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ETEM İZZET BENİCB YIL: .J 

Alman açık şehirleri bombardıman tehlikesinde 
Polonya orduları kumandanı, neşrettiği bir tebliğde artık 
düşmanın Bir adıni daha ileri atamıyacağını söylüyor 

Litvanya hududu boyunda mühim muharebeler oluyor, bir çok Leh şehirle rinde yangınlar ç ıktı 
. ----ı 

ltalya en son hangi Yeni Alman tahtelbahirleri 
taraftan olacak 

İtalya'nın en son 8Bfh9da vaziyetini tayin eder
ken nazara alacağı mühim bir amil de ııntiko
mintern paktın Almanya tarafından bozulmuş 
olmasıdır. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 
İtalyanın vaz.iyeti gunün meselc~i 

olmaktan çıkmış değildir. Bililkis, her 
geçen gün İtalyanın vaziyetini daha 
çok merak mevzuu olmıya se\·ketroek
tedir. Üzerinde tereddtid edilen: 

1- İtalyan - Alman ittifakı devam 
edecek mi?. 

2- İtalya bitaraf kalmakta ısrar ve 
devam edebilecek nü?. 

3- İtalya en sonunda İngiltereyı Mİ, 
Almanyayı mı tercih edecektir?. 

Sualleri bu dakJkada dahi tazf!fl"r 
ve hcnuz hic;birısinın kat'i mahiyette 
cevabını vermek mCmkün de&ildir. 
Ancak, İtalyanın Alm:ınyadan günd~n 
&üne uzaklaşh~mı ve kend, mukadde
ratını hluat ta:/i.n e• ek ıra ~ ka
zandığını işaret t:den delille.ı· tedricen 
eıı·t..'lya çıkmaktadır. 

Kısa bir zaman mec:::aresı l\;'~:ıde va-
ziyetın daha normale ve vuzuha gıde 
ceği de Umid edıl('bilir. İtalya bugUn 
için Almanyanın askeri muttelikidır. 

Fakat, İLalya zaman geçtikçe mahıyetı 
daha ziy..ıde anlaşıl;.ı.n son H;tıer -
Ciano - Ribbcntrop nlül!ikatında Dan
zig ve Koridor vesilesile harbe ıirme
yi iltizam etmiş olmamak ,.c bu yolda 
Hitlerin hem muvaitıkatini alınış. hem 
de kendi~ini başhyan hnrbden koru
mak suretile bu ittifakın emrivaki ha
linde ve otomatik bir şekilde mer'iyete 
geçmesini Onlemekle kendJ lehlne en 
bıiyilk hizmeti ifa etnı1.ş ve a~keri itti
fakın icablarını bir kere daha gözden 
geçirmek, bayır ve şerrini bir kere 
daha muhakeme etmek fın;atını ka -
zanmıştır. Hele gun geçtikçe bu fırsa
tın ltalya içın bir nimet oldugu mu

Jıakkaktır. 

İtalya, &imdi soğuk.kanlılıkla ve son 
dakikada göotermiı; olduğu yüksek po
l itika muvalfakiyetinin sevkile askeri 
ittifak.mı da bozabJ!Jr. Ve .. bunu bo
z.arken de kendisine zerre kadııır mad
di ve manevi bir mes'uliyet tevecclih 
etmez. 

İtalya ile Almanyayı teşrıki n1esai
ye sevkeden, askeri ittifaka götüren 
sebcb1er bambaşkaydı. Halbuki, Al -
manya İtalyan teşriki mesaisini daima 
kendi lehinde isti .... mar etıniş ve bu
günk.U harbi de yine kendi maksadla
rını temin yolunda ve İUı.lyan teşriki 
mesaisine esas olan aaye ve anasırı 

nazarıitibü.re almaksızın açmıştır ital
yanın en son safhada vaziyetini tayjn 
ederken nazara alacagı mühim bir a
mil de, antikomintern paktın Almanya 
tarafından bozulmuıf ve n1ıhvcrin bu 
esaslı me~nedinin yıkılmış ol:nasının 

te~kil edecegi n1uhakkaktır. 
Bu itibarla Almanyanın İtalyaya 

bu defa • döneklik' gibi n1anevi bir ve
bal tahmil etmesine de imkan kalma
n1 ılj; bilakis ltalya icabında bu ta\'rı 

takınabilınek vasfını kazanmıştır. Ay
nı zamanda, artık ltalyanın Alrnanya 
ile askeri ittıfakıuı devam ettırmesıne 
de pek lüzum kalmaınış bulunduğuna 
hukm~dilebıJir. Bu ittifakta ı~ rar ve 
o ın J· olo:.....:ını ta.!bike katkı munın 

nıho.ıyet lta yay~ k r ycrınc en agır 
:Lararlıırı getırec(·ği ltalyan z.un::ımdi.i

ranmın aşJa tegaful edeıniyccc-ı;i bir 
hak,kctttJr . 

Bunun ı~·ın<.Hr ki, İngılteıe ılc İtdlya 
arasında mllstilkbel bir teşrıki ıncsoıi 

ic,:ın mahrenl müzakerelere b;.ışJandıgı 

hakkında (Nevyork) d~n verilen ha
berlerin büyük bir ehemmiyet ı ve 
Sınyor Gaydanın •İtalyan menfaatleri 
ile yükfek Avrupa ınenfaatlerinin İ
talyan karar ve irade~ine hilkim ola
cagı• hakkındaki dünkü makaleslnin 
dikkate değer bir husllsiyeti ·vardır. 

