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ETEM İZZET BENİCE 

Garbda Fransızlar Alman-Taarruzunu PüskürttU 
Bu sabah Varşova önünde çok şiddetli bir 
oldu, Almanların yaptıkları Son taarruz yine 

muharebe 
defedildi 

70 tayyare ile ~oJonyaya yapılan hücumda Lehliler 15 ·tayyare düşürdüler 

İtalyanlar Niçin 
Bitaraf Kaldılar? 
Musolini'oin, bir harbin çıkm881Da mani olınağa 
çalışmış olması ve muvaffak olamayı.nca, lngiltere 
ve Fransa ile harbi göze alamadığından bitaraf 
kalmağa karar vernıİ§ olması düşünülebilir. 

=== 
Yazan: Ahmed Şükrü Esmer 

Geçen halta başhyan harbin en bü-
7ulı: sürprizi mücadelede İtalyanın bi
bn:f kalnuya karar vermesidir. itaı
ıan devlet adaml&rı ve İtalyan gaze
teleri, çıkacak olan bir harbde İtalya
nın, Almanyanın yanında döğü;;eceği

ne dair en ufak ı;\Jpheye mahal bırak
mıyac&Jı: beyanatta bulunmuşlar ve 
yazılar yaşmlf)ardı, Su halde İtalyanın 
bitarallığı naıııl izah edilebilir? Bir 
takım ihtimaller akla gelmektedir: 

1- Evvelıl İtalyanın Almanya ile 
anlaştıktan sonra bitaraf kalmış ol -
ması. Mihver devletlerinin, geniş bir 
tecavüz politilı:asını tatbik etmeğe ka
rar verdiklerini fan.edelim . Bu politi
kanın ilk hamlesini teşkll edecek olan 
Polonya harbinde Almanya İtalyanın 
bitaraf kalmasını, harbe işt.irak etme
sine tercih etmiş olabilir. Bjr defa Po

lonya ortadan kalktıktan sonra iki mih
ver devleti, geniş fütuhat plfuıının tat
bikatında elbirlilli yapacaklardır. 

2- İkinci bir ihtimal, daha hesapb 
ve daha ihtiya\li olduğundan f\lphe 
edilmiyen Musolininin, bir harbin çık
masına ııWii oliruya çalışmış olması ve 
muvattak olmayınca, İngiltere ve 
Fransa ile harbi göze alamadığından 
bitaraf kalinıY'I karar vermiş bulun
ması<iır. Birinci ihtimali kabul ebnek, 
A1man tecavüzünün Polonyada durmı
yarak geniş bir mihver fütuhat politi
kasının ilk hamlesi oJdulunu kabul et
mek demektir ki bu, benUz kat'i ola
rak belli değildir. Bil1ikls Alm<ınların 

Polonya'yı ele geçirdikten sonra bu
rada kendi lııimayeleri a!fında bir 
devlet kurarak İngillereye ve Fransa
ya sulh te.klit etmeleri ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Bu vaziyette İtalya
nın harbe i:stir&ki bahis mevzuu ola
maz. Belki Almanya Polonyada hede
fine vardıktan sonra Musolini. muta -
vassıt rolünü yapmıya çalışacaktır. E
sasen Alman - Sovyet paktındwı son
ra müvazencnin tamamilc değiştiği 

de naz.arı it.ibare alınmak lAzımdır. Ge
niş bjr fti.luhal programı, artık eski 
mihver kombinezonundan ziyade Sov
yetlerle Almanyan1n karar verebile -
ceklerı bir mehele hal.r.! ülı ~· İto1-
ya artık Almanya için eski ehemmi -
;yetini kaybetmiıı:tir. İtalyanın yardı
mından müstağni kalan bir Almanya
nın İtnlya için tehlikesi de o derece 
büyümüştür. Bu teblikenin iki devlet 
arasındaki tesanüt en sıkı olduğu bk 
zamanlarda da mevcud olduğunu u
nutmamak liizınıdır. Filhakika HiUerin 
M usolinjye verilmiş bir sözü vardır. 

Fakat Polonyanın !ıkıbeli bu sözlere 
ne dereceye kadar itimad edilebilece
ğini göstermiştir. 

İtalyanın bu bitaraflığı Almanya ile 
arasında yapılan bir anlaşma netice
sinde mi yoksa harbden çekindiği için 
mi t.ak.ib ediliyor? Bu suale kat'i ola
rak cevab verilememekle beraber, 
b izce, vaziyet ne olursa olsun İtalya 
harekatın inkiııafmı beklemekte ve 

(Deyamı 3 üncü sahifede) 

Bataklıklarda kat'i neticeli 
muharebeler olacağı ümilediliyor 
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SLOVAKYA 

Crphelrrde soa aziyeU 

Armanlar Polonya o:rdusunu tah-' 
mınlerınden daha kuvvetli bul -
muşlardır. Harbin başladığı bir 

\ liıl tarıhmc tekaddüm eden ııün-

,_,n,.N• f~ 

....... 3 
;.~., ~ 

rösterir lıarlla 

lerd<! bazı Ber lin mehafili, Polon
yanın beş gilnd<! isti11i edilecejıini 
ifade edivordu. Halbuki harb baş-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Alman Radyosunun 
Vaziyeti Hakkında 

italyanın 
ifşaatı 

llerlla 11 (ll&cl70, aabalıı servisi)

dlal7anm vul7eU terecldüd u7andır-

mıyau.k oaralıaltedlr. Musollnl Dille

rin dostu ve Almanyanın askeri müt-

tefllı::idir. Lu:r.umunda harekete ce<: -
mlye hazırdır. bu hareket Alp mmta
kasında da. vukua celebiUr. Bitler, Po
lonya harbine İtalyanın iştirak etme
sini lüzumJu ve faydalı cörmemiftir. 

Şarktaki hare.kib.mız bitmek u.zeredir 

ve buc-ünkü tanı hareket. BiUu -

l\lusolinl anlaşmasına tamamUe U:J -

gundu.r.» 

Memleketi Müdafaa Rumenler, 
için Öleceklerini Söylüyorlar 

Varşova 11 (A.A.) - Polonya ı 
genel kurmayının 10 ey!Ul saat 
23 de neşrettiği 10 numaralı tebliğ: , 
Alınan hava kuvvetleri, bütün \ 

gün bombardımanlarına devem et-

miştir. Ostrawie'de, Mazowieckie
de ve Bug hattı üzerinde çarpış -
mal ar hala devam ey !emektedir. 
Dllşrnan, Varşovanın civarından 
geri püskürtülmüştür . Varşovanın 

garbinde düşmanın zırhlı kıt'aları
nın tahaşsüdü müşahede olunmuş

tur. Cenubda San hattının garbin-ı 
de muharebeler devam ediyor. 

Ka. Anclre 

Polonyalılar kahramanca dayanıyorlar 
Paris 11 {Radyo) - Varşova 

mukavemet etmektedir. Alman 
taarruz hafiflemiş ve ilk gün -
!erdeki şiddetini Polonya ordula
rının kahramanca mukabelesi kar-

~ısında kaybetmiştir. 
Polonya ordusu Varşova cenu -

bundaki mi.ıstahkem mevkilerde 
ve Vistül gerisindeki (Polonya ma
jinosunda) tecemmüünü tamam -

lamaktadır. Şark cephesinde bü -
yük ve kan:ı muharebelerin, hatta 
mukabil Leh taarruzlarının daha 
on beş gün sonra kadar başlıya -
bileceği tahmin olunmaktadır. 

Romanya ve Yugoslavyada hazırlık 
Parıs 11 {Radyn\ - Romanya \ caı·istanın da bazı ihtiyati tedbir- ı YI' çalıştıi!ı anlaşılmaktadır. 

ve Yugoslavya sür'atle askeri kad-/ !ere müracaat etliği ve hutludla- Macar Haricive Nazırı henüz 
rolannı tamamlamaktadırlar. Ma-. rmdakı tahkima:.ı sür'atle bitirmi- çağırıJdığı Berlinden denmemiştir. 

Garpta Alman taarruzu püskürtüldü 
Paris 11 (Radyo) - Bu sabah 

fecirle başlıyan bir Alan muka
bil taarruzu geri püskürtülmüş ve 
Fransız· - İngiliz kuvvetleri tara- ı 
fmdan hezimete uıtratılan mütear
rız Alman müstakil fırkası takib 

edilmeğe başlanmıştır İstikşaf 
tayyarelerinin raporlarından Al
manların cepheye yeni kuvvetler 
getirdikleri ve bilhassa Landau, 
Linburg, Valdber'e motörize kuv
vetler vığdıkları anlaşılmaktadır. 

Fransız kıtaatı Lüksenburg mın
takasında bilhassa muvaffakiyetli 
ilerley~ler kaydetmekte ve istih
barat komiserliği haber vermekte 
çok ketum davranmaktadır. 

Fransızlar Alman tayyare/erini kaçırttılar 
Paris il (Radyo) - Bu sabah 

Sarbrük mıntakasında Alman ve 
Fransız avcı tayyareleri arasında 
şiddetli bir hava harbi olmuş iki 

Fransız tayyaresine mukabil se -
kiz Alman tayyaresi düşürülmüş 
ve Alman tayyareleri yirmi daki
ka süren bu mücadelede harb sa-

hasından k2.çmışlar ve 120 millik 
·bir mesafe dahilinde takib olun -
muslardır. Fransız tavvareleri üs
lerine avdet etıni$1crdir. 

Çek ve Avusturya bayrakları dalgalanacak 
Paris Jl (A.A.)- Neşredilen re~mi 

bir tebliğde mühim Çekoslovak ve A
vusturya k.Jl'aları teşkili için muktezi 
ilk elemanların vücude getirildiki bil
dirilmektedir. 

Fransada yakında Avusturya ·ve Çek 

Hol anda 
Londra il (A.A.)- 6 eylulde Rio -

Claro vapurunun mürettebatı bir Ho
landa vapuru tarafından A.sor adaJa -
rında karaya çıkarılmıştır. 

Regeut Tiger vapuru 8 ey10lde ba
tırılmıştır. Vapurun yolcuları ve mü-

Almanya 

bayrakları dalgalanacaktır. 

Diğer t.ar&ftan Fransada oturup baş
ka ınilllyctlere men~ub olan binlerce 
kışi askere yazıln-ıakta ve bunların 

miktcırı gıttikc;e artınaktadır. Bu yUz
den ycnı ahzı asker şubeler• te mec-

buriyeti hasıl olmaktadır 

Yabancı gönüllüler ya muharebe bir
hklerine verilecek ve yahud arzu ve 
kabiliyetlerıne göre milli mü.dafaa ser
vis:lerinde çalıştırılaraklan:hr. 

sahillerine mayn döküldü 
rettebatı bir Belcika \:apuru tarafın -
dan kurtarılmıştır. 

Diğer cihetten neşredilen bir Holan
da lebligine göre Holanda bitaraflığını 
müdafaa etmek üzere Şimal denizi a
daları arasında sahillerine mayn dök-

m\Jştür. 

Almanyadan verilen haberlere gOre 
VHlem Vaneviche jsınindcki Ho1anda 
mayn tarak gemisi geçen cuma gü.nu 
bu mayınlt'rden birine çarparak bat
mıştır. 

yeniden asker topluyor 
olan kimselere 11 ve 12 eyl('ılde ma - Bunlar, ~mniyet servislerine veya { 

hallelerindek:i polu; komiserhklerine muavin servislere kaydediHp de henüz j 
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Bu sabah gelen tren 
yolcuları anlatıyor 

''Almanyada hayat tahammül 
edilmez bir hal almıştır,, 

Dunden ltlbattn muntuama.n caht
maia bat!IUIUI olan Solon <!ı;.spnal 

bil sabah da lam vııllllnde selmişlir. 

Şu farkla kJ bundan evvdkl ekspres
ler Fransanın Kale llmanuıdaıı lllba
ren yolcu geUrdlklerJ halde, şlmdi 

Semplon, l'aristeu kalkmakladır. lkı

n.a.n sebebi İngiUs ve Fransıs C""eınUe
rtnln Man deniz.ini maya tarlata.rlle 
kapamış olmalandır. 

Bu sabah ebpresten ve konvansi
yonelde.n rıkan yolt'Ular an&1:nda Fran
sa ile ilt'aret muahedesini yapan Tiırk 
heyeti ansından 1erkn Bankası ma
amelit mudtıru Adnan Bil&""i ile l! 
Tör!< lal<b<Si, lrakh iki ta77ano ubltl 
ile iki doktor, Ltt.va.nyah bir pzetecl, 
Yago~lavYa, Romanya ve BolC"ariS -
t.andan celen yolcuJarda "Tardır. 

Bunlann anlaihklarmm huli. ası 
şudur: 

•- Mareşal Goring1n etten KUR 
söylediği nutuk YugoslaVJa ve Ro -
manyada. "-Oiuk bir duş tesiri J'apmıf
tır. Bilhassa 1\-lareşalin •YugoslaVJ& Ue 
Rom&ııu bW kızdlnnaJua ..., demek 
olduiunll bdlrlen şeklindeki e_,..ı 
bu memlekeOerde ilühlaf Ye asabi -
7eüe karş.tlanmlfbr. Si3'ui mebafllde 
bu ~er Mareşale J'&ll1tbrılm&lll.lf ve 
kendloinden daba alu'ba41ı lıir Dili.ilk 

lıeklenmekte olduf1ı lıer tarafu ııô7-

lenmltür. Nutuk Yaq"osJ&VJ'& lle a.
ma.nyayı korkufm•l!Qlftır. B• wm -
lekeUer almakta oldukları askeri t.ecı

birlerl sükUue&le hemen her l"llD ta.11:
vi:ye etmek~dlrler.» 

Paris, llema ve BerliDden gdu 701-
cul&r da şunları auıa&au,1.arctır: 
•- Parlse Almanlar tarafmdaıı bir 

kaç kere hava hücumu J'&JQ.İm.lf&ar. 

Fakat Alman &aJ'J'a.ttleri Fransa lııu

duduudan &irer clrmn derbaJ her ta
rafa haber verilmekte Ye Fransnfarın 
haurlaJIUf oldllklan matltlt haYa ıılltlf 
mildafaası faaliyete rorirllmdtedlr. 
Şillldi3'e kadar l'ransa7a 7a11ılaa 9" 
baTa hiica:mRDda J\lmaa ta771U'drri 
bir kk bol!'ba aCamadan ric'a&e mee
bv edllmltlerdlr. 

İtalyanlar ise son ıunlerde Türkle
re karşı m..-ıort.ı laınamlle de

t~. ııı...ıı il- Turk -
ita11a.~ .-ı•PHa.n llarardle ıı.ıt
....ıı.ım.ı.ted. İtal7aalar firtt .. ,. -
yahlaroıa İlal7aam ~he kal1nea clr
Qtt<ilıol ve blıoaeıoakJ>lı Tiirtıi7e -

nin b'taraf kalmakta de,·am rdtteital 
söylemektedirler. italyanlar 'l\ırk .. 

İtalyan ti<ar.ıının bacmııenı. revta
lide bir lnka.afa muJıar olll<'aemı da 
be7aa e~Jerdir. 

BC'rJJnde ha)·at çok cuçlf'fjntislir. 
Sabu.D hl( kalma.nutur. Almanlar 

bunun 1erJne kaim olmıak iiure bir 
madde buJ.muı;larsa da bu. köpurmedi
ilndm AJmaglar •lk;ifrt etme•tedir. 
Tamda edilen yeul c-ula 14leüı:tıe gOre 
palaleoin 7"1lmleSI ve mlktan rbest· 
tir. Bir Alnı:ın haftada 900 vam et, 
90 gram ~rt',·aiından fazla ibl:illte 

buJıınamaz. Yumurta ve kah\·e bula
bUenJrre bunları kullanmamaları JçiD 
emir verilmiyec~ktlr. Alm.a.n halkı 

İn&ilt.f'renln harbt- cirmif olmasmda.D. 
.iOD dettee tf'f"SSur d11) maktadır. Bau 
Almanlar toı Jr- demrk&.e-dir: 

- Dunyada rn ku,,·elJI ikJ trY var .. 
dır: Biri Allah, oburu İncille~- İn -
«ilte.re.niıı harb lliin etmesi Almanlarm 
.kavvei .mane,·JyesinJ Nk ~ tır.> 

Ahmed Şükrü 
Esmer 

Ar~ ..... i.. 
tanbul meb'av: ve 

deierll cI.ıt pollllka 

mu.h.arrlrhnh Ah -

- Şukru Emıtr 
.._., IJ(in.k .ıı;tı parli -

meniola.r konlt·ran· 
s.uıdan memlekeMı 

dWıml'flur. Okuyu

cularımn; e&kW ,-ı .. 
bl Şukru E-ena 

kıymeUi dıt p••titik-. 
yu:ılarm.ı Suu f<J .. 

P'Al · lllJllanau 
A. . Emtıer bWacaklariır. 

it.a.11aa.m bitaraf vui1et1Jli tahW e
tlrea 1111: J"&.IWIU bQii:a baP'•••te sii
tunJ.a.nmwla DetredJJ"oru.&. Diif'r :J&a• 

- da 1a.mıda.a ltiharell d>Jf ... -
Jitiku sutunumuzda b111af!aksınıı.. Ah
med ŞUkrü Eanere, si.tununda veka
ı.ı ed•n arkadaşı.mu Ali Kemal Sun
man da yine kıymetli m~salsinl Soa 
TeJcnf• diler -lann.ıa lmuJı 

... e ı.uua. 1ıuıları ile: d~vam ettitt • 
uktlr. 

Amsterdam 11 (A.A.)- Alman ııe

fıorberliği şahsi davetnameler gönde
rilmek suretile deY&m etmektedir. 
Dortmund polis şefj, emrine verilmiş müracaat etmelerini bildirmiştir. sil!ih altına "çaj.mlmamış olanlardır. mlilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim..;mliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Son 24 saatlik hadiselerin 
hüliM81 üçüncü sahifemizde 

1 Meclis 
Bugün 

Toplanıyor 
Ankara 11 (Hususi Mulıablrl -

mı.den)- Türkiye Buyuk Mllld 
Meclisi yu talUlni bitirmiştir. 

Busun saat 15 de ilk toplantıwu 
1aıımaktadır. İlk lotlmı rumame

&inde :m.ıihim m\l&akere madde

leri yoktur, Fakat, hukümetin ha

rici siya et hak.k.mda. l'ıılecli!ııe Ua-

h&t vermesi beklenmrlr..tedir. 1 
1·a.rm da M'ttli.$ Parti arapu 

toplanu.aktır. 

1 Ki SACA 1 , __ _. 

Dimyata Pirince 
Giderken .. 

Polonya7ı te.eld<n nmelı, kuçiik 
devleUeri yerleriaden Jnpırclatmamü, 
bliyiıklere de: 

- Eh.. Olan oldL İtte, l>lz f11 Du
lli&' ve Koridor itini she yardım ol
un dJye prrabuk halledlverdik. Ar

tık, bh. sulh ma&a.Qna otururu%, s de 
bu emriva.kH kabul ederslniı, olup 
biter_ 

Dcmtk, belki bir wnid ve takliktl. 
Falıat, İn&-lllue flmdi: 

- Sonuna •adu!. 
Deyip dt> üç ae:nelJk bir harb için 

hau.rlandıiını illin ediverince işin şekJi 
deiişU. 

Bu vaz.iyette1 büyük haya) sahlblerl 
İ(in, dimyata pirince ı-lderkeu evdeki 
buJgurdan olmak.. kaycısı da var kJ 
hakikaten ta alanılmı:racak mevıu 

ddll •• 

(Diğer telgraflar 3 üncü 
sahifemizdedir) 

Saracoğlu 
Moskovaya 

Gidiyor 
Aukaradan Terilen haberlere 

l"Öre HaricQe VUDJ Şükrü Sara.c
oil• yakında Moüova7a dcleeek
tlr. Vekilin hareket tarihi henüz 
malüm deiiJdlr. Bu se,-ahaUn, ev
velce memle:kethnhe c-elmit bu
lunan SoVJet Hariciye Ko"'lser 
Muavini Potemkinin zb'aretj,:j J
ade maksadtle yapıldıiı aala.§11 -
malıladır. 

l Şükrü Saracoilunuo Moskoya I 
:!leya.ha.tinin ne kadar surtteli de 
benU. belli deilldir, 

Yeni devir 
Büyük mes'uliyet devirleri buyuk şahıslan arar, yahud buyuk phıslar 

i!•delerini büyük mes'uli7ct devirlerinde bulur. 
Avrupa maddJ ve manevi bünyesinın misilsiz bir ihtilale docnı ııttıgı bU 

ana baba günü arifesinde, bjr milletin güven istikameti, Allahıan ~ başm• 
dalti bı;yüklerdir. Hele bu millet, Türk milleti gibi, gari> dunyasında old 
kadar prk üleminde de bellihaşli bir mukadder ve htlvı7et teowl eder e 

Bu anda millet btiyilklerine dUşen borç, butun kanunları ve ılleıJerıle it 
ve dl§ dünyayı tanımak, sebebler ve net.ieeleri en in<:e muhasebe eleklerindıen 
geçirmek ve birbirine zıd bin tesir ortasında mılletlttl en doğru 

sürmeyi bilmektir. 
Avrupa en1peryalist ve kapitalist Alemınin. teuııdJarını topyeki.ı.n 

etmek hamlesile birbirine girdiği şu anda Turk mıllet, başında bır 
İnönü, bir Fevzi Çakmak bulduğu ic;:in bahtiyardır. Harıkulfıde e gidt-n mu
vaz.enesizlikler yerine ni.ımayışslz aleUdeli.kler üslübıle derın gorGş \e e ·m 
akıl mümessili bu ilti kahraman. bizim i\:İn \e bu anda ne buyük talı en'. 

Bir ayağı şarkta, obtir ayağı garbda, tekevvün da\'"alarınuı en teLnıne gi

rişmlş bulunan Türk milleti, bence Avrupa kıyametinden h~y:ı:t. ksiri e o 
şerbetini ayn.L zpman ve mek:ında istihsal cdebılec-eği, yepyeni b r -de re gı 

bulunmakta. 
ıtcmen her bi.ıyük milleti, ya t:ım bayat, ya tam ofilin davas· ka 

bırakan bu Sıratköprüsu yolculuğundan, bızi b1r tam hayat bölg ıne çıkara 

'kılavuzlar b~sım.ı.zdo.dır. Se-,.; ınelım!. NECİB FAZil. KISAKÜREK 
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Sonra, arlı:UI keallııll. Ben, mabalı:e 

-ın bltllllnJ 11&1111etmı.llm. Dtla, 
Jlladaaı Allaaıua 1ma1n1 tekrar ıraae
&elenle ırörmiJ'eJ'lm mlT. llleier, -
hakemell. UU devam eııliJ'orm.._ Fa· 
kat, ıırlllı:, - ııafhaJ'a ıelmlt- Madam 
.... blaruwı tee.ı,...ı lalealJ'or. 

Silah 
Sesleri 

Belediye atlı nakil 
vasıtalarını kaldıracak 

Maginot daha 
kuvvetlidir 

Bu saba~tan 
talebe kaydına 

itibaren 
başlandı 

Yazan: Ali KEMAL SUNMAN 

Yıldonümlı oldu. Yirmi be~ st ot ev
vel buatlnlerde Jofr Almanların tC:1.ar
ruzunu durdurarak Fransa için Marn 
z.alerini temin etn1işti. Jofr bugün sal 
dejıldir. Lakin yinnı beş sene evvel 
onun yardımcısı olan General GamJea 
buıUn müttefik FranslZ ,·e in.anız or
dularının başkumandanı bulunuyor. 
Kariıdaki Almanya ise yirmi beş sene 
evvelki a:ibi delildir; sürüklenmil ol
duğu bu İıarbde birçok mahrumiyet
lerle karııılaımaktadır. 

la Polonyalıları dahi dost ıözlle 
alnq_ Tllrl<IJ' .. lr. 

t..ır raaruıda. Alman ve Leli baJ'· 
bıı iki devlete ald olan pav

ihrerlntle 1an1ana dal&'alant
YIDJ'ana 1•1 P&VJ'OL. Dootca, 

j/lıl-oa •.._ıu ..ıborlar- llelld .., 

ft Al1111111 p&VJ'ODıuulalıl ·-
• her l'ÜD blrblrlerUe dootea •o-
orla<, otmup beraber J'elDK da-

J'b'erlanlır. ea,.aıu. ne ırarlb eD-

cellrmesl baklkalea 
dlr. 
U HAVADisi 

OKUYALIM? 

llarb barKilma dair - ft ..,_ 

maJllmal alıpımıdıfl lfla blıwiı; 
aJar flliJ'ei .. .,. .... Fabl, lıa 

m•h•lr••"tar. CtiakL llarlt 7e
lfMlm laavadbı ..-ı., leslla o4Ulr ld, 

kolaJ' bir .. tletlldlr. 
- alııe, lıllfka bir aloal ııilJ'llJ'e , 

• Allll ..... ıraru. ı.rarı ......... 
lıllm..ıa Uıl bavadillerl bile KaeriJ'a 
lılı.tı"' ,,. lamam .-.,. ..... lhMJA, 

paetelenlen birinde fÖJ'le bir ba· --.. - orta -•teblenle bdnl.r 
... __ blralulmJttır. Bit bir deilllklllı 
11111111.ıım,.aeak, meklebler, ıreııeıı oene-

1- , ... kadralarla illan e• ael;lenllr. 
Bir ıı..ıı:a ıraaele fÖJ'le J'UIJ'erd• : .. ___ '"' ~ 

detltlkllk oı ... ı.ıır. Velı:Ale& 

...... ırı J'aıımata baıl•• ...... Y..ı
~ elemaalar lı:adnJ'a alma-

oa 
.. Madam Atbuı nrdı. Methv raa

AJ'larea evvel ıraae&eler, OD-

Ebuzziyazade Velid cBüyük harbde 
Almanların Tanenberg zaferini kazan

ı malan Marn muharebesini ka,-betme
lerlne sebeb oldu. Şımdl de Almanlar 
ilci ateş arasındadır. Bu vaz!Tet belki 
de harbın çabuk bitmesini muclb olur, 
Zaten harbi umumi kime ne kazandır
dı ki; ondan daha feci olacağına ı;üp
he edilmı,-en bu harb nelicede Al • 
manlara da milyonlarca cesedden ve 
on mi!Tonlarla atlıyan insandan baf
lı:a blrşe,- kazandırsın• diJ'Or. 

cmmuain:T: 
Yunus Nadi, Alınan - İtaqan çelik 

ittifakına rajmen İtaı,.anm yeni harb
de bitaraf kalmaaı sebeblerinl tab1U 
edl,yor. Alman taleblerlnin İtaı,.an 
menfaatlerine tJY11W1 olma,yıp lehli • 
keli bile olduğunu tebarüz ettiren mu
lıarrlr dı,.or ki, İtal,-a realist bir sf, 
781elin en zaruri lcablarına unun ba
nket ed!Tor. Bu suretle harbin kıla 

ı91lırmeslnl de lemiD ile inunlıilı bil· 
bir hizmet edebilir. 

SaJ'UD ........, eaalDI J'akan, evini, 
~ - bir lıılan oldaianda 
filplle ... _ bil - -
sinn:NiDdea -~-- ~aeall: ftl' -T. 
LOKANT CiLA& va 

U&FA YAGI 

Lelı:anlaeılar, J'enl J'apılaa &ar
memnan detm-11- itim blllr, .ı.a
ııll de, ae Pbl ldııllıılar Deri liriJ'orlar• 
.... Bele Urfa J'aiı da bet on k
flriadllı:laa aonra, maualı:a: 

- Efendim, J'ai, dlier malaeme de 
pe••••ndl, db'orlanbr. Fakat, ben, 1o .. 
lı:uılalann Urfa J'aiı kallandılı:lanaa 

lı:uıl detllbıı.. Baleb orada lııe, ...,. 

--- ...... ••la-& lelilı:lı:I ·
Uilalo -- ,._.k ,.-. mı
- ........ .,. ... --aleJ'b, lolı:uı

laeılann. bava,.ıeı ııarariJ'enln IJ'I lı:a· 

Jlteılekl -- - al&lı:alan. 
--bellerl ,. ... lı:L. 

lllOZULA..'f SADE 

Bizhl YAZILA& llllf 

- -- ""' - - il--- KaeriJ'a .... mltlı:tlldilr ..... 
-tırler, oıılarm dlltlllldtllı:lerlnl bl-

• akoeltlrir. Dlla bir - ıreldL ... 

Bundan bir müddet evvel Çatalcada 
arkadaşı Arnavud İzzeli mavzerle öl
düren, korucu Rüstemin duruşmasına 
atırceza,da devam edilmiştir. 

Sıiu"tm>ç Yusuf namında birisi 
ııahld sıfatile sorguya çekilmiştir. Bu 
zat ıunlan söylemiştir: 

c- H&dlse günü kırda babam ve 
dJter sığırtmaç Yusufla konu~urken, 

bir aralık birbirini taltib eden iki ıilih 
sesi ilittik. Aradan Uç beş 
dakika geçmeden yanıınwlan Rüstem 
geçti. Omuzunda bir mavzer vardı. 

Kendisine: c- Ne oldu?, diye sorduk. 
c- Hiçbir şey olmadı . .> dedi ve uzak ... 
laftı, ıitti. İki saat sonra Arnavud iz
relin öldürüldüğünü haber aldık.• 
Duruşma diğer şahidlerin de çağın

larak dinlenmeleri için başka bir eüne 
talik edilmiştir. 

Ölilme eebebiyet veren toför 
Geçenlerde bir gün ıoför Kemal o

tomobil ile Tozkoparanda yokuş 81811 
giderken, frenlerin tutmaması yil -
zünden Agavnl namında bir kadını 

çitn!J'erek ölllmüne sebeb!Tet vermiş
ti. 

Şoför Kemalin muhakemesine bl • 
rinci cezada devam edilmifür. Birkaç 
p!ıld sol"llJ)'a çekilmiş ve evrak letklk 
edilmek jJz;ere milddeiumumilije ve -
rllmil. duruııma başka cUne lalik o
lunmuştur. 

