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ETEM tzgET BENİCE : 

Boğazlar 
• Hi L 

•• 
SOYl.EDi UTKUNU lngilizler 

Sovyetler P~lonyanın taksi mile sulhun avdetinde israr eden Hitler: 
::-:1:~~~~0-~~-d~-.. bı-·1~-!~e-;:: 1" Ben her zaman sıılh istedim. Harbi iStiyen İngilteredir •. ,, d ed İ 
le Sovyetler arasında 
harp çıkarsa Türkiye\ A •k S t R • " •• b t k •ı• ? 
bitaraf kalabilir mi merı a - ovye usya sıyası munase a 1 esı ıyor mu .. 
boğazların ve 1 vaziyeti ne 

y~:~İZZETBENİCB : Fransız ve Almanlar arasında busabah ilk defa göğüs göğüse bir 
süngü ve tank muharebesi oldu ve Fransızların zaferile neticelendi flrm.i dört saat içinde aasek1erimi

ıMı l'elen ve neıredtıen habe.rlerin u
•uıni ve siyasi blllntosuna balulınea 
'l'1ir).tyeııin ber merknde sı:nıs.eall 
bir hava ifinde .-Unü kazandıiı •Orii.
lill'. Memleket AvrupadaJd harp sı -
•mtısııu cenı, mik1ısta. du1man11ştır. 
~ bir emniyet ve itimat her muhite 
~~kiındlr. herkes mutlak bir sikim 
A ıade it ve cUcü ile m~culdô.r. Hatti 

vrupa ha bl .ai r patlamadan önceki va-
nt ile b . ıı·· c1&h U&un u vaziyet. arasında 

a tok leh lı rabaU _ e &7dedilecek bir asap 
9m ııı ve nfkblnUk halka d'ki.n 

UIDIJ'f')'e hi.k:lmdJr • . 
lıa.ro teb1ı· ı · Eter, arada bır C erl:nı oku . 
'Ve Fra~ ile ınasak Jnci1tere 
h . Almanya •rasmd b. 

arbm sürüp ~lltftinln a ır 
illmişiz kad lı farkında de
hıızurda ar endimiıl emniyet ~ 

bulacafız M 1 •aziyet b 
1 

• em ellet lcinde 
dostan u o dutu cibl dışında da en 

e teıahürlere ·· 
~et Rus __ mustenıttır. Sov-
etnıekte~~ ile ~uı~kerelerimiz devam 
de Mo • Şukru Saracoilu hurin 
ier ta &kova ~leali ile cörilijeeektlr. Di
tiınlz ;:rıa.n _ıncllteredekl askeri he-ye-

vkalade bir sempati itinde t 
masıarını lf d e
Lo dr aya _ f'Vam etmektedir 

n adaki teuburler alelild" m- • 
St'~t ve iaallr una-

m et muııataza eden ve 
F6ml.ret hudutları ifadesini 2;11. 

mua ~mıyan 
. YYtn l.abul şartlarından rok bam

ba.tka, cok ileridedir. Büyiik elçi .. 
Fran ız ..,,.__ mızm 

. --.vek.Jli ile tok samim~ b" 
tnuli.katta bul d . ı ır 
subay un uıu, ilk defa Türk 

Ve erlerinin B 1 ris'in tUI. ~ .. u car Kralı Bo-
us Yıldunumü 1 rak ettlkleri ve iki •en itine lştt-

ıa.ı .teati olunduh :i;:~i~rasında se-
Butun b . Yor. 
. u ıç ve dıf tezahürJ -

te.rayor lr:i Milli Şef er ros-
ettiii Cumb i ve onun ri1aset 
turıu ma. ur yet mevkii iktidarı her 

cera eınellndf'n h .. .. 
sasi qu-- • er turlu sl-

,._;Q;tan uza.ır Yal 
tln nef'in" vata •. nı:ı memlelr..e
·-... ' . • nın 1Ukselmesine mllfi 
--uıyeti.ınhln · • 
l..l-- ııstlkrar -.e inkişaf 
~uet t'deq bir v lf nıa 
mu.bab~t as ve sihlrkir blr 
.11~ 7ara.tıcılıim1.11 ifadf's· .. 
~ bu.lun ı ıcın-

uyor. Bunu sanıimır-· . 
durusu - · _ 11'ıtmze. 

UCUmuı.e, dunya hidiselerı· 1ı 
flSDlda: ar-

-: C.:ihanda sulh, 1urtta sulh 
D•Yf'a ana . ·-

&ipi ldar Pren~nphniıe ve bu pren-
e Ve tabaltlıuk · 

7Uksek k'·· ettırnıt'.kteki 
· azaset ve teyaJtk 

Juz. Her &'ün bi def uza boreJu
tni •llerile ani rl a daha yenJ yeni 
h - aşı •Yor ki (_' . tıkumt'ti d - • umhurıyet 
h unyanın en -

arbe sürüıtt nniessir bir 
d - f'nınek lstidad d 
uıu •u ,.ıralard b ın a buJo:n-

b . a eherneh 1 b m dıtında Jtaı .... ı. a u har-
' hf'r d 1 olan dostane mlinasea..-ı . ev ete kartı 
uı:- 1 rlllj 

rtınrk ve ayrıca nıitıt . nuıha,fau, 
etnn13·"1 

y1ı-t mmtalk.alarmı da tam bir ''e ha. 
altında bulundurmak rmelinde:'°;'niyet 
emel mili. ır. Bu 

1 mudafaa tedbirlerimiz 
doM..l•kl _ _ •e 

annu.ı111 muvaunetli . tvlt Ye 
ialareıd ile tahakkuk. ettirilebilir. 
Vatanımız Sovret ._ . ta ' 11.Sya, Yunanıs-

. n , Bulcaristan, İran Irak S . 
ltafn, ile fiilen hemhu,dut v~ k urıye, 
hr. Irak ve S . GltlŞll
Cill.tre ve h •r1:re munasebttile İ•
m"ttef'Q. ansa ile de hudutı. ' mız 

•Ylhnalt iJtt· 
bu ı&kn&k-e~n u.a eder. Bir de 
f'limizde ol"1ou "f' • :..~da boiaıı.ların 
. e --.a.z:ıa.r d la 
l"l'iUere • Fransa 11 ° yu.iJe 
ara. m.daki d.Wz t~ı Sov-y~t R.•s7a 

&n 9ak:'-"ı 
dan husu i~ t>hıniı vardır. 

Sovye:t Rti)·a He Cumburi7~1. T . 
ki, · k _ ur-

~ f'!>ı uruldukları ruudenberi dost 
turlar i _ -
ı. . · ran - Irak Sadabid rnuttefik
t f'ımıLdi..r 

Vuııanı;tau . 
tal~a ilf' . Yine rnuU.<'rikimizdir. 1-

. ararnııclaki d· -
\:f' hudud - . a •lar kom.şuJuıu 

u ~f'rındf' hi b. , . 
JOklur iki d .1 t" ır ihtılafumz 

, e~ f't Yf'kdit,.r· ·ı 
muhafaza etm"kl 1 1 e dostl•k 

f'<lir Bul . l 
dostluk münaıı;;:c-bf.u · . . car~ anla 

, . . erl.ınızın Yeni bir 
nı lnf'ıtı ikı ordu arao;;ındaki ~ . 

1. . k , 
1 

elam te-
a ı~ı ve ıt a arımıı.ın hududt t 
• r ··d· · · ıı a etna.ııa. "'"' tşı ır. lngı ere ,.e Fr-.n.-.;a 11 e ola.n 
ılostlukla.rımız vr dere<'e~t de aşikir 
\le rozonündedir. \'aziyet bu tarzda 
'Wt apaydınlık olduktan "Onra, TürlciJ"e 
için bu dof\Uuk muhiti içinde hiçbir 
taraJtan doğrudan doiruya. ı-elecek 
bit' f'mniyet tf'hdidi \•e tecavüz: tehll
k~ı Yoktur. Almanyanın ktndisi için 

CDnaım 3 üncü sahifede) 

( En son dakikada aldığımız telgraf haberlerini lütfen üçüncü sayfumızda Son Dakika sütunlarımızda arayınıı: J 
-------------·--

Hitler beklenen nutku
nu söylemiye başladı 
Nutkun umumi hulasasını ve gazetemiz çıkın- 1 

cıya kadar aldığımız kısımlarını veriyoruz 1 

BU~nçosu l 
İtalyanın Almanyadan uzak- . 

laştığı teeyyüt ediyor 

İstanbulun büyük 
kurtuluş günü 

Bu sabah merasimle kutlandı, şehir nanıına 
A 

BerliD ô (Hususi, saat 13,15 - nutuk 1 

bafla.mışken)- Hltle:r, Varşovada ya
pı1an getit. resminde hazır bulunduk
tan sonra dlin akşam B~rllne dön
müş ve mıişavirltrinl tophya.rak ce
ce yarısına. kadar ktndilerl ile müza
kett ve müta:verede bulunmuştur. 

diselere, a~keri ve siyasi ' ' ukuata, 
Mosko"Wa ile yapılan mü~akerelete, 

Fon Ribbentropun bu husustaki mesai 
ve mıiıakerahna ve Almanyanm suJh 

! Kont Ciyano Alman tekliflerini 
1 

nasıl reddetti ? 

Abideye çelenk kondu, nutuklar söylendi, 
öğleden sonra bir heyet İstanbulun orduy~ 

•azimini arzedecek 

Bu sabahtan lUbaren, kendisinin söy
lly~i n--utuk ve iliLn edeceii sulh 
şartları müna.sebe:tile btitün B:e-rlinde 
ht>·ecan hüküm ıurmekt.t- cM.duiu ı;ö
riilliyerdu. Rayi. ta&" öniJıade askeri 
hazırhklar olduju &"lbi bU7 ök cadde
ler de N1·raktarıa donatllftll!'. devri· 
Ye:Jer fOİ'alh.lmıstı. Büy\lk caddelerden 
llllZıkalarl.a l't:('irUcn a5ke-ri kıt'alal' da 
beyecaru arttın1·ordu. 

emellerine 
etmektedir. 

ve sulh şartıanna temas 

Hitle:r, harp ve sulh vaziyeti üıerin· 
de Danzicde ifade ettiii f\kirleri ve 
Alman tezini mudafaa t'lmek.te, Alman 
emele-irinin tahakkukunda. ıözetilecek 
esas hatların umumi ifadesini -vermek
tedir. Bu mf'yanda Alman himayesi 
alhnda y~ni bir Polon.fa trştkkülUniin 
carptaki m1;1hasamatın durmaçına bağ
h otduiunu sö)lemf'kl.edir. 

Bitler nutkunun bir tarafında. ytik-

Türkiye - İngiltere - Fransa -
müzakerelerinde son 

Sovyet Rusya 
vaziyet 

Dunkti ı-,ayımııda ilk dera ha
ber \.trdiğ"tmi-ı cibi Komadan 

Lendro..! a akc...ed~n habt>rler t.e:cy
ytit elmt-k.ltdir. Bu haberler" cö
re italııa lla.rici)·e- Na.ı.ll'ı ıtoılt 
Cia.no lkrlint"" da"\·f'&. edildİj"i !J,1-

ra.da, :Mu'>Olinioin bir sulh t.u.r- ı 
ruzwıa ta\.·~ul.U. bulunma.sının ı 

BU&""ün LC>ndradan a.ldı.iımız hu- f 
susi haberlerde ı-az<>telerin İtalya 
ile Aloıan3·a münase-bt.·tltrinde 
sarih bir re,·şeklik cöze ('arphitnı 

yaımakta oldukları bildirılmek- ı 
tt>dir. 

İıiviçre ı-azettlt-rinin Bf'rlin mu
habirlt'rf be, t>nkrnasyonal vazi
yetin Almanlara ı-orr Bttliain is-

tediği "t-kilde inkişaf e-ttij"inl te- 1 
Brtrlht s:ati Ue tam on ikide HiUe· 

rin natwk söyliyec~ii cJaha evvt'.ldoı 

ilin edltmq oldlltu için halk AIJnan 
devlet tefinia cellfinl 1"önnek ve Jlo
parlörlerclen •ı.ıtk• dinlemek ü.ztte 
meydaaluı ve caddeleri doldu.rmıya 

başla11u,tı. 

sek sesle batırarak d.emlşttr kf: .cBt-n ı· şıiphrli oldutunu ihsas etmilai ol-
her zaman sulh lste-dim, hiçbir zaman duSu anlaı:l1m:ıktad•r. Ayni ha-
ham lstf'miş de-iilim. Bilıiki! harbi ar- berlece ıörr. Hilh·r, İbJ3·anın baruz. eı.tiriyorlu. Boral~r N'alt-

:a:r~ idame: edenler ln&"lltere Ue Fran· ı: si:::i'::~:..;~7.':; ::~k;~n!~::: :::ll=~~;n:-!i!'::: :~~ 
Şimdi bJı• kere ılah.a onlar;ı hitaJJ J ı·· verin Ru - Alman paktının im- 1 nin beklenilmemesini yana.Uta • 

ediyorum. Dün olduta cibi, b11giin de E.asından ilibarf'n ltırddıj-ını so:r- 11 dll'. t 

sulh aımik mücehhn bulundui:umu Jemiftir. J (Devamı 3 üncü sahifede) j 
kendiluifte blldirlyorD111. Kimlerl:n sulh 1 '9 --------- --------------- --- '1 &.a1iştqın aeıbaasını takiben •ut

Jamw Mylemiye başlıı•an Hitler, bu 
••tkunda um•mİ olarak Alma.ny&JUD 

~e balunduiu siyasi vuiyeie, Dan- j 
114 •ut.il...._ soara tt.re7&11 eden bi.-

isteyip iste-mediil .şimdi bir kere daha J J 
'belU olaulıtır. reye a1fl mes'uliyet ederek Çem - tai nazarını anlatmaktadır. Bu.gün 1stanbulun kurtuluş h<ı.Y-

\ 
Hı:ler, pek uzun olan nutkunda 1 berlayn'ın müekaddim nutkuna daf Hitler, i~eriye sürdüğü şartlar 

garp devletlerine ve başta İngilte- temas eyJel!)ekte ve mukabil nok- (De.-nmı 3 üncii sahifede) 
ramıdır. Her yıl olduğu gibi bu 
sene de bumutlu gün büyük teza
hürat ve meraı;imle tes'it edılmek
te, her tarafta şenlikler yapılmak

• 

-------

Bir Fransız petrol gemisi bir 
Alman tahtelbahirini batırdı 

Bu şayanı hayret hadise hakkında gemi kaptanı 
ve deniz eksperleri neler anlatıyorlar? 

Paris 6 (AA) - Bir Fransız muzlıyarak batırabilir. İşte müte
petrol gemisi, bir Alman denizaltı hassıslar, yukarıdaki hadisenin bu 
gemısini batırmıştır. Bu şayanı ı------

şekilde cereyan ettiği 
çıkarmaktadırlar. 

neticesini ı 

hayret haberi veren gemi kaptanı
nın raporunda şöy~e denılmek -
tadır: 

•Alman denüa: tı gemilerinin 
bu.!Ulldugu bır sahadan zikzak bir 
şekılde sefer ederken müthış bir 
sademe vuku buldu. Ve bu sa -
demeyi vapurumuzu sarsan bir 
infilak takip etti. Ayni zamanda; 
büyük bir su sütunu havaya yük-· 
s_eldı v~ bu ~üt~n bizi~ .birinci gü- ! 
vertemızın ustune duştu. Birkaç J 

sanıye sonra kalın ve kuvvetle kay
n~y.'.'n bir Y•!l lekesi su sathında 1 

gorundü.• 

Deniz eksperleri, bu hadisenin 
şu suretie izahı kolay olduğunu 
beyan etmektedir: 

. • Dcruzallı gemileri yalnız tav -
~d·~e vre kahaı·p gemi1eri tarafınd.an 

egu. a t bu d . l• . h . 1 enıza •l gemılerini 
m<ı muz amak için bazı def . . 
. · . tte b 1 a en ıyı 
vazı:.e . u unan aleliıde ticaıet 

Sigfrid hattına 

--------

dair •• 

-1 
1 

IRADYO HA BERLERİI 
Kahramanlığı görülen 

Alman askerleri 
Be-rlin 6 (lla.dyo)- BU&"ua PQlonya 

mu.hare~lerinde )'uarlıkları prune.o 

Alman a..."-ke-rJe-rine merasimle demir
saJip n~Jan '\~ritm.iştir. 

