün o 
civarı tenlenmlf, neş'elenmit. mamur 
olmuş l'Örürüm. 
NaklDıane dolayısJle, du7dafum le

esslirlerden biri de, artık, altı ay müd
detJe, Kadıköy tram..-aylarından tlki
yet etmeie ftrS&t bu.lam.ıyacafımı ha
tırlamak oluyor. Ne yaparsın, ıöz ıör
me,.ınce, ıönül katlanır, derler .. Şlm
dlllk Allaha ısmarlad.IJı:_ Gelecek Jas. 
ümit ederim, ylne lsmJ cetlllnl 1.ik:ret
mek fırsatı ve urureü hasıl olacaktır. 

AHMED RAUF 

• 
Kadıköyünden mektup gönderen Ş. 

A. imzalı okuyucuma: 
İlt.i!abnıza teşekkür ederim. Gös

terdiğiniz yakın alAka, beni, mesleği
me daha çok bağlıyan bir teşvik ol
muştur. Teveccühünüzü: daima bekle-
rim. A. R. 

Feci otobüs 
1 kazası 

Fenerde vukua relen ve Anna is
miude lbtiyar bir ahçı kadının ezll
mesile neticelenen müesslf bir otobiiB 
knasmın muhakemesine dün asli.re 
birinci cezada balulmıflır. 

Kemal ismlndelü sucıu toför hidi· 
se7i fiyle anlatmıştır: 

«- O &im Jıava çok yai:murhı ve 
kapalı idi .Batti sok.aklarda hemen 
hemen camur ve sudan .l'ecUemiyordu 
desem yalan sö7lemit olmam. Fener
deki büyük. caddeye reldii1m zaman 
tevakkuf mahallinde bir müşteri in· 
dlrdlm. Hareket ettikten birkaç saniye 
sonra; &al' b.raltaki dükki.nJa.rdaıı bi
rinden, isminin Anna olduJu.nu sonra
dan öfrendliim ezilen kadın fırladı 

ve rerdekl bir su birikintisine basma
malı: icln caddenin ortasına cıkıp ko
p ko~ k&rtıya ıreemek lııledl. Liltln 
onu C'Örmemle arabanın kendisine te
mas etmesi hemen ayni saniyede ol
duiu lçiD bittabi kar.;rya reçemedL 
Şaşkm ve mütereddit dııralüadı. İşte 
bu sırada da maalesef feci kaza vuku 
ıreldL 

Hulisa bence kabahat •oförde 7ani 
bende defli; e:ıllen kadındadır. Çünkü 

bir su blrlldnliııin ufrun• blle bUe O· 

tobüsün üzerine doir..u atıldı.• 

Şoförün bu ifadesinden 10nra tahki-
kat raporu okunmuş ve neticede hi.-

1 
dlse f'/ıa•nnda ahçı dükkinında bulu ... 
nan baı;ı kimselerin şahit sıfaUle celp
leri için muhakeme başka. bir güne 
bırakılmıştır. 

Rumeli hisarında yeni 

"A/)if '5 ı-18~,Q,. z"'~/ıS 1 ,.~~arı Posta ::::~af~:;:i şe-hrimi-
2in mUlıt.elif seıntlerinxie yeni pos-
ta binaları inşa etıtirmeği karar -
laştııımıştır. İlk olarak Rumeliiı.i -
sarında modern bir posta, telgraf 

i:ıa>AM: 

Ebüzzlyazade Velid maarif Werlml
zin bir tUrJü düzelemem.it olmasmdan 
tiki.yel ediyor. Diyor ki: cMaarlflmlzl 
yenileştirmek ve tazelemek icln yer -
yüzünde mevcut ne kadar tahsil '9'e 
tedris usulu varsa tecrübe ettik. Hem 
de bunu sanayi prorram• tatbiki ırlbl 

maddl bir sabada d.etll, cözümüsün 
bebeği kadar luymeW çocuklanmwn 
üzerinde tecrübe ettik. Bilhassa keli
me deilfllrmek, yeni ıslıllalı bulmak 
Ju>v.-ı blrcok kansıkhklara yol M>IL 
Bunfarı ılım ıc&ı eu.u ! nunıaruan &ı.m 
mes'uldür? Bunu \esblt etm.eie im. .. 

kin yoktur. Glrdlilmh yeni devirde 
en zi~/.de maarlfi.mi.ze ehemmiyet ve
receıjimlze tüphe yokta. Faka& ea zl-
7ade bozulan ye karıştırılan şey de 
maarifimiz oldu. GOrüJUyor kl bu dok
torların bu hastalığa na.o bulmaları ik
tid.ırları dahilinde deflldir.• 

cu.muaiYET: 
Nadir N&dl Ankara paktı münasebe

tUe it~lyanın vaziyetini .cöı.den ce~I· 
riyor. İtalya, b11 pakt karşısında his 
ve flk.lrlerini açığa vurma., detildir. 
Fakat harb· baflacl.ıiı sundenberi na ... 
ı:ik bir & fhaya C'iren İtalyan politl -
kası Balkanlarda sulhun lstikrarlle ala
kadardır. Son haftalarda YuC'oslavya, 
l\IatarJ_ lan 't'e Romanya arasında hu
ıule l"tlen anlaşmada Romanın şayanı 
takdir bir rolü vardır. llula.sa objek
tif bir dü.fünce ile İtalyanın •ürü.Jtü
den, patırtıdan uzak kalmak istedlilni 
süyliyeblJiriz. 

!\o. 22 

cBANA VARMAZSA.'< ETİNİ 

YENİ SABAH: ve telefon binası yaptırılacaktır. 
Bu binamn inşasına 21 bin lira 

llüseylD Cahlt Yalçın şimal devle!- sarrolunacaktır. İl\Şaata önümüz-
leri arasında yapılan müzakerelerden dclci. a:y !başında başlanacaktır. 
baluıedJyor. Diyor ki: cTehllkenln bü- ı-----------------I 
tün şimal meıulcketlerlne şamil olma
ması t~ln hiçbir sebep yoktur. Bunun 

lç:ln b~baş:a verip düşünen şimal dev
letıerloJn blr taraftan harbe hazırla

nırken, biru da ful blr saJh •lyase
tlne elblrllftle sarılmal&rı liumdır. 

Bu inisl7atlf eksllkliil kendilerine çok 
pahalıya malolabillr.» 

- - _ı..._ 

Asını Us Bitlerin hayat sahası na
urlyesiDJ lerke<!IP elmedliinl soru • 
7or .Baltık havzuını bıraktı. Buracl&, 
Tuna ve Balkanlarda bulunan Alman 

aı;lıkJarını Alman;raya ahyor. Şark 

hudutlarının haricinde kalan toprak
ları tamamen Rusya nüfmuna terke .. 
diyor. Bitlerin sl;rasetlnde yeni ve 

mühim bir def(flkllk başladığına hük

metmek li:ı.ım geliyor. Bitlerin uıake I 
yakın bütün memleketleri kendisin 
dUiman eden hayat sah~ı nazariye

sinden vaı&'eçerek suJh ve sükün için
de oturmaktan ~ka ('are o1madığmı 
anlaması da mü.mkündür. 

TA.V: 

l\L Zekeriya Sertel Türk - Fransıı: ... 
İnC"ilJ2 pakh Ue Balkanlarda ve Akde
nlzde tecavüz tehlikesinin kalmadıiwı 

söylüyor. Onun için bu pakt sulhun en 
kuvvetli carantlsl olacak ve harbin bu 
sahaya sirayetine minl teşkil edecektir 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Münhal bulunan İstanbul vali mu
avinliğine Ankara belediyesi reis mu
avinlerinden RalUk Nihat tayin edil
miştir. * hiütekait ve eytamın altı ayda bir 

hakkındaki kanun projesi meclise ve
rilmiştir. Maaş sahipleri fotoğraflı nü
fus tezkere.ile müracaat edeceklerdir. * Şehir meclisi kış içlimalan teş
rinisaninin birinci çarşamba bünü ba~
lıyacaktır. * Bursa valisi Refik ş~hrimize gel
miş ve Prost ile görüşmüştür. Prost 
Bursaya giderek, Bursanın imar pHi
nının kendisi tarafından yapılması 

hakkındaki mukaveleyi imzalıyacak

tır. * Üniversitede tedrisat ay sonunda 
başlıyacakt.ır. Bu mlınuscbctle Rektör 
bir nutuk 1>0yliyecektır. * Cumhuriyet bayr"'rnında Ankara
da yapılacak meraslme şehrimizden 

320 izci iştirak edecektir. Bu izciler
den bir kısmı bugün öğle üzeri git· 
m~tır. Bir kL'>mı da akşarn gidecektir. 
Edirneden gelen izciler de beraberdir. * Yarın Zeytinburnu önünde atışlar 
yapılacağından mcrakibi bahriyenin 
beş mil açıktan geçmeleri bildirilrnistir. 

,=========================411ıı, 

Mehmetçik Geçiyor 
LOKMA LOKMA 1 
DOGRIYACAGIM!. r 1 

Hüseyin.ip. ihtira.slan dinmemiş- '9ı==== Yazan: İskendf"r F. SERTELLı _ ====' 
ti. 

Alevleri gittikçe büyüyen bir Diye söylenerek, yavaşça ka - - İlkön~ sem gebel'tmeliyim, 
yanar dağ gibi tutuı;muştu. O ar- pıyı zorladı. alçak! 
tık, ne yaptığını, ne yapacağını Bütün köy halkı derin .bir ses • Diye bağırdı. 
bilmiyirdu. sizlik içir.ıdo uyuyordu. Kapıyı ko- Ve idare lambasının loş ziyası 

Silhlıını alıp evden çıktığı saat- !ay açtı. altında Mehmedin gölgesini ara-
terıberi Ayşenin kapısı önünde do- Zaten bu kô~. rde uzun zaman • d 
l.ş ·' ı. ır,ordu. darııberi ufak bir hırsızlık vak'ası 

Ollll"g"e karar vermış· tı· .. Fak•1, k ınd Kimseyi göremedi. ~· ~ bile olmamıştı. Her es can an, 
va.anı için değil. malından emindi. Kendi kendine gülıneğe başla · 
Yaşamak ıs ıyordu: Bir tek in- Karanlıkları yararak içeriye dı. 

san için. girdi. - Ben de çocuk gibi, hayalet -
Bırdeıi:ıire gözlerini Ayşenin Küçük bir sofada durdu. !erden korkuyorum. Mehmroin 

kuçucuk evine çevinli: o. Ayşcnın yııtt:ğı odayı gün· burada ne işi var? O şımdiye ka-
Her şeyden önce bu kaleyi düzden t;ğrenmişti. dar cephede ~-oktan can vermiş-

fct tmelıyim. Dü ·marrla ne za- _İşte onun odaı;ı.. İdare lam_ tir. Ayşe tı<,nim olacak .. İ.,tc onun 
ma. o.sa çarp:şı basını dışar:ya bırakmış. kapısında duruyorum. Biraz sonra 

Huseyın, vatan kapısına daya - Llmbayı yaktı. Silahını kapıya yatağının içinde onun nasıl uyu -
nan dw;manı da ,hmal etmiyordu. duğunu seyred~-ceğim. 

çevirdi. Değişik ·bir sesle: 
B basın.:ı asd ve kaıhraman kanı Kapıyı yavaşça açtı.. Tüfengini 

d 1 d k ·- Ayse .. Ayşe .. 
yavaş ~ avnş amaT arın a ayna- D ki d bir kenara dayadı. Odanın içinde 

b l iye mırı an ı. 
mağ.ı aş amış!ı. kul h ı korkunç bir karanlık vardı. 

_ E\·et.. Ilkönce A~·şeyi alaca- Gecelerin ağı assas o ur 
ğı. Ocun!J. vlrnecegim. O. be- dcrl<'r. Hüsevinin sesine AY11edeııı. Hüseyin yerdeki idare lamba -
n.m .. Yalnız benim olacak. On- ÖPce duvarlar CE'\ aıı verdi. s i!lı a'.dı.. Bu korkunç karanlığı ya-
dan sonra cepheye gideceğim. •-Ne istiyorsun?. rarak, ıçeriye ilk adımını attı. 