Bu itibarla İtalyanın sonuna kadar 
bıtaraf kalabileceğini zannetmiyoruz. 
İtalya bunda belki ısrar edecektir. 
Fakat, hfıdiselerın mustakbel inkişaf

larının buna ınfıni teı,:kil cdecegi ve 
hatta bir gUn bu yolda İtalyaya en bu
yuk rahatsızlığın Almanya tarafından 
harekete geçmenjn ihtar edHmesi su
retıle veya diğer sebeblcrle mUte\'ali 
bıı· suretle gelc.-ceği kanaatindeyiz. Bu 
takdirde de İtalya iki cepheden birini 
tercih mecburiyetinde kalacaktır. Bu 
tercih ıs:ırasında hic: şuphesiz İngiltere 
\'e sulh cephesi ağır basacak ve mu
hrıkkak ki Sınyor Gaydanın i~aret et
tiı:;i yuksek İtalyan menfaatlerinin an
cak bu l'ephe ile telif edilebilccegi ha
kikati kendiliginden zahir olacaktır. 

Bunun ıçindir ki, biz şahsin İtalya
nın uzun müddel bitaraf kalamıyaca
ğını, en sonra behen1ehal harbe gire
ceği \'e girdiği z~manda da İngiltere 
He berabc. gireceği kanaatinde olan
Jardanıı. 
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Varşova : İkinci Madrid 

Cenubi \?istiıiden Lüblenc Kadar mıntaka.yı 1'0ıterir harst.1. 

Dün Berlin radyosu Vistıil hat
tının yarıldığına ve Alman kuv -
vetlerinın Lublen üzerine yürü -
düklerine dair bir haber vermişti. 
Vehleten garib görilnen bu habe
rin şimdi bir tal(yirden ıoaı;ct ol
duğu anlaşılmaktadır. · 

Muharebe cephesıni:ı öbür ı.cun
da, yani sağ cenahta, Galiçyada 
Almanların geniş mikyasta bir 
manevraya ı;irişmiş oldukları tah
min edilebilir. 1915 mayıs ve hazi
ranında da General Fon Makenzrn 

(Deyarnı 3 iincii salıifede) 

A t lantiğe açılıvor 
Londra 14 (A.A)- Nevs Chronicle 

Führerin açık şehirlerin bombardıman 

edilecei::i suretindeki tehdidi hakkında 
mütalealar yürüterek şöyle demekte
dir; 

faksın ihtar1nı da gO.tCintlnde tutt!rak 
düşünmelidir. 

tDeyh Telgraf> diyor ki: cPolonya
lıların geriye atıldıkları günlerde Al- 1 

ifratkfıranf:" hareketlerıni muhık gw:
terrnek için böyJe bir bahane ileri sur
mU~lerdi. 

Hakikati halrle İngiliz ku,rvetlerinin 
günUn bırinde af,;ık şehirleri bombar
dıman etmek me<:buriyetınde kalabil

ıneleri cncliı.;t·si sıvi11er kııdar J:<ker1eri 
de du~undtlr~ck birşeydır . 

.. Tayınıs> diyor kı. 

(IŞayc-d irtıkiib edi1nıekte oliln me
ıalın1e devaın C'dilınt.t..'-C, İngiliz ve 

1''ran'iıZ hukümetleri dOşmanları tara
fından da ııyni \·eçhjle hareket edil -

ı 
1 

.. ! 

•Hitler tarafından verilmiş olan e
mir, onun nihai sukutunu tacil etmek
ten başka bir netice vermiyecektir. Bu 
eınir cihan efk3rı umumiyesinde Hit

lere kar~ı mevcud olan aleyhtarlığı 

kuvvetlendirecektir. Bundan ba~ka 

Hitlcrin dün lordlar kamarrısında nazi
lerin kayıdsı;ı: ve şartsız bombardıman 

usulüne müracaat etıneleri takdiı·ın
de, İngilterenin .icab eden tedbirleri 

'11an tayyareleri ve topları ateşin as- J 

kert hedefler uzerinde temerküz etti- I 
rilmcsini murec:cah buluyorlardı. Şim
di Polonyahlor nevınidane ve muvaf
fakiyetle mukavemet göstermege baş
ladıklarından, kendi projelerine mu
halefet edildiği takdirde son derece 
hiddetlenen Jhtler, cür'etlerinden do
layı Polonyahları cezalandırmağa ka
rar vermışbr, 

Bunun için bir bahane bulunmuştur 
Polonyalı siviller çeteler teşkil ederek 
miıtearrızlarına hücum etmişler. 1914 

1 
mck şartilej Ruzveltin munhasıran as- ,. 

almakta kendisini serbest tel:ikki et
mekte olduğunu söyliyen Lord Hali- 1 senesinde de Alm-an1ar Bc:lçikada bazı 

keri hedefleri bumbardıman edecek.- / 
ll'ri suretinde vermış oldukları sozıi 

tutacc.klaı·dır 

.. 

• • • • 
lngilterenin aynı suretle mukabelesi yerindedir 

Londra 14 (A.A.)- Lordlar karrıct

ra~ında Lord Halıfaksdan sonra ·oz 
alan Lord Strc Balgi şöyle demiştir 

• İngiltc--ede ek~eriyet fırkalarının 
ve bu m<>yanda aınelc jıı-kasırı1n AI
many;:ının sukut etmiş o?duS;ı.J ~rba .. 
lık derkesine dli nıcmf.k ~~ırtile . .-.~keri 

kumandanlarır.uzın e1lerini, kolloırını 

bağlamak, onları 1att.a sivil ahalinin 

azim zuyıata ugraması tclılıke~i ınev

C\.ıd o~a bıle meşru havcı; sıl!ihlarını 

k 1 .k"ta ınen mek iyccC'k

ler nı z. 'lned~yorım. MJdt'lnK bızc 1 

karşı bır hil\ il harbı anlmıştır Bu 

harbi d<·tetmek için b11tün hava kuv

\ t·tlerıınızı kull nmak.ta ~erbe!.t o ına

m z { bu sw·etle duşnıanlarımız.ın ik-

vc ı kert kuV\·t>Uerinl ha r:ır \ıi:

ratm<ım z la ımdır.> 

Açık şehirlerin bombardımanına başlandı 
Bukreş 14 (A.A.)- Varşovayı terk e!.ırctlenn f'rk:ın \t' mcını rları, ŞPh- ı Iın d al" lıombardıman edıldı g ı ı suy-

edcrek Sovyet hududu (").varında kfıin rın a keri hedefler• ihtiva ct11enıc>sıne lt: uşlerdir . Şehirde sıvil ahaliden bır 

Kızcmenec ı,ehrine iltıc;.ı eden ecnebi 1 ra.ğ1ncn, dun Alman tayyıı rch·rl tara- çc.k olu ve yaralı v.ırtlır. 