Hitler, Ruz ehe müracaat 
edecek 

tadır. 
Daha sabah tan bütün resmi ve 

hususi b!na!ar, ticarethaneler, va 
purlar, tramvaylar bayraklarla 
donat;~ havanın güneşli ol -
masından istifade eden kesif bir 
halk kütlesi akın akın sokakları 1 

doldurmuştu, 

Bılhassa, merasimin yapılacağı 
Taksim meydanına gıden yollar, 
Beyoğlu cadde.i ve alayın ~ 

Paris 6 (Radyo) _ Musolininin ceği caddeler Sultanahmeı mey -
sulh tavassu tundan feragat etmesi danı hıncahınç insanla kaplan -
üzerine, Hı1cr'in Ruzve}t(;' müra- mıştı. 
caat etmek niye·ı nde bulunduğu ı Bu esnada merasime ~tırak <:
bakında haberler gelmektedir. Sa- decek k..taat, mektep ve b rlikler 
lahirelt.ar mcha!il, Ruzveltin Hit- de s;.at 9 da SultanahmE'l merda
lere evvelce yapmış olduğu teklifi nında toplar.mağa başlamışlardı. 

llu sabahki .mtrao;;imdr kahnman lu
taatımız \'t" İ Unbulun 1l.aı1111n,-un11 
kuth~·an toplar a.hlırllf'ft kıtaat jJt> 

Tam saat 10 da meydandan atılan 
hatıriatmakta ve Ruzveltin Avru- 1 21 pare top üzerine etrafı doldu- mtnsim kumandanı 
pada cebir, kuV\·et ve tahakküm ı h"{ d {Devamı 3 ürcü sa _ı e e)__ __ Albay !'iaJahattin Toparlak 

siyasetini idame et• irecek bir sulh ·-------------------------------manevrasına alet olamıyacağını ı ÇEVE 
bıldirmektedir. /ÇER 

- (D: ~·:.,:~un;· &ahiledi)I 6 yolağzı ndakiler 
1 Sabah &azetelerinden birlnin dunkü saı ısında, en -i't 35 -.nedir •i>a>l 
Amerikalı gazetecinin hayata karışmış bir b•ıımuharrin oııur okumaz. b•• m ... ı •• ;" en yanı., h•' 

Olacak 
?, tar'll karşısında duJ'lll&n tuh.afhk hisslle KiJdim ve anlam. ki idrak tt'·Wri 

iddiası ne ne yaşta, ne de lttnibededir, sade<e başta. 
Bir Am('rik.ah muharrir. bazı n.aıi Kedilerin makarayla oynama. ı cibi,dui ıistii JJ9hüka ailibc:UeTile ft8_1ır..a1aş-

ı;erıerinin buyuk servetler yaptıklarını mayı ,.e bü;ytik meseleleri ke-yfine .-ere~• seve11 nitt itlrü btin7dt'ri-
-çe bu paraları l'abancı memleket ban- ne karşılık, siyasi ve ittiınai hi.d1'f'lerı kOktine kadar burcula.J"abil~ldt ta-
kalarında ~akladıklarını iddia eim.lşt.i, nmmlŞ fikirci ltlr destama Ankarada demifıtim ki: 
Alma.ıı Propaı-anlb :Va.zırı Göbels de: - Bentt dUnya tmsalsb. ~ir mt-taboliznıa lhtililint- cid-i:t·er. Danyanın ,-ed 

- Bu iddianı isbat. edebilirsen, bu bünye nizamı Jcunııla:nCly& Jca.dar sürettk olan bu ibtila.Je, Avn.pa medt-DJ) et 
ser,·etimin yüıde onunu sana verece· mihrakı üzerinde mü!-ıbet ,·eya menfi hak -ve atiikası elam herkangi bir milletbı 
i'im, diye, o Amerikalı ı-azetctiye rad- iştirak et.memesi lta.bli driil. l\lukad<ler, Dirçok mille-ti 1·a tam hayat. >'3. tam 
3•0 ile bir cevap yollamıştı. ölum arasında imUhaularıu en çetinini vermei"e da,·et t""t:mf.kte. llildise-ler bul le 

Amerikalı muharrir, -timdi, .P.il.rlste bir -pl:inda inkişaf ederken, 6 yolatzmda oturan milletl~rhı fent'r alayına arka-
çıkan Paris _ Soir ıaı.etesinde, iddia~ sını çevireblltt:eilni sanmak ne kadar ufdllce! Hele Avrupa şarlund;1.ki ~eni 

. ldeolocJa kaYDPl'•.Yla, rarbındaki kliısik nizam mrrkezl ara.smda bir çatı ma 

gemı.erı tarafından dahi hücuma 
maruz k<ılabilir. Denizaltı ge _ 
mileri için en buhranlı dakika 
hücum edecekleri yeri preskopla~ 
rile tayin ellikten sonra torpille
'!'ini. savurmak için bu preskopu 
ındırerek tamamile dalmış bir va- . 
zıyetle ilerliyerek münasip za - 1 
~anı tayine çalıştıklan andır. E-

sını ve:sıka.larla isbat etmefe catışıyor. 
, Anlahyor, anlatıyor da. sonunda: oıduiu takdirde bu milleUer, çarpı~acak illi .ıiilleden herhangi birinin 1·a z.İr\"tı 

noktası ot.ın.u·a, ya iki mermiJ"I birden yemeğ'e mabklımdur. 

ger bu dakikada tEihdide maruz ka
lan .gemi, istikameini değiı;tiril's<>, J 

denııaltı gemiıtini pekala mah -

İn&"fli.tlerin dün man tahtelbahirlerine karşı topla. teçhiz ettikleri ticaret 
\--&purlarından biri 

kapayan 250 - 300 metre genişli -1 
ğinde ve bazı yerlere üç oort metre 

(De~amı 3 üncü sahifede) 1 

Almanların Sigfrid hattım yap-) 
mazdan evvel garp hududunun bü
yiık l:ılr lu.smmı (200 kilometre) 

- Bu sOzlerim, Göbel!oıin servetinin 
yüzde onuna hak kaıandtrır. 1.anne-
de-rim, diyor. 

İyi ki , o uman. GObe.b: 
- İsbat edtae. butüa o Ml"Veii Te· 

receilm, de•emifll, 
• • 

Dostumdan ıu cevabı aldım: 
- Bn vaziyet karşı~ında 6 yolaiz.ındaki "JnilleUerin bitaraf lla1abile-~tfint 

uınma.k icln. in.l&Dda akıl dtnilen bassaden &"öl&'.- bite bulunmamak Jlııa. 



)IÖSYÖ PROST! 

Son harp vaziyeti do1ayısilt , ilk clın
lerde yollar kapanınca, ~ehircilik mii
t.ehassı31 ~Jösyö Prostun seyahati de 
bir mesele olmuştu. Prosı darılmastn, ~ 
kendisini, eski zaman ramazanların -
d.ak1 ay çıkmasına benzettik. 

:\tal Um ya, eskiden. ay Kör ulur, o .. 
ruç tutulur, ay görülür, oruç bozulur
du. Prost da, bütün İstanbuJUD l'ÖZÜ

nu, yoluna dikmişti. na rellyor, ha re
lecek, ha reldi .. 

Nihayet, işte çıkareldi .. Dideler ru

şen!. 

BUNDA.V SONRA YENİ 

VAPURLAR ISMARLANACAK 

Etrüak vapurunun, eoktanberi, is
mine razetelerde raslamıyordum. Dun, 
bir havadis okudum: Meier, bizim hat
m.etmeip tamirde imiş .• Efendim kazanı 
>ozulmut, tamir edilmiş.. Oh.. Oh!. 
:eçm1' olsun .. 

Bundan birkaç J'ıl evvel, l'azeteler
ie ,u şekilde havadislere tesadllt e

Jerdik: 
Olundan sonra, ticaret filomuz için 

kullıuıı!Jlllf rom! alınmıyacalı:lır. Cim
kil, bu remller sık sılı: tamire Uıliyaç 
cOstermekte ve bu ujurcla birçok mas .. 
tatlar J'apılm.aktadır. Bundan sonra, 
7eni vapurlar siparlt edilecektir.• 

BENİM İÇİN BEKLENl\IİYEN 

BİR MASRAF KAPISI 

Ben 7az17orum, çiılyora.m da, io.ao
m.ıyorsımuz. Sakalım 7ok kl dlnlete
Ylm. Yahul da, tavsi7e verecek bir ma .. 
kam sahibi deiilim ki, sözumü kabul 
edesiniz. 

Sö7lüyorum, inanmıyorlar. Şu. İs
tanbulun imarı, şehre, herşe1den ev
vel, bir frenlı:çe Iüral9e hediye ellL 
cRefüja artık solda sıfır kaldı. Bele· 
diyenin, verdJi"i bir ili.nda şu cümleTi 
ok ad um: 

i:ırnAM: 

Ebıin17azade Velld, '"""'iyell siya
.etten sonra timdi bir de narıUeU sl-
7aset mi tıktı! diye soruyor. Hüseyin 
Cahil Yalçın Hariciye Vekilinin Mos
kova sey:ıhatinden balutederken bo.Y
le bir lablr kullanml'llı. Ebuui7azade 
bu vesile ile Şükrü Saracolfıınun Moo
kova tem.aslarından bahsedi1or. Bu 
'"7ahalln u:ıaması dolayısUe çoklulı: 

endişe hl$etmediiinl, Fransuların de
dlfl rlbl .haber olmaması, 171 habere 
delil et eden diyor. Son runlerde o 
kadar dedikodulara sebep olan Sarao
ofiu seyahalinden böyle iyi bir nelloe 
çıkarsa, dün7a sulhuna büyük bir 
hlmıe' edllmif olur. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel IDllerin niçin 
ıulh lsledlflnl anlalaralı: diyor kl: 
cDIUer Alman .. Sovyet anlaşmasm
•anberl bir çıl<maza rlrdliinl anla • 
mııtır. Alman orduJan için artık yetti 
lılr Dfer sahası lı:almaııııflır. İıı.rlltue 
llaltılı: deııhlnln atzmı o suretle ka
palmışlır Iı.l, Teni denlnllı remllerl 
tlıı;arıya çıkamaz. Abluka !Be ıiddel

lenmektedir. Dahilde açlılı: ve lutlılı:, 

aazt liderleri araaında ikUik, önümü.s
fekl lı:q ve diler oebepler Ye her biri 
'l.m&ıı7•11 sulha icbar eden arn a7rı 
Amili erdir.» 

arlilfslyel 
bir duvar t:evrilecektir.» 

Ben karar verdim: Biıhin mimari lS· 
tıla.hları ihtiva eden bir küçük lôcat 
alacatım. Ba-ska ~are yok. İşte, benim 
iı:in beklenmiyen bir masraf kapısı! 

ŞANGHA YDAN İLAN 

GÖSDEREN ADAM 

Ne akıllı in.sanlar var: Cinin Şanl'
hay şehrinde mukim bir zat, ti oradan 
buraya, bir llin röndermiş .. Bir caze
tede 1rôzume ilişen bu lli.nda, adam· 
caiız diyor ki: 

.Çin, japon, l\lançuko Posta pullan 
C'Önderiyoru~. İstlyen mübadele su
retile alabilir.» 

İşi rücii bırakacaksınız. Postaneye
l'Jdeceksiniz. Şanghaya bir emanet 
cOndereceksinlı. 

Heyg-id.i Şanl'hay hey!. Tevekkeli, 
dünyanın en karmakarışık şehri de
memişler'!. Çln işi, japon işi , i~te bu
na derler!. 

ÜÇ GÜNLÜK BU 

FANİ DÜNYADA 

Bir io,uız kadının kulaiı, tazminat 
istenen bir mahkeme huzurunda, 315 
İn&"illz lirasına kadar çlkrnııj? Ne ktJ'

metli kulak imiş bu?. Bizim kulakla

nmu. on para etmiyor. Buna muka
bil, hiçbir şeye, hiç kimseye kulak ver
dlilmiz yok .. Fakat callba, bizim ku

laiımuın metelik etmemesi, kulafı4 

mızı kullanmayış1m1zdan ileri 1'e1i7or: 
Çünkü, bir kulaiımızı satır ettik. 

Kulafını dört açsan, ne olacak, dl-
7e soracaksmıı •• Kulafımızı dört açan 
ca, duyacafız.. Duyvnca da, yazmak 
li.zım C'eliyor. Yazınca da, dostlar rü
eenlyor. Gücenlnce de, dostsuz kah-
7oruı:. • 

Üç cimlük fani dünyada, dosl ril-
cendirmenin manası var mı ya?. 

AHMED RAUF 

YENİ SAllAB: 

Huse7in Cahll Yalçın İlalyanın la· 
.-assutundan fefal"atinl anJatırken, di4 
yor ki: «Demek ki İtalya, teklifi ta -
savvur edilen şartla.rın kabul edile· 
mlyecek şeyler oldufunu ı-örmllş, red
de uiramuı muhakkak olan bir tek
life tavassut etmeyi tasvip etmem111ttr. 

VAKİT: 

Asım Uı Musolinlnln suUı teklifine 
tavassut etmemesinin sebeplerlnl tah
lil ediyor: «Acaba !Uusolinl sulh lsle
mb'or mu.? i:sUyor. Fakat ~lltere ve 
Fransanm anu ettikleri ve Alm&nya4 

nın kabul edebilecefl şekilde bir sulh 
teklifi 7apılam1yacafını biliyor ve 
tavassut ~derek prestUlnl dü.f'*'mek 
lsiemi7or» diyor. 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi, dünya vaziyetinin ~ap
raşıJdıtı kartısmda Moskovadaki mii
sakerelerin müzakereelterl blraz 7or
dufuou unnediyor ve kuvvetle umu
yor ki çek samimi Türk - Rus dost
hıfu bu lmllhandau da muvaffakl7elle 
çıkacaktır. 

Senfonik konserler 
İstanbul konservauvarında ye

ni sene tedrisatu;ıa başlanmıştır. 
Konservatuvara bu sene yeniden 
40 talebe alınmıştır. Bu 40 talebe 

'I POLİS ' VE 

_MAHKEMELER 

Anormal 
Bir tip .. 

BeJ'oğlu ikinci sulh ceza mahkeme
sinde dün enteresan bir davaya ba .. 

kil ış ve neticede mütereddi bir ah • 
Jıik!:i -z malıkiim edilerek hemen tcv .. 
kil edilmiştir: 

Adapazarh Kirk.or Derinc-osyen is
minde bulunan suçlunun bazı anormal 
hareketleri ve behiymi tavırları bun4 

dan bir müddet evvel emniyet müdür
Jüfü zabıtai ahliklye memurlar nın na
zarı dikkatini celbetmi.ş, yapılan sıkı 

bir tahkik neticesinde Kirkorun da 4 

ima 15 yaşından klıçük kız ve erkek 
çocuklarla arkadaş ofuıak istediil; Be4 

yoi'lwıda mektep civarı, sinema ve o
yun yeri Klbi çocukların fazla bulun· 
dutu yerlere giderek masum yavru -
lara lokum, şeker ve saire ikram et· 
llfi KÖrülmii11ör. 
Düşkün ruhtu bir adam olan Kir -

korun bu ikramları hiç te iyi bir ni
yetle yapmadıfı hemen anlaşılmış, kü
çii.k ikramlarla yavruların yanına so
kulup muarefe peyda. eden bu avan .. 
töriye mahlükun onlara k&t'$ı büyük 
bir fenalık besllyerek ahliksızJıfa sli
rükledifi tesblt olunmuştur. 