Diyordu. Kapının önünde bir Hüseyin birdenbire ürktü. Ölü gözü gibi fersiz yanan lam-
d•kika dü.:;üıııdü. Bu ses, Mehıncdin sesiydi. hanın ışığı Ayışenin yatağına ka-
Aı cnın ha.bası sakat, ihtiyar bir Hüseyin, Ayşenin kapısı önünde dar uzanmıştı. 

adamdı. Onu nas>] olsa tehditle Mehmedin hayalini görür gibi ol- Hüseyin sevgilisini yatakta bu· 
susturclıilirdi. muştu. lacawndan o kadar emindi ki.. Fa-

Ya Ayşe .. Ac 'ba o da kolayca su- Acalba Mehmet cepheden dön - kat, ilk bakışta Ayşeniıı yatağ.ru 
sacak ve ısir.ecek miydi ? müş müydü? boş görünce sarsı'.dı.. Hayretten 

- Kadını silah a korkulmak • Hüseyin dcı'lıal tüier.;:in.n teti· hayrete düştü. Anası, babası de -
tan daha kolay ne ,·ar? ğine sarıldı. rin uykuya dalan Ane 'bu saatte 

Hayırlı bir 
teşebbüs 

Eminönü Halkevi kim
sesizler yurdu açıyor 

Eminönü Halkevi yeni ve çok 
hayırlı bir teşebbüse girişmiştir. 

Halkevi reisliği şehriımiroeki 

kimsesiz çocuk ve gençlerle, mu • 
vakkat bir iş için lstaıfuula gelip 
yatacak yer bulamıyan fakirlerin 
geoeleri açıkta kalmamaları için 
onıları sıcak çatısı altına toplıya
cak bir yurt açacaktır. 

İstanbul glibi ibüyük ıbir şehre ha-
1 

kikaten larzıın olan bu yurt için . 
Y eşildirekteki halen Belediyenin ! 
idaresinıde bulunan •kimse5izleri 
kurtarma. binası münaı;ip görül • 
müştür. 

..Dün Eminönü Halkevi reisi B. 
Aıgah Sırrı ile idare ıheyeti aza • 
sından B. • Tukender Fahrettin Sert
elliden mürellip ıbir heyet Vali 
ve Belediye reisi B. Lutfi Kırdarı 
ziyaret ederek bu mevzuda ken
diısile gör~üş!er ve halen pek 
peri!şan ve sefil bir vaziyette bu· 
lunan bu binanın Eminönü Hal -
kevine verilmesini rica etmişler • 
dir. 

Lutfi Kırdar bu arzuyu memnu
niyetle kabul etmiş ve şehir ımıc
lisinıden icaıbeden kararı almak ü
ı.ere •laz:m gelen foııınaliteye l:ıaş
lamruştır. 

Eminönü Halkevi reisliği bu bi
na.yı mükemm<!l bir ~ekilde ıslah 
edecek ve iki mütehassıs dokto -
run idare;ine verecektir. 

