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YIL: 3 
Sahih ve Baıpnulıaniri: 

ETEM İZZET BENİCE 

SOVYETLER YE i SIN FLARI TOPl.IYORLAR 
Romanya hükfımeti Polonyadan ilticası muhtemel askerleri 
barındırmak için şimdiden kamplar hazıTlamıya başladı 

Varşova el'an mukavemet etmektedir, yeni siperler kazılmıştır, şehir şidddetli bir müdafaaya hazırlanmaktadır 

Saka deQil, harb Belçikaüzerindeİngiliztayyarelerileçarpışma1Kanada harbe girmiye 
Yapılıyor ' Belgrad ıo (Hususi) - Varşo- ,-- kara V d• 

1 vanın bilhassa şimal ve cenubıı,ıı:ar- f r er l --------------1 ·bi varoşlarında şiddetli sokak mu- , Polonyalı 1arı n 
Buclinün eeıu. l<alelerl l<arı111D- harebeleri devam etmektedir. Leh 1 
da deslani fe!>am•I yaralmak ordusu ve şehir halkı barikadlar • ' f • •• • 
ancak fennin baril<alaruıa ve iYi aııkasında düşmanı şehre sokma- rıc a 1 uzerıne 
baurlığa, u•un zaman bekli.ve- mak için nevmidaru! bir surette 1 R • 
bllmek merbalelerlne dayan - çarpışmaktadırlar. Almanlar şim- Omanya yeni 
malı.la elde edilecek ve bundan diye kadar V arşovayı tamamen 
IOnradır ki plJadenln •iinaüsü, sarmış vaziyette değillerdir. Polon- tedbirler aldı 
ınıvarlnln kılıcı oon sözıi siyll- yalıların ric'at hatları henüz açık
yecel<tir. tır. Bununla beraber şehrin daha 
_...,.,_..,.. _____ _,,~._~'! uzun müddet mukavemet edemi-

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Yıldırım harbi., tabiri kanaatler ü

zerinde çok müessir olmuşa benziyor. 
Zannediliyordu ki, harb uın edilir e
dilmez Berlinde ve bütün Alman ae
hJrlerinde taşüstünde taı; bırakılmıya

cak, havadan, karadan aeiecek cehen
neml ateş selleri zihayat ne varsa ya
nardaj !Avlan libi hepsini silip süpü
recek. BUmUkabele Almanlar da beş 

günde Polonyarun bütün hayat eser
lerini imha, Londra ve Farisi harab e
decekler. Fakat, ıörülUyor ki bir ey
l(llden bugüne kadar henüz ne Polon
ya ordusu imha edilebilmiş, ne de Ber
llnde veya Londra, Pariote saıııldıiı 

gibi bır vazi~t hfldi& olmu1tur. Belki, 
ıünün harb sillhları cehenneme taa 
çıkartacak kadar müessir ve gayriln
ııanldir. Fakat, bunların mütekabili -
yeti yine ınsanlıiın ve maddenin bir 
nevi s.iıortasını ~kd ediyor ve yine 
bütün bu motör kudreUerini idare et-

vece~i anlaşılmaktadır. 

V arşova gece gündüz Alman top
cusunun ve tavyarelerinin ateşi al
tına alınmıştır. Bjrçok yerlerde 
büyük y an.ırınlar çıkmıştır. Hallı: ve 
asker itfaiye ile beraber, bir taraf
tan da yangınları söndürmeğe ça
lışmaktadır. Şehir cehennemi bir 
manzara arzetmektedir. Bütün 
merdane mukavemetlere rağmen 
ı;ehrin sukutu anbean beklenmek
tedir. 

SEFARE'l1HANLER 
VARSOVADAN AYRILIYOR 
Londra 10 (A.A.) - lsti.lıb~ 

nezaretinin bildirdiğine göre, bir 
kaç ecnebi sefaret heyeti ve bu a
rada İngiltere sefareti Varşova -
dan ayrılmıştır. Polonya Hariciye 
nezareti ele hükumet merkezini 
teTketmiştir. 

BÜTÜN ŞEHİR HALKI 
MÜDAFAAYA HAZIRLANIYOR 

mek insanlığın zekA, ruh ve iradesine Varşova 10 (A.A.) - Pat ajansı 
itaatk6r kalıyor. Bunun içindir ki, ta-

Varşovanın müdafaasını hazırla -
ratlar henüz birjbirJerine gi.rn:ü~ , gırt-

lak ıırtıata gelmemiş bulunuyorlar, ~:. ~~v:ı:!~~~~~~~=~~ 
Hazırlanıyorlar, tedbirlerini alıyorlar, 

altında sivil ahali veni kurbanlar 
zekAlarını iE1etiyorlar; fennin harilta
lannı yine daha dstün len barıkalarlle verirken, bir yandan da bütün tıalk 

' 

• 

J"enmenin ve çelik kaleler karşısında faaliyetle şehrin müdafaasını ha
destani ,ebamet yıınıtmruıın lırsaUa- zırlamaktadır. Varşovanın şarkın- Bir J'ransu mecmuuı W tlerln Stcfrt.ı ballın& eııdlfe ile bakışını ııö1le tasvir 

Belgrad l O (Hu~u~i) -
Romanya hiikiimcti, Polon
yadaki muhıırebderin son 
vaziyeti üzerine ihtiyati ted
birler almağa lüzum gör
müştür. Vistül üzerin .le vu
kuu beklenen biiyük mu
harebenin ne netice ve
rece~i malôm olmamakla 
beraber, Polonyanın Al
man ordusu tarafından 

tsmamile istilası takdirinde, 
Roman yaya iltica edecek Leh 
kıtalarının ne suretle kabul 
edileceği miihim bir m':'sele 
teşkil etmektedir. 

.ı:ıüktim• t şimdiden yine 
ihtiyati bir tedbir olarak 
b yük kamplar vücud .. ge
tirmektedir. Hududa gde
cek Polonyalılar silıihlarm
dan tecrid edild ik ten sonra, 
neticeye intizaren bu kıı.mp
lat"a sevkedileceklerdir. la-
şc hususunda da 
alınmaktadır. 

tedbirler 

rını arıyorlar. daıki kenar mahallelerde birkaç ediyor 
F.aki hatb teknlti tamarnile delil - kilometre uzunluğunda siperler Leh h b' · •tt'k · t kv" nd b ---• sila'h altına alııunaktadırlar.· kazllını.ştır. Di~er cihetten cep- man - ar ının ııı ı çe genış nın a ıyesi zımnı a azı sm.u.-

mıştir. Hatb llAruru taltlb eden topçu helerde vaziyet hissedilir derecede ve tehditkar bir mahiyet alması ü- !arın kısmen siltıh altına alınması- Okranya, beyaz Rusya, Lenin -
bombardınıanı ve onun arkasından pi- zerine Sovyet hükfuneti memle - na karar vermiştir. Kızılordunun arad, Moskova. Kalinin ve ürelin 
7ade ve silvari blrliklerinin derhal ta- değişmemiştir. Polonya kıt'ları ketin bundan sonraki müdafaası - ihtiyatları aşağıdaki mıntakalarda askeri mıntakaları. 
atruza kalkmaaı, dilfmanl• hemen 1e- &ıovaı.va istikametinde ııeri çe - ( 0 . v T 1 fi 3 .. .. S f d d ) 
mas 1m1Wu buıwımaaı; bır tepeleme, kilmektedirler. ıger e gra ar uncu ay amız a ır 
ru tepeleme ile baamı maililb etmek SOVYETLER YENİ SINIFLARI \ • • • • • devri ııeı:miştir. ÇACIRIYORLAR 

__ <_De_yamı 3 üncü sahif_e_de_) __ Moskova 10 (A.A.) - •Tas> Al- Almanların harekatı durdurmuş 
Asker Gözll• Cepn••Ul 

Leh ordusu şimdi büyük ittihad 
arefesinde bulunmaktadı! 

' 

f!'nk ctı>h..ııtddıl sen 'l'Ulyel 

Cephelerde, bılhassa şark cep -
hcsinde vazıyet kal'i safhaya gir
ınek üzeredir. Şimdiye kadar mu
harebe ede ede çekilmiş olan Po -
lonva ordusu artık Vistül hattında 

mevziine girmiş bulunmaktadır. 
Varşovanın şiddetle müdafaası Po
lonva ordusuna daha bir müddet 
vakit kazandıracaktır. 

(IMwllilU. ~ iiw:ü sahilede) 

oldukları hakkında bir haber 
Paris 10 (Hususi) - Amerikan 

_ikaynaklarından gelen bir haberde. 
Almanların Lehistandaki askeri 
harekatı esas itibarile durdurduk-

!arı ve V arşovad<ı kendisine tabi 
bir hükumet kurmak ve bu hüku
metle istediği şekilde sulh akdet
mek üzere bulunduğu hakkınılaki 

!ıaberlere burada itımad edılme -
mektedir. Almanların Polonyada 
kndileri~ tabi bir hükumet tesis 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

,_K_ı s_A_c A____.I • Semplon ekspresi bu 
Ezelden ihtikar 

Gasetder ,yazdılar, durdular: Ev -
vele• 90 k urup olan Urfa yağı, bir 
baltada 125 k urup ~mış .• Hükümel 
en ciddi fel<Udt, llıllkarla mücadeleye 
başladılıru resmen bildirdi. Geni§ bir 
nefes aldılı . Bir kilocuk - okka ela de
f li - yağ US kuruş_ Haltlkaleıı pa

llalıdır. Türkiye de. bir iliaat memle
lı:tH olduiu halde .• 

Fakat, evvelki altşam, faltlrbanede 
bu meseleler l<on111ulurken, bWm ita 
7an eenablart .p:ram dikkat bJrşe7 

söyledi: 
- Maamalllı, d•dl, bizim b&lı:ı.al iyi 

adammış .• Kat'inen lhtlkira 
dı. Flatıarı artbrmadı .. 

- İJ! &dammış, dedim. 
Cevab verdi: 

sapma-

- llarb Ji1nrdı.lan çıkmadan cVTel 
de 125 lnır8'1a, şimdi de .. 

Bu işe ne buyiırulur!. İhUkU~ e-
' ze.ld n başt•mtt ve a.lı~mış olanlar hak

kında. a<"aba ne slbt muamele yapıla
cak?. Belediye h:tısad MüdU.rlUiU., bu 
ltakkahn adresini öğrenmek lüwmllftu 
röriirsr, sonun, aıô71lye7im.. Fakat, 125 
kuruş fiat lbUJıi.r teJakkJ edilmi)'orsa 

·~ ... 

sabah intizama girdi 
ı Bugün gelen yolcular arasında da 

Şarklı birçok yolcular var 
Semplon ek..c;presi evvelki gün mun

tazam seferlerine başlamış ve bu sa
balı ilk Scmplon ekspres! istanbula 
gelmiştir. 

Bu sabah gelen yolcular arasında, 

İngil\ereden başlıyarak bütün AVJ'U
payı bir mü~ahid sıfatile dola~an Irakın 
Londra sefaret ataşesi miralay Hfunid 
Nusret de vardır. Bu zat müşahedele
rini bir ını1harı·irJmize şöyle anlatmış
tır: 

c- Bütün İngiltercde kanaat şudur 
ki Polonyahlatın geri çekilmesi mun
tazam· bir plAn dahilinde yapılmakta 
oldugundan endije edilecek hiçbirşey 
yoktur. HaJtA bu vaziyet Almanlar i
çin endişeli olmalıdır. Çünkü Lehlile
rin Aln1anları ncriye tektikleri belli 
değı dir Polonya eiındiye kadnr en çok 

50 - eo bin kişi zay•bniı veya esir 
vermiŞtir. Halbuki geride tek lrur§uıı 
sıkmamı,7 daha S,5 milyon süngülük bir 
kuvvet vardır. Polonyalılar fimdi ta
arruz sa.hasmı mütemadiyen daralt -
mak sureti1e ileride Almanlara yapa -
caklan savletin tesirini çoğaltmış o
lacaklardır. Polonyalılar Jlmdi sağ ve 
sol cenah tehlikelerin! bertaraf elmi~
lerdir. Gaye cepheyi mümkün merte
be •tek cephe> haline getirmektedir. 

Garbda İngiliz kıt'aları mütemadi -
yen Fransaya akmaktadır. Bütün ha
rekat geceleri cereyan ~tmektedi·. Carb 
cephesinde harbin uzun sürecelini tah
min ediyorunı. 

Ekspresle Vişide bulunan İstanbul 
Ticaret odası re.isi Mithat Nemli ile 

(De-"amı 3 üncü sahifede) 

Kamaranın dünkü toplantısında 
verilen bu karar ıttifaka yakındır 

Ottava 10 (A.A.)- Avam kamarası 
Kralın ıflitah nutkuna verilecek ce-
vabi ari.znyı tasvip etmiştir. Bu tasvjb 
Almanyaya karta harb U!tnına mua -
dildir. E.~en bu harb ılfını fazla te-
ahhur edemezdi Kanadanın vermiş 

old11ğu bu karar dikkate şayan bir itti
fak ile ittihaz edılmiştır lı'ilvaki par
liımento perşemte günü Twecd Muis 
tarafından telilffuz edilmiş olan nutku 
hiçbir n1uhaliC ı-ev vermeksizin tasvib 
etmiştir. Bu cevab, ayni zamanda hem 
nutku 1 hem de Almanyaya karşı açını~ 
olduğu mücadch .. 'Cle İngiltere ile sıkı 
bir teşriki mesai yapıhnasını taleb e-
den Başvekilin beyanatını tasvıp et-
miştir. 

Bay King bu tasvibin ehemmiyetini 
öğleden sonraki celsenin başlangıcın

da izah etmiştir. Mumalileyh hükümc
ün harb halinin resmen Hfuıı için muk
tazi tedbirleri ittihaz edcce-ğini ilave 
etmiştir. 

Parl.fımentonun kararı, yalnız iki gün 
devam eden mUzakereden sonra itti
haz edilmiştir. 

Resmi Tebliğ l er: 

Baz.ı muhalifler, Jıı:eudl şahsi mütale
alarını söylemişler ise de fırkaları na ... 
mma idarej kelam etmem Ierdir. 

