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ETEM İZZET BENİCE 

Hitler Cebhede Yaralandı, Fakat Yarası Hafif! 
Şimal cebhesinde Almanların en şiddetli yarma taarruzu 
kırıldı ve Polonyalılar Vistül' de mukabil taarruza geçtiler. 

Polonya ~zerinde 4000 Alman tayyaresi bomba yağdırıyor, Varşova üzerinde dünkü muharebelerde yüzde yirmi 
Alman tayyaresi düşürüldü, Garbda Fransızlar yirmi kilometrelik bir cebhe üzerinden ilerliyorlar 

Türkiye, Sovyet Rusya 
ve Avrupa harbi 
karşısında ikimiz .. 

Başvekilin dünkü nutku bu bakımdan her 
türlü tereddüdü izale edecek bir mahiyet ve 
lc;uvvettedir. 

(azan: ETEM iZZET BENİCE - ------------------
Harbin başladığı ilk ıünden bugüne 

kadar Türk efklrı umumiyesini meş
au.ı eden en b8.jta üç mevzu vardır. 

Harbe &irecek mjyiz?. 
Sovyet Rusya ile rni.in&ebetimiz? 
Mall ve ekonomik vaziyetimiz?. 
Dün, Türkiye Büyük Millet l\Ieclisi-

nin açılışı münasebetHe sayın Başve
kil Refik Saydam irad ettiği nutukta 
bu üç mevzuun cevabını da en sa14-
hıyetli bir ifade ne aydınla ms oldu. 
Başvekihn birbiri ftınde ve bırbirt

nin mütemmimi halinde ifade ettikleri 
vaziyetler haddizatında hertürlü izahı 
mündemiç bulunmakla beraber bun
ları bir kere de makale tekni&ı içinde 
tebarüz. etürmek icab ederse vaz:iyeti 
umuml seltilde ve berveçhipe§in şu 
cümle ile hula~ edebiliriz. Cumhurlyet 
Türkiyesinin umumi harici siyasetin
de hiçbir değişiklik yoktur. Avrupada 
harbin b:Jşlaması harbden eV"·elki sı
Yasetirnize ve onun ana hatlarına asla 
tesir etqıerniştir. Ettirmemıye de çalı
şıyoruz. 

Almanya ile dostuz ve bizi aramız
da doğrudan doilruY• ihtil4!lı kılan 
hjçbır me\"ı:U yoktur Polonya ile de 

dostuz. İngiltere ve Fransa ile muay
yen menfaat i~tiraklerimiz üzerinde 
başladığımız müzakereler en dostane 
bır hava içi~de cereyan etmektedir. 

Görülüyor ki, bu hulasa cfkilrı umu
nuyedekı birinci sualin, yani •harbe 
gırecek miyiz:'.> sualinin cevabıdır. 

Ve, o den1l·ktir ki biz harb haricindc
yız, umumi münasebetlerjn1iz ilzerınde 
hiçbir değışiklik yoktur, harbin mem
lf ketfm zc bulaşmnma&ı jçin de eli -
m · den selen ıtıua ve el~ u sarfedi 
yoruz. Almı olduğumuz askerı tedbir
ler ıse ıhtiyaıidir ve g;.ılıl avlanrıamak 
esd.sına mılstenittir. 

Sovyet Rusya ile ınün;.ıSt'betimizin 

ne halde bulundug\. sualine gelince, 
Başvckll bunun ce\"3.bını da açık ve 
:ıydın vennekted r: 
.. - Kom umuz So"yet İttihadı IJe 
münasebahmız doc;tanedir ve dostane 
kalarakhr. Alikadar rabıtalarımıı:da 

hiçbir deiiflklik yoktur. Trmaslarımız 
,.e mutad olan fikir teatilerimlz her 
:ıama.nk.l &ibi samimidir.» 

Cumhuriyet Türkiyesinin l\1illi Şef

ten ı:onra tn salfihiyetli dili ile yapılan 
(De\'amı 3 üneü sahifede) 

Polonya ordusunun 
muharebesi 

marn 
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Fransız Orduları Sarburk 
Şehrine Yaklaştılar 

Bukreş 12 (Radyo - Saat 11,45) -
Bresi Litovskdan Bükreşe gelen En -
depandas Belj gazetesinin muhabiri şu 
ehemmiyetli haberleri vermektedir: 

•Bu son günlerde yukandan , yani 
şarki Prusyadan yeni ve çok kuvvetli 
Alman kıtaatı Polonya hududunu geç
miş ve Lomzayı işgal ettikten sonra 
Diyalostok üzerine yürümiyc başlamJ§
tır. 

•Her tarafta şiddetli muharebeler 
devam ediyor. 

Ben Varşovadan ayrıldığım zaman 

Almanlar Varşovanın bir mahallesine 
girmişlerdi, .Fakat çıkmak mecburi -

yetinde kaldılar. ÇünkU, tıpkı Mad -

ridde olduğu 1tibi dehşeUi sokak mu
harebeleri oldu. 

Bütün ahali, kad ın, çoluk ve ı;ocuk 

damlardan, pencerelerden kur~un ve 
bomba atıyorlar, Alınan askerlerinin 

üzerine benzjn döküyorlardı. Yollarda 
yapılan l3ğımları atesliyorlar, bu 
suretle tankları tahrib ediyorlardı. 

•Polonyanın bütün şime-ndiler, ve 

• • • • • 

şoseleri Alman tayyareleri tarafınckın 

bozulmuştur 

Şehirler arasında münakalit tama
mile kesilmiş gibidir. Polonya üzerin
de uçan ~arelenn sayısı her halde 
4.000 den fazladır. Bunlar, memleketin 
her tarafına, aı-kcr ve sivil ahali uze
rine boınba yagdırıyorlar. 

.Münakalat ancak geceleri yapılı -
yor. Buna rağmen ahalinin ve askerin 
kuvvei maneviyesi bozulmamışur. O
lanca kuvvetlerile mudaJaa ediyorlar 
ve edecekler .. .> 

Çeskoslovak gençleri Romanya 
Yugoslavyaya kaçıyorlar 

Bunlardan bir kafile 
şehrimize geldi 

F ransada teşkil edilen Çek ordu
suna iltihak etmek istiyorlar 

Bug nehrinin şimalinde şiddetl i muharebeler oluyor 
Varşova 12 (A.A.) - Polonya 

genel kurmayının telsizle 11 ey
lul saat 22,20 de neşrettiği 11 nu -
maralı teblığ: 
Düşman hava kuvvetleri faa -

liyetin<' *vam ede•ek kıt'aları, 
münakale hatlarını şehirleri ve 
yollor üzerındcki sivil halkı bom
bardıman etmiştir. 

Suwalki mıntakasında vaziyette 
değişiklik yoktur. Narew'de, Lom
za mıntakasında ve Bug üzerinde, 
kıt'a'arımız, çok mühim mıktarda ' 
rnotörlü ve zırhlı kuvvetler kul -

]anan dıi~manla şıddctL çarpış -
malar yapmaktadır. Modlın önün
de vaziyet avnıdır. 
Varşova civarında.ki çarpı ma -

larda, hükum<:>t merkezinin kah -
raman ır1 .dafıler·. d~ma ın !>i
cu.malrır kırmı:;!lar ve gerı püs
kür muş-~rd..r. Kutrıo mıntakas,n
da şarka doı:ru ilterlevm fırkalar, 
kanlı çarpışmala~ ,·apmak•adır. 
San hattı üzerinde de çarpışma -
!ar devam etmektedır 
Varşova 12 (A.A.) - Polonya a

ıansı, saat 23 de telsızıc Varşova 

radvosundan askeri vaziyet hak
kında aşağıdaki mütemmim malu
matı vermıştir: 

Alman kuvvetlerıni'l Narcw ve 
B14 üzerindeki Polonya müdafaa 
al • yarmak için. bü'ü" t b-

büskrı k,nlm11; v~ aK!m kalırustır 
Var~ova müdafaası kumandan

Jıg,nın verdığı malumata ·gcire, hü- 1 
kı'.'ımet merkez.ne yapılan Alman 
ha,·a hücumları esnasında, düş -
man tayyarelerinın yüzde yirmi 
kadarı düşürülmüştür. 

Şark ve garp cephelerinde en son vaziyet 
Paris 12 (A.A.)- Charlcs Morice, 

cPelit Parisic-nıı gazetesinde Fransız -
Alman cephesindeki harekatı tefsir e-
den yaınında djyor ki: 

Muharebe hattının diı;:er kısıınl<ırın

da hiıcuınlarımız devaın etn.ektedir. 
Bir tarafta enteres<l.i .. ınahalli bir ıler • • 
len1e kay.dedt.liyor1 diğer tarafta Siı.r 

nehrinin ı;arkında 20 kılometrelik bir 
cephe üzerinde de ciddi terakk ter el
de edilmektedir. Sarın şark tarafı de
mt·k, Sar nehri ile Blif!c ismindeki a
yagı arasında Guenıin de d:ıhil ol
mak üzere Sar arazi"'.1nır şınıııl kıc:ını 

demE'ktir. Bu sureti(' Fı'ilnsız kıı·aıa

rının ilcıJeyışi, gittik~e daha mahsus 
bir ~urette Sarrebruckc yakla ınakt.a-

J rek t·t nubu ş.:ırkl, gerek cenubu garhi
den vukun gelrtıekt<'dir Almanların 

mukavemet hatlarını Sarrebruckün 
Ote Wrafına ge(.'irmeleri glınli muhak
kak k. ~uk yakındır. 

Epokue gazete : ü•e Polonya cephe
sindeki \•aziyetı bab me\'ZUt: ederek 
~öyle d<'mt,.ktedlr 

Polonya ceı.ıhcsindl,. vaziyet iyiye 
doğru jnkışa ... etmektedır Varşovayı e
le geçırdıkl:-r nı ilıin etlen Ahnanlar, 

~<:hr n ci \arından ger. JjtJ..!'kürtülnüş 

ve '.'·aptık a. ı bütun hucuır1ar k ılm .ş

tır. A nı -ı ciJ , digt•r t.ırnftcın, Jlc Vı• -
'u ne Hııgu, ne de srou geı;;t bı .nlş

lt rclı . Almanların bizı.dt kendi teb -

dır Bu yaklaşış, S.ır nehrine· ak~ın Ro- 1 ığ1c.1 dahı Vıstühın go bmde Bug -
selle ırınağının iki ıahilinder. 1 ydni ge- J Ostro\mnz \t ı - S4 .. ıhalotıden mü -

dafaa hattı uze inde çarpışma olduğu
nu kabul eylemektedi: 

Petıt jurnal dıyor kı. 
Varşovaya doğru çek-ihş, intizam i

çındc vukua gC'lmiştır Şu C'Jhcttt>n e
mır oleııbil.!'iz kı, düşmanın buyuk nük
tardaki hava faalıyetiae ve GOrıngin 
nutkunda soylediği 70 Alman !ırk "l

na ragırıen, Polonyalıların raanevıyatı 
bozulm\c.ş dlkıldir Poıonyalılarm harb 
tf'bhglcri enıniyct \ıerıti mahiyettedir. 
Polonya ordl.!SU, ovad k<tt 'Q·yen bo -
ıulınaınışur. Esir miktar.ı pek azdır. En 
e:mııl Iııg ız rr.C'nbalarıoa gbrt' Polon
yalılar h...,ı b mnlze e1t.•rır \'C ıpt drıi 

n1; Clilo ""okl 1n1 da beı .ıberlE"rindc gö
ture:bılm~tır Polonya ıruv-vetlerı, ha
len, seierberli&i " itmam edılmemış o
lan .)'t l takvtye bulmaktadır. 

Suriy~ tarik.ile Fransa) a l'itmek için bu sabah "f'hrimlzf' ı:«·lf'n 

Ctk rençle rinden bir kafile 

Bu sabahki konvansiyonel tı-enı 
saat 9,10 da gelmiştir. Bu trenle 
Fransız merkez bankasında stajda 
bulunan Türkiye Merkez Bankası 
memurlarından altı memurumuz
la bir kafile Çekoslovak gelmi -
!erdir. Çekoslovaklann başında sı-ı 

vi: elbisey. !abis bir kumandan 
vardır. Çekos'ov:ıklar 13 kişi olup 
bun.arın bir kısırı Alman ıstila - , 
sından evvel Üniversiteye gırmiş 
bir kıs-ı da henuz bakalorya ım
tıbanını vermiş genç talebelerdir. 
K ndile •• ni garda gören bır mu
ha -rimıze Çekoslovak gençlen şun-, 
!arı anlatmışlardır· 

tedir. Bütün millet ve bı '1" a 
gençler Polonya harbi çıke.r çık
maz düşmanla vuruşmak çare __ 
rini aramağa başlamışlardır. 

Amerika silahlardan ambargoyu kaldıracak 

- Bugün Çekoslovak mı ileti 
Alman esa:. eti al tında yaşamak -
tansa yaşamamağı tercih etmek -

Almauyada yabancı 

radyoları dinliyeoler r 

Almanlar. eli silah tutan 100 000 
kadar Çek gencini toplamışlar ve 
esir gibi yol yapmakta kulla,... ı ,a 
başlamışlardır. Bunların çektik -
leri hayat çok acınacak haldedır. 
Bu buhr:ınlı günlerde be. lığin. 
duymak yaşına g..rmis her Çeke• 
lovak Ç'>cuğu asker olmak çarr ş
mak istıyor Bunun içın " . gun
,erde genc:!er fevç fE:vç Rom 'lYB 
ve Yugoslavya hududuna ~açın k
tadırlar. Biz onlardan bir k 'ılc -
yiz. Yol bulur bulmaz burada 
Fransava gidecek ve orada teşkı. 
edilceek olan gönül u Ceb lrıva 
ordusuna ka•ılacağız .. 

Poli!<dı- deği~ikliklı·r 
Vaşington 12 (A.A.) - Ruzveltin 

on gıindenheri demokrat ve cum
huriyetçi Jiderleri'e yapmakta ol
duğu istişarelerden cıkan netıce, 
silahlardan ambargonun kaldırıl
ması suretinde bitaraflık kanunu
nun tadilı hususunun kongrenın 

re,:ka ade ~!arak içtiınaa daveti?i 1 
mutcakıb avan meclınının ık• sü ÜS' 

ckseriyetı ile kabul edileceKtır. 
Hukumetiıı kanunun tadiline ne 

Stlrctle tc\·< su] edcceğıni göste - 1 
ren hiç bır al;imet nıevcud degi!-

dir. Hiç ,upnsiz ..ıkiırnet Sol 
Bloom pro•esin. ele alacaktır. 

Sıyasi mehafil Bay Ruzveltin 
infüadcı.ara karşı mucadelcye gi
n~mek iç:n çok ın bır vazıyette 

bu!unduir. rnütaleasmdadır. 

Hitler hafif surette yaralandığı haber veriliyor 

Roma 12 (Hususi) - Alınanyada 
vabancı radyoları dinledikleri ta
hakkuk edenler arasında tevkifata 
devam edilmektedir. Malum ol -
duğu Ü<ere, Berlin hükumeti ya -
baneı istasvonlaxı dinliyenleri ağır 
kürek cezasına mahkum ~deceğinij 
ilan etmişti. 