Difer taraftan yapılan bir jhbarla 
Klrkorun l'enp kız ve kadınlara karşı 
da alenen b:ızı münasebetsiz hare .. 
keUere teşebbüs ettiil de bildiriJince 
bu çlfte suçlu adam sıkı bir l'Öz hap
sine alınmışhr. 

Klrkor son defa olarak Beyo,flu Ba

lıkpauruıda Ermeni çtkmazında bir 
kahvehanede cahşırken civardaki CÜ -

nahsız ve her ı,eyden bihaber kiiçük 
yavrulara ıeker ve saire ikram etmek 
suretile sokuJmak lstemif ve bili.hare 
etraftaJd kadınlara kartı münasebetsiz 
hareketlerde bulunurken suç üstünde 
yakalanmıştır. 

l\lahkeme şahitleri dinlemiş ve daha 
ilk bakışta. yüzllnden ve manasız na
zarlarından tineU anlaşılan sabıkah 

suçluyu 2 ay hapse mahküm etmiştir. 

'KISA POLİS H \BERLF.R~ 
* '· Ortaköyde oturan İsmailin 9 ya4 

tındaki kızı l\fediha 6 metre yüksek -
teki pencereden sokaia düşerek muh
telll yerlerinden yaralanmıştır . 

** Hasan adında birinin bindlii bey
gir Marpuççulardan geçmekte iken Lii.t
flye, Feriha ve Hayriye adında üç ka· 
dına çarparak muhtelif yerleriııden ya .. 
ralamıştır. 

•• FeyzuJJah adında bir arabacının 
idaresindeki çift beygirli yük arabası 
Kasunpaşada beyJ'irlerln ürkmeslle 4 
metro yükseklikteki seddeo aşalı yu .. 
varlanmış arabacı ve beyrirler ,.ara -
lanmıştır. 

* Ali isminde biri Bakırköyde mi
safir olarak l'itUfi bekcl Ömerin evin
de yedifi baldan .zehirlenmiş, hasta 
neye kaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

200 müracaatçı arasından sıkı bir 
imtihanla seçilmişler ve konserva
tuvarın muhtelif kısunlanna da -
ğıtılmışlardır. 
Konservatuvarın bu sene yeni

den kadrosu 50 kişiye ibl2J: olu
nan senfonik orkestrası ya,kında 
kış faaliyeti.ne başlıyacaktır. 

Evvelce senfonik konserler yal
nız bir y_e rde verilirken bu sene 
tekmil halkın istifadesi iç\n muh
telif yeruerde konserler tertip olu-

1 nacaktır. 

No. 6 

Bır sabah Melıınetl-e Hüseyin ka
pının önünde konuşurlarken, bir
denbire Ayşe karşılarına çıkıverdi. 

IM~hmetçik Geçiyor 11 

-----------------------Y a7,an: iskender F. SERTELLİ 
İkisi de şaşırdılıar. 
Bi"birlrine bakıştılar. Mehınedın kolundan çekti: 
Ayı;e gülerek M.ehmedin yanına - Bıraz bize kadar gelir misin? 

doğru yürüdü: Annem seninle konuşmak istiyor. 
- Yine oduna .mı ıgidiyorsunuz? Hüseyin, buz gibi, yolun üstün-
- Hayır .. Bugün ayl.ik geçirdik de hareketsiz kaLmıitı. 

günümüzü. Köy kahvesinde oyun Mehmet, AyŞe ile birlikte yü • 
oynadık .. Talihımizi denedik. rüdü: 

- Hanginiz }"<mildi? Yoldan uzaklaştılar. 
Hüseyin lafa IFarıştı: Hüseyin, Mehmedin arkasından 
- Ben yenildim.. sesleniyordu: 
Ayşe birdenbire sert bir tavırla - Kahvede bekliyorum seni .. 

Hüseyine baktı: Hüseyin dişlerini gıcırdatarak 
- Çok iyi olmuş .. Onu oyuna a- köy kahvesine doğru yürümeğe 

lıştıran da sensin! Öğrenmez olay- b3$ladı. 
dın bu oyunu.. Ve yolda giderken: 

Hüseyin şaşırdı.. Ayşe ona ne- - İyı ki sormadım, dedi. Kö-
dt>n sert davranmıştı? peğin kahpesi beni sokak orta -

- Kahveye çıkan delikanlıların sında mahcup edecekti. 
hepsi oyun bilir, Ayşe' :. 

- Bilir amma, senin kadar çok Hüseyin kahvede Mehmedi bek-
oynamaz. Baban her zaman peşin- liyor ve saatler geçtikçe sabırsız
den koşuyor. A"kacia.'jlarını her gün !anıyordu. 
zarara sokuyorsun! Bu oyuna ne- Meh.met nerede kalmıştı? 
d n düşkünslın bu kadar?.. Ayşe onu n-eden evine götür 

Hüseyin verecek cevap bulamı- müştü? Hem de Hüseyinin gözü 
yordu. önünde kolundan çekerek. 

Ay.şeye sual sormanın tam sıra- Akşama doğru Mehmet kollarını 
sıydı, sallıyarak gelrli.. Kahveden içeri 

Fakat, Hüseyinın cesaretı kırıl- girdi. Hüseyni görunce, yanına git
mıştı.. S.r aralık Mehmedin yüzü- ti, oturdu. 
ne bakarak: - Geciktim biraz. değil mi? 

- Haydı, sen sor! - Patladım yahu beklemekten .. 
Demek istedi. Mehmet ağzını Nerede kaldın? 

çmak fırsatını bulamadı. A ~ Mehmet çok ncş'clıvdi. 
~---

Kahveciye: 
- Orta şekerli bir kahve yap, 

Mustafa Dayı' 
Diye seslendi. 
Sonra manalı bir bakı.şla Hü -

seyni süzerek söze başladı: 
- Çok tuhaf bir kız bu d<?ğrusu. 

Benimle evlenmek istiyor. Anne -
sine söylemiş. Annesi: O evleıımz, 
demiş. Ayşe benim hesabıma söz 
vermiş: •Ben onu kandırırım. O, 
benden başka bir kızla evlene -
mez!. demiş. Beni anasının ya -
nına götürdü. Lafı a.çtı .. 

Hüseyin kaşlarını çatlı: 
- Eşek hikayesi tatlıdır. Neler 

konuştunuz bakalım? 
- Neler konuştuğumuzu anlıya

madın m_ıl Ayşenin kanı kayna -
mış .. Koca istiyor. 

- Seni mi seçmiş koca diye?. 
Mehmet yan gözle baktı: 
- Ne o? Beğenemedin mi beni? 
- Aslan gibi delikanlısın! Ne-

den beğenmiyeğim? .. Soruyorum. 
Söz kestiniz mi? 

- Bu işi annem yapabilir. Ben 
köyümüzün adetini bozamam. 

- O halde anneni gönder .. İs
tet. Biran evvel düğün dernek ya
palım .. Zerde pilav yiyelim. 

- Düğün için para ister. 
- Bu vıl bağlar çok iyi mahsul 

vcrd Eli~ize bir haylı ara geçe-

Çiçek 
pazarları 

Her hafta muhtelif 
semtlerde pazarlar 

kurulacak 
Halkımıza çiçek ve fidan dikme 

zevkıni aşılamak üzere şehrin 
muhtelif semtlerinde çiçek pazar-' 
!arı açılacaktır. Bu pazarlar ha1 -
tanın muayyen. günlerinde muhte
lif semtlerde kurulacaktır. 

Ayrıca nadide çiçek ve fidan ye
tiştirenleri teşvik etmek maksa -
dile de ziraat odasınca her sene 
mükafat verilmesi usulünün ih -
da.'lı düşünülmektedir. 

----00----

Devlet Demiryolları adam 
• alıyor 

Devlet Demiryolları umum mü
dürlüğü; merkez işletmesi ve a
telyeler teşkilatında kullanmak ü
zere müteaddit memurlar alacak,. 
ır .. 
o~ta mektep ve lise mezunları 

arasından ayın 16 sında yapıla -
caX bir imtihanla seçilecek olan 
taliplerden orta mektep mezun -
!arına 60, lisan bilenlerine 67, lise 
mezunlarına 74, lisan bilenlerine 
00 er lira ücret verilecektir. İmti
hanlar Haydarpaşa, Sirkec~ An -
kara ve İsanbulda yapılacaktır. 

---0--

Eminönü meydanının inşasıoa l 
talip çıkmadı 

Eminönü meydanının inşası ıçin 
97 bin liralık bir münakasa açıl -
dığını yaz~tık. 

Dün de yapılan bu münakasaya 
talip çıkmamlljtır. Bunun üze -
rine ihalenin bir müddet daha 
temdit olunması muvafık görül -
müştür. Tekrar talip çıkır.adığı 

takdirde Beldiye reisliğl; Err.inönü 
meydanının tanzimini ke1'disi yap
mağı kararla~tırmıştır. Bu~a ait 
esaslı hazırlıklara giri~iinıi~tir. 

Diğe rtaraitan Eminör.ü meyda
nındaki mecarinin bir haftada ta
mamlanması alakadarlara bildiril
qıiştir. 

Yeniden 2000 lamba 

(rl,çen sene İstanbul belediyesi 
şehrin karanlık semtlerine 1000 
lamba dikmişti. Bu sene tekrar 
2000 lamba konulması kararlaş -
tırıldığından muhtelif kazalardaki 
karanlık sokakların tesbitine baş
lanmıştır. 

r aze havadise bakın 
Evvelki rünkü Kazetelerde, Selinik 

fuarına dair bir havadis vardı. Buli
sası şu: Sel.lnlk fuarı açddı ve Yunan 
Kralı Türk pav7onunu ziyaret etti. Bu 
havadisi l'azeteler almamış, ıı: .. etere 
gönderilmiştir. Gönderen de, dı.ş mem
leketlerde bu l'ibi serg'i ~lerine bakan 
dairem.izdir. Fakat, Yunan Kralının, 

Türk pavyonunu l'eımesJ eski bir ha
vadlstir. Bir haftadan daha eski ... 

Gazetelere bu nevi propa,.anda ha
vadislerini veren daireler, ellerini bi
raz daha çabuk tutsalar, iyi otur. 

BURHAN CEVAD 

cek. Bunu sen de düşü.ııürsen, kö
yün fakir delikanlıları ne yapsın?. 

Mehmet kahvesini içiyordu .. 
Gözlerini yere dikmiş dalgın dal- , 
gın bakıyordu. 

- Ben askerliğimi yapmadan 
evlenemem, Hüseyin! Bu benim 
ilk ve son karanmdır. Şimdiye ka
dar annemi kırmamak için - bugün ı 
yarın diye - avuttum durdum. Fa
kat, iş sahiye dönünce hakikati 
söylemek lılzım. 

- Ya kızın gönlü varsa sende? .. 
- Kuru gönül neye yarar? Be-

nim yarın öbür gün askerliğim çı
karsa, onu nişanlı olarak köyde 
bırakıp gitmek hiç işime gelmez. 

- Fakat o çok namuslu bir kız
dır. Nişanlısınt on. yıl bekliyebilir, 

- Namusundan şüphem yok 
amma .. Ben kendime güvenemi -
yorum. Ya gider de gelmezsem. 
Yazık değil mi kızcağıza? .. 

- Harbe gidecek değilsin ya? 
İki yıl önce asker olan köyün de
likanlıları bu yıl döndüler. Hepsi 
de aslan gibiydilt>r. Görmedin mi 
onları? 

- Gördüm. Gördüm aml)l.a, ben 
harpten korkuyorum, Hüseyin! Ge
çen kün köyümüze gelen nahiye 
müdürü muhtarla 'birlikte bir ta
kım defterler yaptılar .. Galiba harp 
varmış. 

- Haydi canım .. Bunların hepsi 
dedikodudan ibaret. Sen çok ev
hamlısın! Böyl !Aflara kulak asıp 
ta evlenme i}i geri bırakılır mı 
hiç?. 

ll')1f ~ 1 Radyolar "==9ZOFU ı pahalandı 
_918 den sonraki 

dünya 
1918 de, cephelerden dönenler, yor

gun, bitkin bir halde, dört yı1 hasret 
çektikleri yuvalarına döndükleri za. 
man tasavvurları, istiraha.Uı. Halbuki, 
harbin mahrumiyet, sefalet, yoksulluk 
ı-ibi hidiseleri, dünyada, yeni bir ak· 
süloimel yaptı: Setahet? 

Bütün Avrupa delikanlıları, çizme -
lerinbı tozunu, evdeki ihtiyar anala -
rına göstermeden barde, Kate Şantan, 
Kabarede soluğu aldılar. Sefahet şek· 
llndeki bu aksüJimel, içtimai hayatta 
ahlik kaidelerlnJ, bir zelzeleye ujTa4 
nuş ribl, kökünden sarstı. 

Bul'ünkü siyasi buhranın illetini 
dah1, bu ahlıi.ki hercümerçte arayıp bu· 
lablllrsiniz-. 

1918 den birkaç bahar g"eçmiştl. Fikir 
adamları, Jıa.ykırmafa başladılar: 

- Harp sonu l'ençliii çahşmıyor, ha4 
vai oldu. Güzel san•atıar yetim kaldı. 
Kitap, fikir, sevilen meta olmaktan 
çılı:tı. 

Ve bu şik:iyetler, 20 senedir devam 
ediyordu. ı ·akat, şurası şayanı dikkat4 
tir; yeni .;an'at ve fikir muhitleri, yeni 
kafa cereyanları, manevi ktymetlere ait 
yeni buluş \te g-örüşlt>rin yokluğundan 

dem vuran, mes'ul veya yarı mes'ul 
devlet adamları veya müesı;eseler, u 4 
nutuyorlardı ki, bu yokluiu yar:::.tan 
bizzat kendi hareket tarzlarıdır. Çün4 
kü, harp sonrası neslinin temel inden 
sar.nlmı.ş itiyat ve karakterini, derle4 
yip toplıyan tedbirler alacakları yer· 
de, buhran geçirmiş, bunalmı~ ruhları 
daha ziyade lstikrar!itzlıia ve düşün 

cesizlii'e sevkeden bir hava yarattılar. 
Bu hava, yirmi yıldır bitip tiikennıi

yen siyasi isUkrarsızhk. 1\-llllt"tler Ce
miyeti hikiyelerl. siJ<ihsızlanma hul
yaları, ve saire idi. 

Cemiyetlerin manevi kıyınetlerini 

tarsin edecek miiessesPlcr kuruiacak 
yerde, tank fabrikaları, tay:varf" fab 4 
rikaları kuruluyordu. :Socl mükifahnı 
kazanmak bir biiyük şöhret değildi. 

Fakat, bilmem kaç kilomrtre stir'aUe 
giden tayyart"den para~üUe- atlamak 
büyük bir dava idi. 