Avam knmarnsının &on celsesinde 
Adliye Nazırl Bay Lafniııle Fransız 

Kanadahlar namına söz öyljycrek he
yecanlı bir nutuk lrad etmiş -e Kanada 

ile İngiltere ara:cıında me\·cud oJJ.n hu-
kuld rabıtalan ileri sürerek Kanada 
dominyonu ic:ın bit.arat kolmnnm im
kfuısızlJğındetn bahsetmıştir 

Bay Lafainte K:ınadanın harbe gir
mekten b~a bir suretle hareket ede-

miycccğini, <;ıünkü Kanadalıların ve 
den1o:ıanik ınUC$Se!'ielerin bürr .. yeti -
nin mevzuu bahsoldugunu söylem~tir. 

Hükümet. muhaliflerle de hemfikir 
olarak halihazırda askeri mükellefi -
yeti ihdas etmek kararını vermiş de
ğildir. Maanıafih Kanada, harbe yal 
ruz Buyük Britanya imparatorluğu e: 
zasından olduğu için deg1l, HiUerizn 
ezmenin ınu~tacel bır zaruret oldu 
ğunu anladığı içın harbe gırmf'ge a ... 
rar vermi~tir. 

IGarbde Almanlaı mu
kavemete Geçtiler 
Fransız lar bir taarruzdan sonra mühim bir 

Arazi parçası daha ele geçirdiler 
PaTıs l O ((A.A.j - 9 tarihli res

mi tebliğ: 
D~an bütün cephede muka

vemet etmektedir. Düsmanın muh
telif ve mevzii mukabil taarruz -
!arda bulunduğu bildirilmektedir. 
Kuvvetlerimizin biri tarafından 
yapılan parlak bir taanuz mühim 

ÇERÇEVE 

bir arazi parası işgal etmeklığimiz 
imkanını vermiştir. 

Düşman topçu kuvvetleri faali
yettedir. Gündüz düşman takib 
tayyarelerin ,n müdahaleslne rağ
men tayyarelerimiz keşiflerine de
vam etmişlerdİT. 

Sakaryayı takl id 
e d iniz! 

Kuvvet tarihuniz mal Om. Ezelle ebed arası. sanlı taarruı.larınuzı f; erçe\·eıe ... 
yen ve çerçeveleyecek olan bu tarıh içinde yaptığımız ve yapacaklarımız bir 
sonsuz destandır, anlatmakla bibnez. Misilsiz milda1aalannuz.ı çerçeveleyen 

zaaf tarihimize &elince, onda bjr Plevne, bir Çanak.kale, bir Sakaryn, ıdare meı·
kezini düşürmek i~in yapılan hücumlara karşı1 şerelini bütün insanlığı ihya ede
cek şehnamelerden. 

M.i.UJ benlik duyausunun aptalca öğünme insiyakından uzağım ben. Fakat 
yeryüzünde Türkten ~ka hiçbir millet, zaat tarihJ icinde, ıu gi>sterdığlm üç 
misalden daha ulvisine malik değildir. 

Şu dakikada, bilyük ordu kısımlarile gerllerde toplanırken küçUk kıt'alar 

ve sivil halka Va110vayı mudafaa ettirmekte olan LehJiler, Türklerın Saka:rya
llDl ve FranS12lann (Marne) ln! hazırlamalı. 

Leh kuvvetlerinin büyük kısımlan zedelenmemiş olabilir, Lehlıler ilmi bır 
askerlik. zaruretile geniş toprak parçalarını şimdilik bırakmakta mahz.ur gör· 
miyebilir. Fakat unubnamak 13zımdır ki nefer yerine ıabjt )urctır.ın Sakarya 
dayanışıyla, bir günde 80.000 ölü kaydeden Marn muılavemetl, gerilerde çok 
geni§ manevra sahaları olduğu halde yalnız milli "'e ruhi prestij baknr.ındıın 
katlanılmış birer harikulMe fedakfirlık. 

Türk atları VlslÜlde su iı:mde 
Gelıl!il cün Leh lslilıJlli kurtularak 

Eski bir halk şarkısında bu sözleri söyliyen Lehlllrrdır. Türklere bu k:ıddr 
güvenen şanlı Leh ordusunu tarıh, bugün bir Sakarya lmtihanı karşısında 

bıraktı. Lehliler bu imtihan sualine, Sakaryanın enf•s blr taklldik mı..kabeJ~ 
etmelidir. 

'NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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. HADiSELER KARŞISINDA 
------Son Telgrcı.f. 

POLİS 
Y!: 

MAHKEMELER 

Altın Diş 
Cemile 

ihtikara 
Karşı 

1

lrl9ZOAI 
SenZİN SARFİYATINI 

UALTMAK İÇİN 

Alm.a.nyada. benzin sarfiyatının Ö• 
o.üne g-ecmek üzel"e alman tedbirlerden 
biri de şudur: Olomobllle ge2inll ya
mk! Alm•n polisi iki ~ içinde oto
mobille g'ezintlye çıkan 66 kjşiyi ceza .. 
laııdırmış .. Alman7a, harb halindedir. 
Birkaç cephede harb yapıyor. Bizce, 
otomobil cezlntlsl yapan bıı 66 kişiyi 
cezalandırmak. detll, harb cününde 
reımcfe çık.3.cak kadar cesaret ve so
iukkanlılık cöslerdiklerl ipin takdir 
•• lalllf elmek lizımdı. 

BlJLH TEKLİFİNİ 

!lEDDEDEN ÇOCUK 

Okudunuz m!'?. Beş yaşında bir illi 
oocufu, kendinden iki yaş büyük bir 

k erkek ~ocllfuııu döfmiif ve yaralamııı .. 
Zavallının kabahall nedir, bilir mlslnh? 

te ika& arkadaşile beraber, oyun oynamak 
. illememesldlr. Erkek ooouk, daha bıı 

gc nışta, kızlarla fazla şakalaşmanın, oy
tö umanın tehllkeslnl anlamış olacak ki, 
S lekllfl reddelmlş., Ölekl de: 
ğı - Var sen misini, leldUiml redde • 

ilen?. Demek, sulh ve ınüzakere yolu· 
d· aa yanaşmı:rorsllD. Öyle mi haT. Al 

' IJ'Je ise .• diyerek, çocukeaiıza hücum 
lb' etmiş .. 
kı 

&VKAF PAVYONUNUN 

bı .. AYDASI NEDİR Kİ?, 
st 
İh< İzmir fuarında, vakıflar idaresi tle 

cidden merak ediyorum.. FilvakJ yu 
geçti, artık, yaz mevsimine aid hav~ 
dlsleri tekrarlamak sofıık kaçar am
ma, bilhassa şu. noktayı işarte etmeden 
geçem.iyeceğim: 

BeJedJye yazm - bir asırdanberl ol
duiu ılbi - bu yaz da. su fia.Uarllll u ... 
cıızlalmak için lelklkler yapmıştı. Bu 
arada. evkafa müracaat ederek, vakıf
lar idaresine aid suların da. ucuzJatıl

masını istemişti. Fakat, maalesef, va
kıflar idaresi red cevabı verdi. Yine, 
biz, içinden iki bardak sn çıkan bir 
şişeyi beş kuruşa, lokantalarda. on kn .. 
ruşa içtik. O l'ÜD bugündür, evkaf~ 
küskünüm.. 

Her hidise ve hareketin müsbet ne· 
tice ve fa:rda ile ölçüldöjii. bu zaman .. 
da, vakıflar idaresinin, bmir tuarmda 
bir pavyon vücude cetirmesinin, ne 
gibi mıisbel faydaları oldutuııu hayli 
düşündüm. Fakat bulamadım. 

BUZ VE BİRA 

BUHRANI GEÇTİ 

Dikkat ediyor musunuz'/. Bira buh· 
ranı, buz buhranı arbk gazetelerde 
mevzuu bahsed.ilmJyor. Tabü, çük:nü, 
havalar serinledi. Bir a:r daha reçsin_ 
Buhran bütün bütün zail olacak ... Biz, 
sazetecller de tuhaf adamlarız, vesse .. 
Tim .. Blrşe:r duyduk mu, gördük mü?. 
Demen yazarız. Dur. bakalım_, birader. 
Patlamadın ya.. BJraz sabret.. Elbette 
buhran ıeçer. Nitekim işle reçll .. Da· 
ha neler l'eçmedt ll. Plijlarm p&ha
lılıtı ,bahçeli ıazinolann lhtlkan ... 

AHMED RAUF 

17 haziran günü sabahleyin sabıkalı 
Altındişli Cemile Kapalıçarşıda, Sai
me ve Hatice isminde iki arkadaşına 
tesadüf etti. Üç arkadaş kısa bir müd
det şuradan buradan konuştuktan son
ra Saime, Aıtındişli Cemileye: 

- Neriye gidiyorsun? diye sordu. 
Cemile gülınsiyerek: 
- Çalışmağa, kazanmağa! dedi. Hiç 

param kalmadı. Şuraya cKuyumcu -
lar> a gideceğim.. Ve sözlerine iJ;ive 
etti: 

- Eğer siz de benimle kazanmak, 
beş on kuruş Sahibi olmak istiyorsa
nız, benimle beraber gelin .• 

4kim.e ve Hatice arkadaşlarının tek-
ı 1ifinl kabul ettiler.. Yürüdüler. Ku -

yumculara geldiler. Küçük bir kuyum
cu dilkk!inının önünde durdular. Kısa 
bir müddet vitrindeki mücevheratı 

seyrettiler. Sonra dükkAnın dar ka
pısından içeriye girdiler, Altındi§ll 

Cemile kuyumcu Şilkrüye bir çift altın 
bilezik çıkarmasını söyledi. Şükrü vit
rınden bir bilezik askısını aldı, bunu 
Altındişli cemilenin önüne koydu ve: 

- Beğenini dedi. 
Kadın birkaç bileziği bileklerine sok

tu, çıkardı, sonra bunlardan ikisini a
yırdı, kuyumcuya: 

- Bu iki bileziği alacağım, dedi, ne 
istiyorsun bunlara? 

Hükumet kanuni hüküm-j 
leri şiddetlendirecek 

1 
Ticaret Vekaleti İstanbul vila -

yetine ve diğer vila,yetlere dün 
gönderdiği ıbir emir le zahire ve 
diğr maddeler fiatlarının daimi bir 
şekilde yakından ve dikkatle tet
kik olunmasını en küçük bir ihti
kar .:;üphesi halinde derhal kanu
ni takibata geçilmesini bildirmiş -
tir. 
Diğer taraftan Vekalet; bugün

kü hükümlerden daha müessir o
lacak tedbirler alınağı U<ararlaştır
illllŞ ve bu tedbirleri t"sbite •başla
mıştır. Dahiliye Vekaleti de ayni 
maksadla bir kanun layihası ha -
zırlamakla meşguldür. 

Evvelki gün şehrimizde Vali ve 
Belediye reisi Lutfi 'Kırdarın re
isliğinde tgplanan men'i ihtikar 
komisyonu da Başvekiıletin tebli· 
ğinden sonra fiatın yükselmesinin 
hemen durduğunu ve normal bir 
hadde varıldığını görmüş, maamar 
fih ehemmiyetle kontrola devamı 
kar ar laştırmıştır. 

1 
KOÇUK 1 

HABERLER 
~-* Bele4_iye temizlik işleri an1eles in-

1 
den birçoğu memleketlerine gitmişleı·
dir. Belediye icab edeı'Se kadın amele 
kullanacaktır. 

Mr P&VYOn tesis ehoıif. Ba Jl&V)"GDU, 

b·~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-
Şükrü bilezikleri dirhemle sattığuu 

söyledi. 

* Son Osmanlı imparatoru Vahi -
deddin ile veresesine ve musahiblerine 
aid bazı kitablar satılmak üzere Def
terdarlığa teslim edilmiştir. 

y 
le 
si 
is 
1v 
ç. 

v bmAM: 

d Ebüzziyazade Velid, Alınan • İngiliz 
rekabetinden doğan harbi, sebeblerinl 
ve aldığı şümullü şekli tahlil ederek: 
c.Dava büyüktür, ona göre hazırlan

S mak liizundır> diyor ve na.ve ediyor: 
l cFransız gazeteleri cHitlerizm mağlO.b 

lk edilmedikçe sulh yoktur> dediklerine 
e ct;re, bütün lcablara tevessül edildiği-

11.e ~üphe yoktur>. 

t TAN: 

Sadri Ertem, 1914 deki Türkiye ile 
l bugünkü Türkiye arasındaki bariz 
e farkları gözönüne ]4"Jyduktan sonra, 

r hükCımetin beyannamesini ele alıyor. 

1914 haı·binde Türkiyenin açık pazar 
r olduğunu, herşeyini, hattA ekmek yap

tığı unu bile dışarıdan getirdiğini ya
l zıyor ve diyor ki: cBugün memleketi

m.izde herşey istihsal ediliyor. HükQ-
1 

met beyannamesi de istihsali arttır -
1 mak hususunda millete sarih bir va-
q ziyet göstermektedir.> 

• 
Nadir Nadi, Romanya ve Polonyaya 

- yaptığı seyahatten bahsediyor. Polon-

1 
yalıları anlatıyor ve diyor ki: •Şarkta 
tarihin muazzam çarpışmalarına şahid 
olmamız muhtemeldir. Bir millet mev
cııdiyetini korumak azınile ölümü gö
te alacaktır.• 

Asım Us, Başvekôletin ihtikar hak
kındaki resml tebliğini tahlil ettikten 
som·a diyor ki: cBugün fabrikalarımız, 
tirat istihsalatımız mevcuddur. Demir 
yollarımız bunları memleketin dört kö-

sesine dağıtabilir bir vaziyettedir. Va
ziyet 1914 deki vaziyetim.izle kabili kı
yas ol.mıyacak bir derecededir. Bınıun 
için ihtikô.r hevesleri bu memlekette 
tahakkuk edemez.> 

Hüseyin Cahid Yalçın cSulh şayia
ları> bafilıklı yazısında, Almanyanın 

1914 hududlarını .aldıktan sonra sulh 
teklif edeceğine ve demokratlarla mü
zakereye girişeceğine dair bitaraf kay
naklardan çıkan haberlerden bahsedi
yor ve diyor ki: cİngiltere ile Fransa 
Leb.istanı feda etmiyecekler, kendi nü
fuz ve itibarlarını düşürmiyecekler, 

muhakkak galib gelecekler.> 
----

Etibank umum müdürü 
istifa etti 

Eti Bank Umum müdürü İlhami 
Nafiz Pamir istifa etmiştir. İlhami 
Nafizin istifası VekaletQe kabul o
lunmuştur. Eti Bank Umum mü -
dür vekaletine maden tetkik ve 
araina enstitüsü Umum müdürü 
Reşid Osman Gencer tayin edil -
miştir. 