İstonbu. er.'_ııyet ıkıncı ,_he 
müdür muavıru ,.e dcrd _u t,nıı 
cmnıyet müdürlerinden Zekı Jka ın 
birinci şube mlidürlügune ıkinci 
sube müdür muavıııı Tevfik Do
ğanoğlu ikinc şube müdürlugu
ne, altıncı şube muduru Halil u
çüncü şube müdürlüğün( \!'kale
ten tayin ed Imişlerdir 

Faris 12 (Radyo Mondyal - saat 
10,40) - Danimarkaclan bi~dirıl -
diğine göre, Radon muharebesini 

Musolini yeni 
bir sulh planı 

hazırladı 

1 

QC'k vakından takib eden Her Hit
ler yaralanmı~. fakat. yarası hafif 
oldugu için seyyar bır hastanede 

sar,ıld.ıktan sonra kaıarg5hma dön- ÇERÇEVE 
muştur. 

(Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır ) Vicdan fiatı 
1 Ki SACA 1 

Bükreş radyosu 
Baş vekilimizin 
dünkü mühim 

beyanatı 

Alman ordusunda, vazi1·etıen §ik3.yetçi herhan.ı;i bir ark<ıda&ını un1a' edf'
cek olana 5 mark ikramiye verildiğini duyduk. 

Bu haber gerçehe, Almanyada bir takını ~a maddelerinin beOE"h yuksc
lirken vicdan fiatı düşüyor c1emektir. 

\rakıA Otedenberi bilirdik ki Almanya bir büyük pazardır \·e orada maddl 
manevi herşeyin göğsüne bir tiat etiketi iğ11elenmjştı.r Fakat 'icdan a\·cıl.ığına 
bu kadar geniş bir meydan ,.e ıaYallı bir iiat t.ayin edileceğiıu dilşUıH~ınezdik 

v.- ~ Bir İtalyan hey'eti planı 
: Hitlere bildirmek 

Üzere cebheye gidecek 

Almanl . .ı Var~ova radyo istaryon
larının nıevc tulJeri itinde nasıl çalı
şıyor \·e yo..nhş haberler veriyorlarsa 
Bükre~, r;ıdyo:.-u da galiba bir macera 
g~ıriyor Polonya hakkında en vahim 
haberlere Bükreş radyosu mahre(lik 
y.ı.pn1aktadır. Hele, dün iıdeta Lehis
tan ordusunun inhizamını haber ve
recek ,.e manevi ı:anıntı uyandı: acak 
mahiyette bırçok ba\'tı.disler n<"şretti. 

Siyasetimiz, büyük 
buhran karşısında 

memleketi korumaktır 

Memleketimizde bir aralık belediyelerin karga başına birkaç k"'ruş ıkramıye 
verdiğini hatırlarız. Hi(' olmazsa in.,anla zararlı bir hay\an cınsi arruu da tat .. 
bik edilen bu usulün. ordu unsurları arasına teşmili ve orduyu, bır1 §ik~·etçi ve 
öbilrii jurnalcı iki sınıftan ibaret telfıkkisi, kendi kcndısme karşı ne ağır hakaret! 

- Her nefer ve z.abitc, vazJyetten ş1Jdyetçi ~rk.cıdaşını öldü <'k bhıye-

tini \·eriyoruz! 

Garbda. kaf ı Jiaqı:\·a 111:1 mü.,.tah kem hattm ~il"annı rösterir harita 

Şark cephesinde vaziyetın umu-ı 
ıni mamarası şöyle görün!'Q.l'k{e- 1 
dir. Var~ov~ önündeki şiddet1ı~mu-' 
haxebderden soma, Alın :ı otdu- , 

sunun şimdilik şehrı zorlamaktan 
vozgeçtiği anlaşılıyor. Polonvah
Jarın müdafaaya azmetmiş olma-

IDevarnı 3 iincü sahifede) 

Nevyork 12 (Hususi) - Gaze -
teler, Avrupadan gelen haberlere 
at!en, Musolininin yeni bir sulh 
teşebbünde bulunması ıht:malin -
den bahsetmektedirler. Bu te:;(>b -
büs yakında vaki olacaktır. Bu hu
susta Faris ve Lonuradakı <>lçıle -

IDevnıııı 3 üncii •alıifede) 

, .. erılen haberlerin mahjyetinc ve 
bir de mahrecine bakmca doğrusu, 

- Hak ki Btıkreş mi, Eahte Bükreı 
mo?. 

Di) c şuphe-J·<' d(,4ctzyoruz. Romen 
aost.laruıı1z bır kere de ~u ışi kendıleri 

ı k0nu·ol etseler • • 

Gazetc:niz 1kinci tabı yaprr. nayı 

iİM' Edindıği halde, Baş\:ekılin bf-ya ... 

natmı ebe.m.'lliycti doJayısıle, okuyu
cu1arın~ı daha ev ·el bıJWrmck için, is

tisnai olarak aun akşam ikinci tabı 

y:ıı,.mırtı. Bu brynna•ı ık nci tnbımızda 

(Dernnıı 3 üncü sahifede) 

Diyen bir emir belkı garib, fa.kat guzel ola.bilırdı. Halbuki ha bclll.4gun-
dakl ucuzlukla herkesi vicdan avcılığına ~·ıkam1ak, evvela sık!ıyetç ll'rı hamsı 

balıkları kadar çok knbul etınek, sonra da JL 11alcılar1 t cağ:. ili"! e!esı g bı atır 
bir me.:tlege bağlamak değil midir? 

Em ırlerindeki kütlelere, 5 nark tia ta karşılık bl bır nı avlanak e rın \Teren 
Alman bU:ytik.leri, eğer bu ilhamlarını dcmokrat1ar;ı pd ':'! mt;.kabıh:ıde satsa ... 
!ardı İuı:; iz ha:..nelerını boşaltabilirlerdı. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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GEllİSL'Iİ KURTARAN 

KAPTANDIR, DERLER 

Deniz ticaret filomuza kaptan )'e
tlştiren bir müessese olan Yüksek De
nhı Ticaret mektebi, cittlkç-e rafbet -
teo dlışen bir müe~ese halini almış .. 
Çünku, yüksek tahsilini bitirerek bu
radan mezun olan &'tnçler, ancak, ay .. 
da 40 - 50 lira blr maat alabiliyorlar
mıı; .. Yeni barem kanunu, bu ıenc -
teri şümulü f('lne alamıyormuş. Bu 
7üzden, bir klSun ı-ençler, kaptan o
lacakJarı yerde, başka dairelerde iş •· 
11.Yoralnnq.. Bir kısım kaptanlar da, 
bu vazifelerinden ayrılmak arzusunu 
&:ö lermlıjler. 

Biz, bu hidlseye o kadar hayret et
Uk ti, hatla, ;,,ın böyle oldutuna inan
mamak istiyoruz. 

Maamatib, bu 1"enoler yine iyi kap
tan ıayıhr. Çünkü, mahim ya, l"tmisinl 
kurtaran kaptandır, derler. Onlar da 
l'&kayı kurtarıp başka tarafa cldi7or
larm.q .• Mesele yok .. 

İSTANBULUN ET 

MESELESİ TAZELENDİ 

ist.anbuJun et meselesini tetkik loin 
7enl bir komJsyon teşekkül ediyor .. 
m.04.. Bu. kaçıncı kombı7on, kaçmoı 

&etklk?. Bani, nerede, bir lld yıl evvel 
etin on kuruş ucuzlıyaeafı söylenı:n4u
tl, Kasabı da, celebi de, toptancı da 
eh vermişlerdi. 

Eter, yine onların sö:ıile yeni bir 
karara varılacaksa, ~imiz tamamdır. 

Boşbo,nna, İslanbulun el me..,ıesl dl
J'O, başımua ;reni bir me&ele çıtanıu
ra\ım. Çünldl, İstanbulun et mesele•i, 
l»irkaç a~ıka"özün ekmek mt"Selesldir. 
O açık&'ozlerl ortadan q1'1lr""111yor 
mu<1unuz?. Ne ili •• 

KADVILAR TElllİZLİGİ 

DAHA İYi BİLİRLER 

Temizlik amelesi buJwıamadıjı ıo ıo. 

kadınlardan da, müracaat edenlel', eöp .. 
tıi. olarak yazılacakmıt. Bizce, temJ:ı-

İKDA)I: 

EbOzziyazade Velid, İtalyanın vazi
yetini tetkik ederek diyor ki: •İtalya
nııı vereceği karar kendi elinde değil. 
Garb cephesinin ıö~tereceji ,·aziyete 
bailıdır. Fikrimizce bu harekat bütün 
kozlar atılarak çok fieri \·e çok ıu.muUü 
btr tarzda korkunç hamlelerle yapıl· 
ınalı ve derhal yayılmalıdır. Yoksa 
Almanya meydanı daha ziyade boş 
bulursa, Lehistan boşuna kurban edil
nıii olur. İtalyanın da sair devlet ve 
ıpllletlerin de vaziyeti tehlikeli sekil 
nlabilır.• 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, Alınan halkının 
şefleri tarafından aldatıldığını ve 
bugün Alınan ordusunun hakiki vazi
yeti, hatta İnııllizlerle harb halinde ol
duklarını bilmediğini yazarak, İngiliz .. 
Jer tarafından dördüncü harb silAlıı 

olan propaganda vasıtalarına müra
caatla bu halkın aydınlatılmasının her 
şeyden müessir oldutunu yazıyor. cGö
ringin son nutku İn&llizlerin attıkları 
beyannamelerin Alman halkı üzerinde 
,.aptıtı mühim tesire bir dellidir> di
yor. 
CUMm;RİYET; 

Yunus Nadi, cHüküınetin beyanna-
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ı·erıvorlar. Sonra kendisi de bu 
•haydud çetesine mensub olanları 
'bir(;r birer gebertmek için Va! -
:Jrros'dan para almıyor muydu? Fa
'kat bu yedi milyon insanın kalb
lerinde yer tuttuğunu pek iyi an-
11\''>rdu. Şimdi bu müşkül \•azi -
yelten hiç zararsız yakayı sıyır -
mak lazımdı. 
Sankı onun bu düşüncesine ce

,·ab veriyormuş gibi, O:·krid ayağa 
kalktı 

Sana ne söylediğm,izi anladın, 
dedi. artık intihab etmek sıkkı da 
sana düşüyor. 

Templar müsterihane cevab ver
di: 

- İntihab ettim, dedi. 
Pekala, dedi. o halde yaka -

nızı kurtardınız. 

Fakat Orkrid hala vaziyetten 
emın de.~ildi. Bu isin bu derece 
llasit bır şet.:ilde halledilebileceğine 
bir türlü inanmıyordu. 

!\ıh-kus Yild çantası koltuğun -
da, kapıya baktı. Adamlardan biri 
kapıv. açtı. 

Orkrid baş hakimi takib etti. 
Giderken: 

- Pekala Duç, dedi, mutabıkız. 

Son TelgrC'f. 
ilk amelesini her zaman ve daima ka .. 
dınJardan yapmahdır, Bir kere, kadın
ların eli, süpilr•e tutmaia daha yat
vndır. Bundan başka, kadmlann te• 
mlzlik telikklsl daha ileridir. Sonra, 
kadınlar, daha Utiz ve meraklıdır. 

Fakat, diyeceks iniz ki: Böyle kadın, 
şimdi nerede?. O eskidenmiş!. Bu fi .. 
kir de dofrudur. 

VARŞOVA MÜDAFAASI 

PARLAK BİR DESTANDIR 

Harb havadisleri ile aranız na!l:tl?. 
Vallahi açıkça sOylemek lizun celirse, 
carb cephesindeki muharebelerden hen 
blrşey anlamıyorum. Buna mukabil, 
prk cephesi deh4et! Kan 1'Övde7l l'Ö· 
türüyor. Fakat, Polonyalıların kahra
manlıiı , muhakkak ki , bütün dünyada 
takdir uyandırdı. Hele, Varııova mü
dafaası , ba,Jıbaşma bir destandır. za .. 
fer, elbette Polonyalıların olacaktır, 

Cü:nkti, bu badirede masum ve sün.ah· 
su olan onJardır. Evlerinde, barkların· 
da rahat arahat oturup dururken, &a· 
arruza uğradılar. 

SABAHLARI TIRAŞ 

OLMIYAN İNSANLAR 

Tll'&f mevzulu, dün, bir l'&•etedıe 

bir Ya&l okudnm. Sabahları 171 ve le
m.iz tll'aş olan ~lr adam sıhhatll ve 
keyfi :rerinde olurmUf .. Bu, muhak. -
tat .. Tecrübe Ue sabit .. Garb memle
ketlerinde, her sabah tıraş olmak bir 
zaruret, bir idet hükmündedir. Nud 
her sabah kalkar tşlmbe &"idersek, tıp
kı onun l'lbl, her sabah kalkınca brat 
olmak da bir ittir. Fakat, şark mBDle
totlerlndo hr.. olmak ideta bır liib, 
blr anl'al'J'&, bir züppelik.Ur. 

Sabahleyin, bilhassa kalabalık bir 
tramvayda, sahanlıkta sıkışmış rldl· 
yorsunuz .. Safınızda solunuzda, sakalı 
bir karq uzam.,, yüzünü bile iyice ,yı. 
kamamıt insanlar •örUrsün\u. Bunlar, 
size, ne kadar rahatsızlılt verlr. 

Faka&, bizzat kendUerl , rahatsız ol· 
maztar mı!. Bu nokta, şayanı hayrettir. 

AHMED RAUF 

mesi• başlıklı yazısında, Başvekilin 

Meclisteki beyanatını tahlil ediyor ve 
diyor ki: cBu beyanatın sonunda Mec
lisin intıbat şöyle hul5.sa olunabilir: 
Avrupayı yaknıağa başlıyan harb ne 

kadar teessü!e şayan olursa olsun, mem 
lekeümize taallüku bakımından, biı: 

bu badireyi şeref \'e haysiyetimizle at
latabilecek bir vaziyetteyiz.> 

VAKİT: 

Asım Us cBugünkü harb karşısında 
Türkiyenin vaziyeti nedir?> sualini 
soruyor ve diyor ki: cBu &lıale buıün 
Başvekil cevab verdi. Türkiye; harbin 
bilhassa Akdeniz ve Balkanlar muhi
tinde ihtilAtlar yapmamasına dikkat 
ediyor ve bu harb yeni ihtildtlar gös· 
termedikçe mevcud anlaşmaları dai
resinde harb harici kalmak azminde 
bulunuyor.> 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın: «Almanya 
bugün İtalyanın yardımını istemiyor. 
Fakat yarın Fransız ve İngiliz kuvvet
vetleri karjısında sıkışırsa bu yardımı 
iatiyecek midir?> diye soruyor. İtal
yanın harbden evvel ve harbden ioo
raki vaziyetini tefkik ederek yukarı
daki sualin cevabını hfı.disatın vere· 
ceğini yazıyor. 

Kapı tekrar anahtarla kapandı. 
Meclis sona ermiştı. 

