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Garb Cebhesinde Büyük Bir Taarruz Başlıyor 
Fransız topçusu bu sabahtan itibaren Sigf rid hattının ön 

istihkam/arını şiddetli bir topçu ateşi altına aldı 
Vistül önlerinde Almanlar büyük bir taarruza geçtiler, şiddetli muharebeler devam ediyor -Poznan ordusu Luç şehrini 

geri alarak kuvayi külliye ile birleşti -Almanların zayıatı tahminlerden çok ağırdır 

Sovyet Rusya niçin 
seferberlik yaptı ? 

Sovyet ordu'armm Garb hududları üzerindeki 
eeferberliği mütecavi:ılerin cür'etini çoğaltacak 
değil bilakis kıracak bir hadise şeklinde tefsir 
edilmek iktiza eder. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

Sovyet Rusyanın iarb bududlarında 
Saltıktan cenuba kadar ordusunu se
ferber ettiiinf Moskovanın resmi ka7-
~ı da teyid ebxtiş bulunu;yor. 
Propaıanda servislerinin içinden çı
~ ve kola7 kola7 karııılanmaz 
bir halde dünya efkarı umumiyesi ü
l<rinde Jilediii bu sıralarda Sovyel 
llUs;ya lıaklwıda biribirini nakzeden 
birçok haberler ortaya yayılmıştır. Bu 
lıober!er arasında Sovyet - Alman a
doını. tecavüz pakbnı vesile ittihaz e
dtre1t her lld devlet ara"1Ilda dünya
lluı )'eniden tpk@jmt-.i istihdaf eden 
btr Bizli protokol olduğu da vardır. 
llıuıun libi daha birçokları da vardır. 
'«eseıt Lehistanın 1914 den evvelki 
Vaı;yetine ircaı. Yani SovyeUerle Al
l>ıa.ıııar arasında taksimi. Basarabyanm 
Sovyeuere, TrBDiilvanyanın Macar ... 
lara iadesi, Petrol ve orman sahasının 
.\Jıı:ıanyaya ııeçmesi suretile Romanya
llltı küçültülmesi ve saire gibi. Bu tak
tiıı:ıde İtalyaya aid emellerin de ta -
lıakıı:uk ettirile<:et,i ayrıca ileriye sü
l'üldü, 

Bu haberler hiç ı;üphe yok ki asılsız 
"'1durma ve dünya e!kAnnı pşırtma
)a ve vehme sürüklemeye mahsus olan 
haberlerdir. Fakat, birçok mıntakalar
da istihdaf etitiği ı;üpheyi yaratmıştır. 
llıuıun içindir ki, Sovyet Rusyanın 
larb hududlarında seferberlik ve tah
lidat yapması bu haberlerden sonra 
bıUhtelit tefsirlere ve yerine göre te-
l'tddüdlere yol açmıştır. • 

SovyeUer ittihadının başlıyan harb 
k:.arşısındaki vaz'ı hareketi hakkında 
bu Çeşid ıüpbeler yaratan haberler ;,aa 
~IUıduğu iibi aksi mahiyette ve çok 

"'7eUi haberler de yayılmıştır ki, bu 
haberler arasında Sovyetlerin men -
~•Uerinl haleldar edecek tecavil2 ve 
arruz.ıarda 5i.mal kcmşumuzun Sov

~.t - Alınan paktını derhal hükümsüz 

addederek hAdiselere müdahale ede ... 
ceği şeklinde ve sarih mahiyette ha
vadisler de var<iır. 

Bizim kanaatimizce Sovyct ordula
rmın garb hududlan üzerindeki sefer
berliği mütecavizlerin cür'etini çoğal
tac~ değil, bilAkis kıracak bir hildise 
§eklinde tefsir edilmek iktiza eder. 

Dostumuz ve komşumuz Sovyetlcr 
Avrupa ve A.syanın her bakımdan en 
kuvvelli bir devletidir. Asyad·ı jn]>on 
rekabeti dışında kendisini halde ve 
istikbalde meş&u) edecek bir dctv& y...ık

tur. J•pon rekabetinct k&l"lı da het' c..· ..... 

hetç'e karşı koyabilecek olan lıu dost 
devlet umum! siyaseti ve menfaatleri 
itibarile hiç ~üphe yok ki Uzak Şark
tan ziyade Avrupaya, Avrupadaki mü
nasebetlerine ba#lıdır. Garb hudud -
Jarında, Baltıkta, Kara ve Akdcui;~de, 
Balkanlardaki her türlü hareket , .• 
hAdise kendis4U yakından ve ~jddetle 
alfıkadar eder. Bugünün ha•bi j;arşı

amda bitaraf kalan ve fakat haldeki 
ve istikbaldeki menfaatleri bakımın -
dan bütün bassa:iiyet ve teyakkuzuna 
seferber ederek hududları ilzeriadc 
kuvvetle beklemesi ve hildiselerin leh 
ve aleyhteki inkişaflarını takib etmesı 
pek tabilwr. 

Sovyet Rusya İngiltere ve Fransa 
ile anıasamamıs olmakla beraber bu 
anlaşamamazlığın Sovyet Rusya) l 
garbdaki menfaatlerinden ve esastı 

müşterek olan müdafaa hatlarınctaıı 

asla uzaklaştırmış ve seyirci vaziye -
tine sokmuş olamaz. Değil Romanya
nın taksime uğraması, bir .kuvvetli ve 
yabancı devletin Karndenize irunes:. 
Balkanlardaki nizam ve istikrarın dc
ği~ikliğe uğraması, sark! Akdeniz ve 
Karadeniz statükosunun bozulması, 

hatta Polonyanın baştan başa istiltiy ·l 
uğraması ve istiklfilinin ort..ıdan kal-

(Deyaını 3 üncii sahifede) 

Bir düşman daha: Polonyanın 
çamuru 

" 

Polon1anın .. rkıncJakl batak lıklaıs l"Ö!lerir harita 

~ l>olonyada Almanların girjştilti 1 tır. Varşova önüne kadar gelen 
q~ış mik~astaki ileri hare~eti 'savlet yıkılmı.ştır._Neticelenen Ra
ııı di!nberı durdurulmuştur. Şi - ·dom muharebelerının setir mu -
li~de .Buıı nehri mıntakasındak! . • harebeleri olduğu anlaşılmıştır. 

etlı Alman taarruzu kırılrli,ı.ş-" . (Devamı 3 üncü sahifede) 

Bütün cebhede Almanlar 
Mukavemete hazırlanıyor 

Paris 13 (Hususi) - Gazeteler, 
yüksek askeri şuranın toplantısın
dan sonra, Fransız ve İngiliz or -
du!arının geniş mikyasta taarruz 
hareketine geçmelerinin beklene
bileceğini yazmaktadırlar. Gene -
ral Gamlen ile General İron~id ıı,
rasında yapılan görüşmelere bil
hassa ehemmiyet veriJııektedir. 

Londra 13 (Hususi) - Garb cep
hesinde Sarbrük'e kadar ilerlemiş 
olan Fransız kuvvetleri, bu sabah
tan itibaren şehrin gerisinde bu -
lunan Sigfrid hattının ön istih -
karalarını şiddetle bombardıman 

etmeğe başlamıştır. Fransız tayya
releri de bombardımana iştirak 
etmektedir!er. Kuvvetli topçu faa
liyeti umumi taarruzun başlamak 
üzere oldu'.:u zannını vermektedir. 

Paris 13 (A.A.)- Peht Parisien ga-
2atesinde Charles lforice garbdeki I 
askeri harek4t hakkında şöyle demek
tedir: 

.Fransız kıt'alannın Sarrebrucke 
hareketleri sarahatle genişlemekte ve 
daha şimdiden faaliyetten mahnhn. 
kalmış olan bu büyük endüstri şehrini 
pek ciddi bir ıekllde tehdid eylemek
tedir. Alınan tebliğinde ·topçu kuvvet
lerimizin Sorbrukteki hava meydanını 
bombardıman ettikleri itiraf olunmak
tadır. 

Fakat bu hakikati olduğu gibi itiraf 
etmiyen ilk itiraftır. Çünkü: Topçu 
kuvvetlerimiz 24 saattenbcri hava mey
danının ıimali garbisindcki nuntakayı 

ve Saint Arnıole kadar Sarbrukun dış 
mahallelerini ateş albna almış bulun
maktadır. 

Almanların Sarbruk.un arkasında; 

~ehrin §imalinde hazırlanan mevzilere 

~----·-- - ------. 

Cepheye giden bir Polonya süvari mitralyöz böliJfil 

kaüa.r aeri ~ ·ımek mec~ urtyctinde 
lrnlacaklan zaman uzak değildir. 

Şıark cephesinde 
Londra 13 (A.A.)- Pomorze ve Poz

nanda bulunan Polonya ordusunun 
Polonya kuvvetlerinin kısmı killlisi ile 
irtibat temin etmi§ oldukları Varşova 
tarafından nesrolunan resmi bir teb
liğde teyid olunmaktadır. 

Bu tebliğde bildirildiğine göre Po
morze - Koridor ordusu Modlin civa
rına kadar Uerliyerek kısını külli ile 
irtibat peyda etmiştir Bu ordu şimdi 
Almanlarla çetin bir muharebeye gi
rişmi~tir. Harb bütün ~iddetllc devam 
etmektedir. 

Poznan ordusu ise şark isti.kame -
tinde yolunu kesen kuvvetlerle bir 
kaç kere şiddetle c;-arpıştıktan sonra 
muntazam bir ricat hareketi yaparak 
yalnız Varşovanın cenubu garbisinde-

• • • • • 

kı pol<inya kuvvetlerile temas etmeie 
değil, ayni zamanda Lodzı istirdad et
meğe de muvaffak olmuştur. 

Varııova ord,usu ise muvaffak:iyetle 
neticelenen birkaç çıkış hareketi yap
mışbr. 

Bütün diğer cephelerde Almanlar 
muvaffak olamamışlar ve ilerliyeme-
mişlerdir • 

Aln1an ha va kuvvetleri uğradık.lan 
ağır zayiat dolayısile faaliyetlerini 
mahfiüs derecede azaltmışlardır. 

ARŞOVA :\DNTAKASINDA 
SÜKÜNET VAR 

Var:iOVa 13 (A.A.)- Varşova mm
t.akasında nisbi bir silk.ün hüküm sür
mektedir. Varşovn garnizonu motörlü 
cüzütaınların yardımile birkaç mu -
va!fakiyetli taarruz yapmıştır. 

Bu arada üç Alman tankı tahrib o
lunmuştur. 

Parisin etrafında sığınak siperleri kazılıyor 
Paris 13 (A.A.)- Askerileştirilmiş 1 yeni si. tem siperler kazma a başla - ı sine ka~ı sığın.ık vazües.ini görecek -

birçok amele kıt'aları dünden itiba- mış1ardır. )erdir. 
ren Pafisin muhtelif mahallelerinde Bu ıı;iperıer; halk için ha\'a tehlike-

Almanlar Polonyadaki bütün Rekolteyi topluyorlar 
Bern 13 (A.A.)- Polonya ::>efaretha- olduğu kadar ihtiyat stoklar vücude yandan da patates, pancar ve muhtelit 

nesinin Pat ajansına atfen bildirdiğine gctirmeğe çalışmaktadırlar. sebzeler ekmektedirler. Polonya aha-
göre Polonyada bulunan Alman kıt'aları Almanlar tarafından teşkil edilen hu- lisi, bu yüzden şimdiden açlık çek.mek-
erıak müsadere etmekte ve mümkün susi ekipler rekolteyi kaldırn1akta, bir tedirler. 

Atlantikte dokuz Alman tahtelbahiri 
Nevyork 13 (A.A.)- cArandora• is- ı halde Nevyorka ge ın.,ştir. 1 büyük bir gayret göstermek mecburi-

mindeki İngiliz gemisi 441 yolcuyu ve Vapurun kaptı.ını Okyanosta 9 A1- yetinde kaldığını söylemiştir. 
17 milyon altın doları hAmil olduğu ıan t.ı,htelbahirindcfl' klU'iulmak 1c;ın 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 
~-~~------~-~-----

YAKINDA 
Son Telgraf sütunlarında 

bulacağınız romanlar 
FIRTINA KAPTAN 
Hamidiyenin maceraları 

Yazan: RAHMİ YAGIZ 

••• MEHMEDCİK GEÇİYOR 
Milli Roman: iskender Fahreddin 

••• MAKEDONYADA CENKLEŞEN 
TÜRK 

Reşid Paşanın hatıralan 

••• AKDENİZ ADALARINDA 
TÜRKLER 

Yazan: Ziya Şakir 

Mevcud romanlarımız ve tefrJkala.
nmız tasfiye edUdlk~e sıra JJe bu 
eserleri neıre başhyacağız. Bu eserler 
mevsimin en kudretli eserleridir. 

! RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 

Almanlara göre Vistül 
cebhesi yarılmış 

(Gazetemiz makineye verlllnciye ka
dar a1dıtımız radyo haberlerini sıra ile 
dercedlyoruı;, Ancak radyo neşriyatı 

mühim bir proparanda vrutıtası haline 
l'etirlldlll için bu haberleri, hangile
rinin doğru veya yanlış olduğunu k's
ilrmek mümkün olmadıfı için, dalma 
ihtiyat. kaydile telikki etmt-k lizımdır.) 

Vistül cebh<>si yarıldı mı "! 
Berlin 13 (Radyo) - Bu sabah 

neşredilen resmi tebliglere göre, 
Vistül ve Karpat orduları General 
Göring'in kumandasına verilmiş
tir. 

Vistül cephesinde tayyarelerin 
ateşi ile yapılan büyük taarruzda 
Alman ordusu Polonya müdafaa 
cephesini yarmağa muvaffak ol -

muştur. Alman orduları Lublene 
doğru ilerlemektedir. 

Almanya ile bir ademi 
tecavüz paktı 

Roma 13 (Radyo - saat 11.15) -
Moskova siyasi mehafili, Türkiye
AlPnanva arasında bir ademi teca
vüz paktı akdi ihtimalinden bah
sed vor. 
Var:ıova kumandanı maktul 

diişmüş 
Berlin 13 (Radyo) - Varşova 

kumandanı, Alman tayyarelerinin 
son hücumları esnasında isabet e
den bir bomba parçasile maktul 
düşmüştür. 

~ 3 üncü ıahifede) 

Bükreşte havadan 
korunma hazırlıkları 
Şehrin dünden beri kadın ve 

çocuklardan tahliyesine başlandı 
Bükreş 13 (A.A.)- Bükrcşte muh- j Bl nların arasında birçok mühe.n ... 

teınel hava hücumlarına karşı ne su- d....,1c. vardır. 

retle korunulacağını öğretmek üzere Bunlar eylülün 9 unda 18 Alman 
bir takım tedbirler alınmıstır. Bütün 
tram\•aylar kül rengine boynnnuştır. 

Ga.Jere karşı tahafiuz ekipleri ve kurs
larının miktarı arttırılmıştır. 

Paytahtın bütün mahallelerindeki 
çocukların vilayetlere nakli i<;in hazır .. 
!ıklar yapıln:ıaktadır. 

Polonyadan gelmiş olan bütün Fran .. 
sızlar hududda Romanya memurları 
tara.tından kendilerine gösterilmiş o
lan iyi muameleden bahsetmektedir -
ler. 

bombardıman tayyaresi tarafından 

Lvo·un bombardır.anı csnasıı,da ha-

zır bulunmuş olduklarını söylemişler

dir 

Bu tayyareler yangın bombası at -
mışlardır. 

Tayyarec.ıer; bilhassa istasyonu, al
kol depolarını ve gazomelreleri becit! 
ittihaz etmişlerdir. 

Birçok mermiler evlerin üzcrlerine 
düşmüştür. 

l_B_u_s_a_b_a_h-ki-tr-en_l_e; e 
1 gelen yolcular 

Üç Alman mütehassısı da 
vazifelerinin başlarına 

Türkiyedeki 
döndüler 

Bu sabahki Semplon ekspresi veı 
konvansiyonel treni şehrimize faz· 
la miktarda yolcu getirmiştir. Ge- 1 
!enler arasınra, Mısır Kralı ma -
jeste Faru~un akrabasından Pren
ses Melek ile İstanbul İtalyan mek
tebi müdürü, Alman lisesi profe -
sör'erinden ikisi, Demiryolları Es
kişehir kısmında çalışan Alman 
mühendisi Gerstner, Çukurova ip
lik fabrikası mütehassıslarından 
Alman Çaba, hukuk fakültesi a
sistanlarından doktor Faruk, beş 
Türk ta~ebesi, ikisi doktor 6 İranlı, 
2 Efganlı. 10 Iraklı, iki Hindli, 
iki Yugoslav vardır. 

Münevver bir Bayan olan Mı -
sırlı Prenses Melek bir muharri
rimize şunları anlatmıştır: 
•- Fransa çok sakindir. Halkın 

yegane endişesi hava hücumları -

dır. Hükıimet bütün halka mas -
kelerini verınistir. Parıste herkes 
omzunda maskesi ile dolaşıyor. 
Mısır hükumeti sulh cephesile be
raber oldugu halde bize İtalyada 
büyük nezaketle muamele ettiler. 
İstanbulda bir iki gün ka'dıktan 
sonra Mısıra döneceğim. Mısır 
Kral ailesinden Avrupada yalnız 
Prenses $ıvekiır kalmıştır ki o da 
13 eylulde vapurla Mısıra hareket 
edecektir.• 

İsviçre ile yeni ticaret muka -
velesi müzakerelerine iştirak eden 
heyetimiz aza:,ndan Atıf da bu 
sabah geJııiştir. Öğrendiğimize gö
re müzakereler bitmiştir. İsviçre
lilerin Türkiyedcn alacakları buii
day ve diğer zirai mahsuller etra
fında mutabık kalınmıştır. 

~-~-- ~ 

İtalyan harbe karışmıyacak 
Paris 13 - Mussolini'nin ııaze- ı mek ve harbe karısmamak oldu/iu

tesi o~an Popolo Ditalya yazdı~ı 
bir makalede, İtalyan milll'ti1*n nu ve hükıimetin bunu temine ça-
vazifesinin, çalışmak, istihsal et - lışaca~nı söylemektedir 

ÇERÇEVE 

Bu ne iştir? 
Bana sora\·sınız henüz harb olmuyor, korkunç ve yepyeni bir reji üslô.bu 

içinde, Şekspir'in kemiklerini ürpertecek bir dram hazırlanıyor. 
Tuş devrindenberi insan topluluk.lan arasında geçmiş hiçbir boğuşma, 1939 

daki kadar garjb, esrarlı, sinsi ve cil\'Cli olmadı. 
Avrupa şarkında 30 milyonluk bir milletin kanına giriyorlar, asker değil 

çoluk çocuk ölüyor, askerler değil kadınlar ve ihtiyarlar müdafaa edlyor. 
Alman tebliğlerine göre meydan muharebesi bitmek, Polonya tebliglerine 

n~z:ar:ı~ .. ~a§lamak üzere. Bir milleti su.cuk makinelerinden geçiriyorlar, buğday 
aıbı ogutuyorlar, kıyma tal'7.ldan doğruyorlar. Polonyadaki hftdjselere bugün 
için ben harb derneğe utanırım, kıtal demeli. 

Polonya ordusu bugünlerde bir Lehistan Sakary:ı.st ibda edemedikçe, dö
külen sivil halk kanını tazmin etmiz: sayılamaz. 

Avrupa f3rkında kıtale uğnyan bu millete ka11ılık, garbde, hak ve hQrriyN 
müdafaacılarının cephesinde en büyük cilve, en derin ukde! Harbin 13 üncü 
günü gelmiş, fakat iki geçilmez hat arasında öncü mangalarının endaht nüma
;rillerinden ba§ka hiçbir faaliyet ıunulduğu gibi ink~ etmemiştir 

Bu ne ijtir, ne oluyoruz?. 
Sigfrit hattı kağıdhelvasmdan yapılmış olmadığına ve sahibleri ona güvenip 

aarka saldırdığına &öre ya müttefikler kendilerine başka geçid arıyacak, yahud 
milyonlarca çocucunu ölüme sürüp onu yarmağa çalışacak. Üçüncü bir ihUmal 
varsa söyleyin! Halbuki ne birinci, ne de ikinci ihtimale aid, elimizde henüz hiç 
bir a!Amet yok. 

Yoksa birini mi bekliyorlar, ziyafet masasında davetlilerden biri mi ekaDl:7 

NECiB FAZIL KISAKOB.EK 
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. :HADiSELER KARŞISINDA 
~ '"''.';, - • #..~ ... J. '.' • 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 
Borsada 
Nizam 

Bisikle·tli 
müvezzi ''.~;. ' .. ~ ,.:::: .· ·~ ~ ·. ' Son Telgrc-f. 

• 
İSTANBULUN MAMt;B 

YERLERİNDEN GEÇTİM 

İki üc •J' var ki, Tail.simden Bar -
biye taratma dofru &11memişllm. Me· 
fer, sLanbulun bu kötesl ne kadar imar 
eclllnılt. sııslenmq, püslenııılt, ırüzel

Ieşmı,,ı. Aıfkolsun, dol;rtısu.. 

Bir kere o yolun ortasında refüj ta
bir olunan çiçek tarhtan d&lıa zl7ade 
cellpnlş Sonra efe.adla, Taks.lm bab.
çesl tarlı ve tamim edilmiş.. Kübik bir 
antre 1ap~ .. 

Hele, cece ceçtlilm ı~ın. bahçenin 
ışıklarını l'Örtlüm, bayıldım.. Bundall 
sonra, elendim, Harbiyedeki o yeraltı 

heli.sı tamamlanmıt.. Vallkonafı cad
desine &iden 101 c•nltlelllmlf.. Fakat, 
nedense, üp aydır, hi1i 1kma1 edile .. 
memi$ .• 

Sonra, döndüm. matbaa7a C"eldim .. 
Bizim caddede loz bıılnUan blrbirle _. 
rlnJ kovalıyor, mll7onlarca mikrop 701-
cuları bombardUD&.D ediyordu. 

NAKiL VASITALARINDA 

BOZUK PARA İŞİ 

Dün, cartb bir tesadüf oldu. fıinıll
ttm lk1 lramva1da n bir otobüste bl· 
letçllerle ,prtlak l'lrtlaia cetmemlze 
ramak kaldı. Halbuki, aramızda bir 
Damlc ihtili.fı vardı, ne de Koridor 
meselesi- Efendim, bütün mesele, bo
zuk 1>3ra davası ldl. 

Ne tramvaylarda, ne de otobüstekl 
blletçide bosuk vara 7oktu. Bu deni, 
seneler var ki devam eder durur .. Jl&l
bukl, halledilmesi ne kadar basil bir 
tıtlr. Tramvay ve7a otobıis idareleri, 
bjJe&çllerine her sabah bir miktar a
vans bozukluk vermelidir. 

Üo defa aey.hal . elllilme ııuanın, 
üç defasında da bü7ü.k pa.ra bo:ıdur

maia ~ıimu anlıJarak, "' CÜD· 
lerde miras 7edlilme zahlb olmayınız. 

tio a1n nakli vasılamıda da boz • 
dunnaia teşebbüs elllilm hep a:rnt 
eakl lira !dl. 

PARA TAHSİLİ İÇiN 

ÜÇ AY BEKLİYOll 

Şu K.adıkö1 tarafının sular idaresi 
ne ömür 9e7dir. AnlataTUD: Efendim, 
biraz hava almak pyeslle, bir sayfl7e 

kö7üne clttık. Evlmhde Elmalı nam 

su var. Evvelki &1in IU taldlldan lk • k 11 D d • J D •• A • • 

celdl. Jo a1lılı para lslb"or. Fakal, bak-1 ı acı goz ışan an ış yapan arın Unyaefkarıumumıyesı 
lıl< ki, istenen par&, ilkbahar a7larma t Vesikaları iptal edilecek Böliin dİİnJa etkin umumlyeııl Po-
alddlr. Halbuki, bb, bu hanede 7~~- Geçen sene ilkteşrinin 23 üncü günü lonya taraftarıdır. Bunun sebebi ne -
nız otvduk .. Nerede ise de şehre l'O!l arkadaşı Nahit ile birlikte Tahlakale- Ticaret Vekaleti, İstanbul ticareti dirT. Sebebi şudur ki· Polonyalılar bu 
e.ı.tttl&. .. den geçerlerken, sandıkç; Mehmedin borsası da dahil olmak üzere mem· mücadelede tamame~ masum, ~-

'l:ahllldarın ifadesine sore, biz bu dUkkAnı onünde bulunan tahminen ı50 le.ketiınizdeki bütün ticaret bor • sıa ve mazlüm bir baldedlrler. 33 mu. 
parayı vermeli lmlflz. Yazm, blatm kuruş kıymetindeki sandığı çalan A.b • salarım esaslı bir şekilde ıslah et· 1on Polonyalı rahal, asude, evinde, 
aa.rfetttılm.lz n7a.n bed.ellııl de, üç &7 dullahın muhakemesine dün üçüncü meğe karar vermiştir. barlunda otururken, ani olarak btr ta-
10nra, ev sahibi vertrmlşı.. B t · e · b. et· t sulh cezada devam olunmuştur. unu emınen Y nı ır ıcare arruza uiramı.!J bulunmaktadır. Bu 

Benim bu besaba aklım ermedl. A· Hadise günü Abduilah ve arkadaşı borsası kanunu• projesi hazırlan- taarnmuı esbabı muclbesl yoktur. 
caba, sular ldareal aıacatını taun 1- Nahif çaldıkları sandığı Tahlakale yo- mıştır. Bu proje önümüzdeki top- MuUaka bir muclb aebeb aramak Ji-
çlıı, neden böyle öp &7 bekll7or?. kuşundan çıkarırlarken, sandıiını dük- !anacak olan ticaret odaları kon - zım cellr ve bir de ısım verilmek lcab 

H YAŞINDA çocuıı: 

METRES SAHİBİ 

Son ~lerhl en pyanı dikkat ııt•· 

ha.keme havadisi, me&.reslnl 7aralıyaa 
deJikanlının macerasına aJd olanı ldJ. 
Ortada suç var. Bu da, koskoca deli
kanlı olan blr suçla var. Fakat, nil -
fus kijldına l'Öre, suçla daha çocuk .. 
Aju ıül koku1or. Yqı da 14 .. Halbu
ki, mahkeme he7etl huzuruna l'etlrl
len vatandaş ise, iri yarı bir erkek.. 
Gelin de, siz, 1.şln içinden çıkın .. 

Tabü, mahkeme, suçlunun, haldki 
7aşının tesblt edilmesine karar ver .. 

mı... 
Esasen 14 7qında bir çocuiun mel-

reli bulnnma51nı 0 ve mun zaman 7a
tadıfı bu metreslle r~lnemlyerek, 

kavi'• etmestnJ, sonra da, onu yara 
lamasını, pek akıl aJml)'or. 

EVLİLİK HAYATININ 

MUHTELİF DEVİRLERİ 

Evlllıtln Dk allı a1ı bal l'ibl ceçl7or. 
Sonra &ra.D.U fek_u renk oJuyor. Bu da 
fi>yle blr altı ay sürüyor. Sonra, it 
mühim lhtllAf'lar devresine giriyor. 
Kavsa, cürııllli.. Ve bil da toYI• bir 
iki sene sürüyor. Sonra, hafif tenlb 
anla.pnalara dofru bir devir başlıyor. 

Nlha1el, aradan bq allı nl ceçll mi, 
arbk korkmayınız. İhlllUlar halledil· 
ml$tlr. Çünkü, evli o1dutunuzu bile u
nutuyorsunuz.. Bir ttlyadla hayat, ö
mür devam ediyor. 

Yuk.andakl satırları bir Avrupa mec
muası yao:yor. Bllmiyorum, siz bu 
fikirde mislnlı.T. 