Ticaret Vekilinin bir tebliği 
Ticaret Vekaletinden tebliğ e -

dilmiştir: 
İcra Vekileri heyetinin tasdi -

kine iktiran eden 2/11869 sayıılı 
kararname ile ihraçları lisans u -
sulüne tabi tutulan mahsulat ve 
mamulat için Ticaret Vekaletine 
vuku bulacak müracaatlerin li -
sans talimatnamesi hükümlerine 
uygun olarak yapılması lazımdır. 

Bu hususta ma!Umat almak ü-

Plaj Bülbülleri 
1"o. 92 

Selinin şimdiye kadar tevkif edil

miş olacağını lahmln ediyorum, dedi. 
l\tüddeiumumi bu vesile ile doktor 

Feridunun da. maliunahna müracııat e
ılerek ifadesini aldı. 

Feridunun birşcyden haberi yoktu. 
Ancak 1\-lecdi hakkındaki bilıtlerini 

söyledi: 

- Bu canavar ruhlu herif birkaç a.7 

önce bir etlenllde beni de sebebslz o
larak yaralamışh. 

Dedi ve Çamhcada başından ceçen
leri anlattı. 

Fridun adliyeden çıkar çıkmaz bir 
!aksiye atladı .. Eve koştu. 
Apartımanın zilini çaldı .Kapıyı açan 

Marikaum göılerl ıslaktı. Doktoru gö ... 

rünce: 
- Beyim, dedl, bu sabah polisler 

reldiler. Banımef~ndlyl alıp karakola 
cöıürdüler. 

Feridun soi'okkanlılı.kJa başını sat ... 
lıyarak içeriye girmiştl. 

Hizmetçi kız, doktorun heyecan göı
&ermemesine şaşmıştı. 

Feridun: 
- Telaş etme, dedi, herşeyden ha· 

berim var. 

Doğruca yatak odasına giren Ferl

üslünde bırakıtmııı bir 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

mektub buldu. Zarfı açtı. Selin bırak

mıştı bu mektubu .. 

Feridun okumağa başladı: 

cRessam Necdelin canını yakan Mec
di, nihayet benim de başımı ateşe yak

tı. Sermed Beyin ölüm vak'asile beni 

de alakadar göstermiş. Zabıta ınemur
ları ~imdi geldiler, beni tevkif ettiler. 
Ben zaten talisiz bir kadıntm, doktor

cuğum, Allaha ısmarladık .. Eğer tev
kı.fhanede bana maddeten yardım e
dersen, çok memnun olurum.> 

Seni her zaman seven: Selin 

Feridun bu mektubu okuyunca Se· 

line acımamış detlldl. Fakat, bir an ı ... 
çln çocuklarını düşündü.. Selmanm 

baba diye bafırışları bili knlatında 
çınlıyordu. 

- Su destfsi, su yolunda kırılır .. 

Diyerek, avucunda buruşturduğu 

meklubıı büklü, parçaladı ve yere allı. 
- Ona elimden ıeldiil kadar yar .. 

dım ederim, diye söylendi, bana kal· 

ben baflanmııı bir kadındı. Benimle 
evlenseydi. belki maaislnl unutur, iri 
bir ev kadını olurdu. Fakal, mademki 
elini bir kana boyallllf, yahud Meedl 

albl bir adamın yaplıfı olnayell cı.ıo-

Pazarlığa başladılar, Şükrü dirhe -
mine 5 lira istedi, Altındişli 480 verdi 
ve uyuşamadılar. 

Dükkandan çıkacakları sırada, bu 
sefer Saime kuyumcuya bir tek bilezik 
alacağını söyledi, o da bir bilezik be
ğendi, fakat Saime de, bileziğin fia
tında kuyumcu ile anlaşamadı .. Niha
yet üç kadın müşteri bilezik satın al
madan dükkfuıdan çıktılar. 
Kadınlar gittikten biraz sonra, ku

yumcu Şükrii askıdaki bilezikleri say
dığı zaman bunlardan 5 bileziğin eksilt 
oldugunu anladı. Deli gibi dükkandan 
fırladı. Çarşıda hırsız kadınları ara .. 
d.ı, fakat bulamadı. Derhal en yakın 
polis karakoluna koştu, keyfiyeti ha-
ber verdi. 

Ertesi günü, kuyuıncu Şükrü, Em
niyet müdürlüğünde, sabıkaWarın re
simlerine bakarken, bir gün evvel 
müşteri sıfatile diikk3nın~ gelen ve 
125 lira kıymetinde 5 altın bileziğini 

çalan üç hırsız kadının fotoğraflarına 
rasladı. 

Altındişli Cemile ile arkadaşları Sa
ime ve Haticenin duruşmasına diln Sul
tanahmed ikinci sulh cezada başlan .. 
mıstır. Her üç kadın da kendilerine 
jsnad edilen suçu inkar_ et~lerdir. 

Duruşmanın devamı, şahidlerin celbi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

HAKARET EDEN KADIN 

Handan namında bir genç, İsmail a
dında birine aralarında çıkan bir mü
nakaşadan sonra ağır hakarette bu .. 
lunduğu için, Sultanahıned birinci sulh 
cezada muhakeme edilmiştir. Mah -
keme, şahidlerin sözlerile Handanın 

suçunu sabit görerek onu üç gün hapis 
ve 30 lira ağır para cezasına mahkO..m 
etmiştir. 

zere alakadar tacirlerin mahalli 
taka ticaret müdürlüklerine veya 
ticaret odalarına müracaat etme -
!eri tavsiye olunur. 

mlşti. O da bu cinayette müşterek de
mekti. Hele yarın ,olsun da. Düşünü

rüın. AUah bana acıdı, benim başımı 

da ateşe yakmadı. 

Ertesi sabah. Feridtın geceyi, rubu .. 

nu boğan kibuslar içlnde geçirmiştL 

Güneşle beraber uyandı. yataktan 

kalklı. Ve derhal giyindi. İlk işi hiz
metçinin hesabını görüp savmak o1du. 

Bundan sonra apartımanı kilitliyerek 
sokağa çıkh. 

Çocuklarlle buluşmak üzere on beş 

&'iln sonrası için söz verm~ti. Feridun 

on beş gün değU, on beş dakika bile 

- onları görmeden.- yaşıyamazdı. Kal .. 

bini büken, ezen bir ıztırab içinde kıv .. 

r:ınıyordu. Beyoğluna indi. Selmaya 

Kalmandan .. gözleri açılır kapanır -

büyük bir bebek aldı .. Refike bir kal 
elbise, annesine ipekli kumaş ve daha 

birçok hediyeler alarak köprüye fndJ. 

Kadıköy vapuruna binerek karşı ya .. 

kaya geçil. İclii.I, Kadıköyünde Altı

yolaizında teyzesihin evinde oturuyor .. 

IJ,u. Feridun bu evi biliyordu. İskeleye 
~ıkar çıkmaz hediyeleri kucakladı .. Bir 
arabaya bindi: - Aıtıyolaizına çek_ 

Feridun, eski karısile barış:maia el· 

diyordu. 
Geçici cönül oyunları, Feridunun 

kalbinden evliid sevgisini sllememı.ıı. 

-soN-

* Şehrimiz lokantacıları be1ediye ta
rafından tesbit edilen fiatların az ol -
duğunu ve zarar ettiklerini söyliyerek 
belediyeye müracaat etmişlerdir. Tet
kikat yapılmaKtadır. * Şehir dahilinde bulunan dökmeci
ler belediyeye müracaat ederek dün 
biten nakil mühletinin bir ay daha tem
didini istemişlerdir. Dökmeciler bir 
ay sonra şehir haricine çıkacaklardır. * Yapağı ihracatı da menedilıltiş ol
duğundan yapağılarınuz yerli fabrika
larımızda işlenecek.tir. * Beden terbiyesi genel direktörü 
General Cer:nil Taner dün ~ehrim.ize 

gelmiş, Vaniköy spor eğitmen kursunu 
teftiş etmiş ve Ankaraya hareket et
miştir. * Haliç Şirketi hissedarlar heyeti u
mumiyesi dün toplanmıştır. Ekseriyet 
olmadığından çalışamamışbr. Yakında 

tekrar yapılacak toplantıda ~irketin 

feshine karar verilecektir. * Lise ve orta mekteblere iki gün 
içinde 1500 talebe kaydolunmuştur. 
Kayıd muamelesi her gün yapılacak 

ve ey!Ulün on beşine kadar devam e
decektir. * Üniversitede pasil korunma iş -
lerile uğraşmak üzere teşkil olunan 
komisyon muhtelif ekiplerni çalışma 
tarzlarını programlaştıracaktır. 

* Gazi köprüsünün parkeleri dö -
şenmi~tir. Elektrik tesisatı bitmi~tir. 

Boyanması da ay sonuna kadar tamam
lanacaktır. Köprü C1!ffihuriyet bayra-
mında açılacaktır. .,, * Vali LUtfi Kırda·r resmi dairelerle 
hastanelerin pasif korunma işlerini tet
kilt etmiş, sular idaresine dü:jen vazi
feleri mahallinde teftiş etmiştir. * Yeşil saha için alınacak :l rsa sa
hiblerine belediye kendi arsalarından 
vermek suretile mübadele yapacaktır. * Mercanda yapılacak maliye bina
sının münakasasına kimse iştirak et
memiştir. 
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- Artık buı'asını düşünmek için 
iş işten geçmiştir. 

Bir hatib gibi konuşuyordu. 
Templar bu seste derin bir hiddet 
seziyordu. 

- Buraya senin gfö1 bir herif 
geliyor. tek başına şehri temizli
yeceğini iddia ediyor, tabii büyük 
tehlikelerle karşılaşıyor. Benim ne
ler yapabileceğimi tabii anlıyor -
sun uz. 

Templar masumane bir tavırla 
gülümsedi: 

- Hayır, bilmivorum, dedi, bel
ki bir polis ça)tırır, beni tevkif e 
tirirsiniz. Lakın o zaman da sizin' 
burada neller yaptığınızı sorarlar. 

- Benim niçin bir polis çağır -
madığımın sebebini !biliyor musu
nuz? 

Temnlar: 
- Hayır, dedi, 'belki de baharın 

yuzu suyu hürmetine, belki de 
büyük annenizin yıldönümüdür. 

Orkrid purosunu parmaıklarının 
arasında ezdi. Fakat sesini yük -
seltmeden dedi ki: 

- Sizin için bir şey yapmak is
terim. Sizdaha gencsiniz. Bu yaşta 
elektrik sandalyasına gidip otur -
mak neyinize? 

Garb Cebhesi 
Avrupa harbinin, şimdilik iki büyük 

cephesi var. Garb cephesi, Şark cep .. 
besi. Şark cepheslnde Polonyah.larla 
Almanlar çarpışıyorlar. Garb cephesin· 
de de Almanlarla Fransızlar ı;a.rpll}ı .. 
yorlar. Günlerdenberl okuduğunuz bu 
garb cephesi mubarebelerinjn ağır in
kişaf etmesinin bir sebebi de, burada 
hem Fransızların, hem Almanlarm ,ıa .. 
yet kuvvetli müstahkem hatları bu .. 
lunmasıdır. 

Bugün burada, bu lkl bat hakkıncb 
kısaca malUmat vermeyi faydah bul -
dum: 

Fransızlaruı en müstahkem hattının 
ismi Maglnottur. Bu, eski Fra.nstz Bar .. 
biye Nazırının adıdır. Böyle bir hat 
inşasına bu zat lüzum gösterdiği için, 
onun ismine izafe edilmiştir. 1914 har
binden sonra, Fransarun bu civardaki 
şehirleri h:ırab olmuştu. Onun içindir 
ki, böyle çelik ve betondan yaıulm.q. 

bir hat vücude getirilmesi zarureti ha
sıl oldu. Fı·ansızlar bu bat için milyar
lar sarf ettiler. İnşaat senelerce sür· 
dü. 

Bundan üç sene evvel de Almanlar, 
Magino'ya nazire bir müdafaa hattı 
vücude getirdiler. İsmi Siegfried hat
tıdır. İnşaat dııha ~abuk yapddı. Riva
yete göre. bu nıüstahkem hat, ~laginot· 
tan çok daha z3yıfdır. Maginot hattı 
İsviçre hududundan Belç1ka hududu
na. kaJaı-, Siegfried hath da İsviçre hu
dudunda.11 Felemenk ltududuna kadar 
devam eder. 

Şimdi, garb cephesi adı verilen bu 
iki kaı şıhkh müstahkem hattuı iınti

dad ettiğ-i kısım, İsviçre hududundan 
Bel~ıikaya kadardır. Bu mesafe ise 300 
kilometre kadardır. 

REŞAD FEYZİ 

'"'" . . . 

Validebağı Sanatoryomu 

Çamlıcada Valide bağındaki ta· 
!ebe ve öğretmen sanatoryomunun 
sür'atle genişletilmesi kararlaştı

rılmıştır. 

Bunun için şimdilik 70 bin liralık 
tahsisat bulunmuştur. Bu talısi -
satla ayın 25 inci günü inşaat mü
teahhide ihale olunacaktır. 

Tren Erzuruma Vardı 
Bir taraftan harb oluyor. Bir taraf. 

ta.o da hayat, kendi zaruri mecrasında 
akıp gidiyor. İş, hayat durmaz. Gaze .. 
telerln, harb havadisleri arasında kü· 
çölmüş, kaybolmafa. yüztutmuş bir 
mu.him haber var ki, ı;ok değerlidir. 

Evvelki sabah, tren Erzuruma girmiş
tir. ErzlJ.rumu düşününüz .. Edlrneden 
biniyorsunuz, tren, s~i ti Erzuru.ına 

kadar götürüyor. 