Halktipi radyolar da 
harp dolayısile 
getirtilemiyor 

Harp dolayısile. Avrupadan şeh· 
rimize radyo makinesi hemen hiç 
gelmediğinden bahisle radyo tica,-,, 
rethaneleri son günlerde fiatl ırı 
arttırmışlardır. 
Diğer araitan taksitle satlljlar 

da tamamile ka:klırılmıştır. Buna 
sebep olarak a, eskiden bankalara 
verilip iskonto ettirilen taksit se
netlerinin şimdi bankalar tarafın
dan kabul edilmemesi ileri sürül
mektedir. 

Ucuz halk tipi radyo makinele -
rini.n tesbit ve satış işinin son dün
ya vaziyeti dolayısiJ.e mecburen 
geri bırakıldığı da alakadarlara bil.. 
dirilmiştir. --o--

Pastırma fiatları 
Son günlerde pastırma fiatlann

da görülen yükseklik, yeni sene ı 
mallarının gelmesile azalmıştır. 
B umcyanda me~hur Kayseri pas
ırmalarının da ilk partisi şehri -
mize gönderilmiştir. 

Malı.im olduğu üzere geçen sene 
Sıhhiye Vekaleti tarafından Kay -
sendeki bütün pastırma imalatha,
nelerinin gayri sıhhi oldukları be
yanile kawtılması üzerine Kayse
ride hiç past:rma yapılmamış_ ve 
İstanbulllular bu yıl hakiki Kay
seri pastırması yiyememişlerdi. 

İmalathaneler geçenlerde sıhhi 
bir şekilde açı!mış ve pastırma için 
şimdiye kadar 10 bin inek kesil
mıştir. Bu miktar bu yıl için 30 bin, 
inE'k olarak kabul edildiğinden İs
tanbu lda da Ka) seri pastırması bu 
sene bol ve ucuz olacaktır . 

-o--

Biitüulem1' notu 
Moarif Veka'eti maden müdür

lüğüne gönderdiği bir emirle; mek
teplerde bütünleme imtihanların
da kazanılan notun o dersin başlı 
ba~ına notu olmasını! kararlaştır
dığını bildirmiştir. 
~~~~~~--~~~~~~~ 

l\tilli şair, özlü edebiyat, milli opera 
hasreti çeken milletlere, cevap olarak, 
yeni bir zehirli l'aZln müthiş tesirinin 
keşfinden bahsedlJlyordu. 

San'at ve manevi kıynıet buhranı, 

milletleri bug-ünkli akıbete sürüklf'di. 
Devlet adamları, yirmi yıldır siyasi 
müzakere ve konferanslardan c-öz a 4 

çamadı, devlet hazineleri. top. tank, 
tayyarrnin dt"V atıını doyurmaktan 
vakJt bulamadı. 

1 1 KÜÇÜK HABERLERi 

Onun için de. harp sonrası lleiiİllt"ri, 

iızerlerlnde hiç işlenmiyen boş kahp
lar halinde, tamam yirmi yıl, dünya
da, neye yaşadıklarını bilmeden ömür 
törpülediler. İşte. bugünkü buhranın 
izahı. 

REŞAD FEYZİ 

Yetiştirilecek askeri 
musikişinaslar 

Musiki gedikli erbaş hazırlama 
orta okuluna talebe kabulüne dün- ı 
den itibaren şehrimizdeki bütün 
askerlik şube1erinde b3$lanmıştır. I 

Ankarada Riyaseti Cumhur !ban
do heyeti binasındaki bu ıınektebe 

1
• 

14-17 yaş arasındaki 5 sınıflı ilk 
mektep mezunları leyl! ve meccani 
olarak kabul o1unmaktadırlar. Ka- ı 
yıtlar ayın 20 sine kadar devam 
edecektir. 

* Zengin bir Amerikalı kadın Fran4 

sız ordu~una yi~mi bin dolar hediye 
etmişlır. * ·rahta çıkışının yıldönümü mü4 
na.:-ebetile Kral lloris birçok siyası ve 
diger ınahkô.ınları affetmiştir. * İhtik3rla mücadele komisyonu 
dün ecza.ti tıbbiye tacirlerine ellerin
deki ınaiiarı 31 ağustos tarihindeki 
fiatlar haricindeki fiatlarla satamıya
caklarını l.ılldirıniş ve ellerindeki stok
lar hakkında malümat istemiştir. * Yeni ekn1ek nümunesi kabul e4 

dilmiştiı-. Yüzde on nisbetindc g1oteni 
ihtiva eden yeni ekmek tipi bugünden 
itibaren fırınlara gösterilmektedir. Fi
atlarda bir dcği~iklik olmıyacakhr. * ?\-Ier~in hattında seferlere, Kara
denizde dördüncü postaların yapılma4 

sına ve Mudanya hattında da yeni ta
rifelerin tatbikine bugün başlanmı$tır. * Bir müddettenberi rahatsız bulu
nan Ticaret Vekili Cezmi Erçin iyi -
leşmiştir. Bir haftaya kadar vazifesine 
başlıyacaktır. * Sofyada çıkan bir gazete, Fransa 
da oturan bütün Bulgarların Bulgaris
tana döneceklerini yazıyor. 

YENİ HARBiN MESELELERİ ------
T ah tel bahir harbi çoktan hazırdı 

Yeni söylenmiş bir Jıakfkat deiildir 
ki İngiltere için en birinci l'aye İngi
liz imparatorluiunun müdafaasını te
min etmektir. Son bir senedir İnclllz 
politikası sulhun korunması için daha 
ziyade kuvvetlenmek şeklinde tecelli 
etti. İnl'illz amiralleri tarafından İn
rillz deniz kuvvetlerinin arttırılması 

için l'eçen sene bu vakitler mühim 
kırarlar verilmişti. Geçen sene yazın 
ve sonbaharda Avrupada Almanyaoın 
çıkardıfı buhran yüzünden her tarafı& 
ı-erı-inlik varken inınterenio kuvve
tini daha arttırmaia karar vermesi 
istikbal için birçok ihtimallere yol a
cıyordu. İng-ilterede yeni bahriye prOI'• 
ramı adım adım takip ediliyordu. 

Vallant zırhlısı He Renovn zırhlı 

kruvazörünün yeniden tamiri donan
maya sanki yepyeni Uı:l büyük harp 
l'emisl kazandırmı, oluyordu. Buna 
bir de Kraliçe Elizabet zırhlısının ta
miri Ue donanmaya verilmesi de ilive 

vardır ki bunlar da yapıJarak donan
maya tltihak edeceklerdir. Yeni olarak 
5 tane \:e her biri 1,090 tonluk tahtel
bahir yapılmı_.şhı. Geçenlerde reel bir 
surette batmış olan TeUs denizaltı ge
misi de bu sınıftandı. İnl'lllz donan
masındaki yeni inşaatta. nazarı dikkati 
celbeden l>:eyfiyet bilhassa tahtelba 4 
birlere karşı yapLlan remilel'e ehemmi-
7et verilmesidir. l'ine yenJ ta.htelbahJr4 
Ierden Unity, Undin, Ursula clbi daha 

aı tonda olanlar da yapılarak donan
maya iltihak etmişlerdir. 

Tahtelbabirlerc karşı yapılan Yeni 
muhriplere dair İn,rlliz deniz müte
hasslSlarının verdikleri malümata cöre 
bunlar hem sür'at ve hem de kuvvet 
itibarile mü.kemmel olup en lyl mil
cehhea bir tahtelbahire karşı müca -
dele açabileceklerdiıf. Difer taraftan 
yeni yapılan gemilerden 10 tane mo4 

törlü torpido vardtr. 
İnl'ilterede hususi tezl'ihlarda ya-

edilirse İn&'iltere deniz kuvvetleri ye- ıntmakta olup söylenmesine, gazete 
niden 3 zırhlJya sa.bip oluyor demekti. 
Bir de A.-k Royal isimli tayyare l'e
mtsini ili.ve -;ımek 13.zun. 

Yeni yaın1an 4- büyük kruvaıörün 

adlan ııöyledir. 

Edlnburl', Belfast, Gluoester, LI .. 
ver pul. 

Bunlar İnıillz lmparatortufunun 701-
ları korumalı: için rörölen Uıllyaca ki.fi 
sarılmaktadır. Liktn bunlardan başka 
yen• Tribı.I denilen 2 muhrip ve l'erek 
hacimleri ve l'erek kuvvetleri itibarile 
kruvazörden qafı kalmamaktadır. Bun .. 
!ardan başka J sınıfı dedikleri yeni 
muhripler de İnrlllz donanmasında 
dü..'"1an tahtelbahlrlerlnl avlamak hu
s us unda kuvvetini arUırmıt oluyor. 

Blr de K sıwfı denlltn muhripler 

sütunlarına l'eçmesine bir mini ol .. 
mıyan inşaattan geçenlerde parli. .. 
mentoda bahsedilirken şu malümat ve· 
rlllyordu: İngiliz donanması içln ye
niden 200 parça harp remisi yapıl .. 
maktadır. Bunlar türlü türlü ı,ıer 1-
~indir. Muhtelif sınıflara ayrılmı.ştır. 

Bu iki ylb (emlnin tonflito mecmuu 
870,000 olacaktır. 

Bu büyük inşaatın içinde 9 iane yep
yeni büyük saffıharp l'emlsi buJuna
caktır. 6 tane taJ'yare remlsi ola.cak
tır. 25 kruvazör yaDılaca.ktır. 43 muh4 

rJp bulunacaktır. 19 el& tahtelbahir o .. 
lacakhr. DJter remiler kıifiik olao 
bunlar da mulıteUC ~unıflardau, muhlellf 
hacimde yapılacaklardır. 

Amerikanın vaziyeti 
Yazan, ALİ KEMAL st:N)tAN 

Amerika bugünkü Avrupa Jprbi 
karşısında bitaraf kahyor. Bunu zaten 
daha evvel tahmin etmek pek mumkün· 
dü. Fakat Avrupa harbi ne safhalara 
,rlrecek?. Eski dünyada neler olacak? 
Yeni dünya daha sonra ne vaziyet a
lacak?. B11nlar hep istikbalin cevap 
verecei'l suallerdir. Şlmdi yeni g'eleD 
malfımata g'Öre Amerika. melıafilinln 

Avrupa işleri karşısuıda ne duştindük
lerlni öğrenmek faydah olacaktır. Fa· 
kat bu ancak 31 Afustosa göredir. Ya· 
ni daha Almanyaoın Lehlstana hi.icum 
etmedlil, İngilterenln de Almanyayı 
karşı harp halini il:lıı etmemiş oldu
ju bir l'İ1ne aittir. Harbin arifesinde 
bulunulurken Vaşington meba.fill İn
giltere tarafından Bertin hükümetl nes
dinde cirişilen teşebbüsleri dikkatle 
takip ediyordu. Fakat HiUerln aldıiı 

vaziyet öyle olmuştu ki arlık İngll
terenin sulhu korumak yolundaki te
şebbüslerinden birşey çıkablleceil 

Va.şnı.ton memafilinde pek şüpheU 
rörülüyordu. 

Avrupada bir harbin çıkması ihti
malleri arttıkça artıyordu. Çok l'eÇ 4 

meden Vaşlngtondakl Leh sefiri bir 
teblli neşretmiş vr Lehistan hududun4 

da Alınan kıta.atının gittikçe arttığ"ını 

bildirmL,tlr. Bu haberler Amerika me .. 
hafillnde endişeleri arttırdı. Ondan 
sonra acaba Reis Ruzveltin yeni blr 
teşebbüste daha bulunup bulunmıya
caiı merak edilmefe başladı. 

Daha ziyade ısrar ile ümit edilen şu 
oluyordu: Cumhurrebi derhal konr • 
reyi tophyacaktır. Meb'usan ve ayan 
meclislerinin bir arada toplanması ile 
bütün Amerika Birleşik hükfunetlerl
nin efkıl.rı umumlyesl Avrupa buhranı 
karşısında ne düşünüyor anlaşılacaktı. 

Avrupada harp çıkarsa Amerikanın 
yapacajı llk iş bitaraflık kanununun 
tatbik edileceflnt nan etmek olacaktı. 
Konl'renin g'eçen aylardaki lçtlmamda 
bu kanunun almış olduğu son şekle 

Cumhurrclslne visl sal&hiyet ver 4 

mekte idi. Bununla beraber bu kanun 
sllıih sahlma!'ına müsaade etmiyor, si
lih satılma.ia müsaade edilmezse A
merikadao İngiltere ve Fransa.ya harp ' 
malzemesi de verilmiyecek demek o
luyordu. Onun için kanundan bu nok
tanın siltnlp çıkarılması için &elsi -
cumhur tarafından kongre nezdinde 
teşebbüslerde bulunuldu. Amerlkada. 
efkl.rı umumiye gitgide AJmanyanın 
aleyhinde tlddetlnl arttırdı. 

Onun için bitarafhk kanundak~ si· 
Jilı satmak yasağı da kalkacak, İng-il
tereye, Fransa.ya. icap eden harp ın:ıl

zemeslnJ yollamak tmkıinı hasıl ola4 

cakttr, diye iımU beslendi. Bu sefer 
kongre vaziyeti çok ciddi surette na· 
zarı dlkk:ıte almıştır. Geçen ır1eff'r bl4 

taraflık kanununun o maddesi de(iş
tirilmedi. Reisicumhur bunun deği.ş4 

tlrilmeslnl istiyordu. Fakat R.ris Ruz
velte muhallf ol"'n meb'usan ve :iyan 
kendi noktai nazarlarında ısrar etti4 

ler. Ilalbukl artık bu gibi şah.o;i dü
şünceler ortadan kalkıyor. Vaziyetin 
ne kadar nazik olduğu S"örülüyor. Av
rupada harp çıkınca Amerikalılar bu4 

na uzaktan seyirci kalmayı ne kadar 
lstese1er olmıyacaktll'. Amerlkadao in
l'litereye, Fransaya verilecek harp 
malı:emcsl loin tatbik edilecek usul 
şöyle olacak: 

İnl'ilterenln. Fransanın g"emileri l'e• 
lecek, Amerika limanlarından lstedJk
leri harp malzemesini yükllyecekler
dlr. Parası peşin verilmek ,artUe. Bu 
suretle Amerikalılar için bir tehlike 
olrruyacak. Hem paralarını vaktinde 
alacaklar, hem de eier harp malzemesi 
yüklü gemiler yolda batırılacak olarsa 
onların remileri batmış olmıyacakhr. 

İşte bu. şekil bıtaraflılt kanun11.n ta
dilinde en emin bir yol olarak rözü
küyor. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Evvela vatandaşın 

sıhhati 
Küçiıkpazarda Yavuzsinan ma4 

ball~inde oturan oku7ucularımız
dan l\lustala Çahkoflu yazıyor: 

cKüçülı:pazarda eski beyllk de
firmenfnde şimdi boya tozu yapıl
maktadır. Bu fabrika hiç de maz4 
but olmadıfı, ve her tarafı açık 

bulundufu lçln bü.tün etraftaki 
evlerimize toz yafdırmakta ve 
cecelerl de sabahlara kadar ça -
lışmaklador. 

Civarımızda bulunan mermer 
fabrikası da Öyle! Gürüllıisü bir 
taraftan. ciğerlerlmlze kadar dolan 
tozları da bir taraftan .. Onun için 
evlerimi:ıhı penceresini apamıyo
ruz. Mobllyalanmuan halini sor -
mayın. Kiracı deJIUm lı:l evimi 
bırakıp da başka semte taşına .. 
7mı!. Ortada bir fabrika sahibi -
nln kazancı için iki mahalle hal
kının sıhhati mevzuu bahistir. 
Yüksek ve alikadar makamların 
vaziyeti l'elip l'Örmeleri için ta.
vas..utta bulunmanızı rica ederiz, 
Bir gelip görseler, çoluk ı;>oouk 

kln1blllr kaç aileyi bu to-ılu ha
v-.daıı kurtarmai:ı letebbüs cder
Jt>-rdi.• 
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EN SON DAKiKA 
.......................... ::!l:I ........ Hitler Varşovadan 

. döndü Garpte ilk tank muhare asi ve 
a.~

1

~~~·ai::ı~~';K~f~~~i~~:;~~!·go·•gv U.,.5 go••gv u••5Lı SU ... ngu•• muharebeSİ 
ıunde bır geçıt resmı yapılmıştır. ~ 

itler .. Gcç.it resmini müteakıp Ber- 1 d A 1 1 b 1 d 
~ı~~1:~!~uı~ovyetlcr arasın - o u. m an ar uzu u 

i dost!uk ve hudut anlaşma • 1 Londra 6 (Radyo)- Lüksenburırdan l lan mevzileri tahkim etmişlerdir. 1 hada tehaŞl.iÜt etmelerine medar o-
a ısmı geçen protokol dün Mos- buraya celeo haberlere cöre, bu cep- Almanlar Fransızların koridorun lacaktır. 