AHMED RAUF 

kinın önünde görntiyen sandıkçı Hacı g: esinde de tetkik olunduktan son- ederse, bı.ııa, sadece: İhtiras.. dlJebl
Mehmed derhal dıı;arıya çıkmlş ve bu ra hemen Büyük Millet MecLsme ı.rı... 

iki açıkgözün yanına giderek, sandığın verilecektir. Polonyahlar, an'anevi kahraman -
sahibi olduğunu söylemiş, sandığı ne- Yeni kanuna, borsada satışları laklarıru l'Östererek bütün kuvvetıerl-
reye götürciüklerini sormuştur. Suçlu- icabden maddeleri dışarıda satan le, vatanda.şiarım müdafaa edl7orlar. 
hırdan Nahif; hamal olduklarını, san- tüccarların vesikalarınm hemen Bilhassa, Varşovanın müdafaasında 
dığt kendilerine adını bilmedikleri tık- İptali _gibi mühim bir kayıd da LehJilerin l'ÖSterdikleri ısrar \'e hara-
naz bir şahsın teslim ettiğini söylemiş konmuştur. ret her türlü takdirin fevkindedir. 
ve yokuşun başında onu bekliyecekle· Dif(er taraftan bazı ufak ve mu· Bucim yapılan muharebelerin el • 
rini ilave e~tir. ame'esi az ticaret borsalarının bette bir nt"ticesi olacaktır. F'akat. •-
Sandıkçı onlardan sandığını geri al- 18.ğvolunacağı ve buna mukabi' de caba. bu netice klmln Jehlne ve nasd 

dığı gibi, kendilerini de mahkemeye bir iki yerde yeniden borsa açıla- lecelli edecektir?. Şimdiden, yine bil-
ver~tir. cajtı anlaşılmr aktadır. tun dünya efki.n umumiyesl, bu nokta 

Yapılan duruşma sonunda Abdulla- --o--- ü:ıerinde de hükmünü vermiş bulu _ 
hın 3 ay müddetle hapsine karar ve- nuyor: 
rilmiş, fakat bazı sebeblerden dolayı bu Ticaret ve sanayi kanunu Zafer demokratlarındır. 
ceza ıo güne lndirilmişlir. d · · ·1· egıştırı ı,yor Geçenlerde Alman l\lareşall Görln-

HammıJ dediğin böyle olur 

Ohannes adında bir şahsın; evine 
götürmesi için kendisine teslim ettiği 

20 lira kıymetindeki eşyasını satmak 
suretile, emniyeti suiistimal eden ha

mal Ömer oğlu İhsan dün asliye ikin· 
ci cezada muhakeme edilmiştir. 

Davacı Ohannes mahkemede şun

ları söylemi$tir: c.Hamal İhsanı birkaç 
yıldanberi tanırını. Kendisine itimadını 
vardı. Aradasırada Yalovaya gider, o
radan satın aldığım öteberiyi, köprüye 
çıktığımda, evime götürmesi için İh
sana verirdim. Bir gün yine Yalova.ya 
gittim. Oradan ıo tavuk, 850 yumurta 
ve iki kilo k..ıyılm.!J et aldım. Bunları 
köprübeşınıla İhsana teslim ettim, e
vime götürmesini söyledim. İhsan al
dığı şeyleri doğruca çarşıya götürmüş 

ve satmıştır.> 
Hamal İhsan ise suçunu .inkflr ede

rek, şunları söyleıniştir: 

Mevcud ticaret ve sanayi kanu- c'in söylediği nutuk, Alman da.va~ını 
nunun ihtiyacı tamamile temin et- müdafaa ve teşrihe yaramadı; bilikis, 
mediği görülerek bunun dğıştiril- haksız bir taarruzun bir kere daha, 
mesi kararlaştırılmıştır. hakikaten hak:sız oldutuııu meydana 

Bu maksadla yni bir kanun pro- koydu. Bitaraf memleketler matbuatı 
jesi hazırlanmış bulunmaktadır. ve siyasi malıfellerinde dahi, hiç de iyi 
Yeni kanunun önümüzdeki av _ bir teı-lr bırakmıyan bu nutuk, daha 
!arda Büyük Millet Meclisinde atırbaşlı olmak iktiza ederdi. 
müzakere ve 1 kilnunusaniden iti- Var mı bize yan bakan?. 
baren de tatbik o'.unacağı anlaşıl· Mealindeki söze, bilmiyoruz, nutuk 
maktadır. ismi verilebilir mi?. -

Ticaret odaları kongresi 

Önümüzdeki ayın 28 inde Anka· 
rada toplanacak olan ticaret adala
n kongresi için dün Ankaradan 
şehrim ze yeni teblıgat gönde • 
ri:miştir. 

Her ne olorsa olsun, her kim ne 
derse desin, Polonyalılar, masum ve 
bl&'ünah oldukları Iı:ln. bütün dünya 
etkin umum.iyesi kendileri ile bera
ber bulunuyor. 

REŞAD FEYZİ 

- ... .. .... 
Tramvay ve otobüs kazala

rında ehli vukuf 

Posta idaresi yetmiş 
Bisiklet getirtiyor 
Mektubların sahiblerine daha 

sür'atle verilebilmesini temin için 
posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüf(ü esaslı bir cbisi.k:etli mü
vezzi teşkilatı• vücude getirmeği 
kararlaştırmıştır. Bu maksadla 
şımdilik 70 bisiklet satın alınacak· 
tır. 

Bisikletli müvezziler şehrimizde 
peyderpey çoğaltılacak ve diğer 
yerlerdeki merkezlere de teşmil o
lunacaktır. 

Belediye ıçın yeni 
matrahları 

vergi 

Muhasebe murakibleri İstan • 
bul merkez kazalarındaki teftiş • 
!erine devam etmektedirler. Bu 
teftişler netices:nde birçok vergi 
matrahı bulunmaktadır. Bunlar • 
dan tarh olunacak yeni vergiler ü
ze:·ine İstanbul Belediyesi varida
tınm bu yıl bir misli artacaf(ı tah
m:n o· unmaktadır. Bulunan yeni 
matrahların çoğu Beyoğlu ve İs· 
tanbul semtindedir. 

Arkeoloji parkı için istimlak 

İshakpaşa yangın yerinde kuru
lacak büyük arkeoloji parkı yeri
nin istimlaki için yapılan hesab -
!ara göre 700 bin lira para sarfet
mek icab ettif(i anlaşılmıştır. Hal
buki bu parayı bu sene bulmak 
imkanı mevcud olmadığından is -
tim.ak tehir olunmuştur. 
Diğer taraftan burada11i arsa 

sahibleri ya arsalarının istimlak o
lunmasını \"eyahud da in.şaata mü
saade olunmasını istemektedir Be
lediye gu hususta tetkikat yap • 
maktadır. -
Bakırköyde çöp sepQtleri 
İstanbul Belediyesi görülen lü

zum üzerine Bakıtköye de çöp se
petleri ko:vmağa karar verm'ştir. 
Konacak ~öp sepetleri hazırlanmış
tır. Bugünlerde Bakırköy<:> gönde
ri'erek yerlerine konulacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

c- Obannes vapurdan çıktıktan 

sonra, eşyasını bana teslim etti.. Ben 
bunu, rıhtımdaki otomobilin yanına 

götürdüm.. Biraz sonra Ohannes geldi: 
- Bu eşyayı evime 10 kuruşa götürür 
müsun? dedi. Kabul etmedim. E:D"ayı 
orada bıraktım ve gittim .• Ben onun 
malınt kimseye satmadım,, 

Buna göre kongreye İstanbul, 
Ankara ve İzmirden üçer murah· 
has• iştirak edecektir. Diğer tekmil 
ticaret odaları ise yalnız birer mu
rahhas :vollıyacaklardır. Kongre
de menşe şehadetnameleri mese • 
lesinin de esaslı bir Şekilde konu
şulacağı anlaşılmaktadır. 

Tramvaylarla otobüsler arasın
da çarpışmaların mahkemC'lere in
intikal:nden sonra mahkemelerde 
vazifedar kıldıkları ehli vukuI!ar 
şimdiye kadar Belediye mütehas
sıslarmdan teşekkül etmekte idi. 
Bundan sonra mahkemeierde ça
lışacak eh 1i vukufları mahkeme . 
ler doj!rudan doğruya ve dışarıdan 
seçeceklerd ·r. 

Diğer taraftan son _günlerde şeh
rimjz temizlik amelelerinden ekse
risi memleketlerine gitmişlerdir. 
Ha'buki bu sene kadrolar daha zi
yade genişleti'.miş olduğundan Be
lediye reisligi temizlik amelesi 
kadrosunu durdurmağa çalışmak
tadır. 

CL'MHURİYET: 

Nadir Nadi soruyor: cHarb kısa SÜ· 

rebiUr mi?> Alman ordusu kısa bir 
zamanda Lehlerin iŞlni bitirecekti. Da
vasını garb devletlerine kabul ettire
cekti. Halbuki evdeki pazar çaJ"lıy• 

uymadı. İki kuvvetli tara! arasında ve 
büyük bir cihan davasını hal uğrun
da başeyan bu harbin uzun süreceği 
tahmin edilebilir. 

TA:ll": 
· &biba Zekeriya Sertel Başvekilin 

nutku münasebeWe, TU.rkiyenin bu -
tün devletlerle iyi milnasebetler:inden 
bahsediyor. Almanya J.le de aramızda 
doğrudan doğruya siyasi bir ihtilat 
yoktur. Fakat Almanyanın şarka doğru 
yayılmak siyasetini bildiğimiz, bunu 
Alman liderleri muhtelif vesilelerle i
liln etmiş oldukllin içindir ki, müte -
yakkız davranmağa mecburuz. 

VAKİT: 

Asun Us harb münasebetile tasar • 
ruf mevzuunu ele alıyor. Eski büyük 
harbin ille günlerini hatırl.ıyoı·uz. Bu 
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Başka zamanlarda, böyle bir va· 
ziyete düşen bir insan, patisi im
dadına çağırabilir. Halbuki Temp
lar şmdiye kadar böyle bir usule 
hiç müracaat etmemişti. Nevyork 
polisinin kendisini kurtaramıya -
caf(ını pekala biliyordu. Bilakis bu 
polis Tempları yakalasa, cinayet
lerinden dolayı hemen tevkif e -
derdi. 

Orkrid ile Yild'i yakından tet -
kike fırsat bulan Templar Ameri
kan adaletinden artık ne beklene· , 
bilecef(ini pkala anla~tı; Bitaraf! 
bir mahkemenın kendisını mah -
küm etmesni kabul ediyordu. İyisi, 
mi. büyle haydudlar t•rofından 
kaçırılması daha müraccahtı. Çün· 
kü ne deolsa, bir kurtuluş ümidi 
her zaman vardı. 

- Templar ölümli ilk defa ola
rak mı, bu kadar yakın ııörıiyor • 
du? Fakat şimdi vaziyetin son de
rece ciddi ve tehlikeli olduğunu 
aıİ,ıyor, niçin lüzumsuz vere bu 
kadar cür'et ve cesaret ı;ıösterdiği
ne adeta pişman oluyordu. Fa.kat 
yüzünden de endişesini hiç izhar 
etmi:vordu, otomobil durdu. Fe -
ribot~ binip karşı tarafa gçecek • 
!erdi. Templar sordu: 

- Ne o• Jer ey tarafına mı gi· 

harbin mütarekesi 1918de imza edildL 
İngiltere bugünkü harbin de Oç sene 
sürecejini hesab ederek hazırlan1yor. 

Eski tecrübelere istinaden şimdi her 
memlekette &eniş bir tasarruf hareketi 
başlamıştır. Çarp11an memleketlerin 
aldığı tedbirler, ateş hattı haricindeki 
memleketi derin derin düşündürmeli
dir. Zira bugün sulh içinde bulunan 
memleketleri harbe karşı sigorta eden 
hiçbir teminat mevcud değildir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Almanların 

1914 hududlarının iadesı ile lklifa e
deceğine dair Roma radyosunun gayri 
resmt neşriyatını bir tecrübe balonu 
olarak te!akki ediyor. Fakat Lehisıa
nın Almanyaya 1914 hududlarını ve
rerek sulh yapmasına imkAn var mıdır? 
Almanya bu hududları elde edene, 
Rusya neden bundan mahrum kal~nn? 
Bu halde Lehistan tekrar paylaşılacak 
mı? Alman yanın bugUn m1.i ttefik Fran
sız ve İngiliz kuvvetleri karşısında ne 
yapacağını bilmiyerek kıvrnndığı an
laşılıyor. 

diyoruz? 
- Evet, sizin hava tebdıl;nden 

ihoşlandığınızı biliyoruz da, onun 
için .. 

Şoför kapıdan ef(ildi, otomobilin 
feribot parasını ödedi. Dört yolcu 
beklemeğe başladılar. 

Templar o zaman Valkros'la ko
nuşurken alay ettif(i Amerikan 
metodlarının ciddiyetine inandı. 
Amerikan metodlarına _göre, oto • 
mobille dolaştırmak, ne olduğunu 
ı;,imdi daha iyi anlıyordu. 

Sönen sigarasını attı. Bir elinde 
tabancayı Tempların _göğsüne da
yaınıstı. Serbest kalan elile saf( ce
binden buruşmuş bir paket çıka • 
rarak, cAzize• e uzattı: 

- Bir sigara daha icmez misin? 
dedı. 

- İdam mahkı'.ımunun sigarası 
değil mi? 

Templar bir sigara aldı. Maksi 
hasmına ~ezbuhane bir harekette 
bulunmasına meydan bırakmamak 
için yanmış bir kibrit uzattı. 

Her iki adam Templar'ın kulla
nabileceği bütün hileleri biliyor • 
!ardı. Onun için hiç bir şeye it • 
madları yoktu. Templar tekrar 
arkaray yaslandı müsterihane si
garasını içıneğe koyuldu. 

Birdenbire, alakasız bir tavırla 
- Fay Edvards ismindeki bu 

kadın kimdir? 

Duruşma sahidelrin mahkemeye 
celbleri için tehir edilmiştir 

1 
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* İsviçre beynelmllel müzaheret 

kongresine i~tirake giden General dok
tor Besim Ömer "·e Ahmed İhsan Tok
&öz avdet 'etmişlerdir. * Et nakliyatı işini belediye altı ay 
sonra bilfiil deruhde edecektir. * Sular idaresi ınildürü Zıya kad
royu Ankaraya götü nnüştür. * Eminönü nleydanının tanzimi bu
giınlf."rde ıhalc edilecektir. Yeni cami 
sedleri taşla örüleı·ck. ınüteaddid re
rujler yapılacaktır. 
* Zeıhirli gaz kursları ayba;:;u1da a

ÇJlacaktır. Evvelce bu kurslara gitme
miş olanlar dersleri bkibe mecbur tu
tulacaktır. 

* Yolcu salonunun dahill tezyinatı 
için bir dekorasyon mü~ab:ıkası açıl

mıştır. * Alınan tezgfıhl:ırındaki vapurla
rımızın kontrolünü yapan heyetimizin 
Almanyada kalması tekarrür etmiştir. 

İstanbulun su meselesi 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar 

evvelki glin birçok müesseseleri ıez

mlt. muhf.e.mel hava barruxlanna kar
'' aJınan tedbirleri l'ÖZden l'ts:irmiş
tir. Vali, bu arada, sula.r müdiiriınü 

çaj'ırarak. bir bava hticumu ihtunallne 
karşı ,elırln sularını temin eden bend
lerin na.sil muhafaza edilecetini, tebe
kenln tahribi takdirinde ica.b eden ta
mlratm ne suretle yapdacağını, şehrin 
suya olan ihllyacının ne !ilorelle temin 
edileceğlnl sormuşlardır. 

Bize Uyle gt'llyor ki. sular idarf'Si, 
Valinin son verdiğ'l direktife kadar, bu 
mevzuları dll!fünmemiş. tedbır alma
mışsa. hatta. bütun bu işleri plinlarlle 
beraber ikmal etmemi<;;, haıırhğıoı ta
mamlamamış!ila, çok yazık .. Esasen bi
zim kanaatimiz şudur: 

Ltanbul şehri gular idaresi daha 
müteha!iislS idarecilere muhtaçtır. Bu 
mühim tebekenln ba.ı;ına daha saıa

hlyettar ve bilhassa daha enerjik kim
seler ~rtlrmek lhımdır. 

BURHAN CEVAD 

Maksi şapkasmı arkaya itti düşünmez. 
_ Niçin soruyorsun? dedi; be- - O mu? Hakikaten Felder'in 

bektir i.şte! sana acavib adam demekt,.. -hakkı 
Templar Maksi'den faydalı ma- 1 varmış, Kime ihanet edebilir? BÜ· 

lı'.ımat a'.abilmek müşkül olacaf(ını yük patrondan talimat götürüp 
anladı. Haydudlar üzerinde hüküm. getiren odur. 
süren bu esrarengiz ve me.:ı'um ka-1 Templar'm kirpikleri bile oy • 
dın sanki polis romanlannda, :va· ' namadı. 
hud zabıta !ilimlerinde yaşıyan - Yani partparol! 
tiplerden birisi idi. - Evet. büyük patron namına 

Nevyork Gangisterleri için, ka- o konuşur. Patron ne söyliyecek· 
dın ancak bir bebek, bir süs, bir se, o _gelir bize söyler. Eğer bizim 
oyuncaktan ibaretti. Kolayca ka - de bir söyliyeceifüniz varsa, _gider, 
zandıklan dolarları daha zevkli patrona söyler. Aramızda olup bi-
yemek için yanlarında bulundur· tenleri bilen birisi varsa, " da odur. 
dukları bir sefahet arkadru>ı! Fakat Teınplar hiç yerinden kıınılda-
Fay başka türlü idi. Çetede yeri mıyordu. Feribot i!erledikçe karşı 
yoktu. Ef(er casusluk rolü oynamı: sahilde yerlerini değiştiren fener
yorsa... !ere bakıyordu. Vaziyetinin veha-

Bütün bu mifiıhazalarla Temp· meti ile hiç meşgul değildi. Yalnız 
lar Maksi'nin söyliveceği sözlerin Maksi'nin her sevi böyle açık an
hakikatle alakası o~amıvacağını !atmasına hayret ediyordu. 
anlamıştı. Fakat yine sormağa de-· Fakat çok geçmeden her şeyi 
yam etti: böv'e açık söylemenin sebebleri-

- Güzel kadın. dedi, hakikaten ni de anladı. Haydudlar, otomobil 
bebek gibi! Fakat size ne faydası turundan bir daha dönmiyecek <>
olduğunu anlamıyorum. Kadınla- !anlara sır söylemekte bir malı -
ra pek o kadar güvenmemeli! zur _görmezlerc!L Halbuki başka 

Maksi acır gibi baktı: 1 zamanda bu haydudlar kendileri· 
- Sen or~ları~ı anl.amazsın, de-, ne dünyanı~ işken~s_i ya~_ılsa, yine 

di, Fay'ın bıze hızmetı çoktur. Fay Edvars ın rolunu sovlemez· 
Elini alnına _götürdü: , lerdi. 
- İkimizin kafasını bir araya Templar sükut fasılasını bozarak 

_getirsclc. yine onun zekasına yeti- dedi ki: 
ı;emeviz, dedi. - Doğrusu su büyük patronu 

Templar omuzlarını silkt:i tanımak isterdim. 
- Öyle derler, dedi. Bir kadın - Tanımak üzereydin amma, iş-

ne.kadar zeki olursa, o kadar teh· le bunu tecrübeye kalk.ınıyacak -
ilkeli olur. Kat'iyyen emniyet et- tın. 
tll€/'(e gelmez. Günün birinde bi- - Doğru! Bu adam saklanma -
risine gönlünü kaptırırsa. artık si- sını pek iyi biliyor. 
ze ihanet etmekten başka bir şey (Devamı var) 

j_ Avrupa harbinin çıkardığı meseleler =ı 

Leh tayyareleri neden Alman 
şehirlerini bombardıman etmiyor? 

(Aifaf:'ıda okuyacajınız satırlar, bu mevzua i.ştna olmıyan bir ya.baneuun 
kendi dü.şiinreleri d"ğ'Udlr. Bilılkls .'\.VTnpa matbuatı ~ıitunlannda en ileri gf'len 
ihtisas erbabı tarafından itina ile .J'&'l.tlmı!} tetkiklerden alınmış huli.sıı.lardtt.) 

1 eylUldenberi başlıyan harekfıt Lt• -
histıının hava kuvvetleri i('in·nnsıl hır 
rol haztrlanmış olduğunu gün geçtikçe 
dah.ı iyi go -.eriyor LE>h ts tanın coğ a ! 
mcvkil ~tıbarilc bu böyledir. B·1günk .l 
Alnuınyaıun bellılıaşlı harh s:ın::ı.yı ı .e r
kezi oaln Sıi.cı:ya, Buhen1ya ve ;:;aı ... ; 
gibi yerlerine nisbeten kısa bir zan1;ın
da gıdip di..inınek ve oralarını m_ı\·a(
!akiyetle bon1bardunan etmek gib! ıM
kA.nlara malik olan Leh hava ~U"V< t
leri Baltık sahillerindeki Aln1:ı.<L li -
manlarını da döğebilecektir. Yin~ li.1-
zum görünce ve hava kuv\'etl~~-i Al
manyanın paytahtına gidebiln1ek için 
ancak üç çeyrek saatten fazla istt.!ı~li

ycceklerdir. Bir de Lehistanın tayya -
releri Avruµanın fimalindeki vası va
dilerin üzerinden uçarken hiçbir tabii 
maniaya raslamıyor. Alp dağlan, hatt.A. 
jura ve Voj dnğları gibi engeller de 
yok. Karakovi. Kaliç ve Pozendcn kal
kacak Leh tayyareleri Breslav, Drcs-
den, Berlin ve Sivinmund"u gi -
dip döğınek için yolda yük -
sekliği ancak 300 ınetreden faz
la olıruyan bir takım tepelerden 
başka bir arıza ile karşılaşmıyacak • 
tır. Kısaca gözönUne getirilen bu nok
talardan erbabının çıkardığı netice 
şudur: Coğrafi vaziyeti olsun, çalışarak 
biriktirdiği kuvvetin derecesi olsun 
Lehistan için tayyareleri vasıtasile Al
ınanyarun mühim faaliyet merkezle
rini bombardıman etmek rolünü her 
vakit vermektedir. 
Lehistanın başlıca 3 çeşid tayyaresi 

vardır: Keşif, Avcı ve Bombard.ın1an. 
938 tayyare sergisinde bunların nü

muneleri görülerek mütehassıslar ta -
rafından ınünaka.saları yapılmıştır. 

Öyle ki bu her üç sınıftan yapılan 
Leh tayyareleri İngiliz, Fransız ve 
Alman tayyare nümunelerindeki em
salinden pek az aşağı görülmüştü. On
ların derecesinde pek mükemmel ol
man1akla beraber şayanı dikkat olan 
cihet yeni harbin türlil ihtiyaçlarına 

göre düşünülerek yapılmış oldukları 

müteha~sıslarca tasdik ediln1~tir 

Leh hava kuvvetlerinin Pz. L - 37 
bombardıman tayyareleri saatte azamt 
430 kilometre uçabilmektedir. Yük o
larak da l,500 kilo baınba taşıyorlar. 

2 motörlü Pz. L - 38 avcı tayyare -
lerl de saatte en az 460 kilometre uçuyor 
diye söyleniyoıt Fakat bi.i(yük keşif 

tayyareleri olan Pz. L • 48 sınıfı için 
uçuı saatte 470 kilometredir. Başkaca 
saatte 350 kilometre uçan diğer tayya-

reler de vardır ki bunlar kısa mesafe
lerde iş görn1ck için pek elverişli sa
yılmaktadır 

Galı<;yada .71ühinı bi (<.ı.a.iyet ve in
şaat l\t-rkezı \ ::ırdır Llk n buranın da 
bir zay.ı! taraf vaı;, Alrr.ınyanın yeni 
hududuna pek yakın olınusı. 

Yine Lehistannı lehine olarak me -
vaddı iptidaiyece bolluk vardır. Kö -
ınür, den1ir, tabii gazlcr ve saire. Her 
hal ve \'aziyet gibi bunun da k.1rlı ta
rafı var, ck.'-ilt olan cihetleri var. 
• Lehistan fabrikaları için lazım olan 
mevaddı tptidaiyeyi kendi toprakların
dan bol bol çıkarabiliyor. Fakat inşa
atta her manasile ınütehassıs olmus 
işçi bularak çalı.ştırmak keyfiyeti ko
lay değildir. Bu yüzden müşküliıta ras
gelindiği gibi ıimdiye kadar parasızlık 
yüzünden de birçok engeller çıkmıştır. 

Bu itibarla Lehistanın kendi vazi -
yeti ile mütenasib olacak, yeni bir Av
rupa harbinde Almanya ile döğ~mek 
mecburjyetinde kaldığı zaman üzerine 
alacağı rolü vaktinde yapabilecek de
recede hava kuvvetine malik olması 
için kendisine haricden, müttefikleri 
tarafından paraca yardım edilmesine 
lüzum görülüyordu. 

Müttefikleri tarafından Lehistana 
paraca yardım keyfiyeti tahakkuk et
miştir. Tayyare tedariki meselesinde 
de düşünülen şu oluyor: İngiltere ve 
Fransanın vasıtasile Amerikadan ge
tirtmek. Avrupanm şarkında mütte
fik Lehistarun her suretle ;yardım gör
mesi ve bugüll harbde rolünü yerine 
getirebilmesi için bu yardımın son de
rece m\i~şir olması düşünülmektedir. 
Bugün Lehliler karada ve havada ken
dilerinden beklenen mukavemetin a
zaml derecesini göstermişlerdir. Bu 
mukavemet devam edecektir. 

Fakat şu sa_tırlara nihayet vererek 
bugünlük bu bahsi kaparken şunu da 
ilAve etmek lazım geliyor: Leh bava 
kuvvetleri Almanyanın sanayi mer -
kezlerine, limanlarına giderek nıçın 

bomba atmıyorlar"!. diye dilin ucuna 
gelen bir sual \·ardır. Bunun cevabı 

lliik~ır: Şehirlere, şehir ballruun il· 
zerine ateş ve bell yağdırmaktan çe
kinmek gibi büyük bir insaniyet kai .. 
desi vardır. Amerika tara!ından edi -
len bu teklifl Lehistan da, diğer büyük 
müttefikleri gibi kabul etmiştir. Katll 
taraf ne yaparsa yapsın, harbin tahrl· 
bat sahasından eli silAh tutmıyan bi· 
çareleri uzak tutmak Uzım. 

Nazi mantığı 
Yazan: A. Ş. ESMı:JI 

Nazi partisi. Alrnanyarun mukadde
ratına hô.kim olduktan sonra, beynel
milel münasebetlerin tanziminde bU'" 
güne kadar görülmemiş ve işitilmerni' 
bir prensib tatbik etmek isteıniştit: 
Buna da devletler arasında iki tarattı 
anlaşma ve ilci turaflı hesaplaşma adı 
verilebilir. Nazi liderleri Almanya ııe 
ikinci bir devlet ara!ındaki münase
betlere üçüncü bir devletin karı.şıtla
sına asla razı değildir. Almanyanın bet 
devletle münasebetini istediği gil..i ıstı"' 
zim edebileceğine, o devletle bil<i!Ji 
gibi besaplaşacagına, hatta ıcab e<ietS" 
onunla harb yapabileı eğine inanıyor: 
lar. Avusturya ile Alınanya arasındalO 
mJnasebetlcr, yalnız Almanyanın \'• 
Avusturyanın bile<"eği bir iştir. .ııu 
münasebetle Almanyanın ve Avustı.ır
yanın - tabii yaln.;.z kalınca yalnl% /J" 
manyanın - bilecekleri şekılde tan~ 
edilir. Edilemez de ihtilat çıkarsa jlCl 

tara! hru;aplaşır. Ve buna kimse katı~ 
şamaz. Çekoslovakya ıte Almanya arB# 
sındaki münasebetler e öyle tnnziJtl 
edilir ve ihtillı.flar öyle h~lledilir. P°ı:ıı 
lonya ile de öyle ... ÜçUncu bir de\·l~U 
bu işlere karışınası, Almanyanuı dahl 
işlerine müdahale edilme&i kadar f~
zulidir. Ko~ulurı olan bir devletiJl 
mukadderatile 9.lô.kadar olununca, nil# 

ziler derhal «çemberleniyoruz• di1e 
yaygarayı koparırlar. 

Nazi mantığı adı verilebilecek olaD 

böyle bir prcn be inananlar, ya tab" 
min ettiğimizden daha safderundut # 

lar· hayuJ c.ta kar~ııurındakilcrinl sa;; 
de~ zannederler. Eger beyneırnil. 
münasebetlerin tanziminde böyle bit 
prensip hik:im olsaydı, en büyük ,·e 
en kuvvetli olan devlet kcndilerindeJl , .. 
daha küçük olanları sırasile ~ta~ i# 
dünyayı hbkimiyeti altına gt.-çirırdı· s1' 
ki senelik nazi politikasına bakılaC 
olursa, Alınanyanın da şüphesiz yDfY 
mak istediği budur. Nazi 1idcrıeril1e 
haber \"erelim ki beynelmilel ınürıa .. 
sebctıerin t_anzimi o yolda vuku bı.ıl; 
muş değıldır. Sulh ve müsalemel 8 

.. 

verilen, fakat hakikatte her milleti 8~ 
cak istiklalinin korunması bak.ıınırıd 16 

:~yır:n~~ ~~~~t~:.~c~c:~:ı:~~::~Jl;v 
yu· 

lonya, Roınanya, Ytınanistan, i .. 
goslavya ve saire bu müvazenenin b. 

