
•------~-8~A~Y--IS_l _________ ,r 

3 
' KURUŞ 
··~~~~~~~~~~~~~~· 

SAYI: 928 Telefon: B"fllluhıınir: 20827 - İdare Müdürü: Z3300 
Jııtanbul Nuruoımaniye No. 14 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r 
PERŞE~IBE 

5 
1 inci TEŞRİN' 1939 

YIL: l Sahib ve Bapnuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Moskova 
Müzakereleri 

V AZiYET YiNE VAHiMLEŞTi ! 
Türkiye Asya ile Avru• 
pa arasında bir sulh 

köpriisü ve muhafızıdır. 
Cumhuriyet mevkü ikti

darı bu hizmet ve va

zifesini sonuna kadar 
üaya devam edecektir. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCS 

Bariob'e Vekili Şükrü Sancoiilu 
M.-ovadakl ıl;yard ve seyahaUnl bir 
llQU ..,.llmt bulanayor. 

Ghıerin l~eıaiue ve Moüovada 
bize ;yabanoı 41ier mllloUor Harieiye 
VekUleri ile blrııolı. müzakereler CCU"e-
7an e&metine, kararlar alm.masına ye 
ham fille ve v&kıa7a geçilmeahıe rai
men S&racoihm.un müzakereleri ve 
lkamettnı uqtması sebepleri eb'afıncla. 
l&l'lb malümat ahnamamuı hiç tüphe
ıllz ba.u tereddüt ve iefsil'lere yol 
aıııyordu. Ve .. yine muhakkak ki, bu 
1'>roddüUerin ve tel&lrleriıı başında 
:'ürk ... Ruı müzakerelerinin, Türk -
lngtUm; Türk - Fram;ız müzakereleri 
iitarinde husule ıettreceği menfi veya 
m.Qsbet. tesir celbordu. 

_ Hi.disatın içyözUne, garg Ue yaJJlı
cıınu. müzakerelerin her safhası üze
rinde Sovyet Rusya ne yaptığımız 
noktai nazar teatisine 'Ye her iki taraf 
arasında mubafıt. ve ınutavaS8.ltı bu
Jurut__utumuz dostluk üzerin.deki itiru
llZlıga. vukufu olanlar tçiri fllhak.ik 
böyle bir tereddüt ve tefsir mevzu.: 
'fOktu. Fakat, bugün için vaziyei, Türk 
efkarı wnumlyesi için de, dünyanın mil
letleri icin de daha r.iyade aydınlan
mış ve a.ydın1ahlmış bulunuyor. 

Lord llalifaks'm Lortlar kamara -
llndalli beyanatı bu bakımdan çok şa
)'anı dikkattir. İngUiz Hariciye Nazın: 

•- Türkiye ile Sovyetler Birliği a
rasında dostluk münasebetlerinın ıda
mes~ görmekle hiç :.üphesiz daima 
b~htıyar ola~::ığ.ız. Bu münasebetlerin 
bır taraftan Ingiltere ve Fransa ..ı 'ğ t af ,uıer 
ar. tan Türkiye arasında mevcut sıkı 
mu~a.sebetlerle muhakkak tearuz et
mesı ıcap etmiyeceğin i ve hiçbir zaman 
da tearuz elmiyeceğini zannediyoruz .. > 

Demetle hem m·•tıetik 
ait olan b ~iki u ter cephesine 
de Tür.ki a vaıı:lyeü lıab etmiş, hem 

4 
yenin &arp ile şark arasında.ki 

0 •1luk mUbafııbimı h ·· .. . 
usnunıyet ve 

lamlmlyeUe lfaret eylenuş· bul unuyor. 
Diler tanıtan Anadolu A. 

Ankuadaıı .ıansmm 
alıp neşrettiiJ teı.raı h -

berleri de ıünü:n eı Üh.i . • a. 
disel ..,, ı m m sıyası hi

e. • aruında. izah ve tahlil 
kiinl ••-·- b mev-~ ulunnıaktadır Bu h 'L.-
lere • · aucr-

uaran. So\i7et. llus1a ile Türk· 
&haınd.ü:t IDÜzakereıer henüz bit..:: 
deitldlr. Müzakereler daha birk .. 
devam ed ktlr aç cwı 

ece • AJans müıakereleriıı 
en dostane bir hava itinde ink" f ' 
mlkte olduiunu kaydederken .: k: .. 
hiıküıneUnln So\iye' tekilli . r :re 
bını d .. erme ceva-

. un vernıit bulunduiu:nu ve Ha.-
rıciye V ıeklllıniıle Molot ı 
bu ·· 0 arasuıda 

munasebeUe henıen yeni .. .. 
ni11ı vaki 1 ıroruşme-

o aeaiını da bildlrmektedJ 
Aia.nsı.o bu t ı r. . e ırafından Öğrendi~· 

m.12 ıu oluyor kt S gı. 
dt son hol -L • Ol'yet.ler bh~:e belki 

o-..ova fa.ali tı 
ra, Saracoğlunun se : erinden son
ye.nl t.ekllflerde buı Y atini takiben 

. . unınuşhu·dır. M:iite-
k.addım va2.Q'et.e nazaran . 

Yenı nıa.hi 
7ette bulunan bu teklillere de hiik.i.= 
m~1lmlz ce,·ap vermiştir ve mü• .. k 

. - e~-
nın umumi seyrine c.n dostane bir in-
klşar havası hikimdir. 

Müzakerenin mab.iyeti. tarafeynin 
teklifleri ve cevapları henüz efkirı u
mumiyeoe meçhuJ olmakla beraber 
Lord Haliraks'm beyanah, ajansın ver-
dift haberi ~ 
leri er ve umumı siyaset hedet-

rni:ı biriblrine eklehinee daima bu 
siitunıa.rd~ .. 

tnudalaa. ettiiiıniz ııoktai 
nazar ve ınve:ı.u ke-ndltifin 
cıkıyor. o da c . den orta.ya 

• Umbu.rıyet Tü k' . 
nin Asya ile Avrupa ara.sınd r. •Yesi
k . .. .. . h a bır sulh 

Oprusu ve mu aln:1 oıa...ıı; k 
Jtolitlkasıdır. Hiç şüphe Yok ki aClınası 

• unı-

burlyet mevkii iktidarı bu hizme' v 
"\l"azite~ini sonuna kadar ifada. deva..: 
edeeektlr. Karadeniz ve. Balkanların 
e.mniyetJ b .. f . ve u bolgede sulhw1 muha-
a~ası SovyetJerte bizi mütekabil ve 

n:ıutesavi bir h 
v a enk ve teşriki mesaiye 

raptettigi kadar şarki Akdenizin ve 

Bal.kanların ve binnetice Karadenizin 
hahhazır rmniyetJ ve 11 . 

.. . rna ı uzıyeti de 
Yine Türkiye ile ltıgilt~ı·e D-

a i ·· ı k bil . ve .. .ıansayı yn mu e a ıyet ve iıesav~ .. . . . · ' uzerınde 
muştetek kılıyor. Bu takdird d .. 
•ı e e Tur-

yrye düşen hi:tmet hem şark koın. 
ıasa Sovyet Rusya Birliği ne b d 
haı,- , em e 
0 

a muhtelif mandalar dolaYlSile fi-
~ komşulufunu ettlii İnriltere -we 
1a. sa Ue ayni muhabbeUI ve möte-

•bll ınenraate müstenit dostluk ..... 

ltalya Berlinin tekliflerini 
kabul etmedi! 

Roma gazeteleri harbin uzun 
süreceğini iddiaya başladılar 

Binlerce 
pilot ve 

yüzlerce 
tayyare 

Sovyetler Baltık sahil-

H.tl ,. lh k• k 1 .., h b" b"" lerine tank, tayyare ve 
ı er ınsu taarruzununa ım a acagı ve ar ın u- otomatik silah yığmıya 

tün şiddetile asıl bundan sonra başlıyaca ğı anlaşılıyor başladılar 

Alman gazetelerinin ltalya ile 
birlik oldukları hakkındaki neş
riyatları Roma~a tekzibe uğra~ı 
Vaziyette 
yeni hiç 

ümit verici 
bir şey yok; 

Hitler'in sulh şartları 
yarın anlaşılacak 

Londra 5 (0US1L9İ)- Kont Cianonun 
llerllne sittiğl sırada, sulh laarruzu a
klın kaldığı takdirde, Berlln ile Mos
kovanın angajmanları hakkında tas
rihat l•led.itl zanoed.ilmekledlr. 

«Tayın.is» in Roterdamdakl muha .. 
birinin bildirdiiine göre, Kont Cia.no 
aynj ır:amanda , Bıilerin Raylşta,-da ya
rm söyliFeceği nutkun metnini de is-· 
temişUr. Çünkü Musalini de bu nnüıa 
istinaden bir nutuk söyliyecekür. 

«Taymis:. e ıore, Musulini Alriıan ~ 
SoVyet sulh tekliflerine zimin olmı
:racaktır, 

Dün ltomada. netrolunan resmi be
yanata röre, İtalya hüküm.eti buırün
kü tartlar dajreslnde sulh teşebbüsü
nü üzerine almak niyetinde değildir. 
•u takdirde İlalyadan bir tavassut tek
lifi gel.miyecek demektir. 

Musollnlnln yedi taraflı bir konfe
rans aktı hususunda bir sulh plilnı b~
ıarlaclıfı da Romadan tekzip edilmt"fıı:

tedir. 
Bu vaziyeite BerJin mehafilinltı ve 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
Jtaı-,.an, Fran.sn. ve ın.-ııtz 'Başve •illerinin bir müsataha esnasında 

alınmıı resimleri 

l,_R_A_D_Y_O_D_A_N_AL_D_IG_l_M_IZ_H_A_B_ER_L_E_R_,] Parti 
Lüksemburgdaki İtalyan Yunan - Yugoslav ticareti G 

ameley~. İŞ yok Belgral 5 (Radyo)- Yu•oslav;ya rupu 
Brüksel 5 (Radyo) _ Lüksem _ ile Yıınanislan arasındaki tlearel mö-

burg büyük Dükalığı hükumeti, zakerelerine iştirak edecek olan Yunan Ankaradan verilen bir habere 
bütün ecnebilere verilmiş olan iş llcarel heyeti, salı akşamı Belgrada göre Cumhuriyet Halk partisi 

h t . ] ·k' vasıl olmuştur. ru sa ıye erini en nihayet 15 ı ın- Meclis grupunun mutat içtima 
citeşrine kadar iptal etmeğe karar Berfin • Sofya hava hattı günü olan gelecek salıdan önce 
v<>rmiştir. Yalnız Belıçikaıllar miis- Belgrat 5 (Radyo)- Alman Lufthan- bir içtimaa çağırılması ihtimali 
\esna olup bunlar, Belçika - Lük- sası dündenberl Berlin - Viyana- Bu- vardır. Bu içtimada hükı'.ımet gru-
~mbu:ııg iktısat mukavelesi ahka- dapeıle - Belırrat - Sorya hottı üzerin- pa dış politika meselelerinin son 
rnı:ııdan müstefit olmaktadırlar, Bu de normal hava münakalilını yeniden inkişaf va2iyetleri hakkında i1.a-
tedbirler, bilhassa binlerce İta! _ tesis olmlştlr. Diğer haberler 3 ünc_ö_d_e_> __ h_a_ı_v_e_r_e_c_k_t_ir_. ____ _ 
yan ameleyi müteessir etmekte - )
dir. 

. . , . ' , _ - --

Fransız harp mıntakasındakı 
çiftçiler • 

. Paris 5 (Radyo) - Hük- t 
zıraı . 1 ume , 
sadileışberi kolaylru,tırmak mak -

. arp mıntakasında bulu -
nan kımselenn ı.•~ . 

· · l """esme, muha -
rıpt~lr mheyanıpa dahi! olmamaları 
şar _ı e, ususı müsaadeler bah t-
mege karar vermiştir. şe 

Zirai mıntakalarda askeri ku _ 
mandanlıklar, icabında ve imk' 
dairesinde askerleri de ziraat an 1 . • ış
erınde çalı~tırmağa davet edilmi 
lerdır. Ş-

Berlin • Stokholm hava 
servisi açıldı 

Bertin 5 (ltad ) 
hotın yo - Berıtn ile Stok-

arasındaki l"Ünd rk 
yeniden · . e ı hava servisi 
h tesıs edılmiştir. Bu hatta .. 
a~Lran on ikişer kişilik İsveç ta~;::_

Jerı çalışmaktadır Be 1,_. 
· r uıın esk· h 

limanı olan Tem:pelhofun Y 1 
1 

ava 
er ne Berll-

nin alh mil cenubunda kılln Ro d ngs nrft 
limanı ikame edilmiştir. 

hafa.za. eylemek, bitarafhğını korum.ak 
ve sulh koruyuculuiunu ifaya devam 
ederken de istikbale ve milli menfaa.t
lerlnin üstünlüğüne teyakkuz ve. em
niyelle bakmak oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

- ' 

Sar ve Mozel arasında ne oluyor? 

Brest Litovskta "Po1onyanın taksimi s~v y~t Generali Ue blrJlkte bar1&a ll2erlnde 
tesbit edilirken 

Almanların ilk taarruz hedef- ı ni Ver~ay muahed.esini parçaladık-
leri garpta değil, şarkta idi ve bu- ları gunJerden ~~ıb'.'!en ~urada 
nun içindir ki 1936 senesinden, ya- (Devamı 3 uncu sahifede) 

Kaunas, 5 - A. A. 
Öğrenildiğine 

Sovyet Rusya, 
göre, 

Es ton-
yadaki üssülharekelere 
elli tayyare ve vüzler

tank ve binlerce 
silahlar yer
tasavvurun-

ce 
otomatik 
!eştirmek 
dadır. 

* Riga, 5 
Moskovadan 

A. A. 
bildi-

rildiğine göre binlerce 
Sovyet pilotu ile altı 

yüz tayyare, Krons
tandt' da toplanmıştır. 

lngiliz-Türk 
ticaret anlaşması 

... 

Halit Numi ve CeJi.I Sait bu sabah 
istasyonda 

(Yazısı 3 üncü sahifede.) 

1 Ki SACA 1 __ ___. 

Brr ihtiyaç ortaya 
çıkıyor! 

Sual:- Türkiye Büyük r.ııııet 1'-iec

llsi nedir?. 
Cevap:- Osmanlı meclilii :meb'usanı 

deiildir .. 
Sual:- Tü.rki;ye iktidar .mevkii ne

djr?. 
Cevap:- Talat Faıa iktidarı delil· 

dir~ 
Sual:- Türkiyenln dış siyasasJ 1'e·· 

dir?. 
Ce,1ap:- Envercl .macer.\ ılyRsa!:ıJ 

değildir. 
Sual:- Türkiye matbuatı nedir?. 
Cevap;- İmparatorluk meb'usan 

me<!Jisi reisinin gazetesi değildir .. 
sual:- Türkiyede politika muJıarriri 

nedir?. 
Cevap:- Ga:yrim.ütecaviz, gayrimü

tearrı:ı fç ve dış politikada vakarlı, 

ıuurlu. müdebbir, alnirine, kalemine, 
kendisine hikim, sat ve solu.na. dik
ta tli adamdır. 