>vada imza edilmi.ştir. Bu pro • hede Fransızlarla Almanlar arasında garp mmtakasında ·daha ziyade i- ı Bu kadar gen~ harekatın buyük bir 
kolla Polonyadaki menfaat sa • 1 ilk tank muharebesi o~muş ve Fran- Jer!emelerine mani olmak için nev- ihtiyatı ve pek çok mühimmat istirna-
ı ları tesbit edilmektedir. Bir Al- sızların galibiyeti ile netieelenmiştır. ' midane gayretler sarfetmektedir- il !ini istilzam edeceği tabiidir. 

n heyeti .?e Moskovaya gide _ j Bu muharebe neticesinde Fransızlar ler. Bunun esbabı şunlardır: Askerl müşahitler, koridora Fran _ 
eşya mubadelesirtin fazlalaş- Liıksenburc civarında Debur ormanını 1 - Fransızlar.bu tar:ıftan iler- sızların hlikirn olacakları mütaleasın-

rılmasını görüşecektir. da zaptctmişlerdir. i\luıel mıntakasın- liyecek olurlarsa bu wıziyet, Al- dadırlar. 
Sovyetlerin Estonya ile karşılıklı da Almanlarla Fransızlar arasında ırö- manların daha faı!la saha elde et-

Diğer taraftan bu müşahitler, Alman •.rdım. m.uahedesı· de Tall;"'de te- füs göjse bir muharebe olmuş, netice- mek ve manevra yapabilmek için hattına 
..... erkfuııharbiyesinin Maj inot tı edılmıştir. Sovyetler Letonya de Fransızlar Bor ormanının işgalini Lüksemburg'un bitaraflığını ihlal'! karşı büyük mikyasta ve cepheden bir 

e ~ hır karşılıklı yardım paktı tamamlamışlardır. etmek planlarını bozacaktır. hücum yapmak ile bitaraf memleket-
nz amak üzeredirler. Paris 6 (A.A.) - Şimdi herke- 2 - Eğer Fransızlar Fransız ltu-

1 

terden geçerek yan hücumlarında bu-
Al.ma. nlar yukarı sı·ıezyada şı·d- sin nazarı dikkati, Moselle ile Sar- duduna altı mil mesafede kain eti b lunmak şıklarından hangisini tercih ı ır tenkil hareket·ınde bul. un- re arasındaki Lüksemburg'un he- Beuren civarına kadar ilerleme -

l d edeceğini suale şayan görmelı;.tcdirler. ıu;ı ar ır. Hemen her şehirde di- men şarkın!l.a bulunan ve koridor ğe muvaffak olacak olurlarsa da!;-1 anıharpler 1920 deki suçları da denilen sahaya çevrilmiş bulun . cenupta Sigfrid hattının ileri is- Müşahitler, bu suali irat ederken 
esaba k t kt d F ı ı L .. ks Almanların yeni model ve ağır tipte ı a arak kadın, erkeı.. bi.....,ok ma a ır. ransız ar arın u en- tihkamları yandan tehdit edilecek 
'o onyaI la "' .,. b h d d d k. ·· · h. l I tanklara sahip olduklarını, bu tank-. ı rı mahkum etmiştir. urg u u un a ı surprız ma ı - ve tehlike i surete döğü ecek bir 
.urşuna dizilenlerin çoğunu mü- yetinde bir hticumları muvaffaki •

1 

vaziyete düşecektir. Bu suretle bü- !arın 6 pusluk toplarla mücehhez ol-
evverler \e.şkil etmektedir Bazı yetle neticelenmiştir. tün koridor, tehlikeye maruz ka- duğunu hesaba katmakta ve bu tank-
apazlar da kurşuna dizilmiŞtir, Frnnsızlar, Borg ormanını tama- Jacaktır. Koroora hakimiyet Fran-ı ların istihkamlara karşı toptan hare-
,M:ıreşaı Makenzen 7o inci yıl mıle ışgal etmışleroir. Hücum kı - ı sızların şarka doğru ilerlemeelri • kat icrasına tahsis edilmiş bulundu-

önumu münasebctile merasim ya- taatı, bu noktada ele geçirilmiş o- ne ve orada yeni ve geniş bir sa- ğunu söylemektedirler. 
ılmasmı istemect··· .. b e· A .k A "k k h·11 ~~en vaz geçiı::~:~~~ u mera- ır merı an vapurunun merı anın şar sa 1 e-
lk man baş Amirali Riderin E- 1 • d h b • b } "' A "k b•Jd" ·ıd• 

oy namındaki büyük Amerikan rın e a ersızce atırı acagı merı aya 1 ırı ı 
apurunun Amerika sularında bila . 
\t~ batırılacağını Amerikan ata- . Vaşın~to 6 (A.A.)- Amiral Raede- kois» e dair verJten maliimat bakkında 
!sıne bildird·ğ· .. ,1 • rın Berluıdeki Amerikan deıılz ateşe- l'örüşüldütünü beyan e_tmiştir. •• , , ı ı soy.ıenıyor. . 

1 ı • • ı • • • ı • ı • ı sine clrokois» ismindeki Amerikan Amiral şun1arı ili.ve etmiştir: 

itler nutkunu 
söyledi 

vapurunun Amerikanuı şark sahiline Bu haberin doğru oldutuna veya 

yaklaşhiı zaman batırılacağını emin olabileceğine Amerikada birçok kim-

bir menbadan haber aldığını söylediil 

Beyaz Saraydan bildirilmektedir. A
miral, cİrokoisıt vapurunun da «At

henia» nin battıft ahval ve şerait da
iresinde batırılat:aiını na.ve etmiştir. 

Amiral Early dunku kabine içtimaı 
esnasıud.,,, hemen munhasırau .. iro -

selerin loanacatını zannetmiyoruz, 
İngiliz ve Fransız gemilerinin ve diler 
gemilerin böyle birşey yapacaklarını 

aklımız almıyor. Bununla beraber sırf 
bir ihtiyat tedbir olmak üzere bir sa
htı muhafız gemisi ile Amerikan do· 
nanmasına mensup diğer bazı gemiler 

c.İrokoisıt 1 karşıhyarak limana ka-

dar getireceklerdir. 

Amiral Early bu sll&.hh gemilerin 
anlaşılan manada refakat ı-emileri ma
hiyetini haiz obnıyacaklarını, çünkü 
«İrokoisıt in kendi kaptanının emrin-
de kalacağını ve hükümetln C"emilerin
den emir almıyacafını söylemiştir. ci
rokois» in kaptanına cemide patlayıcı 
maddeler bulunup bulunmadtiını iyi
ce araştırması emredilmiştir. Beyaz 
Saray bu ha.berin İng-ili:ı ve Fransız 
amirallik.terine bildirildifinl Uıive ey
lemektedir. 

(1 ınci •ah•fede-n devam) 

: haklı gösterd crı tarzı hareket 
e n.oktaı nazar kabul edilmect·-· 
akdırde harbin İngiltere ve F;;~ 
anın meıs'uliyti altında d • 
!!le •. . evam 1 encegını vukua gelecek netayi -

dolayı Almanyanın h. b. ç 
tebeye ıç. ır mu-

. maruz tutulamıyaca.g· ını 
asrıh ettikten sonra Al 

Sovyetler, Hindistan şimalinde tahşidat yapıldığı 
hakkındaki haberleri katiyetle tekzip ediyorlar 

cakları üzeri d manyanın 
erde le n e uzun mütalealar 

Y mekte, sulhun a\•det· · · 
~csele kal d ı ı::ı.n 

. ma ığmı ve aktedilecek 
bır konferansla b . 1 . 
<lilebil~· . .:-' ış.erın tasfiye 

.. . .. =ının mumkun oldu - l 
ı':' ~?liYr(!k şahsı hakkında ile~~;e 
uru en. mutalealara da cevap ver
nektedır. Polonyanın taksimind 
srar eden lh e 
:ün .. ve. su u bu şartla müm.l 
ıı'n mgourkaen Hıtrler, Alman milleti- ı 

vemet · k. ı 
:un uzadıya b hım an arından u-
il;z a setmekte ı h 

ı '. nutuk devam et okutp'd. e-
Hıtlerin bütün b . me e ır. 

'!i ortay • .. • u ızahattan son-a sureceg· ·· b 
re netice nutk hı. mus. et teklif 1 
·a anla.şu kun ıtmesınden son-
1 . aca tır 
ELÇlKA VE llOLANDA TEHtiıu; 

ALTINDA 

Londra. b (Hususi)- Röyter ajan - işaa edildlğl l\oloskova mehafilinde te-
sınuı Tas ajansından naklen verdiği miıı edilmektedir. 
habere g-ôre Sovyet Rusyaıun Hındls- Diğer taraftan lfavas ajansı da l\los-
tan şimalinde ve Türklstanıçini hudut- kovadan, Sovyetlerin llindistaıı şlma
larmda tahşidat yaptığı l\toskova hü- ı )indeki Sing - King kalesi yakınına 
kümeu tarafından kat'i surette tekzip 300,000 asker talışit ettikleri hakkın-
edllmlşttr. Bu haberin kasdı mahsusla dakl haberden bahsetmekte, esasen bu 

Amerika Rusya ile Münasebatı 
Nevyork 6 (A.A.)- Amerika aley- pagandası yapıldtfı an laşllmasa üze-

hitıdeki faaliyete dair yapılan tahkl- rlne u:Nevyork Jurnal» diplomatik mü-
kat neticesinde Sovyet hükiı:metlntn nasebetlerin kesilmesi muhtemel bu-

mıntakalarda karların harekiıt yap 
mağa müsaade etmtyecei'ini ve dal
ların geçit vermiyeceiinl tebarüz et. 
tirerek böyle bir şayİ!'nın İngiltere ve 
Fransayı &ulha icbar için bir tehdid 
vasıtası hükmünde çıkarılmış olduiu· 
nu kaydetmektedir. 

Kesiyor mu? 
rlkada komünist tahriki.h yapmamalar ı 
şar&ile 1933 senesinde Amerika ile Sov
yetler birliği arasında yeniden mü -
nasebat tesis edlldiğlni yazmaktadır. Paraslle renlş mikyasta komünist pro· ıunduğunu çünkü, Sovyetlerln Ame-

Leh Başkumandanının hayatı muhafazaya alındı 
Bükreş 6 (Huııusi 1\-Iultabirimlzden, l\luhtellf Rumen şehirlerine dafıtd- Siınigly Ridz hakkında Leh mülteoi-

telefonJa) - Roınanyaya iltica eden mış olan mülteci Polonya hükümet er- teri arasında. vukua gelmesi muhte-
Polonya subaylarından yüz kadarı kattı sıkı bir polis kontrolü altında bu- mel bazı tedbirler tasavvur edlldlinl-
şlmdiye kadar sivll kıyafetle ve pasa- ıunmaktadırlar. Bunların birlblrlerlle den de haberdar olmuş ve bu hususta 

• 
!ta/yanın Almanyadan Uzak-

laştığı Teyyüt Ediyor 
(Birinci sahıfeden devam) 

Dlier taraftan BerJinde herkes 
Polonyanın fethi meseleı,inden 2l
Y le, ~~ılh taarruzwıun muvaffak 
olup oıamıyacağı meselcsile ıneş-

gul bulunmaktadır. 

İtalyanın tava$.:suttau feragat 
etmesi üzerine, Bitlerin ne yapa
cağı şoruşturulmaktadır. Sovyet 
Rusya bitarallıi"ıuı muhafaza et-

tiğine gi>re bu teşebbu.sun l\Ioskova 
kanalile yapılması ihtimali olup 
olmadığı soruşturulnıaktadır. An
Ccak IIlUerin bugü.n Rayiştal'd& 

söyliyeceii nutuk vaziyeti daha 
ziyade aydınlatacaktır. 

İnC"ilte~e4e harbe şiddetle de
vam kararı C"lttlkçe kuvvetlen -
mektedir. Domlııyonlar kabi.nele
rinin de iştirakile ı.ondrada bir 
imparatorluk kablnesiı ıin toplan. 
masına karar verilml-,tlr. Bu içtl

maa Avustralya Başvekili l'tlon:ıi, 

basta olan cenubi Afrika. Ba.,ve
kili yerine muavini Freuzer, Ka
nada kabinesinin en ınühim az:ı.

smdan bir zat iştirak edecektir. 
Bütün domlnyonlarda da .'\iman 
tecaviızüne kar...ı harbe dt"vam 
için İng-iltereye azami nıuı:aheret-
te bulunulacafı 

olunmaktadır. 

bir daha teyit 

Fransız hükUmeli de , Basvekil 
Daladyenin söylediği l'ibi. İncil-

• 

terenin vereceil karara tabi ob
cakhr. 

Lordlar kamarasında da HtUe
rin teklifi mevzuu bahsolmuş, işçi 
lideri Lord Snell, bir elde kadlle 
eldlven, bir elde tabanca ile ya. 
pılan teklifin kabul ediJemiyece· 
ğini, İngiltere hükiımetiniıı ancak 
cerçek ve devamlı bir sulh tek
llfinl nazarı itibare alabileceilnl 
söylemiştir. 

Lord Sesil, Tiırk - Sovyet mü
.ı:akerelerinin İngilterede iyi kar
şılanml'; olmasına bilhassa işaret 

etmi-l, Polon)"anın Almanya ve 
Rusya tarafından taksiminden 
bahsf"derken: .. Bunun böyle de
vam etmiyecekinden emin olabi
liriz. Bu ml"selt bu devletler tara
fından ve simdi değil , harpten 
sonra toplanacak konferans tara
fından ı.allolunabillr» demlştlr. 

İngiliz saltanat meclisi de dün 
aksam Kralın riya.~etinde uzun 
bir toplantı ~·apmı~hr. Başvekll 

('enıbf'rlaynin önümiizdekl ('ar -
şamba c-ünü söylivf'ceği haftalık 

nutkun ehemmiyetine şlmdiden 

işar"t ediJmektedir. 
Diit"r taraftan Türk - Sovyet 

nıüıakereleri 1\loskov:ıda devam 
ettili ribi Turk a..;;krri heyeti bu
ı-ün de Londradakl temaslarını 

muhafaza edeeektlr, 

Boğazlar, lngiltere, Sovyetler 
(1 inci saıııfeden devam) 

hayat sahası addettlJi Balkanlara inişi 
de suya düşhiğüne göre uzaklan ve 
yakından tmnil elsizlitimizi icap ~tti

recek; beklenmedik, bilinmedik fev
k.alide sürprizler dı~ında hiçbir şey 
akla gelmez. Bu va7.iyt"t ve şartlar i

çinde kala kala bir mchtemel :;u.:ıl ka
lıyor. O da şudur: 

_ Şayet, günün birindr brklt-nıne

dik bir h<idise olarak İn1"lli:tlerle Sov
yetler arasında bir harp vaziyeti t::r- -
haddüs ederse Türki;ye blU.rar kalabi
lir mi ve Boğazların va7iyetl nt> olur?. 