Erzuruma treni ulaştıran Cumhuri
yet rejimidir. Bu yol kısa değildir. Bü .. 
tün Erzurum bayram yapıyor. Ana. .. 
dolunun bu uzak Türk şehri, bugün ar .. 
tık bizf' çok yakındır. 

Eskiden, Erzurum yolculuğu, aylar· 
ca süren bir macera idi. Bugün Erzu~ 
rum kalbimizde, içimizdedir. Milli 
Şef İnönünü.n de1Q.iryolu siyaseti, xent 
ve büyük bir zafer daha kazanmıştır. 
Hepimiz, birbirimizi tebrik etmeliyiz. 

BURHAN CEVAD 

Templar: 
- Bana bu suali sormayınız, de· 

di. 
- Evet, sizin için birşev yapmak 

isterim. Eğer ilk önce beni gör • 
meğe gelmiş olsaydınız, aramız • 
da hiç bir suitefehhüm olmazdı. 
Sizin yaptığınız bu işler bizim 
canımızı sıkıyor. Sizi, şimdiye ka
dar yaptığınız Cinayetlerden . do
layı itham etmiyoruz. Zaten Irbol 
işe yarıyan bir adam değildi. Ua
lino ise kendisini pek beğenmişti. 
Onun da aramrndan daha evvel çe
kilip gitmesini hep istiyorduk. Fa
kat siz çok ileri gidiyorsunuz. Çok 
gürültü çıkarıyorsunuz. Halk he
yecana düşüyor. Ben bütün bu va
ziyete bir nihayet vermek vazife
sini alınış bulunuyorum. Mister 
Yild bana bu hususta yardım ede
cektir. Öyle dej!i! mi Markus? 
Baş hakim: 
- Elbette, dedi, artık bu işlere 

nihayet vermeli, yoksa nihayet ver
mek bizim elimizdedir. 

O.Skrid: parmağile cAziz• in göğ
süne dokundu. 

- Biz, dedi, umumi istirahatin 
bozulmaması için intihab edilmiş 
bir hyetiz. Size karşı da son dere
ce haşin hareket.,etmek istemiyo
ruz. Onun için size bir ~eklüte 
bulunacağız. 

i~lb~:I·lfilt:D Sirkeci 
Meyd·anı 

Denize kadar kamilen 
asfalt olacak 

AvrupanınAmerikadan 
Görünüşü 

Sirkeci garının önünde molozla
rın biran evvel kaldırılması ve bu
ranın asfalta çevrilmesi faaliyeti
ne devam edilmektedir. İstasyonun 
tramvay caddesine açılan meyda
nile cadde denize kadar kamilen 
asfalt olacaktır. Dünden itibaren 
blokaje başlanmıştır. Yalnız as -
faltın denize ıbitişen kısmı yani 
,paket postanesinin önü parke dö
şenecektir. Bunun sebebi yük ara
balarına yolun dayanması içindir. 
Yeni dükkanlar tamamen bitmiş 
olup dünden itiiJaren muhtelif ts
naf tarafından kiralanmağa başlan
mıştır. Garın solunda kalan ve .:;Jr
kecideki dört yol ağzının önünde
ki ada kamilen kaldrrılarak bu -
rası ileride meydana ilave ediel -
cektir. 

Üniversitede 1 7 Doçentlik 

İstanbul Üniversitesinde yeni 
ders yılı hazırlıkları ilerlemekte
dir. Bu cümleden olmak üzere 
münhal olduğu anlaşılan 17 do • 
Qentlik için bir imtihan açılması 
kararlaştırılmıştır. 

Münhal doçentlikler hukuk fa
kültesinde medeni hukuk, ceza hu
kuku, devletler umumi hukuku ve 
dev !etler hususi hukuku iktısad 
fakültesinde işletme iktısadı. umu
mi iktısad ve iktısad teorisi, Tıb 
fakültesinde radyoloji, çocuk ba
kunı ve hastalıkları idrar yolları, 
pataolojik anatomi. 

Edebiyat f.,kültesiııde umumi 
felsefe ve mantık, romanoloji, u -
mumi Türkiye .tıirihi ve Türk ede
biyat tarihi kürsülerindedir. 
İmtihan 16 ik nciteşrinde icra 

olunacaktır. --
Ratlyo satışları arttı 

Son günlerde şehrimizde radyo 
satışları çok artmıştır. Buna mu
kabil bazı t icarethanelerin fiatları 
yükselttikleri ve Avrupadan yeni 
makine gelmediği iddiasile mev
cud makinelere de bir hayli zam 
yaptıkla .. rı alakadarlara şikayet o
lunmuştur. 
Diğer taraftan hükı1metin pi • 

yasaya çıkaracağı ucuz ve halk ti
pi radyoların da biran evvel satı
şına başlanması bütün halk ve 
bilhassa taşralılar tarafından dört 
ıgözle beklenmektedir. ' 

Mudanya hattı 
Önümüzdeki aybaşından itiba

ren Mudanya hattı vapur seferle. 
rinin tarifelerinde değişiklikler ya
pılacaıktır. Yeni tanzim edilecek 
tarifeye ,göre İstanbuldan vapur
lar akşamüstü Mudanyaya gide -
cek ve Mudanya seferleri de sa -
bahleyin yapılacaktır. Bu suretle 
Bursa ve havalisinden gelecek o
lan yolcular İstanbulda bir gün 
içinde i~erini yaparak dönmek 
imkanını bulabileceklerdir. 

Ada ve Kadıköy tarifeleri 
Devlet Denizyolları Adalar ve 

Kadıköy hatlarının sonbahar tari
felerini hazırlamağa başlamıştır. 
Tarifeler önümüzdeki haftadan iti
baren iskelelere asılacak ve ayın 
25 inden itibaren tatbik edilmeğe 
başlıvacaktır. 

Templar düşünceli bir tavırla ve 

Yıı:zau: Ali KEMAL SUNMAN 

A vrupada. harb başlıyalıbert Ame· 
rikaoın bitaraflıiı meselesi eski dün .. 
yanın po1tlka. muharrirlerini, askeri 
mütehassıslarını, para işlerinden an • 
lıyan adamlarını gU.glde meşgul etmek 
ledlr. 

Bugün de bu bahsi tazliyerek ;yine 
harbin arifesinde Amerika.dan yazıl .. 
mış bir mektubdan bazı parçaları al· 
mak lıizım geliyor: 

1914 ağustoswıda umumi harb bat
la.dığı zaman İngilizler cihan harbine 
o zaman kendilerinin de girip glrml· 
yeceklerini pek de düşünmüyorlardı.. 

Onun için İngilterenin gösterecetl 
hareket ancak son günde belJi olmuş, 
o zaman Almanya.ya ilinı barbe1.mişt.L 
BugÜn de Amerikalıların Avrupa iş

leri karşısındaki vaziyeti yirmi beş 

sene evvel İngilizlerinki gibi oluyor. 
Onlar da bir giin Avrupadaki kavgaya 
karışacaklarını daha kestiremiyorlar. 
Fakat geçen senelere nisbetle Ameri
ka.da bugün Avrupa işleı·ine karşı da~ 
ha artmış bir alika vardır. Bu da muh
telif safhalar geçlrıniştir. Şöyle ki: 

Umumi ba.rbden sonra AmerikalıJaı 
Avrupaya ve Avrupa işlerine karşı e
hemmiyet vermiyorlar, bir daha bu il 
tere karışma.maia karar vermiş görü 
nüyorlardı. Fakat 929 da dünyada ma
li ve lktısadi büyük bir buhran oldu. 
O -.ıaınan Amerikanın da. A vrupay a. 
karşı noktai nazarı daha iyileşti. Git
gide Avrupa işlerine al ika artmai• 
başladı. Fakat 937 senesindenberl Av
rupada birbiri ardınca türlü mesele~ 
ler çıktı. 

Berlin - Roma: mihveri gitgide sai
lamhğını il!l.n ederek nihayet Avus .. 
turya ortadan kalkmış, Çekoslovakya 
esarete düşmüş, ~navutluk zaptedil
miş, küçük milletlerin hayat hakkı ta .. 
nmmaz olmuştur. İşte Amerikalılar bu
na. lika.yd kalamaz olmuşlar, Avrupa. 
kıt'asuıda. böyle istila Politikası gü· 
denlere karşı kurulan su1h cephesine 
karşı gitgide artan bir a.tika. kendini 
töstermeğe başlamıştır. Bu alika da· 
ha. ileri gidecektir. Reis Ruzvelt bll .. ~ 
hassa harici meselerle meşgul olmak· 
tadır. 
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Plajlar kapanıyor 
Mevsim sonunun yaklaşması ve 

havaların biraz serinlemesi üzeri
ne cumartesi ve paza.r günü Bo
ğaza gidenler azalrnağa başlamış· 
tır. Ayni suretle Boğazdan ve Bü
yii.kada, Heybeli, Kınalı, Burgll'll 
adalarından da şehre göçler baş -
lamıştır. 

Diii;~r taraftan pl1ij mevsiminin 
de sonu gelmiş, hatta 'bazı plajlar 
dünden itibaren kapanmıştır. 

Boj!aziçinde ve Adalardaki çal
gılı, cazbandlı bahçelerin bir kıs
mı da çalgı gruplarını kaldırmış, 
bazıları da kapatmıştır. 

SPOR 

Profesyonel baş pehli
vanlık müsabakalara 
Bugün Taksim stadyomunda 

ecnebi başpehlivanlarile Tekir -
dağlı Hüseyin, Kara Ali, MoJla 
Mehmed, Manisalı Halil, Babaes· 
ikili İbrahim pehlivanlar arasında 
son olarak çetin müsabakalar ya
pılacaktır. Müsabakalara 15,30 da 
başlanacaktır. 

Pehlivanla.runıza muvaffakiyet
ler dileriz. 

<peki, peki> der gibi başını salladı.ı---- - -----
Namuslu Bob'un sözleri bir kula
ğından girmi~. öteki kulağından 
çıkmıştı. 

Yalnız ıbu iki politika adamının 
hangi sebeblerden dolayı böyle ra
hatlarını bozmuş olduğunu anlıya
mıyordu. Templar, o dakika, ken
dis'nin bu adamlar nazarında ha
kikaten büyük bir şahsiyet olarak 
telakki edildiğini anlamıştı. Ken
disini ılıemen oracıkta öteki dün -
yaya götürecekleri yerde, bilakis 
il,t.ifatta bulunuyorlardı. 

Orkrid sözlerine devam etti: 
- Size karşı Cömerd ve merJı.a

Sayın Müşterilerimizin 

Nazarı Dikkatine 
Memleket piyasasında yer al

ınış olan Çapamarka müstahze -
ratı tekmil çeşitleri üzerinde en 
ufak bir fiat değişimi yapmadı-• 
ğını gördüğü lüzum üzerine sa
yın müşterilerine bildirir. Her 
zamanki satış fiatlarından gay
ri fiat talebinin şiddetle red edil
mesini ayrıca rica eder. 
Çapamarka Müs~ahzeratı sahibi: 

M.NURIÇAPA 
metli davrarunağa karar verdik. -------------~ 
İki yüz bin dolar fena bir para 
değildir. Sizi de bu suretle geçir
mekte olduğunuz tehlikeden kur
tarmış oluruz. Amerikayı bıra.J;ıır
sınız. İngilterenize gidersiniz. Si
zin gibi bir delikanlı iki yüz bin 
dolarla epeyce zevküsafa eder .. 
Benim buraya gelişim, size böyle 
ciddi bir teklüte !bulunulduğunu 
isbat l'Çindir. 

Temnlar gülümsedi: 
- Benim gönlümü almağa ça

lışıyorsunuz, dedi, hakkımda gös
terdiğiniz bu muameleye karşı da
ha nasıl mukabelede bulunacağımı 
bilmek isterdim. 

Orkrld elindeki puroyu yere attı. 
Ba.narmal(ını yeniden yeleklerine 
geçirdi. İleriye, geriye doğru sal
la.ndı. Sonra bir !kahkaha salıverdi. 

(Devamı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bakallara ne oldu? 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
e;Bakkallara ne oldu? Pirlno, 

yaf, makarna birdenbire pahalan
dı. Batta bat:ı bakkaUarda bun -
!arı bulmak da mümkün deilll· 
Bük.Wnetln beyannamesi ortada. 
Balkın teli.şmı muclb olacak hi9 
bir sebeb yok. Fakat bakkallara 
ne oldu? Neden fia.Uara böyle bir~ 
denblre zam yaptılar? İhUkıl.r 
meydandadır. HükUmetln bu hu
susta esaslı tedbirler alacafına e
mlniz. Fakat belediyemiz de daha 
evvelden harekete geçebUir 2.a.B-
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Son 24 Saatte 
Neler Oldu ? , 

Varşova önünde 
muharebeler 

Son 24 saat içinde harb cephe -
~!inde ve siyasi sahalard/ geçen 
""diselerin hulasası sudur; 

Garb cephesinde, Ren'le Mozel 
nehirleri arasında mevzii muha -
'l!beJer olmaktadır, Fransızlar Ma
~tıı.o ve Sigfrid hatları arasındaki 

llfnet ile N and ormanlarını al -
l!ıışJardır. Fransızlar Sigfrid hat
::Z:a dayanmış bulundukları için 
'<Jllaslar fazlalaşmıştır. 
Fransız tebliğleri!le göre, Al -

lllanlar muharebe vasıtalarını tah
~'b ederek çekilmektedir. Sar mın
~altasındaki bütün şehirleri talı -
~Ye etmişlerdir. Tahliye mınta -
lııilsı Koblenç ve Kolonyaya kadar 
b' anmaktadır. Henüz mühim hlç 
il' hareket olmamıştır. 

~ Almanlar bütün cephede muka· 
neınet etmektedirler. hatta bazı 
~ktalarda mevzii mukabil ta -

lrı-uzlar yapmışlardır. Alman top
~u da şiddetle faaliyete geçmiş-

ŞAKA DEGIL, HARB YAPILIYOR! 
(Birinci sahifeden devam) 

Bugı.in milletler bütün maddi ve ma ... 
nevl \'arlıkları ile birlikte en üstün 
dimall, ilim ve fen kabiliyetleri ile de 
carpışıyorlar ve zaferi yalnız harb va ... 
sıtalarında değil, iktısad.i ve malt va .. 
.sıtalarda \'e tazyiklerde de arıyorlara 

Ekmeği, yiyeceği, içeceği olmıyan ve 
bunları satın almak \'eya tedarik et
mek kabiliyetini de kaybeden bjr ordu 
için elindeki en modern silah ne ifade 
eder?. Sil3.hı kullanacak koldur, aç 
adamın kolu da işlemez. 