Dünkülerini bırakhk, fakat, bu~ün
lü yaı.ısmı ve içindeki bu.ı pasaJJan 
okuyunca bir muhairlrlmlze bu suaJ ... 
teri ve bu cevapları öiretmiye ihtiyaç 
olduğunu öğrendik. Hakikaten bu Jb
i.i)·ap ortaya cıkmıt btalvnuyor! * • 

Moskova 
il·--------------------~ 

müzakeresi 
............................................... 

Şükrü Saracoğlu hükometin 
cevabını Sovyetlere bildirdi 

Müzakerat daha bir kaç gün devam edecekti 
ve en dostane bir ha va içinde inkişaf etmektedi 

Moskovada bulunan Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, Sov
yet teklifleri hakkında hükfı -

metimizin verdiği cevabı almış, 
Hariciye Vekili ve Başvekil Bay 
Molot-Of'a bildirmiştir. 

Ankaradan öğrenildiğine gö
re iki devle arasındaki müza -

kereler en dostane bir hava için
de inkişaf emektedir. Mı.izake -
reler Moskovada daha birkaç 

Makineye 
Verirken: ------------------

gü n devam edeceği için Şükrü 
Saracoğlunun bugün ve yarın 
Moskova<lan ayrılması varit ol
madığı gibi A\'Tupa radyo mer 
kezlerinden bazılarının bu mü
zakerelere m ütedair olarak ver
dikleri menfi veya müsbei ha
va dislerin de hiç b ir değer ifa
desi yoktur. 

(Devamı 3 ür<ü sahifede) 

Hitler Varşovada 

Hitler'i Varşovadn 
muhafaza için sıkı 

tedbirler alındı 
Berlin 5 (Hususi)- Uitler, bugün, 

yanınd"' Polonya mu1ıarebe!ilne .işti· 

ra.lı. edHı kumandanlar oldutu halde 

Varşeva;ya gelmiş ve tehre büyük bir 

ıi.riş resmi yaıul.m:ıştır. Alman bom
balarından ayakta duran resmi binalar 

ve il.iter :terler bayraklarla donah1 -
mıştı.r. 

Bitler bug"ii.n yapılacak bir ce~lt 

resminde bulunduktan sonra tekrar 
Beri ine döneuktlr. 

Raylştag yarmlli cuma ıünü öğle ü
z.eri toplanarak ve hük6metln vereef'ii 

izahatı dinlfyecektir. llitler1 harp , . 
ziyeti ve sulh teklifi lıakkında 
nutuk söyli.yecektir. 

DİTI.Ell. SIKJ Bİll. MUIIAF AZA 
ALTINA ALINDI 

Nevyork 5 (A.A. )- Nevyork Times 
gazetesinin Varşova muhabiri, V~o
vadaki Alman Polisinin Bitlerin lıaya

hnı emniyet altına almak hususunda 
büyük bir endişe hissetmek~ olduğu
nu bildirmektedir. 

Führe.rin Varşovaya m\U.alfe.rane dii
bu.Jü merasimi sebebile tebH.ll:dJ IUm
seler. uzaklaştırılmışhr. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 

Büyükderedeyinefeci 
bir otomobil kazası 

(Yazısı 3 üncii sahi(ed") _ 

,.---------......;..-...----..-..------.....-
ÇERÇEVE 

Cehil taarruzu 
Son za.maniarda, (Viya - Faris) Faris yolile bir takım ta.birler c-eliyor. Slnlr 

harbi, sulh taarruzu ve saire ..• 
Günü.ne ı-öre ördü:, kahve defirmenl v~ nıevlevi külihı biçimli kadın şap

kaları ribi, bu tabirlerin Avrupada tü,.edifi anda ıra.zetelerimi2.e akst:dlşl "\"e 
patron _ başmuharrir makalelerine başlık diye g-eçişl ne haz.in! 

Bu tabirler tyl veya kötü, birer buluş ifade etme.kte. BuJuşlar da sahiple
rinin, hie olına'Zsa yayJldıkları muhitin malıdır.. Berkesin hidtseıerdeki ruhu 
kavramak &'ayesJle kulağını ve ıözünü dört açtığı bir cünde, haurloJJ tabir 
ünilorınaJartna bürünüp bllı-ic tavrı takınmak kada.r gülünç bir hareket t.asa\•vur 
edJlemtt. 

Zaten ben öteden beri , tabir sisi arJr;a.sına. cizlenJp kofluğunu ört.mek isiil en 
sinsi ve hileli mi:ı&Çla.rdan tjrenirim. Bu mizaçlar bazı tabirleri, iki aylık tren 
biletleri ırtbi, bütün bir ömür iJim cer.inmek hakkım \'eren bir nevi ut'uz bilet 
halinde kullanırlar: 

- Dofrusu ben ııentatonik musikiye iş.akını. 
- Siz efendim, lirik şair misiniz, ınistik mi!. 
- Sigfrid hattına karşı Fransızların yaptıiı, bir (aarl'uzi keşUtir. 
Bı.rakahm efendim bu tabirler!! Ne biliyor, ne anlıyor. ne görüyorsak on .. 

Jarı söyliyelim! Ancak bundan soradır 1rJ tabir kuJlanmak salhiyc;tlnc erebiliriz. 
Büiük Fransız muharrirlerinden (J11Uen Beııda); cep Jiigati ianes11e öire

nllniiş tabir istismarcılarının jçyiizünü, beş sene evvel yazdığı bir makalede Ö3"lt. 
keskin belli etmişti ki. .. Ekseriyetle kullandıkları klişelerin kaynaiını , öıü.ı .. 
ruhunu herkesten daha az bilen yine bu tabir mera.k.Warıdır. 

İşi gücü şeriat klişelerini tekerlemeklen ibaret bir bam softa)' la a•lli ,. .• 
derin iJ'Jlan sahlbl arasındaki fark! Dakiki ve derin iman sahibi . ' tvf .oı~"e-
Jeleri vardır, yobazın da tak"ur tukur birsürü klişesi. Hakiki ve ,,,,.n sahibi 
herhane-i bir din kanununu, lstridyenin ~çindekl inci gibi yobaz da 
lstridye kabufu 1"ibi. 

Son günlerin modası oJan (sulh taarruzu) kr ,. dörtrUc sarılanlarur 

halini, ayni i.arz.da bir tekerlemt:yle üade edeli , • . ~:--:J 
Cehil laarru•u! , . !Ajl~ 
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1 POLİS ve 

. ~· . . Son Telgr"f. . 
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MAHKEMELER 
Turistik 
istanbul 

VAHŞETLE MEDENİYET 

\BASINDAKİ FARK 

Diin bir gazetede, Afrikanın bakir 
)rmanları içinde yaşıyau vahşi bir 
;:abilenin ha.yatına dair bir ya:1!ı oku

lum. Oradaki insanlar, hilıl., insan eti 
·iyorJarmlŞ .. Bu Yamyam kabi!enln 

zevki de, pek yerinde imiş: Yiyecekleri 
n.sanları, körpe, laze, genç kızlar ara
ilndan seçiyorlar, ihtiyarlara, rafbet 
•tmiyorlarmış. 

İnsan eti yiyen vahşiler, renç ka. -
dınlan seçiyorlar. Bugün, ilk defa, 
vahşetle, medeniyetin bariz farkını id
"'ak etmiş bulwıuyorum. Çünkü, biı.im 
.ibi medeni cemiyetlerde de, iş t:ıma

nen, aksine oluyor. 
Sayın genç bayanlar, bizim başım.ı

ıın etini yiyorlar. 

ZAVALLI SUCUK 

İLAN SAHİFESİNDE 

Gazetelerde, sinema Uinı, diş ma
.ınu nanı, ihtira beratı ilii.nı, hıra ua-
1, müı:ayedet münakasa lli.nı gôrür
inüz, Fakat, sucuk ilinına, şimdiye 

.. adar hiç tesadüf ettiniz mi?. İşte, b~n. 
dün ilk defa. bir gazetede, sucuk illi.· 
nına rasladım. Demek oluyor ki, su
cuiun da rekli.m.a ihtiyacı var. Haki
katen, bu lezzetli nesne hakkında, aı 
mı aleyhe propaganda. yapıJdı?. 

Eşek etinden, at etinden sucuk ya
ptlı.yor, diye, gazeteler yazdılar, du\"'
dular. Kırk yılda bir defa, iyi bir suw 
cuk yapıp satmafa kalkışsanu, kim -
seyl inandıramıyacaksınn .• 

Zavalh sucuk? Gazetelerin 
hilelerine kadar düştü! 

SULH ÖGRETEN 

llEKTEP AÇMALI 

Son sJyasi buhranlar dolayıslle, is-

İKDAM: 

Ebüzı:iyazade Velid diyor kJ: «Bizce 
Alman miJJeti üzerinde e.o ziyade te
~ir yapacak olan şey, İngiliz Başve -
kilinin gegenlerde, İngllterenin üç se
nelik bir harbe karar verdlğinl söyle ... 
miş bulunmasıdır. Bugün Almanyada 
memleketi idare edenlerin hepsi ci
han harbini görmüş insanlardır. Bun
lar İnzllterenin nasıl bıkmadan, yo
rulmadan sonuna kada.r çarpışacağını 

bilirler. Bu zevatın, İnglllı kararı ka.r
!!-WDd.a milleti zorla sürüklemiş ol -
duk.Iarı gailenin fecaatini, dehşetini 

daha iyi idrak edecekleri !JÜphesizdir. 
Hitler ve arkadaşlarının yollarını da· 
iiştirip değiştirınlyeceiini zaDUlD gös .. 
Lerecektir. 

TAN: -
1\1. Zekeriya. SerLel sulh taarruzu 

karşısında İngilte.renin vaziyetini gö-ı • 
deu geçiriyor. Bu taarruzun muvaf .. 
!ak olup olmaması İngilterenin vere
ceği karara bağlıdır. Fakat İngiliz llB,f
vekill sulh sözüne karşı yumuşak a
damdır. Dava da ne Polonyanın lstik
l:ili, ne de Avrupada sük.On ve istik -
rarm tesisi davasıdır. Dava geniştir. 

Onun için hiç ummadıiımız anda sulh 
da olabilir, harp le biç unımadıfımu: 
kadar uzıyablllr. 

VAKİT: 

Asım Us Türkiyenin Karadenizde 
OvYeUer dostıufuna, Akdenizde Fran· 

.a. ve İnı;Utere dosUuiuna istinat eden 
uUı siyasetini bozmak veya. bVUlmWJ 

tanbula seyyah relmediğinden, büyük }L) J V ı· B Ç- k ·- • d 
oteller muzayakaya düşmüşler .. Kapı- '" anaevuye a ı, • e mecenın e 
!arını kapama_k mecburiyetinde imiı;- iman için mahallinde 
ler. Halbuki, lslanbulda, az otel oldu- •d e b k"k} 
iundan, şikayet edilmiyor muydu?. Bir .' r uş azı tet ı er yaptı 
de, otelcilik mektebi aomağa kalkışı- g l ıyo m İstanbulu sür'atle turistik bir şe-
yorlardı. Barı. bu işten şimdilik vazgeç- hir yapmak a!"lusunda olan Bele-
meli!"Bize kalırsa, asıl, bir «sulhculuk» Ge\•en sene kinunusani ayında Çar- diye reisliği bu hususta bazı yeni 
mektebi açmak lazım! Öyle ya, harp şıka. ·da İplikçi hanında eniştesi Ah· tetkiklere geçmiştir. Vali ve Bele-
öğreten mektepler var da, sullı '!it•· medi kasden öldürmekten suçlu Ali diye reisi B. LO.tfi Kırdar pazar gü-
ten mektep neden yok?. Özer ile h:idiseye karışmaktan maz - nü yanında Trakya umum mü -
DERHAL BOZUL~UYA nun kızkardeşl Falına ve kardeşi E- fettişi General Kazım Dirik oldu

mine hakkında dün akşam saat ljl bu- ğu halde Silivriye giderken küçük 
BAŞLIYAN BİR YOL 

nazetelerin yazdığı doiru ise, Ci -
~angir taraflarında yeni yapılan bir 
asfalt yol, şimdiden bozulmıya başla
mış! Belediye, şartnameye uygun bale 
gelmedikçe, bu yolu teslim a.lmamıya 
karar vermiş! 

Bizce, böyle çürük yol yapan müte
ahhit, daha igln başında hüsnüniyetle 
hareket etmemıt, demektir. Yolu tes
lim almadıktan başka, bu gibUere, bir 
daha müleahhitllk le yaplırlmamak li· 
zım! 

DÜŞÜK DERECELİ 

İÇKİ SATILMIYOR 

İnhisarlar idaresinin bir müddet ev
vel çıkardıiı 40 dereclik rakı rağbet 

cörmemiş. Bunu, piyasaya verilen 40 

derecelik rakıların satılmamasından, 

olduiu gibi durmasından anhyorları. 

İdare, şimdi, bu düşük dereceli rakı
nın çıkarılıp çıkarılmaması yolunda 
bir karar v~reeek ! 

Bize kalırsa, bu düşük rakı tecrü -
besi, ortadan kaldırılacaklul. Çünkü, 
kırk yıllık kıl.ni, olu.r .ınu yani?. 

Herkes, rakıyı, ıert ioki, sarhoş eden 
içki diye içiyor!. 

AlınlED RAUF 

gibi göstermek istiyenlerin üın.ltsizliğP. 
düştüklerini yazıyor. Türk - İngittı: 
dostluğu ile Türk - Rus dostıuiunun 
telif edilemez mahiyette olmadığını 

yakın günler herkese filen lsbat ede
cektir. 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi de sulh teklifini mevzuu. 
bahsediyor. Yirminci asu Avrupasında 
:yürütülmek Jstenecek fütuhat .si.ya -
seti kadar manasız ve muzır bir ha
reket tasavvur edilemez. Bu siyaset 
onu takip edenlerln de aleyhinedir. 
Çünkü kendi üzerlerine çekecekleri 
husumetlerle sulhu ve batta binnetis 
kendi istikballerini de tehlikeye ko • 
yarlar. Bugünlerde Uerl sürüleceği an
laşılan sulh teşebbüslerinde gözönün
de tutulacak esaslı hakikatlerden biri 
de budur. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahi& Yal~m, Hariciye Ve
kJJlnıiz Şükrü Saracoğlu ile Mo.skova
da cereyan eden müzakerelerden bah
sediyor ve diyor ki: «Uzun seneler. 
kıymeti, ciddiyeti ve samimiyeti sabit 
olmuş Türk dostluğuna karşı Sovyet

lerin yeni bir noktai nazar kabul ede
bilmelerine ihtimal veremeyiz. Diğer 
taraftan herhangi bir l'Ün, herhangi 
bir münasebetle garp demokrasllerUe 
Sovyetler arasmda bir harp çıkması 

takdirinde Türkiyenin garplı ve şarklı 
dosUarma karşı halis ve samimi suret
te bitaraf kalmaktan başka yapabile
ceği bir hJzmet olamaz.» 

c-ukta Ağırcezada karar verilmiştir. çekmece• ve oı:Büyükçekmece» de 
Mezkür kararda zikredildiği veçhile tetkikler yapmL'j bu iki güzel yerin 

hil.dise şöyle cereyan etmiştir: de Florya gibi imar ve güzelleş -
Ahmet ile Emine evlendikten sonra tirilmesi im.kanlarını incelemiştir. 

bir müddet haşhaşa mes'ut yaşamış • Bu ara, Büyükçekmece gölünün 
!ar, fakat bilahare aralarına kıskanç- iki çevresinde bazı modern eğlence! 
lık, anlaşamamazlık cibi bazı sebepler yerleri ve göl otellri vücude geti
girdiğiııden 6 ıncı hukuka müracaat rilrnesi imkanları da düşünülmek-
ederek uzun bir muhakemeden sonra tedir. 
boşanmışlardır. İlk i.ş olarak buxadaki köprü mü-

Bu boııanma kararmdan bir müd • kemınel bir şekle ifrağ olunacak
det sonra bir gün akşam üzeri Ah -. tır. 
metle Ali Çarşıkapıda lpllkçl hanı kar .. 
şısında karşılaştıkları vakit Ahmet es-
ki karısının bazı yolsuz hareketlerini 
işittiğini; kendisinden kanunen ayni -
tnıŞ bulunmastna rağmen bundan mü
teessir olduğunu söylemiş ve bili.hare: 

«- İşittiğime göre eski karımla se
nin karın randevu evlerine gidiyorlar
mış!• demiştir. 