- palan ııiJ'leııll: 1--------------1 
- va.,...... p11,....ı... y.......ıa Bin kiloluk ayı balığı 

"'1araalar - ,.uılanlu olı:ll)'orlarda. 
ı.ı- biri -' ~ llllr dllerl Dün balıkçılar bin kilo atırlıtında bir 

&J'I balığı J'akalamışlardır. Bu canavar 
de: oEvvekıe IJ'l J'UIJ'orda amma, •• dün sabahtan llibaren balıkhanede 
ırtınl- blraa _ .. • ıleııll. tethlr edllmete baı;lanmıştır. 

Bil ar...._ - anlaüıh ba mi· 
....... - ...... kelld- celı:l d
nnnü lealt eWflal ••1ed•• Fuat. 
.....,......... ............ lalerlm: ... 

ını1a11 - bdlm J'udanm audırT. 

talea ederek diTor ki, iııgiltere ve 
Fransanın Almanyaya harb il4n etme
lenne rağmen itaı,.anın bitaraf kalma
sı ve bu halde bile itaı,.an • Alman 
ukerl ittitatının bozulmaması şayanı 
dikkattir. İtalya bitaraf kalmıyarak 
harbe llil"l"J'dl Almanlar ona J'ardıma 
mecbur olaeaklardı. Halbuki bu vazl-
7ette, Almanlar iktısadl mü!p!fikler te
min edebl1l7orlar. 

TAN: -
M. ZekerlJ'a Sertel cHarb uzun ııll

reeektin c1l7w. Hitler Polonyayı ez
dikten sonra inııı.ıtere ve Fransa ile 
koJaırca bir ıulh ,-apablleceltıni saru-
70rdu. Halbuki heaablannda J'anıldı. 
Harb İnlillz ve Fransızların son zaferi 
kazanmeJTa kadar devam edecek ve 
Hltlerizm J'UJ'ilzünden kalkınoı,-a ka
dar harb bitmi7ecekllr.• 

YENi SABAH: 

Aradaki fark 
Baaı açıkıriialer, lbllkir J'Oiana lal

mak lslerken, baırön•ii TilrklJ'•nln, 
1914 de•ı Oallllllllı lmparalorlııfa ol
madıimı, bir an için unutmuş olacak

lar. Kanan ve bilkümelln aldıh tld -
detll tedbirler fRDD bba& edrr kJ, ar
alı: bu memleketle pyrl metrn. ıaJ'rl
lı:ananl hl9blr hareketle bnlanalamu. 

Harbi UmamiJ'e ırtren Oallllllllı d.,,. 
leli, en bİİJ'ilk balayı böJ'le bir harbe 
ırlrmekle yapmıştı. Bu kadar ldralı.sls 

olan bir devlet, ttipbeslz, memlekette 
lblllı:irm önllne ceçemes, halkm ... -
rabmı dlnııllremeadl. 

Çllnlı:ü, o urada devletin bafuıda ba
lananlar, devlet ldarealnl daha J'enl 
itrenb'orlardı. Mlllelln aırlım bir nevi 
&eerilbe lalı- ,.._.ardı. 

llaırlln. vulJ'el bô}'le deilldlr. Geııt 
CıunlıariJ'et TirlılJ'esi hDelı:iruı, ıraJ'ri 

DefH al•er-• bile llleJ'daa erme.. 
Baırliıı. deb• demeden leblebi olda
lan• ....,. ...... 

llUJlBAN C.VAD 

Belediye kanununun muaddel 
19 uncu maddesi Belediyeye ve • 
saiti nakliyeyi bizzat yapmak ve 
yahud da bir müesseye devir ver
mek salahiyetinden başka yük ta
şıma vesaiti üzerinde de ayni hak
ları vermektedir. İstanbul beledi
yesi bu noktalan ehemmiyetle tet
kik etmeğe karar verm~tir. Bunun 
için Belediye reis muavini Rifat 
Yenelin riyaseti altında bir ko • 
misyon le!{l'kıkül etmiştir. 

Komisyonun tetkik edeceği hu· 
susların ·başında araba ile nakli • 
yat gelmektedir. 

Beledite reisliği iptidai vasıta 
olan atlı yük arabalarının İstan
buldan tamamen kaldırılması fik
rindedir. Bu takdirde komisyon 
yük tramvaylarL ihdası imkanını 
da tebkik edecektir. 

Reıımi dairelerin ııerbest 
dövizle mübayaatı 

Dahiliye Vekaleti İstanbul vi
layetine gönderdiği bir tamimde, 
devlet dairelerile sermayesinde 
devletin iştiraki 'bulunan müesse
selerin serbest dövizle mübayaatta: 
bulunabilmeleri veya serbest dö- 1 
vizle taahhüdlerde bulunabilme
leri için muhakkak Heyeti Vekile 
karan lazım oldu~nu bildirmiş
tir. 

Oniversitede yeni tedrisat 
talimatnamesi 

Üniversite edebi~·at fakültesi 
profesörler meclisi fakulte için ye
ni bir tedrisat talimatnamesi> 
hazırlamağa başlamıştır. 

Bu talimatname ile fakülte şim
diye kadar tatbık olunan •s:n:f u
sulü• kaldırılmakta ve yerine 
cSertifika. usulü konmaktadır. 

Yani fakulteye devam edecek ta
lebelerden bir kısmı serbest de
vam suretile sırf bir ilim adamı 
olarak yetişebilecek; muntazam 
devam edenler ıse edebiyat mual
limi olabileceklerdir. --Ada suyu ucuzlıya bilecek 

Adalara verilen su fialı üzerinde 
sular idaresi tetkikler yapmakta
dır. Bu fiatlarda yeniden tenzilat 
imkanları aranacaktır. Diğer ta -
raftan Adalara yapılan su tesisatı 
da tetkik mevzuu olmaktadır. Ada
larda yapılan tesisat masarifinde 
esas olarak tefriş olunan boruların 
maktaı nazarı itibare alınmakta -
dır. Haber aldığımıza ıı.öre va -
pılan tetkikler Adalarda su sar
fiyatlarını tenzil imkanlarının 
mevcud olduğunu göstermekte -
dir. 

Barbiye-Şitli yaya kaldırımı 
Harbıye ile Ş~li arasında tre • 

tuarların genişlemesi işi mec -
·buren bir sene tehir olunmuştu. 
Yapılan hesablara ııöre bu tretu -
arların inşası icin biliıhare ev sa
hiblerinden tahsil edilmek üzere 
32 bin !ıra sarfolunmasına lüzum 
vardır. Halbuki Belediye bütçe -
sinde bu sene buraya sarfoluna -

Fransuı mllslahkem battı lı:artwnda 
ve hemen hemen ona müvui olarak 
J'apıJmuı olp Alllllllllann Zlecfrled 
mialablı:em ballmın ,.arııma., bölin 
ıliinJ'a aal<erl mUtıbldlerlnln mUlalea
ıma cöre ca:rrlmllmlılln blrfe:r detD
ııllr. Almanlar, bu battı eolı: aeele ~ 
etmişlerdir. Bara.da ku11•ndu malae
menln IJ'l ol.awlıh ldııllıw J'abana a
tılmamalıdır. Balti, bası klmaeler, 
ballın ın,aaıınm tamamen bllmemlt 
elduiana dalıl Deri aiiriiJ'orlar. 

Balularda ola ıreMlir ki, bandan 
blrkaı; aJ' evvel, Zlecfrled civarındaki 
nehirler, raıda J'aimarlardan latmll ve 
Almanlann metbar miislahkem battı 

da &ular allulda lı:aiıDlt, barab OimDI• 
... o umanlı:l aJam leiaTaflan, mııe
rln, bu batlı derhal lamlre batlallıtuu. 
balti, '-tul neden bu lı:adar ma
bvemelsla uııddıtınm ela, AlmanJ'ada 
ıJiinün mevzuu olarak, aonaldaia 1a
ıulnutlı. 

Mubaklı:a• olan eibel 9udur •ı. Al
manlann müsıahlr.em hattı, Fr&DSU -
lann Ma&"lnot'sana müvui olarak ya
pılan• olmasan& raimeo, mukavemet 
kudreU, harb k.ı7metl, ula miisavi de· 
ilidir. Yapılacalı: bir muı.a,.eae mal
lak ınırelte Alman ballmm aleJ'hlne
ııllr. 

Fnuısuların Maclnol lallhhmlan 
bir ilemdir. Bütün Alman hududu bo
,.anca, Maırlnol, adeta yerallmda, bir 
dün7adır. Topraiın al&mda J'&J'ılaut 

nralanmq kasabalardır. Maa'lnot, dün
ranm en m~ur ve mukavim müs -
&ah.kem ha&tı olarak fObret bulmakta 

haklıdır. 

Fransızlıır, bu bat için mllJ'arlar 
ııarfdmltler. bll"\lOk fedalı:irlılı:lan 

lı:allanınqlardır. 

REŞAD FEYZi 

* Inhi arlar ıdaresi bu :.ene üzüm 
1nübıı:> atını urtttracnk \.e fazla aldııa 
üzi.ımlcrle rna1J, tıkör ıu al edeıek bun
ları ıhrac edecektir. b.:ırıcde lik0rleri
mi7e f la ragbet gOsterilmesı ıhracatı 
kolayla tıracaktu·. * ı ıftik ihra.catn ınenedılıneınıs ol
dugundan bugtinJertie yeni ve mühim 
satışlar beklenmektedir. * Beledıye şehrimizdekL pastırma i
mallıthanelerini sıkı bır kontrol altına 
almıştır. Son zaınanlarda pıyasaya çı
karılan pastırmaların yenilınıye salih 
olmadığı görülmilşttir. Alınan nümune
ler tahlil ettırilmektectir. * Şehrımizdekı butün memba sulan 
da belediyeye devredilecektir. O zama
na kadar sular beledıyenin kontrolu al
tında bulunacaktır. * Şehrimizdekı şoförlerden birçoğu 
orduda çalışmak için müracaat etmiş -
lerdır. 'falıbler imtihanla alınacaklardır. * Adalarla p!Aj iakelelerl arasındaki 
vapur seferleri mevsim dolayısile bu .. 
giınden itibaren lAğvedilmiştir. 

Şehrimizdeki bütün ilk mekteb
lerde bu sabahtan itibaren yeni 
talebe kayıd ve kabulüne başlan-

mıştır. .. b .. t"" 
Bu münasebetle bugun u un 

muallimler mekteblerinde bulu -
nacaklar ve meclis halinde topla
narak mekteblerinin yeni ders yıh 
vaziyetini tesbit edeceklerdir. 
Yapılan tahminlere göre J;ıu yıl 

Beyazıd, Fatih ve Aksaray civarı 
mekteblerinin 1 inci sınıflarıne 
daha fazla müracaat olacağı zan
nedilmektedir. 

Maarif Vekaleti bu sene 'niç bir 
çoCuğun mektebsiz bırakılmaması
nı kat'i surette bildirdiğinden mü· 
racaat nekadar çok da olsa bütün 
çocuklar kabul olunacaktır. 
Diğer taraftan ilk mekteblerde 

ikmal imtihanlarına da ayın 25 in
de başlanması kararlaştırılmıştır. 

Gümrükteki Alman 
mallarının bedelleri 

Alınan ticaret anlasması nihayet 
bulmadan evvel, gümrüğe gelen 
Alman mallarının bedellerini Mer
kez Bankasına yatıran tüccarlann 
mallarını gümrükten çıkarmaları 
için yaptıkları müracaatta ııüm • 
rükler idaresi vaziyeti Merkez 
Bankasından sorarak tetkik etme
ği lüzumlu görmüştü. Haber aldı
ğımıza göre Merkez Bankası bu 
malların tüccarlara teslim edilme
sinde bir mahzur görmediğinden 
yakında kendilerine gümrükler 
idaresi tarafından icabeden mü • 
saade verilecektir. 

-1!

l.onguldaga giden vapurlar 
Yalnız kendi vakacak kömürle

rini almak üzere Zonguldak ve E
reğli l;manlarına gelecek bilumum 
gemilerin sıhhi muameleye tiıbi 
olmakla beraber bu uğrayışlarm
dan dolayı sıhhat resmi alınma -
ması kararlaştırılmıştır. Bunların 
yakacak kömürlerini alırken su, 
kumanya gibi mübrem ihtiyaç • 
larını temin etmeleri de bu mua
fiyeti bÔzİıııyacaktır. Ayni karar 
hükmünden Boğazları transit ge
çen gemiler de faydalanacaktır. 
Bu husustaki karar dün alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

-*
ihtikıirla mücadele 

Ankarada bulunan Belediye i!t
tısad müdürü Bay Saffet bugün 
şehrimize gelmiştir. Bay Saffet ih· 
tikar meselesi etrafında muhtekir
lerle İstanbulda yapılacak müca
dele üzerinde direktifler almıştır. 

Bay Saffet bu direktifler üze -
rinde Vali ve Belediye reisi Lutfi 
J{ırdara izahat vermiştir. Hemen 
tatbikata geçilecektir. 

l1_A_Im_an_y_a_n_ın __ K_u •• v_v_e_ti_.I . . 

lngilizlerin tahminlerine göre 
2,000,000 siingü ne "d"? ı ı. 

Fakat biraz da Jofr'dan bahsetmek 
sırası ıeldi: Bu Fransız Generali hesa
bına, tedbirine son derece itimadı olan 
bir askerdi. Ona dair sonradan pek çok 
ıeyler yazıldı ki bunları okurken bir 
kumandanın haiz olması lıizım gelen 
meziyetlerin başında serinkanlılığın, 

fevkalAde anlarda hiç hesabını şaşır ... 
1I11T•rak iş ııörebllmek hasletlerinin 
reldiii anlaşııı,.or. iıte mese!A Jofr'un 
ıu haline bakınız: Her gece saat on .. 
da yatan bu asker, Mamde Alman ta
arruzuna karşı o büyük muvaffaki,-etl 
lemin ettiği ıünlerin he,-ecanlı ııece

lerlnde de yine saat onda yatıp müs
terih uykusunu uyuyan bir kuman
danmış. Onun bu halinden dolayı ni
ce kimseler teliş etmiş, şiki)'et etmif, 
böyle en tehlikeli gecelerde bile eyku 
saatlni şaşırnuyan bir kumandanın 

kayıdsızlıilı yüzünden Alınanların ça
bucak- Parise gellvereceklerini söyli
J'enler coialmışlı. Fakat parlAmentoJ'8 
ve efklrı umum.iyeye karşı Jofri mil
dataa edenlerin bu müstesna kuman
dana olan itimadı hiç sarsılmıyanlarm 
baı;ında Brland buluneyordu. Fransa· 
nın bu meşhur devlet adamı da bugün 
saıı değildir. Brland asker olmamakla 
beraber pekAIA anlamıştı ki cephedeki 
kumandan ö,-le kola,y kol&J' de&iştı

rllemez. Bilhassa uykusuna halel re
tlrmiyecek kadar da kendine itimadı 
olursa .•. 

Jofr o zaman önimdeki haritaya hiç 
stlinemiyecek bir çizııl çekerek: 

- Almanlar buradan öieTe ıeçe • 
mezler!. diyebilmişti. 914 sonbaharı Al
manlar içın böyle olmuştu. 918 sonbaha 

n da mağlübiyeti getirmiş oldu. ~
serin Almanyası ile harbederken İn
giltere ve Fransa için cok müşkül dev• 
reler oldu. Birkaç defa da sulh IMur

dılan ortaya atıldı. Fakat İnailtere ile 
Fransa harbin sonuna kadar, yani Al
manyanın tamam.ile silAhını teslim e-

deceği gün ıellnc!Te kadar devam ede
ceiini tekrarlıyorlardı. 

O da oldu. :ıca"yser Aiın&nJ'aSı niba· 
,-et acı bir mülareke ile ıallblere tes
lim olmuştu. Bu mütarekeden daha u 
acı olmıyan bir musaleha da "·ardı. Al
manya sulha varmak için acı şartlan 
kabul etti. 

Fakat o atır şarllardan birer biret 
kurtulmak için sulh ve müzakere yol
larında )'llrüdükçe muvaffak olmlll 
ve galibler arasındaki ihtiliflardan is

tifade etmiltir. L4kln şimdiki Alman· 
,-a bilhassa şu bir iki senedir ,-alnı& 

kuvvetine da.yanarak küçük milletleri 
ezmek yoluna gidince Avrupa sulhunU 

tehdld eden bir tehlike halini almll 
oldu. Şimdi ona lı:arııı inııı.ıtere ve 
Fransanın deditl Tin• IU oleyor: So
nuna kadar harbi. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni hapmwıne ve adliye 

ııaraylan 

mil-

HOse,-in Cahid Yalçın, Görlnırin nut
kwıu tab1U ederek dlJ'or kl; Vıbon 
prensiplerine d&J'anarak yapılan Ver
..,. muahedealnln haksızlıklarından bah 
aeden Almanlar, bu halaıızlığı duzelt
melı: isterlerken kendileri daha bü,yük 

haksızlık ediyorlar. Onlara: Çekoslo
vakya;yı hür bırakınız, Arnavutluktan 
çekiliniz, Roınaeya ve Yuııoslavya ü
zerindeki tazyiklere nibaJ'el veriniz. 
Leblstanı taıııı,.e ediniz, ha.yal sahası 

tabirinden vazııeçiniz denllae ne ce
vab verirler?. 

c~.k ta?sisat y~kt_u~. c;:eıecek sene Harb uzadıkça Almanyanın sanayi ve ziraat 
butçesınde bu ış ıçın ıcabeden para 

Mimar Asını kömürcü oğlu ta
rafından yapılan yeni hapishane 
bioasının plaru ikmal edilmek ü -
zeredir. Yeni p18nın bugünkü Su!· 
tanahıned meydanı ve bilhassa 
Sultanahıned camii ile hemahenk 
olup olmadığı. tetkik olunmaktadıt· 
Lüzum görillürse pliında tadilit 
yapılacaktır. 

No.34 

1 
- Canım, ddi, bizim senden bir 

ı ed ğımız yok ki... Siz bura
sı. d n. bu ışler böyle sil(n 

u duğiınüz gibi devam etmesm. 
un ıçin burada bulunan arka
arınızın isımlerlni ö,i!rerunek 

erız. Onlara da tazmnıat vere -
ğ z Ne dersiniz? Bir pazarlık ya

p oruz, uyuşalırn. 
Azı cevab verdi; 

- Dogrusunu isterseniz, benim 
bu taraklarda bezim yoktur. 

Ve ıı.ulerek ilave etti: 
- Ben namuslu bir ıkızıın. 
Fe der tekrar söylendi: 
- Cok acayib adam. 
Orkr d fena halde hiddetlen • 

nııştı. Fakat belli etmemeğe, hatta 
ıulumsemei!e çalışarak cAziz. e 
baktı, sonra yiızü birdenbire ta • 
kal us etti ve ııozkapaklarını yan 
lıapadı. 

- Benı dinle. dedi, ben alay et
mıyorum, selametiniz için size bir 
fırsat hazırlamış oluyorum. Neden 
kabul etmiyorsun? 

- Sız çok yanlış düşünuyorsu
nuz Bı defa benım ortağım, ar -
lı:ada:ıım yoktur. Tek başıma hare
lııet edıyorum. Mevcud olmıyan in
anların kım oldukları söylenir mi? 

Orkrid alnını kırıştırdı: 
- Hımın dedi, biz o mavalleri 

yut.ınavız. Size kim para veriyor? 
Templar meram anlatamamış 

insanlar ııibi omuzlaqpı silkti: 
- Söyledik yahu! dedi, ortada 

kimse yok. Ben yalnızım. Adam -
larınızın her birine sorun baka -
lırn. benim yanımda başka birı -
sini görmüşler mi? Verin iki yüz 
<bin doları! Vedalaşalım! 

Orkrid bir müddet muhatabının 
vüzüne ;ııaktı. Sonra Kulman ile 
Yıld'ın arasındaki sandalyaya o -
turdu. Ortalığı bır sükut kapladı. 
Felder mütemadiyen içinden: cA· 
cayib adam• diyordu. 

Templar kendisine en yakın bu
lunanlardan birinden bir siıı.ara is
tedi. öteki hiti>ır şey söylemeden 
paketini uzattı. Templar, sigarasını 
yakarken. etrafındaki adamların 
hiç oynamıyan yüzlerini tetkik et
ti. Meclis, pek o kadar şen bir mec
lise benzemiyordu. Vaziyeti e~ -
lenceli olarak kabul etmek iciJ, 
Teınıılar kıratında bir insan 1İl -
:{ımdı. Bundan çok daha vahim teh
likeler atlatmamış mıydı? Fakat 
Meclisin en enteresan safhasının 
artık nihavet bulduğunu anlaın1$
tı. Teınplar şimdi Yild ile Orkrid'ln 
haydudlarla beraber çalıştıklarını 
anlamış bulunuyordu. Fakat asıl 
mühim olan nokta Tamanl hiikii • 

ayrılacaktır. menbalan kuruyacak, açlık ve imalatsızlık 
=m=e=t=in=in=hitk=ırn-==ı m=ut=lakı==olan==b=ir=a=-;==. =,z=. ==B==u==a==d=am=ı =şı=.m=di==. =ş=ur=a=da=g=-e- tehdidini göstermeğe başlıyacakhr. 
damın Tempların faaliyetine karşı bertmek ışten değildir. Llkin 
ıı.ostermiş oldujlu alaka idi. efka ı umum ı e busbütün a-

Templar, bu teklifın sam mi ol- leyhimize çevirmiyelim. Bizim 
mad n pek ı~ ı bılıyordu. Polı- y p c~g mız ı , bılıikıs efkarı u
sin, kendisıne iki yüz bin dolar 1 mumıyeyi bu adamın aleyhıne 
ödenmesne hiç bır zaman musa- \ tahnk etmektır. 
a etmiyeceğı şi.ıphe yoktu. Yild: 
Templar'e iki yüz bin dolar vere- - Bu ';;Upheli bir iş, dedi, herl-
cekıer ve Avrupa) a gıderken de fi mahkemeye verebiliriz. Fakat 
teşyie gelecekler, cGüle, gi.ıle!• jıiri huzurunda söz s0ylernesine 
diyecekler. Hiç olur mu bu? ın.lini olamayız. Sonra ben hafi 
Şımdi Templar, bulunduğu müş- celse talebinde bulunamam. Ga-

kül vaziyetten yakayı sıyırmayı zeteciler muhakkak kendisi!e ko-
düşünüyordu. Fakat nasıl? nuşacaklardır. 

Devem eden fısıltılardan kula- - O halde başka türlü düşüne-
ğına kadar "•len bazı kelimeler- lim. 
den anladığına göre, haydudlar Haydudlar arasında mırıltılar 
çetesi kendi hakkında bir hüküm başlamıştı. Templar sakin sakin 
vermek üzereydi. Bılhassa Or - sigarasını içiyordu. Gangisterlerin 
krid'in nekadar yavaş da olsa, söy- ken.dı önünde böyle açıktan açığa 
!ediği sözleri daha iyi işitiyordu. konuşmalarına da hayret etmiyor 
O sırada bir ses çıktı: değildi. 

- Bir tek adamın hepimize ka- Bu odanın içinde hayatlarını 
fa tutmasına imkan yoktur. hırsızlıga ve cinayete vakfetmiş 
Baş hAltiın vavaş sesle cevab on beş kadar insan vardı. Haydud-

verdi, Templar bu cevabı işitme- lan bu işi meslek ittihaz ettik -
di. Sonra Orkrid yüksek sesle de- !eri icin mazur görmek bile müm-
di ki: kündü. Fakat halkın reyile intl-

- Ben bu adamın sözüne ina- hab ediliJ> hak_iınlik mevkiine yük-
nırırn. Evet, şimdiye kadar ken- seltilen insanların, ayni batkı 
disini başka bir adamla görme • soymak ışinde elbirliği yapma -
dik. larına ne demeli? 

Kulman: Kanun bu adamların elinde! is-
- Evet, dedi, bütün dün:v,yı 

hayrete düşüren bir adam! Fakat 
onun hakkından gelmeği bana bı
rakınız. 

Orkrid ise başka türlü düşü -
nüyordu: 

- Biz, biraz da efkarı umumi -
yeyi düşünmek ınecbuniyetlnde-

tedikleri gibi hınnzlığı. ve cinaye
ti kolavla•tırabilirler. 

Bu adın etrafında yedi milyon 
insanın .barındığı birçok adlar, da
ha oiiı"usu koskoca bir şhir var 
ve bu adamlar bu bir avuç hergele 
güruhuna vergi verir gibi para 

'""vıımı var) 

iaırıııa malbaalmın AlmanJ'a De eolı: 
mefClll old11klan •örülü7or. Alman.J'a
DJD mevcut lnlvveU ne oldaianu merU 
eden inırllb oııu,.uculan lalmln etmek 
üaere .. lihlJ'ellar olan erbabı lara -
rm.ıaa 7uılıDlt malllmal da meTead 
dar. Alman7anın kuvveli iacııter ... 
ae lalımlıı o4UIJ'orT 

- dair indı1ereaın ..,. ... polllllı:a 
--.ıan sır Grant ao- 1a-
rarau1an Ta,....,.. ,.......,. bir ,... 

vardır. Bil J'UIJ'I lalı:ib eııliaee .. -
&leelere nnbJ'or. 

B1ıırllıı Amu,.anın aal<erl ............. 
z.-.ott -.... milrekkebdlr. ili -
tia iki mllJ'OD kiflnln CIJ'dlrllmeal, 
J'edlrllıııesi, ıoırıı-. -
ıu- ırelıılltlne filpbe J'olı: deill mi?. 
Fula oJaralı: eU ıılWı &alaa böJ'le llı:I 

mllJ'on k1'1nbı ltlDden ırielln- ah
koaarak nllaaJ'etı belU oimlJ'an bir 
uman için banlarm lı:aunoianndaa, 

iflerlnden ma1ınmı -lerl de -
lelı:elln llı:bmd!J'a- &J'ncı& mitlılt 
anmtılara oebeb elaealı:&ır. Yani llı:I 

mn,..., adanuıı 1otl1ılal ve ""
membalan kanaıı .. -tir. 
Kadınlan ırellnee; onlara da biJ'ilı: 

ifler verlllJ'or. ıuman,.a lıariD -
wanaı"e ~abus .. eri bir r 'ellet 
olaıat&ar. Ka•mıar bil aalı:erl - • 
lelı:etle .- ulı:erl it ırireblllrler. 

Ked•n••• da ordau bı'ltab-tw
lılı: ve dlier ,....,_ itleri lçbı 1&• 

tınJmıtlardır, .. IUelle ıuman,.a.ıa 
it haJ'a&IDda oaı.a. "••ana• kadm· 
lar da ba raau,.et ııalıalarmüa ,. , 
lı:Umlt elll)'orlar ... IUeUe celı:llalt 

olaa lı:adıalarm -lan ıtt.-·
lalımbı o4UIJ'or. Bit -·- bil mlk· 

lana ZSO,HO dbl bir dereeeJ'e Oılı:ma· 
11 da lalımlıı o4lleblllr. Demek lı:l bil 
luıdınlar da lallbaal "' ea1-a aaba
lanndan 91iımqlar, aal<erl .._.., ırlr
mltlerdlr. 

Bir de aaal fırlı:uuım iflerlnde bil· 
ı- ve memlelı:elln _,,, n tı.a
reU, alraatl itin lılcblrl bir l.alllıaol 
kavvetı obnıJ'an ıı:m.eıer vardır. Ban
lar da rır1ı:anm adamlandır. 

Banlarm kat lı:ltlJ'e Ollı:lıiını ıröole

ren lı:at1 rakam ır- da ,.ıı. blıılerl 
1"ıldata lalımbı eıılllelılllJ'-... Çlla-

kii lıanlar --· ııaal rutıwaaı , .. 
- ve ııaal futı..Ue lııeraber Al • 
lllllllJ'ada badlnlı:U bilı:6melln tle
mtımlı:lln .....,._ ... ,. 

.. ,. ... indılerealn Alman,..,. .. kar

.. barb lıalbıl U1ıı - ı dm do ev
vele akldlr. Balbalı:! tl8aııll ceıılıe .. 
b~k lı:lmoeler il-. :raralanacalı. 

Bıııı1ann -lil ,...._ Alman or• 
duandan , ........ -·ın raaU -
~ettea oeklball ... a,....aa ibaret de· 
tu.~- ..,. ....... 
Jtlr Kadar kb !D .. elref!·ıll olacıalr• 

tar. Buan 11ı:-. leslrlerl ırtts&de 

keııııllnl ırlahreeelı:tlr. Barb ......... 

lıa , ... leslrler de dalıa -· bil -
ırllalı:i vuı,.eı - u - eYTel, 
J'anl 1114 de AmuJ"uıa barit -
a1bl detUdlr. o ......... ............ 
AlmalıJ'amuıı .......... •llraeaat ede· 
cıetı lb&IJ'at caı- ve - lı:llv • 
nU vardı: Enek Y elı:adıa ·- eeplıe 
s•rlabade ka•aDI•• icabmlla l'enık aa
kerl lı-Uere ve prelı: 0an&J'l n .ı

rııat ... - oatınJablllrlerııll. Badbı· 
ki AbnanJ'anm ... W,.le ibtlJ'ai bir 
JltUılal kanata de ,. __ 

Diğer taraftan yeni adliye sarayı 
projesinde de tadilat yapılmak -
tadır. Çünkü yeni adliye teı~ : 
Utı ile İstanbul mahakemleerınııı 
sayıları çoı"talmıştır. 