;rı· rer uzvudurlar. Binaenaleyh her b .
1 

nin mukadderatı, bütün Avrupa ~ı"' 
!etlerini. alAkadar eden bir mcseıcdit· 

cd r • Almanya Avusturyayı ilhak .e çe-
ken Çekoslovakyaya teminat vereli· te"" 
koslovakyayı ezerken PolonyaY8 C' 

minat verdi. Şimdi Polonyayı n1Blı~ ,,. 
derken Frtrnsaya teminat veriyor.~· .. 
rın Fr~ ile hesaplaşmak istedi)! ~ .. 
man, Ingiltercye teıninat verecek·. Jl il' 
yır. Dünyanın bu yolda jdare cdı~cl .. 
ne tarihte görülmüştür, ne de i_stilC 

balde görülecektir. eti 
İngiltere ve Fransa bu mücadel el 

başaracaklardır. Almanyaya yard~f11 al' 
olarak başka bir devletin hnrbe ıştır \,itl. 
ed"':eği bugün şüpheli görünüyor. Ç,.zi 
kil ltalya da dahil olduğu halde PtW 
n1antıgı ile beynelmilel münasebC tt'" 
rin tanzimini kimse kabul ctmcmelt .. 
tedir. Fakat iştirak ederse, ingilte1;," 
nin ve Fransanın bunu karşılıY3 ti' 

diğer müttefikleri vardır. l\o1üc~dele 
19

,. 
zun sürebilir. Fakat neticenin ne 0 

cagı bugünden anlaşılmıştır. ..,/ 
• ••••••••••••.••. ' i 
Ecnebi ve ekalliyet mektebltf 

Remi ilk mekteblerde o)dU~ 
_gibi şehrimizdeki ecnebi ve. e:et> 
liyet mekteblerinde de yenı 1~yılı hazırlıkları ve talebe kabU 
ne başlanmıştır. _ U • 

Bu mekteblerin bir kısmı ont • 
müzdeki pazartesi gününden ıb~r 
baren açılacak'ar ve derslere p.l• 
lıyacaklardır. Robert Kollei ve 0e 
man lisesi _gibi mekteblerde 59-
derslere ayın 21 inci perı;eınb~ r. 
babından itibaren başlanacak 1 

Elektrik müthhassısı 

Memleketimizde elektrik jşl~ 
rile uğraşan mütehassıs işçi v_e e~ 
taların adedini çoğaltmak uı 8pl 
Maarif Vekaleti leyli ve :ırı~ır • 
olarak talebe alma.in kararll!S 
mıştır. ıcteb 

19 yaşını gçmemiş orta ıxıe 0tııl1 
mezunları arasmdan seçilecel< ~· 
bu talebeler İstanbul san'~td~cJ. 
tebl elektrik şubesinin dor u 1113' 
sınıfına kabul olunacaklardıt· te;i 
racaatcılarm en geç bu P~eb' 
akşamına kadar mezkftr :ırı~. / 
bas vurmaları icab tmekte~. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Demir ihtikarı 

yapılıyor "'ıı 
Madeni san'atkirlar ceıP tolt" 

reisi bize rönderdiii bir ıııelt 
da dlyor ki: ıJ!• 

.Demir maddeler il%eriPd:.,.lt, 
likiı.r devam elmeklcdlr. D 1,.r 
brom:, ham pllı:, saç ve bOrt' ,. .. 
eskisine nlsbetıe yüzde otOS ;ıcl" 
halıdır. Bilhassa. kaynak ibll.1 9 
nın lizımı olan karpitin fıclS'• .. 
lira iken b• .. iln 30 ı1ra1• çı .4 

' -. et-'C" 
mqlır. Afal zamanda "' d ol• 
stoklu ela saklanmaktadır~ , 
duia malmnlann nazarı 
tini eelbetmenlzl rica ederlJll_. 
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&ııJUı. Ye Bqmuhaniri: 
BTBM İZZET BENİCE 

YIL: 3 

Garb Cebhesinde Büyük Bir Taarruz Başlıyor 
•• on Fransız topçusu bu sabahtan itibaren Sigfrid hattının 

istihkam/arını şiddetli bir topçu ateşi altına aldı 
Vistül önlerinde Almanlar büyük bir taarruza geçtiler, şiddetli muharebeler devam ediyor -Poznan ordusu Luc şehrini 

geri alarak kuvayi külliye ile birleşti - Almanların zayıatı tahminlerden çok ağırdır 

Sovyet Rusya niçin 
seferberlik yaptı ? 

Sovyet ordularının Garh hududları üzerindeki 
eeferberliği mütecavizlerin cür'etiui çoğaltacak 
değil bilakis kıracak bir hüdise şeklinde tefsir 
edilmek iktiza eder. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

SoV)'et R u.syanm •arb hududlannda 
Baltıktan cenuba kadar ordusunu se
ferber etti#ini Moskovanın resmi kay
nakları da teyid etmiş b ulunuyor. 

Propaganda servislerinin içinden çı
kılmaz ve kolay k olay karşılanmaz 

bir balde dünya eflı:An umwruyesi ü
zerinde işlediii bu sıralarda Sovyet 
R usya hakkında hirib irini nakzeden 
blrçolı: haberler ortaya yayılm~lır. Bu 
haberler arasında Sov,et - Alman a
demi tecavü2 paktını vesile ittihaz e
derek h er iki devlet arasında dünya
nın yeniden tak.simini istihdaf eden 
bir gizli protokol olduğu da vardır. 

Bunun gibi daha birçokları d<ı varılır. 

MeselA Lehistanın 1914 den evvelki 
vaziyetine irca ı . Yani Sovyetlerle Al
manlar arasında taksimi. Basarabyanın 
Sovyetlere, Transilvanyanın Macar -
lara iadesi, Petrol ve orman sahasının 
Almanyaya gef..'1Tle6i suretile Roınanya
nın küt;ültülmesi ve saire gibi. Bu tak
simde İtalynya aid emellerin de ta -
hakkuk ettir!lettği aynca ileriye !'Ü

Iilldü. 
Bu haberler hiç şüphe yok ki asılsız 

uydurma ve dunya e.tkôrını şaşıl'!-ma
ya ve vehınc ı;ürüklerneye n-ıahsus ol.an 
lıaberlerdir. Fakat, bir~·ok ınıntakalar
da istihdaf etitiği ştiphcyL yaratmıştır. 
Bunun içindir ki, Sovyct Rucyanın 
garb hududlarında seterberlik \'e tah
ıidat yapması bu haberlerden ısonra 

muhtelit' tefsirlere ve yerine gOre te
reddüdlerc yol açmıştır. 

Sovyetler ittihadının başlıyan harb 
ka~ıs..ındaki vaz'ı hareketi hiolkkında 

bu çeşid şüpheler yaratan haberler ışaa 
olunduğu gibi aksi m~hıyette \'e çok 
kuvvetli haberler de yayılmış11r ki, bu 
haberler arasında Sovyctlenn men -
:faatlerini haleldar edecek tecavti:z ve 
taarruzlarda :oim.rı.l konışuınuzun Sov
yet - Alman paktını derhal hi.ik~ımsiız 

:..- - -

addederek hA.diselere müdahale ede -
ceği şeklinde ve sarih mahıyette ha
vadü;Ier de vardır. 

Bizim kanaatimizce Sovyet ordula
rının garb bududlan üzerindeki sefer
berliği mütecavizlerin cilr'etini çoğal
tacak değil, bHMW: kıracak bir had.ise 
şeklinde tefsir edilmek iktiza eder 

Dostumuz ve komşumuz SovyeUer 
Avrupa ve Asyanın her bakımda•ı en 
kuvvetli bir devletidir. Asyad.:ı jnpon 
rekabeti dışında kendisini bal<te \·e 
istikbalde meşgul edecek bir dcl\'<ı yuk
tur. Japon rekabetine karşı da her c.·.o· 
hetç'e kar~ı koyabilecek olan lJ'J dost 
devlet umumi siyaseti ve mcn{~:.tteri 

itibarile hiç şüphe yok ki Uza:... Şnriı::

tan ziyade Avrupaya, Avrup..1dakı mü
nasebeUerine bağlıdır. Garb huctııj -
larında, Baltıkta, Karn ve Ak•lcııı;..<tP., 

Balkenlardakı her türlü har<k~t ı·t· 

hiıdi~t" kendisini yakından ~e ~lddctı.~ 
alcikadar eder. Buguntırı ha•!Ji ,~;;rşı

ıında bıt:traf kalan ve fakat halrlekı 

ve istikbaldeki menfaaUerı bakımın -
dan bütt.ın hassasiyet ve teyakkuzunoı 
seferber ederek hududları üzer:.1dc 
kuvvetle beklemesi ve hfıdisclerin Jeh 
\'e aleyhteki ınkişaflarını takıb etr)e:-;ı 

pek tabiidir 
Sovyet Ru~ya Ingiltere ·\'e Frnns~ı 

jJe anlaşaınamış olmakla beraber bu 
anlaşamamazlığın Sovyet Ru~ya) ı 

garbdaki menfaatlerinden ve esa't.l 
müşterek olan mUdafaa hatlarından 

asla uzaklaştırmış ve sC'yircı vaziye -
tine a;okmuş olaınaz Değıl Romanya~ 

nın taksime ugraması, bir ku\·vt:tli ve 
yabanc:ı dcvh:tın Karadcoıı.e ınmc.s. 

Balkanlardaki niı.am ve istıkrarın dc
ğışıkliğe ugraınası. şarki Akdenil. 'ie 
Karadeniz ı;tatükosunun bozu lmnsı, 

hatt~ Polonyanın baştan başa ıstıl"!,. t 

uğr<:una.sı ve istikl3linın ort.ıdan kal-
( Deyaın ı 3 üncü sahifede) 

.. ~· --- '• - . 
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Bir düşman daha: Polonyanın 
çamuru 

\.UB\.IN 
\ >:' 

Polonyanın farkındaki bat.ak hkla.n a 09tf'r ir harita 

- ·ı 

Bütün cebhede Almanlar 
Mukavemete hazırlanıyor 
Parıs l J (Jiususi) - Gazeteler, 

yüksek asker i şüranın toplan !ısın
dan sonra. Fransız ve İnı:ıiliz or -
d_ularının genış mıkyasta taarruz 
hareketine geçmelerinin beklene
bileceğini yazmaktadırlar. Gene -
ral Gamlen ıle General İronıtid a
rasında yapı lan görüşmelere bil
hassa ehemm iyet verilmektedır. 

Londra 13 (Hususi) - G ar b cep
hesinde Sarbrük'e kadar ilerlemiş 
olan Fransız kuvvetleri, bu sabah
tan itibaren şehrin ııerisinde bu -
lunan Sij(frıd hattının ön istih -
kumlarını şiddetle bombardıman 
etmeke başlamışt ır Fransız tayya
reler i de bombardunana iştirak 
etmektedir ler. K uvvetli topçu faa· 
liyeti umumi taarruzun başlamak 
üzere oldu:U zannını vermektedır. 

Pari.s 13 \A.A.)- Pelit Parisicn ga
zatesinde Ch arle$ Morice garbdcki 
askeri harek~t hakkında ~öyle dernt>k· 
tedir: 

cFran.sız kıt'alar1run Sarrebrucke 
hareketleri sarahatle genişlem(•ktt' ve 
daha şimdıden laoliyetten n·.ahrum 
katmış olan bu büyük endU~tri ı;;ehrini 
pek ciddi b.ir şekildt• tehdid eylemek
tedir Alman tebliğinde topc;u kuvvet
lerimıı.in Sorbruktekı hava n1eydan1n1 
bombardılT'~ın ettikl<'rı iL..rnı oltnımak 

tadır. 

Fnkat bu hakikatı olduğu gibi itir.ıf 
etmiyen ilk itiraftır Çiınkü: TOP\U 
kuvvetlerimiz 24 l'aattenberi ha\'a mry
danının şimalı garbisü1d('ki ınıntak<iyı 

ve Saint. Armolt' kadar !';:;. rbruktın dı~ 

nıahallcledni ateş oltına almış bulun
makt...'ldır 

Almanların Sarlırukun arkasında; 

şehrın ~imalinde hazırlanan ıncvzilere 

Cepheye &"iden btr Polonya süvari mııralJ'ôz bölütü 

kadar geri ç~kiln)ek mecburiyetinde 
kalacakları zaman uzak değildir 

Şurk cuphesinde 
Lunrlra 13 ( A.A.) Pomorze w Poz-

rı.P.nda bulunan Polonya ordusunun 
Ptllonya kllV\'t:tlerinin kım-ıı külliı:;i ıle 

jrtıbat temin etmi:,ı oldukklrı Varşova 

tar;ıfından nt-~roltınan rPsml bir teb
Jiğdt tC'yıJ olunmaktadır 

Bu h:bliğdt• bildıritdiğine gt.ıre Pcı. 

Tı.r-nc - Korıdor orduF J !\fodlin c:va 
nna k<ıda. ıl<·rliycrek kı~mı kullı ile 
ırtilJ.at veyda <"tm~tir Bu ordu ıımcti 
AJrnanlarla çetin bır ını.ıharebeye gı

rış.ni~t .. l 1rb bütun şiddetilf> dc\.•anı 

l·tnı<•ktcdir. 

Poznarı ordusu lSC' ş..ırk ıstıkame -
tındı.• Y!Jhın11 kt'scn kuvvetlerle bir 
kaç ke'"t şiddl·tle çarpıştıkldn ~)nra 

ınuntazam lıiı rirat hareketi yaparak 
yalnız Varşc\anın ccrı ıbu garbısinde· 

• • • • • 

ki polonya kuvveUerHe temas etmege 
değil, ayni zamanda Lodz.ı io;tirdad et
meğe de ni'uvaffak olmuştur. 

Va~o,·a ordtısu i~e muvaffakiyetle 
neticelenen birkaç çıkı~ hareketi yap
mışbr. 

Bütun diğer cephelerde Almanlaı 

nıuvaffak ı...Jaınamışlar \'e llerliyeme
n1lşlerdir. 

Alınnn hava kuv,retleri uğradıkları 
atı.r zayial dolayısile faaliyetlerini 
mah~ · derecede .u.altınışlardu 

VAR$0VA :\llNTAKASı . 'DA 
si'Kl 'NET \'Ali 

\'ar~o\·~ 13 ( A.A )- Varşova mın

taka~ınd" nı~bi bir f;(ıkıJn hukilm &Ur
mektcdır \'::ırşo\'"a ~ nizonu motorlü 
c-urlta.mlarır. yardımıle bırkı.11; mu -
vaf.t'akiyetlJ taarruz yapm1$tır 

Bu arad:ı üc,; AlrnaıJ tcı.nkı tahrib O· 

anmuştur 

Parisin etrafında sığınak siperleri kazıl ıyor 

Bükreşte havadan 
korunma hazırlıkları 

\ Şehrin dünden beri kadın ve 
lçocuklardan tahliyesine başlandı 

Bunlarm aı--...smda birçok mü.hen-Bulu~ 13 (A.A.)- Bül<reşte muh- 1 
teınel hava hücumlarına karşı ne su- d isler vardır. 
retle korunulacağını öğretmek üzere 
bir takım tedbirler alınmıştır. Bütwı 

tramvaylar kül rengine bo)ııan.mışlır . 

Gazlere karşı tahalfuz. ekipleri ve kurs
larının miktarı arttırıl.mljb.r~ 

Paytahtın bütüo mahallelerindeki 

Bunlar eylıiJün 9 unda 18 Alman 

bombardım n ta.y7aresi tara.t'ındao 

L vo'un bombard.ıynan ı esnasında ha

Zlr bulunmuş olduktarıru !1öyle~l.er
dır. 

çocukların vilôyetlere naldı itin hazır- Bu tıanareler 1an&m bombası at -
lıklar yapılmaktadır m.ışlardır. 

Polonyadan gelmiş olan bütwı Fran- TBy.J"aretiler; Dilhassa istasyonu, al-
sızlar bududda Romanya mmıurlan kol d polanm ve gaz.ometreJeri hedef 
tarafından kendilerine gösterilmiş o- ittihaz ~tmişlerdir. 

lan iyi muanleleden bahsetmektedir - B irçok mermiler nrlerin tizerlcrine 
t ler düş:mUştli.r. 

JBu sabahki trenlerle 
1 gelen yolcular 

Üç Alman mütehassısı da 
vazifelerinin başlarına 

Türkiyedeki 
döndüle r 

dır. Hükümet bütün halka mas -
ke'.erini vermiştir. Parıste herkes 
omzunda maskesi ıle dolaşıyor. 
Mısır hükülll€ti sulh cephesilc be
raber oldui{u halde bize italyada 
büyilk nezaketle muamele ettiler. 
İstanbulda bır iki gün ka'dıktan 

Bu sa bahkı s .. m plon ekspresi vel 
konvansiyonel u-enı şehrimize faz-1 
la miktarda volcu getirmiştir. Ge
lenler arasınra. Mısır Kralı ma - \ 
ıeste Faruğun akrabasından Pren
ses Melek il<• İstanbul İtalyan mek-ı 
tehi müdüıiı. Alman lisesi profe -
siır erinden ikisı. Demiryolları Es-
kişehir kısmında çalı,«an Alman sonra Mısıra döneceğim. Mısır 

Kral ailesmdt'n Avrupada ~·alruz 
mtihendısı Gerstner, Çukurova ip-
lık fabrikası mütehassıslarından Prenses Şivekar kalmıştır ki o da 
A!man Çaha. hukuk fakültesı a- 13 eylülde vapurla Mısıra hareke t 
sıstanlarından doktor Faruk, beş edecektir • 
Türk ta'ebcsi. ikisı doktor 6 iraniı, I Isviçre ile yenı ticaret muka -
2 Efganlı. 10 Iraklı, ikı Hindli, 'clesı müzakerelerine iştirak eden 

Paris 13 (A.A.)- Ask~1ıle;tU.ailı'niş ı .)'l'fll ıs' s perlcr k :::18~ t•, sl·ı - 1 sın<"_ karşı !iıı!ınak ·azifesıru görecek 
birçok amele kıt'alnrı dı.inder itiba· nuslarctır Jerdiı , ik Yul(os!av vardır rwyctımiz a1.ac~"dan Atıf da bu 

Münevver bir Bayan olan Mı - sab2 • ~e mıştır Öğrendij!ımıze ııô
sırl, Prenses Melek bir muharrı- r e :r; • • .ereler bıtmıştir. İsvıçre
rımıze şuniarı anlatnu ·tır: Iner•n Türkiyedcn alacakları bul!

• Fransa çc k sakindir. Halkın day H' dıf(er zirai mahsuller etra-
Al;;~ı;e; P~

1

le~;~ad~ki
1

'bÜtÜ·~"'R:kolteyi topluyorlar! 
Bern 13 (A.A-)- Polonya sctareth:ı- .

1 

oldugu k flaı ihtiyat tokla~ vtlcııde 

nesinin Pat ajansına <ıtfen bildirdiğine getirme~t "-alış1naktadırlar sebzeJer ekmektedirler PolonyoJ aha-
göre Polonyada bulunan A1ınan kıt'<ı1arı I Alm<ınl:ı.r tardfındao t kıl edilen hu- tisi, bu yüz.den şimdıdcn açlık <;ekmek-

:randan da patates, pancar ve muhtelıf 

erzak mü~adere etınekte ve mtin1kun s.ısj ekipler rt'koltcyı kaldırmakta bır tedirler 

Atlantikte dokuz Alman tahtelbahiri 
Nevyork 13 (A.A.)- cArandora> ıs- ı h.rıl<Je Ne\'~o ·k ~eın 'stı ~. 1 biıyük bi" gayret göstermek mecburi-

mindeki İngiliz gemisi 441 yolcuyu ve V~ıpurutı ka)ıtanı Okyanosta !• ~ ycl.inde kaldığını söylem*tir. 
17 milyon altın doları hfunil oldu"u ın.an t;, telh.:-ıblrındcn kurtuln1aı. <;ıı 

-- -
YAKINDA 

Son Telgraf sütunlarında 
bulacağınız romanlar 

FIRTINA KAPTA N 
H amidiyenin maceraları 

Yazan: BAHlltİ YAGIZ 

••• llJEHMEDCİK GEÇİYOR 
Milli Roman: İskender Fahreddin 

••• 
MAKEDONYADA CENKLEŞEN 

TÜRK 
Reşid Paşanın hatıraları 

••• 
AKDENİZ ADALARINDA 

TÜ RKL E R 
Yazan: Ziya Şakir 

Mevcad .. oma.nlarımıs ve tefrlkaJa. 
nmız tufly~ ediJd ik('r sıra ile bu 
eserleri Dtfr l' başlıya.<'abz. Bu eserler 
m evsimin en kodtt11l ewr1eridtr 

-

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 

Almanlara göre Vistül 
cebhesi yarılmış 

(Gaze1f'miz maklneyf' verillnci7e ka
dar aldıiımız radyo ba'bforJerlni ora ile 
dtK tdiyoruz. 1\nea.k radyo neşriyatı 

mühim bir propa«anda \: asıtası haline 
ıeti rildiii i( in bu haberleri, hlln&'ile
rinin doiru ''tY• yanlış olduiunu kes
ilrmt"k m ü.mk un olmadıta için, daima. 
ibti~at ka~·dilr telıikk i etmek ıaıımdır.) 

Vistül cehheııi yarıldı mı ? 
Berlin 13 (Radyo) - Bu sabah 

ne.redılen resmi tebliğlere göre, 
Vistül ve Karpat orduları <kneral 
Gıiring'ın kumandasına verilrniş
tır. 

muştur. Alman orduları Lublene 
doğru iler !emektedir. 

Almanya ile bjr ademi 
tecavüz paktı 

Roma 13 (Radyo - saat 11.15) -
Moskova siyasi mehafilı, Türkiye
Almanya arasında bir ad.mıi teca
vüz paktı akdi ihtimalinden ba.Jı
sedivor. 
V ar§ova kumandanı maktul 

düşmüş 

yegane endısesi hava hüc~~ fında mutabık kalınmıştır. ~ 

İtalyan harbe k.arışmıyacak 
Parıs 13 - Muswlını'nın gaze-1 mek ve harbe karışmamak olduğ'u

!esı o~n Popolo Ditalya yazdığı 
bir makalede. İtalyan milletırtn nu ve hi'ıkılmetin bunu temine ça-
vazıfesinin. çalışmak, istihsal et - !ışı.cağını söylemektedir. 

ÇERÇEVE 

Bu ne iştir? 
Bana sorarsın.ız henüz hart> olmuyor, korkun( ve yepyeni bır re,,.ı üsl(JbQ 

içinde. Şelupiı"ın kemilllerinl 1Uı>er1ecek bir dram hazır~. 

Taş devrindeııberl in1ıaD tcıpltıluldan arasında ıreçmif hi\'bir boğuıma 1831 
dakl kadar ga r ib. esrarlı, .rinai Ye cilveli ol.ı:NHb. ' 

Avrupa şar.1'1nda 30 mil7mıJuk bir mıl1etiıı l<aııma ırırı;ııorlar, asker değil 
çoluk çocuk oluyor, ~kerler delil bdıntal" ve ıat.iya:rlar muda:faa ediyor. 

Alman tebliğlerine göre D11"7dan m uhattbeai bitmelt, Polon;ra teblıg lerlne 
nazar~". başlamak. üzere. Bır milleti &<tcı.ak ııWrineleriaden a~iriyorlar buğday 
gibi ogütliyorlar, kıyma tarudan dofroyll<lar. Polc>nyadak.i h3di>eler.' bugun 
için ben harb derneğe utanırım, kı1'11 demeli. 

Polonya ordusu bugü.nlude bir LehiE-tan Sakarya(;,t ıtıda etlemedikı_;e, dCt4-
külen sivıl halk kanını tazmin etmii sayılamaz. 

Avrupa şarkında kıtale uj;n;yan bu millete karşılık, pr~, halt ve burnyet 
mud.ıfaacılarının cephesinde ea büyiik. cilve, en derin ukde' Harbin 13 undl 
günü gelmiş, fakat iki geçi lmez hat arasında Oncfi mancalarmın endaht nüma-
yişlerinden başka hiçbir fıKıliy umulduğu gibi inlıışaf elmtmiştir. 

Bu ne iştır, ne oluyoruz?. 
Sigtnt hattı kAğıdhelvum.dan yapılmış olmadıima ve sahlblerl ona gu, enıp 

şarka saldırdığına gore ya müttefilllt'I' kendikTI;; b:ışka g d arıyacıık, yalıud 
milyonlarca çocuğunu ölüme dirüp onu yarmala ç3l113cak, Üçüncü bir ihtiıru:! 
varsJ s:ôyleyin! Halbuki ne birinci, ne de ıkincı ibtanolc aid, e!imizdc benuz h!ç 
bir al~mct yok 

Po,oııyada Almanlgrın gırıştiğl 
R"n ış mıkyastakı ılerı hareketi 
dundenberı durdurulmuş1ur. Şi -
maide En~ ıE'hrı mıntakasırdaki 
_ ddetlı Alman taa:TUzu '<ırı'mış-

tır. Varşova önüne kad: r gtlen 
sav,et yıkılmıştır. Netic.denen Ra
dom muharebelerinin setir mu -
harebeleri olduğu anlaşılmıştır. 

(Devamı 3 ünrii sahifede) '1111'11111111'111'111ıı'111Jı111'-"'-lılllllllıı'11111111'111J ) 

Vıstiıl cephesınde tayyarelerin 
al<' i ıle vapılan büyük taarruzda 
Alman ordusu Polonya müdafaa 
l ephe$ını yarrnağa •. uvaffak ol -

Berlin 13 (Radyo) - Varşova 
kumandanı, Alınan tayyarelerinin 
son hücumları esnasında isabet e
den bir bomba parças:le maktul 
dü~üştür. 

(Dcrnmı 3 ünrii • ab ifrde) 
Yoksa birinı mi beklıyorlar, zıyafet masasında da'\·ethJerden biri mı eksik" 

~dB FAZD, KISAK ÜREK 
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1 
POLİS 

YE: 
1\IAHKE!UELER 

• 
ı 
1 

Borsada 
Nizam 

Bisikletli 
müvezzi 

i 

YLRU:RİSDF.'i GEÇTİ.\( 

su var. Evvelki l'Üll su tahsildarı 

,ıeldi. Jo aylık para istiyor. Fakat, bak
tık ki, istenen para, ilkbahar aylarına 
aiddlr. Halbuki, biz, bu hanede yal
nu oturduk .... 't-rt-de l"e de . ehre IÖ9 
ed('Cefiz. 

/ki QClk gÖz Dışandan iş yapanların Dünyaefkarıumumiyesi 
f 'Vesikaları iptal edilecek Bütün dünya efkim umumlyesl Po-

Posta idaresi yetmiş 
Bisiklet getirtiyor 

İki uc: ay ~ar ki. Taksimden Har -
biye t rafıns doı-ru citmemfıtim. 1\Ie
ier. st:ınbulwı bu koı;e.si ne kadar imar 
edlbnlş, &u.slenml:;, pU.Slenmit, ıuzel-

1 mlş!. ı\,.kol un, doJrusu •• 
Bfr kere o 7olun ort~ ında retuJ ta

bir olunan çiçek tarhları daha ziyade 
gellpnlş.. Sonra efendim, Tal<.slm bah
ç ıı brh ve tanzim edllınlş .. Ki.ibik bir 
antre yapılmış •• 

lfele, cer ceetJ im i('iD, bahçenin 
ıklaruu ıordwn, bayıldım. Bundan 

sonra, efendim, llarbi)'edekl o yeraltı 

h ! ı tamamı Dmlf.. Vali.konatı cad
d ine &iden yol ıeoişletllmlf.. Fakat, 
nfl!cnse. Uç aydır, hila ik.mal edile -
m eml'j ... 

Sonroı, dondum matba.a1a celdlm... 
Bh:im caddede toz bulutları blrbirle -
rfnl kovalıyor, m.il7onlarca mikrop 701-
cuları bombardıman ediyordu. 