" Artık bir adım daha ileriye atamazsınız ,, 
Biıkreş 14 (Husu:s-i)- Varşo\':ı mi.1-

dafuası kumandanı General Czuma 
neşrettıği bir beyannamede diyor ki' 
•Başkumandan paytahtın müdafaa

sını bize bıraklı. Düşınan tazyikinin 
Varşova surlarında kırılma~ını em -

retti Polonya topraklannın daha fazla zıfesıni kolaylaştırmaktu· 

t~hrıbine artık müsnarll' edem<"yiz. Askerler, 0ırtık t<"rkedemiyeceğ:imiz 

Harb ~ahnlarında ölen f'rkek. kadın bir mevzide bulunuyoruz. Bu mevzı-
ve c:ocuklarımızın ıntikamını alacağız, den duşman bir tek CE.vab işitebilir: 

Bugün vazifemiz orduya yardım ko- .Artık yeLişır. Daha bir ;-ıdım Herıye 
Junu uzatnlak \'e ilerıkı harbl< rde va- atamal:!ınız.» 

120.000 Varşovalı müdafaaya iştirak ediyor 
Bükres 14 (Hususi) - Varşova mahallelt'r yıkılmıştır Bütıin kah-ı· 

halkı şehrın son saatine kadar mü- vehaneler ve pastanelı.-r kapalıdır. 
da!aaya hazırlanmaktadırlar. Tay_I Askeri kamyonlar mütemadiyen 
yare bombardımanlarından birçok şark istikametine gitmektedirler. 1 

Zenginı, fakıri, ihtıyarı, genci sı

perler kazmaktadır. Müdafaa işle
rine Var~ova halkmdan 120,000 kişi 
ıştırak etmektedir 

Mareşal Göring Polonya cebhesi Üzerinde uçtu 
burosu, Gorıngin beraberinde erk3nı- \.·ermektedir. Gi.>rin~· tayyare lilcılarını f lerı vcrınıştır. 

Berhn 14 _(A.A.)- Alman istihbarat ı hesj tızerinde ııçnıuş olduğunu haber \ Fuhrer n1:tnıına derniı· ~alıb nuıdalye -

harbiyesı olduğu halde Polonya cep- tebrik etmis birçok zabıt ve askerlere 1 

Yeni Alman tahtelbahirleri Atlantiğe giriyor 
Londro 14 (AA)- Deyli Ekspre! 

gazetesinin deniz 
zıyor: 

•İkinci Alman 

muharriri şoyle ya-

denizaltı filosu At-
lantık denizine gırmektedir. Bu tah
telbahirler şimdiye kadar ticaret gemı-

lerine taurruı. eden gemılerle nôbet 
değiştirmektedirler. Muharrire göre, 
ılk filotilla ağustosun 20 si ile 28 i a
rasında Kıel ve Vilhelmshavenden ha
reket etın~ptir. Alman radyosunun ver
di&:i haberlerden anlasıldığına göre, da-

ha ,ıgustos \uda.yetinde birkaç tahtel
bahır ingilterenin ihtiyat f1'osunu ta
ra~sud etmek ve bazı hususi talimler 
yapmak üzere- İrlandnnın gadb sahH
lt'rine dtığru yola çıkmış bulunmakta 
idi 

1 

Bir taJ")'arentn alçak me a ff'den mitrat:roz at~t 

lngiltere'nin sulh 
şartları ·sarihtir 

Almanlar eski yerlerine çekilmedikçe ve 
İ Hitler'in yerine sözüne inanılır yeni bir hükumet 

gelmedikçe sulh müzakerelerine başlanamaz 
Lonılıa 14 (AA.) - İstıhbarat 

nezaretı bildiriyor: 1 
İvı haber alan mahfilerde muh-, 

temel sulh tekliflen hakkında 
muhtelif mahallerde dolaşan şa -
vialara karşı büvük bir alaka gös
terilmektedir. 

İngiliz ve Fransız hükumetleri
nin vaziyeti herkesçe malumdur. 
Bu vaziyet sarahaten ve tamamile 
izah edilmiş bulunmaktadır: İki 1 
hukumete. istikbale em.n.iyetle .. ba
kabilmek ıçın ancak sozune guvc-

nilir bır Alman hükümetile sulh 
müzakerelerine başlıyabilırler. 

Halbuki Alman olmıyan memle -
kctlert' karsı hoyratça tecavüz tek
niğiııi takib eden Hitler ile boı ..... 
bir müzakereye gırmeğe ımkan 
yoktur. Almanvada sözüne inanılır 
bir hükumet teessüs ettigi zaman 
İngiltere hükümeti. şımdiye kadar 
mükerreren söylediği vechi!e, müt
tefikleri ve di~er dost devl('tlerle 
birlikle Avrupaôa h-kiki ve adi•a-

CDevam ı 3 iincii sahifede) 

1------------------------------. ___ ( _D_iğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır_) __ ,ÇERÇEVE 

Avrupa t renleri 1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 Tefessüh vesikaları 
intizama girdi Brest Litovsk önünde! 