Bu münasebetle projeye yeni ve 
büyük bir aı"tıroeza salonu ile mün
ferld hlkimlikler için ayrı mah • 
keme salonları 11.jve olunmaktadıl' ........................... 
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Seyyar sahcılar 
......_... Y•'"ıhe" tı ..... 

ran .ıılr --ll'MIJ'W: 
.-....,.- eolı:ldolı vertımlt 

dlael bir 1ı:aran nrdı. Sonar •
tlcalar, -••"• aralanMa .... 
aelı:i dm ene! ~ •ill ,.... 
.,. ............. lı:araruı .. -

ııliJ'e kadar -.. oW.,_. 
-aetııılJ'-. Fııbt la&bllı:l .ı-

- pqeııll mi aeııllr, - --
lıalleıle _,. .. --· -balti oaa& J'eıılidea evnl wıra 
baiıra ıret&J'erlar. t.lanbalım •
ter -- de.,. .. -·bil -
-ı Fııb& .. blrluıo ....... -
ııllı:lat lı:a,.....ıı:amlıiu ....... 
d•hllnl eel--8. büiıllıl 
noaJıallemkm _ .. ıı:aıaaıuıı 

IJ'l bDı,. ....... 



Son 24 Saatte 
, Neler Oldu ? 

F'ransızlar 
işgal 

yeni arazi 
ettiler 

Son 24 saatte harb cephelerinde 
Ve siyasi sahalarda geçen hadise -
!erin hulasası şudur: 
Şark cephesi dün nisbeten dur

~Unluk göstermiştir. Varşovanın 
•enar mahallelerine giren Alman 
b~darları, arkadan kuvayı külli
tenin gelemediğini görünce, gır -
dikleri yerleri terketmeğ mecbur 
talmışlardır. :ı,r arşova şuana ka
dıu: şiddetle mukavemet ediyordu. 
n.llrada, kanlı muharebeler olduğu 
aıııaşılıyor .. Polonya ordusu gayet 
llıahirane geri çekilmesine devam 
ldil'or. Varşova önlerinde büyük 
lir maydan muharebesi hazırlığı 
Yapıldığı gelen haberlerden anla
~ltııaktadır. Almanlar, milhim bir 
&anayi merkezi olan Ledz şehrini 
~al ettiklerini bildirmişlc)rse de, 
u haber teeyyüd etmemiştir. Al

ran hava kıt'aları, münakale yol
l~rını, muhacir katarlarını bomba
"'lllakta devam ediyorlar. 

Garb cephesinde ise, Fransız 
~~lTuzları ve ilerlemeleri muvaf
'<Itiyetıe devam etmiştir. Fran -
•ıı zırhlı otomobillerinin Alman 
toprağına girerek Siğfrid hattına 
~rruz ettiklerini, bizzat Alman -
t da itirafa mecbur olmuşlardır. 
-altat Alınanlar bu taarruzun 
~ktrictüldüğünü sÖy lüyor !ar. Hal
lı ki, Fransız tebligleri, Fran\ız 

1 t'aıarının işgal ettikleri nokta -
lrda tutunduklarını bildirmek -
~dir. Almanların mukabil taarru
lıı neticesiz kalmıştır. 

Denizde muharebeler daha şid
eıu bir saflıaya girmiştir. Alm'!,n 
~telbahirleri birkaç İngiliz tica
~ l(emisini batırdı~ı gibi, İngiliz 
1, ~!arı da birkaç Alman gemi
'lli batırmışlardır. Alınan ticaret 
~tııilerinin faaliyeti tamamile fel-
1 Ui!ramıstır. İngilizler İmpa -
,•torluk yollarını ve muvasala nok
~l . 
karını da emniyet altına almış 
'Ulunuyorlar. 
Şimal denizinde, Manşta, İngi

i1 v~ Fransız kuvvetleri mayin 
ataıları tesis etmişlerdir. 
lı·~Ski Alman İmparatoru Kayser, 
~lller'e gönderdiği bir mesajda, 
~~anyanın 1914 ten daha feci bir 
~.&ketle karşı karşıya bulundu -
"'llu hatırlatmıştır. 

Tayyare 
Piyangosu 
Talihlileri 

10,000 
Lira kazananlar 

32760 27.924 
500 LİRA KAZANANLAR 

29567 4486 39057 15492 29707 

200 LİRA KAZANANLAR 

36866 20097 9916 26857 678 31581 
2611 10140 26652 12492 19947 

37755 

100 LİRA KAZANANLAR 

14806 3300 37174 26282 38819 26179 
31733 
19315 39115 39359 13902 

50 LİRA KAZANANLAR 
22352 18770 22952 18152 23028 1943' 
9059 32728 33078 16440 32464 25035 

28645 20679 27312 12244 6644 14509 
38338 39742 1961 18214 

30 LİRA KAZANANLAR 

6926 18480 38663 39950 36102 5610 
11980 36545 7268 6822 34327 22314 
26498 19049 14920 10091 3279 23828 
14870 39760 28275 6146 171 2913 
33826 8230 15086 19400 39473 19940 

Romanyada yeni 
tedbirler 

Bakreş 11 (A.A.) - Hususi mü
saadenamesi olınıyan ecnebilerin 
Karpatlaraltı Okranyası hududu 
civarında dolaşmaları menedil -
tir. -
Sar-ecoğlu bu akşam 

gidiyor 
Ankara 11 (Hususi muhabir imiz .. 

den telefonla) - Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlunun bu akşam Ankara· 
dan 1\oloskovaya müteveccihen hare .. 
keti mukarrerdir. -

İki kararname çıktı 
Ankara 11 (Hususi muhabirim.iz -

den, telefonla) - Hükümet ihtikfırla 

mücadele için iki kararname çıkar -
mıstır. İcabederse bu kararnameler 
kanunlaştırılacaktrr. 

le~an Mareşaİi Göring'in ev -\Ik, gün söylediği nutka demok- , ____________ _ 

t matbuatı ve siyasi mehafili ga- Sovyet Rusya da garb mınlaka -
t sarih ve şiddetli cevablar ver- sında yeniden bir kısım ihtivat -
ektedir. Demokratların hiçbir !arı silah altına almıştır. İsviçre 
~ilde boyun cğmiyece_ği ve za - de yarım milyon insanı silah altı-
~ e. kadar harbe devam edilecği na almış bulunmaktadır. 
dtxi!mektedir. it Londradan verilen bir habere gö-anada da, dün Almanyaya kar-

ı harb ilan etmistir. Romanya bir re de, Alman tayyareleri Roman-
ı~'tıı ihtiyat efradı yeniden silah ya toprakları üzerinde bazı keı;if 
~.1

1na almış, ordu mevcudu bir uçusları yapmışlar, fotograf çek -
1 ~on üç yüz bini bulmuştur. mişlerdir. 

İSTİM MAKİNESİ MAKİNİSTİ AR.A..NIYOR --
İstim makinelerinde çalışmış tecrübeli bir makiniste 'htiyaç var- ı 

dır. İstiyenlerin acele Galalada eski Şarab iskelesi sokağında Mu
~diye hanında 5 inci katta Fethiye Maden şirketine müracaatı~ 

1 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
l - Aşğıdaki :nüb&yaa işi 14/9/939 perşembe günü saat 10 da 
~lık suretiie yapılacaktır. 
2 - 50 teneke lamba petrolu, ihale bedeli 121 lira 25 kuruştur. 
3 - İsteklilerin belli ihale gününde Başmüdürlük Satınalma ko-

ııı.onl!na müraco.?tları ilan olunur. (7143) 

~0. 82 
~ 

Yazan: M. SA~n KARA~.t.L 

~~tihin maksadı Moradan yardım gelmemesi 
ı, Turhan beyin 25 bin serden geç isi vardı 
~than Bey, padişahtan aldıgı emir 

1rıe Moraya hareket etti. Turhan 
~t\ _maiyetinde iki oğlu -~·ardı. Bun

'<t ısiınleri Ahmed ve On1erdL 
"lı-a, o vakitler Bizans imparator-
1\it tabiydi. (Şimdikı Yunanistan). 
tı)'ı imparatorun iki biraderi idare 

>o1'du. Dim!triyos ve Tomas namın
~4tn bu adamları hazreti Fatih, Tur-

lle-ye esir etn1eslni irade buyur-
lıı. 

:ti.hın maksadı ?wioradan İstanbula 
1rn geln1cmesi idi. Turhan Beyin 
:1etınde yinni bej bin serdengeçti 

'h· <1..11 Bey Moralıların müdafaa ve 
it. Zl~rını kırdı. Aınan \'erdirmi -
~ ~ır hamlede tKorent• c indi. Ka

llı zaptetti ve d;Jha aşağılara ka
~h~r tarafı zaptederek binlerce e-
•1<11. 

t~~n Bey esirleri cArkadiya• ya 
1 Biraz sonra, ikincı bir akınla 

·.rıa boğazına kadar indi. Bilfihare 
·q l da ald1. 

lıa.n Beye karşı, bütiın Mora ve 
t{da bulunan fÖ\"Dlyeler, Venedik 

0tanseden imdada gelen gönül-

Iüler muharebe ediyorlardı. 
Nihayet; Türk ve düşn1un kuvvet -

leri Sideropolihne önünde katılı bir 
muharebeye tutuştular. Maliyo - .Aı;an 

kumanda.;ında bulunan düşınan kıta

atı tarafından bir pusuya düşürülen 

Turbanın büyük oğlu Ahmed Bey ko
lile beraber esir düştü . 

Ahmed Bey, Bi:tans iınparatorunun 

l\.1oradaki hfıkin1i olan kardeşi Dimit
riyoc;un yanında esir kaldı. .Askerleri 
tamamile kılıçt....-ın ge(irildi. 

Ahmed Bey, İsparta kalesine kapa
tıldı. Fakat; bu pusu baskınını duyan 
Turhan Bey, bütün Morayı baştan ba
şa kılıçtan g~frip zaptetti. 

Nihayet oı-ada da diğeı· yerleı·de ol
duğu gibi Türkler htı.kim kaldılar ve 
Fatih Sultan Mehmedin Turhan Beye 
emrettıği ~eyler çok geçmeden vtU:ude 
gelmişti. 

Artık; iınparatorun biraderleri olan 
iki despot, paytahta gidip imparatora 
muavenet. edebilmek. ümidini kat'iyyen 
terketmişlerdi. 

Moranın kısınen zaptı, Rumelihisarı 
kalesi tarafından atılan bir topla Ve
nedikli kaptanın. &emisinin batırıl -
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........................................... 
Amirallik 

Lo dra 11 (A.A.) - İstihbarat ı 
neza 'ti amirallık makamının Al
man tahtelbahirlerine karşı alı -
nan tedbirlerin neticesini bildir -
mediğini yalnız denizaltı mayin
leri döken Alman gemilerine karşı 
elde edilen muvaffakiyeleri neş
rettiğini ·bildi:riuektedir. Halbuki 
İngiliz takib filosu bilhassa İngil-

makamının sakladığı sır 
tere civarında İmparatorluğun de-1 
oi<. yollarını ve muvasalasını mu
hafaza etmek üzere büyük bir faa
liyet göstermektedir. Yakında bü
tün ticaret gemilerine harb gemi
leri refakat edecek ve bu sayede 
İngiliz vapurlarını torpillemek 
vak'aları azalacaktır. 

Harb patlar patlamaz bu usulü 
tatbik etmek imkanı elde edile -

A lm anların sahte radyo 
Varşova 11 (A.A.)- Pat ajansı bil

diriyor: 

cAlmanlar Polonya radyosunun ko-

radyolarının dalga uzunluklarını kul
lar:ınağa devam etmektedirler. Alman
lar geçende de bir Polonya radyosu
nun dalga uzunluğunu kullanmışlar ve 

memişti. Çünkü vapurlar uzaklar
da dağınık bir halde bulunmakta l 
ic!Jler. Bunların bulundukları yer
lere harb gemileri gönderilınesi 
zamana mütevakkıf idi. Bu hafta 
deniz hareketler cereyan etmemiş
dir. Yalnız İngiliz muhribleri, tor
pil ve mayin dökücü gemileri bü
yük bir faaliyet göstermişlerdir. 

neşriyatı 
damlasına kadar kendilerini müdafaa 

edeceklerini bildirdikten sonra hakik.1 

vaziyeti tamamile yanlış bir şekilde 

nuştuğu zihabını \'ermek için Polonya spiker, Polonyalıların kanlarının son gösteren Alman tebliğini okumuştur. 

Bir cok • Polonyalılar tevkif edildi 
Londra 11 (A.A.)- Almanların iş- ı 

gali altında bulunan mıntakalarda bir 
çok Polonyalılar tevkif edilmiştir. Bun
lar rehine olarak alıkonulmaktadır. Al- j 
man radyosu, bu vaziyeti Polonya li-

sanında bildirmiş ve Polonya arazi -
sinde ekalliyete mensub Almanların 

geniş mikyasta tevkifine karşı bir mu .. 
kabelebilmisil olmak üzere bu tedbire 
müracaat edildiğini iliive etmiştir. 

• • 

Radyo, tevkif edilen Almanların ser
best bırakılmadığı takdirde bu rehi
nelerin en fena muamelelere maruz 
kalacaklarını tebarüz ettirmiştir. 

Rumenler memleketleri ıçın ölecekler 
Bükreş 11 (A.A.)- Matbuat bugün 

Alınan - Leh harbi hakkında tefsirler- ı 
de bulunmaktadır. Hariciye Nazırı Ga
fenko ile temas halinde bulunan Ti- 1 
vepul gazetesi Alman motörlü kıt'a -
larının adedce te\'cffukunu tebarüz et
tirdikten ve Polonya kıl'alarının 

kahramanlığından si tayı ~ıe bah:.ctlik-

ten sonra şöyle demektedir: 
cPolonyanın çektiği ız.tırab bugün

lerde komşu ve dost Romanyada a -
kisler bırakmaktadır.> 
Yarı resmi Romania gazetesi Ro -

men millı?tini vatanın şerefini muha
faza etmeğe davet ettikten sonra şöyle 
yazmaktadır. 

«Hoyratça bir kuvvetin altında ezi
len memleketler hiçbir zaman unutul
maz. Romanya hiçbir zaman alçak ve 
düşüncesiz bir harekette bulunmıya
caktır. Romenler icab ederse memle -
kellerini müdafaa etmek için ölecek- ı 

lerdir.> 

A lmanlar y iyecek maddesi bulamıvor 
Londra 11 (Radyo) · Almanya-, lerile tamamile kapatılınası ted - tıklan kısmen istifade edebile -

nın mevaddı gıdaiye, iptidaiye ve biri tamamlanmıştır. ceklerdir. Fakat, buralardan gö-
harb malzemesi getirtebileceği bü-ı' 
tün yolların İngiliz ve Fransız do- Alman'ar · şimdilik Sovyet Rus-
donanmalarının müsterek tedbir - yadan, şimali İtalyadan ve Bal -

rebilecekleri yardım 
miyecektir. 

da uzun sür-

F ransadaki Polonyalılar toplanıyor 
Paris il (A.A.) - Polonya se - ı 

fareti, Fransada yaşıvan Polonya
lılara hitaben radyo ile aşağıdaki 
beyannameyi nesretmiştir: 1 

yalı zabi !erin kumandası altında 
bulunacaktır. Bu suretle Polonya 
ile Fr<ınsa 3rasındaki tesanüd daha 
sıkı bir şekilde kuvvetlendıri le -
cektir. 

raklarında muharebe edecek olan 
Polonyalı askerlerin bütün hare
ketlerine lıakım olmalıdır. Medeni 
dünya ya karşı açılan muharebe, 
yen. başlamıştır. Polonya, siz'eri cFransa'da mühim askeri Polon

ya kıt'aları teşkili için Fransız hü- 1 
kCımelile yapılan anlasına. dün Polonya, Fransız milletinin na- vazifeye çağırıyor Hak iein, mu-

imza edilmiştir. muskarlığın . kahramanlığına ve zafferiyet ve şeref icin mütecavize 
Bu kıt'alar. Polonya ba>Tağı al

tında muharebe edecek ve Polon-
Jruvvetine tamamen ilinıaci etmek- ı karşı silaha sarılınız. Yaşasın Po- 1 
tedir. Bu itimad hissi. Fransa top- lonva. yasasın Fransa.• 

A lman beyannamelerini halk yaktı 
Var:şova. ıı (A.A.)- İki numarah 1 ve halla 'thri teslime davet eden be- Lipski, Vilnaya c-elmiş ve gazetecih!f"f. 

Va~ova rad:vosu. dün l'f'<'l"ki ne~riya

tında şu Jı:ıberlerl vermiştir: 

Sivil lıalka benzin ve yaf dağıb1mı .. 

ya esklo;:;i .cibl de-~·am oluna<'akh r. 

Alınan tayyarrle-ri tarafından atalan 

yannameler. Pil~Ud!>ki ml'ydanında. a

ziınkir bUyuk bir halk kütleslnln ö

nün<ll" büyük bir atl''? halinde yak11 .. 

m~tır. 

Polonyanın !';abık B('rJin büyük elçisi 

yaptığı beyanatta biıtün Skandinav 
meınll'ketlerindc, şerefi ve dUnya hi.ır
riyetleri için mücadele eden Polonyay:ı 
karşı kendiliiinden meydana cıkan hü
yük bir se-mpatt ~evcut olduğunu hil
dirmiştir. 

Alınan askerlerinin haberi yok 
Varsova 11 (A.A.) - Varşova 

civarında Polonyalılar taraiından 

eslr ed.!er Alman askerleri, Al -

manva ile İng iltere ve Fransa ara-

sında harb Lan edilmiş bulundu
ğundan haberdar olmadıklarım 
bildirmişlerdir. 

15 Alman tayyaresi düşürüldü 
Varsov;ı 11 (A.A.) - Varşova tadır. Sabahın beşindenberi düş -

garnizonu genel kurmay başkanı manın tay_varc hücumları birbirini 
albay Lipınski. dün akşam saat takib ediyor. İlk .ıücum esnasında 
22,30 da Varşova radyosunda be-
yanatta bı.ıluarak demiştir ki: Po:onvalılar, .bir .. tavyare düşür - J 

hücumuna 70 Alan bombardıman 
tayvaresi iştirak etmiştir. Bunlar
dan 15 tanesi Polonyalılar tara -
fından düsürülmüştür. 

Ka. Andre Varşova, çetin günler yaşamak- mtislerdır. Gunduz yapılan 14 hava 
--:__~_.:.::...--~~~~~~~~~~ 

Romanya yeniden asker 
topluyor 

BUkrü (Radyo, saat 11,30)- Ilü-
kümct yeniden 10 :-:ınır ihtiyat efradı 
silfi.h altına da\·et ctmiı;;tir\ 

Ruzvelt Vaşingtona 

geldi 
Nevyork 11 (A.A.)- Ruzvelt hu -

susi trenle Jlayd Parktan \'aşingtona 

gitmiştir 

. . . .• ' ' . ' . ·' .. 

n)a:sı .. Fat.hin, elli bin akıncı ile i tan
bul ci\"annı taraına''" Türk donaıuna
sının İ s tanbul önk 'inde gö:tükmesı he
ınen r.eınen biı·h i i ar lınL a vul~ua ge
len ıc d ıselerdi.J 

On t1.2 şrinisanıde, ıkı büyu .... kadirga 
Kefeden geliyordu. Bıı gcnıiler, ı~tan
bula küll yetli z..ıhirc getırıyorlardı. 

Romanyaya iltica 
ediyorlar 

Bükreş (Radyo, saat 11,30)- Binler
ce Polonyo. askeri hududu geçerek Ro
ntanyaya iltica ediyorlar. 

(Birınci sahifeden devam) 
fırsat kollamaktadır. Bu, İtalyanın an
anesine tamamBe uygun olan bir ha
rici politikadır. İtalya için iınzalanmış 
muka\'ele, verilmiş sOz, girişilmiş ta
ahhüd yoktur. Vaziyetin inkisafına gö
re, hareket hattını tayin edecektir. Al
manyanın mağlüb olacağına aklı e-
rerse, eski Avusturyayı ihya ederek 
Adriyatik üzerindeki tazyikı izale et
mek için mih\'er arkadaşına karsı har
be girmekte tereddüd etıniyecegi gibi, 
harekat İngilterenin \'e Fransanın a -
leyhine inki~a( ederse, bu imparator
lukların mirasını paylaşmak için bun
lara karşı da yürüyebilir. Fakat İtal
ya için henüz karar verecek ıaman 
gelmemiştir. 

A. Ş. ESMER 

Asker Gözile 
Cebheler 
(Birinci sahifeden devam) 

lıyalı on gün olmuştur. Alman 
Mareşali Göring söylediğı nutukta 
daha dört hafta lazım geldiğini id
dia etti. Bu iddianın da evvelki 
iddia gibi garib olduğu muhakkak
tır. 

Polonya ordusu, an'anevi kah -
ramanlı.ğını göstererek ordunun 
bütünlüğünü bozmadan, gavet ma
hırane geri çekilmelerle hart..-.di
yor. Göring'in de itirafı ile, Alman
ya Polonyaya karsı 70 modern fır
ka kullanmağa mecbur olmuştur. 
Ona rağmen, bugüne kadar hiç de 
muvaffak olmuş sayılamaz. Po -
lonya ordusu 60 fırkadan fazla -
dır. Bu fırkalardan bugüne kadar 
külli kuvvetlerin geri çekilme -
sini tem :n için, ancak bir tek fırka 
feda edilmistir. Asıl kuvvetler, 
kıı.t'i neticeli muharebe yerine doğ
ru muntazaman ric'at etmekte \'e 
Alman kU\·vetler;ni yormakla, za
yiat verdirmektedir. 

Polonya ordusunun, düşmanı 
üssülherekelerden uzaklaştırarak, 
memleketin şarkındaki çok geniş 
bataklıklara doj\ru cekileceği ve 
bu sahanın cenub kısmında neti
cei kat'iyevi almak üzere bir im
ha muharebesi yapacağı anla -
şılmaktadır. 

Garb cephesinde Fransız ve İn
giliz kuvvetlerinin büvük taarruz 
icin hazırlıkları, kcşifieri de bit -
mek üzeredir. Almanlar. bu cephe
de zayıftır. Şark hududundaki 70 
fırkavı garb cphesine getirmek, 
Göring'in zannettiği gibi kolay ol
mıvacaktır. Almam·a. iki kuvvetli 
cephede harbelmek mecburiyetin
dedir .. Eğer, şarktan garbe bir kı
sım kuvvetler getirirse, 'tu, Al -
manyanın kahraman Lehlilere 
karşı mağhlbi,·eti ile neticelene -
cektir. Garb cephesini bugünkü 
kuvvetlerle idareye deyam ederse, 
vakında vukuu beklenen cok faik 
Fransız ve İngiliz kuvvetleri kar
sısında yine mağllıb olacaktır. 

ERKANIHARB 

Karabükte dün 
demir istihsali 

başladı 
Ankara: 11 (A.A.) - Karabük 

demir ve çelik fabrikaları birinci 
yüksek fırının işletmeye açıldığı 
ve dün geceden itibaren demir is
tihsaline başlandığı İktısad Ve -
kaletinden bildirilmiştir. 

Kahve falı 
Bir akşam kah\•ede yanındaki !""'a

saya oturrn~tum. Tuttu bana bir ço
cukluk hatırasını anlattı. Samimt dos
tuın olmad!ğı halde bu hatırayı neden 
anlattı'>. Herhalde size anlatayım di
ye olacak. İşte ben de anlatıyorum: 

- İki halam \'ardı: Şeyda hala il 
Gülter hala. 

Güller hala Pendikte bir bakka~ıft 
karısı idi. Kocasının işleri yolunday
dı. Elbise, şapka, is.karpin almak için, 
saçlarını t&ratmak isteyince İ tan'tıula 
iner \·e ınuhak.kak bize uğrardı. An
ladın değil mi? Sık sık bize gelirdi . 
Şeyda hala bize koınşu otururdu. 

Fakat pek sık gelmezdi. Geldiği za
man da babam pek yüzüne bakmaz, 
yan çizer, konuşmazdt. Anladın değil 
mi? Yüz \ermezdi. 

Biz ayda bir iki kere tiı. Pcndiğe Gül
ter halaya misafir giderdik; halbuki 
burnumuı:un dibinde oturan Şeyda 

halanın evine ayak basmazdık. 
O zaman altı yaşında idim amma, 

babamın Şeyda halaya yuz vermedi
ğini, Gülter halaya ka\"uk salladığını • e
ziyor, an.:ak sebebini kavrıyamıyor
dum. 

Günlerden bir gün annem: Haydi, 
Şeyda halaya gidiyoruz! dedi. Şaşır
dım kaldım. Allah Allah, acaba ne ol
muştu. Bunu da anladım. GUlter ha
lanın kocası sermayeyi kediye yükle
mişti, Şeyda halanın ise çıkını dolu 
idi, şimdi sırası ona ka\·uk sallamak
taydı. 

Artık her per:$embe günü öğle ye
meklerini Şeyda halada yiyordum. Ço
cuklar en çok ne severler?. Yemi~ de
ğil mi?. Şeyda hala önüme her türlü 
yemiş koyuyordu. 

Yemekten sonra boyuna misafir ıel
diğine d~~kat ettirrl. Boyuna kapı ga
lınıyor, misafirin biri gidip biri geli
yordu. 
Şeyda h<.ıla misa!irleİ-ini benim ya

nıma almıyor, onlarla başka bir odada 
konuşuyordu. 

Halan1 neydi biliyor ınusunuz?. Sı
nıf arkadaşlarımdan biri t>öyledi: Fal
cı imi.ş!. Ben şaşaladım ve birdenbire 
babanun Şeyda halaya hic yüz ver
ınediğini dü~ünüp kızardım. O gün 
den sonra halaya korka korka bak -
maga başladım. Nihayet bir gün s.cıb

redeınedim : 
- Ha1a dedim benim falıına bak-

sana . . 
Gözlerini dOrt açtı: 
- Ay biliyor musun?. 
- Söylediler. 
DlışUndü; Hayır dedi, ,ı;enin falına 

bakmam. 

Bir gün komşu hizn1etçilerden biri 
falına baktırmaga geldi. O gün hala
mın canı sıkılıyordu. Artık ufak te
feklerin falına da benim yanın1da bak
maga başlanuştı. O gün de ben ye
mekten sonra kahve isteınlş, içmiştiın, 
fıncanunı aldı, kıza: Batır parmağını 

şu teh·cyc dedi. Kız batırdı, halam ba
kıp söyledi; cBir erkek yüzünden ka
hır çekeceksin. Sakın sarışın erkekle· 
re sokulma. Kazaya uğrayıp öleceksin.• 

Kızcagız sapsarı oldu ve bir kadavra 
halinde kapıdan çıkıp gitti. 

Ben perişandım. Kızı artık ölmUş 

farzediyordum da kalbim sızlıyordu. 

Benim içtiğim kahve yüzünden kızın 

başına Iel.fıket gelecekti.. İçtiğım kah
vede ölüm tadı vardı!. 

Birdenbire midem bulandı, kustum. 
halam: Yemişi çok yedin ondan> dedL 

Hatır, yemişten değil, kızın ölü -
münden midem bulanmıştı. 

Geceyi k3bus içinde geçirdim. Ar
tık keyfim kaç-mı~tı, neş'emi kaybet
ıniştiın. Malüınya çocuklar kolay ko
lay unutınazlar. 

Bir gün hizmetçi kızı gördüm. Es
mer bir delikanlı ile kolkola gidiyordu. 
Sarışın erkek intihab etmemişti. Son 
ra bir kere daha gördün1 ... Gördüm ..• 
Evet, kaldırımdan kaldırın1a geçerken 
gördüm .. O sırada bütün hızile bir o
otomobil geliyordu .. Gcçemiyecek san
dım .. Bir kazaya kurban gidip ölecekti.. Rumelı ye AnadolJhı arlarının kar

şıs ına \arınca Turk nöbetçileri ba -
gırdı · 

B .,, bu kadarını hatırlıyorum. Sonra, ne.er ol

du bilmiyorum?. 

- Sonuna kadar üzülsün!. Haykırdım, kız duraladı. otomobil ge-

- Kaptan! l\.'l.ıyna yelken!. 
Kadirgaların kaptanları Tlirk nö -

betçilerinin emirlerini dinlemenıezlige 
gelınişlerdi. Yelkenleri ı;;işirıni:;; pupa
sına doludizgin İstanbula dogru akı
yorlardı. 

- Kaptan! J\.layna yelken!. 
Gemi kaptanlarının ycnı kurulan 

Rumelihisarından haberleri yoklu. Fa
kat; kale gönnüşlerdı. Türklerın kara
dan denize dogru hiçbir şey yapamı
yacaklarına kani bulunuyorl::ırdı. Yeni 
kurulan Rumelihiı:.arı kalesinde ağır 

toplar oldue;unu bılınıyorlard . 

Türk topçu kuınandanı söz dınleınez 
gemilere karşı emrini \·erdi: 

- Ateş!. 

Halil pa1a, burcunda bulunan ve 
Urban ile Sarıca tarafından iınal e 
dilen ağır top ateş ettJ ve .. yeniçeriler 
de karabinelcrile oklarile öldürücü a
teşe başladılar. 

Çok geçmeden gemi içindekilerden 
birçok kişi telet oldu. Bu hal kar:,;ısın
da kaptanlar şaşırdı yelkenleri aşağıya 
kadar indirdiler. 

Türkler; kaptanların yelkenleri may
na etmesi üzerine topçu ve piyade a
teşini kestiler. Bu sırada şiddetli bir 
rüzgiir çıktı. 

(Devamı var) 

Saçlarımın koparılması, tekme, üzerime sal -
dınş!. Bunlar, hiç alışmadığım, görmediğim şey
lerd» Kendimi kaybetmişim. 

Baygınlığım geçince, yanımda oda hizmetçi
lerimden ba5ka hiç kimse yoktu. Kendime gelir 
gelmez hadise tekrar gözlerimin önünde canlandı 
ve .. Hüngür hüngür ağlamağa başladım. Ş~kın 
gıbi idim. Ne yapacağımı bilmiyordum! Aklımdan 
birçok şeyler geçtı : 

- Kalkıp gideyim ... 
- Nusrete telefon edeyim .. 
- Bir defa daha konağa dönmıyeyim .. 
- Cavidanlarda kalayım .. 
- Naile Hanımefendilere gideyim! 
Karar veremiyordum. Bir iki defa telefonu 

elime aldım, Nusrete: 
- Sana geliyorum .. 