Yurtta her gün sıcak yemek pi
şirilip kimsesizlere meccanerı ve • 
rilecektir. 

~~~-or-,..-~~~ 

Kunduracılar sıkıntıda 

Avrupa hartıi lbaşladıktan son
ra şehrimizdıe de lbirçok iş yerleri 
ham madde bulaımadığından müş
kfil vaziyet~e kalmış ve bu sooeple 
kundura at<llyeleriıı.de işsizlik baş 1 
göstermiş ve birçok işçiler geçine
miycoek bir vazi(ye-te girmişlerdir. 
Gündelikleri 50 ıhatta 25 kuruşa 
kadar düşen bu işçilerden birçok
ları grup halinde cemiyete müra
caa tederek ıbu vaziyete bir çare 
bulunması için tedbirler alınması
nı istemşilerdir. 

Cemiyet ilk tedlbir olmak üzere 
ayakkalbı malzemesiınin fiatlannın 
indirilmesi için t..dıbirler alacak -
tır. 

Bir Kadirşinaslık 

Spor Seyahat 
Vesilesi midir? 

B~ün. bir &J>Or balıslnl ele aldılım 
için. spor mütehassun ıeoloen blr cok 
zevahn, benim bu yazımı bir nevi cçlz ... 
meden yukarı çıkıp telikkl edecekle
rine ve hücumlar yapacaklarına emlw 
nim. 

Fakat, derhal ııö71lye7lın ki, ne ııpo
run ulahatından,, ne telr.nlftnden bah
setmek .l'ibl bir p.rabet .l'Öatererek, 
kendimi a-üJünç etmek niyetinde de .. 
tııım. 

Burada. daha ziyade, sayın spor mü
tehassıslarının :fi.kirlerinden b:tuade 
etmek, kafamın fçlnde halledemediiim. 
bir muammayı çö:ımek düşüncesinde ... 
ylın. 

Sporcu defllsem de, bir vats.nd39, 
hele bir gazeteci vatandaş sıfatlle, kar· 
şılaşhğım bir müşkülü alikadar spor 
mütehassıslarından sorm,ak hakkını, 

u.nned..iyoram ki, kendimde bulabilirim. 
1 

Yine o sporcu zevatın bir kısmında.n \ 
evet, onlarm biz:ıat kendilerinden du
yup öirendithne cöre, Atinada yapı
lan son Balkan orunlarrna iştirak e
den Turk aüet kafilesine refakat eden 
idareci sayısı, lüxumundan fazla lmiş .. 
Ilahrımda kaldığına &'Öre, %3 kadar 
sporcuya 5 tane de idareci refakat et
miş. 

Bir tek sanUm dövizin bile, memJe ... 
ketten çıkmasını lstemediftmiı: btr 
zamanda, beş idarecinin bu lüzu~uz 
seyahat dolayısllc yapılan masrafa ook 
görüyorlar. Giden kafileye üç idareci 
ki.fi idi, lddla.sı lleri sürülüyor. 

Eier, bir kısım lda.recller, seyahat 
JhUyae ve heveslerini tatmin tçln, A· 
tlna yolculuğunu ihdas ve ika etmiş
lerse, çok yazık! 

Ben, bu iddiaları, ;,-ukarıda SÖyle -
d.iiim. .l'ibl, spor mütehassısi l'ecinen 
bir kısım ı.t"vattan duydum. 

İçimde bir tees..oııür pe-yda oldu. Bu 
bahislerin mü~h&, sısı değilim ki, ken
di kendimi iatm!n edecek bir hüküm 
vereyim. Acaba, bir kısım spor mütc
hassı.ılarmın bu iddialarına karşı. öte
ki spor mütehassısları ne buyuruyor-, 
tart 

İşte tenevvür etmek lstee.lfim nok-
ta!. 

REŞAD FEYZİ 

"'"' 
İhraç mallarımız 

İngiltere ve Fransa ile yapılan 
siyaı;i ve ikt:sadi anlaşmalardan 
sonra ihracatı meneden !is ede mü
hım değişıklikler yapılacağı Am • 1 

karadan gelen haberlerden anJa
ştlmaktadır. Haober adığ•mıza göre 
Ticaret V ek.ileti bazı maddelerin 1 

ihtiyaçiarı ve mcvcu! sLokları hak
kın:da istatistik uımum müdürlü -
ğünden bazı maliımat iııtemiş<ir. 

İıımir ve Ltanıbul i.hracatçı tüc -
carlarının Ankarada yaptığı te -
ŞEibbiislerden sonra bazı hulbubat 
ile rnahsulatın i'lıracı serbest >bıra
kılacak ve ıncmnu listeden biı'Ç'Ok 
maddelerin de lisans usulile ihraç 
rdiLrr:es1 nıümkün o.a~aktır. 

Ampul 
fiyat ları 

Gümrükteki malların 
çıkarılması ile düşmesi 

bekkniyor 
Cumhuriyet ıbayraını hazırlık· 

Irının başlaması üzerine ampul ve 
elektrik ıınalzemesi fiablarında her 
sene olduğu gibi sebepsiz olarak 
bir yükselme başlar. Haibuki ala· 
kadar makamların yaptığı tahki • 
kaıa nazaran şclırimi'2lde iki sene
lik ihtiyacı karşJ!ıyabliecek dere
cede ampul stoku mevcuttur. 

Yaılnız son zaımanlarda Alman· 
yadan ve diğer memleketlerden e-1 
lektrik malzemesi gelmediği için 
fiatların daha ziyade artrınası l:ıekr 
lenmekte idL Halbuki hükumet son 
verdiği bir kararla gümrüklerde 
birikmiş olan Afman mallarının 
ç.ı.karılmasına müsaade etmiştir, 
Oğrendiğ;miıx;' nazaran gümrük -
!erde meM:ut elektrik malzeme • 
sinin tutarı 3 - 4 yüz bin lira miJv. 
tanndad:r. Bu malların piyasaya 
bugünlerde çıkarJ!abileceği ümid 
edilmektedir. Bu wbcple elektrik 
malzemesi ve ampul fiatlarında 
tenezzül beklenmektedir. İhtikar 
komitesi bu nevi ma.Jzeanıenin fiat
larını teılbit ede<:ek ve bu fiat • 
lardn yüksek satış yapanlar hak· 
kında şiddetli tedbirler alınacak -
tır. 

----ocr---

İki belediye tahsil şubesi 
yapılıyor 

İstatilml 'belediyesi şehrimi:ııdeki 
belediye tahsil şube!eri için yeni 1 
binalar yap!ırmağa devam etmek
tedir. Bu cümleden olmak üzere 
ahiren Beyoğiuıııda ve Fa•lilide iki 
yenı şuıbcı bir.ası ıru;ası kararlaş · 

1 
tırılmıştır. 

Tünelde Belediye sokağınıda yap
tır1.acak olan 7 inci .şube binası 
için 24100 Lra ve Fatihdeki ikınci 
şı: :ı.e '.çin <le 22 bin 500 lira sario
lunacaktır. 

her ü<i binanın da inşaatına Ö· 
nümüzdeki ay 'b"'ilanacakt;r. 

-0---

D~vlet şurasında ikinci 
mülıi dm tikler 

Devlet Şürasınd münhal bu • 
lunan ikinci sınıf mülazimlikler 
için büyük lbir i.ırı'.ihan açılmıştır. 
İmtihan; önümii7ıdeki aıy;n 8 inde 
Ankarada Devlet Şıirasında ya • 
p·l•eal<l:r. İmtiihana yükısek mek
tep mezunları alınacaktır. Müra • 
co.at. müddeti 6 tcqrini3ani.ye ka -
dardır. 

--<>-
Balkan pulu 

Hükmetiınizin de daıhil olduğu 
.Balkan Birliği> 'hükumetleri posta 
idareleri tarafından müşterek bir 
pul çıkarılması kararlaııtırılım:ş • 
tır. Bu pulun ayni zamanda umu
mi posta birliğine dahil memleket
lerle olan münasebetJerde de mu
trı'-er o:ması için kıymeti 0,25 ve 
0,20 altın olacaktır. 

•Balkan pulu• 1 sene müddetle 
lY•s:a'arda ku!lanılabilccektir. 

ı~l ~11 :X•l !i ~ 
İran, Hindistan ve 

Rusya 
yazan. ALİ KEMAL su?iJfAI 

Ortaya çıkan, Avrupanın rnııbt~~ 
memleketlerinin matbuatında yer -
tan şayiaların haddi, hesabı yok. Oll ... 
için kulafa kadar &'elen rivayetıer 

~·· :umi bir ihtiyat ile karşllamadaP 
bul etmemek bllbassa elxem olan ıiıl 
ter geçiriliyor • 

İngiliz gazetelerinin 7azdığtnl& ',:' 
Alınanlar artık ısu müşkül zıımanl> ,et 
da Ruslardan dostlulı:lannı fUli s• 
te lsbat etmelerini lstlyeceklernıl.Ş· 

Rasya tarafından iran istlk&Dl'~ 
de, İrg körfezine ve hatti bu yol 
Hlndlstana dofru askeri blr tazyık ~ 
ınlacak olursa bunun Avrupada ';: 
many9ın tşlne çok yarar ne~ictıf 
vereceil Berllnde pek iımll edUlf 
mıış. ' 

. ç•rl• 
.Kırk elli seııe evvel Iran ile .J 

Rusyası münasebatının nasıl bir 
baya clrdltl ve ondan sonraki sene! 
nasıJ devam etmit olduğu .-özdeJl f 
çlriUnce maziye alt blrlt.a.ç esaslı ııo• • 1 
elde ed.llmlş oluyor. 1896 dn. Nasırr 

/ Şahın öldürülme~J üzerine tahta (l• 

l\lmaffereltln Şab Çarlık RusY"" r 
rltc'idc artan metalibl karşısında • 
hyordu. İran Şahı Rasyadan 2'? bU~ 
mllyon rubleUk bir istikraz akdelJO ı"1 
Bana kar.;• ırümruklerl teminat 
term(fll. Fakat ı907 de llluzatrer<1 

Şah vefat etmiş, yerine rtten Mtlı 
All Şab Ros . İnırUlz ıtlliifı Jlbl 
emrivaki kartısında kalmıştır. 

.~ 
İng-Uterede o zaman iktidar JJlt' 

ine geçen llberaı fırkası htikÜJJled' 
ı;6' Haricize Nazırı n1eşhur Slr 

Grey İran için Carlık Rusyası ue ' 
laşmışh. Bu surf'tle İran üıerınde~. 
dliz - Rus rekabeU Londra ve t 
re!lburl' kabinelerlnce tatlıya bai 
mış oluyordu. İranm cenuba jpf 
şlmaU de Rus nüruzu altına C'ir11 

91t umumi harbinde İran s•11,. 
bltar::ı.f kalım' olmak.la beraber Ol V 
telif harekata sahne olmaktan ıerl 
mamışhr. 91'1 de Ru~yada ihtilil 

• • mLş, Çarhk devrilmiş oldu. JrJ. ~ 
Çarlık Rusyanın arasındaki iın 

mış ne var, ne yoksa Sovyet ft 
onlardan vazl'ermiştlr. 

İran. bunun üzerine harekiitınd• · 
best kalmıştır. 

921 de İran devletinin mukad 
tını eline alan ŞahJnşah Rb:a J't~ 
ise pek v3.kıfane bir siyasetle b 
münasebatın idaresini temin etdl ,,, 
ve Sovyet R nsya tle dostıutu u ,, 
ettirmektedir .Umumi harpten .. ..ı 
İnırUlzler iran hükfunellnden pe!JV" 
ıetmek ve çıkan1an petrolleri tbrt' 
mek hntl7aıın ı almqlardır .Yatııdt 
zerbaycan, Geyli.n, Maı.endant11 

rabat ve Horasan müstesna oır11•• 
zere cenupta 500 bin kara mlll aıf 
baı arazideki petrol menbatarın1" 
letil~esl imtiyazı İncllizlere ver~ 
tlr. lstlhsali.t l'ltcide artmış, seP 
milyon tonu çoktan geçmiştir. irsi' 
kümetl ile İngiliz şirketi arasıı> .. 
mukavele sonradan tadil edUrnlŞ• 
ketin hUkftme~ senede 1 mn1011

1 
bin 900 kiisur lngiliz lirası verdll 
muştur. Fakat sonradan mukavele S 
hükümetl içln daha müsait şekle 
muştur. 

Cnlversitede bu ayın 25 inde büyük 
Türk fikir adamı Ziya Gökalp için bir 
ihtifal yaınlacatını g'aıetelerde oku
duk. İtiraf etmek lizımdır ki, Ziya 
Gök:ılp, memlekrtin irfan ve dü,-ünce 
tarihi.1e iyi hh:meller he diye etmiş bir 
şahsiyettir. Bucünkıi bıll'l l'•yemizin 
ileri haınlclc:indr., birçok şeyleri, o· 
nun arayt.$ ve bulu!flarına borçlu7uz. 

W(! dcillıa.e, Ziya Gökalp, bir düşü
nüş ve fikir ha.va-.ı yaratmış, bir ta
kım gençlerin yetl.$mesine önayak ol
muştur. 

1 A \; KLP~ HAl'BiN:NYENI f\..ESELELERı j 
\Almanlar şöyle hesap etmişler: Her 

. - ' 

Hula.sa umumi harpten evvel C 
Rusya~ının İran Şahtıtı üıerlndetı:l 
yikl arttıkça artmış, ~onra İnrllil ~ 
rekabeti de kendini l'Östererek 111 

İngiltere Ue Rusya arasında yıılt' 
bahc;i geçen anlaşmıya varıtmı~ur· 
rakipten Rusya İranın şlmallndt'• 
glltere de cenubunda nüfuzlarll11 

etmiş oldular. Fakat bu safhalar 
geçmiş senelere ait bulunuyor • 

İhtifali hazırhyanU.rın kadlrşinash
fı yerindedir. 

llURIIAN CEVAD 

yatağından çıkıp nereye gidelbi 
lirdi? 

Hüseyin uzun boylu düşüne 
medi. Birden!bire kapının arkasın
dan .J:ıir el uzandı: 

- Davraıı.ına Hüseyin! 
Hüseyin şaşaadı: 
- Ayşe sen .burada mısın? 
- Evet. Buradayım .. Yatak o-

damdayım. Fakat, senin ne işin 
v;ır benim evimde? 

- Scıni görmeğe ıgeldim, Ayşe! 
Ayşe sert ve boğuk ·bir sesle hay

kırdı: 

- Haydi, defol buradan. Şimdi 
anam, ibabam duyarsa, bütün köy 
halkı ayaklanır. Rezil olursun! 

Hüseyin başını ka.pının arkasına 
çevir'nce, eksrsinde parıldıyan bir · 
bal a gördü. 
Ayşe: 

- Ses:n; çıkarma. diyordu, bu 
baltavı kafana indirifSC'll, beyni
ni akıtırım! 

Hüseyin, Ayşenin tuzağına dü • 
şro<ığini ve lbu şekilde karşılana • 
cağını aklından bile geçirmemişti. 
Onun çok satıhi düşünceleri vardı. 
•- Kadm ısrarla, tehditle ça -

lbuk yola gelir ... • 
Divordu. Oysa ki, Ayşe me silah

lan, ne !ehditten vılan bir k:z de
ğildi. 

Hüseyin: 
- s~ni seviyorum, Ayşe! deıdi. 

Senın için cephe ·gerisinde kaldım. 
Her tehlikeyi göze alarak, sana 
muvaffak olmak istivorum. Gel, 
beni reddetme! Bu işin sonu kanla 
biteoek 

- Ne istiyorsUın. benden? 
f n"tlamı var) 

ay beş lngiliz gemisi batırılacak 
Almauyada acaba neler olu)•or? Son 

zamanlarda. her tarafta merak edilrn 
budur. Doiru.sunu söylenıek lazını ge
lirse muhtelü yerlerden bu mevzuda. 
verilen haberlerden doğrusu ile mü· 
balgalısmı a.yırdetmek zorlaşıyor. l''.ı

kat bitaraf memleketlerin matbuatı 

tarafından Almanyaya &'önderllmlş 

muhabirlerin yazılarından, harbe C'lr
mlş olan Avrupa Diemleketıerlnin en 
aiırbaJJh cazeteJerinin topladıfı ma· 
liimattan bir hulıisa. çıkarmayı tecrü
be etmek de faydasu olmıyacak. 

Harp başladı başhyah elli gün ol
du. Almanyanın dahili vaziyetinde bu 
müddet zarfında neler olduiuna dair 
şimdiye kadar turJü rJva.vetıer döndü 
durdu. 

Bunları ayırdetmek için sö1·h~necek 
en doiru ke~tirme 6Öz şu olacak: 
Alınan7ada bir hoşnutsuzluk var. 

Öyle ki bu.l'ilnkü Alman.vaum idaresi 
başında bulunan fırkanın ileri gelen 
erkanı arasına da bu hoşnutsuzluk si

rayrt etmiş bulundufu . öylenlyor. 

Almanyada milletin boşnutiuzlufu
nu izhar etmesi için eUnde serbest bir 
lmkiıı olmadığı cihetle verilecek hü
kümler de çok ihti7atlı bulunmak lk ... 
&iza ediyor. Fakat muhakkak görülen 
bir nokta var: Alman milleti kaç se
nedenberl katlandıfı fedakirlıklarm 

acılığını artık duymaktadır. 

Almanya bir kere mali ve ikhsadJ 
şeraitin alırlığı İ('fnde yt"nl bir harbe 
süriıklenmlş oldu. llarbe ıirdikten 

sonra ise AJmanya kendince pek mil
binı olan bir takını şeylerden vazS"eo· 
meie mecbur kaldı, 

Sonra Lehistan maJUm akıbete ot
raymca Rusyanın işe karı ması ve Al
manyanın da en mühim yerleri Rm
yaya bırakması meselesi vardır. 

Alman7anın qarka dotrwı ilerle-

mek emelleri bu suretle .volların ka ... 
panmasile söndü. 

Bundan sonra, biıtün bu haller kar
şısında Alman milleti ne yapacak? su
aU vardır. Buna seyirci mi kalacak!. 
Almanya için yeni bir mesele de Bal
tık sahasından Almanyanuı fillen ve
kilmiş olması, orada Rusyanın yeniden 
nüfuzunu tesis etmesidir. Ahnanhk 
Baltık havaUslnde altı asırdanberl el-
de ettlfi mevkii bırakmış oluyer. Son- , 
ra buciinkü Almanya ile İ.oC'llkre ve 
Fransanın barışması lmki.nsızhiı an
laşıldı. Onun lçlıı Alma.ıı milletine ta-
yin edeceği. yolu intih:ıp etme-k kalı

yor. Berllnden bUdjrUdlflne röre kı· 
şın yaklaşması üzerine yeni tedbirler 
alınmata baflamışlır. 

Kışın mubtao halka yardım teşkllitı 
Alın:ıııyada cok ilerlemişti. Şimdi bu
na harbin fevkalidelli'l de ili.ve edili
yor. ?\Ieseli '10 fenike yemek veren lo
kantalarda bu paranın 20 fenlkl kıt 

yardımına ayrılacaktır. 1 marka ye ... 
mek yenen yerlerde de 30 fenik ve
rllecektir. 2 marka yemek yenen yer ... 
terde de 1 mark 20 fenik kış yardımı 
icln ayrılacaktır. 

Diier bir mesele: Alman hava kul'• 
vetıerlnln başında bulunanlar tö:rle he
sap etmişler: Her ay 5 İnıillz harp &'e
mlsi bahrılacak!. Her batırllan cemi
nin bahrılması için 200 tayyare feda 
ebnek iktiza etse bile bu da l'Öze alı
nacakmış. Bu suretle birçok İngiliz 
ı:-emlsi bahrılabllf'ctkmi1'. Cünktl Al
manya her ay 1000 tayyare yapacak
mış. İngllterenln deniz teı.g;ihları an
cak 3 senede blr zırhh yapablldlklerl 
Jçln klSa bir zamanda in«ıtf:ı.: donan
maslDI yok etmek kabU imiş:. 

Bu malümatı veren Avrupa raze .. 
telerl Almanyanm her ay naı.;ıl bin 
tayyare yapabileeeflnl soru:rorlar .• 

• • 

. bil 
Şimdiki Rusyanın Iran için d 

kını eme11er besledli'I etrafında 
ı 111 

rlvayet]er ıs~ vekayi ve hildlsa 
yit edilmiş bir mahly<tte detı•v 

Birimizin Der~! 1 

Hepimizin O~ 
Beş on çanak, 

kaç direk 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

cSultanah.met parkının onlı11 ı 
r• den her z•man Ieçerken, 0 ~ r 

mllli bayram ı-eceleri için ili• 6 
dilmek üzere yapılmış ı-an111'- 11 11ı 
rekJerl C'Örürüm. Bunlar ~,, 
şehrin temelli abideleri ıro•t.,ı1 
yerlerini muhafaza etmekkd~ıJ 
Halbuki benlm kafamın anla r 
ı-öre, bu nevi tenvirat t.şıeri ,r 
tek bayrama mahsustur .Eçtt·.,'1" 
ledlyerulzln fakir oldutun• ı1 
yoru.z. Her bayramda böylelf~~ 
kaç direk dikmek belki ~ .,,,ı 
bin liraya patlar. Fakat ınUH Ml 1 

ı4"' ramlarımız mevzuu bah56 
11

4J 
uman, her şehirde her vııtll / 
alilı.adarların lbdal:ı vüc~.d~,ıı" 
tirdikleri yeni eserleri ıoi }\fi 

kabararak seyretmek istet· r-' 
demkl bu yıldönümlerlne b;,. f 

dar ehemmiyet verUlJor. ~ 
hemmiyet &'Österllmelidlr. 
belediye olmak üzere ... » __,,I 



Üç Alman tayyaresi 
düşürüldü 

d~!man tayy~reoleri dün de şUzıaJ. 
. ızıııde ~li"Z nakliye gemıle
~ <mlara refakat eden torpido -
telearcıhuc~ .. efımişlerdir. Bu t~ya

e~ uçu diişürhlmüştür. *· ~usellaıı ıbir İ<11ıili"Z nakiye 
geınısı ile b · Alnı .... te"-alh · · ar ır an tı;ııu ., ırı 

0ı:1nıda Atlal'.tikte bir muhareıbe 
ile ~tur. Vapur attığı bir mermi 
.getjta!ıtellbahiri dalaınıyacak hale 
gU; rmııı, arkadaın yetişen bir in -
mı.! muhribi tah.tel>ahiri batır -

>i•lf. 

~-Garp cephesinde son 24 saat 
saki ın ·~aşladığı zarna.mlmoberi en 

n ~n ol.ark ger,ınıiştir. 
tı;! Ticaret Vekilimizin riyase -
§eı/ Mo.;kmraa giden Türk heyeti 
tır. ıne bır kabul tt6lil.i yapılmış-

"""""---.......__,._...,~--~~~ 

Balkanİarda yeni 1 

ınuahedenin 
tesirleri 

ı.r ı. (Birınci sahifeden devam) 
ı.u' •ınşumıu.nn Ba.llı.an blrlfilne da
ıı;ıı;'baan osulı bir surelle derpiş et 
lah i bUdtnnektedlrler. Bu haberin 
l~lıı •kkuk elmealni ümil elmek bizim 
kı :ok !Ja7anı attodur Ye •• muhakkalr. 
b~~ " 1carısıan lı.ıln de en isabetli 701 

laea~r. !~ük- meııfaa.tler ve k.aza.nı
tıle buyuk davalar yolunda lıüçü1ı: 
•la:~•llerln defer elçülerl de küçölı: 
:ttn &Ula nazaran Bulrar dostlarım.ı
h ınaıldekt b&ı1 ufaklefek meufad 
ltı~.Pları öı:erfnde artık ısrar l'ôster
r:~Ceklertnı ve Balk.an blrlltıne Ci-

e l ıcrinl ümit etmenin hakikaten 
•amanı r'hn'•Ur 
~b • • . 

ta ... 1 ayet, Bulcarlstanın da HUhakı ile 
ka:?1~anacak olan Balkan birliii. sulh 
•ü.ı uun son l'Cdiflnl de em.niyet ve 
llın~la kapatacak, Tuna boyundan ta 
4a.t OkY&n.osuna ve Kw.ldenlı:e ka· 
lir tanıamne mlisterih, nizasız. ihtl· su ., 
lla nıurefreh ve rah:ıt blr dünya 
te.ı::ası arı.ın bütün dlfer kıi'alarına 

:S er ve imtisal nümunesl olacaktır. 
~lıı ~ itıbarla, yeni Bulsar hükümetı
'lakdJ u husUst.yet ve tüsu:mu derpb ve 
ıu r etınestnı beklemek muhakkak 

Yenı bl .. r umıt mevwu olnu.ktadır. - ETEl\l İZZET BENİCE 

Ş ehir 
Tiyatrosu 

'l'EPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

22/10/939 Pazar gündüz 
Saat 15,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 
22/10/939 Pazar günü afil;amı 

Saat 20,30 da 
AZRAiL TATİL YAPIYOR 

. * lSTiKUL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISllUNDA 
22/10/939 Pazar gündüz 

lı . S..[l.at 15,30 da 
,~,N D İS TAN C EV i Z t 
o;;/10/ 939 Pazar günü akşamı 

ll i N D İS~a~ ~·~ ~a E V i z i 
-<>--

lIALK OPERETİ 
Bugün matine 16 da 

Bu a~am 9 da 
ÜÇ YILDIZ 

3 - SON TEL G ıt AP- 22BbtbrciTEşıtıN ım 

Asker Gözile 
Cepheler 
(1 inci sahifeden devam) 

lunan Frarııs12 ordusuna artık te
dafüi vaziyete geçıneııi emredil -
mişti. 

Bunun manası şudur ki, cepheye 
yıitılan kuvvet:ler o zaman gele -
cek sadımeye kendi kuıdreti.ni ta -
arruzi lbalumda.n gösterecekti. Şim
di ise bu sa.dmeyi tedafüi bakımdan 
kalbullenecektir. Şiandiki kuvvetler 
en önde Jµfif elemanlardan .başlı
yara.k derinliğe doğru kademe ka
deme tekasüf etmelotedir . 

EN SON DAKika 
Sivas vagon lokomotif atelyesi 

bu sabah merasimle açıldı 
Swas 22 (Hususi) - Erzurum yük vagon ve lıtkomotif ate1yesine 

hattının açılına merasimine giden gidilerek bu muazzam eserin a.çı:l
Vek.iılleriımizle heyet azaJan bu sa- ma ıne<"asffiıi yapıldı, nutuklar 
bah. sa.at yedi buçuğa dıığru şeh - söylendi. 
rimize döndüler ve baştallbaşa Misafirler §erefilerine verilen zi-
b8'yraklarla donatılmış olan istas- yafolte bulundu'ktan sonra saat 15 
yanda büyük merasimle karşı'lan- ı te şhrirn.i.ııden hareket edecekler ve 
dılar. Müteakılben hep beraher bü- yarın Ankarad:a olacaklardır. 

Ruzvelt namzetliğini koymıyacak 
Bu umumi dispozitif şöyle hu-

13sa edilebilir: En önde yer yer 
mevkilerini .almış ve düşmanın 
heI1hanıgi bir hareketini fişenkle 
topçuya ıbrldirecek göı.cüler var _ Nevyorl< 22 (A.A.) - Nevywk batında naımıetliğ!ini koymıyaca-
dır. Bu hattın arkasında ileri ka- Her.a:Jd Trilıune'ün V~!on mu- ğını ve kendisine halei olarak Mi 
rakol hattı vardır. Hakiki muka _ hal>iri, B. Roosevelt'irı ambargo - maıl:ıkeme azasından Willnam Ar
vemei cephesi ise bu hattın geri- nun kaltlı:tlmas~a ınute~. r~- ı vilı!e Do~!as'ı gösterece~ni ifüı. 
sindedir. Mevziler saha derinliğU.. le'.:lll vmi1.nıe5ı.nı muteakı~ °:"u - etmesı m~tmne buluııdugunu bil-
ce binbirlerine karşı muftı.tel.if me- mü7ldeki Rıyasetı Cumhur ıntiılıa - dıinnektalir. 