Doktor Celal Muhtar da <Bu sütunlarda caz•t• mi• ma kinoe l hnı hamilen Avrupayo Jıareket etmiş- 1 
bu sabah geldi vuilinrlye kadar aldıfımız radyo ha - tir. 

lıerl•r in i n•şndlyorux. Yalnız radyo, j 30 Alman tayyaretıi Daha 
Semplon ekspresinin intizama 

giı·diği malfımdur. Harb çıkalıdan
beri daima iki saatten fazla rotar 
yapan Konvansiyonel treni bu sa- 1 

bah ilk defa olarak zamanında gel-I 
miştir. Bu suretle gerek ekspres 
ve gerekse Konvansiyonel saat 1 

8 de şehrimize gelmiş bulunmak
taydılar. Bu sabahki trenlerden çı
kan yolcular arasında bir iki Türk 
ailesi de vardır. Bunların ıfadesine 
göre Almanyada yerleşmiş, tica -
retle meşgul bütün ecnebiler ge
ni mikyasta başka diyarlara hic
rete başlamışlardır. Bu arııdn Al
manyanın muhtelif yerlerinde bu
lunan Türk aileleri de Türkiyeye 
dönmektedirler. Bu aileler kaba
rık bir yekun tutmaktadır. 

(Devamı 3 iincii sahifede) 

b ilhass& şu nHlk c unlud• c•niş bir düafirüldü 
p ropa&a.nda "Vasdası olarak kwllanıJdı- :t 

iı it'in, ttnebl kayna klardan verilen 
ba haberleri, dojruluiunu Ye eir lli,iinl 
kontrol ~tm~k imkinı olmadıiından, 

50n d~re<'e ihtiyatla ka.11dam a ll ıazım.
dır.) 

Brest Litovsk 'a yaklaşmışlar 
Berlın 14 (Radyo - Saat 10,45)

Alrr.an ıı::t hharat biırosıı, şimal ordu
la~ı pıştarlaruıuı Bre~t Lıtovska 25 
kılometre yakla~tıklaı'ınl, Bug cephe -
sınde başlıyan muhaı-cbcnın ~iddetle 

de\am ctt.ıt ini bildir'.yor 

Bir İtalyan vapuru çuval 
çuval kah\·e gı tiriyor 
Rıo de J~neyro 14: (A.A.)- Cante 

Grt:nde i~mlndeki ltalyan transatlan
t ..,ı 195 l < lcu ve l l .00(1 kahve çuva-

Varşova 14 (Radyo) - Bir P o
lonya tebliginde bildirildiğine gö
re, cenub cephesinde Lehliler düş
mana ağır zayiat verdirmişlerdir. 
30 Alman tayyaresı düşürülmüş
tür . Varşovanın bombardımanı 
deYam etmektedir. Almanlar yan
gın mermlieri kullanmaktadırlar . 
Var<ovada da yeniden 3 tavyare 
düşürülmüştür. 

İki Alman fırka~ı mağlfib 
edildi 

Londra 14 (Radyo). - Polonya
lılar Varşovanın cenubunda iki 
Alman fırkasını tamamen rnağlub 
etmışlerdir. Birçok esır, tank, tü
fek ve malzeme alrr.ışlardır. 

Kıyanı.et gününde guneşin, battıjp yerdtn dogacaııı $0ylenır. Bu q.aret, bir 
bünyenin tefessüh etttği zaman Hiy~dl arına ZJd faaliyetlere geçecegını ıhter 

iç-ındir 

İşte Avrupa medenıyetinm 
Kurd ve koyunun gerdege 

mayla Nazizma anlaşıyor. 

şimdiki hali! 
ginnebi tarzında Ru!i.l.ırla Al~ nlar, Komünıı• 

Hal'b patlıyor ve askerlere edebiyatçılık, edebıyatçıI0:1ra ~!'k.erlık yapm k 
duşUyor. 

'l'ayyareler a:ökten kıtabel '\'aı.ı!elerı atrruya ve gaıeteJer bomba k\.l!i1snıruya 

memur ediJıyor. 
Zehirli gaz, masum boynunu bükmüş, insafından degil istihzasından, 13 • 

\.'anta çiçekleri &ibi çekmecesinde uyukluyor. 
Kırılma~ı icab eden bir kusanın zımpara kao\gıdıyla ogulması aıbi, bırbırmt 

karşı yapılmış ıki telik mildafaa hattı arasında gayet yumuşak. gayet nüvnzışli 

teşebbüsler cereyan ediyor. 
Ordu gerilerde toplansın diye geçjd yerlerini sivil h01lkın müdafaa etm D 

icab ediyor. 
Methur tenor Karuzo'nun ıırtla.ğile yıllarca •h~ırb, harb!> dıye batına 

millet, ~ımdi sulh mutavassıtı olarak açıkta bekliyor. 
n..ına bu ıs:abahki Polonya resmi harb tebJigi her taraftaki Leh kuV\ etleri. 

nln ana kuvvetierle irtibat tesis ettiğini \'e Alman taarı.urı.ınu durdurdufı;La 

haber verirken, Alman b şkumandan1ık resmi teblıği, Polonya orduru d;ye b il 
~Y kalmadığını bildiriyor. 

Her rnıJJet1 meçhul bir düşll'.ana kar&ı seferberliğini tamambmakJa uğraşıyor 
Bu hallere ben, topyekün AYrupa medeniyetinın te1es:nı_'ıfinden Yt"D~ \•es.!kA

r gozıle b3ıyorum. NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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EVVEL GELE:-! KELİ.\lELER 

,\tıah sel:i.mf>t venin • .ı;thircilik mü
telıa s~ ı \lôsyö Prost. İstanbula imarı, 
ıtizetliği geUrmeden once, lbanımıza, 
bir toı.kım e('nebi kelimeler getirdi, 
soktu. Gazetelerdeki imar havadisleri
ni oku} llP anlıyabilmek için. insan, ya 

nıut<'hassıs mimar olmah, yabud. .. 

yrdi lisa•a vakıf bir dil illmi! 
Bir zamanlar refüj keJimesinr takı

hr, dururdum. Avan proje tabiri, ar
tık solda. sıfır kaldı. 

Dun bir ı-azetede \-"İyadtik kelime
sine ra.sladım. İtiraf edeyim ki, keli
menin mevzuu bahis ciımlede, han~i 
ıruı.naya kullanıJdı(ını anlıyaınadım. 