Bunun içindir ki, hasmı bugünun ik
tısadi ye ıTiali tazyikleri içine alarak 
uzun bir muharebeyi kabule icbar et
mek ve bu taktigin hükim şartları aı ... 
tında bulundurmak yıldırım harblerin
dcn çok daha müessir ve çok daha 
kahhardır. Bu itibarla tekniğin tekni
ğe, çeliğin çeliğe kar§ı olduğu cephe
lerde palakıhç muharebe beklenemez, 
beklenmesi de doğru değildir. 

Za!eri en çok dayanan, en çok bek
l.iyen, en az yıpranan kazanmak vazi
yetindedir. İngiltere ve Fransa deniz
lerdeki htı..kimiyeti ve karadaki kuv
vetıerile bu şartlara ve bu üstünlüğe 

mazhar bulunuyorlar. Hayat ve aıda 
maddeleri ellerindedir, Çemberden ın
lıyacak ateş sütunlarına mukabele et
mek. kendiliklerinden hiç bir insan 
kan ı beyhudeya akıtmamak ~artile 

yıllı 'a harbi sUrUkliyebi!irler ve mu
hası larını parasız ve aç bırakarak da 
yenc- 1Hirler. 

Piyadenin süngüsü, süvarinin kılıç 

ve kargısı daima zaferin ifadesi ve 
h1lkimiyetin son söfünü söyleınek mev
kiindedir amma, yukarıda işaret etti
ğimiz tedbirlerde piyadeye ve süvariye 
son sözü söyletecek, hasmı bitginliğe1 
kendi kendisini imhaya sevkcdecek 
merhalelerdir. 

Şark cephesinde, açık Polonya fie
hirlerinde J;J.erşey olabilir, fakat, garb 
cephesinde za!er bekliyenler bunu bir 
anda değil, ancak bu merhalelerden 
sonra beklemiye kendilerini alıştırmalı 
ve: 

- Yıldırun harbi. .. 
Diyen bir hayaUn peşinden koşma

malı, şiındilik şa'şaalı tebliğler bekle
memelidirler. 

ETEM İZZET BENİCE 

Asker Gözile Cepheler 
(Birinci sahifeden devaın) ordusunun kuvayı külliyesile karşı 

karşıya gelmiş bir vaziyettedirler. 
Bu muharebelerin vereceği neti
ceye intizar etmek lazımdır. 

Garb cephesinde ise Fransızlar 
Fransız arazisine doğru bir çıkıntı 
teşkil eden V arnst ormanlarını ele 
geçirmekle, cephenin bu kısmını 
kendi lehlerine düzeltmiş bulun -
maktadırlar. Ren ile Mozel ara -

3- S O N T E L G R A F - l 0 EYL'OL 1939 

EN SON DAKiKA 
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~~ı:1ı~~.A.)vaf;~~~~r:em~i~lb~ır~:z~a~~~~~e ~~!r!~~~ı~r?ı!~~~!a·J ' Nakleden: Selami izzet 1 
nezareti tebliğ ediyor: batının kurtarıldığı görülmekte - t hud telsiz cihazlarını tahtelbalıır- Büyük dostum, 

Alman gemilerinin denizlerden d.lr. Halihazırda Aın;an gemileri- !ere mesaj göndermek için kul - Sana iltica ediyorum· başımı alıp 
tardı işi devam etmekte olup İm· nin ekserisi bitaraf limanlara il - !andıkları takdirde bitaraf devlet- kaçtıktan sonra beni se~ müdafaa et. 
paratorluğun münakaliit yolları tica etmişlerdir. Vi"o limanında k Arkamdan söylemediklerini bırakım-" !er bu gemileri derhal tevkif etme 

!artık ciddi bir tehlikeye maruz bu- 54 Alman gemisi vardır. Japon Ji- mecburiyetindedirler. Baltık müs- yacaklar; •ana kabahatli olmadığımı 
unmamaktadır. Açık denize çık- manları ile şimal ve cenubi Ame- anlatıp tek kabahatimi itiraf edece -

mak cesaretini gösteren Alman ge- rika limanlarında da birçok Al - tesna olmak üzere Almanyanın ğim. Tek kabahatim dostum Danyeliıı 
miler; nadirdir. Birçok gemileri man gemileri bulunmakta!nr. iaşe mevaddını ve mühimmatını kansı Nerimanın metresim olmasıdır. 
zaptettik. Ekseriya Almanlar ııe- Bu ııemiler bu limanları terk et- tedarik edebileceği menabi ile olan Bu da harikulade bir hıldise sayılmaz. 
milerini terketmeden evvel tahrib tikleri takdirde yakalanıp zaptedi· teması bilkuvve katedilmiş bulun- Neriman mes'ud değildi. Danyeli ta-
etmektedirler. Herhangi bir Alman leceklerini bilmektedirler. Alman maktadır. nırsın, içerdi, sarhoşluğu da berbaddı. 

Alman ordusundan tektük kacanlar var :.:::·~~ek:y:_•m. fakat t•hammi:'.-
• Bir gün, daha doğrusu bir gece ka .. 

L_ondra 10 (Hususi) - Garb cep- ı firar hfıdıseleri olmaktadır. Dün f ker Belçikaya iltica etmeğe mu- rısıru tchdid etti, karısı da kendini 
hesınde Alman ordusundan bazı de üç Alman zabiti ile yirmi bir as- vaffak olmuşlardır. müdafaa için tabanca ile kcx:asını öl

Lehler yanlış harb tebliğlerini protesto ettiler 
Lon~ra 10 (Hususi)- Lehistan hü- \ berlerin ve gerek Roma radyosunun f daha bildirmiş ve yanll.$ harb lebliğ

kUmetı, Varşovanın sukutu hakkında r bu haberi teyid eder mahiyette verdiği 1 leri neşredilmesini protesto etmiştir. 
gerek Berlin resmi tebliğlerindeki ha- ı mallımatın asılsız oldugunu bir kere 

• 
/sveç kara suları üzerinde bir Alman tayyaresi 
Stokholm 10 (A.A.)- Cuma günü 

biline doğru uçtuğu görülmüştür. 
saat 17,17 de bir Alman tayyaresinin İsveç karasuları üzerinden cenub sa-

F ransadaki Polonyalılar garb cebhesine gidiyor 
Faris 10 (A.A.)- Hariciye Nazırı 

Bonnet ile Polonya sefiri F'ransada ya-
~ayan Polonyalılardan ınürekkeb mü
him bir askeri cüzütam te~ki1i için bir • 

itila! imza etmişlerdir. Derhal teşkili 

derpiş edilen bu cüzütam Polonya za-
bitlerinin kumandasında ve Polonya 
bayrağı altında harbedecektir. Bu cü-

zütamın bütün ınasraflarJ Polonya hil-
kümetine aid olacak, fakat silAhlarını 
Fransa verecektir. 

lngiltere üç sene için hazırlık yapıyor 
Londra 10 (AA.)- Lt;hbarat Ne- rını tavsiye etmiştir. mıştır. 

dürdü. 
Neriman tevkifhaneden çıkar çık -

rnaz bana geldi, on bej gündenberi be
nim evimde oturuyor. 

İşte bunun için ben kaçacağım. Mev
cudiyetine tahaınmül edemiyorum 

Nerirnanla aramda Danyelin l. .. J~&ii 

yatıyor. Bu cinayette benim hiçbir ro
lüm yok .. Neriman benimle d~üp k-ılk· 
mağa ba~ladıktan sonra, kocasıntltLn 

bütün bütün uzaklaşmış. Bir gecf' Dsn
yel eline büyük bir çekiç alınca Net'i
manın ödü kopmuş, tabancaya sarıl -
mış; üst tarafı malüm .. 

U İngiliz kabinesi harbin asgari 
~ sene süreceğini nazarı dikkate 

l!arak ona göre yeni kararlar ver
~tir. Memleketin bütün kaynak
! bu kararlara göre hesab edile
eit seferber hale konacaktır. 
~ Şark cebhesinde, muharebe ev
~llti gündenberi Varşova varoş -
1, tnda şiddetle devam etmektedir. 
~ 1ınanıar şehri bombardıman edi-
0rlar. Leh ordusu ve Leh halkı 
~avemet ediyor. Almanların 
/tşova radyosu tulü me\'Cİ üze
tllıden bir istasyonla yalan neşri -
atta bulunduğu anlasılmaktadır. 

Ql İngiliz tayyareleri beşinci defa 

Alman tebliğlerine göre, Alman 
kuvveteri Lublin istikametinde 
Vistül'ün şarkına geçmişlerdir. Al· 
manlar Karpatların şimalinden de i 
Jaroslav üzerine doğru ilerlemek·\ 
tedirler. Artık Polonya ordusu en 
çetin imtihanı verecek günlerin 
arefesinde bulunuyor demektir. 
Almanların V arşovayı aldıktan 
şimal ve cenub ordularının iltisa
ıkından evvel veya sonra Vistül 
cephesine yükleneceklerine şüphe 
yoktur. Şimdiye kadar Polonyanın 
hemen yarısını ellerine geçiren Al
manların ellerini kollarını sallı -
yarak Varşovaya dayandıkarı id
dia edilemez. Kademe muharebe - ı 
!erinde epeyce zayiat verdiklerine 
şüphe yoktur. 

İaşe ve Milhimrnat Nezareti her ih
timale karşı mühimmat imalatını art

tırmak: için lcizımgelen tedbirleri al -

Amirallık makamı ile Hava Nezare
ti de ayni ~u.rette tedbirler almakta -
dırlar. 

sındaki bu taarruz cephesi yüz otuz zareti harbin üç sene sürebileceğini 
kilometre bi rgenişlik tutıy•kta • düıünerck devletin muhtelif dairele -
dır. Bu cephede iki taraf silahla _ ~ine projelerini ona göre hazu·la 't'lala-

rının müthiş bir kesafeti göze çarp- Jıngi/ iz ta,vy areleri Almanyanın garbında uctular 

Nefsini müdafaa ettiği anlaşılıp be
raat eden bir kadına karşı benim söz 
söylemeğe hakkım yoktur. Ancak hA · 
kimler, bir gün tatlı bir hulyaya ica
pılmış olan Nerimanın başı omuzumd'.8 
iken söylediği sözü bilmiyorlar O ba
na bir gün: 

- Ne yazık ki aramızda Danyel var. 
olmasaydı biz mes'ud olurduk! demi,ı\ 

Hiçbir netıceye \'arınıyorum, hiilctL"U 
vermiyorum, amma Danyel öldü öleli 
Nerimanın bu sözü aklımdan çıkını • 
yor. Herhalde Neriman, korku ile de 
olsa, tabancanın tetiğini çekerken: 

maktadır. Fransızların Alman cep-, J, 

, arak Almanya üzerinde bir istik-
~{ . 

uçuşu yapmışlardır. 

IJı, tl:areşal Göring bir nutuk söy
lıa erek, Polonyanın istilasının dört 
~ada tamamlanacağını. istila 
~ anıJandıktan uOnra şark cebhe
~eki yetmiş fırkanın garbe nak
it Ueceğini söylemiştir. Göring bu 
bi:da Romanya ve Yugoslavyanın 
~· araflıktan başka bir siyaset ta-
. •h ettikleri takdirde başlarına ge
~eiUni çok iyi bildiklerini de 
~e etmi tır· 
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TAR ZAN 
ADASI 

Pek )'akında 

Lehistan ordusunun ric'ati ta -
mamile stratejiktir, tam bir as -
keri plana göre yapılmaktadır. 
Maksad Almanları daha içeri çek
mek, fakat ayni zamanda ordunun 
bütünlüğünü muhafaza etmektir. ' 
Ric'at dolayısile Leh ordusunda- 1 

ki manevi kuvvetin hiç de bozul
madığını görüyoruz. Hepimiz bili· 
riz ki, Muharebede manevi kuv -
vet, siliıhdan büyük bir kuvvettir. 
Paniğe uğramı~ ordu, elinde ne ka
dar modern vasıtalar olsa da mah
vedilme.i'(e mahkumdur. Son ha -
rekatta Almanların bu kadar seri 
ilerlevi~lerine rağmen, Leh ordu- 1 
sunu kıskaç içine alamadıkları gö-1 
rülmüştür. Şimdi Leh cephesi da
ha kısalmıştır. Artık Almanlar Leh 

besini yarmak için uzun bir topçu 
tahrib ateşine ihtiyaçları varı;!ır. 

Almanlar ise, ·bütün müdafaa ted· 
birlerini çoktan almış bulunmakta
dırlar. Binaenaleyh bu cebhede 
de muharebeler çok çetin olacak
tır. ERANIHAB 

Sernplon ekspresi bu 
sabah intizama girdi 

(Birinci sahifeden devam) 

Basra gümrük müdürü de ,:elmi:;;tir. 
Konvansiyonel treni- de hayli yolcu 

getirmiştir. Bu arada Ercümend Ek -
rem, İstanbul Bulgar mektebi n1ual -

limleri, Hindistanın Pençap Üniversi
teşi profesörlerinden Tarasing, Hindli 
bir mühendis, üç Hindli doktor, 10 Türk 

talebesi, 30 Iraklı şehı·iınize gelmiş

lerdir. Trenler rötarlarını azaltıuışlar

dır. Seferler intizan1a girmeğe başla
mıştır. 

AL KAZAR Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Sinemasında Askeri Müze paoartcsi günlerinden ·başka her gün saat 9 dan 17 ye 

.._ kadar ziyaretçiler~ açıktır. c393. c7128, 

~~--------------~----------------~--------------~----~ r ................................. --......................... ... 

