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BTBM İZZET BENİCB 

Almanya sulh 
bekliyemez 

Almanlar şar hududunu tahkim ediyor 
İngiliz Bııtvekilioin bat
tan bafll istiakal, itham, 
istihza ile dolu son nut
ku Almanyaya harp et
mek mecburiyetinden 
başka hiç bir ümit ver
miyor. 

Şimal denizi sahillerine ve Elbe nehri ağzına asker ve malzeme 
gönderiyorlar - Hitler garp devletlerine resmen harp ilan edecek 

Sovyetlere karşı yeni bir Siglrid hattı 
Yazan: llEllıl tzzn .BENİCB 

İııcwz BafvekJibUn dUD .... am ka· 
....._,,da &öyledlii mıınıı her va
tllltiıe.rıne nuuan daha cenlş ölç'1de 
lıir husu.üye! ifade •Wll cônilmd<le
dir. Bu nutuk. aiy•i mul;i.haxa,larm 

- ilU!ıaz etliği dlplomalllc nıuiı&-
kbet "Ye ihtiyattan tamam.ile ayrılmıt 
btt söıı ıilsileaidir. Cemberlayn, bUtim 

Yüksek Sovyet meclisi bu ay 
sonunda toplanıyor 

fecıbırıertnJ aJm.ış, bu tedb.i.rlerlne asa.- -
"li &"llvenle batlawnq bir halde .oy- ;...~·~:;; 
leınekte ve Almanyaya harbin başla
ıltiı C'İlndcn bll&'ime kadar ilk defa c.n 
kat•j mahiyet ve ifado."11 ile meydan 
Okıunakladır. Nulukla balapervatlık, 
ıthcli&, ikaına muktedir olunabilen 
hlıka.a.ıarm Wl.hı cibi hiçbir kayıt ve 
hatta k<ı)lm• yoklur. Fakat, bıilıin 
bllnların dışında ve- daha kuvvf'tli bir 
törünüş halinde, isUhza. istihkar, ls

tlıırat Ye istiskal vardır. 

1 

f 

Ankaradaki 

• • 
geçıt resmı 

Türkkuşu filosundan 

Dün geceki lodos 
tahri at yaptı 

Cumhuriyet bayramı müna.ebe-Savarona yatı karaya oturdu ve 
1

18 paraşütçü atlıyacak 

tile ayın 29 uneu pazar günü Bü- k ld 1. d 
yük Millet Meclisinde Reisi Cum- Urtarı J Jman a Ve açıklarda 
hur tarafından yapılacak olan ka- ' 
bul törenine ait program hazır - b• k Jk ı· b tt 
lanmıştır. Törene saat 13 te b~ ır aç ye en ı Ve mavna a ı 
lanaca:ktır. 

Kabul m.,,-asiminden çıkan ze
vat hemen geçit alayının yapı - ! 
lacağı İpodrom mahalline gıde - , 
ceklerdir. GE.;it merasimine saat 
14,45 te başlanacaktır. O gün Türk

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Delos vapuru 

Burgazdan 

döndü 

Dün gece saat 21.5 ta şehrimiz- ı 
de yağmurla karışık büyük bir lo
dos fırtınası çıkmıştır. Fırtına Ia- I 
sılalarla sabaha kadar dt"Vam et
miş ve denizde, karada hasa! yap-j 
mı.ştIT. 

Ezcümle saat 23,15 geçe Bebek 
önlerinde demirli bulunan Sava
rona yatı demirini taray:mık sa -
hilde karaya oturmuştur. Yat 26 
saat ugraşıldıktan :;onra 3 istim-

bot tarafınaan kurta ıl cışt.r llir 
ha•an yoktur. 

Ani fırtınan n b la gı ..sna -
da limandaki İtalyan bandıralı 
Ves~ıe balıkçı gemısıne palamut 
bahğı vermek~ olan Hamid.'1 mo
törü batmıştır. Bundan başka; Ri
ze!, Mustafanın İhsanrhüdıı rrc örü 
ile odun yüklü diğer bir ydke'lli 
Ahırkapı açıklarında suların ve 

(Df'vamı 3 ünc:-ü ı-ahlfede) 

Nuiuk okunurken; Çernhf'rla:yn ı.i-
1hıdlri.Di )'ana Pimiş kM'Şl!llnda&inJn 
theınmiyetini slfırla W-Sbit etmiş, pi -
lJosb aj"zmda eücüne inanan, hadlse
lerı i.stisg!ır eden bir adaın halinde cô~ 
Ötıüne rellyor. Daha. a.çıiı insan, bu 
llUtuk; muna..'iebetile kendi in\.Jbaını 
huiii.8a etmek lster5e gayriihtiyari. İn
l"lltf.re Başveklll.Dbt artık Almanyayı 
.,•h&rip bile adıklmiyen v~ mailiı
bty.,.to moı.hkUm s:;ı7,;ın bir perişanlık 
"e nedamet kü:l l balhıde tebarüz 
otı1rıtitı dun-.ısuna db;ıiyor. 

la.cııız Başvoklll, ll•Uccden bu kadar 
b lr, hadiselerin in alma kar,ı 

ı Amerika bandır 
r Vapurların hareketine

1 ya 
müsaade edilmemesi 

için mahkemeden 
karar istenecek 

ancı vapur ar 
" kadar nlkbhtdlr ve safer o dtrt-<·e 

fııi.IUD.ıştır. 
Bu. vasiyet. bir defa da.ha vr bulUn 

bt'iyeU ile rösteri7or ki Almanya için 

cerçekleıı . ulb ümll ve imkaru kalnı~
lluflır. Bıı&iinkü ı;ullar allında sulh 
&o.cak iki şa.rlm tahakkuku ile has11le. 
1•1"billr. l'a Hlllerum Almanyadaıı 
tetilecek ve Alman milleti kendi rey 
•e .b.iirrJyeUnl Js(.imal edeırf"k sulha 
rldecek; yahul da harp bülıin şlddeUle 
,.,l>ı1aca.k ve &araflardan birinin mai
l&blyetl ile sulh avdel •dtt•kfu. 

İnı-tıterenhı buna ıureti ka&.1yede 
karar verm.Lt oJdoiu ve bir defa lr.a
bu.ıü.ne mtt.bar oldatu harbi sonona 
~ cölürmok meoburlyollnd• bu-
1-acıuiu aşlkir -bir halde ve iki kere 
lltı clOrt eder l'lbi cörUDUJ'OI'. Ve Cem
he.ı-1qn u.rlh k.onwtDYOI': 

İnplh Bava Nam-ı Klncsl•Y prp eepbesbıdelrl İnglllı bava tayyare karargihlanw leltlf ediyor 

Londra 27 (Husu.si)- Amsterdam- , 
dan buraya «elC"n malüma.ta &'Öre, Al
:ı;nanlıu Şimal denizi sabllle.rinM, Brem 

den .. eçmek üsere Elbe nehri akzmda 1 madiyen harp mabem .. i cöadermdı-
ve hinterlandında. mühim miktarda tedlrler. 

lahşldal yapmakla ve buralara möle- (Devamı 3 fuıcii sahifede) 

• • • • • 
Belçika Kralı radyodaAmerikaya 

hitaben bir nutuk söyledi 
,.;-ı.::::.d:: :.:~~ıı:~:.,.7:,:: Belçika bir harbe sürüklenirse kendisini müdafaa 

:;::;av:~=~=· ~:k~;:;~:km,:.:_-J edecek, arazisi muharebe meyd~nı,na dönecek ~·~:ı, 
(Devamı 3 ürcü sahifede) ,. ::J _ 

'))./. 
0 .JY-t / ~) d'. akineye 

Almanlar taarruza kalkarlarsa. 

Tayyarf'Jcrr karıı kmlawl&D. senar kuvvelH projektörler 

.:arp cephesınde müttefiklerin 1 
~una kadar, yanı Almanlara pes 

~ırıncıye kadar tedafüi vaZi - \ 

yette kalacakları anlaşılıyor. Hal
buki Almanların zorlamak zorun
·- (Denını 3 üncü sahifede) , 

,/ol< , 

~ ~ erir en_: 
ahtelbahirinin enkazı 

Londra 27 (A.A.) - Goodwın J }undugu Amira.llık 
civarında agı:r hasara uğramış birj bildirılmektedir. 
Alınan tahtelbaılıirinlıı enkazı bu- . 

makamından 

Bir Yunan vapuru kayaya çarptı 
yaya çarparak battıgı teyit edil -Aina 27 (A.A.) - 45 yolcusu ile 

Voloo'dan Pireye gitmekte olan 
Yunan .bandıralı •Amvrakia. va

mek!edir. Kaza neticl"'inde 15 kjşi 

punınun Koloid chrarmda bir ka- ı ölmüştür. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 

Sovyetler, vapuru 
Almanlara veriyor 

Vaşington 27 (Radyo) - Sov - ı müsaade ed i <>eektir. Amerika hü
yetlerin Murnansk limanına .götü- kümetı hadiseyi ciddi surette takip 
rülcn Amerikan bandıralı Cıty of ede<lC'kt.r. 
Flind vapurunu Sovyctlcr, Alman- ıı~riciye Nazın Hu! bu hususta 
yaya tesı;m etmegc karar verml<-
lerdir. Bu haber Amerikada bü - bevanatta bu,ıınarak, vapurı.ı.n A
yük bir heyıoean uyandırmıştır. merıkan hükümetinc te:;limi için 
Vapurdaki Amerikalı rnürctteba- Almanva rczdındc teşebbüste bıı-
tın memli'ketlerine avdctler,ne lıınu:lacaR!nı söylemiştır. 

(Diğer haberle 3 üncü sayfamızdadır.) 

Doyçe Levent Linyi kumpanya-' 
sına mensup Alınan bandıralı De
los vapuru dün Varnadan limanı
mıza gelıııiştir. 
Dellos tütün aJ:nwıtır. Bugün Var

naya gi.decektir. Harp başladığın- 1 

danberi limanımıza gelen ilk Al
man vapurudur. 

Delios vapurunda malları bulu
n.an Türk tüccarları; bu mallann 
Bur.gaza çı.karı:lmasını usulsüz bu-' 
larak ıgeminin acentasını protesto 1 
etmişlerdir. . 

Tüccarlar aynca adliyeye de mü
racaat edeı:ıek Dell.osun hareketine 
müsaade olunmaması için mah -
kemcden kara-r admağa uğraşmııık
tadırlar. 

----O<>---

Vali bu sabah 
Ankaradan döndü 
Bırkaç gündcnhcri Ankarada bu

lunmak' a olan Vali ve Bc-lediye 

Üç ay müddetle hiç bir Amerika 

limanına giremiyecekler 

Vaşiı:ıgton 27 (A.A.) - Ayan 1 
meclisi, ecnebi vapurlarını Ame -
rikan bandıra.sı çıekme-kten ve ken
dilerine AmE"rikan vapuru süsü 
vermekten meıııeden Tobey'in ta
dil teklifini eJ. kaldırma suretile 
kabu:l etmşil.İ!". Bu nizama mu.ha
lif hareket eden vapurların üç ay 
müddetie Amerikan ııWarına ve 
limanlarına girmel.eri menedile -
cektir. 

Ayan. meclisi, Amerikadan :r.e -
birli gaz thmcının menedil!n€sine 

dair Dan ah er ve V andenbcrg ta• 
rafından yapılan ·teklifi 36 reye kar
şı 54 reyle red tmiştir. Meclıs, 
bundan sonra bombardıman tay
yareleri ihraç edilmesine dair Da
naher tarafından yapılan teklifi de 
reddetmi§tir 

Reisicumhur tarafından harp ha.. 
li rliınuıa veya harp halinin kal -
dınldığına yahut ta Pittman la -
yihası mucibince ittihazına mezun 
bulunduğu herhangi bir karar ve-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Galatadaki cinayetin 
esrarı çözüldü 

Reısimiz B. Lı'.ıtfi Kırdar bu sa- M k J •• k• Jd ,,, ı ld 
ba.hki ekspresle şelrrlmize dön - a tu un ım o ugu an aşı 1 
muştur. 1 

ş;:.,ia~: :~e.;~re~ ~eıs~::ı:~ı:~;a katilin yakalanması saat meselesi •• 
vc•.i hazırların akta olduğunu yaz
dıf(ımız belediyeler tc~kilat kaı,tı
nuna İstanbulıın hususi vazıy : 
ha.ebile ilave olunacak h11:>"UslarLa 
mesgul olmuştur. 

Eğitmen 
kursları 

sona erdi 

(Yazısı 3 üncii sahifcd<>ı 

ÇERÇEVE 

Ah şu edebiyat ! 
Vak:iile bir Omıanh Yeziriuin, Gtrtt. adasına karadan asker &f"vkrtmf"k W.k· 

lifinde bu.Jundutunu an1aiırlar. Bilmem a.mma, yine bJr Omıa.n)ı l'f"zirinin, ,., .. 

tıedlk donanması korkswı diye YedlkulesurJarını badana ettlrdl~i mf'1ihurdur. '°'"' 
Dedik donanması surları yenUrşmlş l"Ö rttek ve korkaca.k ! 

Bunlara benzer leşebbüı; fikirlerini, timdi muAa.riplerden bt"klemek ınoda.. 
Bak:1.rkOyu hastaluını c-Wditt C"öldure f,itaya u~tıraçak kadar sa('ma ol;.1.n bu 

E w •t 1 k"' 1 d fikirler. ya bb:zat muhariple-rin kafasından tütüyor. :rahut proparaoda komrd .. 
gı men er oy er e yası halkı •il•ndinlı•k l<in. ratako.l•m uyduruyor. 
nasıl çalışacaklar? 1 Almanlar, ka.,,.hkh iki ~ilk duva~ yu~unden kara . ordularının lıirblrlle 

temas e-demcmek vulyeU ka111sında, l'DY& lngilt.e-rcyi df"nı:ıdf'n vr hal·adan yok 
Ankara 27 (Telefcnla) - Maarifi elmek kararını vormı.mı l.r!!!. 