Diyeyim, dedim. Vaz geçtim. Hizmetçilerim a
ğızlarını açmıyorlar, bir şey söylemiyorlar. Hay -
ret içinde beni seyrediyorlardı. Fakat, o ağlayış 

beni çok açtı, aklımı biraz başıma devşirdi. Bir 
tar~llan da bütün düşündüklerimin aksi zihnim
den geçiyordu: 

- Şu herife meydan vermiyevim .. 
- Onun kafasına bir şey de ben innirPyim!. 

Kıvrana kıvrana ölsün!. çip gitti. 
Kıskançlıktan gebersin!. Ya hayktrınasaydım? Ezilecekti. 
Dü~man azapta gerektir.. Biliyorum, halam da her falcı gibi 

pala\•racı idi. Bugün hizmetçi kız sa-
Misafirlerimi daha çoğaltayım.. nşın bir adamla evlidir, iki çocuğu 

- Şinıdi telefon edeyim, beş on misafir erkek ! var. Fakat biliyorsunuz ki, ben artı.lı: 
;ağırayım, onları gece de bırakmayayım; paşayı ı kahve içmiyorum!. 
kıskançlıktan öldüreyim. -

Bir taraftan da aynanın karşısına geçmiş, saçı-, Bir vapur torpillendi 
mm koparılan yerine bakıyor, oraya bir şekil ver
aı.iye çalışıyordum. Fakat, hiddet, teheyyüç, sinir- 1 
d~n ne yaptığımı ne yapacağımı bilmiyor. bir yap
tığımı yüz defa yapıyor, vücudümün bir titreme 
nöbeti geçirdiğini hissediyrdum. Ben, bütün bu 
kararsızlıklar içinde çırpınırken, hizmetçi haber 
verdi: 

- Rana Hanımefendi sizi bekliyorlar .. 

Beklenilmiyen bir misafir. Fakat, imdadıma ye
tişti. beni kararsızlıktan, sıkıntıdan kurtardı. 

- Geliyorum. Bir dakika .. 

Londra 11 (A.A.)- Magda Paur va
purunun torpillenmesi neticesinde kao 
kişinin öldüğü henüz malum degilclir. 

1357 Hicri 
Receb 
27 ' 

1355 Rumi 
Ağustos 

29 
1939, Ay 9, Gün 254, Hızır 129' 

11 Eylı'.il PAZARTESİ 

Vakitler Vuati 
... da. 

Eunı 
ıa. do . 

Dedim. Biraz, kendime çeki düzen Yermeğe Güneş 5 34 ıı 05 
çalıştım. Ne kadar oyalanmağa çalışsam yine na - Öğle 12 11 5 42 

fileydi. Sinirlerimdeki bozgun, zihnimdeki karma- İkindi 15 45 9 11 
1<arışıklık devam ediyordu. Bu halde kadıncağı - Akşam 18 27 12 ()() 

zın yanına gittim. Birkaç defa kendisile görüşmüş- 1 Yatsı 20 00 1 33J 
tJ.m. Kibar bir hanımefendi. Eski ŞCırayı Devlet imsak 3 54 9 25 

<Devamı tıar) :.....;•ııliıiı-llllİı_.-.iıııiıı __ , 
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,Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda: 
Arttırma ve lstanbul Sıhhi Müesseseler 

Eksiltme Komiııyanmııd:iuı : 
Trak :mıicaclele ıqtilitı için lii:r.ıa olaıı 37 lıWa ili açıla .,.._ 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI siltmeye Jı:onulmuştut'. 
Eksiltme 'n/91939 carşaniba günü saat 14,45 de Cağaloğlunda S~ 

hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü iı.inasmda kurulu lı:ııınisyoıuta 
yapılacaktır. 

Vitamin ve kalod cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolnr. Çocuklarda i8hal ~ 
banak rahat"ızhklarını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak haZll'lanır, katiyen 1ıozulmaz ve lr.urtlanmaz. 

Muhammen fjyııt: 4211 liı& 37 kuruştur. 
Muvakkat teminat 3li lira 90 kuruştur. 

Kanzuk pirinç unu - Kanzuk patates unu-Kanzuk yulaf unu - Kanzuk mercimek unu
Kanzuk bezelye unu - Kanzuk irmik unu - Kanzuk nişasta unu - Kanzuk çavdar unu 

Çeşitleri tanınmış eczane ve ecza depolar ile büyük bakkaliyelerde vardır, 

İstekliler ş:utnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
isi.ekliler 1939 yılı Ticaret Odası veslkasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesi:kalara ve bu ~ yeler muvakkat teminat makbuz veya banU 
mektubu ile bixlikte belli giiıı ve saatte .komisyona gelmeleri. .7158• 

Umumi Deposu: İNGİLİZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - İstanbul o. Denizyollan U. Müdürlüğü llanıan İstanbul perakende ııatış yeri; Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

İzmir acentası - Türk ecza deposu 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

•50 ton anenikiyetli sut, 50 ton şuv.,.-n fürt 7eşili •Ul'anya•, .20 
ton anenikiyeti rassas, 100 ton kar bolincum n 750 adet adi sırt pülve· 
rizatörü satın alınacalu 

1 - 50 ton ar~enikiyetü sut 50 ton şuvayn furt yeşil cUranya•, 20 
ton arsen.ilriyetı rassas, 100 ton Jı:arbolineum ve 750 adet adi sırt pül· 
veı ızatörü kapalı zarf l'sulile satın alınacaktır. 

2 - Arsenıkiyetii ı;udun beher tonunun muhammen bedeli 350 lira, 
Şuvayn fürt ye~i • Uranya. nın 550 lira, Arseııiltlyeti rassas'ın 350 li
ra, Karbolineum'un 200 lira ve piilvecizatörlerin beher a~dinin 16 li
radır. 

3 - Arsenikiyet".! nıdun muvaıkkat teminatı .1212,s. Şuvayn fürt 
;Yeşilinin c2062.5., Arsenikiyeti ressasın .ısoo., Karbolineum'un (1500) 
ve pillverizı.törlerin c9ll0. liradır. 

4 - Miınazaa müddeti 15/8/939 dan itibaren .45. gündür. Arse
'llikiyetü sut ıııvayn für yeşili ve arsenikiyeti rassasın münakasası 29/ ı 

9/939 tarihiııe m;L~adıf cuma günü ve karbolineum'la adi sırt pülveri
zatörlerlnin nıWıakasası 2/10/939 tarihine müsadil pazartesi günü saat 
15 de Ziraat Vekaleu binasında satınahna komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma komi.;yonun
dan, İstanbulda ve İzınixde Zınat Müdürlüğünden parasız olarak ve
rilix. 

6 - Bu mevat ve malzeme ayn ayrı veya toptan bir talip uhtesine 
ihale edilecektir. 

7 - Bu işe taliplerın muvakkat teminat mektuplan ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ı.inci! maddelerinde yazılı vesikaları ve ~klif mektup
larını havi kapalı zarflarını münakasa saatinden bir saat önceye kadar 
komisyon& vermeleri. Ve saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. 

r 
.3707. .6168. 

Resmi Dairelerin Nazarı 
Dikkatine 

Kağıt ve tabı malzemesi tedarilu hu~usunda uğradığımız müş
killiit dolayuilP. kağıdlanmızı idareli kullanmak mecburiyetinde 
kaldıY Hacimkrimizi küçültmek ve yı12ılan daha ufak puntularla 
dizmek gibi ~birlere baş vurduk' Bu cümleden olarak şimdiye 

kadar 10 puntu fızerindcn dizil.melı:te olan ilanları 15/9/939 tarihin
den itibaren 8 puntu ile dızmiye karar verdik. 

Hurufatın ki:.çillmesinden dolayı )!anlar hiç bir eksikliğe ma
ruz ltalmıyaca.k yalnız İljgal edeceği yer ve hacım kısılmış olacak
tır. 10 puntu ile e puntıı arasındaki n'sbeti muhafaza içın ilanların 
beher sautiminMn şimdiye kadar tatbık edilmekte olan tarifeden 
yalnız on kur.ı~ fazla üaet alınacaktır. 

Netice ltibarHe bix ilanın 10 puntu üzermdcn dizi:mesile alı

nacak iıcret ayni ılimın 8 pun tu ile dizilmesinden alınacak ücre
tin ayni olacaktır. Elimizde olmıyan sebeplerden dolayı vaki bu 
deği~iklil:ı mazur görmelerini rica ederiz. 

Daima Gene , 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsam in 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütun dün
yanın en mükemmel güzellik 
müstahzaratıdır. Ötedenberi 
memleketimiz bbar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzuk 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlik, muhaceret ve emsali ahvalde zu· 

bur eden hastalıklarla yapılaca.lı mücadelede ve bilhassa sefer 

berlik esnasında hastahanelerde Kızılay .-as hemşirelerine :yar· 

dımcı sıfatiyle çalıştırılmak üzere İstaııbulda Aksar&yda .ü.iıı 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER JllEKTEBİ 

dahiLnde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek ıçin 
1 Birinciteşrin 1939 dan ıtibarcn kurs aÇılacaktır. Meccaru 

bu kur•a aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın T'.lrk vatandaşı olmak, 

2 - 20 ;Ja 45 yaş arasında bulunına~ 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmüş olmak, 

ojan 

KaydedHmek ve derslt:r hakkında malumat almak i1öte)'emer 

yukarıda adresi yazılı mektebimi~ müracaat etmeli<Lrler Şcfık 

ruhlu ve hayır sever hemşırelerimirin bu insani ~ hevesle koşa· 
caklanna kaniiz. 

1 
Devlet Demlryollan ve Lim•nlan ı 

ltletme u. idaresi ilinları ---:....-----Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralarile mik· 
tar ve cinsleri aşağıda yı12ılı malzeeme 12/10/1939 Perı,embe günü 
saat 15.30 dan. itibaren liste sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare- binasında salın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin her liste hizas:nda yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermekri lazımdır. 

Kadın giızelliğinın sihirini ı Şartnameler para~ız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
terkibınde sakhyan en ciddi Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflığinden dağıtı1malı:tadır. (6922) 

ve şayanı itimad markadır. J Liıte \falzcmeoin ismi Mulaammea Muvalt · 
Genç ve ihtiyar bütün kadın- No. bedeli kat 
1ar içın z.aruri ihtiyaçtır. Cil- teminat 
din letafet ve taravetini art- Lira Kr. Lira Kr 

tırır. Yağlı, yağs11 ve acıba _ 1 Kurşun malzeme 16.100 k:ılo 4425,00 331,88 
dem cinsleri vardır. 2 Galvanize saç 7.450 adet 24677,50 1850,81 

Çinko le'*ıa 30.000 kilo 5400,0(ı 405,00 

11 Eylulden 18 Eylô.le kadar 

Muhtelif hatlara ka kacak vapurların isimleri, 
kalkLt gUn ve ... u ... ı ve kalkacaklan rıhtımlar 

lartıa hattın• 

lzmlt h•ttın• 

•udany• h•ttın• 

ıarattlı• hatt1tt• 

- Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de 
(A.k6u), Paza 16 da (İzmir). Galata 
rıhtımından. 

- Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U· 
ğıır). Tophane rıhtımından. 

- P..zartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de 
(Sus), Cumartesi ayrıca 13,30 da ve 
Pazar 20 de (Marakaz). Salı postası 

T-0plıane nhtımından, diğer postalar 
Galı;.ta rıhtımından. 

- P;ızartesi, Salı, Çarşamba ,.e Cuma 
8.15 de (Marakaz). Galata rıhtımın 

dan. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antal
y~) ve Cumartesi 20 de (Mersin). Top
.tane rıhtı1111ndan. 

Hol: Salı postası İzmir Fuarı münase
tetile ilaveten :Japılacai:tır. 

- &.l ve Cuma 19 da (Seyyar) Topha-
?ıe rıhtımından. 

Not: Vazıye!i haz.ıra dolayısile İzmir sür'at, Mersin, Ayvalık ve 
Jmroz postaları ~·arı ahire kadar tatil olunmuştur. 
Buna mukabil lstanbul ile Çanakkale arasında haftada dört 
-asla ihdas edilmiştir. Bu postalar İstanbuldan Cumartesi Pa
zartesi, Çar•amba ve Perşembe günleri saat 18 de Topha~ nh· 
tımından kalkmakta girliş ve dönüşde Tekirdağ, Şarköy, Gelı· 
bo~u, Lapseki'ye uğrayarak Çanakkale'ye kadar g;tme«tedır
ler. 

No: Vapur seferleri halı:kıııda her türlü ma!Umat a ağıda tele· 
fon numaralan vazılı Acente krden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rihtınu, Limanlar Umum Müdur-
lüğü bin aıs:ı altında 42362 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman ~isliği 
binası altında. 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sırkeci, Yolcu salonu.. 22740 

(7160) 

İstanbul 
Müsabaka 

Defterdarlığından : 
İle Memur Alınacaktır , 

Münhal tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluklarına müsabaka ilt 
memur alınacaktır. İmtihan 18/9/939 tarihine tesadüf eden paz ,rt& 

Cildin daimi yumuşaklığını 5 Ahşap travers raptiyesi günü saat 14 de yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların orta ır.c~· 
temın eder. Yuzdcki çil ve le- imal.ine ıruıhswı !ama teb mezunu olmaları liizımd•r. 

/l'eneke levha \300 adil' 2112,50 158,44 Eksir Balsamin kanzuk 
3 

4 

keleri alır. Sivilceleri tama - demixi 60 ton '7200,00 34().00 İsteklilerin orta melcteb ~adetname veya tasdilmamesın , hil'+ 
men izale eder. Traştan son- ~ * yeı cüzdanını, hüsnühal kiiğ•d• ve sıhhat raporile 6,5 X 9 eb'adıtı61 
ra cilde latif bir serinlik ve- Uzunköprüde yapılacak miısellesin toprak ışlerı 5616,60 rnuham- dört kıt'a !otğoraflarını bir dilek~ye bağ~ıyarak 16/9/939 gününe ]ili" 

rır. men bedelle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. dar Defterdarlığa müracaatlan. .7025. 

İngiliz KANZUK eczanesi Münakasa 22/9/939 cuma giiııü saat 11 de Sirkecide 9 İşk me bi-ı J 
- Bevoğlu İstanbul nası~da A. E. komısyonu tarafından yapılacaktır. jGümrÜK Muhafaza Genel Komutanlıgw ı İstanbıl 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: renni Ist k.ı.lerın 421,25 lira muvakkat teminat v kanuni vesikalarını , 
1 - İdare ihtiy:ıcı ıçın .70. adet Bisiklet açık eksıltmeye çıkarıl- SÜNNETÇi ihtıva edecek olan kapah zarflarını ayııi gün saat 10 a kadar komi.~- Satınalma Komısyonundan: ·rı~ 

mıştır. Nuri Eşsiz yona vermeleri lazımdır 1 - Satın alınacak 1130 adet kıl fırçanın 13/9/939 çarşamba gıı 
2 - Munıı.ınr.ı~n bedel .4620> muvakkat temınat •346,5. lira olup Şartnameler parasız olarak komisyondan erilmekıedır. •7036• saat 15.30 da pazarlıf.ı yapılacaktır. 

eksiltmeı.i 16 Teşr'nıevvel 939 pazartesi gümi saat .ıs. da Ankarada Akııarny: Poli ~ • 2 - Ta __ hmin edil~n bedeli 791 lira ve ilk_ teminatı 55 liradır. . ,e 
merkezi kar- rı" P. T. T umuffi müdürlük lıioosındaki satın alma komisyonunda yapı- T I Muhammen bedeli 85,000 lira olan 100166_ ~o vagon ve estekat . 3 ~ Numune ve evsafı komi~yondadır. fateklilerin gün ve saatı & 

lacaktır. ~Ö;37 e • inşaatına mahsus d<'m:.r 26/10/1939 perşembe gunu saat 15,30 da kapalı\ ilk t.ınınat makbuz!arı ve kanunı vesi.ı.alarile Galata Rıhtım cadd 
3 - İstekliier muvalm<at teminat makbw: ya banka temU>:Ot mek- zar! Uliulü ile Ankar..da İdare binasında satın alınacaktır. Veli Alemdu Han il:ınci kattaki lı:oınsiyona gelmeleri. .7052• _.,.,. 

ıubile kanuni "es'l<s.lanru hiimileıı mezk\u güa ve saatte 0 Itomısyona Bırka~ gun Bu işe girmek i~t.venlerin (5500) lıralık muvakkat teminat ile k.a-!İ • •• , tİ 
müracaat edeceklcrd.ı:r. ,_evveı __ m_ür_ac_aa_ı _______ , nunun. tayin e•t..ği v~ikaları ve tekli.fleriııi ayni giiıı saat H-,30 a .ı.a- stanbul Elektrik Tramvay ve Tunel ışletmele 

4 - Şartnam~ler Ankarada P. T. T Lcvaum İstanbulda P. T. T. Scılıibi ~..e:;l~~~e e.ı.,.,. dar Kom.isyon Reisl'ğine vermeleri lamndır. Umum Müdürlüğünden: 
Levazım ayniyat şubesi müdürl'" lerinden b<-delsiz olarak verilecek- tı; · Şartnameler 425 ku?1lla AAk.ara ve Haydarpaşa Yttnelerindc sa- M ..... ~ 
tir. .4109. <G'lll!. ı:;.:::'1.T•lc~ .:..=::: tılmaktad (7Q9~) 1 - uhammen bedeli 7000 lira tutan Degazör ve Jı:aznn..-

ır . iınal ve mah.a!tiD<? vu'ı kapah zarf usulile eksiltmeye konmuııtul'· 
======================================~============---- 2 - Muvakkat teminat .sıs, lira<;iu. 

söy-emekte tereddud edıJUl"du. Çark- - vurdu. K.Ia\-ye aldır •tnıedj, an- I 3 - Eksiltme 21/9/939 perşembe günü saat 15 de Metro han t>I~ 

No. 82 Yazan: RAHMi YA~IZ 

- Nasıl? onyedi tahtelbahir mi dediniz ? 1 
- Evet kumandan? 

~u 1lffakiyetine mağrur bjr - YılLbi.ş.1 Öjen K1•Yye ... Tarafınız-
arıvırla bir tJi &Oj!'Unde, :"la - dan gcı.rk«lL en Fransız tah~elbahiri 
po!yonvarj bir durU1la efilrlenn dız 1- Trıte>n SU\'arisi~. 
melerinj, kendisıne •hazır> haberı ve- - Geçmiş olsun kapıt.cn!. 
rılmesin1 bt'kliyen Zıya kaptan, bekle- - M ı kumandan!.. 
diği haberi almca ağır adımlarla eaır
ltrın yanına ındl.. CMları goı.den ge
('ird.L Sa· ıle UımlcnrJ r-du_ Ayak 
UU'rj isUcvııba g('ttl. Kapı1en Klav)e
nin onundc dur:ın sına. i sorgı;y.a on
dan ~!adı: 

Zıya kcı.ptan ıngıllzı e yhi -
yordu ( 1) Klın ye, tıozuk tır il"• ile 
3.Jlli dille cevab vcrd ı: 

( 1) BUyllll Hoı.rbde Vt ondan tl"Vtl 
denaellerla bqnelmikl aa1lblllan dil 
tnKIHzcf'ydi. Der babrlyrlL lnciliıceyl 
lılllrdl. R. Y. 

- Peki, ne va.k.ıttenberi ?l:Iarmara-
darınu.:1 

- 1 O gun kndar oluyor kapıten. 
- Kaç tahlelbahirdiruz? 
- Uç Fransız tahtelbahir! ıdllc. Bir 

laneınlzi boğazda bat rdılar BirimıZl / 
ayni yerde esir ettfk1crinı duyduk. Ben 
boğan g e, J.lllmarap lrmeğe 

mın afialı: oldum. 
- llo azı eeçm tt1Cbbüs eden 

tahtelbah!rler yalnız bu ç geOLden 
mı ibaretti'?. 

Kt<vya durdu.. ı><,enıyu •oyley.p 

pblıfı BI- dinegil ..ıvarl.)'• ba- lattJ: ~ , .~ .. CJ·~ wr 1itce , ....... ,. Kluvy• ona bakınca 
102

• • C.L sının tıe,ıru:ı lrat111& t<ıp.lanacak ohm arttırma ve eksiltme ıtoıı 
............ - Kapıten Teodor BrlJdeyın lloreo-

lerinl ~• kaılarını yukarı doğru )tal- durlugunda it İngiliz ~ 3 Fransu unda yaı:ılacaklır. .r 
dırdı. bu hareketi!« 4 - Bu ;.,.. aid "-"•tııameler ıdarenin ı~ .... - mu-du··rıu-gun· - dell ,.. 

tahtelbahırlnds mW'•klcd> bır fı.lo - ANKARA RADYOSU ...,,.. ,,_... ··~· 
- . ·kın •ôy\.,,,,el rasız tedarik eclrJ..bilir. tiiliı t"1al edildi. Bunlar, (13) ııensi _.f' 
Demek istiyuntu. i TUd< · Saat 19.H - <Oııerd Se· 5 - Telllif mdı:tublannın cntnam-~-L.' •--ilat daır· -ınde lı":~ 

lngiliz tahtelboıhirJmnin (f-12) DU - Y- """"' wu ~ • sul'arisinın gözunden ~ lel<Qonlan ft.) Su& D.n 'lirlı ..ıt- lanara) sa&t (H) e kadar 7 inci lı:attaki kom;""On katipJiiH,.,a in'lıa ~ 
~ ter. bir bakışla dızlerlai eli- maralı pmi!erinden, yi E. sensi &e- a1it (Fasıl beydi). - 11.11 ~ kah ·-, o-• 
ilen Ziy~ k•ptan, cevaboı:z bıralı:ılan milenııin oyni numaraı..nndan, bir de ma. Saat ıt.SI Mca 1,_ .aı a;ran, ---:il-iıı.de __ verilııı_. _ _;lf~b_uh __ ....... __ a•_1_ıa_•_ım_d_ır_. __ <:_69.:..:.83::_:):..._ _____ _./' 

sualini tekrarladı: E. 13 numaralı komodor gemiamın mü- ajans ..,~ ~e.roloJi UIM!rleri. 8a.U :r-----------_..,. ________ _,""'_,.,.,..,....-..-
- S<ıyı~e k;apıten, ka U..htelbahır rekkebdi. Bız de emir eılan Turltuvaz, Zl.58 Türll.: mös:lfl. Okw7anlar. M--

iş1ink ..ıt.I ~ide~ batırılan fır •e şimdı babrdıguıız tafa Catıar, Safiye 'hpy. ~ 
Klavye cevab \·ernıek mccbur.l)"e - 1 Reşad Erer, llutea Kam. CeYdd Jlo .. 

tindeydi .• sı.aneonun Jibirarına aldır-

madJ, anlatb~ 

- 17 tahtelbahir kurr.ruıdan~. 

Ziya Beyin hayretle ıril -~ gozleri 
Klavyenin bakışlarına takıldı, kekeledi. 

- Nu:ıL 17 tahtelbahir mi dt:dinız"' 
- Evet kunıandan' 

bizim tahlelbahırımiz Tr londaD iba -
retU. 

Blanpon Wrcienbire yt.rınden fır -
lad.J, K.la\'Yf'Ye haykırdJ: 

- Yeter artık su:; .• ihanet.in bu de

recesı kAfi.. Fazla de,·an1 etine!. 

zan. Saat %1.39 ıı:o..,,....a (Delı-

saall). Saat %1.45 MU:dlt (llldoclilu). 
Saat 22.00 Mudk (Kü<ük orlı..tra) 

Şef: Nedı> ~km. Saat %S.N Soıt a

jan haberim, .ırut, -· tahvilit 
kambiyo - nukut borwa (flal). Saat 
23.%0 Môzlll (C&zbıınd - Pi.) Saat 
23.55 - 24 Yarınki prornm. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

(11) İlk Mekteb Bina51 Yapılıyor ,,ı 

Blanşon soıc karıştı: 

- Yanlış ıo_)'luyor k rr. udan.. 17 
tahtelbahır cLle kolay btt rakamın i
f d • • sızı korkutmak, tellııa ur
ınel< çln süvarl_böylc ~lll)'<'r1 • 

Ziya kaptanm mudahaletıile Blan
l'>'l yerme <,·ektldL Tltrk w..ıvaOO 90r
gust.ma de\' am etli ; 

- E et.. Bunlıu"dan kaç tanesi Mar· 
maraya girebildi". 

. İstanbulda mı1ht~lif semtlerde yeniden inşa edile<."< k 11 i~ 1~ıt 
bınasını!l ınşaatı kapalı %arf usulile eksiltmeye konulmuştur wıı' 

14/9/939 per§embe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi ene ıtJY 
Dinde yapılacaktır. Muhammen bedeli 521.l90 lira /3 kuru n ılk ıe V 

lllll'-1 ... lllllllll .. llıtıılll-llllll"-"ıll'"I nah 24,597 lira 63 kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş mukabı•ındc iC~· 
tanbul Nafıa müdürlüi(ünden alına bilir, Tal,plerın 939 yılına a d 'f 11,. 
ret Odası. bu İŞ<' benzer en ı12 150,000 liralık iş yaptık ·anna d r 

1 
,,el 

leden 8 gün evvel İstanbul Nafıa miidürlüğünuen alacakları cJıl 1,P 
vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektubları lle 2490 null1: il K.Javye devam ettı: 

- 17 ı:çml Idık. i ıarscnız heps.ni 
marko.1l:ıri!c sayabUirım. 

Blaru;oo, ıruvarlnln bötrtlne yeru -
den e di.J:a ku\\'elli tır dırsek daJ"-

- 4 tanesi kwnıı.ndan • 

Kla>-ye özlerini bıtlnm:<di, Blan

şon yasından umulmıyan bir çevlltlik
le 3 erind~n fırladı, sağ elinin yumru
ğunu olanca kY\-vetfle ar~ın su-
J"atına .indireli. t Deı·anıı t:ar} 

İTİZAR 
Tazunızın ı;oklıııtun<lan dolayı 

Robens-On te!rikamızı ko amadık. 
Özür dilerız. kanuna göre h~21rlıyacakl&rı kapalı ı.arilarını alc günu saııl 1 

kadar İstaııiıııl daımi encum nine vermeleri. (6081) 
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Sahib 
ETEM 

ve Başmuharriri: 

İZZET BENİCE 
YIL: 3 

MiLLET MECLiSi TOPl.ANDI 
Başvekil Millete F evkalide Mühim Bir Nutuk Söyliyerek 
Memleketin Avrupa Harbi Karşısındaki Vaziyetini ve Dahili 
işlerimizi ve Aldığımız İhtiyati Tedbirleri izah Buyurdular 
• 

ita/yanlar Niçin 
1 (Son TelP'&f, blıwk vesilelerle miyen büyük buhran karşısında mevduatın çekilmesi teşebbiisatı ı 

oluıyuculanna blldlrdlii ılbl, tktncl mille.imiz için en isabetli hare- milli bankalarımızın ve Merkez 
tabı yapmafı idel edlnmemlştlr. ket tarzın.n ihtiyar edildiğine ve bankasının müşterek mesaisi ile 

Bitaraf Kaldıfa,-? 
Musolini'oin, bir harbin çıkmasına mani olmağa 
çalışmış olması ve muvaffak olamayınca, İngiltere 
ve Fransa ile harbi göze alamadığından bitaraf 
kalmağa karar vermiş olması düşünülebilir. 

Yazan: Ahmed 

Geçen hatta başlıyan harbin en bü
~ sürprizi mücadelede İtalyanın bi· 
taraı kalnuya karar vermesidir. İtal
>cuı devlet adamları ve İtalyan gaze
~lert1 çıkacak olan bir harbde İtalya
nın, Almanyanın yanında döğüşece&i
~ dair en ufak şüpheye mahal bır.ık
:rn.lJ'acak: beyanatta bulunmuşlar ve 
h21Jar yaZJIU~lardır. Şuhalde italyanın 
hıtara!lığı nasıl lzah edilebilir?. Bir 
laıuın ihtimaUeı· akla gelmektedir: 
1- Evvelli İtalyanın Almanya ile 

•~laştıttan sonra bitaraf kalmış ol -
bıası. Mihver devıeuerinin, geni§ bir 
ı..,•'VUz politikasını tatbik etmege ka
l'ar Verdilclerini tanedelim. J!u.po ·tt-

114' ın.: bam] 'ıti. l.(;;kjl edecek olan 
Polonya harbinde Almanya 1talyanın 
bitaraf kalmasını, harbe iştirak etme
tine tercih etmiş olablllr. Bir defa Po-
1.ıııya ortadan kalktıktan sonra iki 
l>Uhver devleti, ıcniş fütuhat plAnının 
tatbikatında elbirli/ii yapacaklardır. 

2- İkinci bir ihtimaı. daha hesaplı 
Ve daha ihtiyaUı olduğundan şüphe 
'dilınjyen Musolinlnin, bir harbin çık
b'ı.asına mflni olmıya çalışmış olması ve 
lııtrvaffak olmayınca, inıiltere ve 
>tansa ile harbi ıöze alamaclıjından 
b··--l...ra.t ka1nııya karar vermiş bulun-
l>ıasıdır. Bir1nci ihtimali kabul etmek, 
>ı.tıııan tecavüzünün Polonyada durnu
)arak eeni~ b1r mihver fütuhat politi
~ının Uk hamlesi olduğunu kabul et
~elt demektir ki bu, henüz Jtat'l ola
~ belli değildir. Bilakis Almanların 

Almanlar Polonya ordusunu" 
tahminlerinden daha kuvvetli bul 
lııuşJardır. Harbin basladığı bir 
~ili tarihine tekaddüm eden gün 

Şükrü Esmer 
Polonya'yı ele geçirdikten sonra bu
mda kendi himayeleri altında bir 
devlet kurarak İngiltereye ve Fransa
ya sulh tekli! etmeleri ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Bu vaziyette İtalya-
run harbe iştiraki bahis mevzuu ola
maz. Beliti Almanya Polonyada hede
fine vardıktan sonra Musolini, muta-
vassıt rolünü yapmıya çalı§acaktır. E
sasen Alman - Sovyet paktından son
ra ınüva:t.:enenin tamamilc değiştiği 

de nazarı itibare alınmak ıaz>n,dır. Ge 
ni~ bir fütuhat programı, artık eski 
mihver kombinezonundan ziyade Sov
ycUerıc Almanyanın karar verebUe
ceklcrl bir m le halini almıştıı·. İtal
ya nrtık Almonya için eski ehemmi
yetini :kp,ybetml.$tir. 11.al,yanın yard1-

ınından müstağni kalan bir Almanya
nın İtalya için tehlikesi de o derece 
büyümüıtür. Bu tehlikenin iki devlet 
<ll'asındcıki tesanüt en sıkı olduğu bir 
zamanlarda da mevcut olduğunu u
nutmamak ıaz.ımdu·. Filhakika HiUerln 
Musoliniye verilmiş bir sözü vardır. 
Fakat Polonyanın Akıbeti bu sözlere 
ne dereceye kadar itimad edilebilece
ğini göstermşitir. 