Bizce, bu sualin hel' iki fıkra~ınuı da. 
ayrı ayrı ccvap)arı şu olabilir: 

ı- Türkiye Sovyet Rusya ile de 
İngiltere ve Fransa ile de dosttur. ller 
iki tarafa karşı da böyle bir vaziyet 
takdirinde bitaraflık mubaraza etmesi 

hem ahden, hf"m fiilen mümkündür. 
2- Bitaraf Türkiyede botazların 

vaziyeti )lontrö ahitnamesl icaplarına 
tabidir ve Tüı·klyeye kal""jı bitaraf va
ziyf't muhafaza ede-cek olan devletler 
de hic ~üpheslz bu icaplara riayet 
meeburiıt.'t ve vaziyetindedlrler. 

Bu itib.:ırla Türki:rr - inı-lltere -
Sovyet Ru~ya ve Boğazlar l('in bir il
('üncü müliihaza bi7Ct" bahis mevzuu 
de.iildir. 

ETE"ll İZZET BENİCE 

Eski 1ilano sirki bulundu 
!\liloino 6 (A.A.)- Mili.noda yeral- · ı 

tmdıı yapılan uzun araştırmalar neti
cesinde e~ki 1\tilıino 5irkinin muazzam 
harebeleri meydana çıkarılmt!jtır. Sir
kin genişliği, 82 uzunluğu 450 metre-

dir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
ilk 

temınat 

129,60 

37,50 

2,59 

Muhammen 
bedeli 
1728,00 

500,00 

34,50 

64,28 

Aksaray yangın yerinde 24 üncü adada 216 metre murab-
baı arsanın satışı. 

Rumclihü:arında Bebek - İstinye asfalt yolu üzerinde 
Durmuşdede tekkesi mü~temil3tından birikmiş iki ev en-

kazının satışı 

Aksaray yangın yerinde Mesihpaşa caddesinde 6,90 metre 

murabbaı arsanın satışı. 
Fatih yangın yerilıde Haseki civarında Nevbahar mahal
lesinde Bucak sokağında 1,86 yüzlü. 42,83 metre murabbaı 

Londra 6 (llbus· 
ekllfiııln ı)- Bitlerin sulh 

ı-eddedilmewı lhtlnıau k 
ında bilha 8 . •rşı-

SN.. t"lı;ıka ve Holauda bir 

PGrtıa Fransaya rıtmişlerdir. Bin ka- temas etmemelerine de dikkat olun- ihtiyati muhafaza tedbirleri alDU!Jtır. 
dar da sivil halk l'Umlş,tir. maktadır. Polis, Leh Başkumandanı ~ Senelik 

Bükreş radyosunda Besarabya servisi faaliyete geçti 3~'.~: Büyükderede Maltız sokağında 219 numaralı kahve öniln-

arsanın satışı. 

an tecavuzunu Onllyeeek tedbir 
erin takviyesine azaıni l'ayretıe d -

'anı tlmeltledir. Dıın Belçika «azet:~ 
erinde neşredilen bir habere töre Al 
•anya bir taktnı tartlar dahilihd~ bi
araf devleUerin bltaraf'"LJa ta • 
aa k e..uı. rını nı-

ma mecburiyetinde kalac&iını ih 
ıa etnıektedlr B -
>i~raftarın Jn, u ş,arttardan birisi, 
arafında.n 

1 
1r. ubakrJplerln tay:rareleri 

1 
' ' bltaraflıf ·· ecavüı:ltrde b l a nıunafi 

Dini 0Jw1aına~::utu haldr bunlara 
ır. 

ALINAN TOPRAI<LAR 
VERİLMEDİKÇE SULH Ş~İ 

• Paris. 6 {Ra~YW. _ Pöti Jurn 
,azetes;. bY.-gunku nüshasınd~ 
ıHıtler ın soylıyeceği nutuk ne o
ursa olsun, Avusturyayı Avustur
fa ya, Çekoslovakyayı Çeklere Po
•onyayı Polonyalılara geri ve~eyi 

ıkabuı etrn<>dik<:e sulh olmıyacak
ır .. » dıvor 
..... ' •iııı 

Istanbul ·· · . • ~ • ' • ' • ı • ı ı ı ı • 
Jan : uçunı ll ıcra memurluğun-

l\1ukaddcına (.: ht 
·.:ıe ernlnindc Deniz 

eı tnl mahalteslt1d ~ a·· . ' -
. ' oı ekc;ı sokağında 

12 numarada ıknnıet etm k . 
. "h e le ıken ıla-ıkaınetga ı bilinen1iye 

MuzafCere: n Bayan 

Avukat Fevzi Bazın.:ın ot;lunurı d . aı-
r mıze ait 39/1115 sayılı doı.;ya ile 
Zin1rrıctıni7:de alacagl olan ıueblfıgın 
lenıınl istifası ic;ın tahtı hacze aldırıl
hH-i oldugu $(-hreınininde \'C Ereğli 
tnahall IOd(' T 
d k 0ı>kapı caddesinde kay-

en c~ 1 3~3 .)'enı 4ti5 ve mahallen 385 
nuınarayı ~'HYan h eli dükkanınızın 
Paraya çevrılme muarneıe. _ ljıne esas ol-

,ak uzere erbalıı \'Ukur marifetile 
23 

8 939 tarihli nıahallf.'n yap~ılan . / 
\'azı

~et ~·e takdıri kıyn1ct mu:ı.melesi ne-

Bilkreş 6 (~~usi l\f:uhabirimlr.den, rabya» namile bir servis açarak her j konserler vermlye başlam'!!ır. 2
'
25 

deki 225 metre murabbaı arsa. 
Tel:fonla>- Bukreş radyosu cBesa • gün birkaç saat rusea konuşmalara ve l,BO 24,00 Silivride Fatih mahalle~inde Havra sokatında 7 numaralı 

Iskandinavyayı ve Balkanları ihtivaeden bir blok . 2,70 36,00 ~~:da~~~ Tenbelhacı Mehmet mahallesinde Demirci so-
l · lh l h d kı kağında 1 numara h arsa. Amsterdam 6 (A.A.) _ Alman yapmak isbiyen bitaraf memleket- raf memleket erın su . e. ınk e . bed il .. 

1 
·ık teminat miktarları yukarıda yazılı işleri ayrı ayrı g t l . .. l . . k"ff . . d . l d Alm ropagaıırlasına ıştıra et- Tahmın e erı ı e ı aze e erınin yazdıklarına gore, erının a esının enız er eser - an P '· ~ ;. .. .. k 1 ştur İhale g;lC/939 Pazartesi giınu saat 14 de Dalml 

Almanya İskandinavya ve Bal • bestisini keyfi olarak ortadan kal- meleri lazım o! ,...gunu. çunku dun· açık .. arttırmaya ;n:;ıu Şa;tnameler Zabıt ve MuamelAt Müdtirltiltü kaleminde 
kanları ihtiva edecek e>lar> bitaraf dıracak olursa biz de bitaraf mem- yaya sulhu b~hr'tm7nın ona ya • Encumen.de ~at' 

1 
ca ırtk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gUnil :nu-

memleketleı:.den müteşekkil bir leketlerin İngilterenin ihtiyaçları- pılacak en buyuk hızmet olaca • görülebllır. a ;;' :::ın ~ cümende bulunmaları. (7628) 

blok vücude getirmeğe çalışmak - nı sevbestçe temin etmelerine me- ğını yazmaktadır. . . . . BYY~~;en;;;•;•a;t;te;;;;•;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;~~~;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;ı~ 
tadır. Bu memleketler, kendi ara- dar olan Ballık denizindeki şim • Alman gazetelerı, Ingılız ve -
larında ve müttefiklerle ticaret diki \'aziyeti idame edemeyiz. Fransız milletlerinin her ne paha- Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Yapmaktan vaz geçmegi kabul e- Bremer ~achrichten, yazıyor: sına olursa olsun arzu etmekte ol-
deceklerdir. Balkanların iktısadi ve müsta • duklarına ve harpten yorulmuş bu- Müdürlügv Ü İlanları 

Koelnische ·zaitunıg, diyor ki: kar bir bitaraflığı, Almanya için lunduklarına Alınan milletini ikna L-------ı:;;;.;:;,;;.;;.;~:.;~.;.-----•ı-ı•--.ı 
Eğer İnıgilere. Avrupa, Asya ve hayati bir zarurettir. etmeğe çalışıyorlar. İlaA ve Yu"'k Postası 

Amerikanın Almanya ile ticaret Diğer taraftan ayni gazete, bita- •· İskenderun Hattına 
Aınerikada bitaraflık kaııunu müzakere ediliyor İskenderun hattında gid~ ve dönüş yüküne yardım<•. birb~::. ;::. 

V üzere (KROM) vapuru 8 Birinciteşrin 939_ Pazar akşam~ Ista~n u ak İsken-aş;ngton 6 (A.A.) - Bitaraflık nakliyata ait tahdidata müteallik kini istemektedir. Projenin ikiye G · ·d· te yalnız Izmir ve ıvrersıne ugrayar . 
hakk ndak· ·· deruna kalkacaktır. emı gı ıs . . KülJük ve Izmir 

. ı. .ı muzakerelere cumhu - maddelerin, diğer taraftan muha- tefriki, ayanın bu teklifi hariciye deruna gidecek ve dönüşte Payas, Mersin, Antalya, Fınike, 
nyetçı ayandan B. Tobev'.nin k T hl k encümenine havale etmesi için re- iskelelerine uıtrıyacaktır. Pıt_tman. pro .. ı·esine karşı yapm. ış ~ı- riplere gönderilece sı a ara o- L. 
dugu bır hucum ile başlamıştır. nulmakta olan ambargo~un a. - ye mura • v -ı k 1 ·· caat etmesini zaruri kı NOT: Payas için gidişte yük alınır. Uzum 

b5.sıl olursa dönüşte Ala.nya
(8129) 

B. Tobey, bu· taraftan ticaret ve dırılmasına ait maddelerın tefrı - lacaktır. ya da uğranılacaktır. 

Fransada komünist meb'usler tevkif ediliyor 
Parıs 6 (/'JA.) - Komünist meb- haldardır. Diğer komünist meb'u§-1 kasaba ve kariyeleroe tatbik olu-

uslardan B. Florimond Bonte d·u· n . nacaktır. Askeri makama!, komü-.. 1 !ar, dün hakim tarafından istıçvap 
1 oğ eden sonra Paris yakininde tev- nist fırkasının yerine kaim o muş 

kı( edılmirtir. B. Herriot'ya gön- edilmi.Şlerdir, olan yeni amele • köylü fırkası re-
derılmı~ olan bir komünist mektu- Komünist belediyelerin yerine. isi B. Ramette'yi de tevkıf etmek 
bunu ımzalamış bulunan iki kişi hususi bir idare ıkamesi şeklinde tasavvurundadır. 
hakkında tahkıkat icrasına baş dün Seine Departmanında tatbik B. Ramette, aranılmaktadır. He-
lanılmı~tır. B. Bonte, bu işte met- edilmiş olan tedbir, bütün şehir, n_üz bulunamamıştır. 

Alma~ların şimdiye kadar batırdığı gemile~ .. 
Lo~dra 6 (A.A.)- istihbarat Ncu- 1 rakamlar ııeşretmektedir. kinci haftasında .. •6 .. bln, üçuncu baf-

reti tng"ilterenin Alınan tabtelbattlr _ Oarbin llk haftası zarfında Alman tasında 46 bin, dorduncll haftasında 11 

lerine karşı aldıi'ı ... tedbirl~rin ne de. tahtelbabirlerl tarafından batırılan ıe- bi11, beşlnol -haftasında 9 bin ve son 
rece muesslr o1durunu rosteren bazı milerin mecmuu &anili.tosu 80 bin, ı- hafta içinde 816 dlr. 

\ inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
. .. ,.· mucibince cem'an 254.50 Kg. muhtelit renk 

l Şarlnamesı ve numune .. ı kt 
- .. i a ık eksiltme usulile satın alınaca ır. 

matbaa murekkeb çb d ll 578 88 lira muvakkat teminatı 43.41 liradır. 
11_ Muhan1men e e · ., .. K Le ü 
III- Eksiltıne 9/ X/939 pazartesi gunu saat 14 te abataşta vazım vem -

b . deki alım komisyonunda yapı.lacak.tır. 
bayaat şŞau e,sın e ve nümune her gün sözü geçen şubeden paraslZ alınabilir. 
ıv- r nam . . . . . . 

V- isteklilerin eksiltme ı('ın tayın edilen gün ve saatte yUzde 7 ,5 güvenme 
parasile birlikte mezk.Ur komisyona gelmeleri. <7628> 

.. .. 
"1iktarı Mub. B. 

Lira Kr. 
1 adet 800 

Yilzde 7,S 
teminatı 

Lira Kr. 
60 -

Eksiltme 
Şekli SaaU 

Pazarlık 16 

Istanbulun 
Kurtuluşu 

(1 ınci sahifeden deı•aın) 

ran mektepliler ve birlikler 1 da
ki ı ihtir:ım vaziyeti aldılar Top 
sesi.. beraber, limanda bulunan 
büyük ,.e küçük bütün vapurlar 
düdük çalarak, karadaki bütun na• 
kil vasıtaları da 1 dakika olduk!arı 
yerlerde durarak bizi bu büyük 
sevince kırvuşturan ~ehitleri andı
lar. 
Müteakıben tam saat 10 buçukta 

alay, önde motosikletli polis müf
rezesi ve arkasında sırasile 3~ ün
cü tüm mızıkası. yedek subay o
kulu, askeri tıbbiye okulu, deniz 
mızıkası ve deniz harp okulu ve 
lisesi, Kuleli askeri mızıkası ve 
lisesi, 33 tümden mürekkep bir pi· 
yade taburu. harp akademisi sü
vari grupundan bir süvari bölüğü, 
33 üncü tümden bir sahra batar
yası, fen tatbikat okulundan bir 
muhabere bölüğü, istihkam bölü
ğü, polis müfrezesi, Üniversite ve 
yüksek mektepler talebeleri, izcı
ler, liseWer, esnaf cemiyetleri mü
messilleri olduğu halde ağır ağır 
meydandan hreket ederek Köprüyü 
geçip Taksime geldi. 

Taksimde meydanın sol köşesine 
kurulan büyük tribünde İstanbu) 
meb'usları, Vail ve belediye reisi, 
şehir meclisi azaları, generaller 
ve üst subaylar, adliye v~ mülkiye 
rüesası, belediye erkanı, Univer.si!e 
ve maarif erkanı, matbuat mu -
messilleri, parli b~kanları, hayır 
ve mesleki cemiyetler reisleri, ban
ka müdürle~i yer almışlardı. 
Alayın Taksime muvasalatından 

sonra vvela bayrak çekme mera -
simi yapıldı ve bilahare şehir na
mına Cumhuriyet abidesine bir ih· 
tiram çelcıı,gi konup gençlik ve Be
lediye adına da nutuklar söylendi. 
İSTANBUL KOMUTAKLIGINDA 

VE GECEKİ ZİYAFET 
Öğ''eden sonra saat 16 da Vali ve 

Belediye reisi ile ehir meclisi a
zalarından ve cemıyetler mümes
sillerinden mürekkep bir heyet İs
tanbul merkez komutan 'ığına gi
derek halkın ordumuza sonsuz 
şükranını arzedecektir 

Gece de Perapala.; otelinde bü
yük bir ziyafet verilecek, Taksim 
meydanında şehir bandosu çala -
caktır. 