Vek.lleti şimdi eğitmen kursları İncil&er.yi denbdf'n yok ebnek. yani denizaltılarla btiyUk in,.utt ar~da· 
etrafında yem bazı kararlar almış- sını suyun dibin• lndirm•k! 
tır. Bu kararlara nazaran eğitmen- Bütün İngiliz donanması aoa.k dt-niz.in belliba. Iı bir nokta.tnnda l.'f' &etil re mı 
ler köy kanununa göre nüfusları nizamında toplansa da kollarını kavuşturup beki~. \'('! Alman denl:ıaltıtuına 
muallim gönderilmesınc müsait 1ta.r.Jı müdalaadan başka hiçbir harekrte reçme!\e, bu hayal ylnt- tatbik kıyr.ıetbll 
olmı)·an köylerde ü;lihdrun oluna- bu.namaz .DenlzaJtılannın iarlh vo kabili~ ('t ('ereevMini bir par(·a bil('n, on
caklardır. lara karşı bir harp 1"eml!!!:indt>kl müdafaa vas1tal;-ır1nı şö~·ı,. bö:t•le anıy n, bent 

Egitmenk·r tercihan kendi köy- hemen lasdlk rdor. 
lerine verilecekler, köyünde mu- İng-Utereyi havadan yok eımek, yani büyük Erltan)a ada ını halla<" pamu(u 
allim veya eğitmen bulunanlar c:lbl atmak! 
kendi köyl<?Iine en yakin köylere Bütün İnciliz taYY;!rtlerilr dafi l~Plarmı iptal •Irk bile bu fikir, i ıııcrql 
verileceklerdir. Mektep bina bu- yok •lm•f• kadar rıdem ... Kaldı ki Inrlllıtler. tayyare filolarına •ld• ıoo ıa
lunmıyan köylerde mektep yap - ..,.ın; Uavo edl ·or, vo dafl toplarla roklrrl. sık bir kalbur örrlısu halind do
tınlıncıya kadar müsait olan bina- kumuş bulunuyor. 
)arda tedrisat yapılacaktır. :\.lman dtnizaltı1arih.• u~aklarının. İncillılt>r alryhlnde buyuk zarar uıL"iiurl.uı 
Eğitmenli köylerde talebe sayıs' oldni\lUıu anladık. Fakat bıınhrı kat'i n•Uce n'11ası a.nmak-

50 yı ge<,""memek üzere 9, 10, 12 ,re Ah :wu bOfl kalalua mmaUat propaganda '~ tt"kinstı. ,,. rdroblyata! 

(Devamı 3 üncü salıifede) . NECIB FAZIL KISAKÜREK 



POLO YA ~EDE." 

DAYANA)IA.UŞ?. 

flili, bir kısım l'&ıetelcrlle müte .. 
vefra PoJonyadan bahsedllh or. Hl.li, , 
mlitcha 'llar şoyle yaıılar yazıyorlar: 

adut edı orum. Zaten, dunya maıbo
atında münasebetli ne•rlyat yok ya ... 
Neyse- l\.le11ıela., Avw.turyaııın, Cck:os
lovakyanın. Polonya.nın ortadan kalk
masından bahst"dllirktn, bir balık ılbl 
yutuldular, deniyor. Bu te,blhl tekzip 
edrrim. Çi.ınkü, bh: balJltlar, hele bi
zim Sazan cinsi, tamam 150 . ene ömü..r 
su.rerl:ı. Öyle, çabuk çabuk yutulmayu. 
Binarnalevh, bizi Polonyaya, Çrkyaya 
brnzetcnlerl alenen ıekıip ederiz. Pro
testo makamındaki bu mesaJimlzin, 
muteber ıazetenılde ne rinden . onra, 
radyolarla butiın dunyaya llinını bil
has..ıııa bekl<'rlz.» 

Polonya ordu u neden dayanamadı? 
Sormayın, a:ıfılın, o bir meseledir. 

Zavallı Polonya 15 gun i(llnde eridi, 
slttJ. O kadar acelf'ye &'itil ki. belki, 
bazat Polonya dahi. neden dayana -
madıfının cevabını vtremeı. Bizce, ve
rilecek en ~ l ve yerinde cevap şu 
eski prkı olabUir: 

Bana ne oldu da ben bilemem 
Eski halimi hiç ıoremeın 

IAYA L..UlllDll.ARI 

MAYA FABRİKA l 

D cunlerde, blzlm ra:ıetelerde, bir 
maya lakırdwdJr, ctd.iyor. Etendtm, 
blrlsl, bir maya fabrikası açmı.ş! Gu. .. 
ıeU Fakat, bir cUier &Clkcöz Yuna .. 
61 tandan maya &"etirtecekır( ! Par· 
lak? Huı· a bir maya mesel ·tdlr aldı, 
J'il.rUdu •• 

Bb, unun tein mrmnunuz ki, de
m k, arhk mayaya ehemmi.yet veri
liyor. Jlavdl ha7ırl ı! 

POLO. "YA DEVLETİ 

tıı:CllTl:LDU! 

Parfs Suar &'Hele inin yazdığına ıö
re. '10 ton atırhimcla. Polonya devle -
Uııe ait altınlar, sat ve salim Parlse 
mıı o)muş! Eh; ~k iikur, Polon:ra 
kurtuldu, demektir! Dideler rU\en? 

SAZAN BALIGI. 'L~ 

YOLLADIGI :\U: "AJ 

aıaıı bahfı. en cok ya 11an bahklar 
arasında ımq! Tamam 150 yıl yqar
mıt! Diın. bir zan batJfı tm:ıa ile tn 
mtktubu aldım: 

• on ı.amanlarda, yeryüzu matbua· 
hada munuebebb ban nep-Jyata te .. 

bu>AMı 

Ebitzzl;razade Velid .. kı başvekll lla
af Urba1m meb'ııs intihap edilmesi 
dolayıslle diyor ki: cJlalk Parlbl llao.f 
Bey &"lbl tecriıbelf, fazlleUI, fedakir ve 
ftfakir bir vatan evladını arawıa at .. 
maki& büyük bir kazano temln e1le
..,ı.ıtr.• 

VAKİT: 

A.4um Uı BW.ar tandakl hiakUm.et de· 
t'4lkllllnden bahsederrk diyor ki: c0r1a 
Avrupa harbi cıkınca, Bul&'ari»tandan 
araıl talep! rt a lerl :VİlkJ!!ldl. Fakat 
Jıacfu<!lerln hlo beklenmJ,.en lnkltafları 
kaf1ısmda bir muddet tereddill edil· 
dl, sonra ter k Udi. Bu&'iin ı.e Bul· 
arı.tan. dört1ol afxına &'elm.tl bir 701-
u vaziyetindedir. Bu 7ollarılan birini 
ereddülsüs tercih etmek mecbnrl7e
indedlr. Bu terclh BuJ&'aristanm mu .. 
.a4derab uzerlnd en miilllm karan 
.::ermr.k demektlr. 
CUMBU&n.Tı 

Yunus adJ bir zamanlar Balkanlı
ların Berllnde btr toplanh 7apacaklan 
lııaberlerl çıkarbldıtını, timdi de Ro
manın l1U7.am edeceil blr Balkan bloku 
prtalannın dola makta olduiunu 907-
Jedikten sonra diyor ki: cBalkanltlar 
kendi menfaatlerlni ldr k ettikleri za
aan, dWı7a tyasctlnde '10 milyon n.ti
fuluk büyuk bir devlet rohı 01nar -
tar. ital;ranm imdi llallı.anlann sta
ıilko una, yant umumi ve hususi men-

ARTİST BOLLl"GU 

VE İ TA. "BULLt'LA& 

Be kifilik bir • !arar kadın artısı 
kafil i daha İ tanbula celmi .• Bu 
artbt akını olduiunu haber veriyor. 
Bu akın, neden acaba?. :u runlerde, 
Bofazda Torik. Lufer akını var •• Bol 
bol bahk tutuluyor. Acaba, bahia has
ret riden orta Avrupahlar, Torik ye
mete mi eeliyorlar?. 

Buraya akan rdton artl'ltl re bakarak 
taŞ17oruz. teier, biL, ne dr eilencesl
ne düşkün ioaanh,rmı!fız. Bu sldlşle, 

LıaobuldA artist bolluiu o kad<lır ar
tacak. ki, her eve bir artl,t isabet ede
cek. artık, numara seyretmek icin, ba
ra, ,.azinoya l'ltmej"e lu:ı:um &'ormJye
ceiiz. 

KUL PAYI DEGiL 

ALLAH PAYI YAP'U 

PiyanS"odan, iki arkada.- on bin lira 
cıkm ! Fakat. bunlardan blrl, on bin 
lirayı ahp kacm11! Öttokl de, bittabi 
peşinde!. Olur it deilJ .. Arkada~hk hu
dudu, piyı.nrodan 10 bln lira çıkıncı
ya kadar mıdır?. Bizim blldltlmiz kar
det payı yapılır. yarı ı onun. yansı ö
tekinin olur .• Halbuki, btorikl açıkaöz 
kul payı dtiil. Allah payı yapmJŞ! 

All:\fED RAl'F 

faatlerine UYl'Dn bir l7a et tak.ip et
tiilnl ıörliyoruz. Onun IUlzamUe de 
olsa, Balkan blokundaki büyWt ve 
selamet vetJcl kuvveti bizzat Balkan
lılar takdir ttmelidirler.a 
TAN: 

1\1. Zekeriya ertel, İtalyayı bqiio. 
i('ine cekUmi , fırsat kolhyan btr avcı 
vadyetinde 10ru7or. lnyor Gayda l'e
renlerde baklayı ai~wdan k:l.('trdJ. i
tal7anın AmavoUu u t.waı etme 1 ile 
bir Balkan devleti olduiunu, Türkiyeyi 
Balkanludıın atmak lazım wetdllinl 
SOyledJ. Şimdi de Komada Balkanhlar
dan mürekkep yenl bir blok l('lo lçü
ma 1apılaeaft aöylenlyor. Blzlm öte
denberl te2Jmlz tudur: Balkanları, yine 

• Balkanlılar kurtarablllrler. Balkanlı

lar blr araya l'ellp kendi bqlarına bir 
kuvvet teı,k.IJ etmedikçe, tu veya bu. 
emperyalist devletin thtlra.5Janna ve 
siyasetine alet olmak mecburl7etlnde 
kalacaklardır. 

YENi 8A&AB: 

llse7in Cahil Yalcın Lord Edenin 
nutkunu mevzuu bah'irdetek dl7or ki: 
.Turkiye !lolh taraftarıdır. Fakat bu
tiin milletlere musavl bir ha7al hakkı 
tanıyarak, kuvvel ,., dldete" muraca
atte.n v Zl"eçerck, ihtilafları um11m ta
rafından kabul edilmiş bak ve adalel 
prensiplerine, kaldelerlne, kanunlarına 
&"öre hakem usullle halledebilecek blr 
sulh.• 

POLiS 
YI!: 

.\IAHKE IELER 

Kırda bir 
kadın! 

Şoför Sadi Yolalan davasını sulh 
hakimine şöyle anlattı: 

- 2 ay oldu. Ge<:eyarısından bir 
saat kadar sonraydı.. Taksi dura
ğında nöbette bulunuyordum. Bir 
adam yanında bir kadınla birlikte 
sarhoş olarak arabama yaklaştL 
Sordu: 

- M~tr>.n var mı? 
- Hayır' 
Dedim. Kapıyı açtım. İçeri a-. 

!adılar. Emir verdJer; 
- Çek, Büvükdereye! 
Şişliyi, Zincirlikuyuyu geçt k .. 

Su kulesi hızalarına vardığımız za
man birbirlerine sokulmuşçasına 
oturan m~terilerden bayın sesi 
tekrar emir verdi: 

- Dur' 
Durdum, indiler. Hava mehtaplı 

idi .. Bana, mehtabı buradaki tepe
den seyretmek, denizin güzelliği
ni görmek istediklerini söyledi -
!er ... Yanundan uzak:1aştılar .. 15 
dakika sonra erkek yalnız döndü, 
arabaya atladı: 

- Haydi! dedi, geriye dönünüz! .. 
- Bayan nerede bayım? 
Şoför suçluyu gösterdi, sözüne 

devam etti: 
- Bu bay oturduğu yerden kalk

tı, tehditkar bir vaziyetle söylendi;I 
- Sana ne söylüyorsam onu yap.I 

Bayan bu civarda oturur, o evine ı 
döndü. biz de döneceğiz! 

Bu ,·aziyet karşısında istemfye· 

1 rek gaze bastım. Mecidiye köyün
den geçtikten sonra rastladığım ilk 
polis memuruna vazıyeti anlattım. 
Polisle birlikte gittik. Kadıncağı
zı su kulesi civarında yol üzerinde! 
bulduk. Bu adam kadın, orada bı-1 rakarak sa,·uşmak ıst.emış.. ı 

- Peki senin davan? ı 
- Taksi ücretımı ist voru m .. 

Aynca tehdit de edıldim' 
Hakim, şahit vaziyetinde bulu

nan genç kadının da fikrini sor
du. Kadın 

Vilayetlerin tetkililt kadroları 
İstanbul da dahil olduğu bütün 

viliıyelerin yeni bareme göre ha
zırlanmı.ş olan teşkilat kadrola • 
rı Dahiliye Vekiı!eti tarafından 
kabul olunmuştur. Vekalet bun -
!arı tasdik ettirmek üzere evvelki 
gün. Başvekalete verdiğini viia -
yete bildirmiştir. 

İnOnu TUrkblrllilnln timsalidir. 

• Hayatta en haklki murşıt lllmdJr. 
.. .., . 

No.27 11=======================, 
Bu vaziyat karşt.>ında Bayram E
f ı ele gl'Çirmek için bir orduya 
ihtiyaç vardır!• Biz, neden sonra 
bunu haber al<lık ve köyün genç
len hır arya toplanarak sılahları -
mızı alıp dağa ç :-tık. Üç gun !çın
da ne ~Bayram E!e. si kaldı, ne de 
onun adamları. Hepsıni bırer bı
rer yka!ay p vilayete gö urduk. 
\es im ettık. işte, n o zaman hat
km (Kara Ça:lı) adını verdıgi 

Mehmetçik Geçiyor 
~:===[ )azan: İ11kt>nd<'r F. .ERTELLı _it===' 

c Bayram Efe• yı bu sivrı kayanın 

Burayı geçtikten sonra ormana 

1 
dalacaklardı. 

Husmen dayı 

d•blnde yakalamıştım. ı 
Koylil er taşın bnundc durdular: 
- Dcst>nc bur sı meş•um bir 

- Bı.ından onra hızı konu~ -
mak yasak. dedi. Hüseyın sesımızi 
duyarsa, sindiği yerde bcisLrama
yız onu Dikkat edelim .. Kaçır -
mıyalım. 

* 
ver ' Sakın Huseyin de buraya 
akla :nli , ~ ! .. 
Hu en a ı s abır. ıne a..ı-

rk kaf leden rıld .. S \ n kaya • 
b n doğru yurudü: 

O a te sonra hurayıı hır 
b sak al'"' z. Çün-

nda ) geçer Esk -
bu \ • d a aı; ıdan geçerdı. 

bll kaya . n d bıni ıutı:. ca, 
K. yoldan g erı rer 

k ayca ı r dev rebı -

vrı k ın di· 

BİR TÜFEK SESL. 