İtalyanın bu bitaraflığı Almanya ile 
arasında yapılan bir anhlşma netice
sinme mi yoksa harbdcn ~ekindjğj. iein 
mi takip edHiyor? Bu suale kat'i ola
rak cevap verilmemekle beraber, 
bizce, vaı.iyet ne olursa olsun İtalya 
harekatın inkişafını beklemekte ve 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

~N SON DAKİKA 
~ .................. ! .......... .. 

41m an - Frans ı z 
liarbi Şiddetlendi 

l>ans, ıı (A.A.) - Havas ajansı isteıniyor gözükuyorlar. Bilhassa top-
ltbııt ediyor: ı;umuz için tarassut mahalli teşkil 
ltıtaalımızın Alman kıtaatı ile ı.o- edebilecek olan yerleri şiddeUe mil _ 

tt, dataa erliyorlar. Bu yüzden bazen çok 
i:lstarı çarpışmalara inktl&p etntijtır. cjddi mahiyet- ulan mukabil taarruı-1 

~İelfried hattın111 ileri mevztlerine tarda da bulunuyorlar. 
l:ı~ ruza devam L•cllyoruz. Fakat bu Kıtaatımızın mevzii taarruzları tak-
)21'ttz.1ar takviye olunmuş öncülerle riben 50 kilometre1ik bir cephe üzc-
~Pı1tnaktadır. Bu müsademelerde rinde yapılmaktadır. Bu ccphenw 
t ~ istifadeli bir c;ok köy ve tepe ele üçte ikisinde öncülerimiz normal o-
~il'dik. ]arak ilerlemektedir. Diğer üçte birin-

~· 1ki iündcnberi Almanlar ileri mev- tlc ise ilerleyişimiz daha güç olmak-
11~tini mü$adenıesiz bize te.rketmek tadır. 

t\Iınanlar Varşovadan Uzaklaşıyor 
~.~•ris, il (A.A.) - Polonya Erkfı- ' man radyolarına karşı müteyakkız 
4 ilrbtycsinin rı rettili bir tebHğ- bulunulması tavsiye edilmektedir. 

~ Alman kıt'alarının ~~~v~n_ın Vistül cephesinde motörlü Alma~ 
ıı.., "1ahalle1erinden 1-eklldıgı bıldırıl-
btt kte ve radyo istasyonunun normal kıt'aları ·yeniden ınuJ\abil taarruza 

~ ... Şekilde işlediği !llve edilmekte - geçmişlerdir. 
l ' Tebliğde Varşovadan konuştuk- Ostov - l\.larzoviccki - Ostov nehir 

ilı tı İddiasile hakikati değijtiren Al • cephesinde vaziyet değişmemi§tir. 

Dünyanın bu karışık harp vaziyet- bundan sonra da bu yolda şuur- şimdiye kadar sarsıntısız bir se-
teri karşısında dahi ikinci tabı yap- lu bir surette yürünecel.'ine her- kilde idare edilmiş olduğu ı:ıibi 
macWı. kes n inand•"'ını görmekle kuv - son günlerde iç piyasada görülen 

Fakat, bu&fuı öileden sonra, saat vet ve inşırah duymaktayız (Bra- bazı ihtikar hareketlerini daha 
15 te Başvekil Dr. Reflk Saydamın vo sesleri), ilk adımda akamete uf(ratacak 
Büyük MlUet Meclisinde söyledlfl Aııkadaşlar, tertibat ve ihzarata da girişilmiş 
nutku, bütün oltuyuculara bir an ev- Tatilden evvel kabul buyurdu- bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 
veı blldirmetı ııır borç telakki elllk. ğunuz barem kanunu tatbik mev Müsaade buyurulursa bu işlerin 
Nutkun tam metnin! aşapya koyar- k.ine girdi bundan mü.ees,,;ir ola- her biri hakkında kısaca maru-
k temi Cak Va. an.d.a<ların adedı· az ol- zatta bulunmak isterim. enJ •aze ı:i makineye verinciye "' 
kadar ıeımış olan telrratları da ka- masına rağmen alakadarlar bu ka İç fiyatlarımızla dünya fiyatları 
rllere lbliii ediyoruz.) nunun tatbıkatını sükunetle kar- arasındaki muvazenesizlik yü-

şııamakta hatta bunların büyük zünden merkezi Avrupa devletle-

Muhterem arkadaı;larım. 
İki avlık bir tatil devresinde 

ve müntehipler:nizle yakından te 
mastan sonra verd.ğiniz karar 
veçhiel buııün topları.manız hükü
metiniz için çok ferahL ve kendi
sine kuvvet verecek bir had.se
dir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım 
(Alkışlar) bu iki ay içinde Av
rupa vaziyetinde vukua gelen e
lim hadiseier malumunuzdur ay 
lardanberi su hü muhafaza için 
yapııan bütün teşebbüsler maale 
sef müsbet bir neticeye varama
mış emrivaki oluncaya kadar her 
taraf roilecei?ini ümit eımekfen 
hali kalmadığımız harp başlamış 
tır. 

Ümitlerimizin tahakkuk ede
memesinden hepimiz muztaribiz. 
Türkiye Cümhuriyetinin siyaseti 
bu san zamanların mühim vaka
yii içinde ayni istikameti muha
faza e.mış ayn imüteya·kkiz ve 
dikkatle muntazır inkişafı takip 
eylemistir. Muharin taraflarla 
münasebetlerimiz normaldir ve 
beynelmilel münasebat kaidele
rine uv~ndur. 

.A:manya ile aram;zda doğru 
dan doğruya b'f siyasi ihfiliU 
mevzuu yoktur. 

Polonya ile münasebatımız ise 
hemen daıma zararsız ve dos
tane olmuştur. İngiltere ve Fran 
sa ile malümunuz olan muayyen 
esaslarc!a menfaat iştirakimiz ve 
müşterek telakki.erimiz vardır 
bu memleketler ile müzakeresi
ne baı;ladığımız nıhai muahede -
!erin en dostane bir hava içinde 
görüşülmesi devam etmek'edir. 
Aziz arkadaslarım. B:z bugünkü 
harbin harıcindayız bu harbin 
memleketimize bu.aşacak inki -
şaf ar göstermemesıni temenni e 
diyoruz. 

Memleketimizin bazı yerlerin 
' de alm;ş olduğumuz askeri ted-

birler ancak ıhliyat tedbirleridir. 
Arkadaşlarım kom umuz Savyet 
ittihadı ile münasebatımız dos -
tanedir ve dostane kalacaktır 
(Bravo sesleri a kışlar). Alaka
dar rabı alarımızda hiçbir degi
ı;iklik yoktur. Temaslarımız ve 
mutat olan fikir teatilerimiz her 
zamanki gibi sam mid<r. Harici 
siyasetimizin diğer unsurları son 
defaki manıza~ınıdanbe.ri s;ze 
arzedilecek bir tebeddül göster
memLqJerd ir. 
Hakından emin o'.an milleti 

m:z hakka ve kuvvetine daya
nan politikasında sükutla şuur
la ve müteyakiz yürümekte de -
vam edecektir. (Bravo sesleri al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, mem 
leketimizde memnuniyete değer 
bir sükun mevcuttur. Halkımız 
huzur ve emniyet içinde iş ve 
güçleri i'.e meşguldür. Türkiye
de inzibat ve asayis hiçbir mede
ni memlı:-ketten daha zayif de
ğildir. 

Milletimiz beynelmilel buhra
nın inkişafını vckar ve metanet
le takıp cd iyor. 

Milli.,Şeie yüksek meclise bağ'
lılığı ve itimadınızla mübahi 
olan hükiımetinize karşı itimadı 
iftihar ve gurur verecek derece
dediı. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Insanlığa arız olan ve inkişaf 
seyrile devam müddeti tahribatı 
nın derecesi buJ:unden kestirile-

bir ekseriyeLi bundan vicdani ri haricinde kalan memleketlere 
bir memnuniyet ve ınşirah düy- yaptığımız ihracatımızın son se-
maktadır kanaa •. ndeyız. Elde et- nelerde arzettiiti müşkülatı ber-
ı.-kleri menfaatlerin bir kısmın - taraf etmek için bazı büyük dev

letlerle ticaret anlaşmalarımızı 
dan mahrumiyete mukabıl bu ka ihracatımıza imkan verecek bir 
nwıun benaraf etı.gı haı yanı şekilde tanzime ı:ıayret ederken 
memıtkete yaptığı ta1'ribaı.an aramızda anlasma mevcut olan 
milli bünyenin kurtulmuş oıma- ve olmıyan memleketlerle tica-
•ı ıscenu .. er.nı, v.coanıarır.ı sıkan retimizi kolaylaştıracak acil t<1i-
b.r huzursuz. uk,an kur. armışıır. birlere tevessül eylemiş bulun-

Bunu emniyellc huzuı·unuza maktayız. Fransızlarla yapılan 
arzedebiliı-..m. Türk çocukıarı ticaret anlaşmasında mevzuu 
herhangi saikin kendi aralar.na bahsolan mahdud mallardan maa-
soktuğu müsavatsıgıığı ve ıçti - da bütün ihraç mallarımızın ithal 
mai nızama müteveccih arızayı edilmesi Kanada ve Mısır ile o-
ve kendi maddi menfaatlerıne uy lan ticaretimizin inkişafına enııel 
gwı da olsa asla hüsnü teıfıkki teşkil eyliyen bazı kararların kal-
etmez.er ve böyle hır arızanın dırılm~sı bu meyanda zikroluna-
)ıertaraf edilmesini bekler.er. bilir. , 
Hat:a onun iç n lıizzat calııpr.- Bu suıetle başlıca ibrac maddele-
lar kanaad.ndeyim. rimizin sürümü teshil edildiği gi-

B,z bu tecrübede de bu haki- bi sanayiimizin muhtaç bulun-
katin tecelli ettığini gormüş ol- duğu bazı ham maddelerin ithal 
makla müsterihız .. İkt•sadi saha- imkanları da temin edilmiş ol-
daki çt..l'imaıarım.z alakalı ve- maktadır. Harici mübadeliitta te-
kii.letler arasında yapılan son iş mayül eylediitimiz fakat muame-
laks.minden sonra <1aha verim- lelerini intizam altına almak it-
li b.r şekilde inki~aı: eımekte - halatımızı müşkülata maruz kı-
dir. Devlet sınai programıarı - lan prim yükselmelerine mani ol-
nın tatbık ve ikmaline açıımış mak ve bunları iç ve dıs piyasa 
fabrika arın faaliyetlerinin daha icablanna ı:ıöre ayarlamak gaye. 
daha -~ tanzimine dikkatle ça- sile Ü<; nüyük milli bankamızın 
lı§ılmaktadır. iştirakile kuvvetini Türk parası 

ve .r-ıecus Parti Grubumuzun son kıymetini koruma kanunundan n-
direktiflerindcn mülhem olarak Dev- lan bir takas limited şirketi l<u-
Jet ve sanayi ve madenleri işlerinde rulmuştur. Direktiflerini Ticaret 
ve umumi olarak sanayi ve maadiiı. ve Maliye Vekaletleri ile Merkez 
kredisinin daha müsmir esaslar dahi- Bankamızın mümessillerinden 
!inde tanzimi üzerinde tesirleri şü- müteşekkil bir komisyondan al-
mullu olacak ve iktısadi hayatımızın mak suretile işleyen bor teşek-
inkişa!ına cevap verecek tedbirler kül pek kısa bir zamanda gerek 
ittihazını ehemmiyetli bir mevzu o- takas primlerini tanzim, gerek 
larak ele almış bulunuyoruz. başıboş bir halde cereyan eden ve 

Bu husustaki kanun layihaları kısa çok defa espekülatist bir mahi-
yet alan hareketlere mani olmak 
bakımından değerli mesaide bu
lunmuş prim seviyelerinden mü
h'.m sayılacak tenzilat teminini 
muvafık olduğu gibi ihracat ve 
ithalat tacirlerimize de itimad e
dilebilecek derin bir senet olmak 
itibarile her tarafta memnuniyet 

bir zamanda huzurunuza gelecek -
tir. Yeraltı servetlerinin araştırıl-

ması faaliyeti muntazam bir prog-
ra maltında devam etmekte ve baş
lıca devlet madenlerinin geniş mik
yasta i::>ti~marı yolundaki faaliyete 
hız verilmektedir. Ergani bakır ma
deni işlemeğe başlamıştır. Morgol 

madeninin techizntına başlamakta-

tır. Kömür istihsa1:i.tındn mevcut 
vasıta şart ve imkiın1arın israfına 

mahal veriJmiyccek azami neticeler 
elde" etmek ıçin her türlü gayret 
sarfolunmaktadır. 

Bununla beraber bu mevzuda is-
tihsal5.h teşkilfıtlandırmak ihtiyacı 

karşıs.ında bulunduğumuzu -işaret 

etmek isterim. Kömür havzasının 

devletle~tirilmesi için bir teşebbüse 

girişUmiştir. Cümhuriyetin büyük e-
seri ve Türk sanayiinin en büyük te
melini teşkil eden Karabük demir ve 
çelik fabrikalarının şu anda ilk is -
tihsalini vermekle mnli sanayiimize 
kudretli bir unsur katmı& oldugunu 
arz etmekle sevinç duyar1m. (Bravo 
sesleri alkışlar). 

Arkadaşlar, Büyük Meclisin tatil 
devresine girmesini takip eden ay1n
rın hükümetinizin ticaret politikası 

ve bunun tatbikatı üzerinde ehem -
miyetli faaliyeti olmuştur. 

H;1rici ticaretimize yeni istika-
metler verilmesi şeklinde ba~lıy;ın 

bu faaliyete ı\ \'rupad ı harbin baş~ 

laınasını müte<.tk.ıp bir tarattan daha 
fazla kuvvet verilil'ken dig<'t' taraılan 
da dahili ticaretıeriınizin n1akul 
had1erde tııtulabilınesi ve iç pa -
zarların ve harekete getirilmesi 
}\.fevzuları sür'atle ele alınmış 

mahşullerimizin kıymetlendiril -
mesi ile meşgul teşekküllere veni 
vazifeler verilmiş bankalardan 

uyandırmıştır. 

Büyük ehemmiyet verdiğimiz 
ve senelerdenbcri de zirai mah
sullerimizinf.allarını hakiki pi
yasa icapları haricindeki amille
rin tesiri a!hnda kalarak düs
mek,en korumak ve bu suretle 
bunlar.n değer fiatlarl asatışını 
temin eylemektir. Bu hedefe yak
laşmak için hır taraftan ihraç im 
kanları mevcut oldukça bazı mü 
hiın ihraç madde'.erimiz için ih 
racalçıların müşterek ve müte
kabil bir surette harek.et etme
lerini temin edecek tacir birlik
lerı vücude getirmek suretile fi
atLer m" uJ hadlerinde korun -
mak isteni.mi'I inhisarlar umum 
müdürlüğünün piyasada naz.ımlık 
hizmetini görecek şekilde müba 
yafıtta bulunması temin olun -
muş ve diaer taraftan bugünkü 
ahval ve şeraitin ihdas ettiği ba
zı mahalli sıkıntılı vaziyet'.eri 
önlemek üzere üzüm, incir, fın
dık bölgelerinde satış koopera
tif teşkilatımızın faaliyetleri ge
nış'.etilerek ortak olmayan müs
tahsillerin mallarını da topla • 
mak ve mallar nıukabiinde a
vans vermek teşebbüsüne girişi! 
mişlir. (Bravo sesleri) 

Hiı'.en satış kooperatifleri, ma
li bünyeleri ile mütenasip bir 
surette ldare. edilen bu ilk hare
keti takviye ey leml'k bu teşek
küllerin ihdas edecekleri sebeple-

ri de iskonto muamelesine tabi 
tutmak suretile kendilerine da
ha geni~ bir faaliyet açmak ka
rarındayız son günlerde iç p'.ya
sada görülen bazı ihtikar hare
ket. eri münasebeti ile aldığ;mız 
tedbirlerden bahsedelim. Uç gün 
evvel neşrettiğim bir tebliğ ib 
memlekette en az bir senel:k ih 
tiyaçtan fazla iaşe mevadı bu -
lunduğunu, zaruri rnadde:erin 
hemen kiıfiesini ya ihracı men 
veya lisansa tabi tutulduğunu ih 
tikara teşebbüs edecekler ·hak
kında hükumetin en şıddetli bir 
surette takibata geçeceqinı et
rafhca efkarıumumiyeye ızah ey 
lem'.ştim. Maz.de hepimızin şa
hit oldujtumuz vukuatın teK~rrü 
rüne fırsat ve imkan verHmiye· 
cek'.ir (Bravo ses.eri ve alkıs\ar) 
Şimd;den ıdari ve kanuni bu :ün 
tedbirlere müracaat ediımı~ o!
makla beraber bu husustakı 
mevzuatımızın ikmal ve ıakvı
yesi lfız.mgeld ği neticesine var
aı,c. Bu maksatla iki kanun layi
hası bugün.erde yüksek huzuru
nuza takdim olunacaktır. 

Harici duruma nazaran zirai 
istihsali teı,vik ve takviye ey
lemek başlıca meşgalemiz ola -
cakıır. Bütün resmı teşkilatımız 
bn maksadı temin edecek şekil
de tahr,k ediJm_ş bu. unmaktadır. 

Zirai istlhsalatın inkişaiın" ya 
rayacak bri tedbir olmak ıiz;ı -
re kredi faizlerınde ahiren yap
mış olduğumuz ıenzılıl.ıı da zik
reylemek lazımdır. Ziraat Ban -
kasının zirai kredi ve satış kco
perat flerıne yüzde 7,5 faiz:e a~
makta olduğu kısa vadeli kredı
lerden istihsale taallük eden tak 
riben 12 milyon liraya balij! 
o.an kısmının faizleri yüzde 
5,25 haddine indirildıği gib, ban
kanın • müstahsile doğrudan 
doğruya aç.ığı ve vadeleri 
beş seneye kadar yükselen orta va
deli kredilerle vadeleri beş seneden 
faz.la olan uzun vadeli kredilerin fa
izleri de yüzde seklz buçuktan yüz
de albya tenzil edilmiş bulunmak -
tadir. 

Bu nisbct yüzde otu;ıa yakın bir u
cuzlama demektir. Alınan bu tedbir-
le bir tara!tan kooperatillerin hima
ye edilmesine diğer taraftnn zıraın 

il;iletmenin demirbaşını tefJ<.11 eyliyen 
va.sıtaJarla techizine ve Ziraat Vekft-
letinin zırai jstihsal programının ta
bakuk ettirilmesine daha fazla im -
k~n verilnü~ olmaktadır. 

Zırai kredi de .faiz.lerin indirilmesi 
te~bbüsü yanında açılan kredilet"in 
kolay işlemesini ve bilhassa !ormali-
!.esinin az bir mekanizmaya tabi tu
tulmasını art koyduk. Ticari hayatı-
mıza ait tedbirleri arzederkcn ban -
kalardan mevduatın çekilme hareketi 
hakkında da birkaç kelime söylemek 
isterim. Bjr luslm vatandaşlar bu a
yın başında mevduaUarın\ geri almak 
için bankalara müracaata başladılar. 
Mevduabn çekilme hareketi geçen 
hafta şayanı ihmal oJmıyacak bir 
vü.s'attc iken Uc dört gündenberi ev .. 
ve13 durgunlaşmış müteakiben tevaf
fuka yakın bi rmanzara g&termekte 
bulunmu~tur. Vatandaşların banka -
larımızdaki mevduatlan hakknıda en
d~eye düşmeleri için hiçbir ciddi se
bep yoktur. Bankalar= 5i.mdiye 
kadar muhtehl ve.b.ilt:ltrle l.>Uııyc1eJ."i

nin sağlamlığını isbat ettikleri gibi 
hAUi da bütün talepleri karşilıyalıi -
lecek bir durumdadırlar. Vadeli mev-
dualın dahi iadesine devam olunması 
bunun en yeni ve bariz delilini teş
kil eyler. HükUmetimiz, mevduatın 

çekilme hareketi karşısında talep e
dilen mevduatın herhalde iade olun-
masını en doğru bir yol olarak kabul 
etmlş ve bu hususta icap eden terti
batı da almıştır. (Bravo ı>esleri). 

Aziz arkadaşlarım, 

Zırai istihsal yaziyetimiz emin ve 
sattamdır. Zırai maddelel" Uzerinde 
herhangi bir gıkıntı varid değildir. 

Bereketli ve iyi kaliteli bir mahsul yı
J1nı idrak etmiş bulunuyl')ruz. Evvel
e& de anettitim gibi mevcudumuz 

yı1lı.k ihtiyacımızın üstündedir. İstih .. 
sal kuvveümiz eski devrelere niSIJet 
edilmiyecek derecede yüksektir. Yal
nız son sekiz on yıl içinde ekim sa .. 
hası asgari bir hesapla yüzde otuz. a .. 
1man mahsul i!ie ortalama yüzde elli 
artmıstır. Bu artış bazı çeşiUerde 

yüzde yüzU bulmakta ve hatU aş -
maktadır. 

Geçen umumt harpten evvel bil -
yük şehirlerimizin ekmek ve un ih
tiyacının dışarıdan temın edildiğini 

hepimiz hatırlarız. Bugün ise bul? -
day da ihraç edecek vaziyete geçmiı 
bulunuyoruz. 

Seki zon yıl evveline ııelince
ve kadar virmi yirmi, beş milyon 
kentali ancak bulabilen bu!!dav 
ıekoltesi bugün 35 - 40 milvon 
etrafındadır ki ihtiyacımın fev
kindedir. Tonrak mahsulleri ofi
sınin silo ve depolarındaki buğ
day miktarı bir buçuk milvc.n 
kentald'r. Köylü ve tüccar e!in
de de bunun en az iki misli bir 
stok kalmış olduğunu tahmin e· 
divoruz. Pirinç Harbi umumidcıı 
evvel hemen tamamen bir ithal 
maddesi idi bugün pirincide ih
tivacımıza veter derecede vetis
tirmekteviz. Ve daha fazlasını 
vetistirecek vaziyetteyiz. Seker 
evvelce münhasıran hariçten te
darik ediliyordu buJ(iin bunu 
memleket içinde ve ihtivacımızın 
"Üzde yetmiş beşi derecesinde 
yapmaktavız. Dii?er bütün l!Ida 
ve iaşe .maddeleri üzerinde de in
kişaf ve tezayüdü ııörmekteviz. 
Fındık, kuru üzüm. incir ve em
sali ı:ı'.bi bugün esas itibarile ih
rac ettii!iıniz mahsullerimizin de 
çok kesif ve yüksek kalorili v.ıda 
maddeleri olduğunu da unutma· 
mak lazımdır. 
Et bakımından da vaziyet müsaid 
ve emindir. Hayvan miktarı yıl
dan yıla artmaktadır. Bu artış 
929 a nisbetle yüzde kırkı bul
maktadır. Pamuk ve yünümüz 
memleket tihtivacının çok fev
kindedir. Bu itibarla vivim ve _gi
yim maddeleri üzerinde hiç bir 
endişeye mahal yoktur. Bazı ııı
da ve iptidai maddelerinin ihracı 
hususunda so nzamanlarda yapı
lan takyidat zaruret icabı değil 
ihtiyat tedbiridir. 

Ayni mülahaza ile istihsali ek
siltmemek, bilakis arttırmak icin 
icab eden bütün tedbirleri de al
mak yolundayız. 
Arkadaşlarım. 
Tatil devresinin en ı:ıöze carpan 

·ve sevindirici hadisesi Türk or
dusunun bu sene Trakya mınta
kasında vantıitı büvük manevra
dır, (Bravo sesleri). Reisicümhu
rumuz Milli Şefimizin de şPref 
verdiği bu manevralar Türk mil
letinin hakikaten ı:ıöğsünü kabar
tacak bir intizam ve muvaffaki
yetle cereyan etmiş ve Türk ku
manda hevetinin oldu/?u 'kadar 
Türk erlerinin de ne azimde >U! 

ne kudrette olduilunu vazıhan 
göstermiştir. (Bravo sesleri. şid
detli ve sürekli alkışlar). Bunu 
huzurunuzda iftiharla ve eh<'m
mivetle sövlemekle bir vazifP ifa 
ettiğime kaniim. (Şiddetli a!Kış
lar). Keza bu arada yine Türk az
mi ile ve eli ile yapılan demin·ol
larımızın bir merhalesine daha 
geldik şimendifer Erzurum~ ~ar
dı. (Şiddetli alkışlar). 

Aziz arkadaslarım Buı:ıünüıı en 
mühim meselelerinden size hu!A
;atan bahsetmiş bulunnvorum. 
Büvük Meclisin işe başlaması bi
ze hem kuvvet hem emr.iveı. ve
rir. Biz o kanaatteviz 1<! huı6inkü 
dünya badirelerinclen Türk \•ala
nını ve Türk milletini ancak ;i
zin isabetli kararlarınız ko.-uva
caktır. (Şiddetli ve sürekli alk1'
lar) 

P olonyahlar mukavemf'ltC 
P-cı.ris, l 1 ( A.A.) - Buraya ge1en 

haberlere göre, PoJonyalılann nlıJka
Vf'rreti orta Visttıle'de ve San ntami 
'i.izeri'lrie artmrtk";Zt<lır. P(,)lonya btttOn 
kuvveilerlni bcnı\ı haı hı sokma~ de .. 

iilldir, 
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İZl\IİR FUARINDA 

DALGALANAN BAYllAltLAR 

Polo117ahlarla Alma:ılar, kanlı bir 
muharebe tçlndedlrler. Fakat, l'Uele
lerde &"Ü~eı bir havadis okudum. Al • 
manlarla Polonyalıları dabJ dost c<nlle 
rüren, 7aln.q_ Türkiyedir. 
imıır fuannda. Alman ve Leh ba:r

raklan bu Od devlete aJd olan pav
~onlann ilı-etlnde yanyana clalpla.ru-
7ormuş .. Yanyana iki paVJ'o•- Dos~ 
abbabca komşuluk ediyorlar_ Belki de. 
Leh ve Alman pavyonundaki mimes
ııuer, her cün blrblrlerlle doslça ko
nuşuyorla:-, eturup beraber yeı.oek da
iLI yi7orlardır. Bayatın ne carib cll
't'esldlr. 

Fabl, iı.mır faarmua bu tesaclüfl 
me:rdana sellnnesl haklkaleıı &iiael 
blrşeydlr. 

DOGRU HAVADİSİ 

NEBEDEN OKUYALIM! 

davasından ber &1iıı babsederl...U. 
Sonra, arkası kesildi. Ben, muhake 

menin bllllflnl aannelmlşlim. Dlin, 
Madam Atinanın ismini tekrar pze .. 
lelerde ırörmlye7bn mi?. Meter, mu
bakemesl, blli denm ecllnrm- Fa
kat, artık, son safhaya celmJş. Madam 
eenablannın leczlyesl isleniyor. 

8&7JSIS lnsamn canını yakan, evini, 
barkını bouıa blr lnsaıı oldu.iunda 

ftiphe bnlllDDU7an ba kadının ceu 
cörmesinden .memnu. elmuacak. yar 
mıdır?. 

LOKANTACll.AR VE 

UKFA YAGJ 

Lokanlaeılar, :reni :rapılan larlfedea 
memnun def!Uerııılş.. KJm bilir, tim
di de, ne slbl iddialar Uerl sürü:rorlar
dır. Hele Urfa Jatı da beş on knrut 
fll'ladıktan sonra. mutlaka: 

,--
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POLiS 
YE 

MAHKEMELER 

Silah 
Sesleri 

Bundan bir müddet evvel Çatalcada 
arkadaşı. Arnavud İzzeti mavzerle öl
düren, korucu Rüslemin duruşmasına 
atırcczada devam edilmiştir. 

Sığı 1maç Yusuf namında birisi 
phld sıfatile aorguya çekilmiştir. Bu 
zat şunlan 911y lem.iştir: 

c- H.iidise günü kırda babam ve 
diğer sığırtmaç Yusufia konuş..ı.rken, 

bir aralık birbirini takib eden iki siltlb 
sesi işittik. Aradan iıç beş 
dakika geçmeden ;ranınuzdan Rüstem 
geçti. Omuzunda bir mavzer vardı. 

Kendisine: c- Ne oldu'!> diye sorduk. 
•- Hiı;bir şey olrnadı .. > dedi ve uzak .. 
ı.a,tı, &itti. İki sa~t sonra Areavud iz ... 
zetin öidürülduğ(mQ haber aldık.• 
Duruşma diğer şahidlerin de çağın

larak dinlenmeleri için başka bir &üne 
lalik edilmiştir. 

r-
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Yük . 
Arabaları 
Belediye atlı nakil 

vasıtalarını kaldıracak 
Be!ediye kanununun muaddel 

19 UBCu maddesi Belediyeye ve -
saiti nakliyeyi bizzat yapmak ve 
yahud da bir müesseye devır ver
mek salah.iyetinden ba.şo..a yük ta
şuna vesaiti üzerinde de ayni hak
lan vermektedir. İstanbul beledi
yesi bu n~Js.talan ehemmiyetle tet
kik etmeğe karar vermiştir. Bunun 
için Belediye reis muavini Rifat 
Yenelin riyaseti altında bir ko -
m'syon te~ltkül etmiştir. 