----oo---

Asker Gözile 
Cepheler 
(Birinci sahifeden devam) 

sür'atle akan Ren nehri tabii bır 
müdafaa hattı say.labi!irdi. Fakat 
Lük.semburg hududundan yanı 
Mozel nehrinin derin vadi.>inden 
Rene kadar devam eden 150 kilo
metrelik cephe taınamen açıktı. 
Fransızların bu cepheden yapa -
cakları ufak bir hareket bütün Sar 
mınakasının ve Ren garbinin düır 
mesini, Ren boyunda ve bilhassa 
Renin hemen şarkındaki Vestfalya 
mıntakasında en kesif Alman ağır 
sanayiinin ya Frans"ların eline 
geçmesine veya hiç değilse Fran -
sız toplarını.n altında kalması.na se
bep olacaktı ki, Almanya için bun· 
dan büyük tehlıke olamazd~ 

Onun için bugün muharebenin 
devam ettiği Mozel ile Ren ara -
sındaki hudut kısmmda bilhassa 
tahkimata başlandı ve resmi Alman 
kaynaklarına n.azaran daha 1936 
yılında 500 tesis vücude .geti~ildi. 
Tahkimatın esas prensıplerı, tek 

kat bir hat yerine 40 - 50 kilqmetre 
derin 1iğinde bir şebeke vücude ge
tirilimiş olmasıdır. Tesisler bir -
birlerile göz ve ateş irtibatı ha • 
!inde yakındırlar ve mühim mm
takalarda bunlar yeraltından yol
lar ve hatta demirvollar'a birbir. 
!erine ve geriye bağlıdırlar. Yeri 
belli olan her tesis topçu tarafın -
dan tahrip edilmeğe mahküm e
dildiği için Almanlar Kanoflaj'a 
bilhassa dikkat etmişlerdir. Fakat 
İngiliz tayyarelerinin son günlerde 
hatta 200 metreye kadar inerek 
fotograflar çekmesi, Sigfrid hat
tının müttefik erkanıharbiyele -
rince meçhul birçok sırlarını mey· 
dana çıkarmıştır. Derinliğine vü
cude getirilen bu sistemin önü ve 
mühim yerlerin araları fasılasız 
tank ve insan m;ınialarile, olomo
tik lağımlarla kapanmı,,tır. Bu tah.. 
kimatın şimdi Fransız ordusu ta
rafından tehdide uğrıyan parçası 
da 1938 senesi eylülünde ve Südeb 
!er meselesinden dolayı Hitler'in 
Çekoslovakyayı tazyik ettiği za
man ikmal edilmişti. Buradan yu
karı Belçika, Holanda hudutların
da, daha aşağıda yani Ren boyun
da tahkimat hala devam etmekte
dir. 

tıcesınde ınezklır gayriınenkulün ta
amına ılOO lira kıynıet takdir edildiği 

e bu hu;;usta tc.ıra!ınıza tebligi rnUk
t ?i l<ıkdiri kıymet raporunun ika -
ti}etg~hı hazırınızln me('huliyeti itiba

de~ı ıc·r~ t-.<ikimJiğınce 15 gün müd -
clh ~ı ılanen tebligine karar \•erildiği. 

Beş İsveç vapuru daha zabtedildi 
Elektrikli palanga 
1500 Kg. !ık 

Elektrikli palanga 
750 Kg. lık 

1 • 
ERKANIHARB 

460 83 75 
15,30 -------------

e~~ bu hususta bir lt~razınız varsa 
d;,.rrı ur tniidrlet zarfında daıreınize bil-

, enız luz.uıru., • nen tebl.g olunur. 

(939/1115) 

INA KAPTAN,, 

1 l 
l ·· il Holandaya lklsl de Amerl-Slokholm 8 (A.A.)- Alman ba!lf Oresund'da beı İsveç vapurullll zapte· arın uç ' 

deniı kuvvetleri Şlmal denl~lnde ve derek Kiele rötürmüşlerdir. Bu vapur- kaya eşya taşımakta idl. 

Türkiyeye gelmek istiyen Polonyalı teknisyenler 
· k b tuı.ı.an teknisyen ve spesyallst Po-Bultreş 6 (Hususi Muhabirimizden, Telefonla)- Burada muit.el olara " .. k d Itır 

izhar etmişler ve bu hu~usıa bü7uk e. çillğir.tlıe muraca ı. rını ay e -

ı- Şartnamesi mucibince yük kaldırma kabiliyetleri yukarıda yazılı 2 a-

det elektrikli palanga satın alınacaktır. . tl ksiltme saatleri hizalarında 
il- Muhammen bedeli muvakkat temına arı e 

gösterilmiştir. 1 . .. .. Kabataıta Levazım ve Milbayaat 
III- Eksiltme 18/X/939 Pazar esı gunu 

Ş besindeki Alım komisyonunda yapılacaktır- .. 
u iV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabılıl\ 

v-
4 

istekhlerin pazarlık için tayin edllen aün ve saatlerde % 7,tl 
lunur. 

giJ.venme 
(7888) 

ANA KALBİ 
"SERGE PA~iNE,. 

GEORGES OH:'<IET'nin 
şaheserinden 

' 
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Yaklaşan C U MH U RiYET BAYRAMI Münasebetile 

Türk ve Parti Bayraklarınızı 
Sağlam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatlarla toptan ve perakende olarak SÜMERBANK YERLİ MALLAR PAZARLA Rt 

Müessesesi şubefrrinden tedarik edebilirsiniz. Mektubla sipari' kabul edilir. 

Merkezi: İstanbul. şubeleri: Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Kadıköy, Beyoğlu 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
Saçtan ı-ler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
meaini önler, kepekleri-

ni giderir . 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Zeki,ye ve Mehmet Hikmet ve Mehmet Hayr.inin 10131 hesap No. si1e 
Sandığımızdan aldığı (600) linıya Jtarııı birinci derecede ipotek edip vadesinde 
borcunu vermedilinden haldunda yapt lan taklp üzerine 3202 No. h kanunun 
46 cı maddesinin matu:tu 40 cı madde11ne aöre satılması icap eden Üsküdardn 
Tavaşihasanağa mahallesinde Selimpqiil taşı • sokağında eski 28 yeni 36 No. Jı 

ehşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuıtur. 

Satıı tapu sicil kaydına ıöre yap~ktadır. .Arttırmaya girmek istiyen ( 75) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bir.in.in temjnat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün "ferıi]erle Beledi:ye resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve delllliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 14/ 10/ 939 
tanbinden itibaren tetkilı: etmek iltiyMllere SandJk Hukulr: İ~leri Servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da /i&rtnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya &irmil olanlar bunları tetkik ederek saWığa 
CJkarılan ~imenkul hakkında heq;eyi öğrenmiş ad ve ve Jtibar olunur. Birinci 
arttırma 22/11/939 tarihine müsadif Cartıamba ıünıi Cagaloglunda kiıin Sandığı
nıızda saat ondan on ikiye kadar yapılacakbr. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
tekLil edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyet! ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş alınası §arttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak ı;arlile 7/1.2/939 tarihine müsafü Per;mıbe günü ayni ma
halde ve ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrlmenkul en çok 
arttıranm tistunde bırakılacakb.r. Hektarı tapu sicillerile sabit olmıyan allı.kadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile !ai:z. ve masaJ·ife dair 
iddialarını ilan tarih.inden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri liı.ımdır. Bu ıuretle hakJ.aruu bild.ırmenüş olanlarla hak
lan tapu sicillerile sabit 01mı,...,1ar satıı bedelinin paylaşmasından barıç kalır

lar. Daha f~ı.la malQmat almak ist:İ1'enJerin 38/1184 dosya numarasile Sandlğı
mu Hukuk İsleri Servi&.ine muracaat etmeleri 1U%umll il4n olunur. ... ... 

DiJlKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan e!IJ'rimenlruttı ipotek gO!lermek iırtiyen

lere muhamminlerimizin koymu~ oldutu kıymetin yüzde kırkını tecavüz etme-
mek i.izere ihale bedelinin yansma 1t1tdar borç vermek suretile kolaylık gôster-
mcktedir. (11104) 

P. T. T. Fabrilta.sı Mi.J.dürlujünden: 
Telefon mailine ve aantrallannın tamiri illerinde çalıştınlmalı: Uz.ere Ü( ifçi 

alınacak, talipler arasında mUAbaka yapılacaktır. San'at mekteplerinin elek
trik kısmı mezunu olanlarla telefon tek.niline ait bilgi ve tecrübesi bulunanlar 
tercih olunacaktır. Verilecek yevmi~ ıdbayet dört Uradır. Nazari imtihan l' 
bırinci tqrin saat 13,00 tedir. Ame11 imtihan günü naaride muvaffak olanlara 
ayrıca bildirilecektir. 

İmtihan ve istihdam şarllan hakkında maJümat almak i!tiyen talipler mek
tep veya muessese fehadetnamelerile 5/ 10/839 tanlıiııe kıoda Fabrika Mudür-
lüğüne müracaat eylemelidir. (7633) 

IST ANBUL KAPIU 
BiZANS SARA 

No. 107 Y .a.ıan; M. SAMİ KARA X 1'L 

Türkler İstanbuhı on dört daireye ayırmışlar, 
buraları mabetler ve binalarla süslemişlerdi 

Dokuzuncu daire; Kumkapı ve Ye
nıkapı semtlerinden teşe:kk.UJ etm!ş o
lup buraları tehrin buJı:;daY ambarları 

ile cesim bir meydanı ,,.e cErkadyos> tal 

sarayını havi idi. 

Onuncu daire; Fatih Sultan camii 
ferıti ile etrafı MU. Bu dairede Ha\:a
nyun kilisesi ıle Kız:taşı namını alan 
«Marsyavos.> .ı:.utunu ve saire vardı. 

(Fatih caınii Havarlyun kiW.esi yerıne 
yapılmıştir. ) 

On birinci daire, ~ri teşkil eden 
dajrelerin bulunduğu tepelerden be -
şincı tepe (Fatih carr.di ve medre~ele
rıni ha\i ohın tepe) ün-rinde sahile 
doı,::ru uzan~nış olan ve elyevm co.ı
Côlmiı> denilen cAyateodo!'ya• mabedi. 
cOdoksya> ve cPlkidi .> nam impara
toriı,:<'lerin mGkcllct sarayları bulunu
yordu. 

On ikinci d;are; Yedi.kule cihetinde 
bulur.an yedinci tepe üzerinde olup 
Yenibahç-e ile Mcvlınekapıs..ı ve Samat
ya ve Yedıkule ı;emtlcrine uunır. Bu 

dairede, Sığırpuan bir meydan '\-ardL 
Ve burad a bi r öküz. beyk~li vardı. İ
dJım olunacak bır mahkilm bv hey -

!alarak öldurulurdu. Heykel bakır

dandı. 

Yani Sı_gırpou.arı ayni zamanda jdam 
ı=balli :ıdi. 

On üçüncü da ire, blitün Galata ta
rafları idi. Burada da Cenevizliler mü:.s
takillen oturuyorlardı. 

On dördünci..i daire, EdirnekaplSından 
Ayvansaray ve Tekfur sarayı semtle
ı·ine ve Küçük :\ltmafapap semtine 
doğru uzanan mahal id i. Bu dairede 
4.Sotiros> kilisesi denilen 4-Kariye• ca
mii ile ..odmon> denilen Tek.fursarayı 
f.Ayus Nikola> kilisesile daha salı· bü
yük ve meşhur binalar ı·ardı. 

Görülüyor ki; Türkler İ stanbulu ı.ap
tetn1eden evvel şehir on dört daireye 
ayrılmıştır ve saydıgın1 binalar, mabet
ler, saraylarla tezyin edilmişti. 

İstanbul ev\<eJce daha güz.el ve zen
gin ıken LAtinlerin İstanbulu zaptın
dan sonra soyulmuş ve yıkılmıştır. 

Ortodoksluk ve kato1iklik mücade
leleri ve bu sw-eUe katolik olan garbi 
Roma ile ortodoks olan şarki Roma a
rasındaki mii.Daie.re t .Latinleri müte
addit kereler İstanbul üzerine yürüt-
111iqtür. 

21 Birinciteşrin 

ViYANA SON BAHAR SERGiSi 
Avrupanın en mühim ikhsadi ve sanayi sergilerindendir. 

Har tür lU izahat için hazır bulunan ; Türkiye Umumi Mümasslll 

K. A. M Ü LLE R ve ŞERİKİ 
İstanbuJ Galata. Minerva Han Po&ia kutusu: 1090 Telefon: t0090 

Siz de seyahat tenzilatından istifade ederek geri kalmayınız. 
ButUn e1ibabı istirahat, en mutena ve nefis yemekler en temiz ot.eller &aym serci ziyaretçilerinin emlrlerbae 

labsls edllm~llr. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Mehmet Eminin 7312 Hesap No. sile Sandıgımızdan aldığı (300) liraya kaf'lı 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılrın 

I tak.ip uzerin4L 3202 No. lı kanunun 46 cı madde~n matutu 40 cı maddesir.e 
&öre satılması icap eden Boğaz.ıçınde Ru melihisarmda Mollafenari mahallesınin 

Bostan sokagında etiki 1 yeni 14/1 numaralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddeUe acık arttırmaya konmurtur. 

Satıt tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (07) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarunız.dan birinin tenunat mektubu dil 
kabul olunur. Birıkm.ia bütün verailerle belediye resimleri ve vakd icaresi ve 
taviz bedeli ve dellA!iye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi H/10/939 
tarihınden itibaren tetkik. etmek isbyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisınde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lUzumlu jz.ahat da şartnamede ve 
takıp dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satıhga 
çıkarılan aayrim.enkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 22/11/939 tarihıne mllsadif Çar.,nba ıılnü Cağalojılunda kAin Sandığı
mızda -.at ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ibate yapılabilmesi için 
tekili edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefıyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olınaaı 5arttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
,ahhüdü baki kalmak ııarlile 7/12/ 939 tarihine mllsadif Perşembe günü ayni ma
his.ldc ve aynı saatte son artrrması yapılacaktır. Bu artlrmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üs.tünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alAkadar
lar ve irti.fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını iliID tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemiz.e bildirmeleri liz.ımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi5 olanlarla hak
ları tapu sicillerjle sabit olmıyanlar sat~ bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 38/1163 dosya numarasile Sandığı
mız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri hizumu ilan olunur. 

••• 
D İ JlK AT 

Emniyet Sandığı: Sandlk.tan alınan gayrimenkulb jpotek göstermek istiyen
ıere, muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin ytiZde kırkını tecavüz etme-
mek uzl·re ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göster-
mektedir. ı81:>4) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
En1niyet Sandığı borçlWarından Sa va otlu Dimitri vilrislerine iliı.n yolile 

&OD tebliğ: 

1 Murisiniz saglığ:ında 16242 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 400 liraya 
kartoil Fenerde Abdisubaşı mahallc&inın eski Taht.aminare yeni Sancaktaryoku~:.ı 
10kagında eski 21. 21 Mü. yeni 3. 5 N•'l. h dükkfuıh kargir evin birinci derecede 
iPotek et.mi~ idi. 