Blddetli ve asabi bir genç olan Ali 
eski eniştesinin bu sözlerine çok kızmış 
ve hemen eve gidip kızkardeşi ile ka
rısından hesap soracağını söylemiştir. 

Filhakika büyük bir hlddet ve nefret 
içlnde evdi giden All hemen kadınJarı 
sıkı bir sorguya çekmiş, fakat aldığı bü
tün cevap inkir ve gözyaşı olınu.ştur. 

Ali bunun üzerine önüne kadınları 

katarak derhal İplikçi hanına koşmuş 
ve Ahmed.in yattıit odaya çıkıp hiddetle 
kapıyı açtıktan sonra: 

•- ınan namus düşmanı ..• İşte kaa 
rın da karım da burada .. Söyle baka
yıın bunlar hangi randevu evlerine 
gidiyorlar!• demiş ve bunu takiben de: 

«- Kalk bakayım yataktan.. Bize 
göster şu randevu evlerini!.» emrlle 
üzerine hü.cum etm_lştır. 

Ahmet uyku sersemJiği ile yerin -
den kalkmak. isterken biraz sonra da 
Ali cebinden bir sustalı çakı çıkarıp 

hemen onun üzerine ahlmış ve bir 
yandan: 

«- Haydi göster şu evleri ... » derken 
diğer taraftan da sustalıyı hırs ve 
gayzile Ahnıedln iki yerine saplamLj
lır. 

Zavallı gene aldığı bu yaraların te
sirile cançekişirken iki kadın da elle
rine geçirdikleri iskemlelerle yaratı

mn kafasına vurmuşlardır. 

Ahmet biraz sonra kaldırıldığı has-
tanede ö,lmüş, maznunlar da 
yakalanınışlardtr. 

hemen 

H;ldiseyi bu şekilde tesbit edeıı mu
hakeme Aliyi 18 sene hapse oıabküm 
etmiş, fakat hiidisede hafif tahrik bu
lunduğundan cezasını 12 seneye in -
dirmiştir. 

Kadınlar da kavga.ya el uzatmaların
dan dolayı 2 şer gün hapse mahküm 
olunm11Jlardır. 

----,oo-~~-

Taksim gazinosunun mefruşatı 
Taksim bahçesinde yaptırılmak

ta olan yeni belediye gazioosuna 
30 bin li~!y< mefruşat konulma
sı kararlaş.tırılmıştır. Bunlar hep 
kübik ve son sistem ıme.fruşat ola
caktır. Belediye reisliği şimdilik 
26 bin liralık bir mefruşat müna
kasası açmıştır. Dün yapılan bu 
münakasaya üç firma girmiştir. 
Teklifler tetkik e>l unmaktadır. 

---0--

Yeni 10 paralıklar 
iJJar;phanede yeni 10 paralıkları

mızın 'basılmasına ay başından iti
baren başlanacaktır. Hal.en !eda -
vülde olan diğer ufak paraların 
toplanmasına devam olu:runaktadır. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Zabitai belediye talimatnaınesinin 
gıda maddelerinin kontrolünü ve sey
rüseferi alakadar eden ahkamı takvi-
ye edilmek suretile değiştirilecektir. * Mekteplerimizde pasif korunına 
hakkında mektep ınüdürleri dün bir 
toplantı yapmı~lardır. Bütün öğret

menlerJe talebenin bildistisna maske 
tedarik etmelerine karar verilmiştir. * Geçen cumartesi günü Beşiktaşta 
bir tramvay amelesini parc;alıyan şoför 
Şükrünün cürmümeşhut asliye dör

düncü ceza mahkemesinde görülen 
muhakemesi bitirilnliş, şoför 8 ay hap
se ve 20 lira ağır para cezasına mah
küm olmuştur. * Vali dün şehir mütehassısı Prost 
ile şehrin muhtelif yerlerini gezerek 
tetkik.atta bulwınıuşlardı.r. * Taksimdeki Camlıköşk ile civarı
nın yıktırılınasına talip çıkmamıştır. 

Burası belediye tarafından yılctırıla -
caktır. * Şimdiye kadar Burgosta bulwı
makta olan İspanya hükOmeti Mad..ri
de tasınacaktır. * Evvelki gece Dikili kaza merke· 
zinde beş hafif zelzele daha olmuştur. 

Belediye sarayı fikri 
Gazeteler yazdılar: Sultanalımette 

yenişehir plintna göre büyük bir be
lediye sarayı yapılacaktır. İnşaatın der
hal münakasaya konacağı haberi de 
veriliyor. İstanbulun binblr eksiği a
rasında, bilhassa, gilze1 ve modern bir 
belediye binası olmaması nazarı dlk
ka.ti çekecek kadar mühimdi. Bu bina 
şimdiye kadar çok geç kalmıştır. 

İstanbulu g-üzeUeştlrecek, temiz tu
taca.k, imar edecek bir belediyenin, er
ki.n ve memurlarının, evvela kendile
rinin modem ve muazz~ bir blnada 
çalışmaları lizımdu. Avrupa şehirle
rinin eD fok rize çarpan mu.azzanı bl
ııalan başında, belediye sarayları ge
lir. Belediye aarayı inşaatıru takdirle 
prşılanz. BUKRAN CEV ,AD 

,.'.':..~.~:::r..:~.;:;,. 1-M-~hmetçik Geçiyor 1 
- Ay§e 'benden ayrılmaz .. 
Diyordu. 
Hüseyin, Ayşeyi elde edeceğin

den ve anasının sözünde duraca
ğından emindi. O bunu düşündüğü 
zaman: 'Det te o nisbette ürkek, çekingen Yazan : lskender F. SERTELLİ 

·e bil.hassa ihtiyatlıydı. 

Hüseyin kızları peşine taktı .. 
Suyun başına hep birlikte lro -

şarak ge:diler. Ve pınar ağzında 
sıralandılar. 

Köy kızlan Hüseyinle şakalaşı
yorlar: 

- Geçen gün Ayşeye, ne güzel 
maniler söyledin, Hü6eyin! Bize 
de söylesene .. 

Diyorlardı. Ne yazık ki, bu kız
lar arasında Ayşe yoktu. Acaba o, 
pınar başına yalnız mı ııetecekti? 

Kczlar Mehmetle Ayşenin se -
\"i.şt•gıni çoktan sezmiı; olacaklar 
ki, Mehmedc başlarını çevirip bak
mamışlardı .bile. 

Mehmet yaslandığı yerden so -
murtgan bir çehre ile kızlara bakı
yordu. 

Hüseyin, kızlardan birine sordu: 
- Ay~ nerede? 
- Onu anası bugün göndermedi. 
- Niçin ... Hasta mı yok,5a? 
- Hayır. Kapıdan uğradık. Bi-

ze: •Beni bu gece birisi istemiş. 
Annem, pınar başında rastlarım 
diye göndermiyor!• dedi. 

Kızlar Mehmetten şüphelenmiş
lerdi. 

- Hiç şüphe yok ki, o istet 
miştir. 

Diyerek kıs '<ıs gülüyorlardı. 
Hüseyin birdenbire kaşlarını ça

tarak düşünmeğe başladı. Ayşeyi 

ogece istiyen Mehmet değil, ken-ı 
diıSi idi. Demek ki, Ayşenin annesi, 
kızını Hüseyine vermeğe taraft_fil" ı 
değildi. Vermek isteseydi, pınar 
başına göndermekte tereddüt et -
miyecekti. Köyün pınan eski za
manlardanberi o civarın uğur pı -
narı sayılır, bütün kızlarla deli -
kanlılar orada tanL'jır, orada sevi
şirlerdi. Ve evlenme sözü de orada 
kesilirdı. 

Hüseynin canı sıkılmıştı. 
Zeynep, Hacer, Emine birbir • 

!erine bakışarak gülüştüler. 
Bunlar da köyün güzel kızların

dan sayılırdı. 
Hüseyin cansıkıntısını belli et

memeğe ça1ıştı 

- Haydi kızlar, diye bağırdı, 
bakraçlarınızı uzatınız .. Suyunu -
zu ben doldurayım. · 

Mehmet dayanamadı. 
Gözlerinde \!(izli bir ateşin alev· 

leri seziliyordu. 
Yaslandığı yerden kıalktı .. 
Pınara doğru yürüdü: 
- Ben de yardım edeyim mi ço-

cuklar? 
Emine dudaklarını büktü. 
Zeynep arkasını döndü .. 
Hacer yarım ağızla cevap verdi: 
- Zahmet o1maz mı? Hüseyin 

bize ardım ediyor. 
Hüseyin kızların suyunu doldu.-

rurken, arkadaşına dönerek: 
- Boşuna eJı~niyoruz burada, 

Mehmet.ciğim! dedi. Keşke yanı
ııuza baltalarımı»ı da alsaydık. ().. 
dun kesmeğe giderdik. 

Mehmet: 
- Dönelim istersen - diye cevap 

verdi - bt.1gün oduna geç kaldık. 
Eşeği babam bağa götürecek. Ya
rın gideriz. 
Kızlardan iltifat görmiyen Meh

met yavaş yavaş söğütler yolunu 
tutmuştu. 

Kızlar da bakraçlarını doldura
rak birer iki.şer yola düzüldüler. 

O gün pınar başı gezisi çok tat
sız geçmişti. 

Mehmet, Ayşenin gelmeyişinin 
sebebini bir türlü anlıyamamıştı. 
Yolda gelirken Hüseyini çok dur
gun gördü: 

- Belki hastalanmıştır. Neden 
üzülüyor&ıın? Tanrının günleri tor
baya girmedi ya. Bugün olmazsa 
yarın olur. Ay şenin ha1'giınize gö
nül verdiğini anlamak o kadar güç 
bir şey mi? .. 

• •• Aradan birkaç ,gün g~mişti. 
Ayşeye bir türlü rastlıyamıyor-

lardı. 

Ne Hüseyin 
- Ben onu seviyorııım .. 
Diyor, ne de Mehmet: 

- Anası razı olmasaydı, anama 
söz vermezdi. 

Diyerek müteselli oluyordu. 
Mehmede gelince, o, Hüseyin 

gibi düşünmüyor ve: 
- Ayşe, köyümüzün en akıllı 

bir kızıdır, diyordu, gönlü kimi 
isterse ona varır. 
Maaımafih, Mehmet, Ayşenin üs

tüne diişmüye>r, yolunu beldemi
yor ve geceleri cmun için uykusuz 
kalmıyordu. 

Mehmedin içinde gittik.ı;e derin
leşen ve kökleşen bir sızı yok de
ğildi. Ayşenin hayali - onu düşün
mediği zamanlarda bile - gözünün 
önünden gitmiyordu. 

Mehmet, anasının sözlerini de 
unutmuyordu. Mehmedin anası bir 
gece oğluna: 

•- Y aıvrum, artık sana bir eş 
lazımdır!. dememiş miydi? 

Mehmet uzun zaman eşsiz ka
lacak değilid ya .. 

El.bette köyün kızlarından birini 
alacak, o da dünya evine girecekti. 

Gerçi anasına - bu bahis açıldık
ça - yjrmi beş yaşından önce ev· 
len.miyeceğini söylemekte devam 
ediyorsa da, Mehmedin yaşı iler
ledikçe evlenme çağı da g~ip ge
çiyordu. Köyde erken. evlenmk a
detti. Yaşıt olarak Hüseyinle Meh
metten başka, delikanlılar arasında 
bekar olan kim vardı? 

(Devamı var) 

istanbul unl C·l~Jl';I•)!filf~ 
kurtu IUŞU I Alman - Sovyet 

Fransaya giden İngiliz 
askerleri 

ı k 
iş birliği karşısında 

yarın yapı aca Yazan: Ahmed Şükru lcSM.EB 

merasim için hazır lan an 
Çemberlayniıı avam kamarasında. 

son söylediği nutuktan bir kere daha. 
anlaşılıyor ki, demokrat cephe, her 
türlü sulh tekliflerini reddedecektir. 
İngUiz başvekili, zafere kadar harbe
dilcceğinJ k~t'iyetle söylüyor. 

Bütün Fraıisız gazeteleri ve mec -
muaları, Manşı geçen İngiliz kıt'ala.rı
nın resimle!i ve bunlara ait yazılarla. 
doludur. Çemberlaynin de ifade ettiği 
gibi, bugün, Fransa.ya, büyük bir İn
giliz ordusu geçmiş, cephede yerini al
mış bulunuyor. Zaferden evvel sulh 
mümkün görünmüyor. 

Fransaya geçen İngiliz askerleri çok 
neş'elidir. Bunlar da Fransızlar gibi, se
vinçle harbe koşvyorlar. Son gelen 
Avrupa mecnıualarında, Fransaya ge .. 
çen İngiliz kıt'aların3 ait hoş resim
ler var. Meseli, arka çantalarının üs
tüne: «Adoll Bltler, şaıısını denlye
ceksin!» gibi cümleler yazan, İngiliz 
askerleri görülüyor. Sevkiyat vagon -
tarının üstünde de şuna benzer cüm .. 
leler var: 

.Bitler! Biz geliyo·ruz! Yoldayız!» 

Aynca, cepheye giden bu neş'eli as
kerler, aralarında bir şarkı da çıkar
mışlardır. Yolda, mütemadiyen, bu 
,JJarkıyı söyliyerek gidiyorlar. Bu şarkı 
şöyle başlıyor: 

«Sigfrld hattı üzerinde çamaşırla .. 
rımızı kurutmağa gidiyoruz!» 

Bu marşı besteliyen, orduya göııüJJü 
olarak giren Cim Kenedi ve Mikael 
Kar isimli ikJ İrlandalı gençtir. 