O zaman Kulman'ın sesi du -
yuldu: 

- Aziz• misin nesin? Gel ba
kalım buraya? 

Salondakilerin sinirleri yeniden 
gerildi. Tamplar gayet sakin ve 
soğukkanlı, iki adım ilerledi. O da
kika kendi tarafından herhangi 
aksi bir muamelenin cok kötü ne
tice vereceğini analmışlı. Çete re
isi kendisini yukarıdan aşağıya 
süzerken, gülümseyor ve hoş gö -
rünmeğe calışıyordu. 

Kulman dedi ki: 
- Sen merd bir adamsın. Bizim 

canımızı sıkacak epevce işler yap
tın. Fakat ben dıyorum ki ... 

Durdu, tükrüğünü yuttu ve ila
ve etti: 

- Şimdi git, öteki odada bekle! 
Malum ya! Kulman'ın cgit öteki 

odada bekle. demesi idam hük -
müne muadildi. 
Tempları bileklerinden yakala -

dılar. Hiç mukavemet etmedi. Öte
ki odaya götürdüler. Kulman ba
şının bir hareketile iki adam tayin 
etti: 

- Co sen bir, Maksi sen iki, bu 
adamı şöyle öteki dünyaya doğru 
bir dolaştırıverin, sonra gelip beni 
görün. 

POLiS 
Vt: 

MAHKEMELER 

Başkasının 
kılığında 
Bir sahte vekiletname tanzim et ... 

mekten maznun ve sahtekıirlıktan mü
teaddtd sabıkaları bulunan Fillb otlu 
Hikmet Emln • namı diğeri Koço • 
ile suç arkadaşı 1\Iihran Elmayanın 
duruşma!llına İstanbul Atırceza mah· 
kemesinde devam 4.'dilmi1tir. Dünkü 
celsede yalnız Kaltf Gabayana adında 
bir avuk1t şahld ~ arattle dınlenmiştlr. 

Bu zat mahkemede şu ifadeyi vermiş· 
llr: 

«- RaşeJ vefat ettikten bir muddet 
sonra., Raşelin vere3eslnden ikisinin 
vekaletini iızerlme almak suretıle ve
rese vekili olarak, BC'yoğlu ahk:imı 

şahsiye mahkemesine muracaa.t ettim. 
Bu sırada ölen Ra'titlin 8000 lira borcu 
o1dutunu öğrendim. Alaeaklılar ara
sında Jlikmet Eminle, ::\llhranın karısı 
Mari de vardı. Halbuki tereke dosya
smı tetkik ettliim zaman, Ra,f'lln hiç 

bir kimseye 10 para dahi borcu ol -
madıiını anladım. Tahkikata başladun. 
Bir gun Hikmet Emini yazıhaneme 

çafırttım •• Hikmet Emlıı bana ,unlan 
SÖJledl: 

- Ra.tel hayatta. iken ; bir ci.ın l\lih
ran bent evine çağırttı. R:ışele aid evi 
karlSı Mari i.izerine ipotek ettirmek i

çin kendlslne 701 •östermemJ, rica etti. 
Mihran o zaman dostum oldufu icin 
onu kıramadım. 

- Peki dedim. Ertt-Si ıfÜDÜ )Jihran 
ben ve Efinya isminde bir kadın no
tere ritUk. Kadının yüzünde siyah bir 
tül vardı; noterdt, kendisine ev\:elce 
ötrettlfimiz ,ekilde, Raşel oldufunu, 

ve Mlhranı kendi'iine vekil tayin rt· 
mek Jstediflnf o;;öyledi. Tanzim edilen 
sahte vekaletname de Raşel 8 bin lira 
borçlu rösterillyordu. ~finya hunu im
za ettL 

Raşel ölür ölme1 . :\lihraıı elindeki 
vrkJ.Jetnamt"yi kullanarak. Ra.,.elin: 
karısı l\farlye olan borcuna n1uJl;abil, 

evini. l\Tariye 3000 liraya ipotek ~u

retile verdi. 
Hikmet Eminden sonra Etinya ile 

rörü.ştüm. Bu kadın da: 

- Bir l'iin ::\lihran ve llikmet Emin 
beni notere ı-öhirdüler. Orada Rasel 
1erine blr kaiıdı inızal;tdım .. a da bu .. 
nun neye dair olduj; unu bilmiyorum, 
dedi. 

Bundan sonra sahte- vekiletnameyl 
tetkik rttim. \-'ekil~tnameye Raşelin 

30 sene evvel, henul 20 yaşında iken 
çektirnıl~ oldutu bir resmi lapı.stırıı .. 
mıştı. Bunun üzt-rine drrhal mahke • 
meye müracaat eltim.» 

Duruşmanın devamı 3 tc~rınievvele 

buakılmışhr. 

Zahire piya~a~ı ı 

Mevsun sonu olması ıt bar.le 
yenı zahıre ma·hsuliımU.zUn piya..;,a
ya henüz gelmege b~laması zahi
re Hatlarının yükselmesinde iimil 
olmaktadır. Bın;ok mıntakalarda 
yeni pirinç, fasul) e ve diğer zahire 
mahsulümüz idrak edildi,i(inden 
piyasaya gelmege baolamıştır. Bu 
suretle yağ ve zeytinyağı fiatların
da da düşüklük ba.;lamıştır. 

Bu sene mahsu 1 cok bol ve be -
reketli olduğundan ve son sivasi 
vaziyet dolayıs i!e şehrunizde taleb
ler de arttıj'.(ından tüccarlar Anado
luya nıühim miktarda ynni sipa -
rişlr vermişlerdir. 

İkı adam hiçbir sc\· söylemek - ı 
sizin dU\ ardan· ayrıldılar ve •A -
ziz• i takib ettiıer. Ayni hareketle 
ikısi de ellerını ceblerıne götür -
müşlerdi. Kapı arkalarından ka -
pandı. Gecen uzun saniyeler esna· 
sında kimse yerinden kımılda -
madı. 

O zaman Kulman cebinden bü
yük bir mendil çıkararak açtı ve 
gözlerine götürdü. Bir hıçkırık se
si duyuldu. Gangisterler gülüm -
seyerek birbirlerine bakı,.tılar. 

Kulman ağlıvordu. 

Ay ısığı kaybolmuştu. Toplanan 
bulutlar kararmağa başlamıştı. 
Metropoliten kulesinin saati gece 
yarısından sonra saat biri çaldı. 

Nevyork banliyösünde her şey 
uyuyordu. Tempları, tabancanın 
namlusu ensesinde olduğu halde 
Sarlev banndan çıkardılar, şose
nin kenarında bekliyen sivah bir 
otomobile bindirdiler. Templar 
Felder'in yanına oturdu. Biraz son
ra daCo yanlarına geldi. İki adam, 
•Aziz. in iki tarafını almışlardı. Bu 
defa Gangisterlerin artık hiç bir 
şeyi tesadüfe bırakmak istemedik
leri anlaşılıyordu. Bir üçüncü a
dam da direksiyona oturmuştu. 

Şoför motörü açarken, Templar 
caddeye bir göz attı. Bir iki yolcu, 
baı;larını bile çevirmeden sık adım
larla yürüyüp gidiyorlardı, O za
man Templar, tek başına kaldı -
ğını anlamıştı. Fakat birdenbire 
Fay Edvard'ın barın kapısında 
durduğunu gördü. 

Eğilmiş şapkasının kenarı genç 
kadının gözlerini büsbütü kapa • 

ihtik8rla 
mücadele --
lstanbulda tedbirlere 

baş vuruldu 
Şehrimiz piyasasında herhangi 

bir ihtikara meydan vermemek ü
zere muntazam tetkik ve kontrol
lar yapmak ve bu hususta alınacak 
tedbirlere nezaret etmek maksa
di'.e bir komisyon kurulmuştur. 

Bu komisyon Vali ve Belediye 
reisi Lutfi Kırdar ile mıntaka ti
caret müdürü, oda reisi, Belediye 
reis muavınleri, emniyet müdürü 
ve müddeiumumiden müteşekkil -
dir. 
Diğer taraftan hem fiat kontro

lunu esaslı ve kolay bir şekilde 
·aprr-ık ve hem de halkın aldan -
mamasını temin etmek maksadile 
pazarlıksız satıs kanunu haricin- 1 
de kalan her malın üzerine de mec
buri olarak etiket kovma usulü -
nün ihdas olunacağı anlaşılmakta
dır . 

Bu fiat kontrolları, Belediye teş
kiliıtı, ticaret müdürlüğü ve em
niyet müdürlüğü tarafından sıkı 
bir surette yapılacaktır. 

KOÇUK 
HABERLER 

* Kızıl<ıy h:ı. tab<lkıcı hemşireler o
kuluna yeni talebe kaydına devam e· 
dilmektedir . * To.ksitn kışlası ar:-.asu.da yapıla· 

cak s~rgi sarayının avan pr<>jesı hazır
lanmı~tn· Sergi sarayı 160 metre u
zunlLığuııdn olacaktır * Bele ·iye yeni ımar plfı.nına n:ıza· 
ran yıkılacak ve yenJden gslına göre 
yapılııcak surları tetkik etmekte<lir 

* 'fepebaşı tıy1trosunun tatbikat 
planları yapılmaga b<i~lann11~tır. ln~a

at yakın zamanda ek~ıltınt>ye kunacuk
tır. 

* Noe-ni Jilia \ apı ru da bulu -
nan 1200 i\1useviye Kızııay taralından 
bol ı ıktarda erzc:ık dagıtılınışt r. * Vali ı"Jıua\ 1nlığine tDyin edılen Ra
ur Inan Istanbula geln iş \·e vazıfesine 

başlan ışıır 

* Bur ;cıda bulunmakta olan \ ari· 
dat um:..ın1 ınüdürü Hakkı ~ehrıınize 

gelmlştır. * 51111 gunlerdc bazı gıd~ nı.ıddele· 
rinin yuk;elm ş olan f atl!lırı norınal 

hadde ~nmiştır. Yalnız ithalilt eşyası
nın ıatlaı1 ;ytlk .. elmektedır 

* Bazı ıh1·acat tuccoı. lan lısan .. c ta
bi ihraCi::lt malhırı ı.ıakkınd.a nasıl ınu

a.melP y pılac.ıgını ormuql .. rdır. 

* 31 .ı\ ustos akşamır :ı kadar gUın· 
rUklere gelın .ş 'e b~yannan1eleri ve· 
rılerek: pa ları lı.1erkf!Z Bankasına ya
tırılrnış olan Alınun nuıllarının itlıa -
line mUsaade verilmıştir. Ayni tarihe 
kadar gelıp beyannanıelerı verjlrne -
ı iş e paraları vatu ılnıan ı~ t;50 bin 
ton Alman malır.ın ıthal edilıp edil -
ıneınea:i için tetkikat yapılnıaktadu'. * Yalova kaplıca1arı müdür \ c ba~ 
hekimliginden istila eden doktor Ni
had Reşadın istifası k<.1bul edilınemiş· 
tir. Doktor yeniden vazifesine başla

mı;;tır. * İlk okullarda çiite tedrisat u.sulü
nün bu ı;eneden itibaren kaldırılması
na çalıııılacaktır. * Ecnebi vapurlarında çalışan tah
mil \'C tahliye amelesi ile liman işlet
mesi uınuın müdürlüğü arasında ihti· 
liı.f çıktığından ınUdiriyet ücretli a· 
mele işletınektedir. 

tıyordu. Templar, kadının ken -
disine bakıp bakmadığını göremi
yordu. 

İçerıde, Orkrid ile pazarlık ya
pıldığı sırada, genç kadın hiç bir 
harekette bulunmamış, sadece dal
gın da'gın sigarasını içmişti. 

Kulman idam hükmünü verd!ği 
zaman yeni bır sigara daha yak -
mış, gö.zlerini bile kaldırmamıştı. 
Kibrit i çakan elleri hatta titreme
miş\!. 

Ya!nız Tempları kapı dışarıya et
tikleri zaman, ona gayet müs•r-rih 
bır g(ızle bakmıştı. 

Felder alay ederek: 
- Sıkılma canım, bak, bak! Ka

dın hoşuna gitti galiba, dedi. 
Felder, gayet tabii bir tavırla 

konuşuyor ve hatta Templara da
ha yaşıyacak bir iki saati varsa, 
Allaha dua etmesini söylüyordu. 

Templar, yine her zamanki gibi 
gülümsüyordu. Genç kadının san
ki caddeyi geçmek istiyonn~ gibi, 
otomobilin arkasından yürüdüğü
nü gördü. Co otomobilin arka pen
ceresinin siyah perdesini sonra 
sağ, sol pencerelerinin perdelrini 
de indirdi. -

Templar alay eder gibi: 
- Bu otomobil sahiden bir cena

ze otomobiline benziyor, dedi. 
- Co homurdandı. Şoförün om

zuna dokundu: 
- Haydi marş! dedi. 
- Otomobil hareket etti. Temp-

lar arkasına dayandı. Nefsine olan 
itimadına rağmen, arada bir sır -
tından hafif ürpermeler geçtiğini 
hissediyordu. 

(Devamı var) 

Dünya nereye gidiyor?. 
Küçük bir cemiyet olan devlet hu· 

dudları içinde yaşıyan vatandaşların 

blrblrlerUe olan münasebetlerini, hak 
ve vazileJerinl, bir takım kanunlar &a· 
yln eder. Bu kanunlar hükümsüz kal
dığı anda, orada anarşi başlar. Kuv -
vetli, dalma haklı olduğunu iddia e
der. Ve iddiasını da sureta lsbat eder. 
Bunun içindJr ki, artık, bucünkü mo· 
dem cemiyetlerde .bizzat ihkakı hab 
yoktur. 

Dünya, daha l'enlş blr cemiyet de
fli midir?. O halde, bir devle! hudud
ları içinde nasıl muayyen ve müstakar 
kanunlar mer'i ise, bütün cihana şa
mil, ayni kudrette bir takım kaideler 
bulunmak iktfa eder. EVl·clce, bu hü
kümleri ihtiva eden mevzuatın heyeti 
mecmuasına «hukuku umumiyet dü· 
vel» adı verilirdi. 

İşte bu hükümler mcr'iyetten sakıt 
oldutu andan itibarendir ki, yeryü -
zunde anarljlf başlamı'ftır. Birçok dev· 
letler emniyette delildir. Hakları mah

fuz deilldir. Ku,·vetliler, ayni 2aman
da haklı olduklarını iddia etmişler ve 
zahirde, bunu isbata katkı mışlardır. 

Yeryüzünün şiraze!-ii bozulnıuştur. 

l\o(eselc bir kuvvet istatistiği me
selesi olmu. tur. Herke~te bir ürperme 
var: Bug-ün mer'i olan usul şudur: 

Fiilin devl<"tin nülusu ne kadar, ta7-
yare<ıi ne kadar, tank adedi ne kadar, 
topu ne kadar?. Bu suallerin cevabı 
olan rakamlardan müte.,ekklJ bir is • 

t&tistik, eier bizim ku,·vetlerimizin 
mecmuundan aşalı ise, haydi, baka· 
hm, hemen oraya saldırıyoı·uz. Şüphe 
yok, riyaziyenin mtı .. bet ve kat'i kal· 
delf"ri nıucibiııet> de l'J.lebe biıim ta
rafın oluyor. 