Ormanın ağz nda durmu ]ardı. 
Bırden.b re ııgaçlarır arası,-.dan 

gele hır silah sesi herkesı şaşırt
ır ı. 

llkiınce koyluler bu sılahı Hüs
ıren ~yı n att '/!ını saomı !ardı. 
Fakat Husmen dayı tüfeğın, elin

' de tutwyordu. 
- Huseyin demek ki, bızi göz

Juyormuş .. Kel'dimızı koruyalım 
onun kurşunlarından. 
Dıyc söylen.ı orlard.. Hüsmen 

dayı tecrübeli bır adamdı. 
B rakın ats , dedı, sız kaya

lar ıper alın. 
Hu men dayı orm:ı.nın ağz na 

do n an alarak tufı>ğınl boşalttı. 
B az onra bır ılah s si da'ha .. 
Hu men an ctsa

yanın dıbıne ko-
u u ar. ı 
Kayanın otc yanı ormanlıklL 

- Mutlaka odur, dedı, üzerıne 
yurudüğümuzu gorunce • ah atı
yor bıze. 

Hüsmen dayının maksadı Huse
yini oyalamak ve bu suretle kur -
şunlannı btirtmektı. 

- Bu çapkının yanında olsa ol
~a b · nn kur~un vardır Merak et
meyin. 

Diyordu. 
Köylülerden bin şüpheye düştü: 
- Birimız ormana gidip işi ya-

kından anlasak .. 
Hüsmen dayı güldiı: 

- l imizde canına susam~ bir 
budala varsa durmasın gıtsın. 

- Ben, onun Iluscyin olınad ı- / 
ğını sanıyorum. Yn orman bekçisi 
ise. 

- Orman bekçısı ıbu kadar sılah 
atamaz. O, attığı kur unları man
tar gibi yerden toplamıyor ya. 

Köyliıler hepbırden · 
- Doğrudur. Husmen dayı iyi 

tahmin etti. O, Hüscyinden başka 
bırı dcğıldir. 

Dıye bağrışırlar}({,n, ormandan 
gelen bir kurşu~ Hu men dayı -
nın sol omuzunu sıyırıp gcçm"şti. 

İhti~ ar köy hı: 
- Yaralandı!!' a'11llla, ben. y<>re 

serecek kadar t hlıkelı deg Te
la· etmeyın! 

Dedı. 
Kiıylulerden birı behodeki ku-

Talebe 
sitesi 11~ ~ Fabrikalar i:·l~=t:X•l!i•OO 

.;;;ozeFU dı arıya ! İskandinavya devletleri 

Mahalle aralarında dal Yazan: Ali Kemal Sl'.X'.\tA..' 
Rektörlük vekalete bir 

rapor gönderdi 
Hayat herşey istiyor 

Arap harflerinin okunu. u~ yazılışı 1 
Avrupa harbine Almanya ebrOjyei 

duman neşreden ima• verdi. Acaba na>ıl bir yol takip ederek 

İstanbul üniversitesi içın gen.iş 
bir talebe yurdu yapılması işini 
tetkik etmek üzere seçilen komis
yon mesalsini bitirmiştir. 

zordu. Gramerimlzln aablfelorl. Arap lathane bırakılmıyacak 
ve Faris lisan kaidelerine, türkçe dU 1 
kaidelerinden daha fok yer vf'rirdl. A
rap harflerini kullandıfımız muddetçe, 
bu, belki de zaruri idi. 

Tetkikat neticesi bir raporla rek
törlüğe verilmiş Vekalete gönde
rilıniştiı. Bu rapora göre Üniver- ı 
site civarında, Vezneciler ve Şeh
zadebaşına doğru hır talebe sitesı 
tesis olunacaktır. 

Fakat, bug-ün, Liltln harflerini kul
lanıyoruz. Evvelce, okuyup yazma için 
yıllar israf ederdik. 1928 de harf lnkı
liibı yapıldıiı vakit, '70 yqını bulmu., 
eski neJiil men~upları bile, birkaç haf
ta millet mt'kt.eblne S"itmek uretlle o
kuyup yaunayı ufrenlverdUer. 

Şehir dahilinde bulunan fabrika
ların biran evvel şehir hariciııc 
çıkarılması için Belediyece faali -
yete geçilmiştir. 

Belediye reisligi dun bu hususta' 
bütün kaymakamlıkara bir tamim 
göndererek mıntakalarındakı fab· 
rika:ların imalat nev'ine ve mahi· 
yetlerine göre tasn:f edılerek birer 
liste halinde bildirilmesini iste -
mi.ştir. 

Sıtede evvela 2000 tale alabile
cek kafi ve modern konforu havi 
bir yurt binasılc talebe gazinosu, 
tatebe lokantası, hamam, berber, 
okuma odaları i~a olunacaktır. 

Bu inşaat için bazı istimlıikler 
ic~bedeceğinden istimlak kıymet
leri de aynca tesbit olunmaktadır. 
Rektörlüğün kuvvetli ümidine 

göre Maarif Vekaleti bu hususta 
bu yıl bütçeye büyük bir tahsisat 
koyacaktır. İnşaata o vakit yani 
haziranda hemen başlanacaktır. 

---00---

İnhisarlar tt"Şkilıitında bazı 
değişiklikler 

İnhisarlar umum müdürlüğü 
teşkilittında yeni bazı değişiklik -
ler yapılacaktır. Bu ihususta bir 
proje haZlrlanrnıştır. Diğer taraf
tan Gümrük ve İn.hisarlar Veka • 
!etinde ücretli memur istihdam o
lunan kısımların kadroları da ha· 
rem kanununa göre yeniden ha -
zırlanmıştır. 

Bu kabil bütün kadroların 1 teş
rinisani çarşamba gününden ev -
vel Büvük millet Me<:lislne veril -
mesi teblığ edilmiş olduğundan ye
ni kadrolar Ankaraya gönderil • 
miştir. 

Fatih • Şi li ot&biislt>rİ 

Şimdiye kadar Fatihle Şişli a
rasında i !emekte olan otobusler 
bundan sonra Fatihin bır çeyrek 
kadar ilerisindeki G rşamba ile 
Şişli arasında işlemeğe başlıyacak
lardır. Buna da sebep Çarşamba 
semtinin son zamanlarda pek 
kalabalıklaşması ve orada başta 
Darüşşafaka olmak üzere muhtelif 
kız ve erkek liselerie muhteif or-

1 ta mekteperin bulunmasıdır. Bu 
otobüsler ilk seferlerine Cumhu
riyet bayramı günü başlıyacak -
tardır 

Peyami Sala bir yazı yazdı. I\ofaarlfin 
e.kslk ve aksıyan taraflarından bah -
setti. Fan:cdfn ki o yazının yüzde elllsl 
mtibalil'ahdır. Yüzde ellisi mubak -
kaktır ya ... Dlln, bir sazetede, iki sü
tuna yakın bir okuyucu mektubu &'Ör
dük. Peyaml7e cevap veriyor. Btitun 
maarif işlerini sütllmanhk &'Österlyor. 
Methede ede bitiremiyor. 

Hayret ettik. Nasıl olurT. Sonra, ya
zının sonunda, o zat, muallim olduJu
nu söyluyor. Hulus çakıyor. 
Şimdi tamam: Anlaışılıyor ki, Ptoya

minin yaz.ısı, kabul edln ki, yuı.de yüs 
mübaHi«ahdır. 'laarlfln ylne bir tek 
aksak tarafı kahyor: Kadrosunda, dal
kavuk ruhlu bir muallim var? 

BURHAN CEVAD 

şağını çıkarıp Hüsmen dayının o
muzunu sarmıştı. 

Hüsmen dayı bu kafilenın alem
darıydı. O yaralanır ve dönerse 
köylüler ormana girmeğe cesaret 
edemezlerdi. 
Hüsımn kızdı. Silah:na sarıla -

rak: 
- Yürüyün, dedi, bu g<'Ce gök

ten taş yağsa geri dönmiyeeeğim. 
O çapkını dirı, ölq yakalıyacağım. 

Ve hızla yere çömelerek koş • 
mağa başladı .. Köylüler Hüsmen 
dayıyı takıp ettıler. 

Sılah sesi kesılmı ti. 
Hüsmen dayı; 
- Ded.l!•m çıktı .. Gördunüz mü? 

Atmıyor artık. 

Dıve mınldanıyordu. 

Köylülerden biri: 
- İhtiyatlı davranmalıyız, dedı, 

tüfeğin.de bir tek kurşun olsun 
saklamıştır. Huseyin bu kadar ga
fil avlanamaz. 

Ynl ya'Lımız kolaydır. Fakat, buna 
raimen. çocuklarımızın ekserisi, bü -
yiıklerimiıin bir kıo.;mı. kudema ve 
ukala ı-ecinenlerimizin çoğu, imla yaz
masını bilmiyorlar. 

15 satırlık ba.'ilt bir yazı müsveddeıd 
üzerinde, ilk mektep mezunu 12 ya -
şındakl çocuk, 10 tane lmlıl yanlışı ya
pıyor. Buna mubaıa.-a ve l~tlsna 4le
ylnlz. Fakat, bet yanlut üzerine .size 
iaraotı veririm. 

Bu iti tetkik ettim: .'.\leseıa, ek!erl 
orta mekteplerin birinci sınıfında, imli. 
dJye bil' ders &'ö.·terilmiyor. Hani tu, 
bizim bildiğimiz kla ik imla... l\lual· 
Um, söyllyecek, talebe yazacak .. Sonra 
yanlLoı~ birer birer bulunup düzelti
lecek .. Hatta, evet, her yanlı yazılan 

kelimenin doğrU! u. talebeye onar defa 
tekrar ettlrilectok .. 

Böyle bir imll usulü yok .. 
pedagoji illlmlerl, mektep<'lllk 

Bunu, 
mitte-

ha! ısları modern terbiye si ttomlcrJne 
aykırı mı bulurlar? 

Buna mukabil, çocuklar. haftada bir 
saat hüsntihat dt"Mti görüyorlar. Bunun 
ismi .yazı• dersidir. 

Çocuk, mesela, .:Çok veren maldan, 
az verrn candan» &'lbi bir atalar özti
nü, defterinin (lzglsiz sahlft". l üzerin
de, 20 dl'fa tekrar ediyor. 

Bunun 1'31 t>sl hatlıdto tip &lizell -
mes!·:llr. Gel(elelim, to<'uk imla yaL
ma.sını öğrenemiyor. 

Prdagoji ilminde, bilmiyorum, lm

liya lüzum yok mu?. Fakat. ha3' at o-
nu da ~tiyor. 

REŞAD FEYZİ 

Bayrar un Pazara te•adüf 
t>tmesi 

Hu sene Cumhuriyet bay ram 1• 
nm pazara tesadü! etmesı; o gün 
ıçın. ışçılere ·tam yevmiye verilip 
v7rılmıye(:Cği hakkında i.ş ycrlcri
nı tereddude düşürmüştür. Bu hu-. 
susta iş dairesine müteaddit mü
racaatlar yapılmaktadır . 

Bunun üzerine iş dairesi reisliği· 
Cumtıur!ye.ı bayramı pazara veya' 
herhangı hır tatil gününe tesadüf 
etse dahi o gün çalışmıyan işçilere 
her halde tam yevmiye verile.:eği
nı dün alak_'.1darlara bildirmiştir. 1 

Ayr!ca o ıtun çalışan işçilere de 
2 mısli yevmiye ödenecektir. 

Bütün fabrikalar peyderpey E
Y.ÜP sırtlarına, surler haricınc ve 
kısmen de Halicin bazı sahillerine 
na.klolunacaktır. 

Diğer taraftan mahalle araların
da dumanlar neşreden imalathane 
ve fabrikalara hemen şehir hari
cine nakletmelerı de tebliğ olun • 
maktadır. 

----00----

Milli piyangoda satılamıyan 
biletler 

.Malıye Vekaletı; milli piyango 
bhe.ermden sat mıyıınl•r hak -
kında yapılacak muameleyi ala • 
kadarlara bildirmı.ştır. 

Buna göre eskıden; satıJamıyan 
bı.etler keşıde günü öğleye kadar 
ıade olunabilirken badema kcı;i • 
deden bir gün e; ve sant 14 e kadar 
bayi erce her halde Zıraat Ban • 
kasına geri verileecktır. Bankalar 
bu biletleıi ayni günde ıptal cde
ceKler ve listesini ayni akşam milli 
pı) ango ıaarcsine bildirecekler -
d.r. Bu suretle. keşıde günü ucuz 
fıa la bi:et satılması da önlenmiş 
olacaktır. 

--0-

Kızıltoprakta )'Cni muhavvile 
werktzi 

Üskı.ıcar ve ha vailsıle Kadıköy 
c.hetındeki elektrıı< tenvıratının 
kuv;-etlendinlmesı kararlaştırıl • 
mıştır. Burun içın icabcden mu • 
havvile merk.ezinin kurulacağı 
mın:aka !ayin edilmiştir. Yenı bü
yük muhavvile merkezi Kızıltop
rakta inşa edilecektir. 

--<>--
Davacı ve suçlular 
bek lettirilm i yt>cek 

Adliye Vekaleti !rafından gön
derilen bütün tamımlere rağmen, 

1 
yıne mahkemelerde hlkın fazla sıra 
bekledigi, mesela saat 14 te ilan 
olunan bir davanın bu yüzden bır 
buçuk saat bile ge<:iktiği görül
müştür. Bu hususta avukatlar ta
rafından da ya'Pılan bazı yeni şi
kayetler üzerine icabeden kat'l 
tedbiri almak üzere tetkikler ya- ı 
pılmaktadır. 

- - ------ ---
j AVRUPA HARBiNİN YENi MESELELERı j 

Almanya Hava 1-Iücumlarına 
Hazırlanıyor 

Almaoyada yeniden toplantılar, mu
za.kereler oluyor. Buna dair &'elen ıeı .. 
craf haberleri her l'un gazete sutunJa
rına geçiyor. Almanya tarafından e
dilen ve sulh taarruzu adı verilen te-
9ebbüs akim kaldıktan sonra BerJl
nln artık bo!J dura.catını zannetmek 
yanlış olurdu. Bir taraftan &'arp cep
hesınde şiddeUI harekıita rlri.şlleceiJ 

tarzında rivayetler u.;rarla donerk~ 

politika cephesinde de Almanyanıo 

yeni bir faaliyete daha l'eçecefl dü -
füniilmektedlr. Şimdi ne du ünlilerek 
neye kar:ır verileceiinl anlamak için 
de uzun zaman ıeçet'ek deilldlr. Al
manyanın şimdi tekrar ne yapmak is
tlyeceil yakında anla ılacakhr. 

İngillı mehafillnln ne dU -ünduitine 
dair verilen maJU.mat ise Almanya ne 
yapmak lsteNe iste in İnrllterenin her 
lhlimall nazarı dikkate alarak hazır

landığı merkezindedir. 