N,\KIL VASITALARINDA 

BOZLK PARA İŞİ 

Dün, l"&rlb bir lesaduf oldu. Blndl
f!m ikl tramvayda ve bir olobusle bl
l<lçllerle prtlak l"trllata 1"elmembe 
raııuk kaldı. Halbulr.I, aramızda bir 
Danıtc" lhtil.Uı vardı. ne de Koridor 
m.esele&I... Ef,ndiın, butu.n mesele, tJo .. 
&Uk para dava_,. ld.L 

• ·e tramva.rlarda, ne de otobu.steıd 
bllelçlde bozulr. para yoklu. Bu derd, 
seneler var ki devam eder durur •• Bal· 
buk.J, halledilmesi ne kadar basit bir 
lflir. Tramva:r veya ol-Obüs lda..,lerl, 
bU"tçUerlne her sabah bir miktar a
vans bozukluk vermelidir. 

t)ç dofa se:rabat etujlme nazaran, 
üç deta. .. ında da bı.iyiik para bozdur
maia Jr..alkışhjımı anlıyarak, fU ıüıı

lerde mira> :redlilme Dhib olmaJ'lllll. 
[Tç ayrı nakil vasdasında da boz -

dormata leıebbus ettlilm bep aJ'Df 
~I Ura idi. 

PARA TAii İLİ iCİN 

i;ç Y BEKLİYOR 

Şo Kadıköy larafmm sular idaresi 
•e Omur şeydir. Anlatayım: Efendim, 
biraz hava almak ıayesile, bir sa:rfl;re 
köyüne 1"itllk. Evlmbde Elmalı nam 

CUlIIILKİYET: 

Nadir Nadi soruyor: cHarb kısa sü
rebilir mi?> Alman ordusu kısa bir 
umanda Lehlerin işini bi~ekti. Da
vasını garb devletlerine kabul ettire
cekti. Halbuki evdeki pazar çarşıya 

uymadı. İki kuvvelli taral arasında ve 
büyük bir cihan davasını hal uifun
da ~l.ıyan bu harbin uzun silreceil 
tahmin edilebilir. 

TAN: 

-S:biba Zekeriya Sertel Başvekilin 
nutku münasebetile, Türkiyenin bil ... 
tün devletlerle iy1 münasebeUerin.d.en 
babsedıyor. Almanya ile de aramızda 
doğrudan doiruYa siyasi bir ihtilAf 
yoktur. Fakat Almaııyarun ııarka doğru 
,.ayılmak slyaseUni bildiğimiz, bunu 
Alman liderleri muhtelif vesilelerle i
lin etmiş oJduklan it;indir ki. müte -
7akkız davranmağa mecburuz. 

\."AKİT: 

ım Us harb münasebetile tasar -
ruf mevzu •nu ele alıyor. Eski büyük 
harbin ilk günlerini hatırlıyoruz. Bu 

No.36 

Başka zamanlarda, bövle bir va- ı 
zı yete düşen bir insan, POiisi im
dad.na ça~rabilir. Halbuki Temp
lar smdiye kadar böyle bir usule 
hiç müracaat etmemisti. Nevyork 
polisinin kendisini kurtaramıya -
cağını pekala bilivordu. Bilakis bu 
POlis Tempları yakalasa, cinayet
lerinden dolayı hemen tevkif e -
deraı. 

Orkrid ile Yild'i yakından tet -
<l<ike fırsat bulan Templar Ameri
kan adaletinden artık ne beklene
bilecel!ini pkil.la anlamı ·tı. Bitaraf 
bi~ mahkemenin kendisini mah -
kiım etmesni kabul ediyordu. İyisi 
m böyle haydudlar tarafından 
kaçırılması daha müraccahtı. Çün
kü ne deolsa, bir kurtuluş ümidi 
her zaman vardı. 

- Templar ölümü ilk defa ola
rak mı. bu kadar yakın görıiyor -
du' Fakat şimdi vaziyetin son de
rece ciddi ve tehlikeli olduğunu 
anlıyor, nicin lüzumsuz vere bu 
lkadar cür'et ve cesaret gösterdiği
ne adeta pişman oluvordu.· Fakat 
yüzünden de endisesini hiç izhar 
etmiyordu, otomobil durdu. Fe -
ribota binip karşı tarafa gçecek • 
terdi. Templar sordu: 

- Ne o? Jersey tarafına mı gi-

T.ab.stJdann lfade:-ıiue ,ıOre, bi:& bu 
parayı vermeli lmlı;iz.. Yazın, bizim 
sarfettll1mb mıyun bedelini dt-, üç a7 
sonra, ev sahibi verirmiş .. 

Benim bu ht'saba aklım t'rmedi. A
caba, sular fdareı,i alacaiını tahsil i
çin, neden böyle uç ay bt-kllyor?. 

14 YAŞINDA ÇO(;l'K 

l\IETBES SAllİBİ 

Son cünlcrin en şayanı dikkat mu
hakeme hav4dl"l, metrC!iinl yarahyan 
dellkanhnın macer~uoa aid ola..ıı idi. 
Ortada au9 var. Bu da, koskoca deli
kanlı olu bir su~lu var. }'akat, nu • 
fus kiiıdma ri>re, suçlu daha çocuk ... 
Afı:ı süt kokuyor. Yatı da. 14 •. Dalbu .. 
ki, mahkeme heyeti huzuruna ,ıetlrl

len vatan~. tse. iri yarı bir erkek •• 
Gelin de, ah:, işin içinden çıkın .. 

Tabii. mahkeme, suclunun, hakiki 
yaşının tllllbU edilmesine karar ver -
mlş.. 

EsaMD 14 7aşmda bir çocojun met
resi bula.nmaaıru, ve uzun zaman 7a
tadıfı ba metreslle ,ıeçlnemiyerek, 

k.avp etmesini, sonra da, ouu :'!ıra -
lamaıımı, pek alı ıl alını7or. 

EVLiıJıt HAYATININ 

MUHTELİF DEVİRLERİ 

Evlllliin Uk allı ayı bal rtbl reçiyor. 
Sonra anms teker renk oluyor. Bu da 

tö1le bir altı ay sürüyor. Sonra., lf 
mublm lbWiflar devresine rlrl1or. 
Kav~a, ailrWlü.. Ve bu da şöyle bir 
lkJ sene aüriiyor. Son.ra, ha.fil t.ertib 
anlapn•••ra dotru bir devir başhyor. 
Nlba:ret. aradan bet altı yıl l"•Çtl ml, 
artılr.: korkmayını.ıı:. İhtilatlar halledll
mlştlr. Otink:ü, evli o'duiunuzu bile u
nutu.J"onmım. Bir ltiyadla hayat, 0-
mür deYalll ediyor. 

Yukandakl satırl;ırı bir Avrupa mec
muası 7&E17or. Btlmiyorum, siz bu 
fikirde mlalnlz?. 

AHlfi:D RAUF 

harbın miltarekesl ı 918de imza edildi. 
İngiltere bugilnku harbın de üç sene 
sürecelf.ni be:;ab ederek hazırlanıyor. 

Eski tecril.belere istinaden fimdi her 
memlekette ıeniş bır tasarruf hareketi 
00.,la.mJ.Jtır. Çarpışan memleketlerin 
aldığı tedbirler, ateş haltı haricindeki 
mem.lcketl derin derin düşündürmeli
dir. ZJra bua-ün sulh içinde bulunan 
memleketleri harbe karaı sigorta eden 
hiçbir teminat mevcud değildir. 

YENİ SABAH: 

Ho.e,1n cahid Yalçın Almanların 

1914 hududlarının iadesi ile iktifa e
deceğine dair Roma radyosunun gayri 
resm1 Dell'f.ratını bir tecrübe balonu 
olaralc telAkk.i ediyor. Fakat Lehısta
nın Al.maı:l;;Jaya 1914 hududlarını ve
rerek sulh 78pmasına imkön var mıdır? 
Alın~ bu hududları elde ederse, 
Rusya nedeo bundan mahrum kalsın? 
Bu halde Lehistan tekrar payla$ılacak. 
mı? Al.maı:l;;Janın bugün mtlttetik Fran
sız ve İncI.Uz kuvvetleri karşısında ne 
yapacaıim bilmiyerek kı\'randığt an
laşılıyor. 

diy_orw:! 
- Evet, sizın hava lt'bdil•nden 

hoşlandığınızı biliyoruz da, onun 
için .. 
Şoför «:apıdan eğildi, otomobilin 

feribot 1>8.I'&sını ödedi. Dört yolcu 
beklemeğe başladılar. 

Templar o zaman Valkros'la ko
n~şurken alay ettigi Amerikan 
metodlarııun ciddivetine inandı. 
Amerikan metodlarına göre, oto -
mobille dolaştırmak. ne oldujiunu 
simdi daha iyi anlıvordu. 

Söne11 sigarasını attı. Bir elinde 
tabancayı Tempların ııöğsüne da
vamı.ştı. Serbest kalan elite sağ ce
binden buruşmuş bir paket çıka -
rarak, .Azize• e uzattı: 

- Bir slı;ıara daha ıçmez misin? 
dedi. 

- İdam mahkiımunun sigarası 
değil mi? 

Templar bir sigara aldı. Maksi 
hasmına mezbuhane bir harekette 
bulunmasına meydan bırakmamak 
için yııımıış •bir kibrit uzattı. 

Her iki adam Templar'ın kulla
nabileoeği bütün hileleri biliyor • 
lardı. Onun için hiç bir şeye it • 
madları Yoktu. Templar tekrar 
arkaray yaslandı müsterihane si
garamıı içmeğe koyuldu. 

Birdenbire, alakasız bir tav:ırla 
- Fay Ed\•ards ismindeki bu 

kadın kimdir? 

Geçen sene ilkteşrinin 23 üncü günü . .. , . lonya taraftarıdır. Bunun sebebi ne -
arkadaşı Nabi! ,ıe birlikte, Tahtakale- Tıcaret Vek~letı, İst~bul c1caret dir?. Sebebi '"dur ki; Polonyalılar, bo 
den geçerlerken, sandıkcı Mehmedin borsası da dahıl olmak uzere mem- mücadelede ta.nıa.men masum, günah-
dükkaru onünrte bulunan tahminen 150 leketimizdeki bütün ticaret bor - sız ve mazlüm bir haldedirler. 33 mll-
kur1.11 kıymetindeki sandığı talan Ab - salarını esaslı bir şekilde ıslah et- yon Polonyah rahat, asude, evinde, 
dullahın muhake~esJne dUn Oçuncü meğe karar vermistir. barkında otururken, ani olarak bir ta-
sulh cezada devam olunmu11tur. 1 Bunu teminen yeni bir 4 ticaret arruza uiramış bulunmaktadır. Bu 

HAdise günü AbdulUlh ve arkadaşı borsası kanunu> projesi hazırlan- taarruzun esbabı muclbesl yoktur. 
Nahif çaldtkları sandığı Tahtakale yo- mıştır. Bu proje önümüzdeki top- Mutlaka bir muclb aebeb aramak ıa-
kuşundan çıkarırlarken, sandığını dili<- lanacak olan ticaret odaları kon - zım ~ellr ve bir de isim verilmek lcab 
kitnın önUnde görmjyen sandıkçı Hacı gresinde de tetkik olunduktan son- ederse, buna, rce: İhtiras .. diyebi-
Mehmed derhal dıµrıya çıkmıl ,.e bu ra hemen Büyük Millet Meclisine liriz. 
iki açıkgozun yanına gıdcrek, sandıgın verilecektir. PolonyaWar, a.n'anevi kahraman ... 
sahuı olduğunu söylemış, sandığı ne- Yeni kanuna, borsada satışları lıklarmı Köııte.rerok bütün kuvvetlerl-
reye götüraüklerini sormuştur. Suçlu- icabden maddeleri dışarıda satan le, vatandaşla.nnı müdafaa edJyorJar. 
!ardan Nahil; hamal oiduklannı, san- tüccarların vesikalarının hemen Bllbassa, Vart0nnm müdafaasında 
dığı kendiıerine adını bılınedikleri tık- iptali gibi mühim bir kayıd da Lehlllerin Köst.erdlklerl ısrar ve bara-
11az bir sahsın teslim ettijini söylemiş konmuştur, ı ret her türlü tAtdirin fevkindedir. 
ve yokuşun başında onu bekliyecekle- Diğer taraftan ·bazı ufak ve mu- Bugün yapı.lan muharebelerin el • 
rinl illve etmiştir. ame1esi az ticaret borsalarının bette bir neUcesl olacaktır. Fakat, a-
Sandıkçı onlardan sandıgmı geri al- liiğvolunacağı ve buna mukabil de caba, bu netice lı:lmln lehine ve nasıl 

dığı gibi, kendilerini de mahkemeye bir iki yerde yeniden borsa açıla- tecelli edecektir?. Şimdiden, yine bü-
vermiştir. cağı anlaşılm·r aktadır. tün dünya efk.i.n umum.iyesi, bu nokta 

Yapılan duruşma sonunda Abdulla- üzerinde de hükmü.nü vermı., bulu. -
hın 3 ay müddetle hapsine karar ve
ri.lmlj, fak.at bazı ıebeblerden dolayı bu 
ceza 10 güne indirilmiştir_ 

Hammal dediğin böyle olur 
Ohannes adında bir sahsın; evine 

götürmesi için kendisine teslim ettiği 

20 lira kıymetindeki eşyasını satmak 
suretile, emniyeti suiistımal eden ha
mal Öıner oilu İhsan dün asliye ikin
ci cezada muhakeme edilmi~tir. 
Davacı Ohannes mahkemede ;jUD

ları söylemiştir: c:Hamal İhsanı birkaç 
yıldanberi tanırım. Kendisine itimadım 
vardı. Aradasırada Yalovaya gider, o
radan satın aldığım öteberiyi, köprüye 
çıktığımda, evime &ötürmesi için İh
sana verirdim. Bir gün yine Yalovaya 
gittim. Oradan 10 tavuk, 850 yumurta 
ve iki kilo kıyılmı$ et aldım. Bunları 
köprübeşında İhsana teslim ettim, e
vime götürmesini sOylcdim. İhsan al
dığı şeyleri doğruca ı;arşıya götürmU, 
ve satmıahr.> 

Hamal İhsan ise suçunu inkar ede
rek, şunları söylemiştir· 

c- Ohannes vapurdan çıktıktan 

sonra, eşyasını bara teslim etU. Ben 
bunu, rıhtımdakı otomobilin yanına 

götürdüm. Biraz sor.ra Ohannes geldi: 
- Bu eşyayı evjme 10 kunısa götürür 
müsün? dedi. Kabul etmedim. F..şyayı 

orada bıraktım ve gittim. Ben onun 
malını kimseye satmadım.> 
Duruşma şahidelrin mahkemeye 

celbleri için tehir edilmiştir. 

Ticaret ve sanayi kanunu 
değiştiriliyor 

Mevcud ticaret ve sanayi kanu
nunun ihtiyacı tamamile temin et
mediği görülerek bunun dğiştiril-
mesi kararlaştırılmıştır. 

1 Bu maksadla yni bir kanun pro
jesi hazulanmış bulunmaktadu. 
Yeni kanunun önümüzdeki ay -
larda Büyük Millet Meclisinde 
müzakere ve 1 kanunusaniden iti
baren de tatbik olunacağı anlaşıl
maktadu. ---Ticaret odaları kongresi 

Önümüzdeki ayın 28 inde Anka
rada toplanacak olan ticaret odala
rı kongresi için dün Ankaradan 
şehrim"e yeni tebligat gönde - ı 
rilmiştir. 

Buna göre kongreye İstanbul, 
Ankara ve Izmirden üçer murah
has iştirak edecektir. Diğer tekmil 
ticaret odaları ise yalnız birer mu
rahhas yollıyacaklardır. Kongre
de menşe şehadetnameleri mese -
lesinin de esaslı bir şekilde konu
şulacagı anlaşılmaktadır. 

nuyor: 
Zafer demokratl&rmdır. 

Geçenlerde Alınan l\laresali Görln-
K'in söyledtti nutuk, Alman davasını 
müdafaa ve t.eşı-Uıe yaramadı; bllikls, 
haksız bir taarruzun bir kere daha, 
hakikaten hakstz olduiunu meydana 
koydu. Bitaraf nıemleketler matbuatı 
ve siyasi mahfellcrlnde dahi, hlo de iyi 
bir tesir bıraknuyan bu nutuk, daha 
afırbaşlı olma.k iktiza ederdi. 

Var mı bize yan bakan?. 
Mealindeki töı.e, bUmiyorllZ, nutuk 

ismi verilebilir mi?. 
Her ne olursa. olsun, her kim ne 

derse desin, Polon7ahlar, masum ve 
bl.rünah oldukları için, bütUn dünya 
efkirı uınumiyesl kendileri ne bera
ber bulunuyor. 

llF.ŞAD FEYZi . .., 
Tramvay ve otobüs kazala

rında ehli vukuf 
Tramvaylarla otobüsler arasın

da çarpışmaların mahkemelere in
intikalinden sonra mahkemelerde 
vazifedar kıldıkları ehli· vukuflar 
şimdiye kadar Belediye mütehas
sıslarından teşekkül etmekte idi. 
Bundan sonra mahkemelerde ça
lışacak ehli vukufları mahkeme -
!er doğrudan doğruya ve dışarıdan 
seçeceklerdir, 

Mektubların sahiblerine daha 
sür'atle verilebilmesini temin için 
posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü esaslı bir cbisikletli mü
vezzi teşkilatı• vücude getirmeği 
kararlaştırmıştu. Bu maksadla 
şimdilik 70 bisiklet satın alınaca.k
tu. 

Bisikletli müvezziler şehrimizde 
peyderpey çogaltılacak ve diğer 
yerlerdeki merkezlere de teşmil o
lunacaktır. 

Belediye ıçın yeni vergi 
matrahları 

Muhasebe murakibleri İstan -
bul meııkez kazalarındaki teftiş -
!erine devam etmektedirler. Bu 
teftişler neticesinde birçok vergi 
matrahı bulunmaktadır. Bunlar -
dan tarh olunacak yeni vergiler ü
zerine İstanbul Belediyesi varida
tının bu yıl bir misli artacağı tah
min o!unmaktadu. Bulunan yeni 
matrahların çogu Beyoğlu ve İs
tanbul semtindedir. 

Arkeoloji parkı için istimlak 
İshakpaşa yangın yerinde kuru

lacak büyük arkeoloji parkı yeri
nin istimlaki için yapılan hesab -
!ara göre 700 bin lira para sarfet
mek icab ettiği anlaşılmıştır. Hal
buki bu parayı bu sene bulmak 
imkanı mevcud olmadığından is -
timlak tehir olunmuştur. 
Diğer taraftan burada};ıi. arsa 

sahibleri ya arsalarının istimliik o
lunmasını veyahud da iruıaata mü
saade olunmasını istemektedir Be
lediye gu hususta tetkikat yap -
maktadır. 

Bakırköyde çöp Bt"prtleri 
İstanbul Belediyesı görülen lü

zum üzerine Bakırköye de çöp se
petleri koymağa karar vermiştir. 
Konacak çöp sepetleri hazırlanmış
tır. Bugünlerde Bakırköye gönde
ri'erek yerlerine konulacaktır. 
Diğer taraftan son günlerde şeh

rimiz temizlik amelelerinden ekse
risi memleketlerine gitmişlerdir. 
Halbuki bu sene kadrolar daha zi
yade genişletilmiş oldugundan Be
ledive reisliği temizlik amelesi 
kadrosunu durdurmağa çalışmak
tadır. 

KOÇUK 
HABERLER 1 

İstanbulun su meselesi 
j VaU ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar 

evvelki ı-un birçok mue. ı;eseleri ı-ez-

I_ Avrupa harbinin çıkardığı meseleler -ı 

-------------- mi1, muhtemel hava tanrrıularına kar-* i~viçre beynelmilel nlüzaheret 
kongresine iştirake giden General dok
tor Besim Ömer ve Ahmed İhsan Tok-
gôz avdet etmişlerdir. * Et nakliyatı İ$ıni belediye altı ay 
sonra billiil deruhde edecektir. * Sular idaresi mildürü Ziya kad
royu Ankaraya r.ötürmü~tür. * Eminönü meydanının t.anzlıni bu
gU.nlerde ihale edilecektir. Yeni cami 
sedleri ~la öf4lecek, müteaddid re
riijler yapılacaktır. * Zehirli gaz kursları aybaşında a
çılacaktır. Evvelce bu kurslara gitme
miş olarılar dersleri takibe mecbur tu
tulacaktır. 

* Yolcu salonunun dahili tezyinab 
için bir dekorasyon ınilsab;;ıka~ı açıl

mc;;tır. * Alman tezgiıhlarındaki vapurla
rımızın kontrolünü yapan heyetimizin 
Almanya.da kalması tekarrür etmiştir. 

tı alınan tedbirleri cözden ı(eçirmlş

tir. Vali, bu arada, sular müdurtinü 
çağırarak, bir hava hücumu Uıtimaline 
karşı şehrin sularını temin eden be.nd
Ierln nasıl muhafaza. edllect'ilni, şebe
kenin tahrilli takdirinde Jcab eden ta
mlratın ne suretle yapılacatını, şehrin 
suya olan ihtiyacının ne suretle temin 
edJleceğini sormuşlardır. 

Bize öyle reliyor ki, sular idaresi, 
Vallnln son verdlll direktife kadar, bu 
mevzuları düşunmemiş, tedbir alma· 
mışsa, batta, bUtun bu işleri pli.nlarlle 
beraber ikmal etmemiş, hazırlıfını ta
mam.lamam1'51l, çok yaıık .. Esa~n bi
zim kanaatlmlı ,udur: 

İstanbul şt-h.rl sular idaresi daha 
mütehassıs Jdarecllere muhta~hr. Bu 
mühim şebekenin ba.,.na daha sali
hlyettar ve bilhassa daha en,rjik kim
seler ,-etirınek Jizımdır. 

BURHAN CEVAD 

Maksi şapkasını arkaya itti düşünmez. 
_ Niçin soruyorsun? dedi; be- - O mu' Hakikaten Felder'in 

bektir işte! sana acavib adam demekt_ıı.-hakkı 
Tem pi ar Maksi'den faydalı ma- va1 mış. Kime ihanet edebilir? Bü

liımat a!abilmek müşkül olacağını yük patrondan talimat götürüp 
anladı. Havdudlar üzerinde hüküm getiren odur. 
süren bu esrarengiz ve meş'um ka-1 Templar'ın kirpikleri bile oy -
dın sanki POiis romanlarında, va- namadı. 
hud zabıta filimlerinde vasıvan - Yan( portparol! 
tıplerden bırisi idi. - Evet, büyük patron namına 

Nevvork Gangisterleri için, ka- o konuşur. Patron ne söyliyecek-
duı ancak bir bebek. bir süs, bir se, o gelir bize söyler. Eğer bizim 
oyuncaktan ibaretti. Kolayca ka - de bir söyliyeceğ"imiz varsa, gider, 
zandıkları dolarları daha zevkli patrona söyler. Aramızda olup bi-
yemek için vanlarında bulundur- tenleri bilen birisi varsa, ~ da odur. 
dukları bir sefahet arkadaşı! Fakat Templar hiç yerinden kımıida-
Fay başka türlü idi. Çetede yeri mıyordu. Feribot ilerledikçe karşı 
yoktu. Eger casusluk rolü ornamı- sahilde yerlerini değiştiren fener-
yorsa... lere bakıvordu. Vaziyetinin veha-

Bütün bu m(liahazalarla Temp- meti ile hiç meşgul degildi. Yalnız 
lar Maksi'nin söyliyeceği sözlerin Maksi'nin her şevi böyle açık an-
hakikatle alakası olamıyacagını !atmasına hayret ediyordu. 
anlamıştı. Fakat ~-iııe sormaga de- Fakat çok geçmeden her şeyi 
.-am etti: bövle açık söylemenin sebebleri-

- Güzel kadın, dedi, hakikaten ni de anladı. Haydudlar, otomobil 
bebek gibi! Fakat size ne faydası turundan bir daha dönmiyecek o
olduğunu anlamıyorum. Kadınla- !anlara su söylemekte bir mah -
ra pek o kadar gü,·enmemeli! zur görmezlerdi. Halbuki başka 

Maksi acu gibi baktı: ı zamanda bu haydudlar kendileri -
- Sen oralarını anlamaz&ııl, de- I ne dünyanın işkencesi yapılsa, yine 

di, Fay'ın bize hizmeti çoktur. j Fay Ed\·ars'ın rolünü söylemez-
Elini alnına götürdü: I' !erdi. 
- İkimizin kafasını bir araya Templar sükut fasılasını bozarak 

getirsek, yine onur. zekiısına yeti- 1 dedi ki: 
şemeviz. dedi. 1 - Doğrusu şu büyük patronu 

Temnlar omuzlarını silkt:ı tanımak isterdim. 
- Öyle derler, dE>di. Bir kadın - Tanımak üzereydin amma, iş-

nekadar zeki olursa. o kadar teh- te bunu tecrübeye kalkmıvacak -
likeli olur. Kat'i,·yen emniyet et- tın. 

meğe gelmez. Günlin birinde bi- ı - Doğru! Bu adam saklanma -
risine gönlünü kaptını·sa, artık si- sını pek iyi biliyor. 
ze ihanet etmekten başka bir sev 'Devamı var) 

Leh tayyareleri neden Alman 
şehirlerini bombardıman etmiyor? 

(A.'jağıda okuyacatmız satırlar, bu mevzua işlna olmıyan bir yabancının 

kendi düşünceleri delildir. BJJakb .':\.vr upa matbuatı sütunlarında en Uerl l"elcn 
lhtlsas erbabı t&rafından itina Ue ya11~mış tetkiklerden alnımı.ş hulbalardn'.) 

1 eylüldenbcri başlıyan harekat Le -
histanın hava kuvvetleri için nasıl bır 
rol baztrlanınış olduğunu gün geçtikçe 
daha iyi gösteriyor. Lehistanın coğıD:i 
mevkii itibarile bu böyledir. Bugünk-.i 
Aimanyan1n bellibaşlı harb sanayi r:.er
kezi oaln Silezya, Bohemya ve Sak; 
gibi yerlerine nisbeten kısa bir zaıı,<.ın
da gidip dönmek. ve oralarını m·.1vat· 
fakiyetle bombardıman etmek gibi JM

k<inlara malik olan Leh hava ku··vc.t
leri Baltık sahillerindeki Alman 1i -
mantarını da dögebilecektir. Yin~ lü
zum görünce ve hava kuvvetl~ri A1-
manyanın paytahtıoa gidebilmek için 
ancak üç çeyrek saatten fazlıı. ist~n,i

yeceklerdir. Bır de Lehistanın tayya -
releri Avrupanın şin1alindeki vasi va
dilerin tizerinden uçarken hiçbir tabii 
maniaya rasiamıyor. Alp dağları, hattA 
jura ve Voj dağları gibi engeller de 
yok. Karakovf, Kaliç ve Pozenden kal
kacak Le.h tayyareleri Breslav, Dres-
den, Berlin ve Sivinmund'u gi -
dip döğmek için yolda yiık -
sekliği ancak 300 metreden faz
la olmıyan bir takım tepelerden 
başka bir arız.a ile karşılaşmıyacak -
tır. Kısaca g&T.önOne getirilen bu nok
talardan erbabının çıkardığı netice 
şudur: Coğrafl vaziyeti olsun, çalışarak 
biriktirdiği kuvvetin derecesi olsun 
Lehistan için tayya.releri vasıtaslle Al
manyanın mühim faaliyet merkezle
rini bombardıman etmek rolünü her 
vakit vermclc.tedir. 

Lehlstarun başlıca 3 çeaid tayyaresl 
vardır: Keşif, Avcı ve Bombardıman. 

938 tayyan! sergisinde bunların nu
muneleri görülerek mütehassıslar ta -
rafından mtinalcaşalan yapılmışh.r. 

Öyle k.i bu her Uç sınıftan yapılan 
Leh tayyareleri İngiliz, Fransız ve 
Alman tayyare nümunelerindekl em
salinden pek az aşağı görillrnüşto. On
ların derecesinde pek mükemmel ol
mamakla beraber şayanı dikkat olan 
cihet yeni harbin tilr!U ihtiyaçlarına 

göre dilşünillerek yapılmış olduklan 
mOtehassıslarca tasdik edilmiştir. 

Leh hava kuvvetlerinin pz, L - 37 
bombardıman tayyareleri saatte azami 
430 kilometre uçabilmektedir. Yilk o
larak da 1,500 kilo bamba taşıyorlar. 