Bu, düpedüı zorbalıktır. 

Sa~ıl kü('ük bir eemiyet olan bir 
devlet hududları i('inde, bazusu kuv· 
vetli bir pf'hlivanın, diğrr bir zayd 
Vıllandaşı döğmek hakkı yoksa ve 
kanunlar buna mini ic;f', beynelmilel 
müna.·ebetlerde de beşeriyet al·ni kud· 
retk lıtiküm ~·e kaidf"l<'re tibi olmak 
gerektir. 

\.'ok~a. bu gidi'?lt~, yeryü7ünün çeh
rr<.ı:l rc;kb•a tarafından ba'iılmış bir 
datbaı;a ('iltllğ" i m.:ınzarasın ı arzede • 
rektir. 

ltEŞAD FEYZi 

l<'ıçı kullanmak yasak 

Beledıye reisliği ehir dahilinde 
fıçı ile memba suyu ve içme suyu 
nakliyatını tamamen menetmeği 
kararlastırmıştır. Tahta fıçılar pis
liğe müsaid olduğundan bunların 
hepsin;n kısa bir zamanda dama
cana veya şişeye tahvii istene -
cektir. 
Diğer taraftan membaından a

lındığı yere kadar hala künklerle 
gelen sular varsa bunların da hep
si demir bo:ulara tahvil olunacak
tır. 

Talebe 
Yurdu 

Vekaletten bu hususda 
tahsisat istendi 

Üniversite Rektörlüğü yeni ta
lebe yurdu i!e talebe lokalinin bır 
an evvel inşasına başlanması ve 
bu sene her halde bitirilmes. için 
Maarif Vekaletine müracaat ede -
rek tahsisat istemiştir. 

Mezkur yurd ve lokalin plan ve 
projeleri tamamen hazırlanmıştır. 
İş yalnız tahsisat gönderilmesine 
kalmşıtır. 

Diğer taraftan bir haftadanberi 
şehrimize Anadoludan Üniversite
ye girmek üzere büyük bir talebe 
akını başlamıştır. 

Mevcud yurdlardaki yerlerin 
hemen hepsi daha şimdiden tutul
mu~tur. 

Köylü çeşme istiyor 

Üsküdar kaymakamlığı mınta -
kasındaki bazı köyler halkı kay -
makamlığa müracaat ederek köy
lerinde umumi çeı;meler tesisini 
istemişler ve bu suretle susuzluk 
derdinden kurtan lmalarını rica et
mişerdir. 

Ezcümle Umraniye, Dudullu, 
Çekme köy, Sultan ciftliği, Alem
dar, Reşadiye köyleri civarında 

çok saf, rok temiz memba sulan 
bulunmuş, hatta bunlar köylere 
kadar getirilmiştir. 

Belediye reisliği yardım ettiği 

takdirde ilk evvela bu köylere u
mumi çeşme yapılacaktır. Vaziyet 
tetkik olunmaktadır. 

Kalay fiyatları yükııeldi 

Son günlerde şehrimizde kalay 
fiatları çok yükselmiştir. Ezcümle 
10 gün evvel 210 kuruş olan ka -
lav dün 620 kuruşa çıkmıştır. 

Bu vazıyet karsısında çikola -
tacılar ve fantazi şekerlemeciler 
çikolata ve şekerlemeleri yaldız -
sız kağıdlara ambala.i yapmağı ka
rarlastırmışlardır. MahaEe arala
rındaki kalaycılar da kap kalay -
lama ücretlerini birkaç misli art
tırmışlardır. 

Yeni Validehanı 

İstanbul Evkaf müdürlüğü ta -
rafından, Eminönünde yıktırılan 
Valide hanı yerine Yenipostane 
caddesinde yaptırılmakta olan ye-, 
ni Valide hanının mühim bir kıs
mı bitmiştir. 6 kattan ibaret olan 
bu bliyük binanın 5 katı ikmal e
dılmiştir. Bu katlann iç kısımları 
da kısa bir zamanda bitirilecek ve 
60 odalı yeni Valide hanı 1 kanunu
sanide kiraya verilmeğe başlana -
caktır. 

iT ARIHTEN-ALINAN MiSALLEl~ _ _I 

A!man ordusunun içyüzü: Zafer 
zafer, sonra mağlubiyet ! 

Bir ordunun maneviyatının sağlam olması için 
harbin zaruri bulunduğuna kanaat getirmesi lazım 

İnıiliz cazeteleri arasında. dünya 1 
meselelerini çok iyi takib etmekle ıa
nınmı.ş o:Deyli Tel&"raf• gazetesi bn· 
cunku Alm:ınyanın haleti ruhiyeslne 
ve Alman ordusunun hakikaten ha.rb 
etmeyi isleyiq istemediiine dair bir 
yazı neıırediyor. 932 den 38 senesine 
kadar Almanyada kalmış olan vıikıf 

bir muharririn bu yazısından şôyle bir 
hula.sa çıkarmak faydasız olmıyacak: 

BugünkU Alman ordusu 1914 .. 18 
harbinde döiüşen, yabud 1866 ve 1870 
harblerlnt kazanan ve yahud da 1813 
de kurtuluş harbini yapan ordu mu· 
dur? Almanyada bulunarak vaziyeti 
tetkik edenler bu suali soruşturuyor· 
lar. Tarihteki vekayi l'Östermiştlr ki 
efer Alman ordusunun kuvvet mane· 
viyesi eksilirse karşıda düşmana ko· 
tayca mailiıb olurlar. 1806 de Napol
yon ücretli ve derebeyi tarzında &op
lanan .Purusya ordularını yendikçe 
yenmiş, o zaman bu AJman ordtUan 
mailiıb olmuş. Buna mukabil Fransta 
vatandaşlarından toplanan Fransız or
dusu ise gallb gelmiştir, 

Sonra NapoJyon ordularını !;ıkarmak 
loln açılan 1813 kurtuluş harbinde ise 
Almanlar «alib •eldiler. Bu dersler 
Alman erkinıharblyesince meçhul de

lildir. Onun için Alınan ordusu için en 
birinci hareket düsturu şu Olmllftur. 
Efer her askerin döfiişmek arzusu ve 
teıebbüs kabtllyetl yerinde ise orduyu 
devamlı bir taarruz hareketine sokmalı. 

Bu kaideye bakmca harb meselesi 
kuvvei maneviye meselesi olu· 
yor. Dlier bir netice daha çıkıyor 

ki o da milletin arzusuna &'Üvenebilen· 
kumandanlar muvaffaklyetle harbe -
debilirJer. 

Bqün de Alman ordusunu idare e
denlerin kanaati budur. Fakat harbde 
lizım olan fikir blrlifl, tanaal birllfl, 

Emel birliği Almanyaıun buı-ünkü ı .. 
daresinde kabil olmıyacaktJr. Vaktile 
Prusya ordusunun en büyük bir ku .. 
mandanı olan Klavzeviç ısrar ile sOy
Jedi ki harbde kuvvei maneviye her 
şeyi halleden bir imUdir. Ordu büyü
dUkçe kuvvet maneviye ihtiyacı da 
artar. 19J4 de Alman orduları kuman
danları bunu düştınmüşlerdJ. Onun için 
cephe cerisindekl siyasi fırkaların, sos· 
yal demokratların ve işçi teşkilibnın 

reislerinin müzaheretinl temine ehem
miyet vermişlerdJ. 
Duıün ise Almanyada böyle bir mü

zaheret yoktur. Onun icln Alman se
ferberliği ve bunun neticesi olan harb 
muvaffakiyete eremiyecektir. Ordu -
nun kuvvet ma.nevlyesi saflam dur -
mak için harbin zaruri oidufuna ka
naa& getirmiş olması liıımdır. Doktor 
Göbelsin propal'andasına ratmen Al
manyada yeniden arazi almak lçln tek
rar bir harbe l'İrişmeie Alınanyada 

pek az tarartar bulunabilir. Arazi al· 
mak arzusu ancak Bitlerin besledltl 
birfeydlr. 

Bir de muvaffak olmak için harb ca
yeteri mUletin ekseriyeti tarafından 

beslenen kanaatlere uy•un o1nak li
zım rellyor ki LehisLanm aleyhine Al
manyanın arazisini büyütmek cibi bir 
g'aye buna muvafık defUdir. Bir kere 
Bitlerin siyasi hareketleri dalma bir 
karanlık içinde bulundurulur, bunlara 
karıı millet tarafından 3ksü13mel cös .. 
terllecetinden korkutur. Böyle olunca 
mille& ile onu idare eden arasında ha· 
reket birlifi olmaz demektir, 

Harbin muvaffaklyetl için harbe .. 
den milletin tamamlle birleşmiş olma
sı lizımdır. Bugünkü Almanyada. zor
la böyle blr birili< hasıl olsa bile böy
le şerait altındaki birlikten parlak ne
ticeler alu1ama1:. 

Ali KEMAL SUNMAN 

I~) (;jip;z •)!lüJ(;~ 
Almanyanın yanlış 

hesabı 
Yazan: Ahmed ~ükrii FSl\IER 

Aln1an - Sovyet paktının iınzasile 

onu takib eden harbin ilflnınd~n do -
ğan heyecan yavaş yavaş zail oldukça 
ı.:aziyet de durulmıya basladı: Anla
~ıhyor ki Almanyanın başladıgı bu 
Polonya harbi, iki \·eya üç taraUı bir 
anla~manın tatbil<atında .ilk harnleyi 
tejkil etmiyor. Almanyanın mukadde
ratını idare edenler, So\'yet paktının 
imzası üzerine karşı tarafın teslim o· 
1acagını zannetmişleı·. Ve yeni bir c.aıh.i· 
nih•ile Polonya meselesini halledebi
leceklerini ummuşlar. Karşı tara( nıık • 
tai nazarında ısrar edip de harb ihtt
mali belirince, nazi ınüttefiklerindcn 

ayrılmıştır. Bununla beraber, Hitler 
ve arkadaşları, Polonyaya karşı hare· 
kete geçtikten soru·a da İngiltereııiıı 
taahhüdlerini ifa edeceğinden şüpheli 
idiler. Binaenaleyh İngilterenin ve 
bi.lhas~a Fransanın harbe iştirakl~ri 

nazi partisi liderlerinin hesablarını :.i t 
üst etmiştir. Almanya, bu yanlış he
sab yüzünden siyasi yalnızlık içine 
ahlın~tır. O derece ki tarihte buntW 
bir örneğine tesadill etmek için üçüncü 
Napolyon Fransasına kadar geri ~ıt• 

mek ıazımdır. 
Bununla beraber, nazi zimamdarla -

rının şimdi harbi kısa kesmeğe çaltŞ
tıkları anlaşılmaktadır. Tatbiki düşi.ı

nWen politika ttıbiyesi §Udur: Alman
ya Polonyayı jşgal ettikten sonra ur.ı
da kendi maksadlarına aıet olacak bir 
hükümet kurarak .İngillereye ve Fran
saya sulh tekli! etmek. Filhakika ha
rekfi.tın başlangıcındanberi Almanların 

takib ettikleri politika, böyle bir ma
nevra çevirmek jstediklerine şüphe l:ıı

rak.mamaktadır. Krakovi şehri işgal 

edilir edilmez, Almanlar, Pilsudsk;;ıin 
ınezarına bir çelenk koymuşlar. Şımdi 
de Pilsudskinin politikasını takib eri.c·· 
cek bir Polonya hükı.iınetinin kurul .. 
masından bahsetmektedirler. Malün1-
dur ki Pilsudskl, Polonyanın iki bil • 
yük komşusu olan So\·yetlerle Alnı:'ln
ya arasında Almanyayı tercih f'diycH'· 
du ve Polonya hüklı.metine Alırw:ıya 

ile iyi g~çinmeyi hedef olarak kalYll 
ettirmiştir. Hazin bir tecellidir ki Pıı
lonyanın başına gelen lelıiketler Ce 
bundan doğmuştur. 

Bugün Polonya beş .senedenberi tn
kib edilen bu yanlış politikanın cet.:ı

sını <:ekiyor. 
Fakat Avrupa harbi artık bir Po -

lonya - Alınanya davası olmaktan çık
mıştır. Eğer Almanlar, Beckten dah'.l 
koyu Pilsudski politikası takib edee1!< 
bir Polonya hükümeti kurduktan son
ra sulh yapabileceklerine inanıyorl.ır· 
sa, Hesablnrının yanlış olduğunu .,,ir 
defa daha anJıyacaklardır. Çünkü he:· 
seyden önce, Polonyanın Almanyaya 
ilhakı demek olan böyle bir yaziyete 
Sovyetler razı olmıyacaklardır 

Bundan başka İngilterenin Ye Fran· 
sanın da J>oıonyada yapılacak bir em
rivakiden sonra sulh yapmaları müm
kün değildir. İngiltere \'e Fransa her
:;cyden evvel, nazi ı·ejiminin yıkılma· 
sını sulh şartı olarak ileri sürmekte -
dirler .. 

Binaenaleyh mesele Polonyayı, Çe -
koslovakyayı ve şu ve bu devleti de
ğil1 Avrupayı kurtarmak meselesidir 

1 1. 1 ••• 1 ••• 1 •• 1 1 ••••• 1 ...... 

Almanyada yapılan 
vapurlarımız 

Almanyada Krop fabrikaların
da yapılan vapurlarımız, son va -
ziyet dolayısile teslim edilmiyor -
du. Denizyoları ile Krop fabrikası 
arasında yapılan müzakerede fab 
rika bütün taksitlerin ödenmesi 
şartile vapurları teslim edeceğini 
bildirmiştir. Bunlardan Doğu va
purunun bütün taksitleri ödenmiş· 
tir. Dij!erlerinin de yarı paraları 
verilmiştir. Fakat fabrika vapur
l'IJ'ı ancak Alman sularında teslin. 
edebileceğini Türk kara sularına 
kadar getiremiyecei(ini de bild ,·
miştir ki, bu şekil ile vaziyet yeni 
bir çıkmaza girmiş oluyor. 

Bu sabahki sis 
Bu abah boğazda kesif bir si. var

dı. Bu yüzden vapurların seyrüsefer
lerindeki intizam bozulmuş ve boğaz 
yolcuları daha geç İstanbula inmişler
dir. Se\•ahili mütecavire vapurlarının 
sefel'lcri de sisten ınüşküliita uğra

mıştır Saat sekize doğnı sis dağılma
ğa başlamıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Umumi saatler azdır 
Bir oku7ucumuz yazıyor: 

.İstanbul büyiıktür ve bir iş 
şehridir. Çofumuzun cebimizde 
saatlerimiz yoktur. Bilhassa l!Jine 
C'idip relen memurlardan, müs -
tahdeminden ve amelelerden ço
iunun.. Şehirdeki umumi saatler 
ise, hiç farkına varmadıfımu hal· 
de büyük hizmetler ifa etmekte -
dirler. Fakat zattn çoiu hususi 
müe-.se.,eler tarafından konmuş 

bu saatler ihtiyaca klfayet rlme -
mektedir. Şehrin daha birçok ka
labalık ve işlek yerleri vardır ki, 
buralarda umumi saat yoktur. Bu 1 
ihtiyaç az masrafla Kiderilebllir.> 



Son 24 ·Saatte 
· Neler Oldu ? 