Komisyonun tetkik edeceği hu
susların başında araba ile nakli -
yat ı:elmektedlı-. 

Belcdite reisliği iptidai vasıta 
olan atlı yük arabalarımn İstan
buldan tamamen kaldırılması fik
rinded · r. Bu takdirde komisyon 
yük tramvayları ihdası imkanını 
da tetkik edecektir. 

--~ 

Maginot daha 
kuvvetlidir 

Fransu: milslahkem hallı karşısında 
ve heıneıı hemen ona milvui olarak 
J'&Pılm.ıt olan Alm.anJann Zledrlell 
müslahkem bal1ının yarılması, bütün 
dünya askeri möşalıldlerlnbı mülalea
sına ı-öre c-ayrlmümkün birşey defli· 
cllr. Almanlar, bu hattı ııok acele ~ 
elmlşlerdlr. Borada kullanılan malae
meabı iyi olmadıi;ı iddiası 1abana •
&almamalıdır. Batta, baı.ı kimseler, 
hattın in1aatının tamam.en bitmemlt 
Glduiunu dahJ Dert süriiforlar. 

BatuJarda olsa cerektlr ki, IMlndan 
blrkap ~7 evvel, Zie~ried civanndakl 
aehlrJer, fasla. 7ainnırlardan taşmq Ye 
Abna.ala.rm. mqb.ur müstahkem hattı 

da sular altında kalmış, harab olmut'"' 
tu. O zamanki ajans telırarıarı, RUle
rbı, bu halt. derhal lanıire baflallıi;ım, 
halli, fııta•lın neden bu kadu mu
kavemetsiz yapıldıfınm da, Almanyatla 
cünün mevzuu olarak, sora .. nıfu ya
ulmıştı. 

ilk 
Mektebler 
Bu sabahtan 

talebe kaydına 
itibaren 
başlandı 

Şehrimizdeki bütün ilk mekteb
lerde bu sabahtan itibaren yeni 
talebe kayıd ve kabulüne başlan-

mıştır. b .. b""t"" 
Bu münasebeUe ~un u un 

muallimler mekteblerinde bulu -
nacaklar ve meclis halinde topla
narak mekteblerinin yeni ders yılı 
vaziyetini tesbit edeceklerdir. 
Yapılan tahminlere göre .)u yıl 

Beyazıd, Fatih ve Aksaray civarı 
mekteblerinin 1 inci sımflarına 
daha fazla müracaat olacağı zan
nedilmektedir. 

Maarü Vekaleti bu sene .. ıiç bir 
çocuğun mektebsiz bırakılmaması
nı kat'i surette bildirdiğinden mü
racaat nekadar çok da olsa bütün 
çocuklar kabul olunacaktır. 
Diğer taraftan ilk mekteblerde 

ikmal imtihanlarına da ayın 25 in
de baJilanroası kararlaştırılmıştır. ----

Barb harell:itına dalr sarih Te tat
ılliUlı mılümal ıbnamadıi> için birçok 
okuyucular ılki:ret. edi7or. Fakat, bu 
işle pselelerin lamameıı bakauı •1 -
dutu muhakkaktır. ÇunkU. harb J'e· 
rlnden havadis alnuılt, teslim edilir iti, 
peJı kolay bir iş dei;Udlr. 

- Efendim, :rat. dli;er malseme do 
pahalandı, diyorlardır. Fabl. ben. lo
kanlalarm Urfa J'•tı ltnllandıklarma 

kani dei;W... Hıleb orada ise, anım 

bıuada.. Haııst mulanıml leliltltl ol-
11.tlııla loltanlacla J'•mek :reseııl.z, ınl
knb boıuluyor. Blnaenaleyh, lok.an ... 

&acıların, hava7icl zaru.ri.Jenln lyJ ka
Utedelı::l maddelerlle esasen alil.alan, 
münasebellerl 101t kl-

Ölüme sebebiyet veren flOför Resmi dairelerin serbest 
dövizle mübayaatı 

Muhakkak olan clhei şudur kJ, AJ ... 

mantarın müstahkem hattı, FraUSD • 
tarın .ll~tnot'swıa müva:ü olarak ya ... 
pılmış olmasına raimen, mukavemet 
kud.reU, barb lu.ymeti, asla müsavi de
fildir. Yapılacak bir mııltaJ'ese mul
lalt surette Alman balllDID aleyblne
dlr. 

Gümrükteki Alman 
mallarının bedelleri 

Ben •iııe. başka bir misal oö:rll:re -
:rlm: Asal işin prlb larafı ••: Bb, :b
tanba.J& ahi havadlalerl bJ:e eberlJ'& 
dotnı .... tamam aiaımJ'oru. Meseli, 
clllll s-teıenleıı birinde tö:rle bir ha-

......U. o-
Bv. aeııe orta mekieblerde ka.clrolar 

&J'DeA bıraltılmqtır. lliç bir dei;işlkblr. 

npdmıyacak, mektebJer, l"eçıeD ae.ne· 
ki kadrolarla idare ed ... ltlerdlr. 

Bir hatlta paele fÖyle J'Hıyonlu : 
Bu aene orta mekleb kadrolannda 

mühlm detlşlltlllt olaeaklır, Veltilel 
kadroları 7•ııınai& bqlam,.tu. Yenl
den birçok elemanJar kadrop alma ... 
eaklır. 

Gelin de lb rıJuıı işin içbıclea.. 

MADAM ATİNANIN 

TEC"zinst isn'"NİYos 
Şu Madam Atına vardı. Mqhur ran ... 

deV11CL. A71arca evvd nze&eler, ona.n 

ODAM: 

Ebüzziyazade Velid cBüyük barbdo 
Almanların Taneııbert zaferin! kazan
maları Marn muharebesini kaybetme
lerine sebeb oldu. Şimdi de Almanlar 
iki ate:F arasındadır. Bu vaziyet belki 
de harbin çabuk bitmesini mucib olur. 
Zaten harbi umumi kime ne kazandır
dı ki; ondan daha feci olacağına şüp
he edilınlyen bu harb neticede Al -
manlııra da milyonlarca cesedden ve 
on milyonlarla ağlı;yan insandan baş
ka biqey kazandırsın> diyor. 

CUI\IHUJlİYET: 

Yunus Nadi, Alman - İtalyan çelik 
itti.fakına rağmen İtalyanın yeni barb
de bitaraf kalınası ı:e1JCblerjnj tahlil 
ediyor. Alman bleWerinin İtalyan 
ınenfaaUcrine uygun olmayıp tehlı -
ke.l.i bile olduğunu tebarüz ettiren mu
h:ırrir diyor ki, İtalya realist bir si
yasetin en zaruri icablarına uygun ha
reket edıyor. Bu sureUo harbin kısa 
ınnnesini de temin ile insanlığa bü
yük bir hizmet edebilir. 

VAKİT: 

Asını Us, İtalyan bitararlığuu mil-
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- ı.....rum, adl, bizim senden bır 
şey istediğimiz yok ki ... Siz bura
dan gid n, bu işler böyle si7(.n 
düşündüğünüz gibi devam etmesın. 
Onun için burada bulunan arka
daslarınızın isimlerini öğrenmek 
isteriz. Onlara da tazmniat vere -
ceğiz. Ne dersiniz? Bir pazarlık ya
pıyoruz, uyuşalım. 

·Aziz, oevab verdi: 
- Doğrusunu isterseniz, benim 

bu taraklarda ·bezim yoktur. 
Ve gülerek ilave etti: 

BOZULA.'11 SADE 

BiziM YAZILAll MI? 

Bir muharrir itin karlln flltrlnl öl
reıımelt ekserl1a ook miqltuldur. Bası 
tesadüfler, oıılaruı d11'1ıindültlerinl bl
ıe aksetllrlr. Dün bir doslum selılL Ba-

Geçenlerde bir gün ;ıof6r Kemal o
tomobil ile Tozkoparanda yokuş aşağı 
giderken, frenlerin tutınam.a.ı :r!l -
zünden Agavni namında bir kadını 

çlğnlyerek ölümüne sebebiyet vermil
tı. 

Şoför Kemalin muhakemesine bi -
rinci cezada devam edilmiştir. Birkaç 
şahld aorsuya çekilmiş ve evrak tetkik 
edilmek ~.ere mfiddeiumumlli.le ve -
rilmlş, durulma başka süne talllt o
lunmuı;tur. 

Dahiliye Vekaleti İstanbul vi
layetine gönderd ği bir tamimde, 
devlet dairelerile sermayesinde 
devletin iştiraki •bulunan müesse
selerin serbest dövizle mübayaatta 
bulunabilmeleri veya serl>est dö
vizle taahhüdlerde bulımab'lme
leri için muhakkak Heyeti Vekile 
karan lazım olduğunu bildirınit
tir. 

na tunlan so7lecll: 1----------------·I 
()oiversitede yeni tedriııat 

talimatnameai 

Fransu:ların Ma.&lnot istlhlti.mlan 
bir ilemdir. Bütün Alman bu.dudu bo ... 
TUD°'"7 Ma&"lnot, i.deta yeraltında, bir 
dünyadır. Toprafın altında Y•Tlllll.lf 

aıralanmış kasabalardır. Maslnol, dıin-
7amn en me.ııur ve mu.kavim müs -
labkem hallı olarak fÖhrel bulmakta 
bakhdır. 

Alman ticaret anlaşması nihayet 
bulmadan evvel, gümrüğe gelen 
Alman mallarının bedellerini Mer
kez Bankasına yatıran tüccarlann 
mallarını gümrükten çıkarmaları 
için yaptıkları müracaatta güm -
rükler idaresi vaziyeti Merkez 
Bankasından sorarak tetkik etroe
ği lüzumlu görmüştü. Haber aldı
ğımıza göre Merkez Bankası bu 
malların tüccarlara teslim edilme
sinde bir mahzur görmed;ğinden 
yakında kendilerine gümrükler 
idaresi tarafından icabeden mü -
saade verilecektir. 

- Vapurda celi7ordum. Yaııınıda 

ohıraıılar sen.in yuılarmı oltn:rorlardı. 
İtlerinden biri seni melbelli. Bir dlteri 
de: .Evvelce b'I T&DYOrdu amma, son 
ırüııJerde biru ınıdan .. • deılL 

Ba arltadqııı bana ıuılalbfl ba ml
phededen sonra. kendJme eek! düzen 

vermek lcab ettltlnl anladım. Fa.kat, 
okD7t1culara fUDU sormak isterim: Bo· 
zuJan sade benim yazılarım mıdır?. 

Bin kiloluk ayı balığı 
Dün balıkçılar bin kilo ağırlılında bir 

ayı balığı yakalam11lardır. Bu cana.var 
dün sabahtan itibaren balıkhanede 

teşhir edllmeğe başlanmıştır. 

ER 
Aradaki fark 

Bau açlk&ösler, lbtlkir yolunu tut ... 
mak isterken,, burünkü Türkb"enJn, 
1914 deki Osmanlı lmparalerluiu ol
madıi;mı, bir an için nnutmut olacalt
lar. Kanan ve bültllmelln aldıi;J fld -
delll ledblrlu ŞllllU lsbal eder ki, ar
tık bu memlekette PJ"ri metru. p7rl
k.a.nu.al hiçbir harekette buJunulama:s.. 

Harbi Umumiye clren Osmaıılı dey .. 
leli, en bılTiılt halan boyle bir barbe 
&'lrmcltle npm.ışlı. Bu kadar idraksiz 
olan bir devle!, 'öpbeslz, memlekelle 

Üniversite edebiyat fakültesi 
profesörier meclisi fakülte için ye
ni bir tedrisat talimatnamesi> 
hazırlamağa başlamıştır. 

Bu talimatname ile fakülte şim
diye kadar tatbik olunan •sınıf u
sulü• kaldırıl.makta ve yerine 
cSertifika. usulü konmaktadır. 

Yani fakülteye devam edecek ta
lebelerden bir kısmı se"bcst de
vam suretile sırf bir ilim :rdamı 
olarak yetişeb'lecek; muntazam 
devam edenler ise edebiyat mual
liıni olabileceklerdir. 

Ada suyu ucuzlıya bilecek 

Fraos.ı.z.lu. bu hat JÇ:iJı m117ar1ar 
earfelmişler, birçok fedakirblr.lara 
btlanmLŞlardır. 

REŞAD FEYZİ 
. ,,,.., • ,o, ,o, ..... .. ... 

1 
KOÇUK l 

___:..H....;.;.A~B_;;E::.;_R_;;L=E;;;...R_ 
* İnhisarlar idaresi bu sene üzüm 

mübayaatını arttıracak ve fazla aldığı 
üzümlerle şarab, likör imal ederek bun
ları ihrac edecektir. Haricde likörleri
mize fazla rağbet gösterilmesi ihracatı 
kolaylaştıracaktır. * Tiftik ihracatı menedilmemiş ol
duğundan bugünlerde yeni \'e mühim 
satışlar beklenmektedir. * Belediye .şehrimizdeki pastırma j ... 

malithanelerini stkı bir kontrol altına 
almışbr. Son zamanlarda piyasaya çı

karılan pastırmaların yenilmiye salih 
olmadığt görülmüştür. Alınan nümune
ler tahlil ettirilmekledir. 

·-K--

Zonguldnga giden vapurlar 
Yalnız kendi yakacak kömürle

rini almak üzere Zonguldak ve E
reğli 1 manlarına gelecek bilümum 
gemilerin sıhhi muameleye tabi 
olmakla beraber bu uğrayışların
dan dolayı sıhhat resmi alınma -
ması kararla:;tırılmıştır. Bunların 
yakacak kömürlerini alırken su, 
kumanya gibi mübrem ihtiyaç -
!arını temin etmeleri de tbu mua
fiyeti bÔzln.ıyacaktır. Ayni karar 
hükmünden Boğazları transit ge
çen gemiler de faydalanacaktır. 
Bu husustaki karar dün alakadar
lara tebliğ edilmiştir. ----İhtikiirla mücadele 

talea ederek diyor iti, İngiltere ve 
Fransanın Alman:raya barb ilan etme
lerine rağmen İt.al.yanın bitaraf kalına
sı ve bu halde bile İtalyan - Alınan 
asker! itti!akuun bozulmaması şayanı 
dikkattir. İtalya bitaraf kalmıyarak: 
harbe girseydi Almanlar ona yardıma 
mecbur olacaklardı. Halbuki bu vazl- · ihUki.n.n önü.De l'eıoemn, halkm atı ... 
;yelle, Almanlar ikbsadl müttefikler le- rabuu dlndlremeıtdL 

Adalara verilen su fiatı üzerinde 
sular idaresi tetkikler yapmakta
dır. Bu fiatlarda yeniden tenzilat 
imkanları aranacaktır. Dii!er ta -
raftan Adalara yapılan su tesisatı 
da tetkik mevzuu olmaktadır. Ada
larda yapılan tesisat masarifinde 
esas olarak tefriş olunan boruların 
maktaı nazarı itibare alınmakta -
dır. Haber aldıj!ımıza göre ya -
pılan tetkikler Adalarda su sar
fiyaUarını tenzil imkanlarının 
mevcud olduğunu göstermekte 
dir. 

* Şehrimizdeki bütün memba suları 
da belediyeye devredilecektir. O zama
na kadar sular belediyenin kontrolu al
tında bulunacaktır. 

Ankaı-ada bulunan Beledıye ik
tısad müdürü Bay Saffet bugün 
şehrimize gelmiştir. Bay Saffet ih
tikar meselesi etrafında muhtekir
lerle İstarıbulda yapılacak müca
dele üzerinde direktifler almıştır. 

min edebiliyorlar. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel ıtHarb uzun sü ... 
recektin diyor. HiUer Polonyayı ez
dikten sonra İngiltere ve Fransa ile 
kolayca bir sulh yapabileceğini sanı
yordu. Halbuki hesablarında yanıldı. 

Harb ln&:ıliz ve Fransızların .son zaferi 
kazanıncıya kadar devanı edL"C"ek ve 
Hitlerizm yeryüzünden katk.ıncıya a
dar harb bıtmjyecektir.> 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın, Gödngin nut
kunu tahlil ederek diyor ki· Vilson 
prensiplerine dayanarak yapiliın Vcr
say muahedesinin haksızlıkl~nndan b~h 
seden Almanlar, bu haksızlığı d'lzelt
mek isterlerken kendileri daha büyük 

Orkrid alnını kırıştırdı: 
- Hımm dedi, biz o mavalleri 

yutroavız. Size kim para veriyor? 
Templar meram anlatamamış 

insanlar gibi omuzlarıııı silkti: 
- Söyledik yahu! dedi, ortada 

kimse yok. Ben yalnızım. Adam -
larınızın her birine sorun baka -
!un, benim yanımda başka biri -
sini görmüşler mi? Verin iki yüz 
ıb:n doları! Vedalaşalım' 

c;ü.nkii. o an.da devletin basmda bu
.anlar, deTlel ldanısinl daha yeni 

&frenlyorlardı. Mlllelbı sarımı bir nevi 
ıecriibe tahtası yapmışlardı.. 

~ün. •adyel böyle delildir. Geno 
Cnmbnrlnt Türkl:resl hilekinu, PJ'rl 
mc~f'u kau.no arıyan dalaıpereclnin 

nefn a1masma bile- me,dan verme-ı. 

Buırun. •leh• demedt"n teblf'bi oldu
!unu anh:voruz. 

---<>
Harbiye-Şişli yaya kaldırımı 

* Şehrlınizdcki şoförlerden birçoğu 
orduda çalışmak. için müracaat etmiş -
lerdi.r. Talihler imtihanla alınacaklardır. * Adalarla pldj iskeleleri arasındaki 
vapur seferleri mev·sim. dolayısile bu
günden itibaren l<iğvedilmiştir. 

Bay Saffet bu direktifler üze -
rinde Vali ve Belediye reisi Lıitfi 
Kırdara izahat vermiştir. Hemen 
tatb'.kata ·geçilecektir. 

Bl'RRAN CEVAD 

h.ıık..::iızltk ediyorlar. Onlara~ Çekoslo
vakyayı hür Uıraktntz, An1avuthıktan 
çekiliniz, Romanya ve Yugoslavya ü

zermdckl. Lızyik.lcre nihayet ver.iniz. 
Lchıstanı tahliye ediniz, hayat sahası 
tabirinden va7.geçiniz deuilse ne ce
vab ver ler"'. 

Harb,ye ile Ş'şli a.-asında tre - ı Al Kuvv.-tı" ı 
tuar:arın genişlemesi işi mec - manyanın = 
bur~ıı b r sene tehir olurunustu. -----------------··------Yapılan hcsablara göre bu tretu - • 
arların inşası icin bilahare ev sa- l "[ " / • f h • l • .. 
hibcerinden taiısil edilmek üzere ngt lZ erın a mın erıne gore 
32 bin lira sarfolunmasına lüzum 2 OOO OOO •• .. "d. ? 
vardır. Halbuki Beled:ye bütçe - ' j SUnJ!U ne l l • 
sinde bu sene buraya sarf ol una - ~ 

cak tahsisat yoktur. Gelecek sene H b d k Al · • 
bütçesinde bu iş için icabeden para ar uza ı ça manyanın sa nayı ve zıraa t 
ayrılacaktır. menbaları kU:ruyacak, açlık ve imalatsızlık 

ı======================================== tehdidini göstermeğe başlıyacaktır. 1 
metinln hakimi mutlakı olan bir a-
damın Tempların faa.iyetine karşı 
göstermLı olduğu alaka idi. 

Templar, bu teklifin samimi ol
mau;~ını pel< iyı oıııyorau. Poli- 1 
sin, kendisıne iki yüz bin dolar j 
öaenmesne hiç bir zaman müsa- ! 
prle etmiyeceğine şüphe yoktu. 
Templar'e iki yüz bin dolar vere
c.c ... ~r ve ;wrupa~·a gıderken de 
teşyıe gelecekler, .Gü'e, güle!• 
diyecekler. Hiç olur mu bu? 
Şimdi Templar, bulunduğu müş

kül vazi.yetten yakayı sıyırmayı 
düşünüvordu. Fakat nasıl• 

Devem eden Lsıltılardan kula
ğına kadar ~-ten bazı ke'.imeler
den anladığına göre, haydttdlar 
çetesi kendi hakkında bir hüküm 
vermek üzerevdı Bilhassa ,Or -
kr din nekadar yavaş da olsa, SÖ}

lediğı sözk!rı daha ıyi işıt:yordu. 1 
O <ırada bir ses çıktı: 

:..ız. Bu adamı '!imdi şurada ge
bertmek i:;ten değildir. Llıkin 
efkc·•ı umumiyeyı de büsbütün a
leyhimıze çevirıniyelim. Bizim 
y '"'µa<:agımız ı.ş, bilakis efkarı u
mum.iyeyi bu adamın aleyhine 
tahrik etmektir. 

Yild: 
- Bu :;üpheli bir ış, ded.ı, heri

fi mahkemeye vereb!.liriz. Fakat 
jüri huzurUDda söz söy'.emesine 
mani olamayız. Sonra ben hafi 
celse talebinde bulunamam. Ga
zeteciler muhakkak kendisile ko
nu5acaklardır. 

- O halde başka türlü düşüne
lim. 

Haydudlar arasında mınltılar 
baslamıştı. Templar sakin sakin 
sigarasını :çiyordu. Gangisterlerin 
kendı önünde böyle açıktan aç;ğa 
konuşmalanna da hayret etmiyor 
değildi. 

İngiliı; matbuatınw Almanya ile çok 
meşcuJ oldukları görülüyor. Almanya
nın mevcut kuvveti ne olduğunu merak 

eden inrUiz okuyucuları tatmin etmek 

il%ere salahiyettar olan erbabı tara ... 
tından yaı.ılmLŞ maJümat. da mevcud 
dur. Almaııyanın kuvveti İngi.lterede 
ne tahmin ediliyor? 

Buna dair İnsUlerenbı sa:rılı polillka 
adamlarından Slr Granl lloberlaon ta
rafından Taymlsde J"uılııwı bir yazı 

vardır. Ba J'UU'I taklb edince ı• ne• 
llcelere varılıyor. 

tarın 250.000 g-lbl bir dereceye çıkma, ... 
sı da lahmin edilebilir. Demek iti bu 
kadınlar da islllısal ve ealışma •h.>
larmdan çıkmışlar, askeri hlmıete cır .. 
mlşlerdlr. 

Bir de nazı fll'ka..sının ışlerlnde bu ... 
lunan ve memlekeUn sanayl ve tica
rell, zlraali için hiçbiri bir blllısal 

ku.vveU olmıyan klmseler vardır. Bun
lar da fırkanın adamlanclır. 

Bunların kaç kişiye çıkhianı g-öste ... 
ren kat'i rakam 7oksa da yüs blnlerl 
buldui;u labmln edllebUlJ'ormuş. Çün

kü bunlar ohnaua, nazı fırkasuı.m -ya ... 
pıııası ve ıııas1 fırkasUe beraber Al -
manyada ba&iinkü hükiimetlıı devamı 
mümkün olamıyacakmış. 

Bu 7azı İn.ı"lltuenln Alınanya.y4 kar ... 
11 harb hallnl ilin etmeslndrn de e\•
vele alddir. Halbuki şimdi eeııhede 

blrrok kimseler ölecek, yaralanac.ak. 

l!l0iil•l!~ 
Jofr'in uykusu 

Yazaıı: Ali KEMAL SUN~~ 
Yıldönümil <.ldu. Yirmi beş sene e'I"' 

ve! bugünlerde Jofr Alınanların ıaııt• 
. M rıı 

ruzunu durduracak Fransa iç1n_. ~ J 
za!erini temin etmijti. Jofr bugun :><lel 
delildir. Llkln yirmi b<:ş sene e'/\' 
oo.un yardımcısı olan General GarnleO 
bt1.1ün müttetik Fransız ve inıiliz ot"' 
dulannın başkumandanı bulunuYo'· 
Karşıdaki Aln1anya ise yirmi beş ~· 
evvelki gibi değildir; sürüklenmiş ot" 
dutu bu harbde birçok mahr"ınıYC' 
J.erle karşılaşmaktadır. eİ 

Jo'akat blraz da Jofr'dan babs('tnt 
sırası geldi: Bu Frall.SlZ Generali hı;; 
bına, tedbirine son derece itin .. adı 0 ~ 
bir askerdL Ona dair sonradan pek jI 

ı;eyler yazıldı ki bunları olruri<CD beıı 
kwıuuıdanın balz olması azını gel 
me:;:i.yetıerin başında serjnkanh~ 
fevkalade anlarda hiç hesabını şaşır;nil' 
ınıyarak iş görebilmek hasleUer ııtı 
geldığl anlaşul;yor. İşte meselA Jo~. 
IU haline bakınız: Her gece sa•t ı:ı· 
da yatan bu asker, !liamdc Aunan ,d 
arruzuna karşı o büyük muvat!aJt.i.1 
temin ettiği g\1nlerin beyecanlı g~ 
lerinde de yine saat onda y:ıtıP rnt1' •• terih uykusunu uyuyan bir kıınl~· 
danmış. Onun bu halinden doıı.sı ;ı. 
ce kimseler telaş etmi~, şi..i>:h.y~t elfı~ı.I 
böyle en tehlikeli gecelerde bıle u! ıJI 
saatini şaşınnıyaıı bir kuınand•",. 
kayıdsızbğı yüzünden Almanların. çti• 

bucak Parise gelivereceklerini ";~1' 
yenler çoğalmıştı. Fakat parıaıne• 0, 
ve efkıin umumiyeye karşı Jo!ri ;. 
dalaa ed~nlerin bu müstesna J<U rıJI 
dana olan itimadı hiç sar.n1.m1yıı.•1;:,.. 
başında Briand bulunuyordu. Ft11 ,ıiJl 
run bu meşhur devlet adarru da b";ı.ı.a 
sağ değildir. Briand asker oımaın ~ 
beraber pekAIA anlamıştı ki cePhedşıi· 
kumandan öyle kolay kolay dd' gr 
rllemez. Bi.lhas&a uykusuna hale·lın"dl 
tirmiyecek kadar da kendJne jtı 
olursa... bil 

Jolr o zaman önündeki harit.813 
silinemiyecek bir çizgi çekere!<= 

- Almanlar buradan öteye get;l /)' 

mezler!. dlyebilmişti. 914 son~~ 
ma.nlar için böyle olmuştu. 918 saP 'Ji~ 
n da mağhlbiyeli getirmiş oldU· J:( JJl' 
serin Alınan,yası ile harbederke.0 o~~"· 
giltere ve Fransa içın çok miJ>ik"~ır
reler oldu. Birkaç defa da ııulh ti' 

dıları orlaya abldı. Fakat ingllıeı:" ,J· 
Fransa harbin sonuna kadar,~ t' 
manyanın tamamile siJAluıU ,,Jt' 
deceği g!ln gelinciye. kadar dev•"' 
ceiini tekrarlıyorlardı. rJP' 

O da oldu. Ka:rser A!ınanya51 ,.ı· 
yet acı bir mütareke ile galiblet"

111 
,ı 

!im olmuştu. Bu mütarekeden ıi" ,ıJ• 
acı o!mı;yan bir musaleha da ~.~ 
manya sulha varmak için acJ şıa 
kabul etti. ...t 

. r bil~ 
Fakat o ağır şartlardan birO r"'' 

kurtulmak için sulh ve milz41kere 111,td 
larında yürüdilkçe muvaffak 

0 

0 
iS' 

ve galibler arasındaki ihtilaftard• ,p• 
titade etmiştir. Uki.n şimdil<i ~;)11l' 
ya bilhassa şu bir iki _:>(!lledır ·ııeııeı' 
kuvvetine dayanarak. kuçük ~ ıtıı~ı.I 
ezmek yoluna gidince Avrupa ı;:tı · ... J 

.• JJ'-
tchdid eden bir tehlike halin.t \-e 
oldu. Şimdi ona karşı inııi11eı;'. 5"' 
Fransanın dediği yine şu oluY0 · 

nuna kadar harbl. / 

• , •••• , • , ••••••• • • • • e 
Yeni hapishane ve 

sarayları 

11ıJJiY 

.. ·ıu w 
Mimar Asun kömürcu 0~ .11ıtı1 

rafından yapılan yeni hs.P'\ ~ '., 
binasının planı ikmal edi.lıtl:il s~· 
zeredir. Yeni planın bugun111sP' 
tanahmed meydanı ve bl 11eP~, 
Sultanahroed camii ile hell:~tJ~;' 
olup olrnadığ"ı tetk'k _?Junıtl 1~d" 
Lüzum görülürse planda , 
yapılacaktır. . ·e ;~t~ 
Diğer taraftan yeni adlı) ]Jlla~ • 

projesinde de tadi!At yaPI te:~1 iP 
tadır. Çünkü yeni adJıYe ıeerıP 
liitı ile İstanbul mabakeJll 
sayıları çoğalmıştır. elli'.~ 

Bu münasebetle projeye ~e ııı0 , 
büyük bir ağırceza salonu 

1 ıııal' 1~ 
ferid hakimlikler için a);%sııt~ 
keme salonları iij.ve olu1h. 

················· ~ 
Birimizin Derdi di 
• Hepimizin oer 

- Ben namuslu bir ıkızım. 
Felder tekrar söylendi: 
- Çok acayib adam. 
Orkr;d fena halde hiddetlen -

misti. Fakat belli etmemeğe, hatta 
gülümsemeı!e çalışarak .Aziz. e 
baktı, sonTa vüzü birdenbire ta -
kaili.is ettı ve giizkapaklarını yarı 
kapadı: 

- Beni dinle. dedı, ben alay et
mivorum, seliimetiniz için s'ze bir 
fırsat hazırlamış oluyorum. Neden 
kabul etmiyorsun? 

- Siz çok yanlış diı ·ünüyorsu
nuz. Bir dda benim ortağun, ar -
kadaşım yoktur. Tek basıma hare
ket edıyorum. Mevcud olmıyan in
sanların kim oldukları söylenir mi? 