Bütün bunlar, zafer kazanmağa az
metmiş olan insanların baleti ruhiye
slni gösteren coşgun bir ifadedir. Niha- 1 

yet, umumi seferberlik ilin etmiş, haf
talardJr hazırlanan ve bu uğurda mil
yarlar sarfeden blr mepılekeL elbette 
ki, sonuna kadar harbedecektir. 

Büyük Britanyada tamamen harp 
hali vardır: İngiliz Kraliçesi dahi, as-
kere çorap örnıekle meşguldür. 

REŞAD FEYZİ 

Ankarada bir şatl'anç 
klühü açıldı 

program 
İstanbulun kurtuhış bayramı 

yarm merasimle kutlulanacaktır. 
.Şehrin her tarafı donanacak, gece 
tenvirat yapılacaktır. 

Merasime iştirak edecek kıt'alar 
ve mektepler sabahleyin Sultanah
met meydanında toplanacak ve tam 
saat onda meydanda 21 pare .top ı 
sesile beraber limandaki gemiler 
düdük çalacaklardır. 

On buçukta Sultanahmetten ha
reket edilerek Taksime ,gelcek ve 
burada geçit resmi yapılacaktır. 
Taksimde hazırlanacak bir tribün
de şehrimizdeki yüksek askeri ve 
mülki erkan yer alacaklardır. 

Bayrak çekme merasiminden 
sonra, Belediye taraimdan abideye 
çelenk ·konacak, müteakıben yük
sek okul talebesinden biri, şehir 
naımına Belediye meclisi azasından 
biri tarafından nutuk söylenec€\<· 
tir. Geçit resminden sonra kıt'alar 
yerlerine gidecek1erdir. 
Öğleden sonra saat on altıda Be

lediye reisi ve şehir meclisi aza -
!arından ve cemyietler mümessil
lerinden ve parti başkanlarından 
seçilecek bir heyet İstanbul ku . 
m;_.'!danlığına giderek, halkın or
dumuza olan şükranını arzedecek
ir. Gece Taksim meydanında şehir 
bandosu milli parçalar çalacaJdır. 
Gece 8,30 da Vali ve Belediye reisi 
tarafından ordu şerefine }.?~rapa
lasta bir ziyafet verilecektir. 
Kurtuluş bayramı münasebetile 

yarın mektepler tatil yapacaktır. 
Sehrimizdeki bütün Halkevleri de 
?ıu münasebetle· dolgun program
lar hazırlamışlardır. 

--()--

Mezbahalardan et nakliyatı 
Bütün şehirlerde et nakliyatının 

mezbahalardan kasap dükkanla -
rına kadar yalnız Belediye vesaiti 
ile naklolunması hakkında Büyük 
Millet Meclisi tarafından bir kanun 
kııbu! olunması üzerine Dahiliye 
Vekaleti dün İstanbul Vilayetine 

Ankarada ·Türk şatranç kulü- ve diğer vilayetlere bir emir .gön
bü• nami!e yeni bir teşekkül vü- dermiştir. 
cude getirilmiştir. Emirde mezkur kanun hükümle-

Kulübün merkezi Etipalasın alt · rinin biran evvel tatbiki ve bu hu
kat salonunda tg,5is olunmuş ve ı susta hazırlanacak makul bir nak-
resmi müsaadesi de alınmıştır. !iye ücreti tarifesinin tasdik edi!-

Kulüp heyeti idaresi, şatranç a- mek için Vekalete gönderilmesi 
matöderi arasında müsabakalar bildirilmektedir. 
tertip ve birincilikler tesbit etmek, --<J--

İstanhulda ve diğer şehirlerde de Çocuk tiyairosu faaliyete geçti 
şµbeler açmak ve hatta beyne! -
milel şatranç müsabakaları tertip Şehir tiyatro~unun umuma mah-
etmek niyetindedir. sus temsillere başlamasile beraber 

--o-- •çocuk tiyatrosu. da faaliye.\e geç-1 

Para cezalarına ait ilamlar 
Para <:ezalarına ait ilam hü -

kümlerinin infazına dikkat ve e
henuniyet verilmesi ve şimdiye 
kadar yüzüstü bırakılanlar ihak
~ında hemen Vekalete ma!Umat 
itası Maliye Vekaletinden defter. 
darlığa bildirilmiştir. 

miştir. Şehrimizdeki bütün mek -
teplilerin bu ucuz ve istifadeli 
temsilleri görebilmeleri için oyun
lar cumartesi ve. çarşamba güh • 
leri olmak üzere haftada 2 gün 
qynanacaktır. Hangi mektep ta
lelbelerinin ne günü tiyatroya gi
decekleri için maarif müdürlüğü 
bir sıra Listesi hazırlamaktadır. 

1 AVRUPA HAR_BiNİN YENi MESELELERİ 1 

"Sulh taarruzu,, karşısında~ .. 
Sulh taarruzu diye ortada blr mev

zu varken şu sun günlerde gazetelerde 
tazelenen bir bahis haHnde devam e~ 
diyor. Lehistanm işi bitUkten sonra 
ortada sulluın akdi.ne bir mini kal -
matlığı iddiası ileri sürülürken İugil
terede harbin asıl bundan sonra baş
hyacağı düşünülerek tedbirlerine da

ha kuvvet vermektedir. 

Sulh taarruzu sözlerine karşı İnı-il
tere.nin bu hazırhiı filiyat sahasında 
asıl cevabı teşkil ediyor. İngiltere bu 

vaziyeti tasfiye etmek için varını, yo- ı 
ğunu toplıyarak işi neticelendirmek is
tiyor. İşte bütçeye yeniden milyarlar 
konması bunu daha etrafh bir surette 
gösterdi. İngiltere yeni bir harp bütçe
si yapıyor. Maliye Nazırı vergilerin 
artmasuıt ileri sürdüğü zaman bu -
günkü fevkalide hal gözönü.ne getiri
lerek memleket efkirt uınumiyesi ye
niden fedakirlık~ara. razı olduiunu 
göstermiştir. HaziJıe içlıı en büyük 
vergi esası olan kazanç: ve irat üze
rinden her İngiliı; lirası için alınmakta 
olan 5 şilin 6 11eai vergi 6 şiline çıka
nlm.ı,ştı,r. Büyük servetler üzerinden 
alınan vergiler artmıştır. Veraset ver
gileri de böyle. 

Telerrüata gl.rişmeğe lüzum yok. 
Yalnız her İngiliz v,atandaşı bu harbin 
yüklettiği vazifeleri görmeie hazırla .. 
nıyor. İşte İngiliz matbuatının bu ve .. 
sile ile anlatmak l<ıledlğl şey. Dahlll 
l<ıtlkrazlar akdi de dWıünülmekte, bu
nun neticesinden de çıok ümitler bes
lenmektedir. Fakat dikkat edilen mü
him bir nokta vardır: Borpların art
maması, devtetln itibarının sağlam O• 

larak kalması. Bu cihetler hep nazarı 
dikkate alınıyor. 

mınm da bahsi tazelenmiş oldu. İnı-U
tere her biri 35,000 tonluk. 5 zlrbh yap
hrmaktadu. Bunlar gelecek sene bit
miş olacak. Her biri 40,000 tonluk 2 l"e
mi daha vardır. Harbin Uılnından ev
vel İngiliz amiralleri yine böyle 3 ge
mi daha yaphrmayı da düşünüyorlar

dı. Hu.lisa nhiayet 942 senesine kadar 
İngiliz donanmasının zırhlı mevcudü 
25 olacaktır. 

Sonra geçen gün Şimal denizinde 
İngiliz donanmasının Alman tayyare
leri tarafından taarruza uğradığım İn
gUiz anavatan filosu kumandanı bil
diriyordu. Buna erbabınca iki türlü 
mana verilmektedir: 

1- İngiliz amiralleri artık bekliye .. 
cek değillerdir. Mühim kuvvetlerle ha
rekete geçmek istiyorlar. 

2- Diğer taraftan bu seferki Alman 
donanması 914 deki gibi kuvvetli de
ğildir. Onu~ için Almanlar Şimal de
nizinde donanmalarile yapamıyacak

larıru havadan tayyarelerlle yapmak, 
İngiliz deniz kuvvetlerine böylelikle 
sat<\§mak istiyorlar. 

Bundan anlaşılıyor ki harbin inki
şafında gelecek safhalarda. tayyareler
le donanmalar arasındaki mücadele 
büyük bir yer tutacaktır. 
Diğer taraftan Alman gemilerine 

karşı girişilmiş olan hareketin netice
sini &"österen rakamlar da ıayanı dik
kattir: Harbin ilk haftasında İngiltere 
65 bin ton gemi kaybetmiştir. İkinci 
haftada 46 bin. llçüncüde 21 bin. Bu 
rakam nihayet 9 bine kadar inmiştir. 

Bundan çıkarılan netice de Alınan tah .. 
telbahlrlerl tarafından müttefiklerin 
ticaret gemilerJni batırmak için sar
fedllen gayretin gllrlde akiın kalacatı
dır. 

Bulisa ortada bir hakikat var ki o 
da harptir oQµD için İngillz ve Fransız 
tarafı harbin uzun süreceiine göre 

vaziyet abnq bulunuyorlar. 

«Sulh taarruzu» na haı.ırhk olmak 
üzere, 4ıman Hariciye Vekili Ribbcnt
rop ile Molotof arasında yapılan l\Ios
kova anlaşmasından sonra, İtalya llil. .. 
riciye VekiJi Kont Cianonuu Beı·line 

daveti, şüphesiz, yaptlacak olan sulh 
teşebbüsü etrafında fikir teatisine ına
tuftu, İtalyan Hariciye Vekilini11 se
yahati 11ek kısa sü.rmüştiır. \'e dik
kate liyık olan nokta, sonunda yalnıa 
uziya.retin tamamlandığını» kaydeden 
kısa bir tebliğ' neşredilmesidir. l'ililı -

ver devam ederken, neşredilen teblii
ler, daima iki devlet arasındaki görÜi 
birliğini tebarüz ettirirdJ. Almanyaıun 
böyle bir nümayişe ihtiyacı olduğu 
bir zamanda gösteriJen bu jhtiraz, iki 
devlet arasındaki münasebetlerin ye
ni bir istihaleye girdiğlne delcilet et
mektedir. Filhakika artık «mihver• 
bütün şümul ve maııasile arkada kal
mıştır. Almanya, bugün hedefine var
mak için İlalyadan ziyade Sovyetleriıı 
işbirliğine g-üvenmektedir. Ve bunu 

temin etmek i!;.lin Sovyetlerin istedik
leri pahayı vermeğe hazır oJdufundan 
şarki Avrupada müvazene, bir ay ev
velisine nazaran temelind~ değişmiş
tir. Bu değişme istikbalde Almanya ioiD 
tehlikeli olabilir. Fakat Almanya, ya
rını değil, bugünü düşünmektedir. Tıp
kı, Habeşistan teşebbüsünde zor vazi
yette kalan İtalyanın, o giı.nü kurtar
mak için kendisini Almanyanın kol -
ları arasına attığı gibi. Bu Sovyct -
Alman iş birHğinin hududu ne oJacak
tu? Bunu kimse bilmiyor. Esasen bir 
hudut çizilip çizilmediği ve çizilmiş ise 
yeni yeni vaziyeUerJe karşılaşhk9a. bu
na riayet .f;diHp ediJmiyeceği şüpheli
dir. 

Ancak şu muhakkaktır ki bu Alman .. 
Sovyet iş birliğinden doğan vaziyet İ
talyanın maksatlarına uygun değildir. 

Ve Kont Clano, bu defakl Berlin zi
yaretinde bu nokta üzerindeki endi
şesini izhar etmiş olmalıdır. 

Bununla beraber, İtalya ile Almau~ a 
arasındaki münasebetlerde Jıerlıan0 i 

bir gerginlik de beklenemez. l\Iünase
betlerin dayandığı temeller, yeni ~.ı r 

lar altında değişmiş olmakla beralJc. 

bunları gergin göstermek ue Alman -
yanın, ne de İtaJyanw işlerine ch·cr
mez. İtalyan diplomasisi, bir aydan

beri büyük teşevvüş içine ahlmıshr. 

Bir ta.raftan Almanya ile askeri itti
fak devam ediyor. Diğer taraftan her 
halde şimdilik harbe karışmanıak ka
rarını vermiş bulunuyor. Ve bu karar 
zal1irde Alma.oyanın da muvafakatine 
iktiran etmiştir. Bu şartlar altında i
tal_ya son derece t-eenni ile hareket et
mek mecburiyetindedir. Öyle görünı.i
yor ki İtalya vaziyetin inkişafına ka
dar her iki tarafı da oyalamak ta de -
vam edecektir. Esasen 1914 harbi tık
tığı zaman da ayni siyaseti takip et
mişti. 

Almanyanın sulh taarruzuna gelin
ce; gerçi Musollnl, bugünkü şarUar 

altında harbin devamına lüzum kal

madığını ifade etmiş buJunuyor. Fa
kat bunu söylemek başka, yapılJnası 

düşübülen müşterek bir teşebbüse iş

tirak etmek başkadır. Kaldı ki İtalya
nın Almanyayı kendi yanlış hesabı 

neticesinde içine girdi.il çıkmazd:ın 

kurtarmıya samimi surette yardım 

etmek istiyeceğl de şüphelidir. Dik -
kate IS.yıktır ki İn.rlliz gazeteleri ve 
Londra radyosu Musolininin sulh Y•>
lundaki teşebbüslerinden bahseder -
ken faşist liderinin samimi olduğunu 

tebarüz ettirmek fırsahnı kaçırına -
makla beraber, bu samimiliğin Al -
manya. taraf1ndan istismar edill'rniyP
ce,jini de ili.ve ebnektedirler. İtalyaıun 
bir taraftan sulh teşeb büs'li için Al -
manya ile müzakerede iken, diğer ta
raftan da ayni mevzu üzerinde İngil
tere ile temasta bulunduğu anlaşıhvt.ır. 
Filhakika bu, İtalyanu1 her lki tarart 
da kollamak politikasına uycun hir 
hare.ket olur. 
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Damga pulundan muafiyet 
Malı1Ien tekaüde sevkedilecek 

olan tekmil memur ve muallinc 'er 
hakkında tanzim olunacak rapor
ların damga pulundan muaf tutul
ması Maliye Vekaletinden Vila -
yete bildirilmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Vali konagı cadde
sinde pa.tlıyan lağım 

Nişautaşında. oturan bir okuyu. 
cumuz yazıyor: 

«Vali konağı caddesinde oturu
yoruz. Caddenin üzerinde Vail -
konağının biraz ilerisinde bir hal
ta evvel liiğ-ım patladı. Lil.ğuuın 

çıkardıiı kerih kokudan bütün 
o civar apartımanlo..rda oturanlar 
ratıatsızdırt. İstanbuJun en işlek 
ve temJz bir caddesinde patlıyan 
bir liğ'unın bir haftadanberi akıp 
K"itmesinden belki alikadarlarıu 