~~~~·h!u :~~=a~~ Alman esirlerinin şaşkınca if ad el eri 
d.eğiştirrrı.<\ğe medbur edecektir. 

3 teşrinievve'lıde Frans12 ordusu 
Mozal'den Rene kadar 'böyle teda
füi lbir dizpoo:itif alımıştı. Son gün
lerin te4:ıliğlerind.e bıldirilen ~ -
kı'.ıneti biraz da böv !e izah etrr,ek 
mü'.ll.kündür. Çünkü hü:·urn k••'r.· 
lan harekatın• imkan kalmamı~ 
gılıidir. Alınanların vaziyeti anla
mak içın 16rarla yaptıklım keşif 
taarruzileri de böyle izah edebili
riz .. 
Alınanlar geçen gün altı kilo -

metrelik bir cepheee böyle bir ke
şif taarruzu yaptılr. Fransız göz
cüleri ve ileri kuvvetleri vazife -
!erini yaparak geri çekildiler. Dü§
man esas mukavemet mevziinin 
önüne gelince, şiddetli bir ateşle 
karşılandı ve durmağa meclıur kaL
dı. Cephenin ıgarp müntehasında, 
Mozel vadis i daıhilinde girmiş ol
dukları Apaş ismindeki bir köyü 
de terkederek egri çelcilmeğe ınec- 11 bur kaldılar. 
Öğleden sonra ayni hadise daha 

geniş ibir mikyasta tekerrür etti. 
Fakat 'bu sefer Sar'ın ııarkında Sar
genin ile Biçe arasında yapcldı. 
ALmnlar 'bu defa otuz kilometreden 
yürümüşlerdi. Yine gözcüleri ve 
ileri karakaHarı püskürtmüşler, 
fakat mukavmnet hattına gelince ! 
durmuşlar ve şiddetli ateş kar:ırnın
da geri çekilmişlerdir. 

Londra ZZ (A.A.)- Ro~ier ajıuısının 

askeri muhabiri, Almanların kara ve 
deniz ordularından esir edilmiş olan 
efradın mukayeseli beyanatını neşret· 
mektedlr. 

Bahriyeli efrat, Harbi polltlkacıJarın 
ortaya almış olduklan bir iş addel -
mekte ve Almanların denizlerde fal • 
kiyethıe alt meWtbatı meselesinden 
bahsedildttl ı:4m.an omuz sllkmekte -
dlrler. 

Kara ordusu efradına l'ellnce bun
lar, daha ziyade şaşkınlık l'Ö!termekte· 
cllrler. Geoenlerde ••rp cephesinde esir 
edilmU, olan bir mitralyöz neferi, men· 
şup olduiu müfrezenin l'eceleyin tel-

örgü vaz'wa memur edilmiş oldui11-
nu ve bu vazUenin kendilerine cece a· 

llşı talimi ~apmak için lalımil edilmiş 

oltlutunu unnında bulunmuş oldu.k • 
lanru sö;ylemJ.ştir. Yalnız l'Örili • ·,en 

blr düşnu.n tarafmdan ateşle mullabe-
Je7e mar112 lu.Jdtklan uman ha1reUerl 
fevk.alide artnuştır. Bu esnada müf. 

reze, blr çahlıim arkuına aakJanmq 
ve alhayet Fransular tarafından me7-
dana çıkarılmıştır. 

Dlfer bir AJmaıı esiri, Fraıısn:lar 

h.rafn1dan esir edildlJi ana kadar 
harpten kat'lnen malUmatı olınadıfını 
itiraf etmt'}tlr. 

t ... .· • '\.- • ~ - .... • • , "' ... .- " ... ...... . 

Dominvonlar d 
kuvvet gönderiyor ar 

(1 inci sahifeden devam) 
Almanya. şunu söyleml!jti: Şarkta 

beni serbest bırakınız. Halbuki Polon· 
yadan cerl atıldı. B:ılhk devleUerin
den uzaklaştı . Go:ı koyduiu Balhk 
devletleri ve Ukra.nya ambarı artık 

Rus malı olmuştur. K endisine alt ad
dettiği Romanya petrolleri sahibinde 
kalmışhr. Berlin - Bağdat hulya.sına 

da kapılmqtı. Türkiyeyi kendisine yol 
açacak zannediyordu. Fakai cesur ve 
dürüst mütlefiklmlz Türkiye Baidd 

bu kudretli teşkllii.hn yürüyü•ünü !'ey
rediyor ve zamanın blı:lm lehimize ve 
bizim hesabımıza çalışmakta oldnfunu 
anhyor. 

SAii:INIL!IIASI LAZIM GELEN 

TEHLİKE 
En ziyade kaçmılması li.zım gelen 

tehlike, sulh tehlikesidir. Sözün tu-
tulmadığı yerden şu veya bu şekilde 

ıreıecek sulh teklifi bbul edUemez. 
Sulh, bizim bucün arfettii'lmiz •aY· 
retleri haklı röstettttlt J'CDi bir nizam 
olmalıdır. 

Gümrükte terfi 
ve nakiller 

İnzibat kc;°misyonu bazı 
yeni kararlar verdi 
Ankara 22 (Telefonla) - Güm- 1 

rüm memurlarının terfi ve ıbir 
yeroen diğer yere nakilleri işini bir 
esasa raptetmek üzere Giiımrük vel 
İnhisrlar Vekaletinde kurulan 
(inzilbat komisyonu) faaHyete ve 
tetk>klere ıbaŞ!amıştır. Verilen ka
rara göre 'bundan böyle memur -
ların terfilerinde kıdem esası göz 
önünde tutulmakla beraıber bil -
hassa dhliyet ve liyakat şartlarına 
uyulacaktır. İcabeden Jodem cet
velleri de imar edilmiş olduğun - l 
dan memurların gerek bmat w 
gerek idare vasıtasile müracaat
larına lüzum kahnıyacak ve za -
ten .bu gilbi müracaatlar nazarı 
dikkate al.:.nmıyacaktır. 