.Yeni taddelerden birer viyadiık ı:•·

çirilerektir• deniyor. 
B;ın;,1, öyle l'f'lir ki, İstanbulu.n imarı 

t:ımımlanıncıya kadar, lisanımıza ıla 

bulUn Fransız Jüratinin kelimeleri tir· 
mi bulunacak! İ~in mti.şktil taraiı. 
artık belediyede, bilhassa, imar, fen 
lshmlak sobelerinde memur o1abJlm€k 
icin, mutlaka bir yabancı dil bilme~ 

iktiza edecek!. 

KÜl~EYE YAKAYI 

KAPTffi~IAGA GEL'.\!EZ 

Bu kadar cüzel bir zabıta ha.disesl, 
belki, hi(' duymamışsınızdır; 

Tam iki buçuk sene evvel Gulhane 
parkı ı-azinosuna blr hırsız dildanmı.'j. 

fler ıece ı-ellr, tabak. bardak ('alar, 
cidermi~? Bir akşam, bekçi, hırsızı suç 
iıstunde yakalaDlVJ, yakasına yapışD)lf! 
fakat. ı:arlb deill mi, hırsız, bir silkin· 
m~. kaemış: bekçinln elinde, yalnu 
ceketin kopuk yakasl kalm.14!. 

Fakat, bekçi Um.ld sahibi bir adam
dır. Bu kopuk yakayı cebine koymuş, 
jki bUt'Uk. senedenberi, İstanbul kazan, 
• ke~e, çarşıda, pazarda, sokakta ya .. 
kasız ceketli adam arıyormuı, .. !\iha.· l 
tet, Pvvelki c-ün, çarşıda, 7akasız ce· 

Yavaıı;c:a, ce .. 
binden yakayı ~ıkarmış: Bakmış ki~ 

ayni ceketin kendi yakası ... Tamam!. 

Hemen ko~mu:}. adamt yakalamı,! 
Görüyor!:ıUDUL ki, bir yaka, iki bu .. 

c:uk ıı;ene sonra dalıi, nrler meydana 
tıkarıyor?. Hayatta., kim.>enın eline 
yakalı kaphrmata cetmez?. 

BE~ KlRl ~LA BİR 

DEVRİALnI SEYAHATİ 

Dünkü l'azetelerde bir sinema ilinı 
rördüm; filmin ismi Beıı kuru la 
devriıilf'm» dir. Bu seyahat, herhalde 
İ-ttanbutda detildir. Çünkü bizim nakil 
va~ıtaları, be~ kur luk bilet bUe kes
miyorlar. Hele i sküdar tramvaylarını 
sorarsanız. beş kuru~luk bilet tabet
tlrmeyi bile bir tenezzül sayar. 
Beş kuru~ dtyip geçiyoruz! Bunu 

çok k11c:ük bir ~ervet zannetmeyin. l;s
tune bir beş kuruş daha koyarsanız, 

bir lokantada bir bardak menba suyu 
f('ebilir:ı.iniz! 

BL'I KİLO AGIRLIGINDA 

BİR AYI BALIGl 

Bin kilo aitrllj'ında, iki buçuk metre 
uıunluiunda bir ayı bahta tutulmu!f ... 
Balıkhanede te~hlr ediliyormuş.. Bin 
kilo bir ton oldui"una l'öre, hayvanın 
boyu sıkletine röre ı;ok az .. Demek bo
yu kısa iml'f!. 

Zavallı cana\•ar. yeryUzünde yeni 
modaların hiiküm surdüiiinden S"aliba. 
habf'rdar defli.. Eier haberl olsaydı, 

bu kadar ,lı;manlar ınıydı'!. Uzun boy, 
zayıf beden, Holiv11dkirl tarzrı eda ve 
halü hareket, artistler rlbl baklf, bir 
jön Pri.ımiye l'lbl konuşma .. 

Zavallı ayıbahğı, bütün bunlardlln 

l'afllsin '!. 
Fakat, yine ne talilisin ki, 1939 dün

ya harbinden de haberin yok.. l'mu
runda bile deiil ... 

AHMED RAUF 
....___ - --- ----

~~ ıaznm 
F.bU.zziyaz.ade Velid cBaşvekilin be

yanahndaki çok mühim noktalan baı;
lıkh yazuı:ında Başvekilimizin ~ieclis

teki beyanatını tahlil ediyor ve diyor 
ki: Heyeti umumiyesi çok vazih, çok 
sam.:ıni ve Türk milletinin arzu ve 
eınellerine tamamile uyaundur. İçinde 
bulundugumuz vahim zamanlarda 

ınemleket siyasetini bOyle dirayet ve 
basıretle idare eden bir hükümetin ba
tinda bulunduğundan dolayı Türk 
ınilleLı ne kadar memnun oba yeri -
di.r.> 

cu~mURİYET: 

Nadir Nadi (Propagandalar ve ha
kikat1o ba,lıklı yazısında Alınanyanın 

Kendin~ mazur, hatta haklı ıöstermek 
ıçin yaptığı propagandayı ele alıyor ve 

diyor ki: e.Komşu milletlere hürmet 
eden, realist ve açık bir iktısadl poli
tıka takıb eden her Alman hü.kiımeti 
kuvvttli ve mes'ud olabilir. Fakat 
(hen;eyden UsNıt Almanya) nihayet 
dort ınısralık bir marş olmak hudu
dunu hit:"bir zaman a;;aınaz.• 

TAN': -
Sadrı Ertem c.Göringin nutku• nu 

ele a Jrak diyor ki: tl\1:areşa! bu nut
kL' ılf.• ~ıçlık, elbisesiılik için propagan-
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Maksi ağzından sigarasını ala -
rak bir kahkaha salıverdi. 

- Dogru söylüyorsun. dedi, son· 
ra pek şefkatli değildir ha! Sen 1 
yine bizim elimize düştüğüne dua 
et. Ualino olsaydı. seni cızbız köf· 
tes ne çe\'irirdi. 

Bir sıgara daha çıkararak Temp· 
:ar'a uzattı, yaktı. Templar dü. ün· 
celı bir tavırla: 

- Evet, evet, dedi, bu büyük 
patron yaman adam doğrusu! 