Yine İnr-Ulzlerln tahminlerine &'bre 
bugünkü Almanyanın önünde b~lıca 

'u dört. nokta vardır ki bunlardan ter
cih edecektir: 

1- Yeniden sulh teklifinde bulun .. 
mak; 

ı- Garp cephesinde büyUk bir ta
arruza S"eçmek; 

3- :\olütteflklerin aleyhine azami 
zarar vukua g-etinnek için Alman tay
yarelerile inıillz, Fransız tayyare 
karar&';ihlarına taarruı etmt"k, İnl'ilb 
ve Fraruız miı. temleke yollarını tay
yare He tehdit etmek, İn&'lllz ve Fran

sn: ı-emllf'rinln bulunduiu yerlere ha
vadan laarruz etmek ve saire l'lbl; 

4- Sic-frld hattına çekiltrek oraya 
yerleştikten sonra tamamlle müdafaa 
vaziyeti almak. 

vaziyetine g-eçerek beklemek cihetine 
&ldJlecektlr. Fa.kat buna n1ukabll asıl iti 
~ava kuvvetlerine &'Ordurmek kahyor. 
IııgiJtere ile Fransaıun yollarını kts
mek, tehdit. etmek, bunların yıne mus 
temJekelerJle olan rabıtalarını orta.dan 
kaldırmak için en mükemmel vasıta 
ha,~a ku\'vctlerJ ile taarruz etmek du
şünulebilfr. 

Almanlar tarafından şu rll.Dterde 
muhlelif vesllelerle ortalıia meydan 
okundutu rörıiJdiJ. :\le eli unun ff'k
rar ecllldill c-örUldıi: 

Arhk harbe devam edileeektlr, If;up 
şimdi başfJyor .. SOz Alman tayynre1r
rlnindir... gibi. 

Eier harp devam cdeceksl" bunuu 
manası herhalde garp <'epheslnde .\i
man motörliı vesaitinden buyük bir Jş 
bekteneceii mana .. ı çıkarılamıy:ıca._ 1 • 
nı, ingillz a.,krri muharrirleri ya·ııyor. 
ÇWıkü artık sonbahar ya;murları her 
yerde yağarak toı>rağı bu vesaitin iıJ· 
liyemiyecefl bir hale ıetirmeie bat· 
lamışhr. Öyle ki rarp cepheslndt! mi..•
him harekii.t ancak ilkbahardan evv·Jl 
ba.,lıyamaz diyorlar. Bahar &ellr, orta
lık kurumıya başlar, ondan sonra, Jlk 
teşrin ayının arhk son haft~ ına cc
lindl Bu mevsimde taarruzlar' geri 
kalır, yok. a başlanmaz diyorlar. şu 

halde Alman tarafı karada yapamı7a
catını havadan mı yapmak istiyor? 

İngilizlere &'"Öre, Almanyanın böyle 
bir tasavvur beslediği muhakkaktır. 
İngiliz donanma ının bulunduiu yer: 
lere, İne-iliz ticarel l'Cmllerlnln top -
Jandıiı limanlara ve salreye havadan 
edilecek taarruzlarla büyük neticeler 
elde edeceklerini zanneden Almanlara 
karşı, İngiliz müdafaa vro;aitlnln mü
kemmel oldufu cevabı verllınrktedir. 

varacatı neticeye doiru gidecek"!. Jlet 
türlü tahminleri blr tarafa bırakmak 
Joi.zım geliyor. 

Harp tein söylenmi meşhur bir söı 
var: Birrok meclıullerlc dolu bir mu· 
adele. 

Geçen sefer Ka)7.tr Almanya ·ı har· 
bl iki taraflı ı-uruyordu: Kara harbi, 
drniz harbi. Halbuki burünku o\lmanfl 
için böyle görmek hem ~·anlıştır, hem dt 
fmkin~ızdır. Garp ("f'phe<Jindrkl harp 
de bir deniz harbidir. Garpt.:ıkl kara. 
harbi denizde muzafferiyet için yapı· 
Jıyor. 

Almanyanın rarpte ıtrl~ecril bar -
bin &'aye 1 Holanda, Belçika, daha 
sonra Fransa ve nihayt't de İnKIJt.cre 

sahillerini elde etmektir!. Onun iclD 
Almanya bir taraftan kara kuvvetlerUe 
garp cephesinde ııarbe hazırlıuuyor!'la 

da havadan tayyarelerllt, denizden de 
tahtelbahlrlerlle bu gayeye varmak ı
çln cahşacakhr. 

Almanya iı;in asıl ıa1e 'erbe!lt dt
nlze bir kere açılmaktır. Fakat bunun 
tein yalnız Dolanda, Beftlka. Fran 
ve İng-lltere sahlllerinl ele grçlrmek te 
kifl l'Clınlyecektlr. l'ukarılara çıkarak 
hvecln cenubunu da ele Kt>çirmf'li. Bir 
zamanlar Almanya inJparatoru İskan
dinavya !11.ahille-rlnl çok ·ever, yatına 

blnt>rek sık sık oralara ..-ld<·rdi. Sabık 
Kayzer oranın güzel manzaralarını ·ev ... 
mekle beraber klmblllr bir ..-un bura· 
Jarın askerlikçe na!lıiıl bir ehrmmlytt 
alacağını da diJşUntor('\< ,'\lmanya lçln 
buralaı;dan ne suretle lstifadr kabil 
olacağını hesap etmez drtlldl. Alman
lar İskandinavya yarımadasının sahil
lerini karış karq tf'tklk etmişll'r, Of· 
renmlı;;ler Vf" buralardan bir ,rün neler 
yapılabile-celini dü tinmU ltrdtr. 

Anla""ıhvor ki lu·def ,·alnız harp ha
linde bulundukları Fransa ve İnKilte
renin sahllle-ri dt~ildlr. lfolanda ,·ar, 
Belclka vır. Sonra i k ndlnavya mf'm• 
lekf."tlt>ri var. Bunlar bucünklı Alman
ya irin htop birer htdeftir .. ı\lman de
nlzrlleri ar;ık dt>Dİ7e. B:ıhrimuhitiatla

siye çıkmak istiyorlar. Garp C'rphtsln
de ne yapılacağı du i.ınialUrkru denizde 
de ne yapmak. liizım geleceği Ahnan
ları ('Ok mesguJ etmektedir. 

Onlar dti ünedursun bu.rtın politika 
ii.lemlnde yrnl bir vaziyet vardır: 

İsveç, 1'rorveç, Finlandiya , .. e Dani
marka _ılevletterl artık kendi araların
da bir zümre teşkil etmi r.:dular. 

Stokholmdekl konrl'ran~ brkleneıt 

neticeyi vermekte hiç ct>clkmtodl. Bu 
dört devlet menfaatlerinin tamamııe 

mü,terek oldufunu &örertk hal vt u
tlkbal tçln ona &öre blrl"lyorlar. Fin
landiyada Rus nüfuzunun Yf'rle-ııme l
ne, İsveç ile Norvecln dr Alman nü
fuzunun •ltına rlrmesint rbk lmkln 
verllmiyecektlr. DOrt ~imal devletl 
ayrıl umanda buKün milletler ar:ısw
dakl müşkuli.tı halletmf'k arzusunu da 
l'Östermlş oluyorlar. 

Küçük devletlerin de dünyada suı .. 
hun yeniden iadesi için buyiık bir arzu 
besliyeceklerl tabii ı-örülcblllrse de 
bugünkü Almanya lle İnrlltere ve 
Fransanm sulh aktı demek Almanya
nın yaplıfı emrivakileri ta dik ederek 
muvakkat bir zaman için harbi dur
durmaktaıı ibaret kala("aktır. Ondan 
sonra yeniden blr tecavli:'l vukua ceıtr
se ne o1acakT. Hulisa dört şimal dC'V

Jetlnin verdifl kararlar ht'rhanıt bir 
sulh tç. ebbüsü cihtUndt'n deill, Avru
panın şlm~llndr yeniden nüfus te~IJ 

etmek lstlyenlere karıı bu lmki.nın 
kapandığuıı göstt"rme,l itibarile taya
nı dikkattir. 

Devlet şuraMıoda 
mülıizimliklc>r 

Devlet Şürasında münhal bulu
nan ikinci sınıf müliızimlikler için 
bir imtihan açılmıştır. İmtihan ö
nümüzdeki ayın 8 ınci günü yapı
lacak ve yüksek mektep meı.ı.ın • 
!arı alınacaktır. 

1 KÜÇÜK HA BEKLERi 

* Birınci devlet resım ve ht)·kcl 
fiergic:i ayın 31 incı salı gUnu All'~ııruc.lil 
Sergievinde açılacaktır * Türkiye ile Almanya ara~ındi.1ki 
e ki klering hesaplarının tasfiyesı ıçın 
iki Alınan bankası mi.ımessill şehrimi
ze gelmiştir. * Şchır mecUsi tearınlsaninin bırin
ci çarşamba günü saat 14 de içtim:ı 

devresine başlıyacaktır. * Haseki hastanesınde yeoı yapılı:ın 
Ne~et Ömer pavyonu Cumhuriyet bay
ramında açılacaktır. * Kumkapı Ennenı kıll esi milte
veUi heyeti Patrf.khanenin karıı ın -
d.-.ıki kıliscyi 30 lır.ı ktm ile bır Ya
hudiye \'ermiştır. Bu h<idı c Ermeni
ler arwıuıd~ teessür ııynndırmıştıT. 

Bir Ermcnl il.i.ccarı bir cnclik kira be· 
deli olan 360 lirayı patrikhaneye tes
lime hazır olduğunu ve muka\•elcnio 
derhal feshcdilınesini lst.cınıştir Pat-
rikhane h5.diseyi tahkik etmektedir 

Ş1mdi ormanın ıç nde kol kol do
la:;ıyorlardı. Ormana kadar uza • 
nan bütün vollar aydınlıktı. Hüse
yirt köyliılcri ormandan çok iyi 
görebilirdi. Fakat, ormanın içi loş
tu. Ağaçların golgesi bu loşluğu 
arttırıyor, bırbırini güçliıkle gö -
rebi!ıyorlardı. 

İngilizler diyorlar kl: İngilizlf."r zaman bt,lmlf'dir; diyor
lar. İngiliz hava kuvvetltrinin ı\.lrn:ın 
taratına &'"ererek Sia"frid haltının ar
ka ında yapmaia mu"·arfak oldukları 

ke!!Jlflerin neticesinde ogr .. ~ndlklerine 
l"Öre orada Lehistandan dtinrn .\iman 
motörlü kıt'a.lan CiLfP cepheln~ ı-etl
rilmektecllr. 

-···-···-···-···-·· -···-· 
Husmen: 
- B"r asker kaçağı, butun bir 

koy halkını bu kadar uğraştırır, bu 
derece rahatsız ederse, onun cezası 
ölümdür. 

fDevanıı var) 

Daha ziyade hahra &'elen vr esa
sen alınan maliı.mat ile de UY&"UD dô· 
~n ihtimaller bu noktalardan 3 ün,·ü 
ile 4 üncıinun mu' af ık &'"orlilert>k Al
manların timdidrn onra ona .1'0re haw 
rcket edeceklt"ddir. Şu halde rarp Cf'P

h('; inde bıi) uk bır taarruıa grçmeyl 
göze alm:ıktansa. tamanıile müdafaa * * 

Aledeni hayat her.,e~·den ~\'\'ti 
sıhhi hayathr. 

• 
En bUyük cseriıniz, C'unıhuri ·rti
mb:dlr. 

3p111-•ı -···- - ·-
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Son 24 Saatt~. 
, . . "•·<'' "" ; ~ .: Neler: .• Ç>ldu ?. , ; . 

• 
ihbentrop'a cevap 
~::layn. Avam kamarasında 
ap ~Yliyerek Riıbbentrop'a 
ki· Vcrınış ve hulasatan demi.ş
beti •Bu .. harbin mes'uliyeti voe 
iınd ııı Yuklenmek mecburiyeti, 
kuk~~ donen ... ötclri mitletlenn. 
n Alın u ve .. H~nyoe'.inı ihl11ıl. e
l.o!tj 1;n hukumetine rııcıdir.• 
•nda b aluaks ta Lordılar kama-
· a ın ır nutuk söylemiş ve An
~ı ~~ak1n1ıı ehemmiyetini te

rçiJ d Tn~tir Batıriyoe N=ı 
etine ~terenın bütün gay
du&~ 1'84'ınen, Hitlerin sulhu 
t.r nu llladde madde anlat -

" ~lına ~aPlırJ ııları.n batmiıldan İngi-
. lluııa arı 22,715 .ton tutmakta -
~r~ 1~ukabil Ingfüzkrin mü
biıı : len Alman vapurları '° C 

0
ll<iur. 

ın~ Cephesine kar yağma~ 
ltıııda ~- Dün bilhassa Mozel'in 

r, ~it faaliyetleri olmuş-

J\sker Gözile 

ı ... CBir;fl,., ah'f d a.,.11ğ ·-'.. s ı e en devam) 
tak,j una şuplıe yoktur. Böyle 

1 
teuen U'de AlınaıVar bu taarruzu 

alan YapabiJirJer? En akla ya- 1 
Unku b 

1 
11oze1 iloe Ren arasından. 

'4.n d 11:-a1arda her ikı ordu doğ- 1 
r. lleıı 0ı:ruya temas halindadır
ıı, Ra boYuıı~an ıaar:uz çok güç, 

~ lsv· Yrı mumkundur. Belçika 
t ıcre ··. . 
llıleketı U<~nnden taarruz ise bu 

l'ı arası erı de Alman düşman -
araıııaı na. katmaktan başka işe 
Ralir-<1 · Zıra bu memleketlerin 
hudue~ SOnra varılacak Fran -
t~ u da Ren ile Mozel ara
t,~ 1:.\ık farklı değildir. 
~la l-.aı lllanlar bu cephede ta _ 1 
"iğ; lakkarlarsa, Fransızların de
ran v nben iki kiloınctreye 
1 li e 3 eylüldenberi tahkim et

. ~ı to~evzie çarpacaktır. Şid - ı 
"iiııııesiu· at"'.!i ile bu. mıwzün dü
. F'ak 11lıkan datıılınde olabi -
aıı ~t Alınan hücum kıt'ala -

llıı ınev tr .. haylisi yıpranacaktır. 
1tııııo il ııı~ sukuti'le asıl Majino 
e~?iJeliıı. erı mevzileri başlar. Bu 
~re kad derinh~i 5 _ 20 kilo
nık Usuı~rdır. Münferit ve da-
. lcıaı, i . e tahkim edilmiş <>l -
cll!n k~;~·1 haralarda da Alman 
'. hırı>alaııı:rının mühim bir kıs
~hinı olar k. Fakat bundan daha 1 
l.tajiıı a bu ara mevzilere va
le ic· o hattına taarruz edebil
~] .ın Almanların kendi ağır 
eı-;n~l'ına ve bilhassa demiryol. 