N a.killeııde de şu esaslar nazarı 
di.kkatıe alınacaktır: , 

1 - Memurların fena şeraiti haiz 
ye1'1€rde kanuni müddetlerini dol
durmuş olımaları, 

2 - Resmi raporlarla sıdıit ola- l 
cak sıhhi esbap ve avamil, 

3 - Taıhs il çağındaki çocukla -
nnın tahsil zarure~leri, 

4 - İdari lüzum ve zaruretler, 
5 - Mahallinde terfie imkan .bu

lunmaması. 
----00----

Vakit gazetesinin ka 0-ıt 
"' deposunda yanQ'ın 

Dün gece saat bir buçuk ra:dde
lerinrle eski Sahaf SülCJ=amığa 
medrcısesindeki Vakit gawtesine 
ait kağıt deposundan yang.n çık
mış ise de, sirayetine meydan ve
rilımeden söndürü1müş'. ür. Refi -
kimize ,gt>','.m;ş o:sıın. 

-<>-
İnhisarlar te~ki 'd ı 

Ankara 22 (Telefonla) Ba - 1 
rcın kanunu. har:.Cirırle kalımış olan 
mues.seselen!en (İnhhiarlar um\JD'l 
müdürlüğünun teskilat kanunu 
proj<esi, umuım müdür Adnan Halet 
Taşpınarın iştirakile gümrükler ve l 
İnlhisarlar Vckıili Raif Karadenizin J 
riy~et:.r:ıde 'oplanan hususi ko _ j 
rn~nca h,azırla.~mrştır. Başve _ 
kalete ven..mek uzeredir. 

Kaptanlara 
Prim Usulü 

(1 inci sahifedm devam) 
kanunu maaş ve ücretten başka 
her nevi tazminat ve prim itasını 
menettiğinden bu hatta i.şliyen va
purlann eşya nakliyatında yeni bir 
vaziyet hii.dsi olmuştur. 

Bu vaziyete ınazaran vapur kap
tanJ.arı bedelsiz bir mes'uliyeti Ü
zerlerine almaktan istinkaf etmek
te ve vapurlar c<;k:i.sine nazaran 
çok dun ılıir hamule ile İstan'bula 
ge1mektedirlcr. Hall:ıuki hususi 
idarelere tabi kö.;nür nakliyatı ya
pan vapurlarda prim usulü devam 
etmekte ob:!uğundan Denizyolları 
i.daresile bu vapurlar aras.n<J.a~ 
nakliyat ve kazaru; noktasında e
saslı -bir fark tahaddüs etmekte -
dir. 

Ayni zamanda muhtelif Kara -
deniz Jirnan'l.arıru:lan tüccar tara -
fından mavnalara yüklenerek va
purlara veı:ümek isl.en.1>n muhte
lil tüccar eşyası bu yüıden alına
m.amakta ve türoarlarm malları 
mavnalar üzerin.de kalmak sure -
ti:'.c maliyet1eri üzerinde mü.lıiın 
bir tercffü hasıl olduğu gibi, bazı 
kısını tüccar eşyası da zarara du
çar olmakad r. Meselıi yaş mcyva 
ve emsali glbi... 

Bu sebeple hem ticaret hayatı
nın inki.:;a!ı ve hom Denizyolları 
idares!nin muaryen ve efıemmi -
yc' li .bir kardan rnahrumiyehn.in 
önüne geçf mesi için Karadeniz 
havalisi meb'usları tarafından di
ğer m.ınalli ve .mevzii ihtiyaçlar 
meyanında, bu husus ioinıde parti 
neııdi.nde teşobbüsler yapılmakta
dır. 

Fazıl a hamule için kaptanlara 
prim kabırl ed:lnK-.i hususunun 
vaktile muhtelif .mahzurları ve 
bazı kazalan:la dahliilesöri gö -
rü mü~ olmakla beraber bu mah
zurl ar1n ~rta raf eJ C!TI('S! i"!'Tlk3.n
ların : da ihtiva eden yeni bir usu
lün tesbiti mlımkün görübnek e ve 
bu usulün Ege ve Akdenize işnyen 
vapurlara da '. smıl ve tatbiki te
emmül edilmektedir. 

--o--

Bir Alman toı-piloııu hattı 

K<Jpenhag 22 (Raıdyo) - Bir Al
man torpidosu Baltık denizinde 
M'ıoen civarında torpile çarparak 
batım~ır. 69 kişilik mürettebatın
dan beşi bir Danimarka vapuru 
tarafından lourtar~tır. İştf garp ceıfıesindeki çarpış -

maların bir manzarası da budur. Biitin dünyadan naU teeaviiıünü l .ji;İiii:iiiİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİliİİİİİİİİamiİiıİİİİİiiİİİİiİİİİİİİİİİİ:İİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiii' 

Üç Taraflı Paktın 
İmzasından 

Sonra ... 
(Birinci sahifeden devam) 

dtr)er. Bitün Avrupa ve Amerlka I'&· 

zetelerlnde bu mlnk ehemm.lyetl son 
derece büyük bir hıidise oJa.ralc •Öl· 
terllmektedir. 

P öll ParhlJen ruetesl, İlalyadakl 
lnhbadan bahsederken diyor ki: citaı
J"adan selen akisler mıısaıııır. İtalya, 
bitaraf Balkan blokunun llus fu711d
ne m ukavemete mllktedlr ola.bllecetl 
ve kendi nü:hu:El• taıutm.ak lmkin
lannm hasıl olabllecefl Umıcllnla ye
niden doidui'aılu ı-örme.kteclir. Bal -
kanWanıı iedafiil pollllkalan dıqiin

ceslnde İlalyanlar Türl<lnle ~
yorlardı. Şimdi Tiirk - iıaı,.u mıiııa
sebatı sür'atle saliJı ltesbedebUir.» 

Ayni puie ıınnJarı llive ediJ>or: 
.Sovyet ıt.asya matbuatında pak& 

hakkında faı.la mütaJea yürütülme -
mekted.ir. Saracofla lle Molotof ara
sında teaU edllm DDLlmi tel.v'aflar, 
Ankara ile . Ioskovs. ara.Rflda müeh
bar 'n anla.$ma 7011.annın kapau.madı
fuu .. östermekledir. 

ııotuıara dotnı yol Almanlara Jı:a
panmı~tır, Balkanlar üzrrlndekl taz-
7lk va.sıtalan da kavvrtlni kaybet -

mlftlr.» 
Ordr cazetesinde F.mil Bure diyor 

ki: «Türk - rransız - inıriltı paktı Lend ... 
ra ve Pari<i\tc ne k:ıd:ır aevl~ç husale 
ı-eUrd~, Bcrllnl de o kadar malıxon 
etmiştir. Balkan milletleri arasında. en 
kuvvelli olan Türkiye A.ıtka.rada. im
u.lanan misaka kıymet \o·ermiştlr .» 

Jur gaz.etest yazıyor: 

«Blta,af memlekeUerde husule ce
len reaksiyena b:ıkıhnra. Fransız ve 
İnr-lliz bükü.metlerinin Ankara paktını 
esaslı bir zafer ~ıa:rak telikkl etmekte 
h&.kları va.rdır .» 

Popüler caıeter-inde Leon Blum 
Türklerhı azim ve i,fikameUerinden 
s.ltayişle bah..;ettlktt'n !ilonra, Ankara 
pak.tının Komanyaya kar.;ı bir tf't'ari
zü durdur:ıcaiını ve cenubu şarki Av
rupa.sında statükonun muhafaıa..~:na. 

hizmet edf'ceiini yazmaktadır.» 

ö-..r l'Uetesinde :\ol.adam Tabul Al
man diplomasisinin ufradı~ı hezimeti 
ve Boiularm Alman teşebbü~lf'rin ... 
den harlc kalması do1asısi1e İtalyanın 
:aıemnunlyeUnl kaydetmektedir. 

Er Nuvel .:-aset.c.-:i şunla.rı söylüyor: 
c.Kat'i Türk - Fransız 4 İngiliz anlaş
masının darbesi altında bulunan Al
man dlplomasisl, Stokholm konferan· 
sında ümit etli!! tuelllyl bulamı,-a -

cak.tır.• 

ERKANIHARB 

yolunu Almanyaya karşı kat'i surette 
kapatmış b ulunuyor. Irak ise blılm en 
m üstakim m~flkJerlmhden biridir. 

İNGİLİZ OllDUSU 

silip sü,oürmek. istiyoruz. Bugünkii mu- t 
h arebe, iki hasmın ı;arııı.ımasında.n da· Türk artist - Rejisör - Teknisiy - Musikişinas ve muharrirlerinin ---------------

....a 
Müessif Bir Ölüm 

Bayan Vala Nured
din Va -NO Dün Gece 

V 3fat Etti 
Muharrir arkadaşımız Vili. Nured

din Vil - Nü'nun zevcesi Bayan Mezl· 
yetin dün 1"ece Ortaköy Şifa Yurdun· 
da vefat ettiğini esefle haber veririz. 

Bayan )1eılyet, ÇürüksuJu 1\-lah
mud P':ı~a. merhumun kızıydı. 

Biricik evli.dını kaybf'lmekten ma
teınzede anne ine, :ıevcı Vili Nured
dlne ve dlğ"er yakınlarına en samimi 
taziyetl~rimlzl sunarız. 

Cenaze merasimine a.id taf 1dliit 
yanuki nü.shamı:ıda ilin l'dilMektlr. 

Denf%lere l'Clince. Almanya deniz. 
terden ta.rdedilmiştir. Şimdiye kadar 
olan kaybımız ticareti bahriyemhl teş· 
kil eden 21 milyon tonun yüzde bl:ri· 
dir. Vavurlarımızın yardımı ile ordu
m uzu sessizce Fransaya çıkardık. 

Alman tayyareleri İngtltere üzerine 
ı:elmişlerdJr. Fakat l'ele-nJerln dörtte 
b iri düşürülmüştür. Ordumuzun ileri 

karakolu Fransa.dadır. Büyük ordumuz 
memleketimlzde hilen hazırlık halinde 
bulunmaktadır. Gönüllü olarak ZSO 
bin millsln müracaat ettlflnl söyliye· 
bilirim. 

İNGİLTERE.'1İN KAYNAKLARI 

Zafer en nihayet cephane ve malze
meye dayanır. Cepban~nin iükendifl 
yere zafer nasip olmaz. Darp sanayii 
fabrikalarımızda amelemb büyük bir 
hevesle g-e<>eli l'Ündüılü çahtma.kta -
dırlar. Domlnyon1ar da yakında ana· 
vatana kuvvet l'Öndermeğe ba.şhya -
caklardır. Donmlnyonlar nazırları, şu 

saatte Londraya do(ru yola çıkmış bu· 
lwıuyorlar. Günler gectlkçe, Almanya 

ha b•tlcı blrşe7dlr. Bu, lkt kuvv•t a- yarattığı senenin ilk büyük Türk filmi 
rasında bir mubuamadır. Rlrf lyflifl, 
diferi kötü1üiü temsil eden iki kuVl·et. 
Herhalde ifllik galip gelecekllr. 

Bb: yalnız Ç~koslovakyayı ve Po • 
lonyayı kurtarmak için harhetmlyo • 
ruz. Hedeflerimiz daha yüksektir ve 
insani zUınlyetln hudutlarına ulaŞ" -
maktadır. 

Haritayı dellıştlrm'k için de mulıa
rebe yapmıyoruz. Hattı\ Almanlar da 
dahU olmak üzere, bütün milletlere 
mümkün olan hayat •artlarını tf'sis et· 
mek için harbedJ:Joruz. Fertlerin ya. 
şıyabilmesl tein, nazi zulmünü yık· 

ma.k 1isımdır. Zlra İnc:Uln söyl,diil ı-i· 
bl, cJUm kıbcla vuruna, lıaJu:ıa mah

volur.» 