Amma, pek geç anlamu;;sın. 
- Doğrusu ben sizden olmıran, 
sizın \'Üzünü bile görmediğiniz bir 
adamın emirlerine ne diye boyun 
eııdıgınıze bir türlü aklım ermiyor. 
SanKı bunun size ne fa\ dası var? 
Maksı tütünden sararmıs şeha

det parmağını şakağına götürdü: 
Haaa! dedi, sen orasını da 

bilmezsın. Bir adamda teşkilatı 
idare edecek kafa var mı, ben o
layım Co, Duçman, Felder olsun, 
hepımız ona tabi oluruz. Men'i 
müskırat kanunu kaldırıldıktan 
sonra, para da azaldı. 

Templar sanki iyi anlıya71ıvor
muş qibi, kaşlarını çattı. Maksi de 
izahat \'ermeğe lüzum gördü: 

-- İçkinin \'asak olduğu ı1man
larci:o kaçakçılar rahattı. Ayakla
rına kadar bol para gelirdı. Ka -
nuna karşı gelirlerdi amma, o ka· 
nun da halkın beğendiği kanun 
muvdu ya? En namuslu vatan -
da>lar kaçakçılara bas vuruyor -
!ardı. Herkes sanki kendi avuka· 
tınm, doktorunun meziyetlerinden 

da yapıyor ve bu 
esprilerle söylüyor. 
binde de yaptlan 

propagandalarını 

Fakat 1914 har • 
bu propa&andalar 

müsbet netice vermemişti.• 

VAKİT: 

Asım Us harbin iktısadi neticelerini 
tetkik ediyor. İhracalln tahdid edil -
mesi bazı mevaddın ihracının men'i 

dolayısile tahaddüs edecek güçlükleri 
gözönüne koyuyor ve diyor ki: cHü -
kümet ilk günlerde harbin iktisadi ve 
mali noktadan memleket hayatı üz~

rinde yapacagı tesirleri tetkik edt•cei<, 
h<ldiseJer tesbit edildikten sonra r.1ı.

hiyetıerine göre rrıuınkün ve l,\zı.ıı 

olan tedbirler alınacaktır. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahıd Yalçın .Ba-lve:..ılin 

beyanatı• ba.;lıklı yazısında bi~ha.iSa 

diyoı· ki: •A-ti.ıttehid \'e şuurlu bir 
Türk ınılleti \'arôır. İyi surette mü -

sellith fedaklr ve kahraman bir ordu
ya malıkliı:. Zirai, iktlsadi ınenbalar, 

en mU~kül buhranları bile karşılıya

cak metanet \·e mebzuliyettedir. lliJ
kılrnet bütün kalbi ıle sulha taraftar 
olmakla beraber, her ihtimale karşı 
hazırlıklı bulunmakta vatanın ·eliı -

ınet ve ..;tiklalın ınudafaa hususunda 
zerre kadar tereddüd gostermemekte
dir. 

bahsedeı- gıbi, kendi kaçakçısının 
iCki!er!nı methılsena ederdi. T<im
se göz kırpmadan keses,ni bo<a, -
tıvordu. Kaçakçılar halkın drn;tu 
olmuştu, polis ise bilakis dü~!Ylanı 
kesilmışti. Herkes kaçakçılara yar-ı 
dım ediyordu. Bunlardan bir; mah
kemeye dü:;se, aleyhlerine söz söy
liyecek şahid çıkmıyordu. Şimdi 
öyle mi ya? 

Temp!ar: 
- Hımmm 1 dedı, şimdi anlar 

gibi oldum. 
- Kanunu kaldırınca, kaçakçı

ların da dostu kalmadı. Ne yapsın
lar bu adamlar? Hepsı de ganııis
ter kesildiler. Onlar da yasıyacak. 

- Tabii övle! Hakkın var! 
Maksi de\'.am ettı: 
- Polis artık aleyhimize cephe 

aldı. Birçok kimseler para kazan
manın eskisinden çok daha müş· 
kül olacaf(ını anlıyamadılar. Ar -
ilk bundan sonra yeni bir yol güt
mek lfızımdı. (Parmağını bir defa 
daha şakağına götürdü) o zaman 
büyük patron meydana çıktı ve 
herşey yoluna girdi. 

Templar masumane bir tavırla 
sordu: 

- Neden? 
- Çünkü bize çok para kazan -

dırdı. 

- Yine hımave ve şantaj usul
lerile mi? 

- Evet, bu adam çok kuvvetli! 

POLİS 
VE 

!UAHKE.l'HELER 

Amirini 
göreceğimi 

Siyah elbio.;elf, sarı~nı, ge-nı; bir ka
duı, emniyet mudtirliliü binasının, bü
yi.Jk kapısından ı-trdl. Hızlı adımlarla 

yurüdti, merdivenleri çl.kh, üçü.Deli 
şubenin bulunduğu kata geldi. Kori
dorda, ıüzleri ile kaıplardaki tabelıi.

Jara. bakarak, yürüdü. t'rçünciı şube 

muha'lebe kaleminin kapısı önune l'e
lince durdu. Elindeki siyah zincirli 
çantayı koltuiunuıı altına yerle~Urdi, 

sonra kapıyı vurn1adan, ac;:tı, içeriye 
clrdi. Odada. alh masa vardı. Bunlar
dan üçü bo -tu. Dijer masalarda, üç 
genç sivil memur bulunuyordu. 

.:\-femurlar işleri ile me;,Kuldüler. i
çeriye birisinin l'itdiiini hissedince, ü
çü de cözlerini tetkik ettikleri kiiıd
Jardan ayırdılar, ona baktılar. 

Siyah elbisen bayan, kapuun ya ... 
nında durmu~. o da Lıu uç memurdan 
esmer olanı kindar nazarlarla suzu -
yordu. 