Asker Gözile - - - - - - · - - - - - -·· _ · ·· · - - Türkiye, Sovyet CJ 
Cebheler EN SQN DAKiKA RusyaveAvrupa · 

Şark ve garb (BirincisahifedendevamJ • - ,Harbi Karşısında YETiM KJZ 
b~ ları, sokakara barikad yapmaları, Al J L bJ" d •h• b J h , ııelerinde SOn Vaziyet h.er tarafta siperler açması dolayı- man ar Ü ın C tarı ı İna arı ta rib ediyorlar •k• • Y MEHMED HlCRET 1 "'llıan ordusunun Varşovanın sıle şehre yapılacak bır taarruzu- ı ımız... ,_ __ azan __ : _________ ı 
,,, mumi bir kital halini alacaktır. Lul, ın 12 (A.A.) - Polonya rad- meşhur bazı binalar yıkılmıştır, rettebatının esir edilmesi vak'a - ) 
"•ahali ı · d k.ldı·g- · bı·ı (1 inci sahifeden devam · e erın en çe ı ı - Almanların şimdi motörlü kıt'a- yosun n !(ece, askeri harekat hak- Alman tayyareleri, Brzesc, 'Koweo, larında tesbit edildiği gibi, tay -
n Qktedir. Bütün şehir kahra- larile Vistül cebhesine teveccüh kında verdiği mütemmim maliı - Zamose ve Siedlce gibi hicbir as- yareciler, henüz 17 yaşını geçme- bu beyanat her tU.rlü. tereddüdü izale-

ca ınüdafaa.'·a hazırlanmakta- t ·· L k hr. 11 J'ld k ·' ederek, Varşovayı muhasara ha _ ma a gore, uc şe ı, ey u .. e eri mahiyeti ve ehemmiyeti ol- miş genç çocuklardır. 
ye yarar olduğu gibi ayni zamanda is
tikbali de aydınlatan bir kat'iyet ve t !inde tutmağı tercih ettikleri zan _ saat 5.~0, 6, 16 ve 18 de olmak u- mıyan şehir ve kasabaları da bom- Alman hava kuvvetlerinin bü-

:lüi cebhesinde de muhare - nedilebilir. Asıl kuvayı külliyele- zere .dort kere bombardıman edıl- bardıman etmiştir. tün tahribata rağmen, ordunun 
\'ÜZuh arzetmektedir. 

\~ baslamış ve Almanlar mu - rin karşılaşacakları günlerin ari _ mıştır. . Mülteci sivil halkı taşıyan tren- ve sivil halkın maneviyatı çok 
bir taarruza geçmişlerdir. fesinde bulunuyoruz. Alman hava J<uvvetlerı, Lub - ler de bombardımana tabi tutul - yüksektir. Polonya, yalnız muzaf 

~tuhakkak ki, So\·yetlerle müteka
bilen dostuz, dost kalacagız. Bu dost
lukta yalnız iki devletin cografi vazi
yetlerinin \'e menfaatlerinin hakimi
yeti aranmamalı, ınilletlerın bünye \·e 
hüviyetinde ana vaRfı teşkil eden milU 
\'efa, inan Ye dürüstlük de herşeyin 

Yadaki ?olonya ordusunun ha- Alman tebliğlerine göre Vis _ lin'de ciddi hasarlara sebebiyet muştur. fer olmayı ve vatanı yeniden imar 
llıukavemet etti"i bildirilmek - ' · t· T ·h· k ı ı ,., tül'ün garbinde muhasara altına verm~ ır. arı ı u e i e diğer, Bircok Alman tayyareleri mü - etmeyi düşünmektedir. 
t. liaibuki Almanlar burada Al ı p h h 1 ekatı bitmiş telıikki ettiklerin- alınan Polonya fırkala;ı!. şarka doğ- ffiaO ar 0Znan şe rine en üz girmemiş er 

. liitıer Radum ve Varşovaya ru bır yarma teşebbusunde bu _ 
i?ıı .1 lunmuşlar ve bu teşebbüs akim 

• ı erlemiş olan Silizya ordu-ııı kalmıştır. Diğer taraftan Alman 
b ıntakasına gitmiştir. Alman- motörlü kuvvetleri Polonya rna -
azı Polonya fırkalarını mu -
ta etmiş olduklarını, Hitlerin iinosuna ilk taarruz hareketlerine 

llıuh geçmiş bulunmaktadırlar. Şimdi 
asara mıntakası üzerinde iki ordunun boy ölçüşme zamanı 

.ı,,•te ile uçtuğunu bildirmekte- gelmiştir. 
t{ Polonya hükiımetinin 
1 

et merkezini Lüblen'den Lem- Birçok cephelerde dağınık mu
~e nakledecei;i söyleniyor. Lem- harebe yapmaktansa, düşmanı ge
g lehri dün altı defa Alman rilere ve bataklık mıntakalara ce
'atelerinin taarruzuna uğra - kerek tek cephede muharebeyi ka-

b ır, bul eden Polonya erkanıharbiye -
'lllllıanya Jıükiımeti bitaraflığını sinin bu tabiyesi, diğer memleket-
1.etınistir. Ayni zamanda sefer- ler erkanıharbiyelerince de çok i
~ ılt tedbirleri alınmaktadır. Hu-1 sabetli !(Örülmektedir. Bugünlerde 
llııntakasındaki köy ve kasa- Polonyalıların Marn muharebesi

tahliye olunmaktadır. Ro - ne intizar edebiliriz. Almanlar baı;
Yanın halen silfilı altında bu- lıyacak büyük taarruzun ihzari 

ı... ordusu bir milyon kişiyi tedbirlerini tamamlamakla meş -
~"Uştur. guldürler. 
.. ;niiz teyid edilmiyen bir ha- Garb cephesinde vaziyette bir 

ııore, Rumenler Sovyet hu - değişikik olmamıştır. Mahalli kü
lar ında da tahkimat yapmakta- çük çarpısmalar ve topçu atesieri 

•bı · Bükreşteki çoluk çocuğun harekata müessir olacak kıymet
tıda tahliyesi için tedbir alın- te değildirler. Yalnız tayyareler 

Q it, mütemadiyen keşif ucuşları yap -

1~b cephesi vaziyetinde son 24 maktadırlar. ERKANIHARB 
büytik bir değişiklik olma-

. ır. Fransızlar Sigfrid hattının 
mevzilerine taarruzlara de

:ıı. etnıektedirler. Fakat bu taar
\ıı r /!,eniş mahiyette değildir, 
~~lar ileri mevzilerini muha
. ız terketmiyeceğe benziyor-

ZAYİ 

936 ders yılında İstanbul erkelıı: u .. 
sesinin dokuzuncu sınıfından almıt 
olduğum tasdiknamemi zayettim. Ye .. 
nlsini alacafımdan eskisinin hükmii 
yoktur. 

l}~tı. A. 136C numarada. kayıdlı Selim 
lar k lmanlar Sigfrid hattından oğlu Salih Oiuz 
ı.. a . taarruza geçmişler, gogus .. _____________ ,. 
~ hır sünp;ü muharebesi ol _ '• 1 

• 
1 

• • • 
1 

• • • • 
1 

• • • • • • • ı • • • ı ı ı 
;11" Fransızların eline 50 ki - bir hükumetle sulh yapacaktır. 

~rş~· ınurabbaı Alman arazisi Bugünkü rejim hiçbir millete ver-
i~ .. ır. diği sözü tutmadığı gibi, Alman 
~llızler yarı resmi bir beyan- milletini de aldatmıştır .. 

. e. ıle Göring'in nutkuna cevab Bir Alman torpidosu İsveç su
~ 'tl.erd!r. Beyannamede deni- larında bir Alm~n torpiline çarpa

ı: cingiliz mehafili Alman rak batmıştır. Iki Ingiliz ticaret 
. ;j'tinin iflas ettiğine kanidir. gemisinin daha battı.ii;ı blidirilmek
~ ancak itimad edilebilir tedr. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiii: 
Sir.emanın iki büyük ve kuvvetli artisti 
MİCHELE MORGAN ve JEAN GABİN 

Ru perşembe akşamından itibaren 
[JEAN MARTET) in Büyük Aşk ve Macera Romanı 

MERCAN ADASI 
Şahes~r!yle S A R A Y Sinemasının 1 Ancak g:.iıel filimler göstereceğini isbat edeceklerdir. 

Kardeş Mısırın en büyük kadın san'atkarı ... 
Radyo ve Sahneler Bülbülü ... 

Arap Diyarının ses Kraliçesi ... 

ÜMMÜ G ÜLSÜM 
Kıvrak. Lahuti ve hazin sesiyle 

OMID ŞARKISI ( Neşidei Emel) 
b. Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
'"• .. !, içtimai, fPminde İstanbul Sayın halkını teshir edecektır. 1 

~ Yuan: M. SAMI KAKAl!!!.L 

~İ<:. düş~a~lara. hakim, dostlara sadık olmak 
erız. Sız ıse Bızanslılara yardım ediyorsunuz 

~ 
~ tüzgıir :ı:ıkı bir yıld:.z poyı-azdı. J - Dünya yüzünde Tül'kten başka 

bnlar, Türklerin ateş kemesin - asker \'e kumandan var mı?. 
iUstifade birdenbire yelken aça

~ 1ddetıi rüzgar ö~l.ınde tam bir 
ile kayıp kurtuldular. İşte Ka
-rleıı İstanbula gelen gemilerin 
tıu bunlar oldu. Bu gemilerde çok 
'• \ ı •rdı. 

" Reınucrden on be~ gi.ın sonra teş
~~irtin yirmi altısında diğer bir 

1k gemisi daha Rumclihisarını 
t •< istedi. 
~l; kaleden otılon uç yuz okkalık 
ti lllte tam geminin ortasına isabet 
~ tıden denizin dibine gömüldü. 

kenıinin sahibi yenıçerller tara
·~. ~ Udan çıkarıl:1rak Edirncde bu-

\ P;;hJişahın huzunına götürüldü. 
<~tı Fatih; kaptana sordu: 
~ ı ;. eden kale kuınandanının em ... 

• ırıleınedin? 

'"'tl eciikH kaptan Antonıyorizo ıu 
1 

\erdi: 

enl·n, yalnız kendi kuınandanı -
~ '"tı.l'ini dinlcrıın •. 
"•f . t 1 Fatih, bu ltalyanın rnağru-
~\tı.bına karşı şu iradede bulun .. 

- .... 
Kaptanı hapis, geıni tayfalarını da 

salı\"erdil~r. Yalnız, gemi yazıcısı olan 
yakışıklı Sinyor c:Domeniko • duma
estrisi.• padişah, sarayında alLkoy -
muştu. 

ı~tanbulda bulunan (Venedik) se
firi kaptanı kurtarınak için Edirneye 
murahhas yolladı. Hazreti Fatih. mu
rahhasa kısrıca şu cevabı \·ermişti: 

- Düşmanlarımıza h3kim olmak is
teriz .. Dostlarımıza sadık.. Siz, bizim 
düşn1anımız olan Bizansa gönüllü, cep
hane. zahire kaçakçılığı yapıyorsu ... 
nuz? Sonra da verilen emre de kap
tanlarınız itaat etmiyorlar .. Fakat biz, 
itaat ettirmesini biliriz. 

\~enedikliler de, Fatihe, açık.tan a ... 
çığa muhasım bir vaziyet takınmış .. 
lardı. 

Sultan :rıtehmectin bu, büyük İtalyan 
gemilerini, boğazdan mürurlarında, 

topçuları tarafından şiddetle karşılaş

tırmasından maksad, bu geınilerin kap
tanlarını İstanbula erzak ve cephane 
getirmekten ebediyyen korkuta.rak u
zaklastırmak eayesine matuftu. 

Paris 12 (Hususi) - Buraya ge- tır. Polonyalıların burada bulu - 1 Almanların eline düşmediği ve bu 
len haberlere göre, Alman ordusu nan yedi fırkası, Alman ordusunun radaki müfrezelerin çarpışma -
Poznan müstahkem mevkıine gir- gerileri için büyük bir tehlike teş- ]ara devam ettiği bildirilmektedir 
mğe henüz muvaffak olamamış - kil etmektedir. Gdnya'nın da el'anl 

Dominyonlardan Fransaya asker gelmiye başladı 
Londra 12- Doıninyonlardan da Av- landalı 6000 asker Fransız toprakla - r cepheye gönderileceği malı1m değil -

rupaya asker gönderilmesine başlan-
rına çıkmıştır. Bu kuvvetlerin hangi dir. 

mıştır. Bugün ilk defa olarak Yeni Ze-

Ingiliz ordusu garp cephesinde bu gün mevzi aldı 
Londra 12 - Son derece iyi tes- ı cephesinde F. ransızların yanında ı' dekinden daha geniş yardımda bu 

lih edilmiş olan motörlü İngiliz mevzilerini almış bulunmaktadır- lunacaktır. 
kıt'aları bugünden itibaren garb lar. İngiliz hıikiımeti, bu defa 1914 

lrlanda sahillerinde Alman tahtelbahirleri 
Nevyork 12 (A.A.)- Vatcrman kum- 1 kif cdilJigin bildirmiştir. 

panyasının ikinci reisi kaptan NicoJ- Glaskovdan Ncvyorka giden bu ge-
son geçen cumartesi günü Va<.'O~ta va- mide yaptl~ın araı;tıı-ı11alar üç $aal ı:;ür-

rına bnndan sonra ateş açılacağını bil-
dinn~tir. 

Vatcnnan kun1panyası deniz ko -
mi.->yonuna ve bahriye nezaretine bu 
hu: bir rapor göndermiştir . 

purunun İrlanda sahilleri içinde bir müşt'..ır Tahfelbahirin kaptanı dur ern-
Alnıan denizaltı gemisi tarafındJn tev- rine itaat etmiyı '1 i\.meriKan v<.ıpurla- 1 

Ekmek, su ve kaysı isteriz 
Paris 12 (Radyo Mondyal saat . !ara afişler yapı5tırılmıya başlan - ı <Ekn,çk, su ve kaysı isteriz! Bi-

10,40) - Almanyanın birçok şe - \ mıştır. Bu ~fişler üzerinde şu söz- zi, bu felaketten kurtaracak ancak 
birlerinde ahali tarafındar duvar- ler yazılıdır: odur' .. • 

Hitlere çiçek takdim edilmesi yasak 
Londra 12 - Şark cephesinde ı fevkalade terlbirler alınmıştır. Halk mesi yasak edilmiştir. Bu çiçek -

bulunan Hitler'in muhafazası için tarafından Hitler'e cic··k veril - ıer muhafızlara verilecektir. 
Radyo muarnnıasının iç yüzü ne imiş ? 