Baş rollerde: 

Münir Nureddin- Hazım - Feriha Tevfik- Beh
zad- Halide -Sa it - Muammer-Suavi- Gülsaren Büyük İı;:;kender bir fatihti, berabe· 

rinde Yunan medeniyf'tlnl ,c-ötürdü. Se-
zar bir ratihtl, .. ııtıtı y.rl.re Roma Musiki ve şarkılar: Bestekar 
medeni)rtinln L"'tını ~ölürdü. Napol- SADEDDİN KAY~, K - MUHLİS SABAHADDİN 
yon bir fatihti. k.arta.llarile birlikte hür- 1 k ı. J AR · s· ı d 
:~!r~r:::::·r;.!:r:ö~~:~~ :~:'. ı., Y3Alnua S A Yve iPEK me~:d:~n aı 

~ A D YOHABERLEnil 

Paristeki si"il ahali 
çıkarılıyor 

Roma 22 (Redyo) - Majımo ha\. 
tın;n gerisindeki Fransız şehirle -
rinin tahliye edileceği tekzip o!Wlr 
maktadır. Fa.kat Paris' eki SİVİ'l a
hali tamamiıle t.ahliye edilecektir. 
Şmxliye kadar Faris nüfusunun 
yüııde on beş şehri tahliye etmiş-
tir. • 

Cezaire çıkan altmış Alman 
Londra 22 (Radyo) - Konte di 

Savua Emin.deki İtalyan vapuru 
Nevyor.ktan gelmiştir. Vapurdaki 
altım:ş Alınan yolcu Cezayire çt.lı:
mıştır. Bunlar muh..r®enin sonu
na kadar Fransız makamlaın tara
fından alık.onulacaklardır. 

Alwaaya Slovak.laya Leh 
toprağı verecek 

~================================ 
cebir, kuvvet ve zulüm götürüyor. 1 ~~~~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;il l\Iucadctemı.ıe üırrımıze aıdıirımız -, is TAN B U L DA i L K D E FA ...-.•mmı, 
vazife, zulmetleri yırtmak ve dünyayı 1 

Londra 22 (Radyo) - Berlinden 
öğre<nilıdiğıne göre, Alman hüku
meti Slovakyaya Pol<Jreya toprağı 
verecektir. Bu tıopraklar Polonoya
run 1920 - 24 ve 1922 senelerirule 
işgal ettikleri topraklardır. 

- No. 20 - Yazan: RAHMİ YAGIZ 

İınroz deniz harbine iştirak edemiyen 
denizcilerimiz için yenı fırsat çıkmıştı 

,~kr.ı Ranın, çelin ve alak Türk 
'et-Jr ls~nden her :ıamau çekbılr, onu 
ııııŞ "'Ukı• ilham •der, kendbıl befea
l>ıl.ll Y>sfUe lakdlmde bulunurdu. lla

'll"a.:ıe~io. ~ıi.riya l'Cllşlnl müteakip 
bu 

1 
ntn kendlJinl cörmeie celişl ta· 

hop~;"'"" limıı gelen, Amiralin lçhıl 
l'&d IUı bir ön ~ezi.t ona bu ziyareti 

..... ıtratın 
aıwş: 

;--- Pekı. sÖ,rle ,-elsin! 
~ııır· 

1_ ıuı lsleksis bir tavırla. vermişt.L 
111_ aver kanıaradan çıkhktan iki sa. 
-.r(! 8 

onril kapı vunıldu. 
- Giriniı!. 
lııtrını b '-.i eklemiye bile lüzum cor-

~;-;:. Raut kaptan lçf'rl süıüidö, mü· 
.ı\nu:ırn Lir YÜ7.le AmlraJI !iıelaml3dı, 

,,, ıuütea 
bir il mil bir nnıretle zahiri 

litaı &'Ö'iterdl: 
- llo~ b.Jı,. ., C"<'ldinlz Rau.f Bey! Nasılsı· 
. rraın·d lfall<tı ,., 1 iye l;Jl<'e tamir edildi in· 

'··· 
ltaur 1 •ereli: ' 11 1>tan aynt tavırla eevap 

- 'fetekk·· llliclıye ·ur ederim Amiralim .• aa ... 
.,k h • klııll!den daha iyi tş ıöre

\' ilftlt• tarnir edildi. 

.f.._:~ .. ,.:c~ind~o rıkardıiı Başkmnan
k ... Ieh kararcibı başlıklı bir 

kifıdı Amirale uzatırken Uive etti: 
- Tamir sırasında mecburen donan

ınadan ayrı bulunan 1"eıni subay ve 
ınürettebab, İmroz deniz harblııe ftı
firak etle-medikleri için duydukları de
rin üzüntüyü de bu yeni vazife Ue ta
dil ve lelidlye imkan bulacakları lçbı 

me3rurdurlar. 

- Ne yeni \ıazltesl o? 
Raur kaptan kumanda..TJın hayrei ve 

korka U&de eden buekeUerle aldıiı 

Jıtiiıdı baiunadan yapiıfı bu sor&°UY& 
Amiralin aldıtı kitıdı işaretle karşı· 
tık verdi: 

- B~.kumandanlık Vekiletl Celile
sinin ~irl~rlnde ta!Jrib bu7aruldaia 
şekilde şlmdl7e kadu denenmeml.J bir 
deniz harbi halinde tatbik edJleeek bir 
deniz :ıkını !. 

- Deniz akını mı1. 

- Evet AmiraJim. 

Amiral Rauf kaptana bir koltuk i,a-
rd etil: 

- Bayurun oturan! 
- T-kkür •derim Amiralim. 
V~ .. her B3lınnda l'Özlerindeki frl. 

ıe~me artarak sunulan Başkumandan
lık. tezkereslnl baştan aşafı okudu. 

Tezkere 4 - 5 satırdan ibaret bulu· 

nuyor, yukarısında Başkumandanhk 

umumi kararrihı flrmuile yazının a l 
tında. bizzat Nau:ım Pa..,anın lmzas1 nı 

taşıyordu. 

Raınlz Bey kiğıdı okuyup bitirdik 
ten sonra başını kaldırd ı; 

- P eki.ili.. Hareket zamanını ne
a.rei v e umumi kararı-ihtan soralım 
da. .. 
Şeklinde bund ıın h le botlanmadıiuu 

lşrap eder lıılr cevapla Rauf Beyi ba· 
şından savmak isted i. 

Rauf Bey cemlsine döndükten son · 
ra Amiral şllrrye sanlarak bu buru
cun, böyle şimdiye kadar eşine raslaıı
mamış bir akının meydıına getireceği 

11.etieenJn mutlaka feliket ola.caiını, 

donanmanın Hamidyif'df'n mahrum 
kalmakla. büyük bir zarara -aindıimı 
yaı:dı. Fakat emir kat'i Jdl, n1ahiyetl 
tadile ;va.na.,ıımıyordu. Nihayet Sl'fine 
süvarilerlnln reyine mirana& edrrek 
anket şekille bu mahzuru belirtmek 
fikrine kapılan AmJral Ramiz öyle 
muhtelil fikirlerle karşıtındı ki netice 
ltibarlle Başkuma.ndanhtın tekit e!'\1-
il emre b:ışeğdl.. Bir kinunus:ıni gü
nö harekete geçmek üzere Uamldlyeyl 
harırlıia davet, 31 kinwıuevveı g-ecesl 
Rauf kaptanı Barbarosa celbettf. Ge
ce yansına kadar onunla ı-örüştü. Ra

aydınlatmaktır.» 

BERLİNDE SİY ASİ VE ASKER! 1 
FAALİYETLER i 

Londra 22 (Hususi) - B~rlinde 

1 

hımı.rııah bir dıiplo-masi faaliyeti 
göze çarpma!ktadır. Alman.yanın 
Londra büyük elçisi Fon Papen 
Ankaraya dönmek üzeredir. Alman 
gazeteleri Fon Papenin ve diğer 
Alınan sefirlerinin BerlJine daveti 

Senenin en 'büyük ve en lhayecanlı 

Pek yakında LAL E 
POLO. MAÇI 

Sinemasında 
Holivud Komiklerinin şaıbı ... Ve Neş'e Aşısı, 

JO E B A RV AN 
TÜRKÇE 

POLO ŞAMPİYONU 
h:tkkınıta birşey yazmam.ı:şlardır. Filıminde LALE salonlarında N eıı'e Kasırgası Koparacak, LALE 
Diğer taraftan, Almanyadaki bü- Perdesinden İstanıbullulara ka:hkaha Golleri Y0 '*"•~acaktır. 

tün Nazi viliı..ret t.eşki!atı şefleri ~!!!!!:~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~ 
müstaceren Ser.tine çağırıLmışlar- -
dır. Dün gece Hitler'in riyaseti 
aıl.tınıda uzun bir toplantı yapılmış-' 
daıhili vauyet etrafında görüşme
ler o!mu.ştur. 
Almanların garp cephesinde mu

harebe hazırhklarıını sür'atle iler
letmekte oldukları anlaşılmakta
dır. Alınan erkanıhaı'biyesinin tar 
arruzu ilkıbahara terkcdeceği hiç 

zannedilmemektedir. B D • AT l G • R • 
Umumi k_arargili garp ~hes_ine aş, lŞ, 111ez e, Tlp OfflQflZfflQ 

nkledilmiştır. Hitler, sLyası vazı - •. . _ •• ' 
yet dolayIBile Berlinde bulunmak- Nevralıı, kınklık \'e hutün ağrılarıruzı derhal keser 
tadır. Maamafi:h ıbu hafta içinde - • icabında günde 3 kaşe ahnabilir. • - / 
cpheye geleceği zannedilmekte -
dir. 

Ribı.ıentrop bir n utuk 
söyliyeetk 

Roma 22 (Radyo) -A1man Ha
riciye Nazın F'<ın Ribbentrop Dan
zigte :bir nutuk söyliyecektir. 

Kont Ciyano'nun hemşiresi 
öldü 

Roma 22 (Radyo) - Hariciye 
Nazın Kom Ciyano'nun hemşi -
resi ve İtıalyanın Ber'lin sefareti 
müsteşarının refikası kontes !\fa
isgrati vefat etımiştir. Kontes çok 
nazik, zuif ve .iyi yürkli bir ka
dın ıdi. Vefatı .bütün italyada de
rin bix teesslır uyandırmıştır. 

ı • • ······· · · · ···· ·· · •• ••• * Kadıköy birinci orta okul talebesi 
Dikili zelzele felikelzedelerine gön -
derilmek. üzere aralannda topladık.lan 
elli lirayı Kızılay Cemiyetine vermis
lerdir. 

uf Bey llanıidiyeye a.vdei etitkten son· !=============== Muazzam bi r taheseri n son haftası ve son günleri 
ra Amiralin şu emrl de arkasından 

celdl: 

6649/28 Barbaros Sl K. evvel 328 
Ntıra 

Ba.nıidiy"e kruvazörü süvarisine 

Donanmanın hareki.tını teshil lein 
hü.k.UmeUmizce Bahrlaefltte Yunan sa
hilinde Ba.şkumandanlıiın emir ve ten
sibi veçhile akın harekitı icrası mü· 

( Df"llamı var ) 

Rauf Urbay meb'us 
namzetliğine seçildi 
Kastamonu meb'usu Hüsnü A

ç>kgıözün ölümü dolayısile boşa
lan Kastamonu mtf:ııısluğuna eski 
eski !stanbul rn.tı'usu, C6ki Baş
vekil R.ouf Uııbay Parti Genel b~ 
kanlığı divanınca namzet göı;te -
rihniştir. 

MARi E ANTOiNETTE 
sözlü nüshası Yalnız iPEK Sinemasında Türkçe 

Bugün seaıııılar saat 11 de tenzl!Atlı 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da 
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BİR PUDRA ' R DY OL İN i-e 
Niçin dişleri fırçalamak lazımdır! 

Tecrübesi Karşısında 
10.000 

KADININ 
il Hayreti Glühzn ekm~qİ . Grıvr<ıqİcb\koHtVt1akarnası . Sehrİyczsİ. Pirinci. Fİyonqosu . Kuskusu 

INGiLiZ K~.NZUK ECZAHANESi . Beyoğ lu • lstanbul 

Daha 
Genç ve 
daha sevimlt 
görünmenize 
yarayan kat'! , 
BİR TECRtlBE 

Pudra Meminde 
yeni, cazip ve son 

Bugün bu 
TECRÜBE 

yi yapınız 

bir keşfi.. CİLDİ GÜZEI LEŞTİ -
REN şayanı hayrııt ve yeni bir 
Wl5ur, şimdi ipekli elekten geçiril
miş en ince bir pudra ile mürlekki
kan.e bir tarada karıştmlmıştır ki, 
bu sayede cilde bir parlaklık ve 
yeni 'bir hayat verir. Esmer ve çir
kin bir ten, gençüğin taıbii renkle
riyle güzelleşir. Fazla olarak ter
kibindeki §&yanı hayret bir unsur 
olan .Krema Köpüğü> imtiyazlı 

usulü sayesinde iki misli fazla za
man saıbit durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE 

BİR TEKLİF yüzünüzün bir tara
fını •Kreıma köpüğlh havi Tokalon 
pudrası ile ve diğer tarafını da,1 

he~hangi bir pudra ile pudralayı
nız. Şayet •Krema köpüğü. havi 
pudra ıle pudraladığınız taraf di
ğer tarafa nazaran daha tze, daha ı 
genç ve daha cazip görürnnüyorsa 
aldığınız Tokalıon pudrasının para-1 

sını la.de ederiz. TOKALO:"T pud -
rasmın fevka!A.de ra~ bulan ye
ni 10 rengi vardır. 