2 motörlil Pz. L - 38 avcı tayyare -
leri de saatte en az -460 kilometre uçuyor 
diye söyleni7oı&. Fakat biqilk keoi! 
tayyareleri olan pz, L • 46 sınıfı için 
uçuş saatte 470 kilometredir. Başkaca 
saatte 350 kilometre uçan dJter layya-

reler de vardır ki bunlar klsn me.<qtfe
lerde iş görmek için pek elverişli sa
yılmaktadır. 

Galiçyada mühiın bir faaliyet ve in
şaat merkezi vardır. L3kin buranın da 
bir zayıf tarafı var: Almanyanın yeni 
hududuna pek yakın olması. 

Yine Lehistanın lehine olarak me -
vaddı iptidaiyece bolluk \'ardır. Kö -
mür, demir, tabii gazler ve şaire. Her 
hal ve vaziyet gibi bunun da kArlı ta
rafı var, eksik olan cihetleri var. 

Lehistan fabrikaları için lAzım olan 
mevaddı iptidaiycyi kendi toprakların
dan bol bol çıkarabiliyor. Fakat inşa
atta her manasile -mütehassıs olm~ 
işçi bularak çalıştırmak key:fiyetl ko
lay değildir. Bu yüzden müşkülata ra.s
gelindiği gibi şimdiye kadar parasızbk 
yüzünden de birçok engeller ı;Lkınıştır. 

Bu itibarla Lehistanın kendi vazi -
yeti ile mütenasib olacak, yeni bir Av
rupa harbinde Almanya ile döğüşmek 
mecburiyetinde kaldığı zaman üzerine 
alacağı rolü vaktinde yapabilecek de
recede hava kuvve•;ne malik olması 

için kendisine haricden, mü.ttetilderi 
tarafından paraca yardım edilmesine 
lüzum görülüyordu. 

Milttefikleri tarafından Lehlstana 
paraca yardım keyfiyeti tahakkuk: et
miştir. Tayyare tedariki meselesinde 
de düşilnillen au oluyor: İngiltere ve 
Fransanın vasıta.sile Amerikadan ge
tirtmek. Avrupanın şarkında miltte
filc Lehistanın her suretle yarclım gör
mesi ve bua:tiıı harbde rolünü yerine 
getirebilmesi için bu yard.unın son de
rece müessir olması dÜitilnülınektedir. 
Bugün Lehliler karada ve havada ken
dilerinden beklenen mukaveınetin a
za.ml derecesini ı&termişlerdir. Bu 
mukavemet devam edecektir. 

Fakat şu satırlara nihayet vererek 
buıünJilk bu bahsi kaparken şunu da 
fil.ve etmek !Azını geliyor: Leh bava 
kuvvetleri Almanyanın sanayi mer -
kezlerine, limanlarına eiderek niçin 
bomba atmıyorlar?. diye dilin ucuna 
gelen bir sual vardır. Bunun cevabı 
aşikArdır: Şehirlere, l"hlr halk:ınm ü
zerine ateo ve bell yağdırmaktan çe
kinmek: gibi bilyült bir insaniyet kai
desi vardır. Amerika tarafından edi -
len bu tekilli Lehistan da, diğer bilyük 
müttefikleri gibi kabul etmiı;lir. Karvı 
taraf ne .Yaparsa yapsın, harbin tahri
bat sahasından eli si!Ah tutmıyan bl
carelerl uzak tutmak llzım. 

Nazi mantığı 
Yazan: A. Ş. ESMER 

Nazi partisi, Almanyanın mukadde
ratına hakim olduktan sonra, beynel
milel münasebetlerin tanziminde bu
güne kadar görülmemiş ve işitilmemiŞ 
bir prensib tatbik etme1t istemiştir: 

Buna da devletler arasıııda iki taraflı 
anlaşma ve iki taraflı hesaplaşma adı 
verilebilir. Nazi liderleri Alınanya ile 
ikinci bir devlet ara"ındaki münase
betlere üçüncü bir devletin karışma
sına asla razı değildir. Almanyanın her 
devletle münasebetini lı;tediği gibi tan
zini edebileceğine. o devletle bildiği 

gibi hesaplasacağına, Jıatt!l icab ederse 
onunla harb yapabileceğine inanıyor
lar. Avusturya ile Almarıy,\ arasındaki 
miınasebetler, yalnız Almanyanın ve 
Avusturyanın bileceği bir iştir. Bu 
münasebetle Almanyanın ve Avustur
yanın - tabii yalnız kaltnc...ı yalnız Al
manyanın - bilecekleri til'kilde tanzim 
edilir. Edilemez de ihtilaf çıkarsa iki 
taraf hasaplaşır. Ve buna kiını-e karı
~maz. Çekoslovakya ile Almanya ara
sındaki münasebetler de öyle tanzim 
edilir ve ihtilô.Ilar öyle halledilir. Po
lonya ile de öyle ... Üçüncü bir devleti.il 
bu işlere karışma~ı, Almanyanın dahill 
işlerine müdahale edilmesi kadar fu
zulidir. Komşuları olan bir devletin 
mukadderaüle alcikadar olununca, na
ziler derhal «çembc.rleniyoruz> diye 
yaygarayı koparırlar. 

Nazi mantıgı adı verilebilecek olan 
böyle bir prensibe in'l1anlar, ya tah
min ettiğimizden dahn. safderundur -
Iar; hayud dn k"l ~ı!arınıiakilerini saf
derun zannederler. Eğer beynelmilel 
münasebetlerin tanziminde böyle bir 
prensip h<ikin1 olsaydı, .•n bilyük ve 
en kuvvetli olan devlet kendilerinden 
daha küçJk olan!arı sırasile yutar VI! 
dünyayı hfı.kimiycti altına geçirirdi. j .. 
ki senelik nazi politikasına bakılacak 
olursa, Almanyanın da aüphesiz yap
mak istediğı budur. Nazi liderlerine 
haber verelim ki beynelmilel müna -
sebetlerin tanzimi o yolda vuku bul
muş değildir. S:ılh ve mUsalemet adı 
verilen, fakat hakikatte her milleti an-
cak isüklcilinin korunması bakımından 
al5kadar eden vaziyeti bir müvazene)'f 
dayanır. Avın.tw·ya 1 Çekoslovakya, Po
lonya, Romanya, Yunanistan, Yu
goslavya ve saire bu müvazcneni.n bi
rer uzvudurlar. Binaenaleyh her biri
nin. mukadderatı, bütün Avrupa mil
letlerini alakadar eden bir meseledir. 

Almanya Avusturyayı ilhak. eder -
ken Çckoslovaky<:ya teınınat verdi. Çe
koslovakyayı ezerken Polonyaya te
minat verdi. Şimd! Polonyayı mahve
derken Frilnsnya tcminnt veriyor. Ya
rın Fransa ile hesaplıışmak istediği za
man, İngiltcreye teminat verecek. Ha
yır. Dünyanın bu yolda idare edildiği 
ne tarihte görülmüştür, ne c.le i!:tik .. 
balde görülecektir. 

İngiltere ye Fransa bu mticau.eleyi 
başaracaklardır. Alnıanynya yardımcı 

olarak başka bir devletin harbe iştirak 
edeceği bugün şüpheli görünüyor. Çün .. 
kil İtalya da dahil olduğu halde nazi 
mantığı ile beynelmilel münasebetle
rin tanzimini kimse kabul etmemekte
tedir. Fakat iştirak ede~e, İngiltere -
nin ve Fransanın bunu karşılıyacak 

diğer müttefikleri vardır. Mücadele u
zun sürebilir. Fakat neticenin ne ola
c;ığı bugünden anlaşılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Ecuebi ve ekalliyet mektebleri 

Remi ilk mekteblerde olduğu 
gibi şehrimizdeki ecnebi ve ekal
liyet mekt.eblerinde de yeni ders 
yılı hazırlıkları ve talebe kabulü
m! başlanmıştır. 

Bu mekt.eblerin bir kısmı önü -
müzdeki pazartesi gününden iti -
haren açılacaklar ve derslere baş
lıyacaklardır. Robert Kolici ve Al
man lisesi gibi mekteblerde de 
derslere ayın 21 inci perşembe sa· 
bahından itibaren baslanacaktır. 

Elektrik nıütWıasıusı 

Memleketimizde elektrik işle -
rile uğraşan mütehassıs işçi ve us
taların adedini çoğaltmak üzere 
Maarif Vekaleti leyli ve meccani 
olarak talebe almağı kararlaşlu -
mıştır. 

19 yaşını gçmemiş orta mekteb 
mezunları arasından seçilecek olaı 
bu talebeler İstanbul san'at mek
tebi elektrik şubesinin dördüncü 
sınıfına kabul olunacaklardu. Mil 
racaatcıların en geç bu pazartesi 
akşamına kadar mezkiır mektebe 
·bas vurmaları icab tmektedir. _ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Demir ihtikarı 
yapılıyor 

Madeni san'atkirlar cemiyeti 
reisi bize l"Önderdltl bir mektub
da diyor ki: 

.Demir maddeler üzerinde lh
tlkir devam etmektedir, Dtınk, 

brons, ham pik, saç ve bonılal' 
eskisine nlsbetle yüxde otuz pa
halıdır. BllJıa.ssa kaynak lhtlyacı
mn ıazuiu olan karpitin tıçısı 9 
Ura iken, bıq-ün 30 Jlra7a çık .. 
DUJJtır. Mnl zamanda mevcucl 
stoklar da saklanmaktadır. Ald ol
du.iu makamların nazan dikk• 
tini celbetme.nlzJ rica ederim.• 



Son 24 Saatte 
. Neler Oldu ? · ·. 

Dün1<Ü ve bugünkü 
harb haberleri 

~ransada yüksek harb şi.ırası 
toplanmış. İngiliz Başvekili 

*lııberiayn, İngiliz koardinas -
{;.nazırı Lord Çetfild tayyare ile 
, ıse gelerek toplantıya iştirak 
~işlerdir. Fransız Başvekili Da

Ye, Fransız orduları başkuman
"nı General Gamlen Fransayı 
~i !etmişlerdir. Toplantıda mü
;;:;ıeye tahsis edilecek harb kay-

1 

tarının uzun müddet için ko-
nasyonu 11ösden geçirilmiş 

1 kararlar verilmiştir. Almanya -
karşı alınacak tedbirlerde Fran
Ve İngiltere beraber hareket e
~elderdir. 
,~Phelere __ gelince, Polonyada 
:<nan taarruzu her cephede dur-
. U!ınuştur. Şimdi nisbi bir sü -

<ıiıı vardır. Alman ordusunun bil
~-sa benzinsizlikten muztarib ol
~ anlaşılmaktadır. Holanda ga
~leri, Polonyada Almanların za
-<tııu 15 bin kişi olarak gösteri -
~ lar· Şimdi Alman ordusunun 
'ır~sınde :;;ete harbi de b~lamış -

~arb cephesinde Fransızlar ye- ı 
en elli kilometrelik bir saha 
~ etmişlerdir. Lehistandan ge-: 
lr en kuvvetlerle Lüksenburg cı-
4b1nda Almanların yaptığı mu -
· ti bir taarruz püskürtülmüş -

~ar.eşal Göring Hitler'le _görüş-
uzere cepheye gitmiştır. 

~lnıan tahtelbahirleri dün de iki 
!<kiliz vapurunu batırmışlardır. 
'ııı ıbe uğnyan diğer dört İngiliz 
~ .. Uru kurtulmağa muvaffak ol
"'llardır 
~ ey]fılde cepheye gönderilen bir 
ı. Vak alayı isyan etmiş, zabitan 
~&adı Polonyalılara karşı harb 

ekten imtina etmişlerdir. Slo
~~ Pilotlara verilen tayyareler de 
,
1
°nya topraklarına inmekte • 

·er. 

~· 
it Alman tayya resi Varşo-
'I nuı ortnsına düştü 
~arşova 13 (Radyo • Varşova 2)

tıı· Alman bombardıman tayya -
~ ':,ehrin tam merkezine düş. 
tür. 
lldiuavsefirleri toplanıyor 

Asker Gözile 
Cebheler 
(Birinci sahıfeden devam) 

Cenubda San mıntakasında!P. Al· 
man taarruzları da bir türlü inki
şaf edememektedir. Görülüyor ki, 
her cephede soluk soluğa gelen 
Almanlar şimdi durmuş, nefes a1-
maktadırlar. 
Şarki Prusyadan inen yeni bir 

kolun Biyalistok şehrini alınası 
Almanların Brestlitovs üzerine in
melerini muhtemel gösteriyor. Bu 
da Bug ceııhesini ciddi surette teh
likeye düşüremez. Çünkü bu sa -
hadan Rus hududuna kadar bütün 
arazi bataklıktır. Sonbahar yağ -
murları da başlayınca, Pol onyanın 
vıcık vıcık çamurları motörlü kıt'a
ların harekatına büyük bir engel 
teşkil edecektir. Evvelce de yaz -
dığımız gibi, asıl muharebe safa
hatını bundan sonra takib edece • 
ğiz . 
Harekatın yeni seyri hakkın

da şimdiden en küçük bir hüküm 
vermek kabil değildir. Yalnız şu
rasını hatırlamalıdır ki, bugünkü 
harb sahasL Rusların 1914 sonba· 
barında ve kısında Alman ordu -
lanna muvaffakiyetle muka • 
vemet ettikleri sahalardır. Hat
ta Ruslar, o zaman bugün -
kü şartlara benziyen şartlar için -
de Prazniz zaferini elde ..tmişlerdi. 
Almanların motörlü kuvvetlerinin 
en büyük kısmını bu harb sahala
rına yığdığı malfımdur. Fakat ya· 
rın sonbahar yağmurlan başlayın
ca, Polonya çamurunu yenmek 
mühim bir mesele olacaktır. Ta 
Napolyondanberi bu sahalardan 
gelip geçen ordular, Polonya ça
murunun nekadar korkunç bir 
düşman olduğunu daima ifade et
mişlerdir. 

Garb cephesinde ise, bugünkü 
harekatı istikşaf muharP.belerin -
den ibaret telakki edebi:iriz. Bu 
cephede şimdiye kadar Fransız -
lara müsaid giden vaziyetin nasıl 
bir inkişaf göstereceğini kestirınek 1 
müşküldür. Hatta bu harekat bü
tün cepheye teşmil edilse bile, yine 
inkişafını tayin etmek güçtür. Şim
di askeri iki ekol karşı karşıya bu
lunuvor: Birisi bidayette seri dar
be., ötekisi de uzun muharebeye 
hazırlık. 

Halbuki muharebe bizatihi sabır 
ekoludur. ERKANIHARB 

veç, Holanda ve Danimarka sefir-
.. I>aris 13 (Radyo Paris - Mon- leri geiecek hafta içerisinde Ko -

, ·ı_aı, saat 8,45) Kopenhag'dan bil· penhag'da bir toplantı yapacak -
~or: Finlandiya, İsveç, Nar - !ardır. 

LA l. E s·;;;;-..;;;~;;;da l 
ı:ıiınyanın her tarafında çılgınca alkışlanan. her 
11\leketi kahkaha ile yerinden oynatan 

gösterildiği 

lVeş' e Kralı Fernundel'in ~r:~ 
Beş Kuruşla Devrialem 
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~N SON DAKiKA 1 ni~in ? 

Al l 1 . . l - d d. 1 sefeberlık yaptı. 
man ar tayyare erinin aza masın an en Jşede. (Birinci sahifeden devam) 

Bükreş 13 (Hususi) - Son mu-
haı belerde Alınan hava kuvvet
leriu n verdiği zayiat Alman erka· 
nıharbiyesini düşündürmej!e baş· 
lamıstır. Resmi tebliğler Polonya
lıların düşürdükleri tayyarelerin 
adedini meskut geçmektedir. Fa-

kat Berlinde her yapılan akının bir . bu tayyare pilotlarının pek genq 
kaç tayyareye mal olduğunu her- yaşta delikanlılar olduklarına ve 
kes bilmektedir. Şimdi Alman ha- bunların taşıdıkları bombalan he
va kuvvetlerinde mühim boşluk· men bırakarak yükten kurtulmak 
!ar husule gelmeğe başlamıştır. Al- istediklerine atfedilmekt~dir. Bu 
man tayyare filolarının ekseriya yüzden de kadın ve çocuklar ara
natemam avdet edişlerinin sebebi, sında birçok telefaıı olmaktadır. 

P apanın yarın bir nutuk söylemesi bekleniyor 
Vatikan 13 (Hususi)- Eylülün 14 ı matnamesini tıakdimi münasebetile 1 Papanın harbin başlangıcından son-

üncü persembe günü Papalık nezdine Papanın ınühim bir nutuk irad etmesi ra söyliyeceği bu ille nutka büyük bir 
tayin olunan yeni Belçika sefirinin iti- beklenmektedir. ehemmiyet verilmektedir. 

Bir lngiliz Şilebi daha batırıldı 
Nevyork 13 (A.A.) - cClairlogie> Shipper ismindeki Amerikan vapuru mak için geri dönerek 150 nill uzun-

ismindeki İngiliz ~ilebi İrlanda sahil- tarafından kurtarılmıştır. 

zım gelen izahatı verecek, fakat ka
m~ra harbin devamı hakkında müza
kerelerde bulunmıyacaktır. 

l\Iuhalefet şefleri hüklımetle sıkı te
mas ha l'ndcdirler ve bilti.tn meseleler
de hükUmetle teşriki mesai etmekte -
dirler. 

Çemberlayn dün akşam Kral tara
fından kabul olunarak hükümdara 
Fransa ziyareti hakkında mallımat ver-
mi.3tir 

Londra 13 (A.A.)- İnancial Timesin 

Vapur <;: ıebin mürettebatını kurtar-

Çember~d.yn, muhasematın seyri 
hakkında izahat verecektir. 

Mumailcyhin hitabesini müteakib 
bir takrir verilerek hükümetin pek kısa 

olacağını tahmin etmekte olduğu u -
mumi müzakereleri mümkün kılmak 

için muktazi olan bir müddet zarfın
da parlıimcntonun tatil edilmesi taleb 
olunacaktır. 

Parl:lmento; ayni zamanda harb za
manı kanunlarından biiha~ ,,_ işin kont
rolü ne müteallik projeyi reye ko-

luğunda bir mesafe katetmek mecbu-
riyetinde kalmıştır, 

hasaratına karşı mükerrer sigortaya 
tabi tutulması projesi hakkında bir 
takını sualler irad olunacaktır 

Bu son mesele de halihazırda bir 
komite tarafından tetkik olunmaktadır. 

Fakat parl!ınıento azalarından bir 
çokları bu işin müstacel mahiyette ol
duğunu hükfın1ete bildirmişlerdir. 

Avam kamarası içtimalarına yarına 
kadar devam edecek ve müteakiben ö-

nümüzdeki çarşamba gününe kadar iç
timalarını tatil edecektir. 

Alman zayiatının çok ağır olduğu anlaşıldı 
Zürih 13 -A.A.)- Emin bır mem- dedır ki, doktorlar ve hastabakıcılar ı hastanelerle mektebler cepheden gelen 

bad.ın bildırildii,ıine göre Almanlar, [ kAlı gclmedıği ıçin bırçok yaralılar , askerlerle doludur. 
Polonyada ağır Zilyiata uğramışlardır. bakımsızlık ylıztinden ölmektedir. 1 Neşredilen resmt bir Alman tebll-
Zayiat mıktarı neşredılen rakamların Polonyalı esirlerin nisbeten az mık- , ğinde, bu vaziyete karşı bir tedbir ol-
fevkindedır. Ölülerın ve yaralıların tarda olması, Polonya ordusunwı ne mak üzere kur'a efradının muayene 
mikt~rı askcrl makamlar tarafından kadar buyuk bir şıddetle mukavemet tarihlerinin ileri alındığı bildirilmek-
nellredılen rakamların o kadar ustun- ettiğini göstermektedir. Viyanadaki l tedir. 

Polonya ordusu Lody şehrini geri aldı 

dırılması \•aziyetine dahi So\'yet Rus
yanın tahammül göstereceğine ve 1.\
kayd kalacağına asla inanmıyanlar a
rasındayız. Bu, böyle olduğu gibi Sov
yet Rusyanın bugünkü hududları dı

aında herhangi bir istilA hırsı taşımıs; 
ve herhangi bir devletle yeniden ..,.e 
gizli gizli taksim planları yapmış ol
duğuna da kani değiliz. Bu itiba::la., 
şahgan Sovyet Rusyanın bu harbde 
kendi menfaatleri ve emniyeti mevzuu 
babsolmadıkça harbe müdahale ede
ceğini kat'iyetle zannetmiyoruz. Sov
yet dostlarımız ancak aksi vaziyette 

RADYO HABERLERi 
(Birinci sahifeden devam) 

Alman a skeri-eri Daııimar

k a y a kaçıjor 

Paris 13 (Radyo Paris • Mondi· 
yal, saat 9) - Kopenhaıı'dan bil • 
diliriyor: Alınan askerlerinden Da
nimarka hududunu geçen ve ilti
ca edenlerin sayısı her gün art -
maktadır. 

Mareşal Pilsudski 'nin 
sarayı yıkıldı 

Paris 13 (Radyo Paris • Mon -
diyal. saat 8 - Varşovada Mareşal 
Pilsudski'nin vefatından SOi-ra mü
zeye tahvil olunan tarihi saray Al· 
man tayyareleri tarafından ·bom -
bardıınan ve tahrib edilmi§tir. 

Londra 13 - Poznandan şarka 

teveccüh eden ordu Lodz şehrini 

Almanlardan geri almıştır. Pr-0 -

Sovyet gem ileri lımaıılarma 
jeme'den çekilen Leh kuvvetleri tayyere kaybettikleri için hava fa- dönüyor 

aliye ti son günlerde azalmıştır. 
kuvayı külliye ile birleşmiştir. Al- Simaldeki Alman kuvvetlerinin Roma (Radyo - saat 11,15) -
ıınanlar Polonya cephesinde birçok benzinsiz kaldığı teyid ediliyor. Moskovadan bildiriliyor: Sovyet 

• e e e e hükumeti. İngiliz sularında bulu-

rao .. ~:1 ~· ~l3> 
Ali babanın ineği 
1 Nakleden: S İ S 1 

- Debey ~arı kız?. 
Ali baba illetinin alnından öptil. 

kalçalarını okşadı, kuyruiunu sıvaa

ladı, hayvanı kıra kapıp koyverdi. 
Ali baba sarı kızım çok &c\'erdl. Na

fakasını temin eden de bu 111arı lncktL 
Sabahları onun su.tünü sağar, köşklere 
daj"ıhr, paracıklarını alırdı. 

O gün sarı kıwı keyfi u:;hindeydl, 
koca kır dar l'eldi de, daha uzaklara 
gJtti, döndü, dolaştı, kırın ortasındaki 

büyük köı;kün bahçesine .cirdi. 
Sarı kız bu seyahaünde:ı çok mem

nun oldu. Köşkün bahçesiı: de koca bir 
yıjın taze ot côrdü. IIenuz kesilmif 
otlar arabalara. yüklenip gönderilmek 
üzere yığın edilmi.ştL 

Sarı kız boiU.rerek ot yı~mına yak
laştı, boynunu uzattı, ağzını aftı, ke
yifli keyif-il yemeie başladı. 

Tam blr saat, sindire sınUıre bir har
ll ot yedi ve l'CViş getire getire yine 
kıra döndü. 

Ortada lnelinl cöremiyen Ali baba 
tam bir saat sonra sarı kızı buldu: 

- Kahbe nerelerde geziyorsun!. 
Sarı kızın kuyruk salla)ıp L.eylfU 

keyifli l'evlt cetirdiğlnl aurıince an
ladı: 

- Karnını doyurdun ha... Aferin 
18.Da!, 

İşte bu sırada, büyUk ~Ofilkün ka
pısından eli defnekll biri koşa koşa 

soluk solufa celdl: 
- Ali baba dedi, artık iuei'lni ana

for be.:ı.lemete başladın C'aliba?. 
Ali baba anlamadı: 
- Ne diye anafor besllyecekmişi.mt. 

)Ju kırın otlarını sat1n aldım. 
- Amma inelin bizim b:.ı.h('eye ci.r

di, bir saat otlandı. 
- Ne yapalım sallık olsun .. 
- Sallık para etmiyor, lnellu yed.i-

il otların parasını ver. 
- Vereyim, kaç para lstlyof'unT'. 
- Yüz Ura!. 
Ali baba karşısındakinin alay etlltl· 

nJ sandı. Fakat o ısrar edl!Ordu. 
- Yüz liralık urar ve ziyanım var. 

ya yüz lırayı verirsin, yahud da mah
keıneye clderlm .. 

Ali baba boynunu büktü: 
- Git! dedi. 

• 
- Ali baba ... Hurşid!. 

Mübaşir se>lenlnce Ali baba il• 
Hurşid mahkemeye C'irdller. liu~ld 

davasını anlattı. :!\lahkeme rrisi Ali 
babaya sordu: 

- Adın ne? 
- Ali. 
- Ne iş yaparsınT 

... - Sütçüyum. 

- Kaç yaşındasın? 
- On beş. 

l\luba.kemeyl dinliyenJer yerlerinden 
U2anJP maznuaa b&ktılar. Blr yanda 
oturan avukaı.Iar ıfilümsedller. Reis 
tekrar sordu: 

- Anlamadım. 

- Dedim ya efendim, on bet yaşın-
dayım. 

- Safır mısın sen?. Yaşını soruyo-
rum?. 

- Anladım efendim. 
- Cevab versene?. 

- Dedim ya efendim, on beş yaşın--A "k k • • f k 1 Ad t 1 t nan Sovyet gemilerinin mensub 
merı a ongresının ev a a e op an ısı oldukları limanlara dönmelerini dayım .. 

Vaşington 13 (A.A.) - B. Ruz- ması çok muhtemeldir. emretmiştir. Mahkeme reisi lbliyarın bu inadını 
velt bitaraflık kanununu yeniden Ayan ve mümessiller meclisi a- Har bin m es'uliyeti bOf gördü: 

• Yarı~ Akşam Aşk heyecan dolu birmevzu 
iP EK sınemasında Müthiş ve muazzam sahneler 

AVCI 
gözden g~irmek üzere kongrenin zaları bu hususi içtima dolayısile _ Baba dedi, inanılır mı bu işe?. 
fevkalade olarak içtimaa davet o- Vaşingtona gelmektedirler. Paris 13 (Rad.vo) - Moskova • Ali baba ıs tlllnl bozmadı: 
lllnacag· ına müteallik vakında bir Siyasi mehafil kongrenin akte - dan gelen haberlere göre. İzvestl- ' · 

1 - İnanılmaz dedl Nasıl benim on 
beyanname neşrolunacağını mat- decef!i içtima devresinin kısa ola· ya gazetesi, şimdiye kadar muhıı -GEMiSi DENiZALTI 

Baş rolle rde Geor g es Bancrof t - Preston Forste r 
bild. ·şı· . • .. ·· 1t·· .. g ç faza edı"len su·· ku· tu bozarak. Hı"t - beş yaşında oldufuma inanılınusa, be· buat mümessillerine ırmı ır. mıvacagını ve guru usuz e e • 

. · be t kt d" 1 ler'ı"n harbden mes'ul oldug· un' u nim san kıwı bir saat içinde > u. lira· 
B · t· 2 teşrı'nı·evvelde ol mı·veceg·ı·nı yan eme e ır er. u ıc ıınaın - .Jık ot y lyeeetıne de inanılmaz. 

N ancy Kelly 
l yazmaktadır. 

'\,.,,"============================================~~============================================•j ... En ku"veUt bir avukat Ali bab::.nın - bu müdafaasından daha kuvvetli mü-

ISTANBUL 

~il. 84 Yazan: M. SAMI KARA:rr.ı... 
~ 

han, saltanat hırsıle biran evvel İstanbuldan, 
esaretten kurtulmak istiyordu 

,. 
Imparatorların kudreti hertıen 
~ gibidir. Kostantin ile halelle"i
~Is ettikleri bu on asırlık impa

:\tıuğa artık nihayet vermek için 
~b· k' tr mfuıiden başka birşey ' r..--
~ır. Bu da şehirlerin kraliçesi olan 
~lantaniyedir. Bu şehri cebren ai.-
lazımdır; buna muvaUakiy~:, or

lın. kuvveti ve ınükemmeliycti. fl~
lflde, şimdi mümkün ve hatta ~ııfi 
· T:lilhassa· Avrupanın ayrtkllnıp 
4tatorun 'imdadına filolaruu gön
"( eden evvel istical ile hareket et· 

la.zımctır. Binaenaleyh; bu ınuaz
~ ~Cltbi derhal uan etmek zarlll'ldi!'.• 
~~l Paşaj padişahın karartı •.dan. 

llfecegini anlamışt1. Daha ıleri gı
I kellesi de gideceği aşikiirdı. 
ltıllaratorun etekleri tutuşmuştu. 
><tnctan İstanbula buğday ve erzak 

1 tnı.ağa çalışıyor, diğer yandan da 
~anlara, Rodos şövalyelerine, Ma-

ta, Sırblara feryadnameler yol -
°'~u. Bu arada da İstanbulda mah
~1.ılunan şehzade Orhandan i.stifa
•tıııek zamanının geldiğin! derke
~ istifadeye kalkmlştı. 
i ~arator, a;ehzade Orhanı &ubat 
Çınde bir &ün huzuruna ça&ırarak 

matıren1ane iUnları konuştu: 

- Şehzadem amcanızın harekfitına 

ne buyurulur?. 
- O, haklıdır ... Meınleketini mü -

dafaa ve milletini zafere sevketmek i
çin herşeyi yapacaktrr. 