Orkrid bir müddet muhatabının 
yüzüne baktı. Sonra Kulman ile 
Yıld'ın arasındaki sandalya,·3 o - 1 

turdu. Ortalıih bir süküt kapladı. 
Felder mütemadiven içinden: A
cavib adam• divordu. 

Templar kendisine en yakın bu
lunanlardan birinden bir sigara ıs
tedi. Öteki hicl>ir sev sövlemedcn 
paketini uzattı. Templar. sigarasını ı 
vakarken. etrafındaki adamların ı 
hiç oynamıyan yüzl<!rini tetkik et
ti. Meclis. pek o kadar """ bir mee
lise lı<-nzemivordu. Vaziyeti eğ 
lenceli olarak kabul etmek ic'J , 
Templar kıratında bir insan la -
~ımdı. Bundan çok daha vahim teh
likeler atlatmamıs mıydı? Fakat 
Meclisin en enteresan safhasının 
artık nihavet buldui!unu anlamış
tı. Templar şimdi Yild ile Orkrid'in 
haydudlarla beraber çalıstıklarını 
anlamış bulunuyordu. Fakat asıl 
mühim olan nokta Tamani hükıi -

Bir tek adamın hepımize ka- 1 
fa •utma.:;ıtıa imkiin yoktur. 

Bas hakim ,.a,·aş sesle ce\·ab 
\"erdi. Templar bu cevabı işitme
di. Sonra Orkrid yiıksek sesle de
di ki: 

- Ben bu adaının .sözüne ina-
r. rı m. Evt!I, >imdiye kadar ken
dısını başka 'ıir adamla gÖrnk -
dik . 
Ku~man: 

- Evet, dedi, bütün dun.uıyt 
hayrete düşüren bir adam! Fakat 
onun hakkından gelrot'ği bana bı
rakııuz. 

Orkrid ise başka türlü düşü -
nuyordu: 

- Biz, biraz da efkarı uınwnı -
ycyı düşünmı::k mecbur.iyetin.de-

Bu odanın iç.inde hayatlarını 
h.ırsızlığa ve cinayete vakfetmiş 
on beş kadar insan vardı. Haydud
lan bu işi meslek ittihaz ettik -
!eri icin mazur görmek bile müm
kündü. Fakat halkın reyile inti
hab edilip hiık_im!ik mevkiine yük
seltilen insanların, ayni halkı 
sornıak işinde elbirliği yapma -
!arına ne demeli? 

Kanun bu adamların dinde! İs
tedikleri gibi hırsızlığı ve cinaye
ti kolavla•tırabilirler. 

Bu adın etrafında yedi milyon 
insanın barındığı birçok adlar, da
ha doğrusu koskoca bir şhir var 
ve bu adamlar bu bir avuç heı·_gele 
güruhUJ'• \"ergi verir gibi para 

lDevamı ı•ar) 

Bu&iin A.lman7&DID askeri kuvveti 
ı,000,000 insandan mürekkebdlr. Bü -
tün iki milyon kişinin ciYdirllmesı, 

7edlrilmesl, içlrHmesl, barındınJması 

lium seldlflne şüphe yok dei;U ınl?. 

Fula olarak eli stlih tutan böyle iki 
milyon kişinin işinden C"Ücünden alı

kooarak nihayeti belli olmıyan bir 
zama.ıı için bunların kaz&Jıtlarmdan, 

işlerinden mahrum edilmeleri de mem
leketin iktısadlyatında. ayrıca mülhit 
sarsıntılara sebeb olacaktır. Yani lkl 
milyon adamın istihsal ve çalışma 

membaları kuruın11t demektir. 

Kadınlara celince; onlara da büyiik 
işler verlliyor. Almanya burün her 
mana.sile yahu.ı askeri bir memleket 
olmuı;tur. Kadınlar bu askeri menı -
lekeUe ancak askeri iş görebilirler. 
Kadınlar da ordunun hastabakıCJ

hk ve diğer yardımcı işleri için ça

ğırılmışf ardır. Bu sureUe Almaoyada 
iş hayatında çalışan, kazanan kadın
lar da bu faaliyet sahalarından çe .. 
kllmlş otuyorlar. Bu sureUe !)Ckllml• 
olan kadınların miktarı 100,000 olarak 
tahmin ediliyor. Rtç olmazsa hu mik-

Bunların eksikllil yalnız Alman or
dusundan şa kadar kJmseoln raall -
yetten çekilmiş olmasından ibaret de
fli. Almanyanın istihsal hayatından 

bir okada.r kim.senin eksUınesl olacak ... 
tır. Bunun iktısadi tesirler( ıttılde 

kendini c-österecektir. Harb uudıkoa 
bu fena tesirler de daha artacak, ba -
~ünkü vaziyet bundan 25 sene evvel, 
yani 1914 de . .\lmanyanın harb a('ması 

ılbl dejlldir. O zamanki imparalerlult 
Almanyasının icabında müracaat ede ... 
ct-ii ihtl:rat ~ahşma ve istihsal kuv .. 
veti vardı: Erkek v ekadın olarak cephe 
g-erlslnde kalanlar icabında .cerek as ... 
keri hizmetlere ve c-erek sanayi ve zi
raat işlerine eafırılabllirlerdl. Bul'ün
ltü Almanyanın ise böyle lbllyal bir 
latilısal kuvveti de yoktur. 

Seyyar satıcılııf ,ııı· 
u.cı• Beşllda'I& YenJnıab'I of' 

ran bir oltnyucumıu ,. • .,,,. · ,,.,w . .,.,, .. ·' 
cBelediJ'enbı esitJdeD ot 

&iisel bir karan vardı. seY;. .... 
lıcılar, mahalle araı.r"'.~ t•P' .. ~ . 
selliden evvel bai;tnP ,,. şJıll 

11 mıyacak. Bu ıüzel ka..-told.;pı;1 • 
diye kadar bozuJnt~ ıalbil'l , 
zannetmiyorum. Fakal . ·~ ti" 

d. b••~ .•• ~· beti gevşedl mi ne ır • iJJ.,.... 
hallede se7yar ~tıellat", tJSf'~ 

~ '"~et 41· 
batta saat yrdtdcn c ı·• . ıaobıl ~ u, 
baiıra C"eçl.yorJar. ıs dit. 1' 
Jer semUerl de öyle ınJ url• il',: 
mem! Faltal IJU b!rk•C .. ~ 
şlklaf ka:rma1tambi"'ı• ba~ 
diltkallnl celbederseıı~.ıaoJ'; 
mahallem.lz:in memnun 
iyi biliyorum.» 
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Tayyare 
Piyangosu 
Talihlileri 
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EN SON DAKiKA 
i İtalyanlar Niçin 1 <r:JDr;JiJıj 
!Bitaraf Kaldılar? 1 Nakleden: Selami İzzet 1 

(Birinci .rahifeden devam) - _ 
fırsat kollaın~tadır. Bu, İtalyanın an ... 
anesine tama.mile uygun olan bir ha
rici politikadır. İtalya için imzalanmll 
mukavele, vetilmiJ söz. &iri.şilm.iş ta· 
abhüd yoktur. Vaıtiyetin inkiş::ı!ına CÖ
re, hareket hattını tayin edecektir. Al
manyanın ınağlfıb olaca&ına aklı e
rerse, eski Avw.turyayı ihya ederek 
Adri,yaük üı.crindekl laz,yiltı izale et
mek için mihver arkadaşına lcarl• har .. 
be girmekte tereddüd etmi:yeceğl &ibi. 
harekAt İngil terenin ve Fransanın a • 
leybine in.kifQf ederse, bu imparator
lüklann mirasını paylaşmak !çın bun-

Fransızlar 
işgal 

yeni arazi 
ettiler 

Son 24 saatte harb cephelerinde 
ve s.yasi sahalarda geçen hadise • 
l<!rın hulasası şudur: 
Şark cephesi dün nisbet.>n dur

~nluk göstermiştir. Varşovanın ı 
kenar mahallelerine giren Aln.'~ 
pişdarları, arkadan kuvayı kı:llı
ycn'n gelemedil!ini eörünce, g:r -
iikleri yerleri terkctmcğ mecbur 
kalmışlardır. Varşova şuana ka
dar şiddetle mukavemet ediyordu. 
Burada kanlı muharebeler olduğu 
aİılasılı~or .. P;ılonya ordusu ııavet 
mahirane geri cekilmesine devam 
ed iyor. Varşova önlerinde büyük 
bir maydan muharebesi hazırlıgı 
yapıldıl!ı gelen haberlerden anla
sılmaktadır. Almanlar, mühim lıır 
sanayi merkezi olan Lrdz şehrini 
lsgal etl klerini bildirmişl rse de, 
bu haber teeyyüd ctmemı~tır. Al
man hava kıt'alan, münakale yol
larını, muhacir katarlarını bomba-ı· 
lamakta devam ediyorlar. 

Garb cephesinde" ise, Fransız 
taarruzları ve ilerlemeleri muvaf
fakiyetlc devam etmiştir. Fran -
sız zırhlı otomob'lkrinin Alman 
topraj!ına g'rerek Sij!!rid hattına 
taarruz e ttiklerini, bizzat Alman -
!ar da itirafa mecbur olmuşlardır. 
Fakat, Almanlar, bu taarruzun 
püskürtüldüğiinü söyliiyorlar. Hal
buki, Fransız teb!igleri, Fran\·z 
kıt'alarının !şı:ıal ettikleri nokta • 
!arda tutunduklarını bildirmek • 
tedir. Almanların mukabil taarru
zu neticesiz kalmıştır. 

Denizde muharebeler daha sid
<letli bir safhaya girmist'r. Almıı,n 
tahtelbahırlerı birkaç İngiliz tica
ret gemisin. batırdıi!ı gibi, İngiEz 
zırhlıları da bırkaç Alman gemi
sini batırmışlardır. Alman ticaret 
ııemilerir,in faaliyeti tamamile fel
ce uP;ramıstır. İngilizler İropa -
ratorluk yollarını ve muvasala nok
talarını da emniyet altına almış 
bulunuyorlar. 
Şimal denizinde. Manşta, İngi

liz ve Fransız kuvvetleri mayin 
baraiları tesis etmislerd'r. 

Eski Alman İmparatoru Kayser, 
liitler'e gönderdii!i bir mesajda, 
Almanyanın 1914 ten daha feci bir 
felaketle karşı karşıya bulundu -
Runu hatırlatmıı<tır. 

Alman Maresali Görinı:ı•;n ev • 
Velki giin söyledi~i nutka demok
rat matbuatı ve sivasi mehafili ga
Yet sarih ve şiddetli cevablar ver
:ınekledir. Demokratların hiçbir 
s~k'lde boyun e~ivecei!i ve za • 
fere kadar harbe devam edilecj(i 
bildirilmektedir. 

Kanada da, dün Almanyaya kar
sı harb ilan etmistir. Romanya bir 
takım ihtiyat efradı yeniden s'lah 
altına alını•. ordu mevcudu bir 
nıilyon üç yüz bini bulmuştur. --

10,000 
Lira kazananlar 

32760 27.924 
500 LillA K:AZA.'IANLıut 

%9567 4486 39057 1549% 29707 

ıoo LİKA KAZANA.'ILAB 

36866 20097 1916 26857 678 31581 
2611 10140 %6652 1%492 19917 

31755 

100 LİKA ltAZANANLAK 

14106 33to 3?174 26%8Z SUU H l 7t 
31733 
19!15 39115 39359 1390% 

50 LİRA KAZANANLAR 
22352 18110 22952 18152 23028 19434 

9059 327?8 33078 16440 32464 25035 
28645 20679 27312 122H 6644 14509 
88338 397~2 1961 18214 

30 LİRA KAZAJ\ANLAR 

19?6 18480 38663 39950 36112 5610 
11980 36545 7268 6822 34ı?7 22314 
26491 19049 149~0 10091 327J 211%1 
14870 39760 28275 6146 171 2913 1 

8230 15086 19400 39473 19940 

t ed birler 
Bakreş 11 (A.A.) - Hususi mil

saadenamesi olmıyan ecnebilerin , 
Karpatlaraltı Okranyası hududu 1 
civarında dolaşma' arı menedil • 
tir. 

Sart? coğlu bu akşam 
gidiyor 

Ankara 11 (Hususi muhablrbnls .. 
den telefonla) - llarlclye Vel<lll Şiil<

ril Saracoilunun bu akfa-11l Aııkara

dan l\toskovaya müteveccihen 1ıare .. 
keU mukarrerdir. 

ik i kararname çıktı 
Ankara 11 (Husu•! muhabirlınlz • 

den, telefonla) - Hükümel ibükArla 
mücadele için iki kararname tıkar -
mıstır. İeabeden:e bu kararnameler 
kanunlaıtınlacaktır. 

Sovvet Rusyp da ızarb mınlaka • 
sında yeniden bır kısım ihtivat -
!arı silah altına almıştır. İsv'çre 
de yanın milvon insanı silah altı
na almış bulunmaktadır. 

Londradan verilen bir habere gö
re de, Alman tayyareleri Roman
ya toprakları üzerinde bazı keşif 
ucusları yapmışlar, fotograf çek • 
mişlerdir. 

Amirallik 
Londra 11 (A.A.) - İstihbarat j 

nezaret; amirallık makamının Al
man tahtelbahirlerine karşı alı • 
nan tedhirlerin neticesini bildir -
mediğini yalruz denizaltı mayin
leri döken Alman gemilerine karşı 
elde edilen muvaffakiyeteri neş
rettl.~ini -bi'dirmektedir. Halbuki 
İng;}iz takib filosu bilhassa İngil-

makamının sakladığı sır 
tere civarında İmparatorluğun de-! memisti. Çünkü vapurlar uzaklar· 
ı;ı;,,~ yollarını ve muvasalasını mu- da dağınık bir halde bulunmakta : 
hafaza etmek üzere büyük bir faa· idiler. Bunların bulundukları yer
liye! ıtöstermektedir. Yakında bü- ıe"re harb gemileri gönderilmesi 
tün ticaret gemilerine harb gemi· zamana mütevakkıf idi. Bu hafta 
!eri refakat edecek ve bu sayede deniz hareketler cereyan etmeıniş-
İn~liz vapurlarını torpillemek j dir. Yalnız İngiliz muhribleri, tor· 
vak aları azalacaktır. ·ı . b'" 

Harb patlar patlamaz bu usulü pil ve mayin dökü~ü gemı erı. u-
tatbik etmek imkiinı elde edile - yük bir faaliyet .ı:ostermışlerdır. 

A l m anların sahte radyo neşriyatı 
Va,..,va 11 (A.A.)- Pat ajamı bil· 

diriyor: 

cAJme.nlar Polonya radyosı.ınun ko

nuıtuğu. zibabını vermek için Polon,ya 

radyolarının daJ&a uzunluklannı kul daml..ı.sına kadar kendilerini müdafaa 

laı:mağa devam etmektedirler. Alman- edeceklerıni bildirdikten sonra hakiki 
lar geçende de bir Polonya redyosu
nun dalga uzunl .... tunu kullanmışlar ve 
spiker, Polony:ılı.ların kanlarının ~n 

vaziyeti tamamile yanlış bir şekilde 

gösteren Alman lebliğini o\cumuşlur. 

Bir çok Polonyalılar tevkif edildi 
Radyo, V.vkif edilen Almanların 1>er-, 

b~t _b1rakılmadığı takdirde bu rehi
nelenn en fena n1uamelelerc maruz 
kalaca.klanru tebanız ettirm~tir. 

Londra 11 (A.A.)- Alman!Jırın iş- 1 
gali altında bulunan mınlakalarda bir 
çok Polonyalılar tevkif edl!miltir. Bun
lar rehine olarak alı.konulmaktadır .. Al- ı 

man radyosu, bu vazi~eti Polonya ti-

sanında bildirmiş ve Polonya arazi -
.. ınde ekall-'yeıe mensub Almanların 

geniş mlkyasla tevkifine karşı bir ınu
kabelebilmisil olmak iizere bu tedbire 
m<lracaat edildiğini il~ve etmiştir. 

Rumenler memleketleri ölecekler • • 
ıçın 

Bükref 11 (A.A.)- Matbuat bugün 
Alman - Leh harbi hakkında tefsirler- ı 
de bulunmaktadır. Harici,.e Nazın Ga
tenko ile temas halinde bulunan Ti- 1 

vepul gazetesi Alınan rnotörlü kıt'a ... 
lannın adedce tevefiukunu tebarüz et .. 
tirdikıen ve Polonya kıt'alarının 

kahramanlıltndan aitayişle bahsettik ... 

ten ı;onra .<>yle dernektedLr: l •Hoyratça ' ir kuvvetın altında ez.i-
cPolonyanın çcktiti ızlırab bugUrı- len memJrk{;Uer hicbir zaman unutu1-

lerdf" komşu ve d~t Romanyada a ... maz. Romanya hiçbir zaman alçak ve 
klsler bırakmaktadır.> düşüncesiz bir harekette bulunmıyo .. 

Yarı resml Romanla gazetesi Ro - t caktır. Rr,ınenler ica.b ederse memle -
men milletini vatanın şeıelini muha- ketleri.'l.i müdafaa etmek için ölecek- ı 
faza etmeğe davel ellikten ııonra şöyle !erdir.> 
J11Zmakladır. 

Almanlar yiyecek maddesi bulamıyor 
Londra 11 (Radyo) - Almanya·ı leri~e tamamile kapatılması ted -

nın mevaddı gıdaiye, iptidaiye ve b iri tamamlanmıştır. 
harb ma'zemesi getirtebileceği bü- ı 

t d ı Alman'ar şım· dilik Sovyet Rus-tün yollana ngiliz ve Fransız <>-
donanmalarının mü~terek tedbir - yadan. şimali İtalyadan ve Bal -

tıklan kısmen istifade edebile -

ceklerdiT. Fakat, buralardan gö-

rebilecekleri yardım da uzun siir
miyecektir. 

F ransadaki Polonyalılar toplanıyor 
Paris 11 (A.A.) - Polonya se • 

fareli, Frarısada yaşıyan Po'onva
lılara hitaben radyo ile aşağıdaki 

yalı zabitlerin kumandası altında ı 
bulunacaktır. Bu suretle Polonya 
ile Fransa arasındaki tesanüd daha 

beyannameyi neşretmiştir: sıkı bir ııekilde kuvvetlendiri:e • 
cFransa'da mühim askeri Polon- oektir. 

va kıt'aları teşkili için Fransız hü· Polonya. Fransız milletinin na
muskiirlığına, kahramanlığına ve 
kuvvetine tamamen itimad etmek· 
tedir. Bu itirnad hissi. Fransa top-

kfımetile yapılan anlaşma, dün 
imza edilmiştir. 

Bu kıt'a'ar, Polonya bayrağı al
tında muharebe edecek ve Polon-

raklarında muharebe edecek olan 
Polonya!ı askerlerin bütün hare
ketlerine hakim olmalıdır M€deni 
dünyaya karşı açılan muharebe. 
yeni başlamıştır. Polonya, siz'eri 
vazifeye cağırıvor Hak için, mu
zafferiyet ve şeref için mütecavize 
karşı silaha sarılınız. Yaöasın Po
lonya, yaşasın Fransa.• 

A lman beyannamelerini halk yaktı 
Vartoft ıı ( A.A.)- iı.ı Dam&ralı 1 ve lıaDu febrl leııllme daveı edeu be· L!psl<I, Vllnaya selmlt ve ructecll•r• 

yapbfı be7analla bulim SkandlnO\' 
Varşon radJ'Ollll, dün recekl neşriya-

tmda şu luıberlerl nrmqUr: 
sı..ıı balka bemln Ye :r•t datılılmı· 

ya eskisi ı:lbl deyam olıuıaeal<lu. 

Alman tanarelerl tarafından atılan 

J'an.D&meler, P llsuclikl meydanında a .. 
simür b..,.;ilı: bir lıa1l< küllNialn Ö• 

aiiııde bıiJ'ult bir aı.. laallnde yak•! -
._ur. 
Pololl)'anın abdı; Bertin btiylll< e lolsl 

memleketlerinde, terefl ve dünya hur· 
rbcUerl lcln m ücadele eden Polonyaya. 
kaqı l<endiliifııden meydana eılıan bıl-
7ük bir M m pati -!l'evru& oJduJ unu bJJ .. 
dlrmlştlr. 

Alınan askerlerinin haberi yok 
Varşova 11 (A.A.) - Varşova 1 esir edilen Alman askerleri, Al - ı sında harb i'an edilmiş bulundu

civarında Polonyalılar tarafından manya ile İngiltere ve Frarısa ara· b~ilndirdan. 
1
hadirb.erdar olmadıklarını 

. =şer . 

15 Alman tayyaresi düşürüldü 

lara karşı da yiırüyebilir. Fakat İtal
ya için henilz karar verecek zaman 
gelmemiştir. 

A. Ş. ESMEJt 

Asker Gözile 
Cebheler 
(Birınci salıifeden devam) 

lıyalı on gün olmuştur. Alman 
Mareşali Göring sövicdiln nutukta 
daha dört hafta Jazım geldiğin; id
dia etti. Bu iddianın da evvelki 
iddia gibi garib olduğu muhakkak· 
tır. ı 

Polonya ordusu, an'anevi kah -
raman1ığını göstererek ordunun I 
bütünlüğiinü bozmadan, g&vet ma
h'rane geri çekilmelerle harl • • iı
yor. Göring'in de itirafı ile, A'man-~ 
ya Polonya\'a karşı 70 modern fır
ka kullanmağa mecbur o'mtışlur. 
Ona ral!men, bugiine kadar hiç de 
muvaffak olmuş savılamaz. Po -
lonya ordusu 60 fırkadan !azla -
dır. Bu fırkalardan bugüne kadar 
külli kuvvetlerin geri çekilme -
sini tem'n icin, ancak bir tek fırka 
!eda edilmiştir. Asıl kuvvetler, 
ka_t'i neticeli muharebe verine doğ
ru muntazaman ric'at etmekle ve 
Alman kU\'\'ct!er'ni rormakta, za
yiat verdirmektedir. 

Polonya ordusunun. düsmanı 

üssülherekelerden uzaklaştırarak, 
memleketin sarkındaki cok geniş 
bataklıklara doğru çekileceği ve 
bu sahanın ceııub kısmında neti· 
cei kat'iyeyi almak üzere bir im
ha muharebesi yapacağı anla • 
sılmaktadır. 

Garb cephesinde Fransız ve İn· 
giliz ıkuvvetlerinin büvük taarruz 
için hazırlıkları, keşifleri de bit -
mek üzeredir. Almanlar, bu cephe
de zayıftır. Şark hududundaki 70 
fırkavı garb cphesine getirmek, 
Göring'in zannettiği gibi kolay ol
mıvacaktrr. Almanva. iki kuvvetli 
cephede harbetmek mecburiyetin
dedir .. Eğer. sarktan garbe bir kı
sım kuvvetler getirirse, \tu. Al -
manyanın kahraman Lehlilere 
karsı ma~lı'.ıbiveti ile neticelene -
cektir. Garb cephesini bugünkü 
kuvvetlerle idareve devam ederse. 
vakında vukuu beklenen cok faik 
Fransız ve İngiliz kuvvetleri kar
şısında yine ma.E(lfıb olacaktır. 

ERKANIHARB 

İSTİM 

Varşova 11 (A.A.) - Varşova tadır. Sabahın beşindenberi düş • 1 
MAKİNESİ MAKİNİSTİ ARANIYOR ---~ garnizonu genel kurmay başkanı manın tayyare hücumları birbirini! 

İs 
1 

albay Lipinski. dün aksam saat takib ediyor. tık hiicum esnasında 
tim makinelerinde çalışmış tecrübeli bır makiniste •htiyaç var- 22,30 da Varşova radyosunda be-

1 

hiicumuna 70 Alan bombar<lıman 
tayyaresi iştirak etmiştir. Bunlar
dan 15 tanesi Polonyalılar tara -
fından düşürülmüştür. 

Karabükte dün 
demir istihsali 

başladı 

dır. istivenlerin ace:e Gala tada eski Şarab iskelesi sokal!ında Mu- yanatta bı.ıluarak demiştir ki: Po'onyalılar,. bir .. tayyare düşüt -
Ka. Andre 

-
İstanbul Güınrükleri Başmüdürlüğünden: 

._.ra•d•iıİıy•e•h•a•n.::!.:, 5 inci katta Fethive Maden şirketine müracaatları. Varşova, çetin günler yaşamak- müslerdır. Gunduz yapılan 14 hava 

!Romanya yenide_n_a_s_k_e_r--R-uz_v_e_l_t _V_a_ş_i_n-gt_o_n_a ___ R_o_m_a-nyaya iltica 

ı _ Aş~daki :nüb&yaa işi 14/9/939 perşo=mbe günü saat 10 da topluyor geldi ediyorlar Ankara: 11 (A.A.) - Karabük 
demir ve çelik fa brlkaları birinci 
yüksek fırının işletmeye açıldığı. 
ve dün geceden itibaren demir is
tihsaline baslandıb İktısad Ve -
ka'.etinden bildirilmiştir. 

Pazarlık suretııe yapılacaktır. • Bükrüş (Radyo, nat 11,30)- Hü- Nevyork ıı (A.A.)- Ruzvelt hu • Bükreş (Radyo, saat 11,30)- Binler-
2 - 50 teneke lamba petrolu, ihale bedeli 121 lira 25 kuruştur. kümet yeniden 10 oınıf ibti,.at e!radı sus! trenle Hayd Parktan Vaşingtona ce Polonya askeri hududu geçerek Ro-

3 - İsteklıl~rl" l:dli ihale giinünde Başmudürliik Satınalma ko- silah altına davet etml~tır. gitmiştir. man,.aya iltica ediyorlar 
llıisyonıma mürac~Ptlan ilan olunur. (7143) 

ISTANBUI. KAPn. 
siZANs SARA 

No.82 Y8.7an: M. SAMI KAKAlı!.l!J.o 

Fatihin maksadı Moradan yardım gelmemesi 
idi, Turhan beyin 25 bin serden geçlisi vardı 

Turhan Be~, pudişahlD.n aldığı en:ur 
Uzerine Moraya hareket etti. Turhan 
Beyin ınaiyet.nde iki ot;lu vardı. Bun
lann isimleri Ahmed \'e Ömerdı. 

Mora, o vakitler Bi2.ans imparator
luğuna tobi,.di. (Şimdiki Yunanistan). 
Morayı imparatorun iki biraderi idare 
ediyordu. Dimitı·iyos \'e Tomas namın

da olan bu adamlnn hazreli Fatih, Tur
t',:ın Beye ir etmesini irade buyLtr
rnuştu. 

1' ... atihın ınak dı Moradan lstanbula 
Yardım a:etmem i idi. Turhan Beyin 
maiyetinde yirmi beş bin serdengeçti 
\'adı. 

Turhan Bey Morahlm·ın nuidafaa ve 
la< ._ruzlarını kırdı. Amtın \'erdirıni -
)'erek bir hamlede Korent• e indi. Ka
leıertni zaptettl ve d:ıhn aşatı-Inra ka
dar her tarafı zaptedcrek binlerce e .. 
lir aldı_. 

Turhan Bey ..ırıeı·i cArkadıya> ya 
l:cUrdi. E..raz sonra, I.lwıci bir akınl& 
Aıe ~la boğozına kadar mdi Bilahare 
Patr4' ı da n1d.ı 

Turhan Beye karsı, bütün Mora ve 
' dalarda bulunan fOva)Jeler, Verıedllı: 
Ve Floran eden imdada gelen e:onül ... 

lüler ınubal'ebe ediyorlaı·d.ı. 
Nihayet; Turk ve düşman kuvvet -

Ieri Sideropolihne önUnde kanlı bir 
muharebeye tutuştular. Mati,yo - Azan 
kumanda.:;ında bulunan dü$J11All kıta .. 
atı tarafından bir pusuya d~ürillen 

Turhanm bilyük otlu Ahmed Bey ko
lile beraber esir dilştü. 

Ahmed Bey. Bizans iınparatorunun 
Moradalı:i lıAkimi olan kard"li Dimi!· 
ıi.,yosun yanında esir kaldı. Askerleri 
tamamilc kılıçtan eetirildi. 

Ahmed Be1, İsparta kalesine upa
Wdı. Fakat; bu pusu baskınını duyan 
Turhan Bey, bütün Morayı baştan ba
şa kılıçtan geçirip zaptelti. 

Niha,.et orada da diğer yerlerde ol
duğu gibi Türkler lıAkim kaldılar ve 
Fatıh SulUın Mehınedin Turhan Beye 
emrettiği f.,.ler çok geçmeden \iicude 
gelmişti. 

.Artık; imparatorun biraderleri olan 
iki despot, paytabla gidip imparatora 
mua\·enet edebilmek ümidini kat'iyyen 
terketmblerdi. 
Moranın kısmen zaptı, Rumelihisan 1 

kalesi tarafından atılan bir topla Ve
nedikli kaplanın, cemisiııiıı batırı1 -

• 1 
ması .• Fatihjn, elli bin akıncı ile Istan-
bul civarını tarama.<>ı, Türk donanma
sının İstanbul önlerinde gözükmesi he
men, hemen bitbiri ardınca vukua ge
len h!ı.diselerdir. 

On teşrinisanlde, iki büyük kadirga 
Keteden geliyordu. Bu gemiler, İstan
bula kıilliyeW zahire getiriyorlardı. 

Rumeli ve Anadoluhisarlarınm kar
şısına varınca Türk nöbetçileri ba - 1 
ğı.rdı: 

- Kaptanı Ma,rna yelken!. 
Kadirgaların kaplanları Tüı·k nö -

betçilerinin emirlerini dinlememetliğe 
gelmllllerdi. Yelkenleri IİIİrnlil pupa
sına doludiz.gin İst.anbula doğru akı
yorlardı. 