1357 Blert 1355 Rumi 

Ramazan ı. ci Te~rin 
9 9 

1939, A., 10, Glin 295, Bızır 170 

22 Blrlnell-.rln PAZAR 

Vakitler Vasati Ezanı 
•• . da. s•. da. --Güneı 6 20 12 59 

öaıe 11 59 6 38 
İkindi 14 57 9 37 
Akşam 17 20 12 ()() 

1 
Yatsı 18 51 1 31 

1 İm salı: 4 40 11 19 -•...•.•.•.•.•.. ,. , ....•.. 
Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Baş mııhaM"iri 
ETEM İZZET BENİCE 

Son Telpa.l Matbaası 

No. 122 

DahiU Hastalıklar :!\!ütehassısı 

MUAYENEHANESİNİ 
Taksim - Abdülhak H:imid caddesi 
l\ıtUo apartımanına nakletmiştir. 

Tel. 43697 -

Fatih birinci sulh mahkemesi satış 

mmeurlulundan: 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Sultanahmet 5 inci Hukuk Hakimliğinden: 

Hacer, Mediha, Bedfa ve Semihanın 
§ay.ıan mutru:ı.arrıl oldukları Taşk:asapta 

Muratpa~ mahallesinin Selçuksultan ı 
camii~erif sokağında eski ve yeni 10 

Gala.tada Nerdiştem hanmda 11/12 No. yazıhanede icrayı ticaret 
ve Beyazıtta Sovanağa mahallesinde Cami sokağında 1 No. hanede 
ikamet etmekte iken 9/5/938 tari!lıinde vefat eden ve mirasçısının 
talebil.e terekesine mahkemizce el komnuş olan mü.1erıdıs İhsanın 
Ethem Ergörenin tırhtı tasorrufunda okluğu tapu kaydı iıle anlaşı
lan Caddabostanında Suadiyede Araıpzade sokağında cephesi 26,58 
metre, derinliği 77,50 metre sahası 2061;00 metre murabbaı olan 
arsadaki 49/79 hissesi; terekenin tasfiyesi zımnında ve gerek miras
cıJ.ar vekili ve g~ek tasfiye memurunun muvafık görülm~ olan 
ta:Jepleri veçhile açık arttırma.ya çıkanlıruş olup birinci açık arttır
ma 23/11/39 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar ikinci açık arttırma ise 8/12/39 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Divanyolundaki m8!hkemerniz 
binasında icra kılınacaktır. Kıymeti rnuhammene tamamı 5152,5 
beş bin yüz elli iki 'buçuk lirad:r. Birinci açık arttırma günü mu
hemmen kıyırnetin % 7,5 nisbetinrleki pey akçesini hamilen müra
caat edeceklerden teklif olunacak bedel mıilıammen kıymetin % 
75 ini ·bukluğu takdirde o gün taıl.rbine mezkür gayri menkul his
sesinin kat'i fualesi icra kılınacaktır. Teklif olunacak bedel mu
hammen kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde ve başkaca da ta
lip çıkmazsa ikinci açık arttırma günü !beklenerek ·birinci açık art
tırma.da en yülmek teklifte bulunanın taahhüt hakkı baki kalmak 
üzece niye ibaliğ olursa o gün talillıine kat'i ifrıalesi icra kılınacak
tır. İpotek sahilbi alacaklılar ile sair alacaklı ve aliikalıların evrakı 
müsbitelerile i§bu ilan tarihinden fübaren 20 gün içinde mahkeme
mize müracaatları elzem olup aksi takrlirde müracaatları ımt'Smu 
olımıyacak ve ipotek sahilbi alacaklıların hakları tapu sicilim-ile sa
bit olmadıkça satış paylaşmasından hariç tutulacaklardır. Şartname 
iŞbu ilanın neşri tariıhinden itibaren mahkeme divaıılhanesinde her
kesin görebileceği yC!'rde asılıdır. Satl'j 'bu şartnameye tevfikan icra 
kılınacaktır. Müterakim vergil.EI• ve rüsum terekeye 7c 2,5 tellilliye ve 
ihale pulları ve harcı ve 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye ait
tir. Arsanın Cadda>ostanı iskel~»ine yakın hulun.duğu ve asfalt 
cadde üzerinde olduğu ilave olunup daha ziyade tafsiliıt almak isti
yenlerin 938/68 dosya nu.marası ile kaleme müracaırtları lüzumu 

kapı sayılı haremeyoe mülhak Sofu
lar camHnde has odabaşı merhum Hü

seyin p.ğanın sahibülhayrm vakfından 
1098 ada 9 parsel: 569 lira muhammen 
kıymetli 4 oda ve 3 hal bir evaltı ve 
harap muttatı ve bahçesi ve bahçeye 

nazır çinko döşeli daracası bulunan 
ahşap köşeba~ına tesadüf eden ve 

tarrdre muhtaç bulunan ev izalei şuyu 

zımnında açık arttırma suretile 30/11/ 
939 tarihine müsadjf perşembe günü 

saat 14 den 16 ya kadar mahkeme baş 
kAtibinin odasında atideki şartlar da
iresinde satılacaktır. Muhammen kıy

metin % 75 ini buldu&u takdirde ihale 
edilmek ak.si takdirde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak şartile 15/12/ 
939 tarihine musadil Cuma günü ayni 
saatte ve ayni yerde arttırmaya devam 

olunarak en tok arttırana ihale edile
cektir. 

1- İşbu gayrimenkulde müsecçel 

ve gayrimüseccel hak sahiplerinin ta
rihi ililndan itibaren 20 gün zarfınd1 

satış memuruna müracaatıa haklarını 
tesblt ettirmeleri lAzımdır. Aks1 halde 

gayrimilseccel hak sahipleri paylaş -
ı:nadan hariç kalırlar. 

2- Arttırma bedeli ihale tarihinden 

itibaren 7 ıün içinde verilmek lfı.z!m
dır. Aksi takdirde ihaJc feshedilerek 

gayrimenkul yeniden arttırmaya çıka
rılır ve iki ihale arasındaki fark ve za-

rar bildhüküm müşteriden alınır. 

3- ~rttırmaya girecekler % 7,5 nis
betinde pey vereceklerdir. 

4- İhale tarihine kadar elan bil -
cümle vergiler hissedarlara ve 20 se 

nelik evkaf taviz bedeli ile % 2, (lt:-J-
18.liye müşteriye aittir.) 

5- Şartname bugünden itibaren her 

kesin görebileceği surette açıktır. Faz
la malCımat almak isliyenler ı;atış 136 

No. ile memuriyetimize müracaatları 

ilfın olunur . 

Çakmakçılar Yokuşu başında 

5 numaradaki kasket ticareti yap
tıiun dilkkfın ve ticaret işimi as
kere sevkim hasebile terkettim. 

ilin olunur. 938/68 Tereke 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Beylerbeyi iskele meydanının parke inşaatı için lüzumu olan 30,000 paxke 
taşı açık eksiltme ile tntıbayaa edilecektir .Muhammen bedeli 3600 lira ve ilk 

(teminat 270 liradır. İhale 2/11/g39 perşembe günü &aat 14 de Daimi Jo.)ıcümen-

lde yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muame15t _Mü~ürlüğü .. k:'emindc görülebilir. 
Taliplerin ilk teırunat ınakbuz veya mektuplarıle ihale gunu muayyen saatte 
Daimi Encümende bu!u.oınnl.nrı. (8562) 

fst. Bölge San'at Okulu Arttırma, Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan 

ıeminatı 

L. K. 
Pazarlığın 

Ta. Gün. Saat 
Muhommen milı:tarı 

bedeli 
Li. Kr. 

cinsi 

187 50 24/X/939 Salı s. 14 1250 00 1 Dokuma tezgAh• 
İstanbul Bölge San'at Okulu mensucat şubesi için bir dokuma tczg3hı pazar

lıkla ek~iltmeye konulmuştur. 

ı- Pazarlık Cağaloğlunda yüksek mektepler muhascbcciligi binasında top
lanan komisyonda yupılacaktır . 

2- Pazarlıgın ~ekli gün ve saati muhammen fiatı, teminatı yukarıda gös-
terilmi.ştir . 

Hüseyin İmer 3- Pazarlığa girecekler Ticaret Odaı-ının vesikasını ••••••••••mm••I nameyi görmek istiyenler mtktebe müracaat etsinler . 

getireceklerdir Şart

(8746) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEK.İl\I) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Mua7ene aaaUerl: Pazar ba.rlç her 
ıün 2,5 - 6, Sah, Cumartesi l Z w 2,5 

fıkaraya. Tel: 22398 

1 

1 ı 

Yaran: !U. SA~n KARA:r.ra.. 

Istanbul Belediyesi Merkez Hal 
Müdürlüğünden: 

HfıJ 130/131 No. lı sergilerde kavun ve karpuz ticaretilc iştigal eden Yuvan 
Çirikcioğlu buradaki faaliyetini tatil edet"eğinden mumaileyhten alacakh müs -
tahsil varsa evrakı müsbitelerile birlikte nihayet 23/11/939 tarihine kadar ida-
remize müracaatları il5n olunur. 

rak umuıni İstanbul üzerine bir tazyik 
yapınak .• 

Bir yandtı.n da tn1p~.rator Kostantin 
Fatihüı denl.z ve kara cihetinden gös
terdıli hücumlarda muvaffak olama
masını bir za(~r addederek seviniyordu. 

İ!'itanbul asliye 6 ıncı hukuk hakim
liğinden: 

Davacı: Fener Cibali caddesi 255 

No. lı demirci Kirkorun evinde oturan 
Zatiye tarafından evvelce Çorlunun 

Nümune köyünde oturan ve hali hazır 

ikametgfı.hı belli olmıyan kocası Hü
seyin aleyhine ikame eyledigi boşan

manın tescili davasının milddeaaleyhin 

gıyabında icra kılınan muhakemesi so
nunda: 

Tarafların 18 haziran 1340 tarihinde 

ahk.3.mı sı::ıbıkaya tevfikan boşandıkla
rının sübutuna binaen kanunu mede

ninin sureti mertiyet ve şekli tatbiki 

hakkındaki kanunun 1 ve 9 uncu mad-

gfilunın meçhuliyetine binaen 15 gün 

müddetle ili:lnen tebliğine karar veri-

lerek mezkür gıyabi hükmün bir su-

ratinin tebliğ yerine geçmek üzere 

mahkeme divanhanesine talik edildiği 
ilfın olunur. 

;: ................. ... 
AGARAN 

SA ÇLAR A 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka-

lır. Kumral ve siyah renkli 
sıhhi saç bcyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUI. .................... 

ZAYİ - 1336 senesinde İstanbul 
Sultanisinden almış olduğum şehadet
namemi zayettim. Yenh:;ini alacağım

dan eskisinin hükmü olmadığı Hın 

olunur. 

Ölü Abdullah oğlu 
Mehmet Şefik 

Çünkü gecelen ağız guddel<>.ri
r•İn ifraz&tile dişler ve diş etleri 
dolmuştur; ç ü n k ü )"'rnekler, 
stgara ve kahve gene ayni tesiri 
yapml'jtır. Binaenaleyh dişleri 

h er gün 3 kere bilhassa yemekler-

den S0!1ta - ve her halde bol ııol 
. ,1 

•RADYOLIN • ile fırçalamak 
temizlemek şartt,r. Busayede dit 
leriı.• de, ağzın da sağlığı ve s9~ 
lamlığı; güzelliği garanti edilJ!l1 

olu .. 

Sabah, Ôğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

sonra 

ile dişlerin:ı · fı ... alayınız. 

1 i nhisarlar U. Müdürlüğünden: - ------· -------1- llılüfroda.t listesi mucibince 48 k alem elektrik levazınıı açık 
u.ı;.ulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeH 894 lira muva kkat teminatı 67 .05 liradır. 