- İyi amma; bu muhasara ve Allah 
göstermesin zapt vukuunda sizin de 
canınız tehlikededir. 

- Muhakkak ... 
- Buna karşı ne çare düşünüyor .. 

sun uz? 
- Ben, evvelce beni Anadoluya ge

çlrmenizi söylemiştim. Eğer, o vakit 
muvafakat etmiş olsaydınız, aimdi ii
ler bu yola dökülmezdi. 

- ilaklı imişsiniz?. O \'akit iyi d.U .. 
~ünememlşiz.. Şimdi?. 

- Şimdi de salıverirseniz derhal A
nadoluya geçer, sultanlığım.ı nan eder 
ve harekata geçerim. Bu suretle "'11· 
tan l\1ehmed, sizi bırakıp muhakkak: 
benim üzerime gelecektir. Muvaffak 
olursam 5iz de kurtulmuş bulunursu
nuz?. dedi. 

Orhan, hiç de içinden ve kalbinden 
böyle düşünmüyordu. Bir Tilrk ı;eh· 

zadesl böyle düşünemezdi. 

Yalnız, oaltanal hırsilı bir an evvel 

İstanbuldan, esaretten kurtulmak ifiti
yordu. Eğer, amc:ısına galebe çalıp 

tahta ı;ıkmış olsaydı. Onun da muhak
kak yapucağı bir gün gelip İstanbulu 
zaptctınck olacaktı. 

Fakat, imJ:?aratorun elinden ve esa
retinden yakasım kurtarmak için va
ziyetten istifade etmek istiyordu. 

Esasen; Cenevizliler vasıtasile gizli
den kacmağa uğraştığı halde bir türlü 
muvaffak olamamıştı. Daha dağrusu 

Cenevizliler bu hareketi yapmaktan 
korkmuşlardı. Sultan Mehmed, ~ehza
deyi Cenevizlilerin kaçırdığını haber 
alırsa bütün gazabını sırtlarından çı-

karırdı. 

Cenevizliler, padişahın hı!JIN-ından 

korktukları için ·şehzadeyi atlatmış -
lardı. HattA bazı hususi vasıtalarla da 
şehzadenin istanbuldan kaçmak ·iste
diğini bir cem.ile olmak üzere ikinci 
Mehmede bildirmi~lerdi. 

Hazreti Fatih; şehzade Orhanın İs
tanbuldan dışarı çıkman1ası için lftzım 
gelen tedbirleri almıştı. Anadolu ci
hetinde gözcüler bekliyordu. 

Binaenaleyh; Orhanın Anadoluya 
geçmesi kolay değildi. Evvelce, Orha
nın Anadoluya geçmesi mümkün ola -
bilirdi. Venedik geınileri vasıtasile Ka
radeniz sahillerinden bir yere çıkarı-
labllirdi. 

Fakat; Rumelihisarı yapıldıktan 

sonra, gidiş geliş ke•ildlği cihetle bu 
da mümkün değildi. 

İmparator, Orhanın son sözlerine §U 

yolda mukabelede bulundu: 
- Sizi Anadoluya geçirmek buıün 

iein mümkün mil?. 
- Elbette mümkün!. 
- Ne tarikle?. 
- Herhangi bir tarilde oltırsa ol -

suıı.. (Devamı var ) · 

- Nerede? .. 
Prenses hazretlerini telefonda bekliyorlar .. 
Dediler. Denize düşenin yılana sarılışı ııibi 

$e5P koştum . 

Heyecan, ümit, sevgi, teselli. 
Alo ... 

- Sen misin Nusret?. 
- Benim yav-rucuğum. Otele telefon ettim. 

Yarın için bize bir daire ha=lıyacaklar. Hem onu 
ha \ıre vereyim, hem de bir bonsuvar diyeyim de
dim. 

- Çok iyi yaptın. 
- Ne zaman buluşuruz?. 
- Sabahleyin!, 
- Sabah mı!. 
- Evet. 
- Ben, akşam üzeri. Diye düşünmüştüm mı .. 
- Hayır .. Hayır. Sabahleyin!. 
- Hay .. Hay!. 

Yoksa sabahleyin gelmemi istemiyor mu-
sun? .. 

Aman rica ederim. Ne münasebet?. Şa.faık 

vakti bile beklerim! 
- Nerede bekliyeceksin?. 
- Nerede emrederseniz!. 
- Ben doğru motöre gelirim!, 
- Çok güzelt.. 

- Dokuz buçuk .. 
- Mükemmel.. 
- Haydi, orevvar .. 
- Orevvar şekerim .. 
Oooh. Bu telefon içimi öyle rahatlaştırdı kil • . , 

Gece. 

• •• 

Dalgın, roman okuyordum. Kapı vuruldu: • · 
- Buyurun. 
Kapı hafif aralandı ve Nedim Bey Nazmi'nin 
göründü. Birdenbire ürktüm. 

- ~il saatte ne işi var? 
Kitab elimden düştü. Bir gölge gibi odadan 

içeriye girdi, bir gölge gibi kapıyı kapadı ve .. Bir 
gölge gibi bana doğru geldi: 

- Affinizi rica etmek için geldim hanımefendi 
Bunu söylerken dizlerimin dibne çöküyor, ikıv· 

rılıyor, boynunu büküyordu: 

- Gündüz çılgın gbi idim. Ne yaptığımı biL
miyerek sizinle konuştum. 

Her halde beni affedeceğini.re, mazur görece-. 
ğinize eminim. ;insanlar, bazen böyle iradelerinin 
bar'cinde hareketlere koyuluyorlar. Bin defa,· on 
bin defa pişmanım .. 

- Hay, hay!. 
- Peki .. 

dafaa ~·apamazd ı . 

Alt baba beraat etti. 

1 •••••••••••••••••••••••••• 

r Taksim Sineması l 
15 Eylfıl Cuma gününden iti
baren yeni sinema sezonuna 
başlıyor . A !tın sesli ABDÜL-

VEHABIN oynadıgı 

YASASIN ASK 
Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

film 

--------------------Şimdiye kadar çevrilen Tar
zan filimlerinden bambaşka bir 
mevzuda yapılan mevsimin en 

büyük ve yeni filmi 

TARZAN 
ADASI 

25 kısım tekmili birden 
Baş rollerde: 

Herman Brix - Mala 
Issız bB.kir ormanların heyecanlı 

maceraları 

BUGÜN 

~i:i~e::n zibieİI J 
Sinemasında başlıyor 



TEK KOLLU CEMAL 
Daima .. d 1 on e .... Daima b. . . 1 

ırıncı .... 
Dün Çekilen Beşinci Keşidede 
3 Büyük ikramiye birden ver~i : 

1 - Teşhir arzu etmeyen Büyükderede sayın müş
terimiz bir bayan 20431 No. biletle 

50000 LiRA 
2 - Şanh Mecidiye Gemlsi ikinci Bölük Subay ve 
Eratlarının müştereken aldıkları 32557 No. biletle 

12000 LiRA 
3 - Cihangirde Kumrulu Cami sokak 10 No. da 
Bayan Nilüfer dört aydır aldığı 22092 No. bileti 
bu ay almadı 10.000 lira kaybetti. Bu bileti son 

dakikada Alyanak hanında Bay lsak aldı ve 

10000 LİRA 
Kazandı ve hepsi de paralarını tamamen aldı 
,~~~~~~~~~~~~~~~~, 

l ÇOK DiKKAT: 1 ! Dev~mlı bilet alamay~nlara son zengin altıncı keıide j 
[ BiLETi 3 LiRADAN SATILIR.] 
.._. .................... ...._..._,~.__....._...__._ .................................... ....... 
Taşra sipa_risleri çok ser; ve muntazam gönderilir. 

,!:;-W ..... ._ ••-111 ... llllm• • ~ 
-~-~..ıı.- ... -- ı 

el~---:ra--ı ·-md>anu -ldlfüıdıu ev ... 
:rası 11/9/ 939 farDıhıe müaad!f pazar-

- rina ... , ıe da Bqofhmda M · 
• • ' ; e Ewlv••H SUlaaeı. IOkalL 
37 - S9 nam.anlı aparionaa önünde •
tıJacıılmdan laUb elaalarm meslllr 
l'1lll ve saatte ma),a11htdıe U.U balD.• 
aaırak a emmwaa mineaatlan ili.il •-
laav. 39/3539 

ZAYİ - Vefa okalıı.ndan &ldıiım 
t•wıtnameyl bybdeerek 1enbinl al
dım. Eülslnln lıiıkmü kalmanwıfır. 

Şevk.el Satır ofla 

İstanbul asliye mahkemesi bi -
rinci ticaret dairesinden: ) 
İstanbul muhakemat müdürlüğü! 

tarafından 933 senesi umumi ha -
ııishane bakkaliyes'nin icarından 
mütevellid ihale farkı 478 liranın 
tahsili hakkında ikame olunan da
vada müddeaaleyhlerden Fatihde j 
J:lasan Fehmi paşa caddesinde 10 
Na. lu evde mukim Mustafanın 
şimdiki ikametgfilıı belli olmadı - ı 
ğından tebligatın ilan yolu ile ya
pılmasına karar verilmiş ve muha-1 

keme 20/10/1939 cuma günü saat 14 
de bırakılmıstır. Tebliği lazım ge-

1 len davetiye mahkeme divanha -
nesine asılmış olduğundan muma
ileyhin mezkfır gün ve saatte mah
ikemeye gelmleri lüzumu tebliğ o-
lunur. 939/259 ---
ZAYİ - m •eıısiıuk Ş-1-ki

llb rüşdiye ikinci muft&n aldıtım taa
dlh·-:rı U..-bdtlm. Y•lli!ıbll alaca
iımdaa oslllslalıl luikaii •1-dıiı llh 
elanar. 

340. suı..:rmuı •i la 11ıae~ıa m.ııır. 

PIY ANGO KRALİÇESi NİMET ABLA 
Her ~ olGta cihi bu ay da S büyük ikramiye ererei relı:Gdiınıa nan- lril. 

iMET GiŞEs· 
BU • 

KEŞIDEDE 
• DAHi: 

NDIET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 20431 No. biletle Balo rfı:öy;m.le, 
Bay Ahmediıı eş~ Bayım Naciyeye 

Yeniköyüe 88 No. ııia 

50,000 LiR 
Gene NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdi~ 14750 No. biletle Beykoz Deri Fabrikasında 

Kireççi tabaşısı Bay Hakkı 2 nci defa olarak b üyük ikramiye kazandı.. 

15.ooo L I, R A 
Besler Çikolata Fabrib<uada işçi K.liıra b u b.ışiru:i keşidede 14750 Not b iletini almadığındaıı 

mezkiiı: bilet Bunada Karacabey Harası Müdürii Bay Mümta za satıldı ve 

2 inci 15.000 L İ R A KAZANDI 
Gene NDIET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 3'%S57 No. biletle Eyüb ~ Fabrikas 

sebeci Bay Abdiilk adire 
d a m uba--

• 1 12.000 L R 
Gene NİMET ABLAND Uğurlu elil" verdiği :?2092 No. hilctle Slıkttide Şeı i:nnir .am.-ııP 

Hamına! !Udtmed Aliye 

10.000 LİRA 
Gen~ NİMET ABLANIN Uğurlu elile \'erdiği 22092 No. bilete TaŞkışlada binbaşı llay İsmete 

2 inci 1 O. O O O L R A 
KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN ERDİ 

Adrese Dikkat: İst...ııuı Eminönü Tramvay cadd esi Ne. 29-nNimet Gişesiaah.ilıi. N' 

LİSELERİ Yatısız 

edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnamesi gön derilir. Telefon: 3~10. rt ,/ 
Adres: lstanbul - Eminönü No. 27 TEK 
KOL L U CEMAL Gişesi Sahibi Malul 
G . s b l d CEMAL cu·· VEN 1 İ STANBUL B ELE D İYESİ İLANLARI ' Devlet Demlryolları ve Llmanfarl 
azı u ag ar an -------------- ı,ıetme u. idaresi ilinttt rı 1 

H b• d b • k ....,.., ilk muham men ı# a._ ~ iç Jr yer e ŞU eSJ yo tur• Y<nr na lı bedeli Muhammen bedeli 85,000 lira olaıı 100166 kilo vagon ve e~ 
~ 187,71 2502.75 Anaı:l-oluhisarında Göksu caddesinin bir kısmının şose inşaatına mahsus d~ 26/10/1939 perşembe gii.nil saat 15,30 da 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : Halkalı Ziraat Mektebinden inşaatı. zar! usulü ile Ank:ı.rada İdare binasında satın alınacaktır. ~ 
Ziraat mektebi hayvanları için 70,42 938.85 Büyükdere meyva ıslah istasyonunda yaptırılacak Bu işe girmek istJyenlerin (5500) l:i:ralılr. mııı.vakkat t~min&t ile •' 

ı - 8 Eylul 939 tsrılıinde ihalesi yapılacağı ilan olunan altı kalem alınacak olan (12000) kilo susam saırumlık. nunun tayin elt1ği vesikaları ve tekli~rini ayni gün saat H,30 • 

telefon şebeke malzemesine talih çıkmadığından on iÜll temdid edil- küsbesile (22000) kilo teksıfır in- 272.07 3627,49 Bostar.cıda Çatalçeşmede Dereli sokağındaki derenin dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ı' 
~--- Ek.<iltm lft Ey)ilJ. 939 pazartes· saat 16 da Aııkarada P. T. T. ce kepelı: açı-k eksiltmeye konul - üzerinin kaparunınası. Şartnameler 425 kuruşa Ankara v'e Haydalpaşa ·ezneJerillde 
Umum müdürlü~ binasındaki satınalma komisyonunda yaııılacaktır. muştur. Halkalıya teslim suretile Keşı! bedelleri ile j]k temlnat miktarları yukanda yazılı işler ayrı tı.lmaktadır. (7098) 

Muhammen bedeli ll32,80 muvakkat temınat 84,96 lııadır. muhammen bedeli (l«S) liradır. ayrı açık eksı1tı:reye konulmuştur. İhale 14/9/939 perşembe günü saat ..y.. • ıt'ıl'' 
3 _ İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat İhale l 7

/ 9/ 939 pazartesı 15 de Hal- 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şiırtnameler zabıt ve muamelat Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralarıle 0ı 
melrtubi·e ltanum vesikalarını hamilen mezkfır gün ve saatte o komis- kalı _ziraat mektebinde yapılacak- müdürlüğü kalemirde görülebilir. Taliblerden Büyükdere meyva islfilı tar ve cinsleri aşağıda yazılı malzeem.e 12/10/1939 Peıı:ıembe ;eti 

1 ~'- (~172) tır. Istekliler şartnameyi İstanbul istasyondaki samanlı""n ;Masma iştirak etm<'k istiyenlerden 8 ,,.;;n saat 15,30 dan itibaren liste sırasile v- ayrı ayn ihale edilme!< u yona müracaat edec('k t'.rw.<. • • ,.,. ~.., ,,- ~ 
zıraat ıı:ıü.dürlüğünde ~rebilirler. evvel Na!ıa müuiirl',;,F.•inden ve diğer işler ıçın keza ihaleden 8 giin kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın<b sabn almacaktıl'· ır 

İstanbul ikinci İcra dairesinden : İsteklılerın % 7,5 temınat ııara- evvel Fen işleri ml\:li.\rlüğünden alacaklan fenni ehliyet vesikaları j B . - k . t' enl . her "~ hiz=nda azılı muv~'t ~ 
• u- d · tikr '·-il b lik ih 1 .. .. . u ışe gırme ıs ıy erın =•e y " NOO!tor veledi Efrem malı olup Katma bmti nocasar a:n ıs az = e ır te a e gmıu saatmde 1ve ilk teminat ro:ıkl- z veya mektupları ile ihale günü muayven saatte . t .1 k t . ""t'". 'kalar t killl . - ynı· ffiiP · , ,. ,__,,.. t • mına ı e · ru:ı.unun ayın "' ıgı vesı ı ve e erıru a .. -

eyi.ediği 3100 liraya mukabil vefaen ıera,._ ey""-"'g.r ve . ama= mektebdekl komisyona müracaat- daimi encümn<lö bulunmalar> C6836) 
1
,

30 
k d k . -

1
--· len· ı· md · ~ 

1928 lira takdir edilen ve senede nazaran bır tarafı Lazaın fınru, bır lan -... a a ar omısyon reıs ıgıne verme azı ır. . itld' ~ 
tarafı Kadriye dükkanı bir tarafı Araksiye azsası ve t.arafL rabıı ta· f t b 1 D ft d l v d . Şartnameler parasız ol.arak Ank ada Malzeme Daıre5 6 ,) 
nki i.m il<! mahd t. Yenişehir Tatavlflda eski dereboyu ~e Akarca ZAYİ - Zl aiostos 1338 sen .. i:nde S an U e er ar ıgın an • Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( ,.,J' 
caddesinde eski 111, 113, 115 yeni lOfi, 103 ve 9 No. !arla ımırcl<am. mu Galatasaray lisesinden abmş olduj-um 25/9/939 tarıbine mıisadif pazartesi günü saat 15 on beşte İstanbul Liate Malzemeoin mi Muhammea ~1o 1 

kaddem3arsaelyevmlkibapdiikll fi.nlara belediy.e_ tarafından konu- laııdlknameyl zayettım. Yenlııbıl aıaea- def1ıerdarlığı Mil'ı F.mlfil< Mıidürhiğünde müteşekkil eks;ltme komis- jNo· bedeli ~· J 
lan numa.ral:ı.rı 79 81 m~teınii bir bnp hanenin nısıl bıssesilr yıne ta tundan ..ı.1s1n.1n hükmü yoktur. yonunda 69974 lira 40 kuruş- keşif bedeli Valıdebağı talebe ve ôgret-ı ı•.'0 ıJ 
.mamına 2187 Ura 'takdir edilen Ta tavlada Yenişehirde Dereboyu cad- . , 
desinde biı: tB.l!afL SunitÇ,i Hasan !ınm bir taraft Lazari ıfıikka:ıı ~ka- %9t No. lı Mehmet Fikret men sanatoryamu ;kma ı inş_aatı kapalı zarf usnlile eksiltmeye konul- lira Kr. ı, ır (ı 
sı. Rıza Paşa sokağı bir tarafı baz an Anika varisl.e':i b~m sut.çu Dı- ı.--------------1 muştur. Mukavele. eksıltme bayındırlık işleri Gen 1 Hususi ve fenni lı!.lOO kıla 

4425 00 
~ jl 

ml.tri kansı E'·doksı·ya hann!erı tarafı tabii tarıkı amile mahdut es· ZAYİ - İ•lanbul t aiveı-sıt.esı hu- şartnamel~ri ıı. roie, keşif hul5.sasile buna müteferri dığer evrak 350 1 Kurşun malzeme • 1~., ' ı 2 Galvanize saç 7.450 adet 24671,50 I"' ki 109 y~i 101 No. ıu beledıye tarafından konula~ n~~rası ha en kok fakullesinden aldıgım buviyet va- kurnş IDW<abılindc da:rde verilecektir Muvakkat teminat (4749) lira- ~C jl 
77 bir bap fırın maa arsanın nı.sıf h sesı barı; verılme~en aç~ ralı.amı k..,betlim. Yenisini alaeaiım· clır. Ist'?ıtlilerin 7'-'klı! '11ektublarını ve en az bu işe benzer (50090) Ji- 3 Çinko levha 30.000 kilo 540 O l~ 
artırmaya konulmuştur. Dükkan taı- ve ev 95 metr .. murabbaı arazı dan - iD hükmü yoktur. ralı..1< iş yaptıgına c!a.r idare.erinden almış olduğu V! vesikalara l.Sli· 4 Teneke levha 4 3-00 adet %112,50 
uzerinde olup 10 metre murabbat aralığl ve 128 metre murabba ar- 6214 Naim GIJnerl naden Ltanbul V'!3yetine müracaatla eksiltme tarihinden seluz gün 5 Ahşap travers raptıyesi 
sas vardır. Fırın ise 97 metre murabbaı arazt ıllerinde 12:l metre im:ıline mahsus 1ima 
murahbaı arsasr vardll'. Ymi 103 _.•0 • Ju düklı:inın zemını çımento iTiZAR evvel alınını; ehliyt>t ve 939 yılma ait Ticaret Odası vesikalarmı havi demil'ı 

60 
ton ?200,00 

tapudn: her ik cffikkanın. önler!caroeMn ve stor kepen1t;1'du; arka- Yazımızın çokluğundan (Ro _ kap:ıı zar;ıarırn_2:19;_ı~3~ pazartesi gunu sa_at 14 de kadar ~ fterdarlıkj _., • ·""C 
Jarında fırın tarafından kullamlı:r tulumbalı kuyuyu havı bır ahı:r Mı lı Emlak Mu~"-lu"und top'-- ko ba k f o~"' 

-->1 k t ben son) tefrikamızı koyamadık uuı " ..... an nusyon :; an ıgına verme- M h '-- :.ı~ ı. 15000 I 1 30 000 tr ık· bı · jı' mahalli ve ayrıca lt::ıpısı oiaıı iki ona bır t ık biı: ım•w.a mev~u . !eti ve saat 15 de ıarf!ar açll:ır.lı.en hazır bulunmaları. (6744) ıı ammen .,c - .ra o an , me e m a ~ " 
olup- bUJJların üzerincde bfrıncii katta dör_t oda ve. sofa vardır iki~- Okuyucularımı2dan özür- dileriz. 28/9/1939 perşen:ht- gti:ııu saat 15 de kapalı 2arf usulü ile Ankal'P 
ri katta bir salon ve b taraçadtı n ıbarettır elektrık ve terkos ı_esı- Islanbul, Marmarada batırılan Fran- re binasında satın alın ocaktır. _, 'il 
Satıma ·uttn- ve 9 o- lu a~•n•n içinde kuyu vardır. Bına. kagır -· ~hı Ib ••-· . •· .. ~-b t .~;,,~· ~ 

~ ~ ··~ 1 1 d F Jt = w e •·~mm es~ mur .. ~ a ım Bu .,e girmek ist;yenlerin (1125) liralık muvakkat :f''v·,e ~· 
:ı.emin kat peru:erel..,-j clellll:r parmak ık '. ır. ıı-ıı,ıın zemın __ ~- büyuk bır ır.erak ve heyecanla karşı- 14 <• 

tı. zemint tahta ~H bır antre ve metruk bır ha.de fırın kütu- ladı. kanunun tayin ettiği ve kalan e teklifle-inl ayni gün saat 
ğü ile hara,p bir te2g;ih maba w cephesı demir yaprak kepenkli~. Fııotıııa. abableylıı ııman.o ı•IW. dar korrisyon reisliğ'r.r vermeleri lazımdır. 1ıai' 

Asma katta: zemını malta döşe!Dl!li bir çımentcı odası hlr ı=!'i- don,mmadan atılan toplara filotılli\nm Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daittZİllde' .. 
na ve cephede bır sofası vardır birinci katta bir sofa ıistunde uç selam auşlarile cevab veri41en arasın- darpaş~"" Tesef!cm ve Sevk Şefliğinden dağıt&lacaktır. (72J.6) ./ 

oda bir harman odası e ar!Usında bir miktar bahçe ve arkaya bır da limana girildi. Kızkul""i açlklnrmda _.-

kaR~at~~ para ıledir. - - - -S3 Yazan: RAHMİ YAGIZ do:ı..::·clan vekili. Nazırlar, Balı- - İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merketi 
Bu ıayri menkul malların artnamesi 6/10/39 Uır>hmde herke- o. riye Nezartei erkiru ve müste;ar Va- Satınalma Komisyonundan : eti' 

siı> ~mı.esi ~ divanhaneye asılacalıılır.. . .. İ h J sı! Bey nezaret moj,İle Yaırltisara iel- !'ı('O ı 
ı Bi.ruıcı arınma: 16/10/39 tarihine miısadif Pa2arıuı .runu saat ştanbul, Marmarada batınlan Fransız ta te - dıleT. Envu Paşa, tahıelbaltirin nasıl ı - 1aaezimız için azami 7-4(} der~e kesafette l il4 1• ,-ııı'· 

10 dan itibaren 12 ye kadar icra edilecek ve bu artırmada vt"rıleıı h • • h k l d batırıldığınJ, mürettebatırun na.ıt e- ke benzın ile azami 890 dert"Ce kl'safette 17,000 kilo maznt alıJl~~ıı ~: 
bedel ııavri meııJmllerin tamamlanna takdır olunan_ kıymetlerden ha innın mürettebatını eyecanla arşı a 1 lir edildiğini merakla diıı.ledı. Sonra Benzinin beher tenekes'nlıı tahmin bedeli 282,5 kuruş re ınJIZLl şt~'· 
v e1aen mefnığ n16>1 hi$seye ait mikdarın "" 75 $!Dl bulduğu tak- - ı:terıdinı .. Taıoz ve Baı;ra olduk- Zıya kaptan megafonla arkadaşlarına Yarhl'ar süvarisi Altın<tif Ziya kap- losu 7 ikuru.ş 11) sar,t;mden umumunun tutan (5444} lira (50) k~,pısf' 
dirde en çolı: arlırana ihale edile~ektır. Böyle bir bedel elde ed_il-- tanın elini sıktı, lın:raretıe tebrik etti: K a •~ tıf 
mezse en çok artrranm taahhüdü b_alri kalmak şartı le ar:•r:ruı 15 «U1l lanıu tahmin ettiğimiz iki destroyer tahtelbahiri ;mlatb. Aıniralm telsizle _ Binbaıun- Seni Türk deniz tari- 2 - Eksiltme 26/ 9/ 1939 salı günü saat 15 ~ Galatada ar a)> • 
daha temdit olunarak 31/10/39 tarıhıne musadı1 Salı gunu saal 10 bu tarafa geliyorlar. verd•gi emri de bildirdi. tlç destroyer hi, büyük harbin kahramanlarından pqa sokağında mezkıir merkn saıın alma lıomisycınunda yapıl-' 
dan 12 ye kadar yapılacak ıkinci artırmada 2280 No.. lu kanun na- DedL bir zafer şen!ıgi içinde ve zafer alaYl biri diye sahifelerine geçirecek! 3 - Şartnameln merkezimiz. levazımından para ız alın1r-

ı -'- k tı ih ı --'"~ektır Zıya kaptan kumanda k_.ınme edası ile i!erlemeCe koyuldular. · zara a ına,..,. en ço ar rana a e ~~~ • . _ Iç denizlerimizdeki tehlikeli düş - 4 - Eksiltme kapalı zarJ usulil(' yapılacaktır. 
Artırmaya ıştırak edec:eklerin muhaırunen kıymetının_...% 7,5 nıs- fırladı .. Gıın kavuwyor; akşam olma- Akıamın ilk ka.rarblan suya iner - man gemilerinden birini ba1Jrd1Jll2! <' 

petı.nd- pey akçes veya milli· bır' bankanın teminat mektubunu ver- ta başlıyordu. Marmarada eşsiz bir eüz ken Muaveneti Milliye ıoründu. su- 5 - Muvakkat t<-minat parası 418 lira 34 kımı;tur. • ~1 ~ı 
-ç- Siz,, can ve aönüJden tebrik ederim. lk,al&: 

meğe mecburdur. ~amı epeyce •erinlik veren taze ve şon, filotillaya yaklıı.şınca durdu. Yar- Dedi. 6 - Eksiltmeğe _ırireceklerın 1939 senesi tıcaret ,•es -·~'' 
}polek sahibi alacaklı,ar!a diğer alakadarların gayri menkui mal- yosunlu bu- nlzgarla gonille ferahlık hL,ara geçti. Suvar! Ziya beyi tebrik Sonra Suşonu da isteksiz bir dil, termeleri şarttır. daT te!P" ,-

lar üzerindekı haklarını hususile faız ve ınasra!a daır ıddıalarıru Ufi.n vettn bir esişle Yarlusann bayragını etti. Esirleri gordü gozden ıeçirdi mustağnl bir eda ile tebrik etti. 7 - Eksiltmeı;e gireceklerin eksiltrr.e günü saa1 14 e ita . cııı' 
tarihin.den itıbaren 20 gün içinde vesaikile birlikte dairemize bi~ir- dalgalandınyordu. Kıa..,.eyi bir defa da kendisi lsticvab Suşonun Marmaradald tahtelbahir-- paralarıın yatırmış ve teklif mektublarını komisyona tevdi ~ 
meleri aksi takdırde tapu sicilinde yazılı olmıyanlar satış bedelinin Ziya k.aptan ileriye baktJ.. Bu- mil ettı. Sonra Yaıh:51. ba:;t.ı olmak üzere !ere k~ı donanma kumandanı ın!a- ı ~ları~_;ş~ar;;tt~ır;;,· ,,;Ak~sı~·~ta~k~di~·r:,:d:,:e~e:k~si~ltm~e~ğ~e;,;;ıô::,ı~eı~ıı:,:;e~zler~.~~(~7;13;,'"""',,,....-
>aylaşmasından hanç bırakılacakları ve artırmaya ışürak edenlerin kadar uzakta, borda bordaya llerliyen İstanbul yolunu tut! Telslzle de hA- tile giriŞtiği mıicadelede ve birkaç ;rila I• 
şartname ve evrakı tetkık ederelı bıitün malfimatı alınış ve şartlan inhisar eden amiralliği içinde ilk ve Sahip ve netrlyatı idare eden Bafmuharrll'I 

·-'- lfi · t' l · h Taşozla Basrayı gördü. Provasını o ta- dlseyi Yalovadakl Umumi Kararg~ha, tz ET _ ... ,... kabul etmiş addolunacakları f..,.... ma mat ııı ıyen erın er zaman son muva!fokiyeti bu oldu. ETEM Z Br.nı .... 
937/5031 o. Ju doeyasına müracaat edebıleeekl!n illin olunur. rafa çevirdi. ~ daltika •onra gemilor İstanbulda Sedarete, Bahri:re ve Har- (SO Nl Buıldıi' 7erı SON TELGRAF Matb ... 