Berlin 12 (A. A.) Almar: •slih - sına rağnı~n, Almanların tebliğ - m•ra!ı Varşova radyosu Alman -
bara! bürosu bildiriyor: lerini neşretrr.ektedır ,.e Alman - !arın elinde, 2 numaralı Varşova 
Varşovanın 1 numaralı radyosu !arın elindedir. rad.rnsu da Polonyalıların eliııde-

Polonya lisanında neşriyat yapma- Bundan anlaşıldıgına göre 1 nu - . . clir. _ • 

- - - -
Musolininin yeni bir sulh planı 

(Birinci salıifedeıı devam) 
re de talimat gönderılecektir. 

Mussolini garb devletleri nez -
dinde teşebbüste bulunmazdan 
evvel, İtalyanın Berlin seflri Atto
liko'yu Berlin hükiımetile temasa 
memur etmiştir. Sefir '.lfarlşal gö
ring ile görüşmüş ve mükaleme 
neticesini cephede bulunan Hit - 1 

ler'e telefonla bılctırrnı~1ir. Yük
sek rütbeli bir İtalyan fevkalade 
murahhası Hitlerle görüşmek üze
re cepheye gönder; 'ecektir. Bu mu
rahhas Mussolini'nin sulh planını 
Hitler'e tevdi edecektir . 

Roma siyasi mehafili r-fossolini
nin bu teşebbüsüne büvük bir e
hemmiyet atfetmektedir. 

PİYANGO TALİHLİLERİ 
50.000 Lira kazanan! 

20431 
Sonları 31 ile biten bütün 
biletler 50 ~er lira amorti 
alacaklarılır. 

15 bin lira kazanan 
14750 

12 bin lira kazanan 
32557 

kazanan 10.000 Lira 
22092 32760 

1.000 lira kazananlar 
18441 22738 27724 

28523 

Runıelil e;1rı l:;:aıc_ı, lsl.:ınbul şehri

nin hakkı ıdan gelnıC'k jtln, l"1 ağtam 

vasıtayı tt-mın rdıyoıdı..:. Bı ka e. Bi
zansı I\.aıu cnızlc tecrid c1 1ı.ş bulu
nuyordu. 

1 

3000 Lira kazanan 
18391 

500 LİRA KAZANANLAR 
1657 2239 7791 888ı3 12453 11754 

22461 20285 12453 231ı7 27550 25660 
ıoo LİRA KAZ.\SA:>LAR 

ll5i' 5027 6767 10305 28226 1934'1 
332~0 ~~sıG 17007 

100 LİRA KAz:uiLAR 
248ı2 20950 209'!7 31606 25208 10137 
21160 24737 13360 ı9414 21280 

50 LİR.'\ KAZANANLAR 

35769 22810 22392 33050 34819 35804 
21884 20932 353336 24131 22810 20573 
35749 24913 22392 356663 20638 27651 
25166 2ı3ı4 25099 25604 25477 

30 LİRA KAZAN .\NU\R 
27792 27235 35420 11ı80 35824 35447 
37834 20214 20449 ı7760 31352 31616 
20248 20028 24851 2·!977 22980 35508 
20212 24963 22609 27342 

- - - -

Kanadanın harb bütçesi 
Ottowa 12 (A.A.) - Kanada a

yan meclisi 31 mart 1940 tarihine 
kadar harbe müteallik hususata 
sarfedilmek üzere yüz milyon.do
larlık bir sermaye ihdası hakkın
daki kanun Jayihasını tasvib et -
mlstir. Bu sermaye istikraz yolile 
ihdas edilecektir. 

Başvek'lin beyanatı 
(Birinci sahifeden devam) 

okuyamamış olan karilerimiz için bu
gün ayrıca telhis ediyoruz. 

Büyük Millet ~leclisinin dünkü içti
maında Başvekil doktor Refik Sa~/dam 
umuıni harici siyaset ve memleketi -
mizin \'aziyetı hakkında mühim be
yanatta bulunmuştur. Baş\ ekil dünkü 
nutkunda ezcüınle demiştir ki: 

cAylardanberi suJhu n1uhafaza için 
yapılan te~bbüsler ınaatteessüf suya 
düşmü:;tür. Türkiye hükümetinin si -
yaseh son zan1anların mühim vekayil 
içinde ayni istikameti muhafaza etıni.ş
tir. l\ı1uharib t~ratlarla münasebetleri
miz nornıaldir. İngiltere ve Fransa ile 
malümunuz olan muayyen esaslarda 
menfaat 

0

iştirakimiz ve müşterek telfık
kileriıniz vardır. Bu menıleketlerde 

başladığımız nihai muahedeler dosta
ne bir hava içinde devaın etınektedir. 

Biz bugün harbin haricindeyiz. !\tem 
leketimizın bazı yerlerinde almış oldu-

1 
ğumuz a keri tedbirler, ancak ihtiyat 
tedbirleridir. Komşumuz Sovyet itti -

başında nazara alınmalıdır. Türkiye 
\'e Sovyet Rusya dostluğu bu iki ınil
letin en kara günlerinde ve en c;etin 
davaların iki millet bütünlugüne kas
d~ttiği yıllar içinde ebedi bir samiıni
yet halinde kuruhnuş ve her çeşid im
tihandan yüzaklığı \·e daha ku\·\·etıe-
nen bir dostluk danıgası alarak ('ık .. 
mıştır. Bu dostluğu \-e bu samimiyeti 
bozacak ortada uzaktan \"e yakından 
hiçbir sebeb olmadığı gibi biliı.kis da
ha ziyade yakınlığa se\·kedecek yeni 
yenı cin1iller de vardır. 

Bu itibarla Sovyet Rusya ile ara ... 
mızdaki mütekabil dostluga gü\"enle 
bakabilecegimiz gibi Avrupa harbi kar
§ısında da memleketlerimizi ınüştere-
ken ahikalandıran \·aziyetler üzerinde 
de en samimi ~ekilde fikir teatisinde 
bulunacağımız tabiidir. Sovyet Rusya-
nın garo hududlarında yapmış olduğU 
kı.smi seferberlığe gelince, bunun Sov
yetler ittihadı menfaatlerine tearuz e-
debilecek vaziyetlere ve ihtimallere 
karşı bir ihtiyati tedbir olduğuna da 
hükmetmek en tabii müldhaza olmak 
gerektir. 

}!;fkiirı umumiyede ilk günler zarfın-
da üçi..ıncU bir sual halinde beliren va
ziyete, yani mali ve ekonoınik duru
mumuza gelince Baş\·ekilin bu bakım
dan .rı.ıeclisteki .sözleri her Türkün gög
sünü jftihar ve gururla taı;ıraeak mer
tebede bir vüzuh ifade etınektedir. 

Bankaların her lilrlü tediyatı derhal 
ifa etmeleri, hüküınetin her türlü ınü
bayaatı derhal ve peşin tediye esas1 
ıle yapınası mali bünyeınizin kU\'\'eli 
uzcrinde en canlı iki n1lsal olduğu ka
dar ınemleketin a~gari bir yıllık \'e 
ihtıyaç ievkınde stoka sahib bulun -
rr.a:sı, yeni yıl istıhsalAtının da rnutc
zayid bir nısbet arı.etmesi için tedbir
lere girışilıniş bulunması bize en geniş 
ölçüde huzw· \'eren bir mil vazifesini 
göriıyor Bılhassa Baş\·akilin nutkunun 
dörtte üçü memleketin 17lali, zirai ve 
iktısadi işlerinin olgun neticelerine 
tahsis edilmiş \'e pek çok meseleleri 
aydınlatnuş oldugu için bu işler bir 
defa daha izahtan mustagni bir hu,su
sıyct ifadesi içinde bulunmaktadırlar. 

HulAsa, meınlcketimiz hiçbir darlığa 
maruz değildir. Mıllet tam bir emni
yet ve sükun içındedir; mukadderatı
nı itin1adla !\lilli Şef'e, onun isabetli 
kararlarına baglaını.ştır. Harbin içinde 
değiliz, bize bulaşn1aması için de gay
ret ~arfediyoruz. Ahidl~rimıze \"e dost
luklarımıza sadıkıı;. Ordumuza Ye milli 
maddi ku\·\·etlerimtze göveniyoruz. Da
im« ve her türlü. ihtimal kaq11sında 

ınüteyakkız \'(' ihtiyati tedbirlerimizi 
almış bulunuyoruz. Dış politikamızda 
ne harbden önce, ne de harb başladık
ten sonra değişmiş hiçbir şey yoktur. 
İngiltere \'e Fransa ile aran11zdaki mü
zakereler en samiıni bir şekilde de\•am 
ettiği gibi So\-yetler İttihadı ile de dos
tuz ve dost kalacağız. 

İ~te günün Türkiye:::.i, ve n1erak edi
len me\'zular karşısında TUrkiye. 

ETEM İZZET BENİCE 

hadile mUnasebatımız do · .ınedir 
dostane kalacaktır. 

ve 

Turhan Bey de, \iv.ayı (Yunanis- i 
tan) ba tanba u ~ıgncyıp geçn1 ' Bu- 1 

ı·acl..ıı da lstanbula y.ırdı ln ç~releri 

kalı ıamıştı. 

Sırb ve }ı.!acar K. a arı \~<lr'1a ve 
Kosv:ı meydun muhareb!:'lerindeh son
ra, kıpırdanan1az hale gehntşlerdi. Ka

ramanoğulJarının son ı;eferle belleri 
bir daha kalkamamak üzere kırılmıştı. 

reislerinden binsinin hanımı. Altmışlık var. Maa
maf;h, Mısırda bir çiftlik meseleleri varmış. Müş

zum hanımefendi Paşa Hazretlerinin Jiıtfu delale -
gösterir ve işin içine girerse kolaylıkla olurmuş. 

- Damadım, gitti geldi. Fakat, atlattılar. Ku
zum hanımefndi Paşa Hazretlerinin liıtfu delale -

tin: esirgemeyin. 

Aldırmamak 

Düşünmemek 

Unutmak 

Marınaraya, Çanakkaleye, Gelibolu
ya Fatihin vücude getirdiği donanma 
biraz zayıf da olsa hiıkim bulunu -
yordu. 

Hazreti Fatihin, artık İstanbulu mu
hasara ve zaptetmcğe kat'iyetle karar 
verdiği son zamanlarda meydana çık
mıştı. 

Fatih, bazı kumandanlarından bile 

gizli tutmuş olduğu n1uazzam tasavvu
ratından artık hiç tek.inmeden bahse
debiliyordu. 

Hazreti Fatih, Rumelihisarının in -
şası sırasında bir gün Halil Paşaya 
~unları söyleınişti: 

- Lala!. Bizanslılardan para almak
tan hazreyJe ... 

Padişahın, bu dik ve :tevkalilde kat't 
sözleri karşısında veziriazam oldug:u 
yerde titreınişti. Ne söyliyeceğini ~:t·· 
şırmıştı. 

Hazl'eti Fatih, vezirine ihtarda bu
lunuyordu. Padişah, yine bir gün H:t

lil Paşaya, diğer kumandanlarının hu
zurunda şunları sö~Icmi.şti: 

(Devamı var J 

Demek için gelmiş. Ne diyeyim: 
- Paşa ile kavgalıyım. Şimdi söyliyemem ... 

Denmez. 
- Hay .. Hay!. 
- İlk fırsatta .. 
- Münasip bir zamanda!. 

Filan dedim. Ve .. Epeyce konuştuk. Ne de olsa 
yine ikide bir dalıyor, düşünüyor, paşayı, Nedim 
Bey Nazmiyi gözlerimden geçiriyordum. 

• ** 
Rana hanımefendi, gittiği zaman saat yediyi 

bulmuştu. Doğru odama çekildim. Yapılacak i~ 

yoktu. 
Düşünmemek, yeis duymamak, en küçük bir 

üzilntüye yüreğimde yer vermemek istiyordum. 
Bu, öyl bir an ve .. Öyle bir hadise idi ki biraz ye~ 
duymak, biraz içlenmek. braz düşünmek bütün 
bir hayatı yıkabilirdi. Benim hayatım. Prenses 
Belkisin hayatı, kendisi için yaşıyan prensesin ha
yatındaki sır-

Kendisi için yaşamak ... 
Değil miydi?. O halde hiçbir şeyı yeniden au

şünmiyecek, hiçbir şeye aldırmıyacaktım. En kü· 
çük bir aldınşın ucu n uzanışı paşanın koynuna 
)lk fokulduğum güne kadar gidebilir ve yine Bel
kisin zehirli dişleri öldürülen Belkisi mezarında 

hortlatabilirdi! Bu akıbet çok korkunçtur, çıldıran 
Belkisin akıbetidir. Bunun içindir ki, hemen pı

yanonun başına .geçtim ve .. En şuh, en kahkahalı 
nağmelerin çalakliğini parmaklarımda \'e kulak -
larımda topladım. 

Bir saat .. Bir buçuk saat durmadan çalışm19 ve 
söylemişim. 

- Yemeğe, 

Dediler. 
- Hayır .. 
Dedim. 
- Telefon ... 
Dediler. 
- Hayır .. 
Dedim. 
Biram 
- N;..srel., 
Dediler. Çılgın gibi sordum: 

{Devamı var) 

Yetim bir kızdı. 
Adı Nermindi. 
Aksaçlı büyük anne~inden başka 

kimsesi yoktu. 
Güzel bir nisan çiçeg:ini andıran. iki 

siyah kehribara benziyen tatlı bakı~

lı, büyülü gözlerile zaınanının birçok 
erkeklerini kendisine bağhyan, anne
si; henüz 22 baharını doldunnadan, o
nu dünyaya geUrdiği gün, gerek ko
casının \"e gerek bütün kendisini ~e
\'enlerin kalblerini ürperterek, gözle
rini yaşartarak, hayata gözlerini yum
muştu. 

Daha bir yaşını doldurmadan d:ı, 

cesur ve gayyur bir asker olan baba
sını kaybetmişti. Vatan Ye millet uğ
runda döktükleri kanları ile Çanak -
kale topraklarını kırmızıya boyuyan, 
mukaddes hatıraları her türkün kal-
binde yaşıyan kahramanlar arasında 

onun da babası \'ardı; 
Bir akşam idi.. Nerminin babası 

yüzbaşı Celil evinde, cepheye gitınek 
için hazırlanıyordu. Genç zabit odada, 
çantasına eşyasını yerleştirirken, an -
nesi caddeye bakan pencerenin ya -
nındaki koltuğa oturmuş, için için ağ
lıyordu. Küçük Nermin ise beşiğinde 
uyuyordu. 
Yüzbaşı Celil annesinin yanına gel

di. Elini öptü ve: «-- Allaha ısmarladı1l 

Kadın kollarını oglunun boynuna 
doladı, onu gözlerinden, yanaklarından 
öptü. İhtiyar kadın bu ayrılık acısının 
verdiği teessürle hıçkırıklarla ağlı -
yordu. 
Yüzbaşı ya\"rusunu kucaklamak, o

nu doya doya öpmek için beşiğine dol· 
ru yürüdü .. Fakat dolgun \'e pençe ya
naldı güzel kızının tatlı tatlı uyumak
ta olduğunu görunce, onu uyandırma
ğa kıymadı. Durdu, kısa bir müddet 
ilk askının bu ilk eserine hayran hay
baktı. Sonra, gözleri ya~lı annesine 
döndü.: 
t- Kızımız ('ok güzel degil ını, an

ne?.-. dedi. İhtiyar kadın başını salla
dı. Yiızb:ışı annesinin elini bir defa 
daha öptükten sonra odadan çıktı. 