ıP EK LKOODREEL-H~RDI ~::::~ı~~: 
Sinemasında STE - TURKÇE celibüyükfilm 

lıa,,eten: Şanlı Ordumuzun TRAKYA Manevraları Hakiki sesli • Türkçe sözlü 1000 metre 

Bugün saat 11 ve 1 de Halk matineleri 
-----~ 

ISTANBUL 
V BlZANS SARA 

Yazan: M . SA!\tt KARAl'r.ı. l'io. 81 
~ ..._ __ 
ı l:ığazdan geçen gemiler inceden inceye araş- 1 lrılıyor, enıir dinlemiyenler derhal batırılıyordu 

\' 
~~Oedik!i kaptanın maiyetile bu .,u-
~.es;r dü~mesi imparatoru ,.e Ga
~ a. ıcrayi hük.ômet eden Ceneviz
C 1 üı·kütmüştü. 

~l OrUtüyordu ki, bogazlardan kont
'to"~eden ve vergi verı:neden geç-
~ 11\Ufnkün degildi. 

tııl' •lbuki; İştanbulun kapılarını ka-
•n . 

' ırnparatoru, ancak ve ancak Ka-
~ 11~ fl.ahillerindcn ve Trabzon im
~ ~1-0ı·tugundan gelecek zahire kurta-

~ fyCkti., 

"" ~ llnratorun Rumelihisanna, köylü-
~ \·e bir kısım ınllhafız \.e gönüllü 
~ tleri kı.şkırtarok yaptığı u!ak te
~ ll.'aç taarruzu nasıl bir vahim ne

\>"ı <! llllıncer olmuşsa, Cenevız ve 
~t.:iık gemiterile Karadenizden ge
~llqcık; istediği zahire, esliha, ve gö
>t~ nakliyatı da adentl mu\·affaki-

llı.ı l'llUn~r olınuş bulunuyordu. 

\ ttıeıı ve Anadoluhisarlar arasın
~ «tten gemiler inceden inceye tet-
l ~lunuyor, Eınir dinlemiyenler der
ı._, '~ıroJoyordu. Oste de gemilerden 
'~ . ş olsun, ister dolu mevcud ni

a,&Qre hakkımürur alu1ıyordu. c.856 

Bu t .. ıller, Bizan rnpaı·atorunu hay
li endışeye düçaı· etmişti. İnıparator, 
Fatihin bu teşebbüsünden son derece 
müteess.ır oln1u~. Padiş.ıhı fikri isti-
15.dan \'azgeçirınek için tekrar yelken
leri suya indil'ınişli. 

Çünkü; Fatih Ruınelihisarı civarın
da hfıdis elan \'ckayiden ve imparato
run kale kapılaı·ını kapatmasından 

sonra; Karaca Beye (Paşa) ~u iradede 
bulunmuştu. 

- Elli bin akıncıyı hazır et!. 
Elli bin Anadolu .sipahisi yirıni dört 

:;natte harekete amade olınu:;ılu. O za-
manlar Anadolu sipahisi Bolu ve Kas
tamonu efradından te;;ekkül etmişti. 

Padişah, elli bin süvarinin basında 
oldugu halde iki eylül tarihinde İs -
tanbul ci\'arında görüldü. 

İınparator ve Bizans ahalisi Padi
~ahın bu harekeli karşısında titremi~
ti. Padişahın maksadı; İstanbulu mu ... 
hasara değildi. Hatta, hücum bile et
mek gayesine matuf bulunmuyordu. 
Asıl maksadı, İstanbul civarını ve ka
lelerini evvelden yapılan pHln üzerine 
tekrar bir tetkik ve kontrol idf, 

Fatih, elli bin akıncı ile üç gün is .. 
tanbul civarında dehşet saçarak do· 

laştı. Galata, ve Istanbul taraflarındaki 
kaleleri, hendekleri, araziyi bizzat göz-

1 den g~irdi. Dikkatle iınparator tara
dan vücudc getirilen ınevaziin ahvali- il 

ni tetkik <'tti. Surların derecei muka
vemCtini mütalea etti. 

Ve .. eylülün altısında Edirneye dön- ı 
dü, Fatih, Edirneye müdebdeb bir su
rette girdi. Edirne halkı onu Cotlkışh- i 
yordu. Ve muhteşem yeni bir saray ı 
inşasını emretti. 

Fatih; elli bin akıncı ile İstanbul ci
varını tetkike geldiği zaman daha o 
zamanlar yeni teıekkül. etmek üzere 
bulunan donanınası da Istanbul önle
rine gelntişti. 
Padişah, Edimeye döndüğü \'akit, 

Donanma da Çanakkael bogazındaki 1 

Geliboluya dönüyordu. Görülüyor ki 
Fatihin, babası ikinci l\furad zama ... 
nında Anadoludan Rumeliye geçmek 
için elde donanma bulunmadığından 

Cene\·iz ve Venedik gcınilerine boyun 
eğilmek mecburiyeti \·ardı. 

Hatttı; ikinci l\Iurad, Varna muha ... 
rebc!-iine yet~mek üzere Anadoludan 
Edirncye geçemeınişti. İtalyan do -
nanınası Geliboluyu kesmiş bulunu .. 
yordu, Nihayet, Halil Paşanın tertibi
le \'e Ceneviz gemilcı·ile boğazdan geç
mişti. 

İşte; bütün j)u ah\•ale ve tarihe ya
kından v:ikıf olan Fatih,do nanma vü .. 
cude getirmişti. 

Falih; teşrinievvelde taınamile ha
zır bulunuyordu. İ~tanbulu muhasaraya 
koyulduğu zaman sırtından vurulma .. 
mak için Morayı tahtı tahdidde bu ... 
lundurmaK h}zımdı. Bu sebeble padi
~ah, Moraya, Beylerbeyi Turhan Beyin 
kun1andasında kuvvetli bir ordu gön .. 
derdi. 

(Devamı var) 

Zürih 10 Ctı..A.)- Zureher Zeit.ın~uıı 
Berlin muhaQiri 8-9 eyıül gecesi Ber
lin halkına hava tehlike:sınin nıev.cud 

oldugunun ilan edilmiş olduğun~ı ha
ber vermektedir. Bu ililn ı:aat -ı den 

fından uçmuşlardır. 

Amsterdam 10 (A.A.) - Te!egra! 
gazetesinin Tse\·esdeki muhabiri hava 
tehlikesi için Berline yapılınış olan a
lert esnasında halkın sığınaklara Hti-

etmekte oldukları anlaşılınca, herkeste 
sükünet hasıl olmuştur. Herkes bu 
risalelerin bombalara müreccah ol -
duğunu söylüyordu. Yalnız ortalık pek 
karanlık olduğundan endişe büyüktü. 

birkaç dakika evvel yapılınıştır. Alert ca için istical gOstermiş olduğunu bil- Karanlıkta cümlei asabiyenin muka-
üç çeyrek saat devam ctıniştir. İngi- dirmektedir. Fakat tayyarelerin yalntz J vemeti azalmaktadır. 
liz tayyareleri Alrnanyanuı garb tara- propaganda ri~a!eleri atmakla iktifa 

• 
Bir lngiliz tayyaresi bir Belçika tayyaresi düşürdü 

Brükesl 10 (A.A.) - Üç ecnebi 
tavyatesinin Belçika üzerinde uç
muş oıduğunu haber \'ermektedir. 
Bunlardan ikısinin hünyetı tayin 
edilmiştır. Bunlar İngil!z bombar
dıman tayyareleri olup Belçıka 
tayyareleri tarafından takib edil
miştir. 

İngiliz tayyarelerinden b'ri der· 
hal vere inmiştir. İrinde bulunan 
beş İngiliz tayvareci tevkif edil
mişt:r. Bu tayvare büyük çapta 
bir bombardıman tavyaresi olup 
Almanyada atılacak propaganda 

Meclis Yarın 
Ankara 10 (Telefonla) - Meclis 
yarın saat on beste toplanacaktır. 
Hükümetin son günlerde Meclise 
verdiği ·bazı kanun lıivihaıarı en
cümenlerde olduğu içın, yarınki 
toplantının ruznamesınde hiç bir 
madde yoktur. 

Umumi sivasi vazivet dolay ısile, 
hükumetçe Meclisçe beyanatta bu
lunulacağı tahmin edilmektedir, Fa 
kat bu beyanatın yarın yapılıp ya
pılmıyacağı malüm deüildir. Parti ı 
grupu yarın olmazsa, öbürgün top· 

kağıdlarını hamil bulunmakta idi . 
İkmci İngiliz ,ıyyaresı Belçikalı
ların avcı ta.\', arcleri tarafından 
Fransız - Be.cıka hududuna 6 ki
lomftrede kain Maubcuge yakinin
de yakalanmıştır. Belçika tayyare
leri İn.gil.z tayyaresini yere inme· 
ğe mecbur etmek için ışık veren 
obüsler atmıslardır. İngiliz tayya
resi taarruza uğradıi'?ını zanede -
rek ve tavvarelerin Belçika tay • 
yareleri olduğunun farkına var • 
mıvarak ateş açmış ve Belçika tay
varelerinden birini düsürmüştür. 

Toplanıyor 
!anarak hükumetin beyanatını din
liyecektir. 

Meclise verilen yeni kanun la -
yihaları arasında, Türkiye . Po -
lon ya ve Türkiye Letonya ticaret 
anlasmalarına munzam protokol
lar bazı maddelerin gümrük re -
simlerinde yapılacak tadilat, he · 
yeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri 
katedildiği halde kendilerine teb
ligat yapılamamak yüzünden ha
zine ile alakalan kesilemiyenlerinı 
tekaüd maaşları hakkındaki layi
halar vardır. 

İki Belçikalı pilo paraşütlerle at
!ıyarak kendılerin kurtarmışlar • 
dır . Bunlardan biri hafifçe yaralı
dır. Üçüncü İngiliz tayyaresi Mau
beuge istikametinde gözden kay -
bolmustur. 

Bu hadise Belçikada büyük bir 
galevan tevlid ·etmiştir. 

İngiliz sefiri Bay Robert Clwe 
Belcikalı tayyarecilerin yaralan • 
malarından dolayı derin teessür -
!erini ıbildirmiş ve hükumeti na
mına bütün masarifi tediye tekli· 
finde buunmuştur. 

General Veygand 
Ankarada 

Ankara 10 (Telefonla) - Tay -
yare ile Beyruttan şehrimize gel
miş olan Fransız Generali Veygand 
dün burada bazı temaslarda bu - 1 

lunmuştur. Buıtün yine tayyare ile 
Beyrut dönmesi muhtemeldir. 

Alman harekatı 
(Birinci sahifeden devaın) 

etmek istediklerine şüphe yoksa 
da, harekat durmuş değildir. Üç 
milyon Leh süngüsünün henüz ce
vabını \'ermediği mütaleaıı mev -
cuddur. 

bütün bu şiddet, kavga, patırdı bir tek sual ve ce
.-, pla hallolunacak şey idi. Fakat, bizim dilimiz -
de ve bizim sinirlerimiztle mesele oldu. Yok yere, 
bir his ve sinir kavgası hududunu da aştı. Paşa, 

daha çok asabileşti, 

Bütün bunların heyecanı ·baş gösteriyordu. İhtiyar· 
lığın zatı da üstelik, fakat, bende de gaflet oldu. 
Onu bu kadar hırslı , hasta, müteheyyiç, zayıf gö
rünce susmalı, üstüne düşmemeli, vaziyeti idare 
etmeli idim. Halbuki ... Aksine oldu. Ben de her 
vakitki gibi mağrur, lakayd, şımarık, umurlamaz 
ve sonunu düşünmez davrandım. 

- Benimle yaşamak için onlardan ayrılmak 
mecburiyetindesin!. 

Diyerek, yanıma daha çok sokuldu. Heyecan· 
dan titriyor, gözleri deli gözü gibi irileşmiş parıl 
parıl yanıyordu, Ve .. Boyuna söyleniyordu: 

- Sen bende erkeklik izzeti nefsi bırakmadın. 
- Herkese maskara oluyorum!. 

Üzerime fenalık geliyor .. 
- Konuşmağa imkan bırakmıyorsun! 
- Ne istiyorsam yapmıyorsun! 

- Hasta oldum .. 
- Sinirim kalmadı .. 
- Kafamın içi altüst!, 
Gözlerindeki parıltı gittikçe artıyor, o her va-

kitki gön gibi koyu, esmer teni yeşil, yosun gibi 
bir renk alıyor, sesi kısılıyor, dili dolaşıyordu.. 
Evlendik, evleneli paşayı ilk defa bu halde göril· 
y<Jrdum, Nazanın düğününden döndükten sonraki 
kavgamızda bile bu kadar müteheyyiç, sinirlerini 
kaybetmiş halde değildi. Ancak ~ altı sene 
sonradır ki, paşada !kocalık hırsı, kocalık tah!k • 
kümü, kıskançlık, 3iddet. 'benlınsern.elı: his.! w.. J 

- Rica ederim. Bağırmayınız .. Beyhude üzü
lüyorsunuz hastalanacaksınız ... 

Dedım, adeta onunla alay eder gibi oldu. Ve .. 
Bu sözler onu bütün bütün çıldırttı, zıvanadan çı· 
karttı: 

- Ya ... 

Diye bir defa sırtlan gibi böğürdü, bilmiyo -
, nım nasıl oldu, saçlarımdan yakaladı, çekti. Müt
hiş, oanım acıdı; ve bu acı ile bir çığlık kopardım: 

- Ayyyyyl 
Saçlarımı bıraktıJı 

1&ç vardı. 
- H aydu t! .. 

zaman elinde bir tutam 

Diye !bağırdım. Tekrar üzerime yürüdü: 
- Hasbunallah venimelvekil. 
Diye söylenerek belime doğru bir de tekme 

savurdu: 
- Sen:ı kan değil, başıma belA almışım!. 
........... .. ... . .. ....... .. . ... . 

( ~evamı vaf') 

cOh, nıcs'ud olacağız!, diye düşün
müştür. 