şimd}ye kadar Jıaberlerl yoktur. 
Onun için şu birkaç satırla nazarı 
dikkati celbeimenizi rica ederiz.• 

Harbin çıkması İngilterenin bllh&S8& 
937 denberl giriı;mlt oldufu deniz tes
lihatını durduracak defll, bilikis art
tıracaktır. Onuu i~in yeni masraflar 
nazarı dikkate alınırken deniz prorra- ALİ KEMAL SUNMAN 



Polonyalılar Hala 
Çarpışıyorlar 

Berlinden bildirildig-ine göre 
krb ·· ' ugun Varşovaya gidecek 
ordusunun başında şehre giri
r~~ gibi, temsili bir geçit resmi 
'ıp edecektir. 
Polonya harbinin sona ermesını 
•'it için 10 ilkteşrinde Alman -
daki bütün binalara bayrak çe-

ektir. Polonya ordusunun da
ıı~ bakayası ile çarpı~malann 
nuz. arkası alınmamıştır. 
Parısteki Polonya kabinesi Cum
r Risinin riyasetinde toplanarak' 
zatı daha devlet nazırlığına al-1 
tır. :t;olonv 'n ın Mas.kova elçl&i 
şehrı terk< , "nek üzeredir. 
ovyetlerle Baltık devletleri a-

sında '?ÜZ•kerelere Moskovada 
~m edılme~dir. Litvanya ha
•ıye nazırı >le yapılan ve iki sa t 
ren ilk müzakerelerde Stalin :e 
zır bulunmuştur. Nazır hu""k"-
•tıl .. .. u -

; un"as~:r;Jnmme~ 1~:r.ere tayyare ile 
uş ur. 

ngiliz-Türk ticaret 
anlaşması 

: tnÜddettenberi İn&ilterede bu.
akta otan Ticaret VekileU müs 

rı Halit Na · u -
.ltit itleri unı e __ Maliye Vekileti 

uınuın muduru Ceıaı Salı 
~babki ekspreste Londradan teh 

? :ı:e l"elınlşierdlr, -
lasyonda kendisUe ·· · 
ıarrlrlmiz •ortişen bir 

1 e llaUt Nazmi tunları 
' eıntıııır: 
- E\1velce Ank 
rk İn arada baııanmtt olan 

rlllz ticaret anla.,masının mü
ilere•lnl ltm , anı ehnek üzere Lond-

d• .~ıımı.ıtm. Her iki .hükilmel ara-
ı a-.ı li 
d ın zakereler mü.satı blr saf-

EN SON DAKiKA --......................... . ,__mm_ 
Alman ş1ddetli 

< 
• 

gazeteleri, bitaraf gemilere 
ihtarc l bulunuyorlar 

. Londra .5 (A.A.). - cReuter a.- şüncelerini tashih etmek ve İngil- gilterenin bahri satvetinin ken -
ıansı Berlınden ıstıhbar edıyor; terew'i iktısadi zararlara sokmak dilerini himaye edebileceğine inan-

hatalarını ödeyeceklerdir.• 

otomobillere • 
yenı kondu 

Deutsche Allgemeinc Zeitung . . . ·· 
İngiltere ile ticaret yapmakta oıa'n LÇın .geçen hafta denıze ~ıkmışt~r. m~lar ve harp tehlikelerini goze 
bitaraf memleketlere bir ihtarda Almanygnın. tan~ın_ı etmış oldugu almışlardır. Bunlardan bir çoğu 
lıbulunarak ezcümle diyor ki: kaçak ~a_listesi, Inıgiliz listesine şimdi gerek gemilerini, gerek ha-

•Hafif Alman harp gemileri, bi- tekabül edebilmesi için, uzatıl - mulelerini kaybetmek suretile bu 
taraf gemi sahiplerinin yanlış dü- mıştır. Bazı biaraf müesseseler, İn-

i tal yada 

~. ~reyan e.hnlttlr. Anlaşmanın e· 
e.nıen hemen lknıal llm 

llınaktaru ed ı. bn-
J:karada ~:akında bu müzakereler 
A 1 ~ e.dUecekttr. 

Vaziyet Yine Vahimieşti 
Yn lrenıe bir y · (1 inci sahifeden devam) gerek iklısadi •ahadakl tesanüdün her 
IJtbrlmlze ret ı .. ;roslav cazeteclsl nim.resmi gazetelerinin dün ve evvelki zamankinden çok daha kuvvetli olduiu 

11.!ilyoneı 1 m.., lr. Sabahki kon-
re.nUe de ıı 0 k gün neşretın.Lt oldukları haberlerin, beyan edilmekte idi. Fransanm ne ta-

h ceno im e 0'11lov&k- f'- 1 k re '4tlr. Bunlar bir iki .. hatti: ra -n yapı ırsa yapılsın ve ne şeklide 
•dar Franu.ya cideceklerdtt'. ru- - İcabında İtalya bizimle birHkte olursa olsun sullı tekliflerine vet'eceii 

-O--- harbedecekttr .. ribl işarellerJ iam:ınıen cevap intihap etm~ olduiu yolu takip 
Yumurta fiatları kıymetlen sakıt olmaktadır. y,.ınız, etmek hususundaki kararı sarsılmaz 

So ··n1 kuv ti olan ın· •illerenin vereceii cevabın ay-n gu erde şehrimı"zde u ve e zannolunan bir vaziyet var- • 
Urt f . J Y - dır kı' d Al ı'taı d hl nı· olacaktır. Çemberlayn, inıllterenin a ııat arında görülen .. ks l , o a manyanın ya an r 
e devam etmektedir. YU e - çok şeyler istemiş, fakat, Romanın bun- takip edeceil yolun ne olduğunu dün 
~una sebep olarak İtalyanlann ları kabul etmemiş olmasıd.r. açıkça göstermiştir. 
7..<a yumurta talebinde bul Roma 5 (A.A.)- Messagero ve Po- Nazırlar meclisinde Daladier'nln yap-
aları göstertlınekted. un - PGlo dl Ronıa cazetelerl, sütunlarından mış olduğu. b~yanat hakkında resmi 
Bu tale 1 1 ır birçoiunu dün avam kamarasında ya- malünıat mevcut olmamakla beraber 
lan d lf~~ e beraber sipariş fi- ınlınış olan müzakerelere tahsis et _ ileri sürülecek sulh teklifleri karşı -
ı.a 10 ~ a yanlarca sandık ha- mekteler ise de bu müzakereler hak- sında Cemberlaynin tarzı hareketini 

ra kadar arttırılm~tır. kında hiçbir mülalea ve tefsirde bu- takip edeceği suretinde beyanatla bu-

vaziyetimJzi almış bulunuyoruz. 
Epok c-aı:etesl, harpte takip edilen 

yegin~ maksadın Avrupada devamlı 
bir sulh temin etmekten ibaret oldu
iunu, Alman kudretinin hatti bir da
ha kalkınması lmkinlarıru vermiye -
eek surette yıkılmaın t:izun geldiflni 
yazmaktadır. 

İsviçre g'azeteleri, Avrupa vaziyetini 
açık görmek için Cemberlaynin nut -
kundan sonra, Httlerin raylştagda söy
liyeceği nutku da beklemek lizım ıel
dlğlni yazıyorlar. 

Bir Yunan vapurunu 
batırdılar 

> lunmamaktadırlar Iunmuş olduiu malümdur. 
'AD Y O HABERLER t 1 iıaıYa hf • Londra 5 (A.A.) - Diamantıs· n ına illerinde Çemberlay .. Na2ırlar mecli.3i içUmaından sonra 

nln yapllacak ~sulh tektlflerinin lhti - neşredilmiş olan tebllt, sulh teklifleri olduğu söylenilen ve Landsend a-
Ford muharebeaiu marnla tetkik edlleceil suretldekl be- serdedildiği zaman Fransa hükümcli- çıklarında torpulenerek batın! -

sürmi ır· fık uzun Yanatına 1 aret edilmektedir. Ancak Din ne yapacaıı hakkında bll"!eY söy- mış olan Yunan vapuru kazazede -
yece.,ı 1 rinde bu m h rıı ç !erinden hayatta kalınış olan 28 R . ~e 3 • emberlaynin Cörçl1in a- lenmemJştir. Fakat İnciltere ile Fran-

oma 5 (Radyo) - Meşh t t- zımkarane hatlı hareketini tasvip et- sanın lamamile mümasll bir hallı ha- kişi, evvelki gece bir Alman tah-
obıi fabrikatörü F d h ur 

0 
o miş ld • telbahiri tarafın-'an Kerry kont -.ın sürmiyeceğini ~r arbin u.. o ucu mütaleasında. ve binnetlce rcket kabul edeceklerini söylemete lıa- lug~u dahilinde kain Ventry ko··r-

t' ·ğ· · e muharebe umumi intıba harbin hitama ermesi ı,.. cetyoktur. 
ı 1 zaman silahları bırakın cin daha p k k - fezinde karaya çıkarılmıştır. Ge -ırarı da V r·ı .. . . .. a e ço zaman lazım olduğu Paris 5 (Ifususi)- Sulh teklifl kar~ .. t .

11 
t htelb h 

• e ı.ecegını soylemi tir merkezindedir. İtalya.da harbin tema- şısında. İnglltere ve Fransanın vazı - mıyı arpı eyen a a ir, b! 
Eskı Polonya hükıinıeti . d!si hakkında İlalyanııı bitaraflığının yetinden bahs..ıen ıazeleler, uzun tahtelbahir idi. Sııhi! muhafızları 

1Bukreş : (Radyo) _ Es];; Po- bundan müteessir olmıyacaiı talımln boylu mülalealar neşretmekledirler. ' tahtelbahiri, pek geç yani ancak 
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~~,O S KOVA M 0 l AK ERE S 1 
(1 inci sahifeden devam) 

l\1üzakere neticesi alınmamış 
Ve devam etmekte bulunmuş ol
du_,una göre Avrupa merkez
leri Jı 1'·ı yoldırki neşriyatı sırf 
,.,.opag.ndadır ve bazı mcha - f 
filin de Türkiyenin harici dost
luk münasebetleri üzerinde kun
dakçılık yapmasından ibarettir. 
Sovyet Rusya Birliği ile Tür -
kiye arasında cereyan eden mü
zakerelerin İngiltere ve Fransa 
ile olan münasebetlerimize hiç 
bir gfma tesiri olmadığı ise dün 
İngiliz Hariciye Vekili tarafın
dan lordlar kamarasında izah 
edilmiştir. 

Hariciye Nazırı bu izahında 
şöyle demiştir: 

•- Samuel, Türkiye ile Rus
ya arasında mevcut olan ve bu-

gün tazelenen temasın idrak ile 
karşılanmasını istemek sure -
tile büyük bir kiyaset göster -
miştir. İki büyük komşu olan 
Türkiye ile Sovyetler Birliği a
rasında dostluk münasebetleri
nin idamesıni görmekle hiç şüp
hesiz daima bahtiyar olacağız. 
Bu münasebetlerin bir taraftan 
İngilere ve Fransa ve diğer ta

raftan Türkiye arasında mev
cut sıkı münasebetlerle mu-
hakkak tearuz etmesi icap 1 
etmiyeceğini ve hiçbir za -
man da tearuz etmiyeceğini zan-, 
nediyoruz .• 

Diğer taraftan Sovyet tek -
lif'.erinin ne olduğu ve hükfune
timizin bu tekliflere verdiği ce
vabın mahiyeti henüz malfun 1 
değildir. 

ASKER GÖZİLE CEPHELER 
(Birinci sahifeden devam) 1 

tahkimat yapmağa başladılar. Fa
kat §imdi şarktaki vaziyeti tasfj;,;e 
etmi§_ görünüyorlar. Garptaki düş
manfarile karşı karşıya bulunu -
yarlar. Ne oluyor? 

1914 de muharebe son derece ge
niş bir çevirme hareketi ile baş
lamıştı. Alınanlar bu ceııhede da
ima da mütearrız vazivetinde bu
lundukları içn Sigfrid hattı gibi 
tahkimat yapmağa bil.e. lüzum gör
memişlerdL Halbuki 1939 harbi 
mevzi muharebelerile başlamış o
luyor. Bu mevzii harekatın, yani 1 

karış karış, adım adım i'.erleme ve
ya gerilemenin ayn bir hususiyeti 
var. Eski erkanıharbiyeler harita 
üzerinde da>ma geniş harekat plan
ları çizerlerdi. Fakat garp cephe
sindeki modern ha111 buna mani 
oldu. Her iki tarafın kendi hesap
larına adım adım elde ettikleri gö
rünmez muvaffakiyctler toplana 1 
toplana nihayet olgun bir hale ge
tirilmeğe çalışılmaktadır. 

Askeri tarihte muhasarayı sevmi-

!arını belli etmiyccek!erdir, bu 
beklenmedik bir sürpriz olacak - ı 

tır. Alman kuvvetlerinin şu veya 
bu mıntakalara tahşit edildiği hak
kındaki haber:er. Alman niyetinin 

hangi hakiki hedefe ~eveccüh etti
ğini göstermez. Almanların, mak- \ 
satlarını berveçhipeşin belli etme
lerine inanmak müşküldür. Hulasa 
garp cephesinde harp kurtları için 
için işlemektedir ve belki de bir 
ı:>:ün müthiş bir gümbürtü ile pat
lak ver-ecektir. ERKANIHARB 

Büyükderede feci bir 
otomobil kazası 

Ahmet, Kemal ve Osman adJnda üo 
arkadaş yanlarında. Abanoz sokağ-ında 
oturan kadınlardan Perihan, Cemile ve 1 
Hikmet adındaki kadınlarla şoför Ya-
şarın idaresindeki 2228 numaralı oto-
mobil ile Büyükdereden re<"mckleler-
ken, otomobil bü.yti.k bir çınar ağacına 
ve aiacm yanında bulunan bir araba-
y.a çarparak parçalanmıştır. Otomobil 

şoförü Ya arın sol kolu kırılllllf ve 
muhtelif yerlerinden, Cemile elinden 
ağır surette, diğerleri de muhtelif yer-

yen kumandanların çoğunun mağ
lup olduğu görülmüştür. Halbuki 
yerleşme _!!'!Uharebesi diyeceğimiz 
muhasarada, sabreden kumandan 1 
zaferi ekseriya ol,gun bir meyva lerlnden haflf suretle ynralanmışlar-
gibi toplamıştır. Umumi harp!€ de dır. 
garp cephesinde bunun bazı mi
silleri görülmüştür. 