' ~i! bulunan toplanna mev
Phan ettınnoelen ve dehşetli 

. ~~er ~arfetmeleri J~ztmdır. 
:ıı lapı.~ ı;ıanlar bu ara mevzile -
ıııı_llııı ..._ €eniş mikyasta tank ı 
~,1taıa~ğa kalkarlarsa, bu taarruz 
''ar.., nı da çok zayıflatmış o
ıııı,nıııe Şanslarını azaıltırlar. Tank 
erı..._ adar, ara mevzilere taarruz 

erıı ··•e M .. 
liıa Çok' a1nıoya varmak ;çin 
iı, n• sar~man, hem de deh.şetli 

'() hatt a mecburdurlar. Ma
tcaba ına ~!dikten sonra bu hat-
1tııaı ~arabilirler mi? İşte buna 

erıımemektedir. 
ERKANIHARB 

EN SON DAKika 
• 

Iskandinavyalılar askeri ittifak 

yapamadılar 
Rlp 27 (A.A.)- Sltltlıolnıden cSe

vod:nia» rueı.etlDe btldirlldtiine röre 
Skandinav devleUertnhı konferansı es
nasında İsv<i> Ue Plnlandl7a t İ.ttk&n
dlnav devleti arasında askeri bir itti-

fak imsa<mıda ısrar etınlşleıwe de ba 
leltlll, Nor- ~rafından lhllrazl bir 
kayıt ve Daotmar.ka iaralw.tlan sarllı 

bir illrula karşllanmışlır. 

Şimal denizindeki hava akınında 
üç Alman tayyaresi düşürülmüş 
Londra 27 (AA) - Hava neza-

retinin biliirdiğiııe göre geçen 
cumartesi günü şimal doeniriııe ya-1 
pılan akın esnasında İngiliz tayya
recileri dört Ahnan tayyareJ;inin 
düştüğünü görmüşlerdir. Tayya -
roecıler, iiı; Alman tayyru>esinin a
ğır has3'I'a uğradığı.;u zannetmek
tedirler. Bu üç tayyarenin denizeJ 
i.mneğe mecbur ok!uklan, bunla -

rın mıirettebatından bazıları tara
fından teyit edilmektedir. 

Bunlardan biri bir balıkçı ge
mısi tarafından, bir diğeri bir muh
rip tarafından, bir üçüncüsü de bir 
Danima-rka vapuru tara.fından 
kurtarılnuştır. 

Hiçbir İngiliz tayyaresine veya 
gemisine isabet va.ki olımadığı ha
tırlatılmaktadır. 

Ruzvelt'in üçüncü namzetliği 
Vaıı~n 27 (A.A.)- Zlraal num 

Vallace, Avrupadaki harp vaziyeti do
Ja.nsile B.asvellln AmeriklJı ihtııilt

tan uu.k bulundurmak bu.liusUDdak.J 

c•J"T"eUerine devam eclebllmelli lobı ü
ç:üneü defa olarak lntıhabı tazım ı-el-

dfğinJ beyan etmiştir. Bıı beyr.oat, 
kongrede birçok tenkitlere maruz k&l
d.ığı i~in v,uace, bu beyandı bir na
zır sıfatue defll, şahsı namına yaptı. 
il.D..l söylemiştir. 

Brüksel ~~~li)kaBey~~a,1!~!~. b~~~~e?e evvel yap_) 
J.el bakundan Belçikanm vatlyeti tı,ğımız gibi bu seier de kendimizi 1 
hakkında malümat vermeğe Ame- müd.aiaa edeceğiz. Bu takdirde bü
rikan hükfrmetince davet edilen tün memleket, ordunun arkasında! 
Kra.l Leopold, dün gece Baeken şa- yer alacaktır. Fakat muhariµlerin 
tosunda Ame6kaya bitaıben rad - bitaraflığınuzı ilil.3.1 adeceklerlni 
yoda bir hitabe imt etmiştir. zannetmiyoruz. Sulh ve medeniyet 

Almanlar Sark Huau
dunu Tahkim Ediyor 

(Birinci sahifeden detıa~) 
llİTl.EB İSTIŞARELEJtB DEVAM 

EDİYOR 
Lendn. 27 (Hwnıd)- Bllhr dün p.. 

ce ve bugiin. ordu kamandanlariJe o
Z\lll müddet tsUprelertne de•am. et
miştir. 

ALMANYADAKİ MEVDUAT 
Londra Z7 (Hususi)- Almanyanm 

mali muza.yakada bulunduiu şuradan 
anlaşılmakta.dır. Tasarruf sandıkların
daki mevduat. ve sicorta primleri bü
kiımellen izin alınmadıkça t•klleml
yecektir. 

SOVYET - ALMAN HUDUDUNDA 
SİGFRİD HATTI 

Londra 27 (Hruı.ns.i) - Ga.rp cep
hesinde Sigfrid hath inşaatını başar

ıgış olan mühendis Tod IUtlf'r tarafm
dan davet edilmiş ve kendliinr Sov
yet - Alman hududunda da bir Sigf
rid haih yapma.sıw emretmiştir. Bu 
yeni hattın lki ayda başarıJma'iı da is
tenmektedir. Fakat mülıendiıı Tod yap
tıfı tetklkatlan sonra all.t ay mühlet 
lstemlşlr. Bunun üıernie bu va.zile 
kendisinden ahnmq ve Gentral Kayt
elin emrinde bulunan binba!?t Framele 
verilmiştir. 

BİTLER RESMEN HARP İLAN 
EDECEK 

Londra %7 (Hususi)- Deyli ~leylin 
Amsterda.mdakt muJ1abiri, HitleriD 
sabrının sona erdJjtnJ, Fransa ve İn
rlltereye bugünlerde re~me.n harp i
lin edeceiini bildirmektedir. 

Bitlerin kumandanlarla yaptıj'ı is
tişareler muharebenin Almanya. lehine 
ve en az 'Lelefaila ne saretle sevk ve 
idare edileblleceflnl anlamak içindir. 
İngDtereye karşı şiddetti bir hava 

muharebesi atıldığı takdirde, garp cep
hesinde taarnui hiçbir harekete &'e· 

9llınem.esi de m.ulıtıemcıdlr. Alman ıa
zelekrlnin İn.Pliere ale;rldne oon tle
rece şiddeut neşriyata ceçm.eleri ma
nalı &'Örülmekledlr. 

DOLANDA İLE TELEFON 
MUHABERESİ KESİLDİ 

Amslerdam 27- Almanya ile Do
landa arasmda dün kesilen "elefon mu
havereleri bugün de açıJmam•şhr. Bel
~lka ve İskandlna.vya memlekttlertle 
Alma.o.ya arasında da telefon muba
bere!oil yapılama.maki&dır. 

İNGİLİZ ORDUSU BİR BUÇUK 
MİLYON 

Londra 27 (Hw;usi)- Dün Harbiye, 
Bahriye ve Bava NezareUeri tarafın

dan mü terek.en neş.redilen bir tebliie 
göre, şimdiye kadar sllih altına alınan 
İncllh; ordusunun mevcudu bir buçuk 
mil)onu bolınuştur. 

ALMANLARIN BATIRDIGI 
VAI'C:RLAR 

.. 
BröU.I 27 (A.A.)- Belce alansı

nın Berlln muhabirinin blldlrdıflne 

l'Öre harbin bldayeUndenberi Alman
lar tarafından batırılan düşman ve 
bUaraf g-emilerin mttmu tonJü.to:ou
nun 500,000 1 bulduğu sureti u.mumi
yede iyi haber alan mahl~llerde söy

Jen.m.ekıedir. 

ALMASYADAN BELÇİKAVA 
İHTAR 

Londra 27 (A.A.)- ~rlindr çıkan 

cNachtausc-abe» gazetesi, Alman1anın 
Belçika tarafından ııllbaz e-dilen hattı 
hareketin bltaraflıj'a uyı-un olup ol -
madıiını tetkik etmesi lizım Keldiiint 
ya.zmaktadtr. 

Alman ra.dyo~unun bUdlrdl~ine l'Ö

re Bel(,·ika. g-azetelerlnin AJmanya aley
hinde propaganda ya.pmaları bu ihtara 

sebebiyet vermf!Ştir. 

Kraıl, bilhassa demıştir ki: uğrunda Amerikan milletin.in bu \============== 
_ 1937 senesınde Belçika müs- vazivetimizin idamesi için bize G 1 t d k" 

YJKSEK SOVYET MECl.İSİ 
TOPLANIYOR 

takiı bir vaziyette bulunduğunu yardım edeceğini ümit ediyoruz.• a a a a 1 Paris 27 (Hususi)- :\loskovadan bu

raya gelen haberlere « trt>, vüksf'k Sov
yet meclisi riya~et divanı yükst"k ~ov· 
yet meclisini 31 if"!jrinirvvelde revka.
lide bir fçtimaa davet etmeie karar 
vermi1tir. 

ilan ı>:miştir. Üç büyük kom.:;usun- ... c· 
dan her biri Belçikanın arazisine Paris 27 (Radyo)- u.ı~ıka Kralı ına yet 
ria~t ve istik.lal.mi garanti edece- ile Amerika Cumhur~ısı Ruzveft dün 
ği:ne dair kat'i teminat vermiştir. 

Belçika hükfuneti tarafından 
harbin bidayetinde memleketin bi
taraf kalacağına dair yapılan be
yanat bu siyasetin tabii bir ne

rece radyoda hitabelerde bulunmuş -
Ja:dır. Kral LeopoJd bilhassa şunları 
sö::rlcm.lştir: 

- Ru~velti.Jı daveti 'İllerine Ame-

ticesidir. Bu bitaraflık Belçika mil- duyuyorum. Belçlltablar garp mede
letinin an'anelerine ve .emellerine niyetini muhafazaya aı:mrtmlt'flcrdir. 
uygun olduğu kadar moemeket 
menfaatleri için de hayati bir ele
man mesabesindedir. Belçika bir 
harbe sürüklendiği takdirde ara -
zisi bir muharebe meydanı halini 

rikan milletine hitap etmekWn zevk 

alacaktır. 
Hollanda ile yanyana garbi Av

rupa hudutlarının teli'ıki nokta -
smda bulunan Belçika, bilhassa 
muslihane olan vazifesini ifa et -
mekted.ir. Bütün kuvvetimizle is
tilclalimızoe riayet edilmesini te -
mine hazınz. Taarruza uğnyacak 

Dün Geceki 

Fırtına 

Amerikanın, müşterek olan sulh ve 
medeniyet davasında. bize yardım e-
decefinden ftüphe etmiyorum. Ylnnt 
be' sene evvelki ribi, buKün de lstili
ya uğrarsak. on misli fazla azimle ken

dimizi müdafaa edeceflz. 
Ruzvelt ise radyoda şunları sıö1le

mlştlr: 

- Blz, hakllı:a-Ue yalanın nerede ol-
dufunu btll,yoruz. Yalan ne kadar ıelr.-
rar edilirse hakikate tahavvül ede -
mez. Amerika bitaraftır ve bitaraf ka
lacaktır. 

Bir Çin ticaret 

hey'eti geldi 

Dün sabaha karşı Galatada Ban
kalar caddesinde devriye gezmek
te o:an zabıta memurları sokak -
lardan birınde bir inilti duymuş
lardır. &:sin geidigi tarafa ko -
şan memurlar bir gencin kanlar 
içir.ae yatmakta olduğunu gör -
müşler ve derhal yaralıyı 3enjorj 
hastanesine kaldırmı.şlardır. Kar
nından ve muhtelif yerı.eri.nden bı

Bern 27 (A.A.)- Bt"rlindt"n btldiri-
1iyor: A',man istihbarat bürosunwı bll· 
dirdlğlne göre Slovak naı:n1ar mC"cllsl 
dün Bratlsla.vada toplanarak kabine
nin lstlfa~na karar vermi)Ur. Devlet 

reisi bu istlfayı kabul etmiştir. 

Tuka muva\ıkaten ba,vek.D.lf'tte ka
lacak ve i'.'ötifa eden naı:ırla.r cari işle

re bakacaklardır. 
çakla ağır su rette yara! anmış ol - A•7-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• =, 
d uğu görülen bu ııer.ç hiç ;iade ve- IR AD YO HABER LE RİI 
remeden yolda ölmüştür. Gencin " 
üzerinde yalnız beş lıra paradan Atlantikte iki Alman 
başka bir ;ıey bulunmamış ve hü- kruvazörü 
viyeti anlaşılamamıştır. Hadiseden 
haberdar olan nöbetçi müddeiu - Parb 27 (Radyo) - Cıty of Flind 
mumi muavini Rüştü, Gı>!ata baş Amerikan vapurunun müsaderesi 
komiseri Talat ve Emniyet mü - ı halen Atlantikte korsa·n vazife.ini 1 
dür1üğü cinayet masası şeflerinden gören iki Alman kruvazörünün 
konriser Alışan tahkikata vazı'yet mevcut olduğunu göstermiş!ir. 
etmişler, adliye doktoru Enver Ka- Bun..ar Doyçland ve Amiral Şer 
randa cesedi muayeıı.e e!nUııtir. cep kruvazörleridir. İngiliz fiılosu 

Dün maktulün cesedi bu civar- hoer ikisini de batırmak için takip 
da oturan beş yüze yakın ameleye etmektedir. 
gösterilmişse de, tanıyan çıkma - Litvanya kıtaları Vilnoya 
mıştır. Nihayet ak.,,am üzeri mak- girmişlerdir (1 inci sahıfeden devam) Bu sabahki Avrupa ekspresi ile 1.. h · · b -" 1 · 

·~h . . be k' 'd .. kk tu un uvıyeti !es it "'ıİ mış ve n-rlu' ı •7 (Rad•o)- Lllvanya •• -rü.ııgiirın tesi:rile birbiri üstüne ..,.,.rımıze ş ışı en mure ep Tophanede Dikim evinde çalışan ~ k ' -

birulirip sahile dü<>mü<ler ve par- bir Çin ticaret heye!i gelmiştir. K h kerlerinin Vilooya &'lrmelerl hususun-
.,. .. ' K 1 le .. b ve asımpaşada Kireç anında O· 1 d• SovYel ve Lilvan•a .. keri makam-çalamn..J•-'ır endi eri gorüşen ir muhar- 1 R' · K k k" .. d - • 

...-..~ . . . . Çinli! h . . d baz uran lzenın ara aya oyun en l•rı arasında h:>Sıl olan --•-adan son-Her iki vasıtadaki mürettebat nrımıze er, şe nmız e ı ,.,_ Ali - il d M taf - - -~ 
k 'ld ki "h · '-"'ll.Ç ogu arın ı>n us a og- r, Lfl .. an•a lut'aları bu sabah Vllnoya kurtarılını•tır Ayrıca Bog-azda ve tet ı er yapaca arını ve mu ım 1 Al ld - 1 ıl t z b • • 

~ · kt 1 ki .. 1 u i o ugu an aş mış ır. a ıta &irtni4Jerdlr. 
Büyükadada da bazı sandallar bat- nri arda mal a aca arını soy e- şu dak;kada katilin hüviyetini tes-
mıştır. 1 mişler, Türk - Çin ticaretinin te - bit etmiş bulunmaktadrr. Yaka _ Polonya harbinde benzin 
Yağmur ve frrtınanm karadaki 1 sis ve inkişafına da ç.alışacaklarını !anması bir saat mesoelesidir. Ci _ sarfiyatı 

3 - s o N T B L G a Ar- 27JJIBINclnş&tM 1t3t 

Almanya Sulh 
Bekliyemez 

(1 iaci sc.hifedeıt deoomJ 
burlyetl, söziindeA dönen, ölold mıı

leUerln hukukunu ve hiırrl;ı>ellnl ilıW 

eden Alman hükümeUne racldJr.a 

Bu, o demektlr ki: 

«- Sulh_ Sulh... diye bb ı;ok çır

pındık. Her türlü feda.ki.rlıiı )'aptık. 