Anlıyor musun, işte bunun için Ne
rimandan kaçacağım. Onu sorguya çe
kemiyoruın, bu bana yakışmaz, amma 
onunla ba~başa kalınca, halimden bir 
,şeyler seziyor ,.e bazan soruyor; 

- Nen var, ne oluyorsun?. 
Buna rağmen h;tikbale aid projeler 

tasarlıyor: •Biraz daha geçsin e\•leni
riz.> 

Dün ilk defa kavga ettik. Öfkesi a-
rasında homurdandıgını duydum: 
tBari degseydi> 

Derhal otıldıın. cNe demek ıstiyor 
sun?.> 

Omuz silkti: Artık söz de rni ı;öy 

leıniy 'ceğim~ dedi. 
Bu şekilde berc:tber yaşnlT'a.nıza un

kiln 'ar oıdır? Aramızda bu ~ır kal
dıkça yaşıyaınayız, bu muamma çöziı
lecek olursa hiç yaşıyamayız, Geceleri 
hazan yatağımda doğruluyor, lTJ.ıı,.al mı 

şıl, bir ınelek gibi uyuyan Nerinıaru 
seyrediyordum da: .-İmkAnı yok• diye 
düşünüyon1m. Fakat saadetini temin 
etmek için tabancaya sarılan bir ka -
dının aklından o dakikada neler ~eç
tiğin? ke., (etmek imkAnsızdır 

l\.laddi cihetten düşüncem yok. Ne
riman zengindir. lw1anevl bakımdansa 
herkes beni ilham edecektir. İnsanla
rın havsalası almaz ki, bir adam en 
se\·diGi dostunun kar~ını baştan çı • 
karır da, dostuna kar · ınuhabbeti ek .. 
silınez. Ben Danycli severdim, Neri
manın da kocasını. sırf bana ka\·uşmak 
için öldürdüğü kanaatini besliyorum. 
Bu bende bir fikri sabit oldu. Onunla 
nasıl yaşarım! Belki başkaları bu ha
yata tahamınül ederler. Ben edemiye
ceğlm. 

E~er Nerıman bana dvııcruyu sOyle
ıniş olsa, ;ıffetn1ek mecburiyetinde ka
lacağını. Teselli edeceğim. Konuşabi

leceğiz. Fakat ben susmak ve her an 
onun 11klından geçenleri okumak mec
buriyetindeyim: cBu ıniskin aşk uğ

runa ellerimi kana buladıın! > 

Hayır azizim, başınu alıp kaçıyorwn. 
Sana adresimi gönderirim, bana olup 
bil~ni yazarsın. Sen beni mudafaa e
decek tezi hazırla. Nerimana gelince 
- eger neden kaçtığımı onlarsa, ki an
lıyacaktır - bana ömrlinün sonuna ka
dar kin besliyeceği muhakkoktır 

'i rkeclde Yahköşkü caddesinde IJ
man hanı altındaki e~ki Hasan deposu 
$fukkıinı kirahktır . 

Bah('ekapı Hasan depo una muraoaat. 

Bugün 

Talil zamanını hoş 
geçinııck için 

SÜMER 
SİNEMASINA 

gidiniz kabkaha kralı 

GEORGES MILTON 
en son ve neş'eli filmi 

PRENS BUBUL 
Filminde sizi güldürecek ve 
neş'eye boğacaktır. Bugün saat 
11 ve 1 de tenzilatlı matineler . 
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Beyoğlunda alaturka bahçelu arasında 
Sım, Temi& Servisi 'fe Güzel Mam.arui.le 

Şeker Hostahğı Ofanf arfo Fazla Şişmanfı~tan Şifcayet Ed'enfere: 

ilk defa rekor kıran 
Şehire en yakın : Takııimde 

Emniyetle 
kullanabil~ceğiniz KANZUK GLOTEN Müstahzar lan 

piyasaya çıkh. 

PANORAMA Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Bahçeeirıde Hamiyet Yüceses 

Bestekir Salahaddin Pınar ve arbdaşlan 

Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnası -
Kanzuk Glüten Şehriyesi· Kanzuk Glüten ~irinci· Kanzu~. Glüte~ Flyongosu. Kanzuk 

Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyinız. Kanzuk Gluten mustabzarlan, 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim mUstahzarlarıdır. Vücudu .besler fakat şişmanlık yapmaz. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Umumi depo : I N G I L I Z K A N Z U K E C Z A N ES 1 - Beyoğlu, lstanbul 

lstanbul perakende satış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat deposu 

lşm nevi Ekadtme gıinü 

16/IX/939 

IZMIR Acentamız Türk Ecza Deposudur • 
Cibali fahri.kası alıçılığı 
Kutu fabrikası ahçılığı 

11 
12 

1- İdaremiz.in Cibali fabrikası memur ve amele lokantası, kutu 
fabrikası ahçılığı !Yeniden eksiltmeye konmuştur. 

BEYOGLU VAKIFLAR DIREKTÖRLÜGÜNDEN: .,, .... __ , ________________ , 
KiRALIK EMLAK Resmi Dairelerin Nazarı 

Dikkatine 
Il- Elı:ııiltıne Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 

lı:omlsyonunda yapılacaktır. 

m- Şartname ve yemek fial lı<;te:leri h~r gün sözü geçen fllbeden 
,ııaraaız alınabilir. 

iV- İsteklilerin eksiltme için tayin edılen gün ve saatlerde 300 
liralık deııozitolarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri lliın olı>-

nur. (6869) 

* * C"ıul Mikdan Mu ham· Ytsde Ekait.e 
mu B. 7,5 Saati 

&ati ıılalıalleai 

Beyoğlu Katıp Mustafa ~ebi 
• Şehit fabtar 

Galata Şahkulu 

• Yenkami 

• • 
• • 
• • 
• Sultan Bevazıt· 

Sokak No. 
Ahududu eski B•usa 29/l 
Anaçeşme 6/1 
Şabkapısı 22/l 

M. Ali Pş. Han 58 
44 

• 43 
• 33 

Mumhane iskelesi 98, 163, 159 

Cinai 

Ev 
DiilıJwa 
Oda 
• 
• 
• 

Hüdavendi.ı:ar hail 
11822 

J.542.800 h.i.se 

Kağıt ve tabı malzemesi tedariki lıususunda uğradığımız ı:rıUT 
ıruı.ı.t do.ayısil" kağıdJanmızı idareli lullanma.k mecburiyetınde 
kald.!1' Hac:.mkr;mizi küçültmek ve yazıları daha ufak puntuıarla 
di.mıek gıbi t..db•rlere baş vurııım• !ltı aimleden olarak ş mdiyf 
kadar 10 puutu iı2erinden diıilmelı:te olan ilanları 15/9/939 tarihili' 
den •tibareıı 8 puntu He ıiizıniye ikaJ:ar verdik. 

Şekli 

teminat • Arab caınii MaıltaracılııY 16/12. Arsa 1/2 pay 
}Jur,.fatın lti~çülmesinden dolayı ilanlar hiç bir eksikliğe :na

ruz lıalm1yaca!c yalnız ~gal edeceği yer ve hacım kısılmış olacak· 
tır. 10 puntu ile t puntu arasındaki nisbeti mubafaia için ilanlarıll 
beb~r saı>timin<l~n §imdiye kadar tatbik edilmekte olan tarifedell 
yalnız or. kur:.ış fazla iiact alınacaktır. 

Lira Kr. Lira Kr. Fer;köy Fransız rnezarlıf{ı karşı" ll5 İlıi oda 

Yangın söndürme 
levazımı 

&kalem 1010 84 75 85 Açık Ek. 14 
Yukarıda yazılı eınliılım 31/5 940 günü sonuna kadar kirava verilmesi açılı arttırınava konmuştur. 

İstı:klilerin 11/9/939 ı:ünü saat 14 de müracaatları. (6878) 

Yangın söndiirme 
Aleti 

279 adet 2985 39 223 90 • • 14,30 - KADIKÖY- VAKIFLAR DİREKTÖRLÜ GÜNDEN: Netice itib'lTile bir ilflnın 10 puntu üzerınden diztlmesile alı
nacak ücret avnı ilanın 8 pun tı:. ile dizilmesinden alınacak ücre

tin ~·.-ni olacal<:ır. El'mizde olmıyan sebeplerden dolayı vaki a,u 
deği~ilı:lij!ı maz ır görmelerini rica ederiz. 

Yangın &Öndürme 
eczası 

178 • 356 00 26 70 Pazarlık 15 

Kum torbası 9'1G • 1073 60 80 52 Açık Ek. 15,30 
1p merdiven ~ • 34 78 2 50 P8211rlık 16 
.Geçme merdiven 31 • 504 50 37 83 • 16,30 

1- Şartname \>e müiredaı listesi mııoibince yukarıda miktarı ya
zılı yangın söndürme levazımı hizalarında gösteri.len uS14ilerle satın 

alınacalı:tır. 

II- Muhammen bedel!.eri, muV'akkat temınatları, eksiltme saat
leri hizalannda yazılıdır. 

ill- Eksiltme 25/IX/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat şulıesindelti Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V- İste1tlilerin eksiltme i.çin tayin edilen gün ve saatte % 7/ı gü

venme narasile birlikte mezkür .komisyona gelmeleri ilin olunur. 
.7027. 

* * 

Mıılıa• 
•en 

lumeti 
Lira K. 
47 13 

659 28 

140 97 
202 02 

85 10 

Muvalt· 
kat 

teminat Semti 
Lira K. 

3 54 Bojiazıçi 
49 45 • 
10 57 Kadıköy 
15 15 Boı(aziçi 

6 38 • 

Malıalleıri 

Cenoelköy 
Kandilli 

Rasim pasa 
Kuzguncuk 

Soltağı No. 

Abd loğlu 10 
Derman 1.3 

İstanbul Defterdarlı2'ından: 
Muhammen 

satış kıymeti 

Lira 

Eminönü Ahıçe•f'tıl mahallesin.in eski Çooançeşme yeni 
miktar malıaııt-n B. 'la 7.6 teminat elsm.e Çobansuyu :;oka~da ltain eski 8-10 yeni 12 sayılı üstünde 

Lira K,. Lira KT. ş•kli ... ı; üç oda, bir bata b'r ocıJtlığı m~temil altmda bir mağazası 
Ciııd 

Ağır Imel 24 Ton 1680 - 126 - Açı.il ek. l'I olan gaınimen1<ulün ikide bir hissesi. 

yağı Beyoğlımda Feriköy !kin<;i ltısun Cumhuriyet mahallesi-

25-0() 

Bulaşı.k yıkama nin Fransız mezarlığı Davulo~u Ergene.kon ve Tayyareci 
makinesi tulum- Fehmi sola.klarında ~ni M, 56, 58, 60, 62, 62, 64, 61/1, 64/2., 
bası ile 1 Ton 950 - '71 25 Pazarlık 15,30 64/3, 64/6 ve 54, 53 60, 62, 64. 66, 2, 2/1 sayılı sekiz dül>:kiını 
Çivi mUbtelif müştemil apartımanıa 360 da 20 hissesi. 1528 
boyda 80.000 K,g. 12262 ~O 919 68 Kapalı Z. 16 Yukarıda mevk: ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizalarındaki 

1- Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı (3) kalem malzeme ·muhammen sat~ bedelleri üzerinden a~ arttırma ~e .müUuyeUerıl 
bizalannda gösterilen usullerle satın alıııacaklır. ı satılaca~tır. !hale ll/~/939 tarihine JDiisad f pazarı.,sı gunu. s"'.'t 14 

Il- Mııbammen bedellm ıın;vak..kat tmıinatlan eksiltme ıa;deri dedir. Satq tıeee!! ~~·n olup ve nalrden veyahud mubadıl l.kincı ıe:t-

hizaJannda göısterihniştir. 1 tip tasfiye vesi.kasHe mahsup edileceJsjir. Ta~pl"':'.n ~ 7,5 pey a.kçele-
ın- Eksilt.me 19/IX/939 ıalı fiinü Kabataşta Lnazmı ve Müba- rini vakii muayyninclrn evvel yatırıp 1'.,'ezkur .gun ve saatte. De:fter-
... ..._,~.ı-•-< alım .. · d ~·•· -'-•·- darlık Milli lmıli.k Müdililliiğünde muteşekkıl satış komısyonıma yaat ,,.............e&.0 a.oırusyonun a ya,,_c..,..,.. _ 

IV- Şartnameler her gün aözü geçen fUbeden parau:ı. alınabilir. ı! ;m;ur;a;ca;;a;Uan;;;· ;;;;;;;:;;;(l'E;;;;t;;;9);;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=:;;=== 
V- Bulaşık yıhma makinEsi miinalıasasına ~tira.k edecekler ., ı 

miilıürlü teklif mektuplarını bir baft• evvrı tütün fabrikalar "'besine ı· t bul B l d. · hanları 
tetkik edilmek üure vermelidirler. l . s an e e ıyesı 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan güııde % 7,fı güvenme :b---------------------.... ---.-..:1 
paralarile ve ~i muna'lıasuına girecekler mühürlü teklif mektubla-
nnı kanuni "YeSaikle " 7.S güvenıne parası makbuzu veya banka te
minat melrtubımım ihtiva edecek kapalı zarllarını iba'.e saatinden bir 
saat evvcl mezl:.\ır komisyon başkanlığına makbuz mıllalıilinde ver-
meleri lizımdır. (6880) 

SabJp "llefrlyatı idare edm Bqmuharrtn 

&'l'Dl tzzn BENie& 
a.aıdıt' y- SON TELGRAF Matbauı 

No. 81 Yazan: RAHMi YACIZ 

Suvarinin sabrı tükenmişti. T ahtelbahire had
dini bildirmek için ° ateş ,, emerini verdi 

elnfıaa Mklliea ın.r.-ıar Al]'GD :f1İ- , 
•unde ,.,..,. bMrblar nw:r...,a ce
llrdller. 

Top. a.inc -C-DM• tlurd1111:('U defa 
7lne curı..ı~ Oüu Sa-aa bocertııc
&lzllfi ıa-n --.ıudL Zavallı 
lf"dlkll, bu nlt'he&ab ........... nın mu
ka.ddu felileüai hna.blı7or, korkg -
&undan ttrtir Utr!yordu. Klav\ e b• -
lımdui11 7erda haykırdı: 

- Ahmak henf Oi.k.kat et? Hava-
7a abyorsun' A nı i~i !Mısabla• 

o.ka. Sabo beşinci mermıyl b.iz:ııat 

nl;:ın al:ır.ık alqledı. Çılı;an ennı, 

Yarlılııarın l'liv e lı<>I l'fli. Zi-

- Bır isabet al . Bır ·1 , bır ya
rah var. 