Gene: adam merdivenleri inerken l>ir 
ku\·\'etin adımlarını iler• doğru alma
sına engel oldugunu hh;set ti. Aklı e
\'ında kalınıştl; kızında .. Bir hissikab
lelv·uku kalbini ezer gibi oldu. «- Ya 
bir daha onu görnı~em, muhare~e 
ölürsem?!• diye düşündü. Tekrar sur
atli adımlarla merdi\ enleri çıktı. Kı

zının bulunduğu odaya girdi. Onu 
beşiginden çıkardı. Gögsüne bastırdı, 

öptü, kokladı, sonra beşiğine yatlrarak 
gitti. 

Yı.izbaşı Celil cepheden dOnmedı. 

• :\radan 16 uzun yıl geçti "'lermin 
büyüdü, koskoca bir kız oldu. Şımdi 
her genç kızda oldugu gibi onda da 
sevmek ve sevilrrıek ar.ıusu uyanmı~tı. 

l\'Iehtablı bir yaz gecesiydi.. O gece 
mavi gök bütün kandillerini yakmıştı, 
gümüş renkli guzel ayın gönderdiği 

huzn1eler altında her tara! gündüz gi
bi nydınlıktı. Nermin evinin balkonu·· 
na çıkmış, tabiatin güzel dekorlarını 

seyrediyordu. Bir ara genç kızın kalbi 
bir kemanın tatlı se~ile i.ırperdi. Güzel 
siyah gözlerini karşıki evin pencere
lerinden birine dikti: Orada uzunc~ 

boylu, yakışıklı genç bir \"iyolonist 
gördü. Delikanlı ~lozartten enfes bır 

parça çalıyordu. 
Genç kız, delikanlının caldığı par• 

çayı ze\'kle..(iinledi.. Genç keınancı, ay 
ni Ustadın diğer bir parçasını çalmağo 
başladığı sırada; gözleri, karşıkı evin 
balkonunda, ay ı~ığı altında bir peri 
kızını andıran N"eı·minin gözlerine ta
kıldı. İki genç uzun uzun bakıştılar .. 
anl:ıştıl - .. 

Altı ay sonra, bir akşam Nerilin \'e 
sevgilisi viyolonist Naim, bir gezint -
den dönüyor ardı. ~ ~aim. genç kızdan 
ayrılırken: 

c- Nennin, dedi. t;enLrıle bu altı ay 
içinde hayatımın en güzel, en rnes ud 
günlerini yaşadım. Seni çıldırasıya se
\'İyorum. Fakat ne yazık ki seninle ev-
1"llC:miyeceğim: Zengin bir amcam \·ar, 
onun kızı He nişanlıyım. Yakında o
nunla evleneceğiın .. Birkaç defa sen
den babaına bahsettim. Fakut izdiva
cımıza muva!akat etmedi. Dün yine bu 
mc\·zu uzerinde konuşurken: •Eger, 
amcanın kızı ile evlenmezsen, ~eni mi 
rasımdan mahrum ederim• dedi. 

Nermin biraz sonra e\·ine döner -
ken, acı acı gülüınsiyerek, kendi ken
dine: c- Yetiın \'e fakir olduğum için 
benin1le evlenmek isteınedi. Onu hisli 
bir genç ı-anıyordum. Halbuki, ser\•eti. 
aska tercih eden kalbsiz bi.ı· adammış:. 

diyordu. 

• ., . ,,, ., .. .. . ., 

,-SÜMER-
sınemasında 

Yarın akşamdan itibaren 
büyük ve dehiıkar artist 
CHARLES BOYER'in 
en güzel Fransız filmi 

FRANCİS ve CROİSSET'in 
romanı 

ATMACA 
Filminde gö. ·cek ı·e alkışlıva

caksınız. 

Sahne arkadaşı 
PİERRE - RİCHARD WİLLM -
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MAZON MEYV A TUZU mOferrlh ve mkfevldlr. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANt temizler, sıhhatin Latif 
bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARr alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ. 
HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISJ ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE 

EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanı labilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, ıılDE ACRILARI Te EKŞlıJKLERtNt ve YEM.EKLERDEN ııonra bütün vücutta hMledilen çöküntü ve ACIRLIK ile kolayca mücadele için H.AZMIN 
en müeııırir m n19h h ib i olan MAZON Meyva Tuzu alınız. Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. 

.. , --MÜHİM iLAN--... , 
" NORBURG,, Vapurunun hamule aahiplerini alaka
dar eden bir haber hakkında görüşmek üzere Galata

Şişli Terakki Lisesi 
1 • A NA • iLK • ORTA va LiSE KIS IMLAAINA 

da Frank hanmda 

Dabkoviç ve Şürekası Vapur Acentalığına 
Acele müracaatları rica olunur. Telefon: 44708 

Talebe kaydına bll§laruruştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe milıacaat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

2 - Eski talebeniu 10 Eylwe kadar kayıdlırrını yenilemeleri geı:ektir; aksi takdirde, yerleı:i

nin ınuhafa:ıa edilememesinde o okul idaresi mes'uliyet kabul etmlyecektir. 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: I 
3 _ Okula kayıd ve kabul prtla:rlDl gösterir pro.epektüs, istiyenlere bedelsiz olarak ı:önde· 
rilir. 

NIŞANTAŞI Halil Aıfatp••• Kona§ı 
ea,mabeyln:.:c:il:ik::_:K:,:o:n:a:O~ı:_.:::=~:_ 

Cinli miktu aob•-en &. O/a 7.5 teminat eksiltme i.tanbul beşinci icra dairesinden: 
Lin Kr. 

Ağır Dile! 24 Ton ıoao -
yagı 

Bulaşık yıkama 

makinesi tulum-
bası ile l Ton !150 -
Çtvi muhtelif 
bC\yda 90.000 Kg. 12262 50 

Lira Kr. ıekli 

126- Açık ek. 

'11 25 Pazarlık 

919 68 Kapalı Z. 

•••ti 
H 

15,30 

18 

Bir: borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
118 lira kıymetinde muhtelif ev 
eşyası açık arttırma suretile 16/9/ 
939 cumartesi günü saat 12 - 13 ka
dar Şişli Kağıdhane caddesinde 93 
No. evde satılacaktır. Almak isti
yenlerin mezkür mahacde göste -
rilen saatte hazır bulunmaları ilfuı 
olunur. (938-749) 

1- Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı (3) kalem malzeme 1-------..;..-_..;... __ _ 
bizalumda ""'-'•"'o- usullerle satın alınacaktır. Sullanahıned birinci sulh hu -

6'-~~ kuk bakiıiıliainden: 
Il- Muhammen bedelleri ııcr; vakkat teminatları eksiltme sa;ı:.leri " 

Dairemizin 939/210 sayılı dos-
lıizalarıııda gösterilmiştir. yasile avukat Muzaffer tarafın -

fil- Eksiltme 19/IX/93G ıalı günü Kabataşta Levnım ve Muba- dan Beyazıdda Hoca çeşmesi so-
yaat fllbesindeki abm kmniayonuııda yapılacaktır. kak 5 numaralı hanede eski Alem-

IV- Şartnameler her gün liiızii g~en şubeden paraıaz alınalıilir. da:r nahiyesi tahrirat katibi Baha-
V- Bulaşık yıkama makinesi münakasasına iştirak edecekler eddin aleyhine açılan 31 lira 30 

m.ühii:rlü teklif mektuplarını bir hafta evvel tütün fabrikalar şubea.ine k11ruş alacağın faiz ve masarili 1 

tetkik edilmU üzere vermelidirler. muhakeme ile birlikte tahsili da-
Vl- :lııteklilerin eksiltme için tayin olunan günde % 7/ı güvenme vasının müddeialeybe ilanen ya

p}lan tebli«at üzerine cui du~ 
paralarile ve çivi münakasası:na girecekler mühürlü tekili mektubla-

masında meblağı müdtleabihln da
cm .kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paran makbuzu Ve:JB banka te- va taı'ihi olan 20/8/939 dan itiba-
minat mektUl:ıunun ihtiva eckcel. kapalı zarflarını ihale saatinden bir ren '.ı 5 faiz ve 3 10 ücreti veki
ıaat evvel mezk\ır komisyon b-.Jr.anlığına makbuz mukabilinde ver- letle birlikte tahsiline 21/7/939 ı.ı. 
aıeleri lAzıındır. (6880) rihinde kara verilmiş olduğundan 

usulün 437 inci maddesi mucibin
ce 8 gün zarfında temyizi dava e
dilmediği takdirde hükmün kesbi 
ket'iyet edeceği müddeialeyhe hü
küm hulasası tebliği makamına ka
im olmak üzere ilanen tebt;ğ oıu-
,,ur. (939/210) 

Sultanahmed bırınci sul:ı hu • 
lruk biıkirnliğinden: 

Avukat Muzaffer tarafındln Ak
sarayda Kürkçü başı mahalll'Sinde 1 
Küçüklangada 139 numaralı bos
tan müstec!'ri bahr;ivan Hüseyin 
aleyhıne açılan 164 lira 50 kuruş ı 
alacak davasının cari duruşmasın
da müddeialeyhin adresi meçhul I 
Qlduj(undan ilanen tebligat ıcra -
sına karar veri'miş oldui!undan ı 
muhakeme günü olan 13/10/939 
saat 10 da bizzat veya bılvt>killc 1 
mı:'ıkernedc haz•r tıulunu ması 
aksı halde muhakemeye gıyabında 

••••••••••••••••••••••••••.. devam olunacağı ilanen teb il: o -
ı lunur. (939/1654) 

Resmi Dairelerin Nazarı 
Dikkatine 

"1-------------~ İ tanbul asliye bırinc hukırlı: 
mahkemesinden: 

İstanbul muhakemat mudirıycti 
tarafından müddeaaleyh Ba 'ıkpa
zarında Maksudiyc hanında 33 No. 
da mukım tüccardan Yakub aley
hine açılan davadan dolayı kendı
sine gonderilen dava arzuhal. ve 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 
İstanbul muhakemat müdiriyeti 

tarafından müddeaaley h Beyazıd 
meydanındaki eczanede mukim 
müddeaaleyh Nebile gönderilen 
davetiyeye mubaşir tarafından ve
rilen mesruhatta ikametgahı meç
hul olduğu anlaşıJdıjtından yuka -
rıda adresi ya?Jlı müddeaaleyhe i
lanen tebligat ifasına karar veril - 1 
miş olduğundan muhakemenin 
muayyen oduğu 18/10/ 939 tarihi_! 
ne miisadif çarşamba günü saat 
14 de mahkemede hazır bulun -
ması ve aksi takdirde gıyabında 

muhakemeye devam olunacağı teb
li,R makamına kaim olmak üzere ; 
isbu davetive ilanen t~b'il! olu - 1 
nur. 36/378 H) r r 

AGARAN I 
SAÇLAR 1 

Açık mcsameler daima siyah ı 
ruıktaların ve sivi'cele.-in te
şekkülüne zemin hazırlar. Cıl
dinizin mesamatını sıkıştır -
mak. s vi!.ce ve çW.,riniz. izale 
etmek için sız de 

KR EM PERTEV 
Ku 1 lanın1z. 

Sultanahmed birinci su'h hu -
kuk hakimliginden· 

Avukat Muzaffer tarafından Or
taköyde Fıstıklı sokağında 3 mı
marada Hikmet ile kefili av•ü yer
de oturan Hüsniye alevhinc açılan 
cem'an 25675 kuruş alacak davası
nın cari duruşmasında Hıkmetin 
adresı meçhul oldui!undan ılanen 
teb'igat icrasına karar verilerek 
leitb atgıcrasına karar wri\:rek 
muhakeme 12/10/939 saat 10 a talik 
edllmiş clduğundan muhakeme gün 
ve saatındc mahkemede bizzat 1 

veya bilvekale hazır bulunulması 
aks· ha'do muhakemeye gıyabında 
devam Q}ıınacal!ı il2.'len l<•b'iğ o-

1 lunur (939/1655) 

saç boyaları saçların tabıi renk
lerı nı ıade eder. Ter ve yıkan- , 
rnakla çıkına.>:, daima sabit ka

lır. Kumral ve 5iyah renklı 

sıhhi saç bcyalarıdır. 

iNCiLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYoC.LU • İSTA..."IBUI. 

Mantarlı Mu~ambalar, Stor
lar, peTdeler ve •aİr her türlü 

TEFRIŞAT 
lcvazımati, Beyoğlunda BA
KEIJ mağazalarında her yer
den rr.tisait şartlar ve ucuz fı
atlark ıatılmaktadır. BPyaz 

Kağıt ve tabı mahemesı tedari.ki hususunda uğradığımız muş
külat dolayu:ile kağıdlaru:uzı idırreli kullanmak mecburiyet:nde 
kaldık Hac:.mlcr .ınız küçültmek ve yazılan da'ıa ufak puntularla 
dizmek gıbı t.,Jbirlerc baş vurduk' Bu cümleden olarak ş•ma ye 
kadar JO puntu lı2er.nden d.zılm te olan ilan .arı 15/9/939 tarıhin
Jen •tıhııren 8 puntu ile dizın!J-e karar verdik. 

davetiyeye wrilen meşrubatta mu- -------------

eşya da11tmizde hase,er, ya
tak ç1rşafları ve yur.lü ya•ak 
'>rtulonnın fiatları kıyas ka
bı.:. etm.-z duecede ucuu!ur

lar \'e l kabl'tten arıdJ.?lc•r 

hlib cı:11lh 3 İlllt'U bakuk h'tkımli • 

tinden: 
Hurufatın ki:çiılmes __ :fen dulayı anlar hıç bir eksıkliğe ma

ruz kalmıyacak yal~ z ışgal edeceğ' yer -e hacım kı:; lmış olacak
tır. ıo puntu 110 e puntu arasındaki nıslıeti muhafaza içın ılaniarın 
beher ~ııtiıntnrlrn şımdiye kadar tatb!.lt ed lm ktc ol n tarıfcden 

yalnız on kur:ı~ !azla üaet alınacaktır. 

maıleyh'n mezkur hanı terketmck 
surh e çıkıp .<ıittii!ı ve halı haıır 
ikare ı::ahı da meçhul bulundu -
ğundan muddeaaleyhe vazılacak 
davetinnt'1 gazetelerle ıliınat su
reüle teb' gat ifas.na kara v<T.1-

ı\ksara~· BabahMan ma.hall ı CN11r;u 1 ~~~::::~~~~~~~~~~ 
1e1Lak 24 n· muoa.cb oturan ve va"Sılsi I· 

.Netice ıtib3r .. e hır ilfuıın 10 p=tu üzermden d ilmesıle alı

nacak ucret aynı ılanm 8 pun tu ile dızılm • ndeıı alınacak iıcre
tin aynı olacakt;T, El.mlzdc olmıyan sebep'erden dolayı viılı:i bu 
değt;,"iltli mazur gorme!erım rıca ederız. 