Garp cephesinde de vaziyet a
şağı yukarı buna benziyor. Fakat 

Yaralılar Beyoğlu hastanesine kal
dırılarak tedl'vi altına alınmışlardır, 

-o--

acaba şu geçen iki ay boş boşuna ·Münzevi kaptanın Aflan-
mı geçmiştir? Zannetmiyoruz. Bü- j • , • • 1 
tün işler tahtaperdenin arkasında tık denızındekı kotrası 
cereyan ediyor. Geçen yoku bir . . 
şey göremiyor. . Cenevre 5 (A.A.) - İtaba şırke-

Garp cephesinde ha'en her iki t~n Belvedere vapuru, Nevyorka 
ordunun büyük mikyasta taarruza dogru yoluna devam ederken At-
hazır bir kabiliyette olduklarına !as Okyanusunun tam ortaların -
şüphe yoktur. Lakin zamanın ve da münzevi kaptan Guy Avory'yi 
ablokanın Almanya aleyhinde ça- binmiş olduğu altı metre uzun -
!ıştığı gözönüne getirilirse ve luğundaki ve Miss Tampa adın -
Almanların son sulh te~ebbüsleri daki kotrası batmak üzere iken 
de aki.ın kalırsa, bu cephede her alıp, kurtarmıştır. 

f iki tarafın da mütekabilen tazyik- Kptan Avory, iki ay evvel Oeno-
lerinin artacağına şüphe yoktur. va'ya gitmek üzere Florida'dan 
Almanlar, h~ şüphesiz manevra- hareket emiıı idi. 

ın 
GERDANLIK 

1 .Naltleden: Selami İ;ı;.ı:ct 

Kadın nefes ntfesl', soluk !o.Olu&";ı, 

alıal, moru.mor kdm1se.rin odasJna &'İrdl 
- Bay komiser dedi , inci rerda.n

lıiımı çaldılar! 

Komiser doğrutdu, kadıııa yer &us-
terdi: 

- Oturunuz, dedi. 
Kadın kendinde dejildl: 
- Oturamam bay kouti!'oer, otura

cak halde değilim. Si:ıf' &'erdanlıiırw 

çaldılar diyorum. 
- Anladun bayan. faka l te1iı"l rt~ 

meyiniz, telişla iş Körli.lmez. lı:-1iıt bte 
yaramaz. Oturunuz el·veli ... 
Kadın oturdu. Komi !'r sordu: 
- Kaybctmi<ş olmıyasınız?. 

- Hayır. 

- Çahndığ"ına f'min mh.iniı?. 

- vet, çalındı. 

Komiser dil ündü: 
- Peki amma. ka~·betmediiinlzl ne

reden blliyo~unuz? C'alındıiına _.e
reden hükmediyorsunuz? 

- Anlatayım bay komi-;er, köprU -
den yaya l"efiyordum. Halk parmak
lıklara dayanmış denize bakıyorlardı. 

Merak ettik, ben df' ııtttm. Kayıkta 

bir~ok bahkcı balık tutuyordu. BaJık 

ta öyle boldu ki. .. Bf'n de sroyrf'tmf"ğe 

başladım. Bu sırada ... 
Komiser sözü kesti: 
- Yalllllızda bir adam ... 
- Hayır bay komiser, yanımdaki a-

dam detil, arkamda blr kadın bana. 
yaklaştı ve sordu: cGer~nlıiınız sa
hici mi, 1alancımı'!» dtdi. 

- Siz ne <'evap verdlnlz? 
- Size ne? dedim. Öyle ya, benim 

cerdanlığımdan ona neydi? 
Komiser d"rin bir düsiincf'ye daldı: 
- Filvaki ora~ı Uylt' .. ö~·le amma .. 
- Şimdi ne ola.l·ak bay komiser! 
- Bana o kadını tarll edlntz? 
Bayan şüphf'"lrndifi kadını tarlf etli. 

Komiser tanıdı. Alf'lekser köprü üs
tünde dolaşan siırtüklerdtn biriydi. 
Hemen emretti. on dakika sonra ka
dını ı-etirdiler. 

Komiser sordu: 
- Yine köpru üoı;lünde ne işin vardı! 
- Hiçbir işim yoktu, bunun için 

dolaşıyordum. 

- Bu bayanı tanıyor musun? 
- Hayır, amma biraz evvel tanıdım. 
- Peki kendlslne nedf"Jl incilprlnin 

sahlcl olup olmadığını sordun1 

- Baktım gerdanlığın illfl açıktı, 

cerdanlık neredeyse denize di.ışece.kU. 

Bunun üzerine kendlslnf'" 11\0kuldom, 
incilerin sahici olup olmııdığ"anı sor -
dunı. Bayan kızdı: cSana ne?.» dedi. 
Böyle deyince ben de: cBana ne!.» de
yip yürüdüm reçtlm. .. Bayan mademki 
rerdanlıiın& karışmamı islemiyordu, 
ben de karışmadım?. 

····················-······· 
Gülnaz Sultan 
Türkçe sözlü ve şarkıh 

-- Büyük Şark filmi nya hukumeti erkanı d R 1 olunmaktadır. İtalyan gazetelerinin Pöli Parlzlyen ı-azetesl, l\Ianşci halin~ tekrar suya dalarken görmüşler -
a topraklar a oman- karileri. Kont Clanonun Hlller ile yap- d 1 ı a . Cembcrla•n dir. Torpillenmeden kurtulmuş o- İ İ RİLİ 
unlar da ~nı leflretmektedirler. mış oldutu ıörüşnıelere alt haberlerin .:;um:,;:.;:;,:. ~~::· r~nıen orı::y~ lan bahriyeliler, 36 saat tahtel - ·~=- TEKl\1 L STANBULUN ARZUSU YERİNE GETİ YOR •=:• 
ın belk' d ıı.gİ os avyaya ve ora- buyuk ma ıı bahı"rde kalmı<lardır. Bunlar, ke_n- ++ l ++ 
elind<>d!rıe~. svıçreye gitmek ni- mı, olmas.':ıeanerd:.~;:d=•;r:~re:ı::.~=: ko;;::~~:~n::'~hbau~:~he~~!~~:r kul- dilerine çok iyl muamele yapılmış ı: 10,000 kişinin göremediği DAM GALJ K AD J N LAR Z ~ ı T S :ı 

İ ·ı· tedlrler. Bundan Berlin tarafından ya- !anıyor: «Cemberlayn son nutkunda olduğunu söylemişlerdir. Bunlar- ++ ++ 
ngı lZ ablukası Pılan tekııtıerln İtalyaca tamamen ka- bir kere daha azmini göstermiştir. Hll- dan altısının hastaneye kaldırılma- :: 15,000 kişinin yer bulamayıp geriye döndüğü U 

e;~:ıe~~~; ~!~U;~e gö~ti~ba~at :t'is7ı1~r':;s~~~ı:..~:~:.ı~:.madıtı netice- ~~:in~:"ı~~:ı'e ıo.~ı;:,a•:!' ::r:ı:r~.:~ ~~:a~~~~u~::i~i~~~~atıolt~ıl~~~e tt B R o D v A y 5 E R E N A 1 !! 
~~angu:ından bu.güne k~da~r ~ Parts 5 (A.A.)- Dün sabahki naur- eden sözlere ihtiyaç vardı. Hlllerln ar- değildir. Tahtelq~hir, kendilerine .. 

fıl()Su Almanlara ait 289 ton lar meclisi içttmaının sonunda hükii- tık elindeki kltıtıarı gösterme•i lazım- hava ile şişirilmiş bir sandal ver- ı••: f R E D A S T A j R E _ G j N G E R R O G E R S :••: 
ıYa musadere etmiştir. ınel mahfilinde Fransızlarla inclHzler dır, ondan sonra ne düşündüfümüzü mi§. onlar da bu say~e sahile 

:::::===~~====~~·:~:·:~:•~c:e:r:~~·:•:k:e:ri~,~c:e:r:e:k~m:a:H~•:e~=so=·=y:l:~:~~b:l:z:e~a:l:tl:k:·=B=b~k:a:r:i~s:u:ro:ı:~~~v:ar:a~b~i~~~iş~k:r:d~i:~~=======·· ~bW-h~~~w~~~~ q 
~ı,; ,~'"c ::=::;;:::::.::=-::.::: =: ::=.:.:::="=:~~ U i~A LreE iki bS i~; ;'~~s"·~~n d a ff 

I /tj .. ~ .. U .6 it sefinelere l"ltti. rmdan satın alınış, 319 yılında istau- :: ,..,,. rı. o rece. Inrlli• sefaret gemisinde ka- hula gelen ıreml donanmaya iltihak 'M DİK.KAT: Hususi ilave: Bugünkü ekspresle gelen en yeni METRO JURNAL'da son harp sahneleri ve·=· 
lan süvariler ne yapacaklarını ve bu ettikten sonra hemen yeni memuri _ birçok zengin teferrüat. 

- No. 5 - y İ ;<. vaziyeti enine boyuna milnakaşalar - yetine, Adalar denizinde devamlı 00- _ :K Seanslar: Brodvay Serenadı 2. 30 - 6.15 - 10 da Dam.aalı kadınlar; 4.30 - 8.15 de --~ azao: RAHM YAblZ ...... G İ dan sonra. Hareket Ordusuna iltihak bet ve karakola cönderllmişU. -
ece ngiliz Sefaret Gernı" . d K l s loin Selinije ritmci• karar verdiler. Meşrutiyetten sonra denl•e açılan 

e N sın e a an uva- · r e Y ki Inci1iz ft •misiuin kaptanı, rece yarı- eski ve Abdüliziz zamanında İu&ilte~ 
. apaca arını Münakaşa Ediyorlardı sına doiru limandan geoecek olan bir reden sonra Avrupaum birlncı sınıf 

~ller nıl.ralar atarak takip 
.ti..klerı 

!ilUvarllerf tevkif etmek im 
11nını bulama -

l Yınca tabanca ve tütek-
r ne !iarıldılar. Önce hav 

11 unları fillL aya ahlan 
-.adakUere il 

r takip etti. çevr '°11 at~-

aptanların filika.oıı Gaı •-
. a- rıhtnnı-

ı bütün bıııle ilerUyurdu B 
1 · u arada 
lf're silihla mukabele f'lmek. lu .. 

ınıunu Uuyan Rauf kaptan tabanca
hl tektniş, fakat ateş etmemişti. Ar
adqları onun bu hareketine miinl 
lmu9lardı. 
Galata rıbt . 

emlst baı,t.. uınnda lngilh; sefaretinin 
n kıçtan ~ım il . ı· serinde duru a e ıs ım 

:ror, bir kı~ım mülteci 
•rte kendi koloulsln" d hl! -
ı a bir çok 
m.se bu remide b:ırınıyordu K 

1.nıar remlyi göriınce sevlndı: ı apF -, er. i-
ayı oraya (evirdiler. arkalarınd 

•• 1 ~ as takipçiler yeti meden evvel 
~rareı cemlsine yanaşarak cüverte
~f' ('ıktalar. 

lnc-ıuı sefaret remi.si siıvarisi Turk 
~lanıa 

•• rını iyJ kar ıladı .. Onları ka-
ra.y• .t 

ar "8 ro urdu. Burada Ahmet l\'luh-
.tkad ey ı e bahriye ümerasından bazı 

~11arın b •Ü)'ttk 1 l ulau &üvariler arelak 
thlik" . 

a. ıa..... '' ıa.vuşturmu.,ıar, arka-
-uı: 

- Geçmiş olsun! 
Ları arasında kenw macera! 

arını an
latıyorlardı. Takip ettikleri kapı . an -
farın lnglliz sefaret gemisine ~ıkma-
larındau az sonra asilerin filikalarUe 
istimbot da oraya reımı,u. 

Fak_at reminin borda~ında siliıhla 
rını u~e-rle-riue çeviren İngiliz bahrt
Yelilerınin karşı~nıda tecaviaterine 
devam edeınemiıtlt•r, bter 
mu.1ı:..r: istemez dur-

.. - Şjmdi buraya iltica ed 
suva.rilerlol b. en geml 

ııe teqHm edersinl ' 
?iye batırışıyorlardı. z. 
Inglliz cernlslnin kapla il 

le ce\•ap verdirdi: 11
' as ere ' 07 --

- Bu gemi, İnciltere büküıne&lni 
himayesi altuıdadır. Kavitli.la"sy 1 n on ar• 
biliyorsunuz ... Buraya taarruz etmefe 
kalkı.şırsanı.z size sililıla mukabele e
deceğim.. Bu hi.dlsenfn iki büküm.et 
arasında meydana retlreceft neticeyi 
de buna sebep olan sizler. silihla re
nı.iye hücum edenler kestirebllirslnlzt. 

t·ze.rlerine cevrlll naınlulardan zi
Ya.de bu hadisenin ileride ucu lfrallere 
'!_adar uuyaeak capraşık ifıere yol a .. 
çacafını keıo;Uren ve asilerin başında 
\ulunan al•Jh zabitler malyeUerinde 

İngiliz nakliye gemisine kendllerini donanmalarının başında •elen Türk 
bindireceğini vi.detti. donanması, Hamidiye ile 1\lecidlye 

Yine gemide bulunan nizamiye mi- bari~ tutulursa zavallı bir materyal, 
ralayı Mahmut l\luhtar Bey de Rauf enkaz halinde ve köhne parçalardan 
ve Vasıf Beylerle birlikte gitmeğe ka- mürekkep bir filo kıhtiİe Ha1içt~n 
rar verdi. Gece yarısı söylenilen İn- çıkmışh. 

giliz tra.nsporu limandan geçerken İn- Hatt:i bu çıkış !;ırasında 1\les'udl -
.giJiz su.varisi kaptanlara haber verdi. yenin kaı:an boruları patlamı~. İelali-
~lahmut. Muhtar, Va~ıf, Rauf, Salih ye, Tirimüjl"in, Aziziye korvetleri a-
Beyler bu transvora reçerek İ.stan - melimandahklardan ftloı_a iştirak ede-
buldau Pireye hareket ettiler. Oradan memişlerdi. 

da Se14'niie ciderek Hareket Ordusu- l\Ie"rutiyetten sonra ve 31 l\lart vak-
na kavuştular . 

asını müteakip Abdülhamit hal'ile Se· 
l\Iahmut l\lulıtar, Vasıf ve Rauf Be:r- Jinikte, AJıitini kaşküude ikamete cön-

ler İstanbula doğru yürüyüşe reçen ve derildi . ittihat ve Terakki lıUkUmeU 
asileri ienkUe karar veren Hareket Or Veliahd Reşad Etendi7i beşinci 1\ıleh-
dusunda ueter kıyafetile keçekülib ve met ismlle tahta çıkaMı .. Devletin is .. 
tozluk giyerek sllılh omuzlarında efrat tlbdat İdareslle zayıfhyan kuvvetlerini 
arasında isy~nın mahiyetini anlatmak tensik ve otoritesini temin için varrücü 
üzere proparanda vazifesini de yaparak 

bazuya veren yeni kUhıe evveli dok.aradan tekrat' İstanbula dönmüşler-
dir. nanmanın z11.vatlıhfına, perlşanhiına 

nihayet vermeyi düşündü. Bunun l~in 
llaınidfye kruvazOrü Osmanh donan- eldeki cemUerln işe yarıyanlarını a71· 

ma~una 319 Yılında Utlhak etmişti. 31 rarak bunları tamirden ceolrdl. 
Mart isyanında bu kruva"Zör lam aJ&a Denizcilikte töhreti olan iuı-tUereclen 
yaşında buJunuyordu. Abdülhamit do- bir de talim heyeti retlrtertk Til.rk de .. 
nanmayı Haliçte, demir üzerinde 33 ni.zcllerinin muasır deniz taktlilne 117-
7tllık bir hapse mahkUm ettlii sıra- KUD bil' talim ve terbiye cönneslul, ye .. 
larda muasır Avrupa de!JiZ teknlflnl tlşUrllmeslnf Jmkin dahlllne alınqtL 
tak.lpeimekten ziyade adalardaki hi-
diseler, bilhassa GlrU ve Rodoslakl a- (Devamı var ) 

Meşhur Kahkaha Kralları 

LOREL ve HARDY 
HARBE GİDİYOR 

Türkçe sözlü son filimlerinde bu akşamdan itibaren 

5 A R A y SİNEMASININ 
v.ı\si SALONUNU kahkaha tufanile çınlatacaklar 

ve neş'e sağnağı na boğacaklardır 

ilaveten FOKS JURNAL 
Son Avrupa harbi 

DUnya SlnemacılıOının Şaheseri 

MARIE. ANTOINE.TTE 
Dün Akşam MELE K ve 1 PEK Sinemalarında 

Görülmemi, rıe .,.I:z: bir muııaffakiyet ka:ı:andı. 
Bu Fllmln 2 Devre ve 17 Kıemı ltlrden glleterllecejilnden 

dikkat: t,30 - 4 - e,ao ve Tam g da 
•••tl•rlne 

" 



ile SABAH öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. -Üsküdar Sulh Birinci Hukuk Hakimliğinden: 

Fatma Radiye ile Emine Nahldenin şayian ve müştereken mutasarrıf ol
(luklan Çengelköyünde Köpriılü sokal ında eski 6 ve yeni 6/8 numaralı tapu 
kaydına nazaran 2140 arşın miktarında maabahçe bir bap hanenin iznlei şuyu 
suretilc satılarak esmanı hasılasının blasedarlar arasuıda taksim ve tevziine 
mahkemece karar verilmiştir. 