Fakat, Almanya bu nlyazım.ua alcJ.no.. 
matlı ve PoJonyanın üzerine atıldL 

Bizim, buna &'ÖZ )'U.Dl&Caf1DU%1 sandı. 

Şimdi hareketinin mubalı addf'dtlm&
sinl ve kav~aya nihayet verllme1dnl 
lstiyen bir ç~z içindedir. 'Fakai, 

şimdi de bizim inadımız ve iuetinet
simb: ortadadır. Ölmrk var, dönmek 
yok. Harp bttiJen, harbe aebep olan 
Almanya için işıe at. l.şte meydan!.> 

Bunun içindir ki, bu defa Çt>mber
laynin nutku her vakltkinden mühim 
bir eda ve ifade içindedir ve tam.amile 
rer('eğin kendisidlr. An<'ak, bu vaziyet 
karşısında gönlün fstf:diği bi~ey var
dır ki, o da şudur: Mademki harp ola
caktır ve bu harbi yapmatl.au Alman
ya sulha dönemlyt><'f'ktir. Bari, Alman 
umumi kararg;ibı bütün ltoılarını ça
buk oyna.sa da, harbin mukadderab 
bir an evvel taayyün etse ve insanlık 
tekrar lsllr.rar ve sulha avdet etse. 

Bu dilt"ie sanırız ki. i•tlrak f.bniye
celıi. kimse yok.tur. 

ETEM İZZET BE'.'IİCE 
ı •• 1 ••• 1 ••••••••••••••• 1 ••• 

Ameril< an Bandıralı 
Yabancı Vapurlar 

(1 inci sah•fed.en devam) 

rilmeden evvel 4 ayan azasile ti
careL harbiye, bahriye ve maliye 
neza.rel..Erinin dört mümessılinden 
mürekkep bir milli bitaraflık ko
misyonile Reisicumhuru A ıs1 ,.şa -
r.ede bulunmas na dair Davıs ta- 1 
rafından yapılan teklif de ayan 
mxlisince el kaldırmak suretile I 
reddedilmistir 

Ayan meclisi, Amerikalı olmı - ı 
yan br dev:ete kar~ı meşru bir mü
dafaa harbi yapan Amerikalı mem-ı 
leketler hariç olmak üzere gerek 
su'.h garekse harp zamanında ec -
nebi memleketlere silah ve cep -
hane gönderilmemesi hakkında de-, 
ııwkra!lardan DoWney tarafından 
yapJan tek:ifi 27 reye karşı 55 rey-1 
le reddetmiştir. 

Siyasi mahfillerde söylendiğine 
gö:e yukarıdaki toeklife karşı ayan 
mecl:since alınan vaziyet hey'eti 
umumivesi it barile silahlara ko
nan ambargon un kaldırılması me
selesine karşı meclisin hislerini 
ifade eden bir jest mahiyetinde -
dir. 

Ayan meclisi, kambiyo muva -
zene sermavesinde muharip mem
leke'leri.n ·her biri hesabına 20 mil
yon dolarlik dövizden fazlasının 
Amerikan maliyesince kabul edil
memoesi hakkında Taft tarafından 
yapılan teklifi 37 reye karşı 47 rey
loe reddetmiş• r. 

Ankara' da ki 

Geçit Resmi 

(Biri11ci sahifeden devam) 
~u filoları da büyük geçit re&

mine iştirak edecek, 18 paraşütçü 
atlıyacaktır. 

Bayram şerefine Şirketihayriye 
idaresi pazar gecesi saat 1,30 ve 
2,30 da Köprüden Boğaza 2 vapuı 
kaldıracaktır. 

Denizyolları idaresi de biri 1,30 
da Köprüden Kadıköy ve Ada -
!ara diğeri 2,.3() da Kadıköye 2 va
pur tahri·k edecektir 

• • 
Cumhuriyet bayramı münasebı!-

tile rad)'Qmuzun fevkalade bir 
program tertip e•t./':ini dün yaz
mıştık. 

Radyomuz cumartesı günü saat 
13 te 

0

Başvekilimizin söylıyeceği 
nutuktan son.ra o gün saat 13,20 de 
Ulus meydanında genç izcilerimi
zin yapacağı and ıçme merasimini 
ve pazar günü de saat 14 te Büyük 
Mill<>t Meclisindeki kabul resmini 
ve ayni gün saat 15 te Ankara s!.ad
vomunda icra olunacak büyük 
~esmi geçidin bütün tafsilatını ay
nen nakledecektir. 

Diiıer taraftan bu sene radyo -
muıxla bir yenilik olmak üzere, 29 
teşrinievvel geces; saat tam 20,30 
da tarihi Ankara kalesinden atı
lacak olan bayram toplarının ses
leri de radyo mikrofonile olduğu 
gibi veriloer~k bütün memk!ket ve 
dünyaya duyurulacaktır. 

Eğitmenler 
kursu 

(1 ınci sahifeden devam) 
13 yaşlanndaki çocuklar mektep
lere alınacaktır. Talebe sayısı 50 yi 
tecavüz ettil':i takdirde 9 ve 10 ya
şındaki çocuklar alınmıyacaktı:r. 
Bu çocuklar üç yıl tahsil görecek
ler ve bu üç ytl içinde yeniden hiç 
bir oocuk ahnmıyacaktır. Üç yılın 
sonunda 'eniden 9, 10, 11, ve 13 
yaş ıdaki çocuk:ar mektebe alına
caktır. Egi'menler bu talebeyi o
kuttuktan maada en az haftada iki 
gece de köyün yetişkenlerir i oku
tacaklardır. 

5 - 12 köy bir mın aka itiıbar edi
lecek ve bu köylere bir gezici baş 
muallim veri cceklir. Baş mual -
llmlerin bu köyleri b'r hafta için
de gezebHrnel("l'i gözönüne alma
cak ,.e mıntakalar ona göre tesbit 
edilecektir. Baş muaıllimler, mın
taka.ları dahilindeki te.ftişleri müd.
detiııcoe her gün yüz kuruş pul pa
rası verilecektir. 

Batray bir mayine 
çarpıp batmış 

Almanyada K.rup t.eı:ci.hlanna ıs -
marJa.nan ve harp dolayıslle me.mJe
ketlmbe gelemtyen Batıra1 tabtelba-
hlr l'em.im.iı Alman denb kuvveUerı ... 
ne llha.k eclllın1'ti. Gelen haberlere &'Ö

re. Batıray Açık denizlerde ,.-aphtı ae-
fer esnaa0 d• bir mQne çarparak b.1.t.-
mlfiu', 

---
tahribatına gelince, Eyüp, Kasım- ilave etmişlerdir. nayetin bir kadın meselesinden iş- Londra 27 (Radyo) - Berlinde 

11::'"'1&1izm b&:1Taiımttdır. paşa ve civarında bazı evlerin alt 1 B -<>---
1 

I lendi/ti zannedilmektedir. sa.la.hiyettar bir Alman, dört hafta 
e katlarını sular basmış, yüksek yer- at1rı an vapur ar - • - - - devam eden Polonya muharebe -

ıı~~~::~eık:;!~~~·k =~t~~r~e~ç~~~p:~~~;:,n t~~-ı ik~:~:d~7 v~~~~~ dah~~~~l,mnm~~ııııııııuuouır.mıııı~~ıııııır'\ ~~~e ~~Faz\":ı::zfni!::~~n Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
"""'===========be=ıa=·=v=e=le=v=h=a=la=n=d=ü=şm=ü=şt=ü=r=. ==l=m=ı=ş=la=rdo=ı=r=. =========,-- G LJ N D LJ Z -- miş olduğunu söylemiştir. Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal kt'ser. 
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Ateş l Topun ağzından çıkan mermiler 
..... ı. bir anda hedeflerini buldular 
ıı.,_ ı. ••• 1 

tq)I idive 
\l · l dat; ,, bodoloifamaJ1ın1 ok,ıyan 
,_~boıuşu l<'ıktarın azal1$t, kopıikle-rin 
oı, •n ıı,.~""'ıncLı. durdu. Fener bur
'•'- b .. lc1[.., llldt:kl iri blııa., top başın-

., "P.t\ Ilı' 
'ti ltı"~at Urf'Uebata Jıedef vertle-
4~ \ı\til\tn ~ de ta.n.ıim edildikten sonra 
)!: ti\ tı ~~p rürü.lti.ılerln~ mf'ydan 
ı_ IJnı ht 1 hartkef.fo devamın mahl· .. .._ nu, L 
-...uıltuı · ':ıvraınUJ bımlunan TUrk 
......_ .\ı......,111 kutakla.rınd;,1, ('ınladı: 
' 'l' ""· ••ıuı \ı;'1U:t.ttıe afı:ındau fırlıyan ve \iimşek 

t) "ada &'oı kama hran rn<'rmile-r 
~ ""l il hC'df'flerini buldular. Biraz 
tıa ıtıanc1 

" "i,-.;, a, l\l1ktdon~a mu;ıvtn 
~ ""'tuıı · 

1'Jcr-ı:ı d ll.rı trt>baneliğl infllik e-
.. ._ UJUIJ.ıt ,..._I\ bir rumburtiıye t~ fı -

.. ··>Jeıa tnrna k aşUildi. Bu infil:ikla 
l' ~ tlb· drh etli bir 7.f'lzf'lt've tutul-
t~ . 1 huıu d - ' 

lnıı 11 ug-u yerd~ ~allandı~ 
l'J l'\ltt"i 

ı.. "l't in 1 n camları .pnı:ırtılarJa 
Ilı+ 1l\ le~ \,Bu, Sir:ı ada. ındakı dlış· 
~l t}qlleru arut fabrika ınm ·rurk 

ıtıf iı:ıı e !•hı:uıa tahrir, v ... imha e-
li, d11.1ıyaya ilin (•(1 n biricik b • 

~ .• ~lttldıyp 
'•~ı 'k b._,ı: rınına başlarken yaplığı 
ıq >et tld ı la muazzam bir muvaf-

l'ttltb· f' f'bn • barut rabrik ını 
ır >·aptıktan sonra muvatfa-

kiyetin!n dertteslnJ ölçmete bile lü 
zum g-örmedt"n adadan u:ıaklaşmı,, 

korkudan uıriyerek kiliselere dolan ve 
atr:ze resimlerlnln karşısında diz çö
kerek hayatları için yalvaran adaba 
ların kapıldıkları dt'hşek kulak bile 

asmamıştı. 

2 k3ounusanl sabahını böyle bir a
teş fe-shvali ile idrak edrn babtsu Şlra. 
adası tahine atlarken yiğit Türk kru· 

vaıörti de Beyrut yolunu tutmuştu. 
Damldiy('nin büyük bir derdi vardL 

Bu dert, su\•ariyi herşeyden fazl:ı mcş-
gul edlyo!", atıldığı bü1ü.k maceranın 
ideta haya.tı muabt"sinde buJunu1or
du. 

Xömur meselesi ... 
Hamid.iyi'! Nara.dan barPket ettiği 

gün, yani şıra bombardımanından blr 
gün e,·vel ttkmJI kömUrlüklerlnl hka 
basa doldurmuş, ondan sonra hareket 
etmişti. Faka.t şu hepsi 80 mil içeri .. 
ıind bulunan 5 • 6 ~aaUik bart"ke· 
tinde kömurunün buyük bir kısmını 

harcamıl}tı. İlk kUmur posta!ımı ancak 
Reyrutta )apablle-cektl. Binaenaleyh 
Şira bombardıma.nmı müteakip i'lti
mC'tıııl alarak iJerlrml1e koyulmlllit.u. 
n.ınw9ır. zııµuı •11muıruop u~we:ı o 
yerine Ereğli · kOmürü· ko1lanı1ordıı. 
Yine o z.amankl Erej'll kömürU İne-iliz 

kardil kömürtle mukayese edlJince ka- .._ "' ,. -.~ 

=
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•vLIK M .. 0 •zıN 1 
Fransadaki Leh hükumeti - • icabında günde 3 k""" alınabilir. • -

ille ve randıman bakımlarından çok Loıı<lra 27 (Radyo) - Lltin A- IİmmmmmmmmmmmmmmmmİİİİmmmmNimmİİHmmmİİİİ 
düşük bir netice veriyordu. Amlraı c::::z = merikası hükUme~leri Fransada tıe- ! 
Ramfzin bütün ısrarına ve ricalarına 2 inci Te,rin :-1 !§!! şekkül eden Polonya hüküınetini 
rağmen Bahriye Nf'zareti donanma1a : Nüshası Yepyeni~ Br _ tanımağ ak.arar v~erd.ir. 
Kardil kömürü vermiyor, Ancak Ereill ~ şeklide Çıkıyor. İran kabinesi İstifa etti 
kömürü l'Önderiyordu. 55 • d = Paris 21 (Radyo)- Tahrandan p-

Hamldlye de akına çakarken Erefll = MÜ v e % z 1 le r en =- len haberlere &'We, İran kabinesi isU

kömürü almış, ancalı: ihtiyat kömürlük- ı- A ray ı n ı z • = fa etmiş, eski ad.Ji1e nazın yeni kabt-:::i :~:~~:?2:.;::I:!~~~ \suuunıınnıınııııuııııııııııııııııu:ıımınıual ~:~ :::.~1 0::::.~:. !:1: e:=~ 
için gemiyi tam hula yolla.ı:uhmu1or-

du. 
Şira adasını topa tutarak bir düş

man muavin kruvazörünü batıran ve 
düşmanın tek barut fabrikasını ha.va
ya uçuran Türk kruvazörü, bu hare
ketine karşılık Averofun takibine uf
rıyacağıru düşünerek blr a.n evvel Bey
ruı istikametinde uı.aklaşmayı istiyor, 
Averofla karşılaşmak halinde deruhte 
ettiği vazlfenJn ba,a.rılmasına meydan 
kalmadan batırıla<"afını takdir edJyor

da. 
Halbuki netice htç de böyle olma

mışlL 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi 

Otobüsle talebe 
nakli 

Muhammen mikdarı 

20 kişilik 

180 adet 
Muvakkat teminatı: 203 liradır. 