ı ıniş olduğundan muhakeme ıçın 
tavin olunan 2 Teşrinievvel 939 ta

9/5/939 ıarlhiude. ölen ha ta l\luhar
rrm i a.il~ a7td 7erde ota.ran bira
d rl Zlya.IUn 619/939 iarlhlnde vuı 
ta1in odlldlfi ilin olunur. <20368) 

~-~--~~;;;::;:~~~:il 
o. 83 Yuan: RAHMİ YAGIZ 

Haı1gi tahtelbahirter var şimdi Marmarada ? lngilizl 
tahtelbahirleri üç tane! Nerde olduklar belli değil 

Kfavy\!', erk.un ba atıldı -
la., ll~anııdan ;Jalı• adılar. Z..,,• 
kaptanın yanında duran güçlu Tllrk 
bahriyelJerl yaşlı <..,..nrm üzerine 
atıldılar. kollarından ya.h..a.lad'ılar. Riı:a 

bvtan lrona fnka!Me hiddetlendi. 

Blonşonım uurlne yüriidü. yumnığu
nw kaldırdı. Sonra, elinddıi Hirlcre 

k J'lı lıl!yle ert muam leyi Tilrlt de
n12(;llertne ya:kJftll'amadı, dayanılmaz 

hlddetin! zorla zaptnu, elıni indlrdı, 

dcnız k.a c!e!e:ıne uyıun bır ceza em- ı 
reW: 

- Atın bu keratayı ocaklıia- Orad;ı 

k ·rnur kırsuı!. ı 
Blan:o•"' it llar tutan u, 

kuV'li t:Ui TOrk bahrıyelileri sürilk.liye
rek guv~rteden aJdıbr, aşağı k:Omiir
Jüğe ındirdiler. Ziya kaptan arkaların
dan seslendi: 

- Aya&ına bir de pranga vurun!. 
Suvar.nin emri yerine getirildi. 

Blanşonun ayoığına en ajırlarından bır 
pranga takılarak kömilrluğe kömur 
yığınlarının üzerıne abldı. Ansızın yü

ziır:ıe yedıii ıiddetli yunn.ı.kla yere 
y1,...varlana!'l mağruk Tr1ton S\. varisl
nın atzı burnu kan revan içinde kal
mıstı .• Sı.!ıhıye neferı ile bırkac; Turk 
bahr.yehsı daha Kla\"yenln b:ı;ına ü
Jti.ştuler Su içııdiler, ko :arına &ird.i
Jer, yerden ı<a;dmW . Kla\')'Cnln bir 

rıhi. e musad f pazarksl günü saat --------------1 
14 de mahkemeye gelmesı l:elme
diİ(ı takdırde gıyabında bakılacağı 
tebl.ğ makamına kaim olmak üze-
re ilan olumır (38/561) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Bat muharriri 

ETE İZZET BEJ kE 
~on T~luaf Matbaa! ı · 

d>şı kırılmış du<laiı rla p;ıtlam'fb. ı;ekm inr wyledi: 
Doktor, "1T du.:::man SU\"'art5ınin yara. 

larına pansurum yapı Zıya l&optan, e
mır ·erd · 

... Suvaıiyi, benı•n kamaraya, )'a -
nıma ıetuın. Otekı esır1erı de aşalı 

mam&aya alın. ÜsUerlni kurutsunlar. 

V~ .. yurudu. kamarasına c.:ıktı . Klav
yeyi orada tf'krar tıorguy• cftt.t~ 

- Hano ı:ıbı.,Jbahlrler \ar şimdi 
tanrı arada! 

- Jcgıı..;:z tahteibahirle"i 3 tane .•• 

Binsi E. B marllalı, komodor Brodeyın 
sdirı..e», ötekıler k;ıpiten Nnzmetin E 
12 SJ ıi kapıtrn Helbnıckın B 1 ~r
kah crw-~i. 

- Şrmdi bunlar ne-rede bulunuyoı
Llr~. 

- Bıhmyorum. En ı;on evveıısi ak
şam. IIayınızada açıklarındôı buhıl

inuş, İ tanbul limanı bombal·dımam 
hakkınd;ı &:örlışmiış, onra ayr Jmq:tık. 

- Nerede ve nasıl tE>krar buluşa -
caktır.::-.z"'. 

- Mart:narı adaeı arkasınd • F3 -
kat, ben makınemdekı arıza ytiziin -
den en '1ulaşma zamanını bir ilti 
gun ceı;umlşlirr . 

Süvari, isticvabı k~fi ıordü, tc~ıı. 

m~murunu "1ill'tlı. o~. :~ rrlı:r:ı!• 

- Muaveneumillıyl'yı ara:. . Anıı ... 

rah bul. bana haber ver'. 
Telsi% m ıu dışarı çıktı. Kl3')·e-

yi, ıkıncı k.--pıan Liitfi Bey kendi ka

mara )nda mi<:afir etli. Süvari, te1 z 
başma ındı. MuavenetJ. MiJJ1ye ile ştty
ltte kcın~'· 

- BUJ'ası Yarbiı5ar. Ben uvari bın
başı Ziya. SıJh,.ri sahjllerı.nden açıl

dık. Marmara aduın-. doğru geHyo
ruz. 

SU$OD Mak,ne batında cevab verdı: 

- Buraıı Muaveneti Milliye, kcımo

dor ıe:rnisı! Bftı, donanma kumandanı 
Amiral 5'1$0n.!. Tabı.,Jboıhir ne oldu?. 

- İ&mi Trılon olan Fnnaız lahtel
bahı.ri biı..inıle 111Üsademeye tt.ttuJtt.4. 
Batırdık. Süvari.si ve mürettebatı esir 
edildi. ~finedeler. 

- MuvaUakiJ'l'liniz.i t.ebnk ederım. 
Ya:ım yolla 1.1armara a.dasına doiru 

ilerlf'J"ıniz! Arkadq)arınu.a rasla:yınca 

hep birlikte hareket ed!ll- Ben yoldôı 

sizi bulac•iırn!. 
Suv rlp telsiz. kamara::ından ayrıhr

ken ı~ı·et memuru Onilne çık1ı, :sel~m 
verw. 

• Vl!l·amı t:OT) 1 

i~tanbul poli dordUncü 

ıubesinden iki ffnıe f'V\'t'I Oı1.Jmq oldu· 
ium muvaklı:at ikamf't tttkf'rıemtzl 

ka;'.'·Mttik. 'l"enisinl alacaiımı'ldan " .. 
Jıisinın btıkmu yoktur, 

F:ıüh Sultanse-lim t"addt""•iİ '11 

numarada mukay~·rd Jllkmct 
M"l'lmf'd bin Cuma ''f' kızı 

Belma :Wr-hmf'd bin Cuma 

Yazan: l\tAYNE - REİD 

Agaçları sıper alarak iler-
ledıler ve nihayet bir sürı.i geyik 
Kördüler. Hayvanlar otluyordu. 

Rolf bır müddet düşünd'iikten ı 
sonra dedi Jı:i: 

- Eger buradan ateş edersek 
kaçarlar. Önümüz ~ık, peşlerine 
dfu;emeyiz. Bunun için sen burada 
kal Frank,. ben Hanri ile öbür ta
rafa geçip yollarını keoelim. Mü
selles teşkil edip üçumüz birden 
ateş ederiz. Her halde vururuz. Üst 
tarafını köpeklere bırakalım. 

Dediklerı gibi yaptılar. Bir -
denbıre bır silah patladı. Geyikler
den bin hopladı, yere yuvarlan -
dı. Frank ılk silahı atmıştı. 

Geyikler korkarak kaçışmağa 
başladım. Bır el silıih daha patla
dı, bır geyik daha öldü. Bunu da 
Hanri vurmuştu. 

Roll cocuklarından aşaj(ı kal -

Maçkada 

KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA 
Budapeştenin meşhur 

ÇIGAN ORKESTRASI 
İspanyol Kastanyet.Krali~ FINA KAPA PERFEKTı\ 

Dünyanın en genç Vantrolog ve Hokkabaz 

PAN G ALIS 

1 
Devlet Demlryolları ve Limanları] 

lfletme u. idaresi llinları 
Muharr.men bedeli !l'l1 !ıra olan 300 kilo hayvani kıl 19/9/1939 ~ 

günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki ~O' 
mısyon :aıafından açık d.~:llrr,,. susu!J:yle satın alınacaktır. -ı' 

Bu işe girmek istiyenlerin 69 lira 8 kuruşluk muvakkat teminat 
kanunun tayin t>ltiği vesaikic birlikte ekEiltme günü saatlne kadar ~O' 
misyona mürar•atlan lazımd.r. 1 ıaıl'. Bu i:e aid ~arlnamclrr '<omi~yondan parasız olarak dağıtılmak 

(6929) ,,. .. . ,..ır 
Uzunköprüd~ yapı'acak müsellesin toprak işleri 4063.60 Jıra 

hammer. bedelle v, açık eksiltme usuhle münakasaya konmuştu_r. tııı' 

Münakasa 27 /9/9:l!• çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 işi< 
binasında A E. knm .syonu tarafından yapılacaktır. 

111 
İsteklilerin % 7.5 teminat ve kanuni vesikalarile ayni gün '"' sa~;, 

komisy~rıa mura~aatlan liizıındır. Şartnameler parasız o'arak kOW-
yondan verilmektPdir. (7214) 

I •GENÇ BİR DAKTILo BAYAN --, 
1 Almancayı mi;kemmel bilen ve muhaM.ratı kendi başına i~ 

edebilen ve Türltçe Fransızcayı da iyi bilen GENÇ BİR DAK'fİL~ 
BAYAN ciddi bir müessesede hizmet arıyor. (J. B.) rumuzlle 1 

porte kutusu adresine mılıacaat edilmesL 

İstanbul Nafıa M~dürlüğünde.11~ 
25/9/939 pazarlf';ı gunü saat 15 de lstanbulda Nafıa ;>.Iudurl !#' 

eksiltme komlsycn'l odasında (1025.46) lira keşif bedeli Gureba baS 
nesi Nisa.ye klinig' bitirme işleri aç>k eksil_tmeye konulmuştur. • ti' 

Mukavele, }'ks:ıtme, Bayındırlık 1şleri Genel Hususi ve fennı şa dl 
nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak daireSI~ 
görülecektir. 

Muvakkat teır.·nat (77) liradır. 

İsteklilerin E'l az bır taahhütte (1000) lıralık bu .sc benzer ış Y'~ 
tığına dair idarrlerind n almış olduğu vesikalara istinaden is•.ı ır 
Vilayetine mı.iracaıtla eksiltme tarihinden (8) gun evvel ahrmı t 

1 -ı yet ve \'~ 939 vılın~ aıt Ticaret Odası vesıkalarile gelmeleri. (~O 1 

. ~ 

Resmi Dairelerin Nazan Dikkatine ....,. 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan İşleri 

Bürosundan 
Kiıgıt \'e tabı malzemesinın darlıg dolayısıle 15 Eylulden .:ı· 

haren i!fınlı gazetelerden behe<r ilıin ıdn ancak ikişer iane ve
rilece~i "azete idarehanelerin doo bildirilmiş obnakla aliıkadar
lara arzolunur. 

Dt;\"Rt;DİI,ECEK İHTİRA BEJIATI 
•Tazyiki ha\·a \'f Kaz usula ile mer

mi alan e llhal narhıe \'tya buna mü
masil ~Uithlann balestik ha.ulıuını 

arttırma l.'f' has i'cti W-min f'df'rf'k 
balf'~tık randıman:& nbıbelf'n daha kıu 
namluların i timallni ve ~llih . ıkleti- ! 
nin t2dilini kılmı:ra m.a.hsm u1> j 
haklundakl ihtira l~in ahn.nuş ola'I 

13/1/932 tarlh \'f' 1329 numarah ıhtira 
bc'rabnın ihtiva eUitt hukuJıı bu lr.t"rıe 

ba kaSJna dt>vir 1·e 1ahul lf'ad T;ırki
yede DU~\ıkh fille koymak 1çi.. J<"a.ra 
dahi vf'rilt"bileceti kil.lir edllmt>kte f.J
ma.llla bu hfiusa faı:la maliıma~ edin
mek l~tt:vtnlerin Gii.latada. ,.\sl:ıu llan 
5 nd kat 1 - 3 numaralar~ mıir"a.n.at 

eylemele-ri nan olunur. 
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mak istemedi. Bir el de o attı ve l 
köpe4ı:leri serbest bıraktı. Yarala
nan geyi.iıe hücum ettiler. Hayvan 
düştü. 

Üç kurşunla üç ge~'ik vurduk -
larına seviniorlardı. Boş yere kur
şun harcamamışlardı. 

Hepsi birbirlerini tebrık ettiler. 
Voll Hanriyi tebrik etti. O geyiği 
koşarken tam can alacak yerinden 
vurın~u. 

Hemen avlarını yüzmeğe başla
dılar. Hanri susa.dı. Arkadaşları da 
susamışlardı. C!,üneş etrafı vakı - 1 
yordu. Hanri çamçağı alıp ırma -
ğm verini aramağa gitti. Bir müd-, 
det sonra ormanın içinden bir ses 
geldi. Hanri onları çağırıyordu. 

Roll ile Frank hemen tüfenkle
rinı kapıp sesin geldiği vana koş
tular. Hami suyun başında otur -
muş, çamçağı doldurmuş, yüzünü 

~ 

1357 Hicrl 

1 
1355 H..r.'1 

Receb AI;rustos 
28 30 _,., 

1939, Ay 9, Gun 255, IInır UO 

12 Eylül SAL! _J 

Vakitler V.ıa.ttı t,ııifll 

ıa. c:I•. ..:;_;!.:;. --Giıneş 5 35 11 ~ 
Öğle 12 10 5 41 
İkindi 15 44 9 11 
Ak şanı 18 25 12 oO 

l Yatsı 19 58 1 33 
İmsak 3 56 9 ~ 

Törkresi: sJS 
gözünü buruşturuvordu. " 

F,rank kızdı: tfl"' 
Odümüzü patlattın?. Böyle 

nasebetsü: fllka yapılır mı? 
1 

- Affedersiniz amma. ııcrl' ~!' 
cajtınız aklıma gelmedi. Siz rıe 
du bil. eniz? i)teO 

- Her halde susuzum ~1,p 
sonra su dolu çamca~ 1 l' 
bakmak ııarib şey. Bire suvıı ııııcl' 
termek için çağırdınsa ~;riı· 
zahmet ... Biz de içmesini b1 1~ 

- öv leyse al da. içebilir5~~;ıı1 

Frank karde~inin alav e!tii!Cıa. 
sezmem işti, sm·ıı ağzına f.O •ıırC"' 
ve o da ytizü!'u gcizunü burtlşıııı! 

- De!'iz suyundan daha tıı 
Raif: •• ı.ıl' 
- Bu öyleyse b!z.m ka\n~ 

. 31'' ı çıkmıyor. Bu tuzlu bır kayn , a 
( De!vamı 