1- Mezkt1r maabahçe hane ah~p olup tamire muhtaçtır. Yemm1i ehlivukuf 
tarafından iki bin yüz (2100) lira kıymet takdir edilmiftir. 

İebu ıayrimenkulUn bahçe içindeki cü'mle kapısından girildikte: Zemini malta 
döşeJi bir taşhk ve sağ ve sol tarafiarında birer oda ve bir sofa ve bir he1a ve 
bir kiler odası ve bir gusulhane ve 13 ayak basamakla birinci kaıa çıkıldıkta 
bir sofa üzerinde 4 oda ve bir heli "Ue 14 ayak basamakla ikinci kata çıkıl
dıkta bir sofa üzerinde ild oda ve blr be!A ve bir sandık odası ve bir çinko 
döşemeli taracası ve bahçede binadan hariç ahşap ve harap bir mutfagı ve 
mutfağın ittisalinde keza harap bir odun ve kömürlük ve bahçede birisi bostan 
kuyusu olmak üzere iki kuyuau ve hanenln ön ve yan ve arka tarafına mü
sadif bı.iyük bir bahçesi ve bahı;ede tahminen yuz kadar meyva ağacı ve hane
nin bir kısmında elektrik tesisatı ve mutfakta bir de tulumbas1 mevcuttur. 

2- Sat~ pefindir. Müzayedeye iştirak etmek istiyenler kıymeti muhnın

menenin "1 7,5 n isbetinde pey akçesi vermeleri l5ZJmdır. Ri.irnmu tellfıliye ve 
Jirmi senelik evkaf tavJz bedeli mn.1eriye ı;ergi ve rusumu saiıc ıhale tarihine 
kadar mal sahiplerine ve ihaleden ı;onra mü,teriye aittir. 

3- Batış 6/11/939 ten"h!ne müsadil Pazartesi gunü saat 14 den 16 ya kadar 
Üsküdar birinci Sulh Hukuk mahkemesinde yapılacaktır. O gun kıymeti mu
hamrnenenin % 76 ini bulmadıjı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kal
mak prtile mü:ıayede on bee ıün temdit olunarak ikinci arttırması 21/11/939 
tarıhine müaadi1 Salı ıünU saat 14 den 16 ya kadar tekrar devam olunarak en 
90k arttu'ana ihalei kat'iyeai icra lnhn•caktır. İhale bedelinin azamı beş gün 
sarfmda mahkeme veznesine yatırılması şarttır. Aksi takdirde ihale bozularak 
bundan haıul olacak zarar ve ziyan ve t.ark ve faiz bllahüküm ondan tahsil 
edllecektir. 

4- İebu gayrimenkul üzerinde tapuca mUseccel '\ie ga)rimüseccel hak ı;ahlbi 
olduklarını iddia edenlerin D4n tarihin pen itibaren yirmi gün zarfında vesaik 
ve Eenedatı kanunlrelerlle birlikte mahkememize müracaatları llıZJmdır. Aksi 
halde ıayrlmüseecel bak sahipleri aatıe para~ınm paylaşmasından hariç tutu-
1acaklardır. 

5- Haneyi ıörmek iatiyenler içinde kilere ve daha fazla ma](ımat almak is
tiyenler de mahkemenin 939/4 numaralı dosyasına \'e rntış memuru olan mahke
me başklt.iblne müracaat eylemeleri ve talip olanların da satış günu saati muny
~ninde Usküdsr B irinci Sulh Hukuk mahkemesinde hazır bulunmalnrı lil:z.umu 
lan olunur. (039/4) 

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

yo)s:tur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek 
talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - 1.stiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arkno;ı. Telefon: 22534. 

No. 106 Yuan: M. SAMİ KARAl'l!.L 

Saray_burnunda İlk Kurulan Küçük fstanbul 
Daire Daire Nasıl Genişlemişti? 

Dördüncü tepe; Sultansellm camii 
fCrfflnln hulwıduiu yerdir. 

Beıtnci tepe; Fatih camiinin bulun
duğu yüksek mahaldir. 

Altıncı tepe; Balatın bulundugu üst 
tıırafları teskil eder. 

Mezkür altı tepe prkıan iarba doğ
ru uz.anan tulAnf büyuk bu sırtın üze
rınde vakı, yani mezkür sırtın sagri
Jannda muteşeklı:ildir. 

Ycdincı tepe; Yedikule cihetinde o
lup Maltepedır. 

İstanbul şehri ılk tesisinde gayet kü
çuk .. c şimdıkı Saraybumunun bulun
dugu SJrt uzcrinde vaki iken muahha
ran peyderpey tevsı olunarak ileride 
tafsil olunacagı uzere Buyuk Kostan
tıo zamanında cRoma> ya muadil bir 
!kinci. paytaht olmak arzusilc fevka
lade tezyin ve tevsı kılınmış \'e Roma 
şehrinin şekline taklıden on dort da
ireye taksım olıuımuştur. 

Bu dnıreler hakkında bazı asar da 
dıkkatimizi celbeden 'lllal1'.lmat haizi 
ehemmiyettir. 

Birinci daire: cVizantiyon> namın
da olup elyevm Topkapı ııar.ıyı Ue et
ıafmın bulunduğu birinci tepe üze -

rinde idı. 

Bu daire dahilinde cskı mabetler, 
mengene tabir olı.ınan ve cellatlar ta
rafından ıdam aleti olarak kullanılan 
Balıkhane denilen yer vardı. Bilahare, 
Tiırk padışahları tarafındnn yapılan 

İncıli köşk yakınında cArkadyos> nam 
imparatorun hamamları \'C cTeodos -
yos> un taşı ve sair hüküındarane 
mahsus ebniyeler mevcuttu. 

İkınci d.:ııre, yine birinci tepe üze
rinde olup elye\ m a.slı:eri muze deni
len S<'nt İreni kili esi ile imparator -
ların gayet müzeyyen ve moazzam 
sarayları \ "l' hamamları vardı. 

Uçüncü daire, Sııltanahmet ve Kil
~·ukayasofya camılerfmn bulunduğu 
yerdir. 

Burada büyük bir sarny ve Atmey
danı (Hipodrom) ile Kartal sarayı, Pat
rik sarayı gibi meşhur ve muazzam bi
nalar vardı. 

Bugün bu binaların üzerinde Sul
truıahmet camii ıerifi vardır. 

Dördüncü daire; Yerebatan cihetin
de ve eskiden cebecilt>r kışlası olarak 
kullanılan ve sonra yanan adliye da
ire.!li blrtaıı;ı mahalli olup bir bil.vilk ca-

eskisi clbt kürk 
mantolarlDl 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmak
tadır. Anadoludan ayni şeraitle sipa
riş kabul etmekteyiz.. 
Mahmo&p&ta Kürkçü Ban içerisinde 

BEYKO Telefon 
21685 

BiÇKi ve DİKiŞ 
~aslı öğretip musaddak 

dipk>ma veren 

-
NEKTAR K. ZARUKYAN 

Talebe kaydına başlamıştır. I 
Pazardar. maada her gün 9-12 
ve 14-18 e kadar mlıracaat ka
bul olunur. Adres: Beyoğlu Al
tınbakkaJ Babil caddes! No. 63 

1 1ııı ...... ıııııiiıi ........... liiiill ............. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

İlk muhammen 
teminat bedeli 

• 
180, 75 2530,00 Hastahanelerin yıllık ihtiyacı i~in alınacak 1980 kilo beyaz 

peynir, 630 kilo ka§ar peyniri, 3400 kilo reçel. 
80,52 1073,58 Kumkapı tahsil ıubesi binasında yapılacak tamirat ve 1esumt. 
37,50 500,00 Tamiratı mutcmadlye omclesi tarafından yapılm.aktn olon 

yollar için alınacak 125 metre mikap çnk.ı1. 

Talunin bedelleri Ue ilk temınat milctarları yukarıda yazılı i:ıler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konuJmuştur. İhole 9/10/939 Pazartesi günü sııat 14 de Daim! 
Encumende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muameıtıt MUdüritlği.i kaleminde 
gorulebılir. Kurnkapı tahsil şubesı bina6lllda yapılacak işe talip olaf}ların fennt 
ehliyet vesıkası almaları Hizımdır. İstek- illerin ilk teminat makbuz vt>ya mektu 
plan ı1e ihale gwıti muayyen saatte Dai-ınt Encumende bulunmaları. 

(7632) 

• ** Emniyet Mı.idürltiğü tahtı işgalinde bulunan belediye malı binanın t<ımiri 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 6/10/939 Cuma gunü saat 14 de Daimi En
cümende yapılaraktır. Muhammen bedel 2104 lira 70 kuruş ve ilk tem.inat 157 lira 
85 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt Mtidürlüğii kalentinde görülebilir. 
Taliplerin ihaleden sekiz gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacak
ları :fenni ehliyet ;esikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale 
gtlnti muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7535) 

EsasNo. 

A. 1424 

Emlak ve Evtam Bankasından: 
Yeri 

İstanbul Emirıonti Kiı;:ük
pazar. Rwıtempaş:a mah. 
C;ınbaz ham cad. No. 27 

Cinsi 

Vııkkan 

senelik 
kirası 

T. L 
lôO.-

depozj.. 

tosu 
T. L 

15 

Adresi \ e tnfsılfıtı yuk;ırıda y;ız.ılı gnyrırrı<"ııKul ;ıçıri: arttırma s:mı-t I<' ki
raya verılecektır. 

İhale 16/10/939 Paz.-ırtesl günü .-;ıat ond<:dır. is1ek lilerın bıldirilen gün \e 
sa;ıtte depr,ZJfu ak<;esill' bırlikte Şubemiz Emlfık Servisme gelrr:clen. .Hı55> 1 

1 

Devlet Denizyolları ltletme Umum 
İlanları Müdürlüğü 

............................ iim:ıııım ........ Bmı .. ......S---

Mersin H af b Postası 
6/ 10/ 939 mrıhinden itibaren Mersin hattında es.kısı gıbı haftudn ıki r"' 

yapılmaga başlanacaktır. Postalar Salı ve Cun:ıa günleri Sırkccı rıhbını 

saat 10 da kalkacaklar ve Rodos hariç olmak üzere gıdış ve dunuşte n 11 

iskelelere uğrayacaklardır. (8030) 

* Karadeniz Hattı Dördüncü Postası 
İstanbuldan 6/10/939 Cuma gunü kalkacak postadun itibaren Karade9 

hattında mevsimlik dörüdüncü postanın tatbikine başlanacaktır. Bu posta' 
her Cuma günü saat 10 da Galata rıhtımından kalkarak doğruca Trab7 
gıdecek ve dônuşte yalnız ineboluya uğrnyarak İstanbulıı geleceklerdır. 

(8031) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:~ 

Cinsi mikdan mub. 0Jo7.5 ekıiltmen ı 1 

Bedeli teminata şekli 
Lira Krş.. Lira. Krş. 

Kfığıt zımba 600 adet 200 - ııı- Pazar1ık 

makinesi 
Buyuk el 1000 > 280- 21 - > 
defter? 
Mukav,·a kaplı 1200 , 39() - 29 25 Açık 

el defteri 
Kalem rnpı 1000 > 200 - 16 - Pazarlık 

I- Numuneleri mucıbınce yukarıda yazılı 4 kalem Jurtasjye 
ıosterilen urullerle satın alın<ıcaktır. ' 

ıı- Muhammen btdelleri muvakkat tem.inatları eksiltme saatleri '11'111 
rınct;ı yazılıdır. 

lll- Eksiltme 6/X/939 cuma iUDU Kabataşta Levazım ve Mübayaat flİ 
sindeki .ılım komb:yonunda yapılacaktır. 

JV- Numuneler her g\in s0zu ıeçen ıubede görülebllır. 
V- İsıeklılerın eksıltme itin tayin edilen auıı ve saatlerde yüzde 

\·enrr.e ı;..;ırnlanlt' birlıkte meı.k!ır komisyona ıelrneleri ilin olunur. 

* * 1 Cinsi Miktarı Muham· Yüzde 7.S Eksiltme .. .a 
- , men 8. teminata Şekli '::I"" > Türk Maarif Cemiyetinin ~ İstanbul 4 Üncü İcra Lira Kr. Lira Kr. ; 

-~ ·~ d Muhtelif ır.alzeme 21 kalt>m 340 - 25 110 Açık ek. -
Zengin ikamiyeli memurluğun an : , 1410 ıo 105 78 > > 

B •• •• k E p• Evvelce İstanbulda Mısır ('ar - Dl~lı ıskart<ı bıçagı 500 adet 531 2!J 39 84 > > ~ uyu • şya ıyangosu şısı civarında Ü6man Efendi ha - 1- Numune ve müfredat füteleri mucibince yukanda cins ve mf}daıt 
nında mukım iken halen adresi zıh 3 ıu~lem malzeme hızalarında gösterilen usullerle ebiltmeye konm~ 

Çekiliş 5/11/1939 ikramiye 15400 Lira meçhul hulunan İspıro HırL~tidise: JJ- Muh;ammen b<'del!eri, muvaklı:kat temlııatlan, eksiltme ııaatıerJ JIJll' 

Hcızineye izafetle Istanbul ma -
li e muhakfmat müdiırlüi;.ıü ve -
kili avukat .:'-J'ımctullah dairtmize 
müracaatla İstanbul asliye mah -
kemesi ıkinci hukuk el. / sınde 
29/91937 tarıh ve 937/ ZSO sayılı 
ilamına müsteniden 30 Jira ücreti 
Yekalet ve 1470 kuruş masarıfi 
muhakemenin kra rnasrailarile 
birlikte tahsil zımnında dairemizin ı 

nnda yaz1lıdıı. 