Süvari, ~I rttlti <ilr'el.< arbk 
sa.brının tnst.ığını duydu.. lfala, mUt
h.if bır aciz içinde bulunmasma ra« -
men ateşine ba;vun1ıaktan geri kal -
mıyan tahtelbahire haddini bildirmek 
ic:in kumandasını \·crdı. 

- Aı..•. 

Yarhi.sar.n baş tcpo ile ~le bor -
dasmdoki ıki topu mu bır lnfiU)ı:la 

ıı klerl sarstı. İki pamuk dem•tını an
dıran be beyaz iki d~man ymnağı 

topbnn atzuı<Ja belirirken. Yııumz 

tahtelbah.irın.n clurmad< n S. O. S. çe-
fii k.a a r.IPol' ~tWer • km :mim urem korkunç bir catırtı 

ÜsJ.üdar - Şile yolunun Şile kasabası içerisine rastlıyan 444 metre 
ıı.tiindekı kısmının PSa.Slı tamiratı açık eksıllmeye konulmuştur. İhale 
18/9/93'1 paıar•.,si ı;ünii saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Mu
hammen bedeli lo.!S lira 11 lı.tml§ e ilk ıetninatı 78 lira 39 kuruştur. 
Şartnamll! z.obıt ve muamelat müdüı:iüğü kaleminde görülebilir. 
rabbler:n 919 yılıra aid l.ical'et odaSJ ve buna benzer en az 800 liralık 

1 
iş yaptı !arma tiair ib;;leden 1 gün evvel Nafıa Müdürlüı:üııden alacaJı:
ian eblivet vesi.lı:a!:m ve ilk teminat makbuz veya mektubları i ihale 

günü muan·en saatte daimi encümende bulunmaları. (6911) 

ile yerinden fırladı, tahlelbııbinn ;,a- d.., gönlındU.. Trilolı birkac •nr.n i-

"'~ clonlze dW;hi. Cıkaa sular ~. tıpllı Olmüs bir baldı IJbi 
Trilmıu ga.den örttiı. urlüaW dönerek suya dalın,., bir daha 

.K.Jav;re. tepesinde şaklıyan bu mer- denizin yüzüne cılanarnak Uzere mü-
miden fena halde tirkmi.i:ş1 yüreği ~- ebbeden ıvrarmararun. derinliklerlne 
zına getmi:ş, ödu kopmurıu. comüfmUŞfü .. 

CıliPD gil>ı baykırd1: Yarb.lıiar alir'atle: 
_ 'J'orpidoıorı.. TorpMlolara en- _ Mayna filika~ 

eclın!. Yaptı_ ~ p~r imla lnlnlı. -
Sabit duran Tritonwı tarp.ı• lo-

vanlan, içerilerindeki katil _,.,,....... :ı..~ 308 -ın. ilenclr, taht.rllıalmm 
..... bir ,..Jaıı kayıp °" ~ ba'alıt>-1 bat1Jğı --.. daw:io ;ııılmude çır

pınaa Fransız bahriyel.i.lui.nin ,.anma lar. Faka~ tam istikaınet alınanıadıgıı 
!~~ ı saı ·1 to ·d ıar seldi. Dw-du.. Bunları birer birer deniz-i.Çin, tt ~a cın ıverı en rpı o 

Yaı·h.isa.J:ın bordasına muvazi bır bat 

1 

den ('lJtannaia, toplam.ufa baıladt. 
üzerırıdr koşa koşa, destroyerdftf tı- Yarım s:rat sorıra Triton muret.tebatı 
zaklanı &itW... tamamen ltıırlanlmııı, .iAbd aldrğı sı-

Zı;ııa Jlo:y, idrar gürle<!. rada, kasaı:., kaPlliı il birlikte deni-
- Ateş!. ze yuvarlanan ft bybro)ım Dtind kap-
Yarhi~ uc topu tekrar 1iddetli tanla yaralı bir halde mancada yatan 

infiltlklarla gökleri sarstılar, Silıvri iki neferden maada butün mWrttebat 
s.:ıh!Jlttinde aJd~ler bırakan ,Umbdr- deqfrılmiştı .. 

tüler arıı.ında tıddelll bir tarr.ıb işi- Esirler Yarlılaanı getırlldı1n Kıç 
tlldL Lütrı kaptan •tlvııriıre rapw rtll: ııiiverte:Ye •-lar. Sınılrlam ltıya -

- Bir Jsabet\ 
Trıtonım etrafına n mermııenn 

ı;Tkanlıiı, goge f~kırttıi> suJ:ır lehtel
ba hiri örtnrlllti) Bi lllJJı;J<" ııonra ~ 

nıdm ~dana çıkan dilfmm t:ıhtr1" 
bah!riııln iskele boı- -Jandıiı, 

mute kıben alabora cildut>ı dntrey~-

frtlerile bir ııını:ra daiktilcr. ı:rı başla 
suvan_ kapitm Öien KlaV]"e, OIUJD ~ 
nmda posbıyıkluında su zerreleri ~ 
rıldıyan çar!<çıbw Br- daha ııon
ra da riHlıe ınrasıı .. boşgedilı:li, !oPÇU 

ve torpido gedıltlılerl, mil.rrlıelıRt :raıı-
~ dunlular. (Dftxımı ı:eJ 

Cins' 

86 metr,_. murabbaı arsa 
Beş odalı ahşap ve bahçeli 
tamamı 

97,5 murabbaı arsa 
Yarım Jı:aı: r dükkan 

evin Teknik Okulu Müdürlüğünden: f 
1 - Yıldızda hulun~r. O.lru!unıuza aid 12980 lira tahmin bcdellı 1 

kalem dolap, masa. sıra v~ sair mobilya kapalı zarf usulile ihalesi.!,~ 
pılmak üzere 18/9/939 arıhine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de eP" 
meye kon.muştur. 

1 2 - İlk tenin~t 974 liradır. İsteklilerin ilk teminatı yatırmak '°' 
/ şartnameyi gorme:. üzere Ellısiltmeden bir gün evveline kadar okllla '" 
mezkiır gür.ile 249() s<yılı kanunun tarifatı dairesinde ve şartname ~ 

Fatıh ıkınci sulh hukuk mahke- cibi taru.i.m u:kcekleri teklif mektuplarını eksiltmenin yapılaca[ıı 1. 
mesi satış m<murluiıundan7 sek Mühenıli.s mektebi mubaııebes:indeki .komisyona makbuz mukabilil" 
Olımpıya Marta. Melpomeni ve de verrrderı liı:ı.ımdl!'. 

1 

_
1 Mıltiyadın n şayian mutasarrıf ol- Posl.'.?da vaki d:mı.k gecikmeler naran dilı:lı:ate alınmaz. liD' 

du.klan Faübd Edirnekapı Hacı 1--------------------------
Muhittin mahallesinde Fevzı paşa 
caddesinde eski: 104/88 yeni 285/1 
No. lu arsa 72:2 .metre olup cep
hesi 2. 72 dir. B7 tarafı kantarcı 

LEYLi Te NEHARi 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
Ali arsası bır tarafı Olimııi.ıra Mar- Waıwuı. Galata Paıta kutusu 1330 
ta ve Melııomeni arsası arkası İs- İıızari Fl'ıuısıuı. kurlan vardır. OLGUJILuıt İHrDrANLAJUNA JIAZlllv\ 
mail hanesi cephesi Fevzi paşa cad-
des: olan ve 360 lira 10 kuruş mu- Ka:yıt muam.-le:ti Pazar ıunündm maada her «ün saat 9 dan 12 ye 

kadar ~ılır. 
hammen kıymeti bulunan cephesi Okul 18 Eyl61 Pa.arted cünu aoılaeakh•. 
Uı$ duvarla örülmüş halen boş olup l•••••••••••llll••••••••••••-: içerisinde b1'kaç tane yabani ağaç 
bulunan arsa izaleyi şuyu :zınmın- • 

da aşağıdaki şartlar dairesinde 12/I ı t b ] N f • M •• d •• ı •• .., •• d • 
10/939 tarih ne müsadi! perşembe s an u a ıa u ur ugun en • ' 
günii saat !4. -.16 ya kadar mah - 29; 9/939 paza.tai l(ÜDÜ saat 14de İStanbulda Nafia Müdi.il'ı~fi' 
keme başkatıb.nm odasında açrk . . . 

1 
'ft"r 

arUırmaya çıkarılacaklır. Mubam- u..i.ltıne komısyonu ndasında (7399.57} lira ık"§if bedelli İstanbu. ) 
men ltıymetinın % 75 ni bulduğu nik C>r.ılu tedrisat bill.3sı :zemin .katm<la yapılacak tecrit işkrı ı 
taltdircle ih8'e edil«ek ve aksi hal- eltsiltmeye konulmuşQır. I' 

d: en son a:ttıranın taahhüdü ba- t MU:.avele, eks;J•me Bayırıd.ırlık İşleri genel, husw;i ve fenıı.I f"ıl' 
kı ka_lmak uzere 27!I0/939 tarih>- nameleri, Jll'<ı.İf keşif lmlasasile buna müteferri diğer evrak dairtfıJ! 
ne mus:ıd f auna ıunu aynı saatte görülece:ttir. 
ve avnı yerde arttırmaya devam ı ... _ -'-" tın' 

1 
,.,._.) •~~ 

olunacaktır. ~~"'.""a.l .na ':""" ~· .,( 
ı - Satış peşin para iledir. İşti- lste!ilill!l'm en az btt leahbutie (5000) ~inhk bu işe benzer ış > J 

rak ecrecekler % 7.5 nisbetinde pey tı~~a ~air i~arelerinden ~ış oldu~ vesikalara istinaden !sıan~ 
verecekler. Vılayetıne muracaat1a eksiltme tarihmden (8) gün evvel alınmış e 

2 - İ bu ı:ayrinıenlı.ul uzerinde yet ve 919 yılına aid T'caret Od.ası vesiltalarile gelmeleri (690}1 A 
miiseccel ve ııayri müseccel hak ~ 
sahiblerinın yirmi Jfiin zarfında 
vesai!ti ile beraber müracaatları 
lazımdrr. Aksi takdirde ııav:ri mii
seccel hak sahlblerinin -paylaşma
dan hariç alırlar. 

3 - Tarihi ihaleye kadar oI.n 
bilcümle vergiler hissedarlara, 

Yazan: MAYNE - REÜ> 

- Temsil tropumnnm otuztazlıi, 
Giicoyu H.fa edemeyiz. Gbc:o da 
berlre. .,ıbi lı:cınu.smasııu ~ -
meli ve eserin JJ'M!'WWWUDU ~ -
lidir. ona bunları ö~. 

Rol!: 
- Giiul dedi. bıı sureti<! sen de 

ist.ıfade edersin.. Güco ~. »
terse öğn!rıir. 

Güco tevazu gösterdi: 
- Giico aptal<iır, Güco bir şey 

bilmez kalın .kafalıdır. 
Mari: 
- Amma dedi ev yapmasını, 

kanepe koltuk yapmasını, güzel 
şarkılar söylemesini bilir. 

Frank i!ave etti: 
- Ben oııa okuma yazma öğre

teceğim. Benim talebem olacak, 
yüzümü de ak çıkara~a.k. 

- Calı.sacaıtmı. 
- Medent hayata düştüğümüz 

% 2,5 tella1iye, y:irnıi seııelilı: taviz den hıla hüküm alınır. ı,r 
bedeli môşterive aittir. 5 - Şartname herkes!n f."1;c~ 

4 - Müşteri llecleli ihaleyi mı.. leçeği surette bufıünden itib TP" 
dında vermezse ihale fesbeclllir ve , divanhaneye asılmıştır. Fazla ,, 
J(ayn menkulü yeniden arlhrmaya lümat istiyenlerin satış 39/130 1~ çıkarılarak en çok arttırana ihale ile meınuriyetimize müracaıı1 

edilir. Aradaki fark dahi m~i- ilin olunur. (20359) 

ÇOCUK ROM.ANI No. 20 

.zaman -un de beyazlar cıDi de
~ olacak. Kıymet derinin :n!1>

giııd~ ~ • .ltafamn iôndedir. An
ne ivi :ki taıml lıatırma .ıreldi. Öy
le değil mi Hami? 

Hanri karde:şinin ısözônü tascbk 
etti. 

Q günden itib~ çalışmağ"a baş
ladılar. Güco öyle çabuk llerliyor

. du lı:i, çocuklar <doktor• adını tak
tılar. 

-12-

Tasarladıkları av ayni zamanda 
onlara birçok ~Y daha keşfettiYe
cekti. Ormanın aakinleri malik ol
duklan malikanenin pek az kıs
mını görmüşlerdi. Sah1b oldukları 
malikanede on altı kilometre u -
zunlukta, on selı:iz metro p;enışlilrle 
idi. Kolay kolay ve bir ferde 
2e2İp clolaşılaınazdı. 

Tiirkfesi; ~ ~ 
Ava Rolf ile iki ojlu çı)ı:I~ ? 

elinde yayı ve akik Bay~ 
illl! iki .lı:üçüj(e nöbe~ bırakJ.l~, 
Avcılar armana dalıtıbr. }.l dl 

ların ağaç dallarında sincal>l~~ 
!uydu. Kimi badem kırıp yı .,ı f 
lı:imi atlayıp sıçrıyordu. J115" ,r~ 
rünce yüksek dallara ç1JuP B ,ıı 
lannı dönüyorlar, bazıları el nlf' 
dallarda kalıp hayretle itı5" •il' 
ba:kıyor !ar ve korkarak Jru vı;ı01 . 
rını sallıyorlar, haykırıyor!ıı 01' 

Bu ıtüzel hayvanlar ,ı ıutııP _,f 

dürmek pek kolaydı. ııi": 
Hanrinin parmağı .ııa.vri ~~ 

tetiğe gitti. Fakat birden b3 b~t ~ 
tenbihini ilıatırladı. masııtl' n,ıı 
vanlan, kuşlan oldürnıek ıtli 6ıt' 

Artı.il, 'bir kilometre 1ıaoat ,il, 
de agaçlar seyrekleşme;!€ blla): ~ 
ve yerlerde bir hayvanın a'f ,ıt 
bellrdi. ( Derııınt 