İhale: 9/11/939 Perşembe saat: 14 

Muhammen 

2700 lira 

Ttutarı 

1- Fakültemiz talebesinin lıaltada birkaç de!a lüzummıda Lrtanbula ve ci
varına otobüsle götürülüp tekrar Fakülteye getirilme.si eksLtmeye çık.anlm~tır. 

2- Eksiltme Beyoğlu l\1:aliye Vekft leli Liseler Muhasebeciliği dairesinde 
toplanacak olan Fakülte Mübayaat Komisyonu huzurunda yukarıda yazılı gün ve 
saatte yapıJncaktır. 

3- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunda yazılı evsaflan haiz 
oln.akla beraber muvakkat teminatın ya tınlcbğına dair makbuzla bu gibi nakil 
işlerile allı.kadar olduklarına dair v~ik ve yeni sene Ticaret OdMl veya unvan 
tezkereler;ni komi~yona ibraz etmeleri meşıı..ıttur. 

4- Şaı1.namcyJ görmek istiyenler tatil günleri hariç Büyükdere BahceköJ" 
Orman Fakültesine müracaatları. •8861> 

Pastil Antiseptik 

Soğuk algınhğı, ııeılıe, ve tencllı.ıs :yoliari:le ge
çen: l:ıastahklardan korur, grip ve boğaz rahat -
sızlıkk1ruıda, se; kısıkbğmda pek f~ -
lıdır_ 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOOLU -İSTANBUL 

Hamid.iye Şiradaki baskını muvaf
faklyeUe başarıp adanın önünden çe
kildikten sonçı. kilbclere sığınan halk 
hükümf"t meydanına toplanmış, ada 
kaymakamının önünde bafınp çaiı

rışarak ıırtık mal ve canlarının emni
yt"tte olmadıiını, Tllrk donanma.sın -
dan bir kruvazörün ad:ıyt harabeye 
çevirdliinl bir dene-me sayarak tekmil r 

linUllU Bugün •ıınınıuıı•aıınuıınıııınoımııınıınnınınııın111nnıııııu 
donanmanın hÜC'umu karşısında ha.ile
rinin çok feci olacaitnı, buna bükU -
metin mini tedbirler almasını, yoksa 
adayı boşaltarak Pire, Srliuaik ve A
tinaya kaçacaklannı söylüyorlardı. 

{Devamı ııar J 

SAKARYA RACANIN HAZİNESİ HA M o N ~ 
I
= Sinemasında TÜRKÇE SÖZLÜ - ŞA.RK MUSiKiLI R OY A H H O 1 
:=1111111UmnlllllJIWWilWlllllllUIJlllBllllilllllı. İlaveten : 500 Metrelik Fevk.alide hir R E N K L t M t K t 4JllDllllH1DlllUIWWIDIDBIHllllmBııııııııt 
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Hakkile Kazanılmıı Bir Şöhret 

ALİ MUHİDDiN 
HACI BEKiR 

Devlet Demlryolları ve Llmanları 
ltletme u. idaresi lllntarı 

İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 
3 liste muhteviyab muhtelif malzeme 9/11/1939 Perşembe günü saat 15 den iti
baren sıra ile. kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etüji vesikalan ve tekhflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lilzımdır. 

Şartnameler (140) kuru§a Ankaı:a ve Hayda~ veznelerinde ~atılmak-

tadır. (8780) 

No. Miktar lımi 

1 
J 

8 

ton 

400 
(400 
(160 
200 

Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benzin 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

28000 
69500 

41600 

Mu vakka t 
te minat 
Lira 

2100 
472~ 

3120 

* • 
İsim, miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda ya

%J1ı iki liste muhteviyatı malzeme 8/12/ 1939 Çarşamba günü saat 15 ten itibaren 
ve ~ ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ı1e Ankarada idare binasında 
oatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalaıtı•da yaı.ıh muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekJif1erini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisll
ii.ne vermeleri lAzıındır. 

Sartnameler parastt olarak Ankarada malzeme 
Tesellüm ve Sevk Seflilinden dalıtııecalttır. 

dairesinden, Haydarpaşada 

(8649) 

Llıte Malzemenin ismi miktarı muham men 
bedel 
Lira 

muvakkat 
temina t 

Lira 
No. 

1 

2 

Muhtelif amyant ve klinıril 

malzemesi. 
Muşamba ve linoleum 

'450 Kg. 6198 464,85 

!700 Metre 9610 720,75 

-----------------------· ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 1 
Cumhuriyet Bayramı MUnasebelile PAZAR GünU 
Adi günlere mahıuı tarife tatbik edilecek ve gecesi içi• de 

1 Köprüden Botaza ve Botazdan Köprüye fazla seferler yapılacakhr. 
Tafsilat Vapurlarla iskelelere asılan ilan varokalarında yazılıdır. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Evvelce Müneka!At VekAlelınce yapılan il4nla, 15 Teırinıevvel 939 tarihine 
ltadar kabul ed.Jleceji bildirilen. İngiJtereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki 
tekJ1fler 31 Tqrinievvel 939 tarihine kadar kobul edilecektir. (8472) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahtıalma 
Komisyonundan : 

Meyvanın cinsi 

Razakl 
ÇelUrdekııiz üzüm 
Amasya eriği 

mikdan 
kil o 

400 
400 
800 

muhammen ilk 
bedeli te mi· 
kuruş natı 

24 ) 
22 ) 
119 ) 

Lira 

eksiltmenin 
tarihi ıaatl 

Kayısı çekirdekli 800 44 ) ll l 1/11/939 ı~ 

Elma (Gürnüe. Amasya 1200 J9 ) 
Ayva 700 14 ) 
Ceviziçl 250 44 ) 
İncir 850 24- ) 

Mektebimiz için 939 mall yılı z.arfl'lde mübayaa edilecek olan yaş, kuru 
meyvaların cins, miktarı, muhammen b edeH ve ilk teminatı ile eksiltmenin 
larih ve saati yukarıda gt>sterilmiştir. 

Taliplerın şartnamesini gormek üzere her gun ve eksiltmeye girmek için 
~de belli gün ve saatte G~üşsuyunda yüksek mühendis ınektebi binası içinde 
ftôplanan satınalma komisyonuna mıiracaatları Jl8n olunur. c8329> 

Sahip vı neşriyatı idare eden Bqmuharrirl 
ETE.'lf iZZET BENİCS 

Buıldıt' ver• SON TELGRAF MatbU11 

No. 127 Yuan: M. SAMI KAKAXU. 

Cinevizliler Ateşin Kesilmesini Fatih'ten 
Rica Ettiler. Fatih Ateşi Kesmedi 

DOrduncü. gunu işbu köprü uzerinden 
İstanbul yaktı!ına top ve ask.er geçi
rHmeğe başlandı. Bundan :sonra. Türk 
donann1ası şehrin sur aı ı onöncıe de
mir attı. 

Rumlar. Türk gern...ennı: ve ktL""U
Jan kc.iprUyO, Rum ateşi ue yakmağa 

kalkıştılar Bu mtih..ıh vazi!eyı dalu İ
talyan kumandanlannda.1 cJan Kok> 
deruhte etmışti. 

Bunun için Jan Kr>k, Rurr ateşi ve 
sair mevaddı uşta e_yi t:avi uç kil
çtik gemı ın ap ve bu gc nıler içme 

aldıgı kırk kadar ı· lyan gemici ,le 
bır k r k geced ru k dor<ı. 1m41sı 

vc- k r k pru ıstık ;netınde ha -

rekete geçt füı kler a ıa rrıutryak

kaz ve k'usuz bir hala b u uyor-
1 rdı. 

Jan Kc Jn ıeır. ,eı ı ulct e köprü-
ye do , u yana r; F kıt, T~k ge-
mıc erı karukoı r va ıta..ıle der-

ha ı "ıan lerdı. Agır ve ant brr 
topçu ba k ı ile Jar Kokur ıemıle -
Tın. Ken ıJe be aber cı.enız. dtbine 
inC.:-c:! c . 

R~nlar • lıu dclak.i m\.. \ aCCllkıyct-

sizlikleı i kendilerini bCU-biltün yebe 
düşürmuştiJ. Imparator K~tantin ~ız

larmışt 

Bu vak'adan ı::onra, fiazreti Fatih, 
Ha,.ı; içini kat'iyyen düşman gemile

rınden temizJemiye kara.r verdi. Tef
riksiz oıarak Rum ve Ceneviz ve ec

nebi ıemilerJni batırmak ı;in Galata

nın listündc vaki «Sen Tcodor> tepe
l!ll u1.e ınc ağır toplar koydu. 

Turk top!" ı, Haliçte ve zincir al
tında bulunan gell"'ılerı döğmeğe baş

ladı. Bunun üzerine Cenevizliler Haz

tetı Fat he r;-uracaat ederek tıman ta
lebinde bulundl-!ar. Kc dı gew eri

nLi batü->ır. ve kendılcr :ıe mahsul 
get. ·en ecnebi gemlJenne zarar gel-

11 de'l bahsettiler 

Hazreti Flrtı. , ce\: =:ıp vcrdj 

- O ıcmılcrin t.ca et ıç..:_9 değil, bel

k m dafıine mı.:a,·cnet ,çin gel.nıfş ol
du unu ve bu rutlln def :ı.tle müşahe

de eC.ıldigı ıhetle ateşın kesilemiye
ceği bıid.rilc • 

Galata önilnde bulunan gemilerden 
bjrisı birinci eı:u.ıahtta batırıldı. Di .. 

Satış ilanı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Edip ve Ser i.le ve Hayriye ve Seniye tara1ından Vak.d P aralar İdaresinden 

24594 ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gös
terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı sablmasına karar verilen ...-c 
tamamına yeminli üç eh livukuf tarafından (6912) lira kıymet takdir edilmi§ 

ı 
olan Beşiktasda Cihannüma mahallesinin Serencebey yoku.ju.rıda eski 49, 49 mü
kerrer yeni 57, 59 kapı sayılı kayden sağı Gaz.i Osmanpaşanın sel3mlık dairesi hah 
çe.si, solu mezkür konağın mü.ştemiltitından bahçenin müntehasında it!aiye ka
rakolu arkası kAmilcn emlfıki hümayun bahçesi ve arsası ve cephesi Serencebey 

yokuşu ve tapu mahzeninde mevcut 10/ 8/1299 tarih ve 151 dosya No. lı haritıı 
suretine ve ehlivukuf raporuna göre de iki tarafı em1Aki mi.lliyeden bahçe ve 
bir tarafı Osman Paşa konağı ve dördüncü tarafı da Serencebey yokuşu ile çev
rili 432,37 metre murabbaı mikt3rında : ahbnda dükk.ftnı olan evi icra kılınan 
açlk arttırma netice.sinde (6002) liraya Seniye ve Münevvere ihaeısi icra kılın
mış ise de parayı vermediklerinde"l icra ve iflas kanununun 133 üncU maddesine 
tevfikan ihale kararı feshedüerek kendilerinden evvel en yüksek teklilte bulu
nan Adviye de arzetmiş olduğu bedelle aJmağa razı olmadığından 133 üncü 
maddeye tevfikan ihalesine karar verilmiştir. 

EVSAFI: 57,81 No. lı kapılar konağın her iki kısmına aittir. 59 No. Iı ma
hal ise konağın altında evvelce oda iken sonradan dükk.Ana kalbedHmişUr. 

81 taj No. 1ı kapıdan girildikte zem ini çimento bir koridordan çift kanatlı 
kapı ile girilen taşlıkta sağda zemini ,mermer soğukluk yerini havi mermer kur
nalı ve termosifonlu bir hamam ve .zemini mermer taşlıkta bir heli ve bir 
mermer musluk, j.k.isi içiçe olmak üzere bir sofa üzerinde üç oda ve sofadan ini
len kilerde bir sarnıç ve bir musluk ve hariçten geçilen zemini çimento şaplı ve 
mermer yalaklı ve içinde kiler ve kömürlüğü havi ve üzerinde odası olan bir 
mutfak ve bina altında bir bodrum vardır. 

59 No. lı mahal dükkflndır. Cephede mermer çi!t kannth kapısı üzerinde 
asma odası mevcuttur. 

57 No. lı kapıdan girildikte: Zemin katında 7.emini çimento şaplı bir koridor 
Uzerinde zemini çimento ve kısmen mal ta döşeli ve sarwçtan musluğu havi bir 
mutlak mahalli, c;itt kanath kapıdan gir i ten :z.emini mermer iaşlık üzerinde bir 
oda ve bu odanın yanında koridor üze rinde bir sundurma vardır. Ayrıca di~el" 
bir oda ve bir helA mevcut olup bunun altı sarn ıçtır. 

BİRİNCİ KAT: 57, 81 No. lı kısımlardan ayni ayn merdiven olup bu kı
sımlarda iki sofa, dokuz oda, iki hela, bir salon, bir mutfak ve bir haınam yeri 
vardır. 

İKİNCİ KAT: İki sofa, sekiz o~ta, bir salon, iki helA ve bir hamam mah~hi
dir. Arka cephede zemini c;inko IJir bnıs vardır. Ve odanın birinde mernu:r t..ir 
musluk mevcuttur. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir sofa, iki ?da. ve bir çatı ara~ından ibarettir. Her ik. kat 
mutfaklarının zeminleri karesim.n. ci<'şeli ve maltız ocaklıdır. 

UMUMİ EVSAFI: Bina dahilen ve haricen boyalı olup t('rkos. havag.~tı 1r.~i
satları mevcuttur. Binanın zlriıin ka•ı k!lırgir diğer katlan ahşaptır. H.1rıç~en 
bahçeden birinci kata mevsul bir <le:ıı.ir merdiven ve cephede şahnişler v~rdır. 
Zemin kat penc;ereleri demir parn.arıklıklıdır. Bahçede bir havuz ve muh·~1 if 
meyva ağaçları mevcuttur. 