BileUer Piyango Bayllnindc, Ce mbetin Merkez "e Şubt!lnlle Yenl
postahaııe karşısmda Erzurum Danın da Resmi iıiı.n İşini Burosunda bir 

JJI- 1'.."ksıltme 12/X/939 Peıçembe ıünti Kabataşta Leva:zım ve NO.,,,f 
t-ııbt•smdek ı alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV- Lıstcler ht!r gun sozu ıeçen ıu beden parasız almabJleceAi libi Jİ lira mukabilinde satılmaktadır. «7669ııı 

tııçagı nıırnuncsi de aorülebilir. ı 

V- lsteklılerin eksıltme için tayin edilen ftiıı ve saatlerde yüzde 1~ 
\enmc varalnrılc birlikte rneıkür komisyona ıelmelerl ilArı olunur. 

Emniyet Müdürlüğünden: Cinsi * * miktarı Muh. B~ % 7.5temi Ekslltmenfll 

Şekli -' l\Iüdinyet hizmet otomobili ve moto sikletlerindc kullanılmak uzerE' azı 15000 
çoğu 20000 litre benzin açık eksiltme su retile alınacaktır. 937 /2936 sayı lı dosyasi1e takıp t a- Mıı;ket şar ... bı 

lebmde ·bulunarak dairemiue na- etıketı 
1,000,000 adet 

Lira Kr. 
3697 1)0 

Lira Kr. 
277 31 Açl1ı: ek. J 

Eksiltme 12/ı0/939 Perşembe gtlnu saat 15 de yapılacaktır. Benzının t~ımıı- 1 
rnının mııhammen kıymc•ti 3200 liradır. MtıHıkkat teminat 240 !mıdır. Tcılıple- ' 
rin nyı:1i gün ve saatte Miıdırıyctimiz binasında kurulu lwınisyona şartnameyi 

m nıza tanzım edihp ikametga - 1 Kulp raKısı etiketi 
hımza .gönderılen 937 /2936 sa 'ıh I Vermut etıketi 
icra emri arkasına mübaşıri ve ıoo luk 

200,000 
:S,000 

> 1830 
> 238 79 

112 25 > > 
; 

-17 90 Pazarlık 

görmek ıçin de Ş. 3 mudurlügune murn cmıtl;ın. •7619> ; 
maham polis tarafından verılcn 1 Vermut etiketi 

Eminönü Tapu sK:il mnhafızlı - meşruhatta ikametgahınızın meç- 50 lık J 
ğından: }m1 bulundugu an1aşı1mış olduğun- ı- Şartnnme ve numuneleri muclbince yukarıda yazılı muhtelif cins 

dan icra emrinın 30 gun müddetle hizalarında go"terilen usullerle ekolltmeye konmuştur. ~ı 
tarafınıza ılanen tebhf.ine ~arar 11- Muhammen bedelleri, muvrıkkat teminatları, eksiltme saatleri ıv 
verilmiştir. "rırıda yazılıclır. 

1940 Takvimi 
Mimar Kemal mahallesi eski 

Miskci yeni Azimkar sokağında es-
ki 2 kapı v e 766 ada 23 parsel nu-

10,000 89 - 6 68 > > 

Rc<>imlıay matbaasının pek biı

yıik lıır ragbet kazJnmış: Arabi -
Rumi seneleri, hava tebeddullerl
nl, bayramları, yıldöniımlerlni 

gosteren, evkatı şcrilclı clu\ar tak
\ imleri satışa çıkmıŞtır. Her sene 
bu takvimlerin arkasına konan 
hik~yelcr yerinde, bu -ene huyük 
bir sürprız bulaCTıksınız. 

1 maralı 53 M miktarındaki arsa 
rn- Ek.c;ıltme 24/ X/ 939 anlı günil Kabataata Levazım ve Mübnyanı 

lş-bu ilanın neşri tarıhinden iti- s.mdckl alım .komisyonunda yapılacaktır. 
bar<'n 30 giın içinde borcu öde - IV- Şartnameler her gun sözü geçen tubeden paraSJZ almabilecegi gibi 

RESİMLİAY MATBAASINA 
BAŞVURUNUZ 

·~ -. 

Yeni Sene Takvimi 

i • 

Uzun sene!er Türk matbuatına 
hizmet ederek bugun çalışamıya
cak dereced<! ihtiyar, hasta ve ma
lül kalan matbaa işçileri menfaa
tine her sene olduğu g~bi bu sene 
de çok zarif bir şekilde duvar tak
vımi neşredilmiştir. Resmi Ye hu
susi müesseselere ihtiyaçları içın 
tercihan bu takvimlerden satın al-I 
malarını tav!"iye ederiz. 

lar santi, t:ırçt'k k1lıs<.'lerle şehrin mah
kemesini ve Kostnntın sarnırını \ e 
blr buy.ık kiıtüph;meyı mııhtE>\ i idi. 

Beşinci ımire; clahıl şehırde \akı ~:c

eli tepeden hırıncı ve ikınci tepelerin 
arasırıda ve elycvm Uabıfılinin bulun
dugu mahalde '\:akı olup müteaddıt ha-· 
mmn, kiüse, ~eşme ve h;ı\ruzfar, ~Utun
Jar ile n' ızeyycn ve Hnrblyc Nezareti 
ı;ar.ıymı h:ai idı. 

Altıncı daire; Vefa meydanı ile el
yevm Ünh·t>rsitenin bulunduğu mahal
li ve Çemberlitaş civarını teşkil ederdi. 

Buralarda Koı:>tantin sütunu, deni
len Çemberlitaş ve sair başka sutun
lar ve mermer kapılar ile muzeyyen 
Kostaııtin meydanını, Ul'paratorların 

hil'at gıydikleri eskLarayı ha\'İ idi. 
Yt'<linci daire; ş<•hri teşkil eden te

pelerden iıı;üncü tepe ki, elyevm Su
leymaniye camiinin bulundugu tepedir. 
Burııda ımpr-..rator <Valantıyanos> un 
hamamlarını, kızlarına m~hsus yaptır

dığı sarayı, Boı,."n meydanı denllen mey
daııı muhtevi idi. 

İstanbulun muhasarasında Rum ka
hinleri tarafından Tiırklerin şehir da
hılme \-;ınl olacaklarını hnber verdik
leri Boga meydanı işte burasıdır. 

Bu meydanda imparator cTcodos -
yos> un müzeyyen bir sutunu ile mah
rutişşekil ve fusulü erbaa \'e ciheUerj 
bildirmek iızere müretteb \ e uzerJ mah
kılk~t ile muzeyyen diğer bır sütün 
vardı. Birinci sütun Yavuz Sultanselım 
e\'vel devrinde yıkılmıştır. 

Sekizinci daire; Şeh2ade camiile La
leli semtini ve Sultan Beyazıt türbesi 
cihel.lerıni muhtevi olup bu dairede 
in1parator cTeodos> un sarayı ile şeh
rin büyıik mektepleri ve Boga mey
danının bakiyesi vardı . 

{Devamı var) 

tizermde mukerreren mahcuzdur 
i.şareti bulunmaktadır. Hiç bir ı 
müstenidi bulunmıyan ve mahi
yeti anlaşılrn;ıyan bu haczin a'la-

caklısı tarafından bir aya kadar J 

Su.tanahmette Eminönü tapu sicil 
muhafızhğma müracaat edilme -
diği takdirde hükümsü~ telakki e
dilerek terkin edilecegı ilan <f u- \ 
nur. 1 

BÜRO NAKLİ 
Matbaa işçılcıi hirliğniden. 

meniz, ödemezseniz tetkik merci- · 
numuneleri de gurülebilır. .~ 

inden veya temyiz veyahut indei V- isteklılerin eksiltme için tayin edilen IÜJl ve saatlerde % 7,6 gil"" 
muhakeme yolile ait olduğu mah- paralarlle bırlikte meı.kUr komisyona ıelmeleri ilan olunur. (807!]1 
kemeden icranın geri bırakılma- JI 
sına dair bir karar getirmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetin" 
cebri ic.ra yapılacağı ve yine bu ~ı 

ı- Kapalı zarf usulile Meclis ve müştemilAtı kaloriferleri için (iki Y"" muddet içimle mal beyanında bu-
lunmanız ve bulunmazsanız ha _ kok koınurü satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi Meclis daire müdüı'lüiünden bedelsiz aJınabilir. 
pisle tazyik olunacağmız ve haki- 3- Muvakkat teminat miktarı (896 üç yaz ~oksan) liradır. 
kate muhalif beyanda bulunursa-

h · 1 1 d l (Teminat banka mektubu) olacaktır. ~ 
nız apıs e ceza an ırı acağımz 4- Eksiltme 16 Birinciteşrin 1939 pazartesi ıünü ııaet on beşte Büyült " 
mal(ımunuz olmak üzere icra em- MecJı!-;i idare amirled heyeµ odasında icra kılınacaktır. 
ri taraiınıza 30 gün müddetle ila- 5- Kapalı zarfların ihale günü saat (H) de kadar makbuz mukııfı 
nen tebliğ o1unur. 937/2936 te .. di edilmesi lazımdır. J 

Cemiyet merkezı l teşrinievvel 
9..19 tarı ı nden itibaren Ankara cad
desı Ada.et hanının 3 üncü katında 
20 numaraya nakledild!ği muhte
rem azamıza biJdirılir. 

~ Tahpler 2490 sayılı kanunun 2 \re 3 üncil maddelerinde yazılı ' 1 
İ~mail Dümbiillü Tem~illeri lan birlikte getirecf.!kleı·dir. (7829) 

Bu akşam Beykoz ıskele gazi -
nosunda cBabaların günahııı. Pi
yes 3 perde. 

Sahibi ı;e ne.şrtyatı idare eden 
BC4 muharriri 

I.TE:\I İZZET BENİCE 
Zengin varyete Son Tel&Taf Matbaau 

Dünyanın herhangi bir zamanında da çıplak kalpli 

bır adamın, namuslu bir alının bu örnek insanlarla 

an12~ma~ına imkan bulunamıyacaktır. Söz, tekrar 

Nusrete intikal etti, ve münakaşa yeniden çığrın
dan çıktı. İkimiz de bağırıyorduk. İkimiz de karşı 
karşıya geçmış yırtınıyorduk. 

- Artık sana bu konaktan çıkmak yok! 
Diye yumruğunu gösterdi. 

- Onu geı; p~am!. 
Dedim. Hayretle: 

- Ya, ne yaparsın? 
Diye sordu. 

- Bir saniye bile beni bu konakta tutamazsın!. 
.Geçti Borun pazarı .. • 

Dedim ve .. Konuşmamız devam etti: 
- Cahidi benden ayırdığln ve beni tuzağa 

dJşürdüğifn günlerde değiliz!. 
- Kalmağa mecbun;un! 

- Hiç bir mecburiyetim yok! 

- Nasıl?. 

- Basbayağı!. 

- Karımsın!. 

- Değilim! . 

- Nikahımız var. 

- Sahte bir nikah!. 

Olabilir? .. 

Ben de olmaz.. Demiyorum. Ya1n12 kan 

kı)calık bağı nikahsa hay hay .. Kann121m. Fakat, 
gorüyorsunuz ki ben başkalarına da karılık edi

yorum. Herkesin karısı oJan birisi için artık nik!h 

bir bağ, bir kudret ifade ediyor mu?. Buna razı 
mı~ınız? .. Eğer razı iseniz mesele yok, burada be

nimle çeki.şmenize de ihtiyaç kalmaz. Enim, zaten 

sizden fazla bir şey istediğim yok! Hareketlerimde 

:,erbest kalmamı istiyorum ve şimdiye kadar da 

serbestim!. 

Bu sözlerim beyninin ortasına yıldırım gibi 

düştü. Nikahı da, kanlığı da, kocalığı da, mantığı 

da, muhakemesi de, bütün mesnetleri de birden

bire yıkıldı! Dişleri birbirine çarpıyordu: 

- Sen tam .bir orospu olmuşsun!. 

Dedi, ve .. Ehle başına bir yumruk vurdu: 

- Eyvah, namusum iki paralık olmuş!. 

Parmaklannı alnında dolaştıra dolaştıra bir 

aptal gibi, bir sarsak gibi, bir kendisini kaybetmiş 

gibi,a irdesiz, bitkin, perişan duruyor, sönük, a -

teşslz. heyeca.ruı12, ümitsiz nazarlarfa gözlerimin 

içine bakıyor, bir şeyler düşünüyordu. 

Derhal: 

- Ayrıla1ım. İkimiz de kurtuluruz! 

Dedim. Yine cansız cansız, alık halile yü~üme 
baktı, baktı, batını saJladı: 

- Evet, ayrılalım~ 

{Deva.. flGf'} 

-----
İstanbul 4 üncü ld 

memurluğundan: 

Evvelce Mahmutpaşa camii 
rlli içinde 12 numarada :mı! 
iken halen adresi meÇhul b\P" 
nan Azize: 

Hazineye izafetle İstanbul./ 
liye muhakemat müdürlüğü 

~vukat Nimetullah dairemiıt,. 
racaatla Sultanahrnet 3 iindi ' 
hukuk mahkemesinin 25/11/~ 
rihli ve 936/419 sayılı ilaıı>' 
müsteniden 74 lira 73 kuruşll,İ 
v~ tarihi olan l~/3/936 tarih!,I 
itibaren rc 5 faız ve % 10 ıl 
vekalet ,.e 148 kuruş muaccel 
harcı ve 652 kuru~ masarifi Jl'IJ. 
kemenin icra masraflarile bi f 
tahsili zımnında dairemizin 
2926 sayılı dosyasile takip ta le~ 
bulunarak dairemizce naJt)J" 
tanzim edilıp ikametgahınıza 
derilen 937 /2926 sayılı icra erı' 
kasına mübaşiri ve mahalli f 
tarafından verilen meşruhatlj: 
metgahınızın meçhul bulufl 
anla:ltlmış olduğundan icra ~ 
nin 15 gün müddetle tarafını 
nen tebliğine karar verilmişti 
İşbu ilanın ne~ri tarihinde~ 

baren 15 gün içinde borcu rtİı 
meniz, ödemezsenız tetkik ; 
inden veya temyiz veyahut 
muhakeme yo1ile ait olduğtı '
ketneden icranın geri bıra~ 
sına dair bir karar getirnı iJI' 
cebri icra yapılacaj:!ı ve y 

1 müddet içinde mal beyamrıcf 
lunmanız ve bulunmazsıınıı 
pisle tazyik olunaca]ıınız ve 
kate muha1if beyanda buJtıfl ti 
nız hapisle cezalandırıJac''' 
malümunuz olmak üzere jcr' 
ri tarafınıza 15 gün 11!2., 
Hanen tebliğ olunur. "1" 