170396) hlrbırler!r.e yaklaştık . SUıper eltileı. bf7e nezar..ılerine bi.ldildi.. 
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Dünkü ve bugünkü 
harb haberleri 

Fransada yüksek harb şurası 
dün toplanmış, İngiliz Başvekili 
Çembcrlayn, İngiliz koardınas -
Yon nazırı Lord Çetfild tayyare ile 
Parise gelerek toplantıya iştirak 
etmişlerdir. Fransız Başvekw Da
ladiye, Fransız orduları başkuman
danı General Gamlen Fransayı 
temsi !etmişlerdir. Toplantıda mü-

1 
cadelcye tahsis edilecek harb kay
naklarının uzun müddet için ko
ardinasyonu ı,rösden .ııeçirilmiş 
~e brarlar verilmiştir. Almanya -
ya karşı alınacak tedbirlerde Fran
sa ve İngiltere beraber hareket e
deceklerdir. 

Cephelere. gelince, Polonyada 
Alman taarruzu her eephede dur
duru:mu.ştur. Simdi nisbl bir sü -
kı'.uı vaıdır. Alman ordusunun bil
hassa benzinsizlikten muztarib ol
duğu anlaşılmaktadır. Holanda ga-, 
zcteleri, Polonyada Almanların za-1 

yiatını 15 bin kişi o:arak gösteri -
Yorlar. Şimdi A'.man ordusunun 
gerisinde •· te harbi de ba,!'lamış -
tır. 

Garb cephesinde Fransızlar ye-1 
n iden elli kilometrelik bir saha 
~gal etmişlerdir. Lehistandan ge- j 
tirilen kuvvetlerle Lüksenburg ci
varında Almanların yaptığı mu -
kabil bir taarruz püskürtülmüş -
tür. 
Mareşal Görinl( Hitler'le görüş-! 

mek üzere eepheye gitmiştir. 
Alman tahtelbahirleri dün de iki 

İngiliz vapurunu batırmışlardır. 
Takibe uğnyan diğer dört İngiliz 
vapuru kurtulmağa muvaffak ol
ınuslardır. 

4 ey!Ulde cepheye gönderilen bir 
Slovak alayı isyan etmiş, zabitan 
ve efradı Po'onyalılara karsı harb 
etmekten imtina etmişlerdir. Slo
vak pilotlara verilen tayyareler de 
Polonya topraklarına inmekte -
<lirler. .. _;.:.;,;.;.,, ___________ .. 
Bir Alınan tayyaresi Varşo

nın ortasına düştü 

Varşova 13 (Radyo - Varşova 2)
Bir A'man bombardıman tayya -
resi, liChrin tam merkezine düş
müştür. 

lskandinav ııefirleri toplanıyor 
Paris 13 (Radyo Paris - Mon

diyal. saat 8,45) Kopenhag'dan bil
dlı-iliyor: Finlandiya, İsveç, Nor -

Asker Gözile 
Cebheler 
(Bırinci &ııhifeden devam) 

Cenubda San mıntakasındals.ı Al
man taarruzlan da bir türlü inki
şaf edememektedir. Görülüyor ki, 
her eephede solııık soluğa gelen 
Alınanlar şimdi durmuş, nefes al
maktadırlar. 
Şarki Prusyadan inen yeni bir 

kolun Biyalistok şehrini a!ması 
Almanların Brestlitovıı üzerine in
melerinı muhtemel l(Österiyor. Bu 
da Bug cephesini ciddi surett~ teh- · 
Ji.keye düslıremez. Çünkü bu sa -
hadan Rus hududuna kadar bütün 
arazı bataklıktır. Sonbahar yağ . 
murları da başlayınca, Po~onyanın 
vıcık vıcık çamurları motörlü kıt'a
ların harekatına büyük bir engel 
teşkil edecektir. Evvelce de yaz -
dlf(ııruz gibi, asıl muharebe safa
hatını bundan sonra takib edece -
ğiz. 

Harekatın yeni seyri hakkın
da şimdiden en küçük bir hüküm 
vermek kabil değildir. Ya'nız su
rasıru hatırlamalıdır ki, bugünkü 
harb sahası. Rusların 1914 sonba
harında ve kışında Alman ordu -
!arına muvaffakıyetle muka -
vemet ettikleri sahalardır. Hat
ta Ruslar, o zaman bugün -
kü sartlara benziyen şartlar için -
de Prazniz zaferin; elde etmişlerdi. 
Alınanların motörlü kuvvetlerinini 
en büyük kısmını bu harb sahala
rına vığdığı malıimdur. Fakat ya
rın sonbahar yağmurlan baş ayın
ca, Polonya çamurunu yenmek 
mühim bir mesele olacaktır. Ta 
Napalyondanberi bu sahalardan 
gelip geçen ordular, Polonya ça
murunun nekadar korkunç bir 
düşman olduğunu daima ifade et
mişlerdir. 

Garb cephesinde ise, bul(Ünkü 
harekatı istikşaf muharebe'erin -
den ibaret telakki edebiliriz. Bu 
cephede şimdiye kadar Fransız -
!ara müsaid giden vaziyetin nasıl 
bir inkişaf gösterecei'(ini kestirmek 
müşküldür. Hatta bu harekat bü-

1 
tün cepheye teşmil edilse bile, yine 
inkisafını tavin etmek güçtür. Sim
di askeri iki ekol karşı karşıya· bu
lunuyor: Birisi bidayette seri dar
be., ötekisi de uzun muharebeye 
hazırlık. 

Ha'buki muharebe bizatihi sabır 
ckoludur. ERKA.NIHARB 

veç, Holanda ve Danimarka sefir
leri gelecek hafta içerisinde Ko -
penhag'da ·bir toplantı yapacak -
lardır. 

Dlınvanın her tprafında çılgınca alkışlanan. 

memleketi kahkaha !le yerinden oynatan 
her gösterildiği 

Beş Kuruşla Devrialem 

Neş'e Kralı Fernandel'in 

1 
E siz 
filmi 

EN SON DAKiKA - -Almanlar tayyarelerinin azalmasından endişede! 
Bükreş 13 (Hususi) - Son mu- 1 kat Berlinde her yapılan akının biri bu tayyare pilotlarının pek ııenç 

harebelerde Alınan hava kuvvet- kac tayyareye mal o!duğunu l:ıer- yasta delikanlılar oldukla.rına ve 
!erinin verdiğı zayiat Alman erki· kes bilmektedir. $imdi Alınan ha- bunların taşıdıkları bombalan he
ruharbiyesıni di.ısündürmeii;e baş- va kuvvetlerinde mühim boşluk- men bırakarak yükten kurtulmak 
lamıştır. Resmi teblığler Polonva- !ar husule l(elmeıte başlamıştır. Al- istediklerine atfedilmektedir. Bu 
lıların düsiırdükler ı tayyarelerın man tayyare filo'arının ekserıya yüzden de kadın ve çocuklar ara
adedinı mı;•lrnr l(eçmektedır Fa- natemam avdet edişlerinin sebebi, sında birçok telefaıı olmaktadır. 

Papanın yarın bir nutuk söylemesi bekleniyor 
Vatikan 13 (Hurusi)- Eylülün 141 matnamewıi takdimi milnasebetile l Papanın harbin başlangıcından son-

üncu perşembf. günü :apal~ _nezdine Papanın mühim bir nutuk irad etmesı ra söyliyeceği bu ilk nutka büyük bir 
tayın olunan yenı Belçika se!ırının ılı- beklenmektedir. ehemmiyet verilmektedir. 

Bir lngiliz Şilebi daha batırıldı 
ısmındekı Ingıliz şıleb: Irlanda sahıl- tarafından kurtarılmıştır. Iuğunda bir mesafe katetmek mecbu-
. N. evyork. 13 _(A.A.) -; cClairlogie> 1 Shipper• ismindekı Amerikan vapuru malt için geri dönerek 150 mil uzun .. 

len açığıncU ~.rpillcnerck batlrılmış- Vapur, şilebin mürettebahnı kurtar- rıyetınde kalmıshr. 
tır. Şılebın muret~bau -tAınerikan 

Hududa yakın şehirler nasıl tahliy~ olunuyor 
Paris 13 (Radyo Faris - Mondiyat !Jütün şehirlerın tahliyesi de ka - rıünlük yiyecek almaları emredil-

saat 8,45) - Moskovadan bildirili-· rar astırumıştır. 1 nıiştir. 
yor: Amanlar, agrb cebh~sınde ~ Ahalinin 15 kılodan faıla e~ya 

1 
Tahliye olunan şehirlerdeki ev-

sehirleri tahliyeye devam edıynr- •imaları. ve valız taşunalan men 
!ar. $imdiye kadar Sarbrük ve 1 olunmuştur. Bun:ar, camaşır arını !ere asker yerleştirilmiş veya po
Eks la Sape! şehirleri tamamile bir torbaya koyarak sırtla.ında ta- !ıs ve .ıskerin muhafazası altına a- 1 
tahliye edilmiştir Hududa yakın şımaktadırlar Beraberlerırıdt< uç Jınmıştu. 

Prağdaki lngil:z ko solosu t ev ·<if edildi 
Londra 13 - Devli Ekspres ııa- J.ann sıhhatte olup olmadıklarına j sine telefon edilmek istenilmiş ise 

zetes:nin Amsterdamdaki hususi daır malumat vcrememıstır 1 de buna Jllkan hasıl oln:ıuş ol -
muhabirinin bildirdiğine göre O aralık telefon başına gelen bir duğunu ilave etmektedir. 
Praitdaki Gasteho teskiliitı; İnıı.i- Ganteho memuru mevkuf;aı hak-ı Diiter c:hetteıı Nev Chrenıcle 
!iz konso~osu ile konsolosluk l'l"<'- kında mufassal malumat verile - ııazelesın n Amsterdam muhabırı 
murlarını ve bunların ailelerini m',·eceğ-ini ve bunların telefon et- İngiliz konsolosu ile ailesin~ iyı mu 
tevkif etmiştir. mesi yasak o'duğunu bild:rmiştir. ame.e edıımekt~ o duğunu ,.e A-

16 kişi olan mevkuflar İngiltere Aı ~r. · Konsolosunun vaziyetten ı merika konsolosunun bunların bı-
sefaretinde ikamet etmketedirler. haberdar edildiği öğrenilm.ştir 1 taraf bir memleket.. !(itmelerine 

Sefaretin kanıcısı Amsterdam - j Devıi ekspres ııazetesi: Ams1er- ı l'l":'saade almak için uitraştığrnı ha-
dan telefon etmiş, fakat mevkuf- damdan Amerika konsoloshane - bervermektedir 

Çemberlay bugün Kamarada b~yan:ıtta t ulunacakj 
Londra 13 (A.A.)- İyj haber alan 1 muhabiri; avam kamarasındaki mu- [ yup kabul ~eceklır ı 

mablellerde -~öylendiğine göre Cem - zakerat ruznames.ı hakkında şu tab- Buglin Başvekıle bn cSeyrL~faın ııe-

·ı S-SON TBLG.RAF-13 El'LÖL113t 

Sovyet Rusya t:ıı:tr:.TD 
• • 

nıçın Al.b b . .... 
f b l

.k ? ı a anın ınegı 
se e er ı yaptı. I I 

Nakleden: S İ S 
(Birinci sa.hifeden devam) 

dırı1ması vaziyetine dahi Sovyet Ruo
yarun tahammül göstereceğL~e ve IA
kayd kalacağına asla inarunıyanlar a
rasındayız. Bu, böyle olduğu gibi Sov
yel Rusyanın buııünkü hududları ctı

şında herhangi bir istlli hırsı taşuntt 
ve herhangi bir devletle yeniden •;e 
gizli gizil taksim planları yapmış ol
dukuna da kani deitiliz. Bu itib<ı=I&, 
iiahsan Sovyet Rusyanın bu harbde 
kendi menfaatleri ve emniyeti mevzuu 
bahsolmadıkça harbe müdahale ede
ceğini kat'iyetle zannetmiyoruz. Sov
yet dostlarunız ancak aksi vaziyetLe 
harbe girerler ve girdikleri zamanda 
da behemehal mütecavizı Ye müte-:ır

rw bertarat etmek için harbederler. 
Hiç şüphe yok ki, So\'Yetlerin bit.a

raflığıru ka7.anrnak ve bu ka.zancı ke.ı
di lehlerinde bir harb müdahalesi ha
line getirmek istiyenler de yardtr =lü
!arz, bazı So\'Yt:l şehirlerinın Leh t;.ıy
yareleri tarafından bombardıman edil
diğini f;:ıkat, bu tayyarelerden birkaı; 

tanesi düşürüliınce pilotlarının Po -
lonyalı olmadıklarının görlüdüğ'itıj 

Anadolu Ajansı hır haberinde nak!c
diyor. Bu haber dahi Sovyet Rusyanın 
harbe müdahale:n yolunda kurulan 
tuzaklardan birını göstermek itibarile 
çak dikkate şayandır. Fakat, Sovyet 
sogukkaniılığının, zeki ve tefıik üs -
tünlüğünün bu nevı tuzaklara düşmi
yeceği de o nisbette aşikArdır 

HulAsa. biz Sovyet Ru.c::yanın harbe 
girmiyeceğine, girerse de behemehal 
haldekJ \'e istikbalıieki emniyet ve 
Gtikraruu "e kıymet verdıği statüko
ları bozacak tecavuz. Ye taarruzlara 
karşı gireceği \'e bugünkü seferberli
ğinin de sır! ihti.yati biı· tedbır olduğa 
kanaatindeyiz 

Tfu·kiye - Sovyet mlınasebatına ge
lince, bu Ba~vekılimizın de tasrih ve 
işaret eltiklcrı gıh• t.do:-tıanediry dosta
ne ıc.alacaktır.• 

ETEM İZZF:T BENİCE 

- Dehe:r san .lu.z!. 
Ali baba lnetlnln alıunclaıı öptl, 

kalçaJ.a.ruu okşadı, kuyrufu.nu sıvaa· 

ladı. ha7vanı kıra kapıp koyvenll. 
Ali baba sarı kızını çok severdi Na ... 

fa.kasını ıemtn eden de bu san inekti. 
Sabahlan onun sühlııü satar, köfk.lera 
claiıtır, paracıklarını alırdı. 

O ailn aarı kızın keyfi üstündeydi, 
koca kır dar 1"eldi de, daha ualda.ra 
sıııı, döndü, dolaştı, kuın orlasındakl 

biınik köflı.ıin babceslne sirdi 
San kil bu aeyahatlnden çok mem

nun oldu. Köşkün bahçesinde koca bir 
7.ıim bze ot cördü.. Henüz k.esiJ.mit 
otlar arabalara yüklenip ıonderUmek 
üzere yJiın edllmlttl. 

San kız botürerek ol :rlimına :ral<· 
laştı, boynunu uzattı, aj'r.ı.ııı &('tı, ke
yllll keyi~i yenıeie başladı. 

Tam bir sa.at, sindire sındire blr ba7, 
ll -0l yedi 'f""e c-eviş geUre ceti.re 7ine 
kıra c!Ondü. 

Ortada i.neilni ı:örem.Jıen Ali baba 
tanı bJr saat sonra sarı kızı buldu: 

- Kah.be nerelerde ı-eziyorsu.a?. 
Sarı kızın kuyruk. SıLllaJ ıp ke7lft1 

ke7ifU 1"evi.t ceUrdij"lnl ıörünce an
ladı: 

- Xarnmı d.oyurdwı ha... Aferin 
aana?. 

İtle bu sırada, büyiık kıişkun ka· 
pı.sından ell de.inekli biri kota kQta 
soluk soluta .-eldi: 

- Ali baba dedi, artık ineğini aıta
tor betilemeie bqlacbn caliba ! . 

A1J baba •nlam•d.ı: 

- Ne diye anafor be:.li7ecekmlş1mL 
Bu kırın otlarını satın aldım. 

- Amma ineiin bizim bahçe7e ctr .. 
dl, bir saat otlandı. 

- Ne yapahm sııilık olsun .. 
- Satlık para etmiyor, lneitn yedi-

li otlarm parasını ver. 
- Vereyim, kası para lstiyonunf. 
- Yü:z lira!. 

berlayn, bugun avam kamarasında ti- mınlerde bulunmaktadır zaretı• ıhdası pr0Jes1 ile emlaKır• harb ı 

kinci harb bülteni" ni okuyarak lA- Çember~clyn. nıuhasematın seyri nasaratuıa kar,1 mukt:rt\.'ı ıgortayct 
zım gelen izahatı verecek, fakat ka- hakkında izahat verecektir tabı tutulm<ıs: proıesı hakkıııda bir ______________ .. 

mara harbin devamı hakkında ınüza- takım s.·ualh:r ırad :1lunacaktu RADYO HABE;RLERI 

Ali baba karşısındakinin alay elliti
nl sa.ndı. Fak.at o u:n.r ediyordu. 

- Yti.z Uralık zarar ve ziyanım. var, 
n yU lira,-ı ve.rlnin, yahud d.a mah .. 
kemeye cldertm.. 

Murnaiieyhin hitabesini mütcakib 
kerelerde t.ulunrnıyacaktır. 

Muhalefet şefleri hükümctıe sıkı te- bir takrir verilerek hükümetin pek kısa Bu son ıne t"le <lt:: halihazırd;;, bir 
koınite t.:ırafınd;..ııı tetkik luıunaktadır. 

mas halindedirler ve bütün lncseleJer
de hüküm('tle ~riki mesai etmekte -
dirler. 

Çcmberlayn dün akşam Kral tarn.-
!ından kabul olunarak hüki.inıdara 

Fransa ziyareti hakkında mallımat ver
miştir. 

Londra 13 (A..A.)- İnaucial Timesin 

Zürih 13 -A.A.)- Enıin bir mem-
badan bildirildiğine göre Almanlar, 
Poloeyada ağır zayiata uğramışlardır. 
Zayiat nüktarı neşredilen rakamların 
fevkindedir. Ölülerin \'e yaralıların 
miktarı askeri makamlar tarafından 

neşredilen rakamların o kadar üstün-

olacağını tahmin et.ınckttc> olduğu u -
mumi müzakereleri mümkün kılınak 

içm muktazı olan bir ınüddet zarfın
da parlAmentonun tatil edilmesi taleb 
olunacrıktır 

Parlamento; ayru zamanda h.arb za
manı kanunlanndan bilhassa cişın korıt
rolU» ne n ,ıteall ıe projeyi reye ko-

Jo"akat parlfunento azalarındaı• bir 
çoklc.ırı bu işın müstacel mahiy~tte ol
duğunu hükUrnl'tt> oildirmişlcrdir 

AYam kamara31 ıçtimalarıJJ.ı yarını'& 

kadar devaıı edecek \'e- müteakiben ö- ı 

nümü.ı.dck çarşambd günilnf kactaı ıç

limaların ta••l edecektir 

hnstanelcrlt> ınektebleı ·epheden gclt".o dedir ki, doktorlar ve hastabakıC'ı ·~r J 
kiıfi gelmcdigi için birçok yaralılar , askerlerle· doludur 
bakım"ızhk yÜzunden ölmektedir. l Neşredilen resmt bır Alınan tebll

Polonyah esirlerin nisbetcn az mik- ı ğinde, bu vaziyeıe ke1rıı bi tedbi.ı ol-
tarda olması, Polonya ~rdusunun ne n1ak. üzcrt:: kur·s efradınu1 muaycnP 
kad;ır büyük bir şiddetle ınukavemt•t tar!hlcrinın ilen alındıg> bildirilmek· 
ettiğini .""Östermektedir Viyanrırlaki 1 tcdir 

Polonya ordusu Lody şehrini geri aldı 
Londra 13 - Poznandan şarka 

teveccüh eden ordu Lodz şehrini 

Almanlardan ııeri almıştır. Pro -

jeme'den çekilen Leh l<U\'Vctleri 

kuvayı külliye ile birleşmı~ır Al

manlar Po.on.va cephesınde bir~ok 

tavver<" kaybettikleri için hava fa
aliyttı sop !(Ünlerde azalmıştır 
Simaldekı Alman kuvvetlerinin 
-'l?n7insiz kaldıgı teyid ediliyor 

• • 

(Birme1 .;ahiteden devam) 

Alman a~kerloeri Oanimar
L..aya kaçn or 

Par" lJ (Radyu Parıs - Mondi
yal, saal 9) - Kopenhaıı'dan bil -
diliriyor: A'man askerlerinden Da
nimarka hududunu l(eçen ve iltı
ca edenlerin sayısl ht?r ~ün art -
maktadır 

'Hart:~al Pilsudski'uin 
•arayı yıkıldı ı 

Par1> 13 (Radyo Parıs - Mon - 1 
diyal, saat 8 - Varşovada Mareşal 
Pilşudskı'nın vefatından so:w.ra mü
zeye tah\'ıl olunan tarihi saray Al
man tayyareleri tarafından bom - j 
bardıman ve tahrib edilmi§tir. 1 
So,vet gemileri lımanlarına 

dönüyor 

Ali baba boynunu bülttü: 

- Git! dedi. 

• 
- Ali baba_ Hurşid!. 
Miıba.flr seslenince All baba ile 

Hurşid mahkemeye clrclller. H\ll'fld 

da.~ını anlattı. Mahkeme reisi Ali 
babaya sordu: 

- Adın neT 
- Ali. 
- Ne if yapanıml 
- Sütçii7öm. 

- .Kao yaşındasın! 
- On beş. 
1\-Iuhakeru~yl dlnllyenler yerlerinden 

uı:arup mamu.aa baktılar. Bir 7uda 
oturan avukaUar ciiliimsf'dUer. BeU 
tekrar sordu: 

- Anlamadım. 
- Dedim 7a efendim, on bet :ratın-

dayım. 

- Satır DllSUl ııenT. Yaşını SOl'lıJ'O• 

rum?. 
- Anladım efendim. 
- Cevab vel'Se.Det. 

• Yarı~ Akşam Aşk heyecan dolu birmevzu 
/PEK sınemasında Müthiş ve muazzam sahneler 

• • • 
Amerika kongresinin fevkalade toplantısı 
Vaşington 13 (A.A.) - B. Ruz- mas• Ç< k 'T!Uhtemeldır 

velt bitarnflık kanununu yeniden Ayan ve mümessiller meclısi a
ııözden ge.rirmek üzere kongren in zaları bu hususi içtima do'.ayısile 
fevkalade olarak ıçtiınaa davet o- Vaşinl(tona gelmektedirler. 
lunacağına müteallik yakında bir ı Siyasi mehafil kongrenin akte -
beyanname nesrolunacaf(ını ~at- dcce~i ~çtima de';""e_si~in .. kısa ola
buat mümessillerine bildirmıştir. mıvacagını ve gurultusuz geçe -

Roma (Radyo - saat 11,15) -
Moskovadan bildiriliyor: Sovyet 
hükumeti, İnl(iliı su1 arında bulu
nau Sovyet gemilerinin mensub 
oldukları limanlara dönmelerini 
emretmiştir 

Harbin mes'uliyeti 

- Dedim ya efendim, on bet ,,_ 
dayım .. 

Mahkeme reisi ihtiyarın bu inadml 
bot ı-ördü: 

DENiZALTI AVCI GEMiSi 
Baş rollerde George8 Baucroft - Preston Forster Nancy Kelly 1 Bu ictimaın 2 teşrinievvelde ol _ mivece~ini beyan etmektedirler. 
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Faris 13 (Radyo) - Moskova -
dan gelen haberlere göre. Izvesti
ya ııazetesi, şimdiye kadar muha -
faza edilen sükutu bozarak. Hit -
ler'in harbden mes'ul olduğunu 
yazmaktadır. 

LSTANBUL KAPIU 
8lZANS SARA 

No. 84 Yazan: M. SAMI KAKAx.ra. 

Orhan, saltanat hırsıle biran evvel İstanbuldan, 
esaretten kurtulmak istiyordu 

İm,paratorların kudreti beruen 
bitmlt gibidir. Kostantin ile halefie•i
nln le&is ettikleri bu on asırlık impa
ratorluğa artık nihayet vermek içm 
son bir m.lnidcn bqka birfey k •' r•
mı~tµ" Bu da şehırlerln kraliçesi ol:lD 
Ka&tant.aniyedir. Bu şehri cebren at
mak Utzımdır: buna n1uvaifakiye:. O.!"' ... 

dLtnun kuvYetı ve mükemmeliyt.:"d .s;ı
Yc.>sinde. şimdi n1ümkiln ve hat.ti ı~at'' 
du·. Bilhassa; Avrupanm :lV.ikl n:p 
impanıını un 1mdadına filolan.."'11 gün
dermeden evvel istical ile hareket et· 
mek IÔ%lmdır Binaeruıleyh; bu uı=
ı.aın harbi derhal ilan etmek zarıuvli!'.1' 
Haın P~, padi.snhın karar•Hd&:ı 

donmiyeceğini anlamıştı. Daha tleri ft:l
dcı· c kclleil de gtdecel!I aşilc~rdı. 

İmparatorun eteklerı tulupnuştu. 
Bir yandan lsl.ıllbula buğday ve erzak 
kaçlrınnga çalışıyor, diğer yandan da 
İt:ıJrcınJara, Rodos ıbvalyelerlne, Ma
carlara, Sırblara feryadnameler yol -
lu)'ordu. Bu ar.ıda da İstanbulda mah
fuz bulunan ıeJıza<1e Orbandan ist.i!a
de etmek zamanının gel.diiini derke
derek istifadeye kalkmıştı. 

İmparator, §ehzade Orhanı şubat 
lyı içinde bir etin huzunma ça&ırarak 

mahremane JUD.}an konu§tu: 
- Şehzadem amcanıEm harekatına 

nr buyurulur? 

- O, haklıdır.. Memleketini mü -
da.taa ve milletini za!ere sevketmek i
çin h~eyi yapacaktır. 

- İyi amma; bu muhasara ve Allah 
göstermesin zapt vukuunda siı.in de 
canınız tehlikededir 

- Muhakkak ... 
- Buna karşı ne çare düşünüyor -

~unuz! 
- Ben, evvelce beni Anadoluya ge

çirmenizi. söyleıpiştim. Eğer, o vak.it 
muvafakat etmiş olsaydınız, şlmdi il
ler bu yola dökülmezdi. 