ı ııı- Eksiltme 24/X/939 Salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve J\o!il 
yaat şubesindeki alım komL~onunda ya pılacaktır. 

IV- Listeler her gün sözü geçen şu beden parasız alınabilir. 
V- İstekHlerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 3 7,5 güvenme r' 

rR.sile birlikte mezkı'.ir komisyona gelme leri il:ln olunur. (655~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satı •• a.lma 
Komisyonundan : 

Meyvanın cınsi mikdarı 

Razakj 
Çekirdeksiz üzüm 
Amasya eriği 

kilo 

400 
400 
800 

Kayc.ı çekirrlekli 800 
Elma (Gümüş. Amasya 1200 
Ayva 700 
Ceviziçi 250 
İncir 650 

muhammen ilk 
bedeli terl'i
kuruş n a l ı 

24 ) 
22 ) 
29 ) 

Lira 

ek~ı t 1 re 11~ 
tarihi s.ı .ı · 

44 ) 111 1/11/939 
,, 

29 ) 
14 ) 
44 ) 
24 ) 

~1ektebirniz ıçın 939 mali yıh zar!ınde mübayaa edilecek olan ya , ıtı 

meyvaların cins, miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminatı ile ek~iltme 

tarih ve saati yukarıda gösterilmiştir. 
Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye girmek . 

de belli gün ve saatte Gümüşsuyunda yüksek mühendi~ n1ektebi binası içifl 
toplanan satına1ma komi:-;yonuna müracaatları ilBn olunur. •8329_!/ 

lsta 1bul Orman Müdürlüğünden: 
1- Orman Umum Müdürlüğü için 2500 adet devlet orman çekicinin 

15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Mezkô.r çekiçlerin muhammen bedeli ceman (24000) liradır. . Jfr 
3-- Eksiltme 939 ikinciteşrin (1) inci Çarşamba günü saat 15 de ı~·t..ırı 

Orman Mildiriycli odasında yapılacaktır. 
4- ııuvakkat teminat 1800 liradır. 

5- Şartname ve nümunelcr İstanbul Orman Müdürlüğünde gOrülcbilir. 
6-- Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yapmış bul 

niaları ve ehliyctlerile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyona m 
caalları. (8604) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : · 
c3403> lira 10 kuruş tahmin bedelli dokuz kalem alAtı tersimiye 3/11/ 

Cuma günü saat , 14> de ihalesi yapılın ak üzere açık eksiltmeye konulmuştı.ıt' 
İlk teminatı •256> liradır. İlk temin atı yatırmak, şartname ve nilmunc:A 

görmek istiyenJer bir gün evveline kadar Okul Müdürlüğüne ve me1.kUr gt.ı>'J 
qe ihalesi yapılacak olan Gümü;;isuyund a Yüksek Mühendis Mektebi Mutı;;ısc 
ciliğindeki komisyona müracaatları. •8535> 

18,00 Program, 18,05 Memleket 

ayarı, ajans ve meteoroloji hab<'rle) 
18,25 Müzik (Radyo caz orkcstro ı 

19 00 Çocuk saati, 19,30 Türk ınUJ1' 
• •1' 

ği. Çalanlar; Vecihe, Reşat, Ccvdel :ı.;. ~ 

Fatih bir çok müşküllerle uğraşıyordu, deniz
den de istediği gibi muvaffak olamamıştı .. 

Sultan Mehmet, Halice gi mek için 
donanmasile yaptığı hücuında mu -
va!!ak olamamıştı. Kızkulesi civarında 
müttefik hıristiyan donanmasile yap
tığı deniz muharebesinde de donan -
ması bozulmuştu. 

Surlara yalnız bir cepheden ve ka
r adan taarruz ettiği ciheUe1 yıkılan 

kaleleri düşman kuvvetleri çarçabuk 
'tamir edebiliyordu. Çünkü, imparator, 
bütün kuvvetler ini tek bir cephe ü
zer ine, Topkapıya tltbiye ettiğinden 

Padi1i-3hın tek cepheli taarruzlauna 
karşı koyması kolay olmuştu. 

Ben de memnundum. Hayatımda hiç bir pusu
lası, hesabı, planı olmıyan yeni bir macera başlıyor 
demektı!. 

Macera .. Hesapsız, muhakemesiz, plfuısı7,, pusu
l asız b ir macera! Ooolı .. Bu ne iyi şey? !. 

Benim için, galiba b u gecenin en kazanı;lı in
'1baı, bunu i§itınek oldu. 

* Hayati Beye: 

. j/ 
zan. 1- Okuyan: Muzaffer llkar .. j• 
Nuri Bey: Buselik ~revi, 2- ıu:ı 

fendi: Buselik beste, 3- Dede - JJıl' 
selik şarkı: (Zülfündedir benlm b8P0 

siyahını) , 4- Reşat Erer - ToJ<>İ'~ 
5- Şakir ağa - Şarkı: (Sünbülis!•0tıl 
6- Tanburi İshak - Şorkı : ( GôO , 
vermez bivefaya ) , 7- Sellin Jll· 

Şarkı : (Bir pür cela hoş dilberdi': 

Nihayet; çok makul olan Padişah, 
rü:z&8r dolayıaile Baltacıotıuna ver
diii idam karanın ceri aldı. 

Fakat; otatı hümayunun kapısı ö
nünde koca kaptanıderyaya aü:ıelce 

bir meydan dayağı çekti. 

Ballacıojlu, bu meydan dayağın -
dan sonra donanma kumandanlığından 
kovuldu. Bu mağ!Qbiyet Padişaha fena 
tesir ebnişti. 

Veziriazam Halil Paşa, dedikleri ye
rine geldiğinden dolayı içten içe gü
hıyor ve seviniyordu. 

Fatıh · donanmanın mağlübiyetin -
de" so~ra; bir iki gUn daha kalelere 
karadan hücunıu teşdit etti. 

Fakat; muharebenin tek cephe üze
rınde olamıyacağına kanaat getirdi. İs
tanbulu deniz tarafından ve dört ta
raftan tazyik etmedikçe zaphnın müş
kul ol~cağ1 kanaatint! vard1. 

Tek cephe üzerindeki muharebe -
lcrde dü.şnıanlar bütUn kuvvetlerini 
bil' cepheye top1ıyarak hilcum ve mü
dafaada bulunduklarından muhasarada 
muvaffak olmak mLimkün değildi. 

Mı.ıharebeyı dort cepheye sirayet et
tırmek ve dort cepheden birden hücum 

edip düşmanı her taraftan muharebe
ye sokmal< JAzundı. 

Binaenaleyh hem karadan ve hem 
denizden hücum 1Azımdı . Llkin, Haliç 
cephesinde bulwıan k alelere h ilcum 
gayrikabildi. 

Çünkü; Haliç düşman donanmasile 
dolu idi, ve bu ceph~yi hıristiyan do
nanması rr.uhofaza ediyordu. 

Haliç zincirle de çevrildiğinden Türk 
donanmasının d(!niz tarafından da i
çerı girmesi rnümki.ın değildi. 

Sultan Mehmet, son deı:-ece asa.bi i
di. Donanmasının aderı.i muvaffaki
yeti onun azmıni kırııc~a1n3 busbütün 
arttırmıştı. 

Fakat· Halil Paşa ve taraftarları, 

karadan' ve denizden vaki olan hücum
lar dolayısile Padişahın ademi mu -
vaffakiyete uğramasından istifadeye 
kalk oımak iste~lerdl. 

Fatih düşünüyordu. Denize h~kim 
olmak için muhakkak surette Haliç 
karlezine girmek ve İstanbul surlarını 
Haliç kıyılarından zorlamak, ayni za
manda Marmara sahilleri tarafından 

da donanma vasıta.sile surları zorlıya-

Bir gün imparator, vez.iriazam ı No
tarasa şunları söylemişti: 

- Notaras1 TilrkJerin azmi kırıldı mı 
dersin? 

- Öyle zannederim haşmetmefıp! 
- Yıldırım Beyazıt ve ikinci Murat 

orduları gibi, Mehmedin orduları dö
nüp gidecekler mi dersiniz? 

- Görünüş onu gösteriyor impara
tor. 

- Deniz muhareb~i çok muhteşem 
oldu değil mi? 

- Allah bize acıdı heşmclmc5.p!. 
- Zannederim, Sultan bundan son-

ra muhasarayı terkeder. 
- Belki. .. 
- Belki değil, yüzde yüz. . dedi. 
Son deniz muharebelerinden sonra, 

imparator ve etrafı Türklerin muha
sarayı terk i1e çekileceklerine kanaat 
getirmişlerdi. 

(Devamı var) 

* .H ayat i Bey, 
- Yemeği müsaade ede rsenie Tarabyada lhazll'

latacağım .. 

Der ve elimi sıkarken. S aat dokuzu çey rek ge-
çiyordu. 

- Şimdi doğru nezarete mi gideceksiniz? .. 
Dedim. 

- Hayır. Bir banyo alacağım . 

- Sonra? .. 
- Sonrıısı yok. Nihayet on ıbirde nezaretteyim ?. 

- Nasıl çalışabilecek.siniz? .. 

- E ... Btxgün artık böyle geçer. Müdiri u.mu-
miler, müsteşarlar çalışsın .. 

Dedi. Bu eovap tuhafıma gitti : 
- Bir gün için zararı yok! . 

Dedim. Biraz kalın kafalı galiba: 
- Yoo .. Ekseriya ben nezarete böyk giderim .. 

Alıştık artık. Yine nazırların en düzıgün çalışanı 

t,enimdir .. 

Dedi. O zaman hayret ettim! 

- Güle güle .. 
Dediltteı. sonra, 
- Yine, nazırların en dfuıgün çalışanı benim

dir .. 
Diyişini dÜ9Üne düşüne yatak odama giriyor

dum . Birdenbire Nusreti karşımda ıgördüm. 

- Oo .. Sen uyumuyor m uydun?. 

Dedim. Hiç cevap vermedi. Rengi benılbeyaz
dı, titriyordu, saç!arı karmakarışık olmuş, gözler i 
biiyümüştü . Soyunmamıştı da. 

Titreyişi, bembeyaz oluşu onu müthiş karar
lara sevketmşi gibi görünüyordu. Demek ki, oda
sına çekilmiş Hayati Beyin gitmesini ıbeklemi§t i. 

ş:mdi kozunu ıbenimle pay edecekti. Düşündüm. 

İki şey olabilir. iBu hali, ya kıskançlık nöbetidir, 
bir giilüşiimle gelip geçecektir. Yahut ta kafasının 

içinde yine kıskançlık sar'alı bir fırtına hazırlamış
tır, bu takdirde yapacak şey yoktu, İ§ olacağına 
varı:clı. Zaten, ibenim için de mesele yoktu. Ben 
yalnız ,bu an ve .. Bu .ııMise ~in değil, ıbütün ha
yatımı geli§ine, olacağına bırakmıştım .. Her iki 
vaziyette de b ir şey kaybetmezdim! . 

(Dı>vamı var} 

8- Behram Ağa - Buselik saz s , 
Ö d•o maisi. II- Okuyan : Semahat z , 

ses. 1- Mahmut Celalettin P. - Kof~ 
. . lin) ı ğar şarkı: (Vahı me:usı_ .vısa . , }iT 

Saliıbattin Pınar - Kurdili şarkı. ( 
1
, 

kınla yanan kalbime), 3-- Rahmi JJe ,, 
KlirdiliÇicazk:ir şarkı: (Mahrumu :t~ 
kim) 4- Rahmi Bey - Kürdillhicıı , 

' ]t' 
ktlr şarkı: (Gönlümü başka emeller , 

III- Okuyan: Safiye Tokay. ı- ~
lahattin Pınar - Nihavent şarko: < ıl,, 
Ifı. yaşıyor), 2- Faiz Kapancı - :Nitl , ,, ' 
vent şarkı: (Gel güzeliın Çamııca~ıı' 
3- Refik Fersan - Suzinak şarkı: ( ~ 
nın kimi isterse). , 

20,30 Konuşma, 20,45 Türk ınuıı~, 
(Fasıl heyeti), 21,30 Müzik (Dans ~~ 
ziği - Pi). 22,00 Memleket saat 0 1' 

si"' 
ve ajans haberleri, 22,15 Ajans J'I) 
::iervisi, 22,25 ~1üzık (Cazband .. p P,~ 
:l3,25 - 22,30 Yarınki prograın ve lt 

DJŞ • 