Vadesinde ödenm~iginden borç miktarı faiz ve kwnisyon ve diğer masraf
, larla beraber 14/7/38 tarihinde 659 lira 32 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple 3202 No. h kanuna tcv fikan yapılan t.a.kip ve açık arttırma ne
ticesinde mezktlr gayrin1enkul 1025 lira bedelle talibine muvakkaten ihale edil
miştir . İşbu nan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1529 No. ra ile Sandığı
mıza. müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere 
dosyanın icra h3kimligine tevdi olunacakı son ihbarname makamına kaim olmak 

üzere il&n olunur. (8099) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabo 
Alma Komisyonundan: 

l\.1ektebin 939 mali senesi iaşe ihtiyacından olan f.0000> kilo toz şeker açık 
eksiltmeye koııulınuştur. Beher kilo toz ışekerin muhammen bedeli -27.50> ku
ruş olup ilk teminatı c186> liradır. 

Eksiltme 23/10/ 939 tarihine rasthyan Pazarte-;i günü saat cl5,00> de melı:
lıllp b ina1>1 dahilinde toplanan satın almo komi~onunda yapılaca&l alakadarlarca 
malüm olmak üzere U!in olunur. •8109> 

Lltinler İstanbulu zaptetı.iklcri za
man bi.ıtiln ortodoksluga ait iı.bideleri 

kC.:.kunden yıkmı.:;lardır. 
llattiiı kiliselerde bulunan n1ücev -

her li ve incili pa.pas elbiseler.ini ve lev
hiıtlarırıı, im. parator saraylarında bulu-

1 
nan kıymetl i eşyaları alıp garbi Roma
ya gotünnuşlerdi. 

Fatih 3 uncü hukuk mahkemesi sa
h§ memurluğundan: 

Fatihte Gureba Hüseyinağa mabat:~ 
Mnde Karamehrne~ sokağında 7 
No. sagı 174-4 solu 1733 belediye mab 

arsalar arkası 1748 harita No. h mahal 
ve önti 12 metrelik yol He mahdut b: .. 
kıt'a arsadaki Kuçükınehmet Adna

run h~jne it;abet eden 10 meaı·e 75 
santimetre murabbaı ;yerin sahlm:.ısı 

hususuna dair vasisi Nuri Ereneı-jn 

ikame eylediği dava neticesinde ta

mamı 215 metre murabbaı arsanın l>e.ş
te birinin dörtte bir hissesi olan '\'e 
küçük Adnana isabet eden 10 metre 75 
santimetre murabbaının beher metre 

murabbaının 9 liradan bilhesap 96 lira 
75 kuruş kıymetinde bulunduğu e)Jı- ı 

vukuf taralından verilen raporda !•d
dirilmiı olmasına binaen mahalli m&

kürun meı.kür kıymetten dUn oln~
mak üzere saUlınaıil.Da mahkemece ~
rar verilmiş olmakla mezk.Ur arsa 7 i
kinci teşrin 939 tarihine müsadıl F" Jı 

günü satış memuru olan başk3tibın o
dasında 14 den 16 ya kud~1r açık art
brma suretile atideki iartlar dai.re -
sinde satılacaktır. 

1- Satış bedeli peşinen alıot~'. 

2- 1\.tüzayedeye girecekler muhetm
men kıymetinin 'r'o 7 ,5 nisbetindc P"Y 

verecekler. 

3- Satış tarih ine kadar oıan \'P.r ti
ler hWedara ve yüzde .iki buçuk teJ
J.aliye ile taviz bedeli mUşt.eriye aittir. 

4-- Müşteri bedeli ihaleyi vermez'-'e 
ihale feshedilecek ve gayrin1enkul ye

niden arttırmaya çıkarılarak aradaki 
fark bil.ah.üküm mü~terıden ahnacak
\Jr. 

5- Şıtrt .aıne bark in görebil~'-ri 
~ekiJde açıktır. Fazla malUmat almak 
istiyenlerin satıs 132 No. sile memtı

riyetimize müracaatları ilin olımur. 

1357 Hicri 
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Şaban EylQI 

22 23 
1939, Ay 10, Gün 279, Hızll' 154 

6 Birinclielrin CUMA 

Vakitler Vaaatı Ezanı 

aa. da. iL da. 

Güneı 6 02 12 14 
Öi le 12 02 6 18 
İkindi t.S 16 9 32 
AJtşam 17 44 12 ()() 

1 Yatsı 19 1.S l 30 1 
imsak 4 24 10 39 -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarımzı derhal kese~ 

- - icabıoda günde 3 kaşe alınabilir. - • 

Şirketi Hayriyeden: 
Bogazın muhtelif yerlerinde oturup ta sabahleyin saat 8 de başlıyall 

İstanbul resmi mekteplerinde bulunmaya mecbur olan talebe He İstinye. 
EmırgAn, Rumelihısarı ve Arnavutköyünde ikamet eden sayın yolcuları, 
mızın vaktinde Köprüye gelmelerini temin için 9.10.939 Paz.arl..esi saba' 
hından itibaren Sonbahar tarifesinde yapılan tadilat: 

1 - 19, 23, 31 \.·e 37 numarah seferler 5 şer ve 29 numaraJJ seter 10 
dakika evveljne alınınıştır. 

2 - 45 ve 57 nuJnaralı seferler berveçhi3ti surette tashih olunmuştur· 

Bu seferi ynpan vapur 7,25 te B~ykozdan kalkacak, 7.35 te Paşabah<:f• 

7,45 le Yeniköy (Yeniköyde 47 numaralı sefere aktarma verecek fa}(:et 
mezkUr seferden aktarma almıyacakbr.) 7 .52 de İstinye, 8 de EnUrgfiO 
ve 8.07 de Rumelibiaarına uğradıktan sonra 8.40 da Köpniye geleıcektir· 

3 - Köprüden 28 numaralı seferi yapan vapur fazla olarak Üıı:küdil' 
ra ugrayacakt.Jr. 

4 - 32 numaralı sefer Köprüden 5 dakika evvel hareketle doğrll 
Arnavutköyune &ittikten sonra Çengelköyüne geçecektir. 

5 - 53 No. lu seteri yapan vapur 8.05 de Arnavutköyünden hareket 
edecektir. 

Devlet Demlryolları ve Llmanlan 
ı,ıetme u. idaresi llinlerı 

Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 Kg. muhtelif cins motör yağı 1 
11/1939 Sah gunü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bıncı ~ 
satın alınacaktır. 

Bu işe a:irmek istiyen1erin (1277,25) hrahk muvakkat temınat ile krı 

tay.in ettib,"i vesikaları ve teklif'lerjni ayni gUn saat 14 de kadar komı~yon I 
hğiae vermeleri litzımdır. 

Şartnamel~r parasız olarak Ankara da Malz.eme 
Tesellüm ve Sevk Şefliiinden dagıtılac aktır. 

da:resinden, Hayda~ 
(7953) 

Jf. Jf. 
Devlet Demiryollar1 9 ncu İşlelme Miidür1i.itünden: 
İstanbul banliyösu trenlerinden: 18, 22, ~6, 32, 34, 44, 46, 52, 54 re ~ 

31, 37, 39, 49, 51, 55, 57 numaralı trenlerin Yaş.ilk.oy - K. Çck.ıııccc ar~. 

seyirleri 9/ 10/ 939 Pazartesi gününden itibaren lag\edil.miştir. (8! 

* • 
Muhammen bedoli 2970 lira olan 300 adet yün bati.aniye 23/10/1939 1.,1 

tesi günü saat (10,30) on buçukta llaydnrpaşada c.ır binasındaki komiryLıı 
rafından açık eksiltme usulile satın alı nacaktır. 

Bu işe girmek lı>tiyenlerin 222 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve ~ 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kom.ısyon~ t 
racaatları 1fızımdır . 

Bu i§e ait şartnameler komi$)'ondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (81 

* * Muhammen bedeli 309.644, • lira olan 200 ten lokomotif metali ıle 

hammen bedeli 72.153,10 lira olan 50 ton külçe kalay 17/İl<iı>.citeırin/1939 C' 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile \e ayrı ayrı ihale edilmek üzere JJ 
karada adare binasında satın alınacak br. 

Bu jşe girmek istiyenlerin metal için 18.135,79 ve kalay itin 4..857.66 11 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika lan ve teklillerinj aynf 
saat 14,30 a kadaı: komisyon reisUğine '\iermeleri 1fızımdır. 

Şartnameler 361 kuruşa Ankara ve Haydaıı>9,!Fl vemelerinde ~tılma~ 
(":fi; 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son TelCTaf 1\-Ta.tbaası 

Sultanahmet Birinci Su1h J-1 
Hlıkimhğinden: 

Haz:inei ma1iye namına İstanbı.d 

liye muhakemat müdürltigli ta'f'f 
dan Sultanahmet Süleymaniyc 11•~ 
lik ~ubesi binasında muık.ı::ıcı Hiı:: 

Halit a!eyhine nç1Ian 937/25 ~.Y 
sebbütü deJail dosyadle vaki 
biti de13il üzerine tahribat ))ede- · 

Ja.rak 298 Iiı·a 40 kuruşun nı~• 

muhakeme ve ücreti vekoi.lrtlC' t 

Bu sebeple yani Lltin itotil ıis.ından 

sonra Istanbulda bulunan herşe-y he- ı 
men hemen sahte idi. 

Vt, tit.rek, güç işitilebilen bir sesle ilave etti: 
- Ben çok yanılmışım!, 

Birisi dese ki : 

tc tahsili davasında: Mıiddcı.J 

gUoderilen da\·a an:uhalj Jkaırıe'!& 
nın meçhul oldugu mübaşiJ·iıı ınt:• 

hatile bılateblığ iade edilır.ıı; oıo.J 
dan mahkemece 21 gün müddC'tıe I 
istidasının ilônen tebliğine k; ra' 

rilei"k muhakeme 3/ll/93Ş cunıt 
nü saat 15 e talik edilıniş oldu 
mzekı1r gün ve saatte mahkeıneOt' 
zat veya bilvekii.le hazır bulunuııı" 
aksi takdirde muhakemeye gıy~~ 

Papasların 3yin zamanlarında giy -
dikleri mücevherli elbh~eler, impara
torların merasim ıtınlerinde giydik -
leri mücevherli ve incili elbiseler hep 
yalancıktan yapılmış taşlardan iba
retti. 

- A .. Kadın sen deliı;in ! 
Haklıdır. İnsan bir defa daha d-Onmiyec~ği 

yeıden çıkarken hiç olmazsa neyi var, n~y; yok 
§Ö. le bir kafasının içinde toplar da, ne yapaca • 

ğıııı düşünür. Ben, sanki birinden çıkıp öteki ko
nağa gidiyormuşum, yahut ta paşanın altın hazi· 
neleri hep benim içinmiş gibi arkama bile bakma· 

Bizansı yıkan ve Bizans asarını yok 
eden Latin istilAsıdır. Din ve meı:

hep kavgalarının neticesidir. 

Ve .. Bu anda ben hiçbir şey düşünmüyor, hiç 
bir kayde tabi bulunmuyor, içimde derin bir fe

rahlık, geniş bir hürriyet, sonsuz bir kurtuluş his
sediyordum. Hpisaııeden, zindandan, zincir altın
c!an kurtulanların çılgın sevinçlerile eldivenlerimi 
giyiyordum. Daha bir saniye sonra ... Çantamı al
dım ve .. Usul usul, zincirini ·koparan biT idam mah
klırr.unun hücresinden kayıp kaçışı gibi ayaklarımı 
sürüye sürüye odadan çıktım. 

1 

de\·arn olunacagı ilanen teblig olıl"' 

dan konaktan çıktım. Bari hiç olmazsa mücevh r (939/15~ 
.kat umu alsaymışım!. • • • • • • • ı • ıeıeu~eıawz Okuyucularıma; belki lüzumu olmı

yan ta!slliltla Türklerin zaptından ev
vel olan İstanbulu bildirdim. 

Fakat eski İstanbulu bilmiyen bir 
Türk, Türklerin fethinden sonraki Is
tanbulu kat' iyyen mukayese cdemcı. 

Görülüyor ki, İstanbulun yedi te
pesinde eskiden saraylar, hamaınlar, 

kiliseler ve dikili taşlal' mevcut idi. 
Türkler, İstanbulu fethettikten son

ra; bugun bu yedi tepe üzeriııd<: mu· 
azzam camiler, medreseler, sebiller ve 
kütüphaneler mevcuttur. 

Yani, Türt..ler İstanbulu !ethettık -
ten sonra, her tepesine ~ebillerile, ima
rethanelerile, medreselerile, muazzam 
camilerile mahalle teşkil edebilect·lt 
binalar vücude getirnıişlerd'\r. 

Türklerin İstanbulu fethinden svn
ra, buraya gelen ecnebi seyyahlar l;i
ı.an~n merkezıni kolay, kolay t.an ı ra

(Deoarm tıaT) 

Benim çıkışımı uzun uzun seyretti ve ben oda
nın eşiği ni ~tladıktan sonra başını avuçladı, masa
nın üzerine kapandı!. 

Bu anda, muhakkak ki, ben yaralanan, didik
lenen, kırılan, hüviyeti delik deşik edilen, fakat 
altın kafesler içinde bile yerini yadırgayan, yine 
avc ısına ısınmayan bir kuşun azat edilişin~ki sı

zı:ı kurtuluşun heyecanını hissediyordum. O da, 
bcı yaraladığı. delik deşik ettiği, bütün güç ve ser
vet ine boğduğu, fakat alim kafesine ısıncırama · 
d • ğı. kendisine ramedemediği kuşunun onu altedip 
k!?rtuluşundaki ıstırabın acısını duyuyordu!. 

Üçüncü Kısım 
Bir Buçuk Ay Sonra 

Kunaktan pek budalacasıııa ç ı kmıı,ım! 

Sırtı_ındaki, tek kat çamaşrrla sokağın ortasına ··~-... • 
ç.Juverdlın. -~ _ 

iyi ki, elimde boynumda birkaç şey vaıwış 1 

Nusret iyi çocuk, güzel çocuk, hoş çocuk. can 
çocıık amma, aylığından başka bir şeyi yokki O 

da, benim yalnız araba, oomobil parama yetmez. 
Ben işin bu tarafını hiç aklıma getirmem~tim. 

l\faamafih, yine de 6'E!tirdiğim yok! Dünya vız 

geliyor. Parmağımdaki yüzüğün birisini verd·m, 
N~sret bana, sekiz yüz altın getirdi. Daha bir iki 
~ üziik, bileziklerim, küpelerim, iğnelerim, panbn
tifim filan var. Bunlar da daha birkaç bin altın e
derler. Zaten koca mücevher kutll6unun içir.de 'l 
en çok hoşuma giden ve en çok ta kıymeti olan -
lar aşağı yukarı bunlardı. 

/Devamı var) 

ANKARA RA YOSV 
.; 

Saat 18.00 Procram. 'I 
18.05 1\-femleket ı;aat ayar r, ajaJIS il_ 
teoroloji h aberleri. S&at 18.25 '-. 
mu.ı:ii"i (Fasıl heyeti). Saat 19. 10 ',! 
nu.şma (Spor serl'isi). Saat ~ 
T ürk müı.ij" i : Çalan la r : Veciht• ; 
det ~afla, Kem.al Niyazi S('yb a.ıP'~ 
r il leli . O kuyan: 1 - I\-lefh3rt' 

li. 3 - l1Uze1!·en sen.ar. .,J_ 
Saat 20.10 Temsil . Saat 2 1 . ıO ( 

z.lk.: (Radyo OrkestrL~ı ) Şf'f: "E- I 
etGrhu. Sa.at 22.00 Ajan!i, z.tr••'-,1 
ham, tabvlli.t. kambiyo - nuı-"'~ 
sa.en (flat). fb.at !2.20 l\tützik : l 

buıd Pi.) llaat !3.25 • %3.31 f 