- Haklı !mişı;iniz?. O vakit iyi dü
şünememiş iz .. Şimdi?. 

- Şimdi de salıverirseniz derhal A
nadoluya geçer, sultanhğ:unı ilin eder 
ve harek~ta geçerlm. Bu suretle wl
tan Mehmed, sizi bırakıp muhakkalı: 
benim üzerime gelecektir. Muvaffak 
olursam siz de kurtulmuı bulunursu
nuz'!. dedi. 

Orhan, biç de içinden ve kalbinden 
böyle düşünmüyordu. Bir Türk "'1>
z:adesi böyle düıünemezcli. 

Yalnız, saltanat hı.rsile bir an evvel 

İstanbuldan, esaretten kurtulo1ak isti
yordu. Eğer, anıcasına galebe ç-..ıhp 

tahta çıkmış olsaydı. Onun da muhak
kak yapacağı bir gt.in gelip İstanbulu 
ıaptctmek olac:ı.klı. 

Fakat, itn~aratorun elinden ve esa
rettnden yakasını kurtarmak için va
ziyetten .istifade etınek istıyordu. 

Esasen; Cenevizliler vasıtasile a:izli
den kaçmaga Uğraı;tiğı halde bir türlü 
muvaffak ~lamamıştı. Daha doğrusu 

Cenevizliler bu hareketi yapmaktan 
korkmuılardı. Sultan Mehrned, fehza
deyi Cenevizlilerin kaçırdıiun haber 
alırsa bütün gazabını sırtlarından çı

karırdı. 

Cenevizliler, padişahın hışmından 

korktukları için şehzadeyi atlatmış -
ıar<11 Hatta bazl hususi vasıtalarla da 
şehzadenin İstanbuldan kaçmak iste
diğinJ bir cemiJe olmak tize.re ikinci 
Mehmede bildirmiflerdi. 

Hazreti Fatih; şehzade Orbanın İs
tanbuldan dışan çıkmam.ax1 için lAzım 
gelen tedbirleri almıştL Anadolu ci
hetinde gözcüler bekliyordu. 

Binaenaleyh; Orhanın Anadoluya 
geçmesi kolay değildi Evvelce, Orha· 
nln Anadoluya geçmesi mümkün ola -
bilirdi. Venedik gemileri vasıtasile Ka
radeniz sahillerinden bir yere çıkarı
labilirdi. 

Fakat; Rumelihisarı yapıldıktan 

sonra, gidiş geliş kesildigi cihetle bu 
da mümkün değildi. 

İmparator, Orhanın son sözlerine şu 
yolda mukabelede bulundu: 

- Sizi Anadoluya geçirmek bugün 
iein mümkün mü?. 

- Elbette mümkün!. 
- Ne tarikle?. 
- Herhanııi bir tarikle olur.a ol -

sun.. (Devamı var) 

- Nerede? .. 
Prenses hazretlerini telefonda 
Dediler. Denize düşenın yılana 

sesP koştum. 
Heyecan, ümit, sevgi, teselli. 
- Alo ... 
- Sen misin Nusret!. 

bekliyorlar .. 
sarılışı gibi 

- Benim yavrucuğum. Otele telefon ettim. 
Yarın için bize bir daire hazırlıyacaklar. Hem onu 
habre vereyim, hem de bir bonsuvar diyeyim de

dim. 
- Çok iyi yaptın 
- Ne zaman buluşuruz? 

Sabahleyin!. 
Sabah mı!. 

Evet. 
Ben, akşam üzeri. Diye düşünmüştüm deM 

- Hayır .. Hayır. Sabahleyin!, 
- Hay .. Hay!. 
- Yoksa sabahleyin gelmemi istemiyor mu-

sun'?' .• 
- Aman rica ederim. Ne 1tlilnasebet?. Sa.fak 

vakti bile beklerim! 
- Nerede bekllyeceksint. 
- Nerede emrederseniz!. 
- Ben doğru motöre ıı:ellrlmJ. 
- Çok güzeli. 

- Dokuz buçuk .. 
- Mükemmel.. 
- Haydi, orevvar .. 
- Orevvar şekerim .. 
Oooh. Bu telefon içimi oyle rahatl~tırdı ki!. 

Gec.:. 

• •• 

Dalgın, roman okuyordum. Kapı vuruldu. 

- Buyurun. 
Kapı haflI aralandı ve Nedim Bey Nazmi'nin 

başı göründü. Birdenbire ürktüm. 
- Bu saatte ne işi var? 
Kitab ellinden düştü. Bir gölge gibi odadan 

içeriye girdi, bir gölge gibi kapıyı kapadı ve .. Bir 
gölge gibi bana doğru geldi: 

- Affinizi rica etmek için geldim hanımefendi 
Bunu söylerken dizlerimin dibne çöküyor, kıv

rılıyor, boynunu büküyordu: 

- Gündüz çılgın gbi idim. Ne yaptığımı bilr 
miyerek sizinle konuştum. 

Her halde beni affedeceğini.ze, mazur görece
ğinize eminim. İnsanlar, bazen böyle iradelerinin 
hRT.'.cinde hareketlere koyuluyorlar. Bin defa, on 
bin defa p!~anını.. 

- Hay, hay!. 
- Pel<l 

(Vtt/411\l 11111' J 

- Baba dedi, inanılır mı bu ifeT. 
Ali baba lslllinl bozmadı: 

- İnanılm.u dedL Nasıl benlm on 
bet J"&flllcla oldujuma fnanılm•na, .,.... 

nim san kum bir saal içinde ym llr&

lık ot ylyecei!ne de inanılmaa. 

ED kuvveill bir aV111ı.al Ali babanul 
bu müdafaasından daha kuvvetli mü .. 
dafaa yapamazdı. 

Ali baM. beraat etil 

••••••••••••••••••••••••••• 

( Taksim Sineması l 
15 Eylıil Cuma gününden iti
baren yeni sinema sezonuna 
başlıyor. A !tın sesli ABDÜL-

VEHABIN oyn.adığı 

YASASIN ASK 
Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

film 

1!!'9-------------------Şimdiye kadar çevrilen Tar
zan fillinlerinden bambaşka bir 
mevzuda yapılan mevsimin en 

büyük ve yeni filini 

TARZAN 
ADASI 

25 kısım tekmili birden 
Baş rollerde: 

Herman Brix - Mala 
Issız bakir ormanların heyecanlı 

maceraları 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor 



TEK KOLLU CEMAL 
Daima .. d 1 on e .... Daima b. . . 1 

ırıncı .... 
Dün Çekilen Beşinci Keşidede 
3 Büyük ikramiye birden ver1i : 

1 - Teşhir arzu etmeyen Büyükderede sayın müş
terimiz bir bayan 20431 No. biletle 

50000 LiRA 
2 - Şanh Mecidiye Gem1si ikinci Bölük Subay ve 
Eratlarının müştereken aldıkları 32557 No. biletle 

12000 LiRA 
3 - Cihangirde Kumrulu Cami sokak 10 No. da 
Bayan Nilüfer dört aydır aldığı 22092 No. bileti 
bu ay almadı 10.000 lira kaybetti. Bu bileti son 

dakikada Alyanak hanında Bay lsak aldı ve 

10000 LİRA 
Kazandı ve hepsi de paralarını tamamen aldı r·---------------, 

l ÇOK DiKKAT: 1 
f Dev~mlı hil~t alamaya.nlara son zengin altıncı kesıde j 
[ BiLETi 3 LiRADAN SATILIR. ] ................... .__. ............................. ..__. ........ _ ............................... ~...._.. 
Taşra sipa.rişleri çok seri ve muntazam gönderilir. 

İstanbul üçüncü icra memurhıiun • 
dan: 

Bir borçtan dolayı mah~u.s ve ikin
ci açık arttırma suretile paraya çev! ı 

rilmrsl mukarrer muhtell~ü.lrin$ ev eş- ı 
yası 18/9/939 tarihine mu~dtl pazar
tesi rünü saat 16 da Beyoitluniıa Ay
nabçeşme Emincamlt Samancı sokak 
31 - 39 numaralı aparlımau önünde sa
hlacafıodan tallb olanların mezkO.r 
gün ve saatte mahallinde hazır bulu
nacak memuruna mür&eaatlan Uin o
l11Dur. 39/3539 

ZAYİ - Vefa okulundan aldıiım 
tasdiknameyi kaybdeerek yenisini al
dım. Eskisinin hükmü kalmamıttır. 

Şevket Satır oflıı 

İstanbul asliye mahkemesi bi • J 

rinci ticaret dairesinden: l 
İstanbul muhakemat müdürlüğü 1 

tarafından 933 senesi umumi ha • 1 

pishane bakkaliyesinin icarından 1 
mütevellid ihale farkı 478 liranın 
tahsili hakkında ikame olunan da- , 
vada müddeaaleyhlerden Fatihde : 
l:fasan Fehmi paşa caddesinde 10 
No. lu evde mukım Mustafanın 
şimdiki ikametgiıhı belli olmadı -
ğından tebligatın iliın yolu ile ya
pılmasına karar verilmiş ve muha-1 

keme 20/10/1939 cuma günü saat 14 
de bırakılmıstır. Tebliği l~zım ge- ı 
len davetiye mahkeme divanha -
nesine ası !mış olduğundan muma- , 
ileyhin mezkı'.ır .ııün ve saatte mah
kemeye gelınleri lüzumu tebli2 o-
lunur. 939/259 - - - ---

ZA Yi - 3:1.8 ııenılnde Şemsillmeki.
llb rtifdl.7e ikinci sınıtıan aldıiuıı laa· 
dlkııameyl kaybelllm. Yenisini alM>a
fmıdan eskisinin hükmü olmadıiı tün 
olunur. 

340 Süleyman otııı Hüseyin Eli.zl& 

ÜOküdar ikinci sulh hukük mahke
mesinden: 

tloküdarda Valldelallk mahallesinde 
Abacıdede ıokaiında 5'1 No. lı hanede 
sakin iken 25/12/938 tarihinde vefal 
eden ve terekesine mahkemtmlzce 
vaz•ıyed edilmiş bulunan AbduJlah kıu 
Şamlı Bayriyeden alacak ve borç ld
cJia..gnda buJunanların bir ay ve vera
set iddiasında bulunanlann da üç ay 
içinde üs. ikinci sulh hukük hiıklmll
fme müraeaat eylemeleri ve aksi tak
dirde terekenJn baz.lneye tesllnı edile-
ceği ilin olıınur. 939/161 

ZAYİ - 937 - 938 senesi liseyi bl
Urme şalıadetnameml kaybettim. Ye
nisini alacatunclan eskisinin hükmü 
yoktur. 536 M. Kemal Cellkösü 

111~PİYANGO KRALİÇESİ NİMET ABLA"11nıııru 
Her ay oldui:u gibi bu ay da 6 büyük ikramiye vererek rekorların rekorunu kırdı. 

NiMET GiŞESi 
• BU KEŞIDEDE • DAHi: 

NİMET ABLANIN Uğurlu elite verdiği 20431 No. biletle Bakı rköyünde, Yeniköyde 88 
Bay Ahmedin eşi Bayan Naciyeye 

/ 

Gene 

50,000 L 1 R A 
NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdiıtt 14750 No. biletle Beykoz Deri 
Kireççi ustnba~ısı Bay Hakkı 2 nci defa olarak biiyiik ikramiye kazandı. 

15.ooo ' L 1 R A 
Fabrikasında 

Besler Çikolata Fabrika1uıda işçi Kliirıı hu beşinci keşidede 14750 Not biletini almadığından 
mezkur bilet Bursada Karacabey Harası Müdürü Bay Mümtaza satıldı ve 

2 inci 15.000 L İ R A KAZANDI 
Gene NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 32557 No. biletle Eyüb Fişek Fabrikasında muha· 

sebeci Bay Abdülkadire 

12.000 LİRA 
Gene NİMET ABLANIN Uğurlu elilc verdiği 22092 No. biletle Sirkecide Şen İzmir Ambarında 

Haınmal Mehıncd Aliye 

10.000 LİRA 
Gen~ NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 22092 No. bilete Tıılşkışlada binbaşı Bay İsmete 

2 inci 1 O. O O O L 1 R A 
KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 

Adrese Dikkat: İstanbul, Eminönü Tramvay caddesi No. 29-3ıNimet Gişesi sahihi Nimet Abla 

~ Hiçbir yerde şubesi yoktur. Tel: 22082 

Eski Feyziatl -----------·· 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı da· 
irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tra rvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çüte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

edebilirler. İs\iyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.2~1~0·~-~--· 
Adres: Istanbul - Eminönü No. 27 TEK 
KOL l U CEMAL Gişesi Sahibi Malul 

l CEMAL Gu•• VEN 1 tsTANBUL BELEDİYESi iL.ANLARI 1 Devlet Demlryolları ve Limanları Gazi Subay ardan ____________ ____. ifletme u. idaresi ilinları 

H• b• d b • kt ......,, l,k muhammen t ııal • JÇ Jr yer e ŞU eSJ yo Ur r•m nalı Ledeli Muhammen bedeli 85,000 lira olan 100166 kilo vagon ve ese I 
• 187,71 2502,75 Anarlo!uhisarında Göksu caddesinin bir kısmının şose inşaatına malısus demir 26/10/1939 perşembe günü saat 15,30 da kapa 

1 

M"d"' ı-w" d Halkalı Ziraat Mektebinden inşutı. zara usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
P. T. T. Umum u ur ugun en : 1 ak J<il" 

Ziraat mektebi hayvanları için 70,42 938,85 Büyükdere meyva ıslah istasyonunda yaptırı ac Bu işe girmek istıyenlerin (5500) liralık muvakkat teminat ile 
1 - 8 Eylftl 939 tarihinde ihalesi yapıla<:ağı i!An olunan al~ı kalem alınacak olan (12000) kilo susam , s~manlık. nunun tayin eitıği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ]<il" 

Wefon şebeke malzemesine talih çıkmadığından ım gun temdid edil- küsbesile (22000) kilo teksıfır in- 272,07 3627,49 Bostaı:cıda Çatalçeşmede Dereli sokağındaki derenin dar Komisyon Reisliğine vermeler! lazımdır. 
mişt~. __ Eknltm lR Eylftl 939 pazartesi saat 16 da Ankarada P. T. T. ce kepek açık eksiltmeye konul - üzerının kapanmması. Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sil" 

d 1 _,_. muştur. Halkalıya teslim suretile Keşı! bedelleri ile 'lk teminat miktarları yukanda yazılı işler ayrı tılmaktadır. (7098) 
Umum müdürlü&ft binasındaki satınalma komisyonun ~ yapı ac..,.,ır. h bed !' (1445) lir 

Muhammen bccleli l132,80 muvakkat teminat 84,96 lıradır. . mu ammen e 1 adır. ayrı açık eksiltıreye konulmuştur. İha'e 14/9/939 perşembe günü saat Jıl. Jıl. 

3 _ İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temınat İhale ı7/9/939 pazartesi 15 de Hal· 14 de daiıni encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muameıat Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralarile ınil': 
roektubi>e kanuni vesikalarını hamilen mezktır gün ve saatte o komis- kalıİziraat mektebinde yapılacak- j müdürlüğü kalemırde görülebilir. Taliblerden Büyükdere meyva isliıh tar ve cinsleri aşağıda yazılı malzeeme 12/10/1939 Perşembe giiP~ 

2) tır. stekliler şartnameyi İstanbul istasvondaki samanlığın inşasına iştirak etmek istiyenlerden 8 gün saat 15,30 dan itibaren liste sırasile ve ayrı ayn ihale edilmek üzer 
ZZ2.0n~a~m~iır~' ~a~c:!a:,at~ed~ec~·c~k~k~r~dir:=':.;·-~-:"~('l:,:l:.:7.:.::;-;:---::--;------- ziraat müdürlüğünde görebilirler. evvel Nafıa müJürl(;ğ,inden ve diğer işler için keza ihaleden 8 gün kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

İstanbul ikinci icra dairesinden: İsteklilerin % 7,5 teminat para- evv~I ~en .işleri mü~ürlüğünden alacakl'.11'ı. fenni .. ~~liyet vesikaları j Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakl<at t~ 
Nostor veledi Efrem malı olup Katina binti Hocasardan istikraz larile birlikte ihale günü saatinde ve ilk temınat mak• ız veya mektupları ıle ihale gunu muayyen saatte minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saa 

eylediği 3100 liraya mukabil vefacn ferağ. eylediği ve .tamamına m
1
ae

0
ktebdeki komisyona müracaat- daimi encümn<l" bt>lunmaları (6836) 14,30 a kadar komisyon reislig"ine vermeleri lazımdır. 

1928 lira takdir edilen ve senede nazaran bır tarafı Lazarı mır:~ hır - d n 
tarafı Kadriye dükkanı bir tarafı Araksiye arsası ve tarafı rabıı ta· f t b 1 D ft d 1 w d Şartnameler parasız olarak Anlı.arada Malzeme Dairesin .~.,) 
riki amile mahdut Yenişehir Tatavlada eski dereboyu .~e Akarca ZAYİ - 21 alustos 1338 senesinde S an U e er ar ıgın an : Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtı~maktadır. (69-• 
caddesinde eski 111, 113, 115 yeni 105. 103 ve 9 .No. larla murekam mu Galatasaray lisesinden almış oldolum 25/9/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 on beşte İstanbul Liıte Yalzemeain iınü Muhammen Muv•~· 

kaddema arsa elyevm ıki bap dükkanlara belediye. tarafından .konu- ta.sdiknameyl ••Yellim. Yenisini alaca· defterdarlığı MiJ:i F.mlak Müdürlüğünde müteşekkil eks:Jtme ıkomis- No· bedeli kal 
1 lan numaral:ırı 79, 81 müşteınii bir bap hanenın nısıf hıssesı!r yıne ta tımdan eskisinin hükmü yoktur. yonunda 69974 lira 40 kuruş keşü bedeli Validebağı talebe ve öğret-, teııı•~~ 

mamına 2187 lira takdir edilen Ta tavlada Yenışehırde. l}t!relı.oyu cad- 29t No. lı Mehmel Flkrel men sanatoryomu ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul- Lı'ra Kr. Lir• rJ 
desinde bir tarafı Simi•~; Hasan fırını bir tarafı Uzan dukk~~ı ıırka- g 

"" · le b t D --------------1 muştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri Genel Hususi ve fenni noj,8 
sı Rıza Paşa sokağl bir tarafı bazan Anik~ .varıs . ri azan su çu ı- ZAYİ _ İslanbul üniversitesi hu- şartnameleri proje, keşif huliısasile buna müteferri diğer evrak 350 1 Kurşun malzeme 16·100 kilo 4425,oo 1""850,sı 
mitri kansı Evdoksiya haneleri tarafı rabn tarıkı ~m ıle mahdut es- 7 450 d t 24677 50 
ki 109 :y.ı:ni 101 No. lu belediye tarafından konulan nu~~rası halen kuk fakültesinden aldığını hüvlyel va- kuruş mukabilinde dairde verilecektir. Muvakkat teminat (4749) lira- 2 Galvanize saç · a e ' 405,oıı 
77 bir bap fınn maa arsanın nısıf hissesi borç verılmedıgınden açık rakamı kaybettim. Yeulslnl ala<•iım· dır. İst<?ıdileıin Teklif mektublarını ve en az bu işe benzer (50000) li- 3 Çinko levha 3o.OOO kilo MOO,OO 
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artırmaya konulmuştur. Dükkan !ar ve ev 95 metre murabbaı arazı dan eskisinin hükmü yoktur. ralık iş yaptığına dair ıdarelerinden almış olduğu v~ vesikalara isti- 4 Teneke levha 4.300 adet 2112,50 
üzerinde olup 10 metre murabbaı ara!ığı ve 128, me.tre murabbaı ar- &zıt Naim Günerl naden Ltanbul vH~yetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün 5 Ahşap travers raptiyesi 
sası vardır. Fırın ise 97 metre murabbaı ar_azı. uzennde . 123. metre ı---------------1 imaline mahsus ıama 
murabbaı arsası vardır. Yeni 103 No. Ju dukkanın z~mını çımento İTİZAR evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi 

l<a":ıdır her iki dükkanın önlerlcamekiın ve stor kepenk_ldir arka- kapalı zarflarwı 25.'9/n39 pazartesi günü saat 14 de kadar Defterdarlık! demiri 60 ... ton 7200,00 
" ı bal k h b ah r Yazımızın çok'.uğundan (Ro -larında fınn tarafından kullanılır tu um ı uyuyu avı ır 1 Mi:li Emlak Müdürlü""nde toplanan komisyon başkanlıg' ına verme-! 

d b . t lık b' tfak mevcut benson) tefrikamızı koyamadık. >;~ mahalli ve ayrıca kapısı olan ik1 o a ır aş ır mu . . !eri ve saat 15 de wrflar açılıııken hazır bulunmalan (6744). 
olup bunların üzerinde birinci katta dör.t oda ve. sofa vard'r ıkı~- Okuyucularımızdan özür dileriz. 

eP 
Muhammen !ıedelj 15000 lira olan 30,00o metre mikabı oksı0 , . 8 

28/9/1939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 1 

cı katta bir salon ve bir taraçadan ibarettır elektrık ve terkos ı_es~
sat. mevcuttur ve 9 No. lu arsarun içinde kuyu vardır. Bına. kagır 
ve ~ min kat pencereleri demir parmaklıkl:dır . . Fırının zemın .. k~
tı: zemini tahta döşemeli bir antre ve metruk hır halde f ı rın ~tu
ğü ile hara.p bir tezgah mahalli ve cephesi demir yaprak kepenklidı~. 

Asma katta: zemini malta döşemeli bir çimento odas.ı b_ır m~kı
na ve cephede bir sofası vardır birinci katta bir sofa ustunde uç 

oda bir harman odası ve arkasında bir miktar bahçe_ ve arkaya bır 
kaııısı vardır. 

Satış peşin para iledir, . . 
Bu gayri menkul malların şartnamesi 6/l0/39 tarıhınde herke-

aln görmesi için dıvanhaneye asılacaktır. . .... 
Bırinci artırma: 16/10/39 tarihine müsadif Pazartesı gunu saat 

ıo dan itibaren 12 ye kadar icra edilecek ve bu artırmada verılen 
bedel gayri menkullerin tamamla n?a takdir olun~n. kıvme_:lerdcn 
vefaen mefruğ nısıf hisseye ait mıkdarın .. % 75 _ şını buldugu tak
dirde en çok artırana ihale edilecektır. Böyle bı~ bedel elde ed_~l
me:z.se en çok art ı ranın taahhüdü bak: kalmak şartı!e artırma 15 gun 
daha ,emııit olunarak 31/10/39 tarihine müsadif Salı günü saat 10 
dan 12 ye kadar yapılacak ikinci artır~ada ~280 No. lu kanun na-
zara alınarak en çok artırana ihale edı•ecektır. . . . 

Artırmaya iştirak edeceklerin muhammen kı~metının_% 7,5 nıs
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın temınat mektubunu ver-
mejte mecburdur. · 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayd menkul mal
lar üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa daır ıddıalan~ ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde vesaikile birlikte dairemıze bıldı~
meleri aksi takdirde tapu sicilinde yazılı olmıyanlar satış bedelinın 

pay !aşmasından hariç bırakılacalı: !arı ve artırmaya iştirak edenlerin 
şartname ve evrakı tetkik ederek bütün malumatı almış ve şartlan 
kabul etmiş addolunacakları fazla malı'.ımat istiyenlerın her zaman 
937/5037 No. lu dooyasına müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

120396) 

No. 83 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

fştanbul, Marmarada batırılan Fransız tahtel
bahirinin mürettebatını heyecanla karşıladı 
- Efendim .. Taşoz ve Basra oldux

larını tahnlin ettiğimiz iki destroyer 
bu tarafa geliyorlar. 

Dedi. 
Ziya kaptan kumanda k6prtisüne 

fırladı .. Gün kavuşuyor; akşam olma
ğa başlıyordu. Marmarada eşsiz bir güz 

akşamı epeyce serinlik veren taze ve 
yosunlu bir rüzgArla gönüle ferahlık 

veren bir esiş1e Yarhisarın bayrağını 

dalgalandırıyordu. 

Ziya kaptan ileriye baktı.. Bir mil 
kadar uzakta, borda bordaya ilerliyen 

Taşozla Basrayı gördü. Provasını o ta
rafa çevirdi. 5 dakika sonra gemiler 

birbirlerine yakla~tılar. Staper ettiler. 

f Ziya kaptan megafonla arkadaşlarına 

tahtelbahiri anlattı . Amiralın telsizle 
verdiği emri de bildirdi. Üç destroyer 

bir zafer $en1iği içinde ve zafer alayı 
edası ile ilerlemeğe koyuldular. 

Akşamın Hk karartıları suya iner .. 
ken Muaveneti Milliye göründü. Su

şon, filotillAya yaklaşınca durdu. Yar
hisara geçti. Süvari Ziya beyi tebrik 
etti. Esirleri gördü, gözden geçirdi. 

K1avyeyi bir defa da kendisi isücvab 
etti. Sonra Yarhisar başta olmak üzere 
İstanbul yolunu tuttu. Telsizle de M

dlseyi Yalovadak.i Umumi KarargAha, 
İstanbulda Sedarete, Bahriye ve Har· 
biye nezaretlerine bildirdi 

ist..,nbul, Marmarada batırılan Fran- re binasında satın a!ınacaktır. 
·ıe 

sız tahtelbahirinin esir mürettebatını Bu -,e girmek istiyenlerin (1125) liralık muvakkat teminat ı3, büyük bir merak ve heyecanla karşı- 4 de I< 
!adı: kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 1 

;·1 ıotilla, sabahleyin linıana geldi, dar korrisyon rcisliğ;ı.e vermeleri lazımdır. J{al'' 
donanmadan aWan toplara lilotillilnın Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
selam atışlarile cevab verişleri arasın- darpaş~.ı. Tesel!üm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır, (7226~ 
da limana girildi. K.ızkulesi açıklarında -

de:~k~~:: .. clan vekili, Nazırlar, B:ılı- İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
riye Nezartei erk~ı ve müsl.epr Ve- Satınalma Komisyonundan : 
sı! Bey nezaret mu~ile Yarhisara (el- terıe' 
diler. Enver Paşa, tahtelbahirin nasıl 1 - Mezıkezimiz için azami 740 derece kesafette 1000 ila 1500 tıf· 
batırıldığını, mürettebatının nasıl e- ke benzin ile azami 890 derece kesafette 17,000 kilo mazut alınacal< ]<i' 
sir edildiğini merakla dinledi. Sonra Benzinin beher tenekesinin tahmin bedeli 282,5 kuruş ve mazutun r 
Yarhisar süvarisi Altındiş Ziya kap- Josu 7 ıku~ 10 saııt;mdcn umumunun tutarı (5444) lira (50) kuruştu f~ 
tanın elini sıktı, hararetle tebrik etti: 2 - Eksiltme 26/9/1939 salı günü saat 15 te Galatada Kara ıJustaıır• 

- Binbaşım .. Seni Türk deniz tari- 1 ak 
hi, büyük harbin kahramanlarından paşa sokağında mezkur merkez satın alma komisyonunda yapı ac 
biri diye sahifelerine geçirecek! 3 - ŞartnamelPr merkezimiz levazımından parasız alınır. 

İç denizlerimizdeki tehlikeli düş - 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
man gemilerinden birini batırdınız! 5 _ Muvakkat ~minat parası 418 lira 34 kuruştur. ö>' 
Sizi can ve ııönülden tebrik ederim, 6 Eksilt - . kl · 1939 · t" t ·kalarını P. Deci' - mege gırece erın senesı ıcare vesı 

S ı. s d . tek . b. dil ) termeleri şarttır. ~insi 
onra uşonu a ıs sız ır , 7 Eksilim • . kl . ks'ltm .. .. t 14 k dar teı, .... 

müstağni bir eda ile tebrik etti. - eı;e gırece erın e ı e gunu saa e a . olfl'l3' 
Suşonun Marmaradaki tahtelbahir- paralarını yatırmış ve teklif mektublarını komisyona tevdi etmış 

!ere karşı donanma kumandanı sı!a- ları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeğe e:iremezler. (7137) ,.::? 
tile giriştili mücadelede ve birkaç yıla 
inhisar eden amiralliği içinde ilk ve 
son muvaflaltiyetl bu oldu. 

(SON) 

Sahip vı netrtYatı idare eden Bqmuharrld 
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