1'~ihayet esmer adam, l'enç kadına 

sordu: 
- Ne istiyorsunuz? 
Kadın pek asabi ı-örünüyordu. Kat .. 

ları çatJlm1.1, g-öıleri hiddetle açıJmıt
tı, sert bir tavırla: 

- Senin amirini l'Örmek!. dedi. Ve 
sözüne ekledi: 

- Nerede i.mirln'!. 
Genç adam da hiddetlenmişti: 
- Dışarıya çık, öirenlrsin.. dedi. 
Genç kadın esmer adamın iki tara-

fında bulunan memurlara, onu röste
rerek: 

- Bu adamdan korkun, dedi. Ben 
onun kiracısı ldlm. Altı aylık kontrat 
yapmı'itık. Sonra beni evinden cı ._ 
kardı. 

Esmer memura daha bazı şeyler söy
lendi 

Emniyet mtidürlülü üçiıncu şube, 

muhasebe kalemi memurlarından Os
mana vazı.re esnasında hakarette bu
lunan Remziyenlıı muhakemesine dün 
asllye dördüncü: cezada ba';lanmış, du
ruşma şahid celbi icln başka bir güne 
talik edllmişlir. 

~ÇÜK HABERLER' 

* Bir müddettenberi Pariste bulu
nan ve gözlerini kaybettıklen sonra 
bütün servetini Pastör enstitüsüne te
berrü eden marur zenginleı·den Celıil 

Muhtar bir iki güne kadar İstanbula 
gelecegini ailesine bildirıniştir. 

* Belediye, bütçe~inden yapacağı 

bazı mü.nakalelerden sonra elde ede
ceği para ile şehirde uınumi sığınaklar 
yaptıracaktır. 

* Mısırçar~ısı hakkında belediyenin 
istediği menafii umuınıye kararı An
karaca kabul edilmi.şıir. Bu karar teb
liğ olunur olunmaz ıstırnl3k işine ba~
lanacaktır. 

* Parası belediyece maliyeye yatı
rılan Taksim kışlasının heınen yıkıl -
masına başlaıuJcaktır. * Belediye ınuhR-.('bc dairesine 50 
memur ile 10 dakt:lo rılınacaktır. * 23 eylulde Ankarıdii topjanacak 
olan Ticaret Od;;ılaı ı kongre!>ıne işti

rak edecek ınurı.hhaslC1r bugtın seçi
leceklerdir. * .<\vrupanın bJrçok firmaları mem
leketimizden afyon almak için tek -
liflerde bulunmuşlardır. 

, Tapu ve kadustro umuın müdürü 
Halid Ziya dün şehrimize gelmiştir. * Dünden itibaren Akdeniz vapur 
seferlerıne ba~lanmı.ttır. 

Her taraftan iyi ma'ümat alıyor. 
Bize şunu veyahud bunu yapmak 
lazımdır dediği zaman, biz derhal 
o işin iyi yürüyeceğini anlarız. Bu 
adamın bir defasında olsun aldan
dığını görmedim. 

Bir dakika sonra kara otomobil, 
büyük caddeye dalmıştı. Kalaba -
!ık yerlerde sür'atini kısıyor, boş 
buldu_ğu yerlerde kuş gibi uçu -
yordu. Seyahat o kadar uzun gö
rünüyordu ki, eğer Templar'ın ö
lümle randevusu olmasaydı, uy· 
kuya dalması pek İnuhte.;,eldi. 

Kendisinin nereye götürüldüğü
nü sormadı bile! Fakat her halde 
gidilecek yere pk yaklaştıklarını 
anlıyordu. İki muhafızının dik • 
kati bir saniye olsun eksilmemişti. 
Templar şöyle bir kımıldansa, sağ
dan soldan iki kurşun yiyeceğini 
ve cesedinin yol kenarına atılaca
ğını biliyordu. 

Kimbilir belki de haydudların 
böyle bir niyeti vardı. Kendisinin 
muayyen bir yere götürülmesi için' 
emir almış olup olmadıklarını bil· 
miyordu. Çünkü gaııgisterlerin 
kendilerine mahsus nizamları var
dı ki, böyle ah.valde mutlaka ta!
}ıikine itina gösterirler. 
Köşesinde hiç kımıldamadan du

ran Maksiye bir göz attı. Bütün so· 
ğukkanlılığını muhafaza için nefsi
ni zorladı. Yolun uzunluğu, mec
buri hareketsizlik. netice.ve intizar 
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olis 
Boşluğu 

Muhtelif vilayetlerde 
Polis kursları açılıyor 

Memleketimizdeki polis boşluğ>ı· 
nun çabuk doldurulması için Da
hiliye Vekaleti reni \'e mühim bir 
karar vermiştir. Bu karara göre 
Polis mesleğine talih olan gençlere 
cpolis mektebi• derecesinde tah
sil ııöstermek üzere muhtelif vila-1 
yetlerde polis kursları açılacaktır. 

Bu seneden itibaren faaliyete 
geçecek olan bu kursların başlıca
ları Hatav ve İstanbulda buluna
caktır. Ayrıca Ankara. Bursa, Di· 
yarba'nr. Edirne. Eelfızık, Tunce'i, 
Gazianteb. İzmir. Se.vhan, Trabzon 
ve Zonguldak vilavetlerinde de 
bu sene kurrlar açılacaktır. Bu 
kurslar önümüzdeki ann ilk gün
lerinde açılacak \' 0 15 temmuza 
kadar devam edecektir. 

Limanlar umum müdürlüj:,>ii 
yeni tahsi~at istiyecek 

Denizbank lag,·edıldikten sonra 
teşkıl edilen lımanlar umum mü· 
dürlı.iğune kPndi idares.nl alaka
dar eden ikı milyon liralık hır zım
met intikal etmiştir. Bu sebe-ble li
manlar umum müdürü htanbul -
İzmır \'e daha bazı lımanıa ımızda 
yaptıracagı vı.ikleme, bosa, tına ,.e 
daha bazı asri tesisatı tahsisabız . 
!ık yüzünden ·apaırıyacak \'azi -
Y!'te düşmüştür. Bu tesisatın ya . 
pılabilmesi icin limanlar umum 
müdürlügü Vek&letten yenı tahsi
sat isti~·ecekLr. 