?w1ESAHASI. Umum sahası 432 ... 1~1 metre murabbaı olup bundan 26114 
metre murabbaı bina geri kalanı bahçe ve aydınlık mahallidir. 

Yukarıda hududu, evsaf ve rnesahası yazılı gayrımenkulün tam~ımı ac;ı~ 

arttırmaya konmuştur. 

ı- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnan1esi 21/8/939 tarihınden iti .. 
J>aren 938/1236 numara He İstanbul dördt.ıncü icra dairesinin muayyen numa~ 

rasında herkesin görebilmesi için açıktır. İHinda yazılı olanlardan fazla mnlU
mat almak isteyenler, ~bu şartname)fe ve 938/1236 dosya numarasıle mt"mu
riyetimjı.e müracaat etroelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ic;in yukarıda yazılı kıymetin yüzdE> 7 .5 nisbetinde 
pey vE>ya millt bir bankanın tfi"minat mektubu tevdi edilecektir. Madde 124. 

3 - İpotek sahibi nlacakhlarla diğer al~kadarların ve irtifak hakkı t;a~ 

hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı işbu iHln tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
blteJerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan 

tapu ır:icillile sabit olmadık~a satış bede linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini o

kumuş ve lüı.umlu mahlmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 16/11/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 18 ya 
kadar İstanbul dördüncu iC'ra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en 

çok arttır ana ihale edilttektir. 
8 _ Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 

itinde pnrayı vermez.o.;e ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en y~k
sek teklifte bulunan kimse arzet.ıniş olduğu bedelle almağa razı olu~a ona 
razı olmazsa veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çı

karılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler itin y üzde beyten heı;ap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme 

hacet kalmaksızın meınuriyetimizce a lıcıdan tahsil olunur. Madde 133. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı nı yirmi 

senelik vakı! taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzi fat ve telllıliye resminden mütevellit 
belediye nısumu ve müterakim vakıf icar~i alıcıya ait o'ımayıp arttırma 
bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İs
tanbul dördüncü jcra memurluğu odasında işbu ilfın ve gösterilen arttırma 
şartnamesi daitt!inde ıatılacağı Han o lunur. (8900) 

~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
cumhuriyet Bayraınında Askeri 1wfü z.e açıktır. Gıri$ 6 kurtıştur. 

4674> •8860> 

ğerleri Galatanın e\·leri .altına c;eki
lerek yııkaları.:ıı k ... ta ·dı. 

I.!unı.ınla berabt:r Türk tı....pl rı ateşe 

dC'vaır eıtıler 

Turk donanma.:;ı , yirmı bın tren .. 
d.....:? Jle. mahluz oldLkları halde Kô -
ğıthane suyu mansabında k.ı ;ı H • • -
cin methaline doğru yerleşınış bulu -
nuyordu. 

.__, •-balar, ıterllU' 

ııercleler Y-11- lıa tilrlti 

TEFRIŞAT 
Levazımatı , Be7of Junda BAKER 
malaz.alarmda her yerden m üsait 
tarilar "Ye ucu fiatlarla satılmak
tadır. Beyaz etJ'• dairemizde ha
seler , yalak oa l"fafları ve TÜDlÜ 
yatak örtülerinin fialları kıyas 

kabul etmez deretede ucuı:durlar 
ve rekabetten iir idfrler. 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Dairemizin 937 /4802 numaralı dos

yasile mahcuz olup bu kere paraya 
çevrilmesine karar verilen İstanbul 
Ankara caddesi Aydınlık matbaasında 
3 adet kasa ve 90 kilo pnntaj hurufa
tının birinci açık arttımıası 7/11/939 
Salı günü saat 12 den 13,5 kadar l!a 
edilecektir. 

Bu arttırmada mahcuz eşya m uham
men kıymetinin % 75 şini bulmad1ğı 

takdirde ıkınci açık arttırması 11/11/ 
939 da Cumartesi günü aynj saatte ifa 
edilecek tir. 

Alıcı ol anların muayyen gün ve sa
atte mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaat ederek almaları ilftn 
olunur. (21397) 

İstanbul Eınniyet Sandığı Müdürlü
ğünden; 

Tashih ilanı: 
Gazetemizin 15/10/39 tarihli nüsha

sında. 4 Cli sahifesinin birinci süt"'Wlun
da çıkan Sandığımız borc;;lularından 

Re~it ve Refikaya ait Btiyükderede İs
panyol cadde.sinde 2, 4 yeni No. lı gay
rimenkulün 938/1429 No. h ac;ık art
tırma il~nında diğer rüsum ve vergi
ler meyanında vakıf icaresi ve taviz 
bedelinin de borçluya ait olacagı ilan 
edilmiştir. Halbuki mezk.ür gayrimen
kul sırf mülk olduğundan vakıf ica
resi ve taviz bedelile alfıkası yoktur. 

Tashihan ilan olunur 
Hukuk Jşleri Servisi 

Bulana Mükafat 
BirinC'itr,.rinin 23 ünC'Ü Pa2arte

si trünü nat 12. - 14 araJarında 

Be;,.·oilnnda :\Iayer mağa~ası Ue 
Tak!;:im arasında kırmızı baklk 

taı:;h ve •TeUus:t markalı bir sa
at kaybolm114tur. Bulan zatın ıuı~ 
len BeyoğJunda Sahibinin Sesi 

maiazası müdüriyetine ie5limtnde 
iyi bir mukatat verUecekUr. 

İstanbul Eınniyet Sandığ:ı Müdürlü
ğünden: 

Tashih ilo'.ı.nı: 

19552 he~ap No. sile Sandığımız borc;
Jularından Ali ve Rabıaya ait gazete
mizin 10/10/939 tarihli nüshasının 3 CÜ 

sahifesinin ~on sütununda çıkan 937 / 
122 dosya No. 1ı Eyi.ipte Tekkeci ma
hallesinde Yenı Arpacıhayrettin ma
halles .. de en yeni 34 No. it evin açık 

arttırına ılünında gayrimenkulün ye
ni numarösı 99, 44 diye yazılmıştır. 

Bı.: numara yşlnız 44 dür. Tashih 
olunur. 

Hukuk İşlerı Servisi 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibleri 

RADYOLiN 
Diş macunu tavsiye ediyorlar çüııkİİ' 

Radyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle' 
rinikuvvetlendirir. Dişlerill 

çürümesine mani olur . 
Ağız kokularını def eder 

Sabah, Öğle, ve akşam her 
yemekten sonra günde üç def• 

dişlerinizi fırçalayınız 

Muhtelü ser~· 
lerdea 18 dip! 
ma 24 altın 

dalya kıu.:aaın1 l 

~ 

daima kullanınız 

Adli Tıp İşleri Genel Direktörlüğü Arttır 
ve Eksiltme Komisyonundan : ıı 

Muha mmen Mu vak~ 

Ek mele 
Francala 

Sadeyağı 

Dağlıç eti 

Süt 

Kuru fasulye 
Nohut 
Pirinç 

Yeşil mercimek 
Kuru soğan 

Zeytinyağı 

Sabun 

Kesme şeker 

ispanak 
Pırasa 

Mikdarı 
Azı Çotu 
4000 

50 

300 

1200 

300 

250 
200 
750 

50 
250 

50 
12li 

150 

200 
200 

5000 
100 

400 

1400 

400 

350 
300 

1000 
100 
350 

75 
175 

250 

300 
300 

fi at ı temin•P 
K. S. Lira J(t· 

9 50 
14 50 

120 00 

45 00 

10 00 

28 00 
20 00 
30 00 
20 00 
5 00 

55 00 
35 00 

30 00 

--36 71 

37 o9 

5 60 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiya Merkeıi 
Satınalma Komisyonundan : 
1- Merkezimiz ic:in azami 740 derecei kesafette (1000) teneke b 

azami 890 derecei kesafette (1000) teneke mazot alınacaktır. 
Benzinin beher tenekesinin tahmin bedeli 281 kuruştan ve mazottJ11 

tenekesi de 144 kuruş 90 santimden muhammen tutarı (4259) liradır. 

2- Eksiltme 14/11/939 Salı günü saat 14 de Galatada K aramustal•pl 
kağında mezkür merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3-- Şartnaıncler merkezimiz Ievazımdan parasız alınır. 

4- Ek~iltme .açık olacaktır. 

5- Muvakkat teminat parası 319 lira 43 kunıştur. 
6- Ek!;iltmeye gireceklerin 1939 yılı TJcaret Odast vesikalannı göSte 

şarttır (8925) 

İstanbul Emniyet Sandığı l\1li 
ğündcn: 

Ta~hih ilf:ını: 

Hazreti Fatihın vucudc getırdıği 

köprü çok ınuazzamdı. Bu köprüden 
yanyana yüz pıyade a~ket'J cephe teş
kil ederek surlara doğru hücum ede
bilecek bir vaziyette ıdi. 

F.cnebi tarihlerinin kaydına nazaran 
Padişah bu köprtinün üzerini taşl:ı ör
müştü. Adeta bir şose gibiydi. 

Bu koprüyü inşa için yüz bin kişinin 
calıştığtnı tarihler yazar. 

ğ:l, ben onunla alay edeceğim. Kazanılanış ve
ya kazanılacak ,bır şeyım yok ki, kaybetmekten 
korka) ım. Sa:kınılacak hiç bir şeyim yok. ömre de 
kıymet vermiyorum. Az yaşamak, ,-ok yaşamak .. 
Bu rla beni:ın için bir kıymet değil. Yaşıyabikli • 
ğim kadar ya.şıyacağım ve .. Hiç bir program ya -
şamama hakim olmıyacaktır. 

Haydi artık, duracak halde değilim. 
Dedim. Onun b ir şey söylcmeı;ini beklemeden 

kalktım, yürüdüm. Arkamdan mırıldanıyor: 
- Belkis!.. 
- Belkis!.. 
Diyordu. Ba§ımı çevirmedim bile. Emindim ki, 

o benim sözlerime ihtiyaç hissetmeden ben i bili -
yor, tanıyordu. Fakat, yine ıhislerine hakim olmı

yor, ·benden de her kadından beklenen tuğyanı 

bekliywdu. H iç bun un imkanı var mı? .. 

Gazetemizin 10/10/39 ı..1rıl11ı 
h..1.sının 3 cil sahifesinin 4 cu silC: 
da çıkan 22434 hesap ve 938; lOZ 
ya nwnarah Sandığıxnız borçltl~ 
dan Aliye ait YcşHköyde se" 
mahallesinin en yeni Saadetli 51 
da yeni 30 No. h ev nhşaptu · 
bu cihet yazılmamış olduğundaı1 
h ih olunur. 

. 1"' Hukuk işler 

D=~İLk~~=e~:~:,:a~ 
için alınmış olan 21/1/930 U\ iti 
1003 numaralı ihtira beratıo ıtl of 
ettiği hukuk bu kerre başkasırı.911 
ve yah\lt icadı Türkiyede nıe'·~ 
k oymak için icnra dahi veriltbtı 
teklif edilmekte olmak la bU 

0 malümat ed inmek istiyenlerın 
11 

da, Aslan Han 5 nci kat 1 - S ,ı 
ralara müracaateylemeıeri i~ 

Jiazreti Fatih, köprünün inşasından 

sonra, taınamıle llalicin methaline hQ.
kim olmuşt 

Haliçte bulunan Türk donanması 

hücumlarını tKiloporta> denilen Er
sar kapısı ~Ayvansaray • ve Balat ka
pısı tara!larına yapıyorlarr1ı . Bura -
Jardan gedik a<;mağa Ç<.llışLyorlal'dı. 

Bata· kapısı ile buradan Fener ka
pısına doğru uzanan S\... kısmını İtal
yan kumandan1arından • Lokanotara~ 
müda[;:ıa ediyordu. l\1aiyetındeki as
kerler Venedikli idi. 

P.aldt kapısı civarındaki surlar ü
zc1 ine hücum eden Tü.: k askerler nin 
kumanc::~u da Amiral Hamza Beydi. 

Yc.,Jçerileıin k . a tarallndaki ka
pılardan şehre girışile bernber Balat 
kapısı dahi Türk Aınırali lfamza Bey 
tarafından zorlanarak fetiıedilmia bu
lunuyordu. Be c hctten dah. Ttirk as
kerleri şehre girmege rııuvaffak ol -
muıtu. ( Dcı:aım ı:ar) 

Ve .. Yine ona anlattım ld, bana sf'Vmekten 
bah .. •lmek, 

- Seni seviyorum!. 
- Sana perestiş ediyorum!. 
- Senin için yaşıyorum .. 
- Sensiz yaşıyamam .. 

Demek te boş. Çünkü, ben artık ne sevgiyi 
biliynrum, ne böyle 'bir kelime iJ.e aşinalığım var!. 
Ben bütün bu his ve kelimeleri gömdüm, onların 
üzerine çıktım. Kimse için değil, kendim için .. Kim· 
senin keyfi, hevesi, ihtirası çin değil, kendi keyif 
heves. ihtirasım içın )aşıyorum. 

Er son söz olarak ta Nusrete: 
- Eğer söylediğim gibi olrnasayd, paşadan 

ayrılnuzd,m değ.! mi?. Neyim eksikti. Her şeyden 
s·rf nazar .. Yalnız onun bana temin ettiği oorveti, 
debdebevi başka !dm temin edebilir?. Dernek ki, 
be ım içın hiç bir şeyin kıymeti yok ve .. Ban her
kesten ayrıyım .. 

Ded.m. Arkas.ndan da: 

Her şeyi ölen ve öld ürülen ıbir kadın, bir ruh 
harabesi on<ı ne verebilirdi?. 

Hem artık benim böyle surat edilmeğe, kıska
nılmıya, aşk, sevgi, sevda gibi lafların söylenil • 
mesine yalnız hiş ve fikirlerimle değil; ıgözlerim 
ve kulaklarımla dahi tahammülüm kalındı. Böyle 
şeyler beni iğrmdiriyor ve .. İsyana götürüyor!.. 

Ben, 
- Seviyorum!. .. 
Diyen erkeği ancak alay etmek ıçin dinliyorum. 
- Güzelsiniz!. 1 
D:yen erkeği gülmek içın dinliyorum! .. 
- Kıskanıyorum!. 

Diyen erkeği yalnız insanların insanlara de • 
ğJ, h ~Ierin bile insanlara bazan ne kadar riayet
kar olduk..ar,nı görmek ıçin dinliyorum. 

* (Devamı var ) 

1357 W crl 1 
Raınazan 
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1939, Ay 10, G ün 300, 

Vakitler --Güneı 6 25 
Öğle 11 58 
İkindi 14 52 
Akşam 17 12 

1 Yatsı 18 46 
İmsak 4 46 ........... ---.. ........ ..-