- KJlplanl Mayna Jelken!. 
Gemi kaplanlarıwn yeni kurulan 

Rumelılıi.sarından haberleri yoktu. Fa
kat; kale görm~lerdl. TUrklcrın kara
dan denize doğru hiçbir ~ yapamı
yacaklarına kani bulunuyorlardı. Yeni 
kurulan Rumelihisarı kalesinde alır 

toplar olduıiunu bilmiyorlardı. 
Türk topçu kWIUaldanı söz dinleınez 

gemilere karoı en1rlni. ,-erdi'. 
-Ateo!. 
Halil pa;,a, bw·cunda bulunan ve 

Urban ıle Sarıca tan!ınclan imal e
dilen agır top ateş eltı ve .. yeniçeriler 
de karabinelerile oklarile öldürücü a .. 
teşe ba>ladılar. 

Çok geçmeden g~ıni içindekılerden 

birçok kişi relel oldu. Bu hal k:arı13ın
da kaptanlar şaşırdı yelkenleri aşağıya 
kadar indirdiler, 

Turkler; kaptanlann yelkenlerı may
na etmea.i üzerin& topçu ve pi;Jade a ... 
leşini kestiler. Bu sırada ıiddeW bir 
rUıgk çıktı. 

f Devamı var) 

Ben bu kadarını hatrrlıyorum. Sonra, neler ol

du bilmiyorum?. 
Saçlarımın koparılması, tekme, üzerime sal -

dır~!. Bunlar, hiç alışmadığım, görmediğim şey
lerdi. K endimi kaybetmişim. 

Baygınlıl!ım geçince, yanımda oda hizmetçi
lerimden başka hiç kimse yoktu. Kendime gelir 
gelmez hadise t ekrar gözlerimin önünde canlandı 
v~.. Hüngür hüngür ağlamağa başladım. Şaşkın 
gibi idim. Ne yapacağunı bilmiyordum! Aklımdan 
bfrçok şeyler geçti: 

- Kalkıp gideyim ... 
- Nusrete telefon e<leyim ... 
- Bir defa <!aha konağa dönmiyeylm. 
- Cavidanlarda kalayım.. 
- Naile Hanımefendilere gideyim! 
Karar veremiyordum. Bir iki defa telefonu 

elime aldım, Nusrete: 
- Sana geliyorum .. 

Diyeyim, dedim. Vaz geçtim. Hizmetçilerim a· 
ğızlarını açmıyorlar, bir şey söylemiyorlar. Hay • 
ret içinde beni seyrediyorlardı. Fakat, o ağlayış 
beni çok açtı, aklımı biraz başıma devşirdi. Bir 
taraftan da bütün <lüşündüklerimin aksi zihnim
den geçiyordu: 

- Şu herife meydan vermiyeyim .. 
- Oiıun kafaSlna bir şey de ben indireyim!. 

- Sonuna ka<lar üzülsün! 
- Kıvrana kıvrana ölsün!. 
- Kıskançlıktan gebersin!. , 
- Düşman azapta gerektir .. 
- Misafirlerimi daha çoğaltayım ... 
- Şim<li telefon edeyim, beş on misafir erkek 

çağırayım, onları gece de bırakmayayım ; paşayı 

kıskançlıktan öldüreyim. 

Bir taraftan da aynanın karşısına geçmiş, saçı
mın koparılan yerine bakıyor, onya bir şekil ver· 
miye çalışıyordum. Fakat, hiddet, teheyyüç, sinir
den ne yaptığımı ne yapacağımı bilmiyor, bir yap
tığımı yüz defa yapıyor, vücudümün bir titreme 
nöbeti geçirdiğini hissediyrdum. Ben, 'bütün bu 
kararsızlıklar içinde çırpınırken, hizmetçi haber 

. verdi: 
- Rana Hanımefen<li sizi bekliyorlar .. 

Beklenilmiyen bir misafir. F akat, irn<ladıma ye
tişti. beni kararsızlıktan. sıkıntıdan kurtardı. 

- Geliyorum. Bir dakika.. 

Dedim. Biraz, kendime çeki diizen vermeğe 

çalıştım. Ne kadar oyalanınağa çalışsam yine na • 
fileydi. Sinirlerimdeki bozgun. rihnimd1!ki karma
karışıklık devam ediyordu. Bu halde kadıncağı -

zın yanına gittim. Birkaç defa kendisile görüşmüş-
tJ.ııı. Kibar bir hanımefendi Eski Şılrayı Devlet 

l'Devama var) 

Kahve falı 
Bir akşam kahvede yanındaki ıtıa

saya oturmuştum. Tuttu bana blr ço

C'Ukluk hatırasını anlatll. Sanıiml doa.
tum olınad:ğı halde bu hatırayı neden 
anlattı~. Herhalde r.ize anlatayım di

r e olacak. İşte ben de anıaıı,.orum: 
- İki halam vardı: Şeyda hala ile 

Gulıer hala. 
Gülter hıı.la Pend.kıe b.r bakkaluı 

kansı idi. Kocasının işleri yolundq
dı. Elbise, ~pka, iskarpin ahnek için. 
saçlarını tc.ratmak isteyince ı~ı.a.ı.":iula 

iner ve muhakkak b:ze ub'ardı. An
ladın değil mi'! Sık sık bire g(:lirdı. 
Şeyda hala bıze komşu otururdu. 

Fakat pek sık geJııezdi, Geidıği zıı. 

man da babam pek :yüzüne bakmaz, 
yan çizer, konuşın.tzdı. Anladın de~l 

mi? Yü7. \'ennezdı. 

Biz ayda bir iki kere ta Pcndiğc Gül
tcr halaya mi.safir giderdik:; halbuki 
bumwnULWl dibinde oturan Şeyda 

halanın e\ ine ayale Ua.'imazdık. 

O zaman altı yaşında idim aınma, 
babamın Şeyda halaya yüz vermedi .. 
iint, Güller I:İalaya kavuk salladığını .e
ziyor, an!ak sebebini kavrıyamıyeır

dum. 
Günlerden bir gtin aııncm: Haydi, 

Şeyda halaya Cidıyoruz! dodl. Şaşır
dım kaldım, Allah Allah, acaba ne ol· 
muştu. Bunu da anJadıın. Guı•cr ha .. 
lanın kocası serwayeyi k~ıye yükle
mişti, Şt:yda halanın ise ÇJkını dolu 
idi, şimdi Jırası ona kavuk sallamak
taydı. 

Artık her perşeınbt! ewıu ölle ye
meklerini Şeyda ha1atia yiyordum.. Ço
cuklar en cok ne severl<.!r?. Yemif de
lil mi'?. Şeyda hala önüme her UlrlQ 
Y•ıniıi kO:fUYOrdU. 

Yemekten sonra boyuna misafir ıeı
dlğine dikkat ettim. Boyuna kap\ '°'"" 
tınıyor, ,:nlsafirin biri gıdip biri geJ
yordu. 
Şeyda hcıla misahrleriw benim ya

nıma almıyor, onlarla başka bir odada 
konll.$uyordu. 

Halam neyrlı bıliyor ınusunuz?. Sı

nıl arkadaşlarımdan biri söyledi: Fal
cı imiş!. Ben şaşaladım ve birdenbire 
babamın Şeyda halaya hiç yüz ver
mediğini düşünüp kızardun. O gün 
den sonra halaya korka korka bak ... 
mağa ba'.jlndım. Nihayet bır giın b
redemedim : 

- Hala dedim benım faluna bak-
aaııa ... 

Gözleruıi dört açtı· 
- Ay biliyor musun?. 
- Söylediler. 
Dü.şil.ndu: Hayır dedı, senin falına 

bakmam. 
Bir cwı komşu hiz.metçılerden btri 

falına baktırnıap celdi. o gün hala
mın canı sıkılıyordu. Artık ufak te
fek.lerin falına da benim yanımda bak· 
mağa başlaJTUŞtı. O gün de ben ,.e
mekten sonra kahve istemiş, içmiştim, 
tıncanımı aldı, kıza: Batır pannaiını 

ıu telveye dedi. Kız batırdı, halam ba· 
lap söyledi: .Bir erkek yüzünden ka· 
hır çekec~ksin. Sakın sarışın erkekle
re &0kulma. Kaza7a uğrayıp öleceksin.> 
Kızcağız sapsarı oldu ve bir kadavra 

halinde kapıdan çıkıp CitU. 
Ben perişandım. Kızı artık ölmilJ 

tarzediyorduın da kalbim sızlıyordu. 

Benim içtiğim kahve ;rüZOnden kwn 
başına felilket gelecekti- İçtilim kah· 
vede ölüm tadı vardı!. 

Birdenbire ınidem bulandı, kustum. 
halam. c;Yemişi çok yedin ondan• dedl 

Hayır, ycm~tcn değil, kwn ölü -
münden midem bulanmıştı. 

Geceyi k3bus içinde geçirdim. Ar
tık keylım kaçm~tı. neş'eml ka,.bet
mJştim. Malümya çocuklar kolay ko· 
lay unutmazlar. 

Bir gün hizmetçi kızı gordürn. F.,s .. 

mer bir delikanlı ile kolkola gidiyordu. 
Sarışın erkek intlhab etmemişli. Son 
ra bir kere daha gördüm •. Gördllm
Evet, kaldırımdan kaldırıma geçerken 
gördüm .. O sırada bütün hızile bir o
otomobil geliyordu .. Geçemiyecek un .. 
dun .• Bir kazaya lcurban cidip ölocektt. 
Haykırdım, kız duraladı. otomobfl ce
çip &itti. 

Ya haykirmasaydun? Eziiecektı. 
Biliyorum, halam da her falcı &ibl 

pala\"Tacı idi. Bugün hizmetçi kız sa .. 
rısın bir adamla evlidir, iki çocuğu 
var. Fakat b iliyonrunuz ki, ben artık 
kahve iı;miJoruml. 

Bir vapur torpillendi 
Lomlnı 11 (A.A.)- Ma&da Paur \'a• 

pW"Unun torpillenmesi neticesinde kao 
kişinin öida&ti henüz mal<lm değildir. 

1357 H.icrl 

1 
1355 Rumi 

Receb Ağustos 

27 29 

1939, Ay 9, Gün 254, Hızır l~ 
11 Eylül PAZARTE.51 

Vakitler 
v .. ati Eunı 
... dı. ~L tf,. 

Güneş 5 3-1 11 05 
Öğle 12 11 5 42 
İkindi 15 45 9 11 
Akşam 18 27 12 00 

1 Yatsı 20 00 1 33 1 
İmsak 3 54 9 25 



'- S ON 't .t ı.. GB AF -11 EYLtL U3I 

Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ishal gibi 

barsak rahatı11zhklarım mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, katiyen bozulmaz ve kurtlanmaz. . 

Kanzuk pirinç unu- Kanzuk patates unu-Kanzuk yulaf unu- Kanzuk mercimek unu-
Kanzuk bezelye unu- Kanzuk irmik unu- Kanzuk nişasta unu - Kanzuk çavdar unu 

Çeşitleri tanınmış eczane ve ecza depolarile büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Deposu: İNGİLİZ -KANZUK Eczanesi, Beyoğlu -İstanbul 
İstanbul perakende ııatı§ yeri: Bahçekapı laman ıtriyat deposu 

... İzmir acentası - fürk ecza deposu 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

•51 ton ıır.ıenikiyetll sut, 50 ton şuvayn fürt yeşili •untıyaı, 20 
fon anen.lk.iyetl raaas, 100 ten kar i>olineum n 750 adet adi sırt piilve· 
rizatörü ıatm alınacak• 

1 - 50 ton anenikiyetii sut 50 ton şuvayn fürt yeşil cUranya., 20 
ton arsenikiyeti rassas, 100 ton karbolinewn ve 750 adet adi sırt pül
ııerizatörü kapalı zarf ı•~ile satın alınacaktır. 

2 - Arsenik.iyetii sudun beher tonunun muhammen bedeli 350 lira, 
Şuvayn fürt ye~ili •Uran ya• nın 550 lira, Arsenikiyeti rassas'ın 350 li
ra, Karbolineum'un 200 lira ve pülverizatörlerin beher adedinin 16 li

radır. 

S - Arsen\kiyet'l rudım muvakkat teminatı cl212,5ı Şuvayn fürt 
yeşilinin .2062.5., Arsenikiyeti ressasın .ısoo., Karbolineum'un (1500) 

w pülverizutörlerin c900ı liradır. 

f - Mfmazaa müddeti 15/8/939 dan itibaren .45• gündür. Arse
nlkiyetii sut ıuvayn fü: yeşili ve arsenikiyeti rassasın münakasası 29/ 
9/939 tarihine m;JSadıf cuma günü ve karbolineum'la adi sırt pülveri
zatöderlnin rneııakasa.sı 2/10/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de Ziraat Vekô.letı binasında satınabna komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma kom'syonun
dan, İstanbulda ve İzmirde Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak ve
rilir. 

6 - Bu mevat ve malzeme ayn ayrı veya toptan bir talip uhtesine 
ihale edilecektir. 

7 - Bu i§e taliplerin muvakkat teminat mektupları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 tinci\ maddelerinde yazılı vesikaları ve teklif mektuır 
!arını havi kapalı zarflarını münakasa saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermelerL Ve saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. 

c3707 • c6168> 

Resmi Dairelerin Nazarı 
Dikkatine 

.. • 
:h."llğıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda ıığradığımız müş

külat dolayısile kağıdlanmızı idareli kullanmak mecburiyetinde 
kaldı:Y Hacimlcrirnlzi küçültmek ve yazıları daha ufak puntularla 
dizmek gfüi tedbirlere baş vurduk' Bu cümleden olarak şimdiye 

kadar 10 puutu iizerinden dizilmekte olan ilaruarı 15/9/939 tarihin
den ;tibaren 8 puntu ile dizmiye karar verdik. 

Hurufatın ki:.çülmesinden dolayı >13.nlar hiç bir eksikliğe ma
ruz kalmıyacak yalnız ~gal edeceği yer ve hacım kısılmış olacak· 
lır. 10 puntu ile e puntu arasındaki nisbeti muhafaza için ilanların 
beher saııtimint\Pn şimdiye kadar tatbik edilmekte olan tarifeden 
yalnız on kur:ış fazla ÜCl'et alınacaktır. 

Daima Gene • 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün
yanın en mükemmel güzellik 
müstahzaratıdır. Ötedenberi 
memleketimiz kibar filem!nin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzuk 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu· 

bur eden hastalıklarla yapılaeak müeadelcde ve bilhassa sefer 

berlik esnasında hastahanelerde Kızılay e-;as hemşirelerine yar

dımeı sıfatiyle çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kiin 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞ1RELER MEKTEBİ 

dahilinde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 

bu kursa aşağ:da yazılı şartları haiz olanlar alınu: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 

2 - 20 Ha 45 yaş arasında bulunmak, 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmiiş olmak, 

Kaydedi'anek ve dersler hakkında malılmat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirle::. Şefık 

ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

1 
Devlet oe-;;;iryolları ve Limanları ı· 

i,ıetme u. idaresi ilanferı 
................................................. _.~--------------~ 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralarile mik
tar ve cinsleri aşağıda yazı:ı malzeeme 12/10/1939 Peıışembe gunu 
saat 15,30 dan itibaren liste sırasile ve ayrı ayn ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizas:nda yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Kadın güzelliğinin sihirini j Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
terkibinde sakhyan en ciddi Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dai!ıtı 'maktadır. (6922) 
ve şayanı ltimad markadır. 1 Liste Maızemenın ıomi .-luhaıı.meo Mu vak 
Genç ve ihtiyar bütün kadın- No. bedeli kat 

lar için zaruri ihtiyaçtır. Cil
din letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıba -
dem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin ılaimi yumuşaklığını 

temm eder. Yüzdeki çil ve le
keleri alır. Sivilceleri tama -
men izale eder. Traştan son· 

1 
2 
3 

• 
5 

Kurşun malzeme 
Galvanize saç 
Çinko levha 

Teneke levha 
Ahşap travers raptiyesı 
im~iine mahsus lama 

demiri 

temlnat 
Lira Kr. Lira Kr 

16.100 kilo '4425,00 331,88 
7.450 adet l4677,50 1850,81 

30.000 kilo 5400,0Cı 405,00 
4.300 adet 2112,50 158,44 

60 ton 7200,00 340.00 

• 
ra cilde latif bir serinlik ve- Uzunköprüde yapılacak müsellesin toprak işleri 5616,60 muham-

Jstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Trahom ınıicadcle teşkilatı için lazun olan 37 kalem ilaç açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27/9/1l39 çarşamba günü saat 14,45 de Cağaloglunda Sıh
hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komısyonda 
yapılacaktır. 

Muhammen fiyat: 4211 lira 37 kuruştur. 
Muvakkat teminat 315 lira 90 kuruştur. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabılırler. 
İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanuııda 

yazılı vesikalara ve 'bu ;§'e yeter muvakkat teminat makbuz veya bank• 
~ektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c7158• 

o. Denizyollan U. Müdürlüğü llanıan 
11 Eylulden 18 Eylule kadar 

Muhtellf hatlara kalkacak vapurlartn isimleri, 
kalkıt gUn ve saatleri va kalkacakları rıhtlmlar 

l•r-tı• llattıne 

l~mlt hatııno 

llutlanıa hattına 

lendırm• f\ettın• 

1Cara1tl1• tııattına 

- Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (İzmir). Gal.ıta 
rıhtımından. 

- Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U· 
gıır). Tophane rıhtımından. 

- Pdzartesi 13 de ve diğer gün!er 8,45 de 
(Sus), Cumartesi ayrıca 13,30 da ve 

Pazar 20 de (Marakaz). Salı postası 

Tophane ıııhtımından, diğer postalar 
Galıita rıhtımından. 

- Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8.15 de (Marakaz). Galata rıhtımın 

dan. Aynca Çarşamba 20 de (Antal
yı,) ve Cumartesi 20 de (Mersin). Top
l;ane rıhtımından. 

Not: Salı postası İzmir Fuarı münase
J;etiJe ilaveten yapılacaktır. 

- Sal! ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha-
ne rıhtımından. 

Not: Vaziyeti hazıra dolayısile İzmir sür'at, Mersin, Ayvalık ve 
İmroz postalan iş'arı ahire kadar tatil olunmuştur. 
Buna mukabil İstanbul ile Çanakkale arasında haftada dört 
-osta ihdas edilmiştir. Bu postalar İstanbuldan Cumartesi, Pa
zartesi, Çaroamba ve Perşembe günleri saat 18 de Tophane rıh
tımından kalkmakta gidiş ve dönüşde Tekirdağ, Şarköv Geli
bo u, Lapsekı'ye uğrıcyarak Çanakkale'ye kadar gitmektedir
ler. 

No; Vapur seferleri hakkında her türlü malıimat aşağıda tele
fon numaraları vazılı Acentelerden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Müdür-
lüğü bin ası altında 42362 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman R<ıisliği 
l>inası al tında. 40133 

Sirkeci Acenteliği - 'Sirkeci, Yolcu salonu.. 22740 

İstanbul 
Müsabaka 

(7160) 

Defterdarlığından : 
ile Memur Alınacaktır • 

Münhal tahakkuk ve tahsil teb !iğ memurluklarına müsabaka il~ 
memur alınacaktır. İmtihan 18/9/939 tarihine tesadüf eden paz ırtesl 
günü saa·t 14 de yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların orta mel>• 
teb mezunu olmaları lazımdır. 

İsteklilerin orta mekteb şehadetname veya tasdiknamesini, hüvi· 
yet cüzdanını, hüsnühal kıiğ•dı ve sıhhat raporile 6,5 x 9 eb'adıııd3 
dört kıt'a fotğorailarını bir dilekçeye hağ'.·ıyarak 16/9/939 gününe ııa-
dar Defterdarlığa müracaatları. c7025• 

Netice itibarile bir ilanın 10 puntu üzerinden dizilmesile alı

nacak ücret ayni ilanın 8 pun tu ile dizilmesinden alınacak ücre
tin ayni olacaktır. Elimizde olmıyan sebeplerden dolayı vaki bu 
deği~ikli~ı mazur görmelerini rica ederiz. 

rir. men bedelle ve kapalı zarf usuliie münakasaya konmuştur. 
İngiliz KANZUK eczanesi Münakasa 22/9/939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 İ§letme bi- ---------------------------

Beyoğlu İstanbul nasında A. E. komisyonu taraiındarı yapılacaktır. GümrÜK Muhafaza Genel Komutanlıg" ı lstan bul 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: renni İstekElerin 421,25 lira muvakkat teminat ve kanuni vesikalarını • 

1 - İdare ihtiyacı için c70• adet Bisiklet açık eksiltmeye çıkarıl· SÜNNETÇİ ihtiva edecek o'an kapalı zarflar.nı ayni gün saat 10 a kadar komis- Satınalma Komısyonundan: , 
'll'll§tır. Nuri Eşsiz yona vermeleri laz:mdır. 1 - Satın alınacak 1130 adet kıl fırçanın 13/9/939 çarşamba günıı 

2 - Muhammen bedel c4620> muvakkat teminat •346,5> lira olup Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. •7036• saat 15,30 da paza:lı.f:ı yapılacaktır. 
eksiltmesi 16 Teşr;nievvel 939 pazartesi günü saat cl6· da Ankarada Akııaray: Pofu W. ... 2 - Tahmin edifon bedeli 791 lira ve ilk teminatı 55 liradır. 

merkezi kar- de P. T. T. umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapı- Muhammen bedeli 85,000 lira olan 100166 kilo vagon ve estekat 3 - Nümune ve evsafı komisyondadır. İsteklilerin gün ve saatin . 
lacaktır. şısı 1 - 2 Tel. inşaatına mahsus drm:r 26/10/1939 perşembe günü saat 15,30 da kapalı ilk teminat makbuzları ve kanuni vesiıkalarile Galata Rıhtım cadde>' 

20937 3 - İstekliler muvakkat teınlııat makbuz veya banka teminat mek- zari usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır, Veli Alemdar Han ikinci kattaki komsiyona gelmeleri. c7052• 
• b 1 k Birkaç gün •tı i e anuni "es'k&larını hamilen mezkfır gün ve saatte o komisyona Bu işe girmek istıyenlerin (5500) J'ra:ık muvakkat teminat ile ka- İ • 
mıiracaat edeceklerdir. l·evv--Pl_m_ür_ac_a_aı ________ I nunun tayin e•tıği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka- stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeletJ 

4 - Şartnam~ler Ankarada P. T. T Levazım İstanbulda P. T. T. Sahibi ;e::.:~:~~are eden dar Kanayan Reis!;ğine vermeleri lazımdır. Umum Müdürlüğünden: 
Levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecek- ETEM İZZET BENİCE Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa- 1 - Muhamnıf.n bedeli 7000 lira tutan Degazör ve kazanııııll 

imal ve maha!Jine vaz'ı kapalı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur. tır. •4109• •6718> Son Telgraf MatbaaSl tılmakt1dır. (709B) 

No. 82 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

- Nasıl? onyedi tahtelbahir mi dediniz ? 
- Evet kumandan ? 

Muvattaltiyeilne mağrur bir 
tavır!• bir eli gög ·ünde, Na -
JM>lyonvari bir dilruşla esirlerin dizil
melerinJ, kendisine hazu·.- haberi ve
rilmesin! bekllyen Ziya kaptan, bekle
diği haberi alınca abr adımlarla esjr
lcrin yanına indi. Onları &özden ge
çjrdi •. S.ırasile isimlerini sordu .. Ayak 
iizerl isticvaba geçti. Kapiten Klavye
nin önOnde duran süvari sorguya on ... 
dan ba:;ladı: 

Ziya kaptan ingilizce söylü -
yordu ( 1). Klavye, bozuk bir iive ile 
ayni dj1le cevab verdi: 

(1) Biiyıik Darbele ve ondan evvel 
•nizcllerin be7nelmilel saydddan dil 
lıl1llizce7dl. Her babrlyell, lnılllzceyl 
lıilltdl. R. Y. 

- Yü.tbaıı Ölen Klavye .. Tarafınız
dan garkedilen Fransız tahtelbahir! 
Triton süvarjsi!. 

- Geçmiş olsun kaplten!. 
- Mersi kumandan!. 
- Peki, ne vakittenberi Mannera-

dasınız? 

- 10 gün kadar oluyor kapiten. 
- Kaç tahtelbahirdiniz? 
- Üç Fransız tahtelbahiri idik. Bir 

tanemlzi boğazda batırdılar. Birimizi 
ayni yerde esir ettiklerini duyduk. Ben 
boğazı geçmeğe, Atarmaraya &irmeğe 
muvaffak oldum. 

- Boğazı ııeçmeğe teşebbüs eden 
tahtelbahirler yalnız bu ilç ııemiden 

mi ibaretti?. 
Klavya d'!Tdu .. Doğruyu söyleyip 

söylememekte tereddüd ediyordu. Çark
ı;ıbaşı Blanşon dirsegile süvariye ha
fi:tce çarptı. Klavye ona bakınca göz
lerini ve kaşlarım yukarı doğru kal
dırdJ, bu bareketile: 

- Sak1n söyleme!. 

Demek istiyordu. İııaretleşme TUrk 
stivarisjnin gözünden kaçmamıştı, 

Blanşona lers bir bakışla gözlerini di
ken Ziya kaptan, cevabaız bırakılan 

sualini tekrarladı: 

- Söylesene kapiten, kaç tahtelbahir 
iştirak etti ıeçide? 

Klavye cevab vermek mecburiye -
tindeydi .. Blanşonun iğbirarına aldll'
madJ, anlattı: 

- 17 tahtelbahir kumandan~ 
Ziya Beyin hayretle irileşen g!Szleri 

Klavyenin bakışlarına takıldı, kekeledi: 

- Na.sıl .. 17 tahtelbahir mi dediniz? 
- Evet kumandan! 
Blanşon söze karıstı: 

- Yanlış söylüyor kumandan.. ı 7 
tabtelbuhir dile kolay bir rakamın i
fadesidir. Sizi korkutmak, telaşa ver
mek için süvari_böy)e söylüyor!. 

Klavye devam etti: 
- 17 g~mi .idik. İstarseniz hepsini 

marka1ari1e aa.yabilirim. 
BJonşon, süvarinin "böğrüne yeni -

den ve daha kuvvetli biı· d.inse!1: dar-

besi vurdu. Klavye aldırış etmedi, an .. 
!attı: 

- Kapiten Teodor Brodeyin komo
durluğunda a İngiliz ve 3 Fransız 

tahtelbahirlnden mürekkeb bir filo -

tillA teşkil edildL Bunlar, (13) serisi 

İoııiliz tahtelbahirlerinin (6-12) nu -

maralı gemilerinden1 yine E. serisi ge
milerinin syni numaralarından, bir de 

E. 13 numaralı komodor gemisinin mü ... 

rekkebdi. Biz de esir olan Turkuvaz, 

babrılan Sofir ve ~imdi batırdığınız 

bjzim tahtelbahirimiz Tritondan jba ~ 
retti. 
BJanşon birdenbire yerinden fır -

Jadı, Klavyeye haykırdı: 

- Yeter artık sus.. İhanetin bu de

recesi kfıfi .. Fazla devam etme!. 
Ziya kaptanın müdahalesile Blan

aon yerine çekildi.. Türk süvarisi sor
gusuna devam etti: 

- Evet.. Bunlardan kaç tanesi Mar
maraya girebildi?. 

- 4 tanesi kumandan ... 

Klavye sözlerini bitiremedi, Blan-

§OD yaşından umulmıyan bir çevikllk
Je yerind~n fırladı, sağ elinin yumru ... 
ğunu olanca kuvvetilc arkadaşının .su-
ratına indirdi. (Devamı vaT) 

l:B!rl3 
ANKARA RADYOSU 

Saat 19.05 Müııik (Operd Se
leksyonlan Pi.) Saat 19.30 Türk nıü
mtı (Fasıl beyell). Saat Z0.15 Konuı
ma. Saa& 20.30 Memleket saat ayarı, 
a.lans ve 1112teorolojl haberleri. Saat 
20.50 Tiirk müzici. Okuyanlar: Mas
tara Çatlar, S&llye Toray. Çolanlar: 
Reşad Erer, Ruşen Kam, Cevdet Ko
..,,, Saal 21.30 Konwıma (Doktorun 
saati), Saat zt.45 Müzik (Melodiler). 
Saal 22.00 Müzik (Küçllk orkestra) 
Şef: Necip Aşkın. Saat 23.00 Son &• 

jans haberleri, slraat, esbıuıı, lahvllat 
kambiyo - nukut borsası (!lal), Saat 
23.20 Müzik (Cuband - Pi.) Saal 
23.55 - H Yarınki prol'ram, 

iTİZAR 
Tazımızın çokluRundan dolayı 

Robenson tefrikamızı koyamadık. 
Özür dileriz. 

2 - Muvakkat teminat c525• lira<;jor. 
3 - Eksiltme 21/9/939 perşembe günü saat 15 de Metro han birı3' 

sının beşinci k&tında toplanacak olan arttırma ve eksiltme koınisYCY 
unda yapılacak! ır. 

4 - Bu iş~ ald şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden ~· 
rasız tedarik edı1Pbi1ir, 

5 - Tekli! mekıuhlannın şartnamedeki tarifat dairesinde ııaııt" 
lanal'&k saat (H) e kadar 7 inci ~attaki komisyon katipliğine iınZ8 ıııır 
kabilinde verilmiş buhmması 13.zımdır. (6983) _..,. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

(11) İlk Mekteb Binas! Yapılıyor 
. İstanb'.'1da mııhteli! semtlerde yeniden inşa edilecek 11 illt o~; 

bınasınm ınşaatı lmpalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1Jı ilJlle• 
14/9/939 perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi eııc i• 
ninde yapıla~aktır. Muhammen bedeli 521,190 lira 73 kuruş ve .illt ıe~s
natı 24,597 lira 63 kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş mukabılındc. a· 
tanbul Nafıa müdürlükünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına aid 'J'ıC , 

Od b 
. b d ; . ıtıa ret ası, u ışe enzer en az 150,000 liralık iş yaptıklarına a.ı .. t 

leden 8 gün evvel İstanbul Nafıa müdürlüğünden alacaklan eJıh'.~ı 
vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektubları ile 24,90 ııumaı~, 
kanuna göre hozırlıyacakları kapalı zarflarını ihale giinü saat ı• 
kadar İstanbul daimi encümenlı:ı.e v«rmeleri. (6081) 