Yeni getirilen göçınenlı>r 
Son olarak Varnadan getırılen 

l!Öcmenlerden bazılnn mahalli mi.ı
retteblerir.e se\'kedılmek üzere Ga
lata rıhtımına çıkarılmıslar. Fa
kat muameleleri neticelenmediğin
den bu ka,·d~şl<>rım z ~oluk çocuk 
koyun ,.e hayvanlarile rıhtım ü· 
zerınde günlerce beklemek mE·c
buriyet ~de i lrr :!ardır. 

Haber ald" ' .o göre bu göç-
menlerden ha> \ ırı iskan müdür
lüğüne giderek vaz'yetlerinı bild'r
meğe karar vermişlerdir. 1 

Parayı Ödüyorsunuz, 
malı teslim 
almıyorsunuz 

Almanyaya ısmarlanan po,.,ta l'aı>ur
larunızdan dördU. :..nı hildiself'r dola.
yı.silt". grtirlleınemiJ, orada kalnuı.;tır. 

Yalnıı. gazetelt'rdr okuduC:umu:.ı. ha
vadi..,lere ;öre-, mesl."t.l, in~aalı tama
men bitmi!) olan «Doku» \:apurunuu 
bedeli de, tarafınıı1dan taınaınen ve 
berbf'st dovh olarak odrnmi~tir. \'ani 
liraları birf'r birer ru1.yıı> \'eı-nıi~i:t:. 

Doiu voı.puruııun üd('nmiye11 yalnız 

bir tek ve soıı tJ.k.;iti kahnıştır. llıılbu
ki \':ı.pur, hala t>litnizde defil, ve ,\i

ma.oyadadır. 

,\çıkc:a üade edelim ki. bh:, bu \'a
purlar ısmarlanırken yapılan muka -
vclenamtyr bir tıirlu akıl erdiremt· -
dile. :Sa-.JI akıl C'rdircllın ki, vapurun, 
son tak~itine kadar bütun para~ını ı>e

şlnen ve \'apuru teslinı alınad.111 Odu
yorsunuz. llayret!. 

BURHAN CEVAD 

s:nir.crit.in bütün muk.:ıvcmtıni 
törpülüyordu. Fakat her ne olu ·sa 
olsun, mutlaka kendısine hakım 
olmak liızım geld;ğıni gayet .yi 
anlıyordu. Eğer hayatını kurtar . 
mak icin. ufacık hır şansı varsa, 
k~çücü kb titr, •r:0 s bıle !ıu şansı 
artık bir daha gelmemek üze 
kavbettırebil:. uı. 

Ölmezden evvel kendi hastalı . 
ğının iler:eyişini bile bil takib e
den bir doktor gibi, o da mütema
diyen büyük patron hakkında ko
nuşmak ist,yordu. 

Yine masumane bir tavırla mu
ha.vereyi büyük patrona naklet -
mek istedi. Hatta artık i~ine ya -
ramasa bile, mümkün mertebe faz. 
la şeyler öğrenmek istiyordu. Son·I 
ra bu muhavere, kendisini seyaha
tin gayesini düşünmekten de alı
koyacaktı: 

- Anlamıyorum, dedi, <Büyük 
patron geldi• diyorsunuz. Eğer bu 
adam kendisinden hiç bahsedil • 
mediğini işitmemiş bulunuyorsa
nız, nasıl oluyor da böyle bir ada
ma itimad ediyorsunuz? 

- Övle amma. daha ille adımda 
bizi mu.vaffakiyetten muvaffai<i • 
yete sürüklemeğe muktedir .ıldu
ğunu isbat etti. O zaman biz de e
mirlerini dinlemeğe başladık. 

- Fakat bu işin başlangıcı da 
yok mu? Bu adamdan size nasıl 
bahsetmişlerdi? 

Maski ıleri doğru eğildi, yolun 
öbür ucuna baktı: 

- Daha vaktimiz var, konuşa
biliriz. B usualin cevabını biraz da 
sen düşün bakalım. 

(Devamı var) 

• 

il~ ~ ı MUcadele i:lfti!l!flOO 
OZOFU Baş I ad 1 . "Harb haricinde., 

Bulgaristandaki 
Türkler 

Bull'aristanlı bir Türk ırkdaşımız 
dan bir mektub aldık. Bu metkubda, 
uzun yıllardanberi, nuı,.aristanda o
turan Tü.rk kardeşlerlmiıe, .ıayriınes .. 
ul bir takını Bulgar unsurlarının yap· 
lıkları tazyik, gayrikanuni hııreketıer 
ve hatta iı;;kence, uzun boylu izah edi
liyor. 

Geçenlerde üç Türk daha öldi.irül-
mli!ittir. Elimizdeki meklubda, bu 
karde~lerimiı:in isimleri vardır. 

BWldan başka. 150 kadar Türk mev
kuf bulunmakta, birçok Türkler de, 
koylerinden, yuvalarından uzaklaştı

rılmıs 't!" uraya buraya sürülmüş va
ziyettedir. 

)luhoı.kkak olan şudur ki, Bulı-aris
tanda Ja~ıy.ı.n TUrkler rahatsız ve 
huzurısuıd.ur. Oradaki kan kardeşle

rimize İli muamele yapılmamaktadır. 
lloı.lbukı, biz onları kendi canımızdan 
ayrı tel<ikki etmiyoruz. Bulgaristan 
Ttirklt"ri asla. bizden ayrılık, gayrılık 

telakki-.;i i('indf" değHlerdir. 

:\lasum ırkdaşlarımtzJ. yapılan bu 
taz:vikler dC\'amh ve ~lst.-ru.Jidir. Za -
.nan zaman h.ld bir dC\'rl·ye girer, ba
Z"n, unutturulmak i~tenir c-ibi. nisbi 
bir sukiınel htikum :ı.urcr. 

J:lutuu hü'Snü.niyetimize, dostluk ar
zularımııa. iyi müna<;ebeti('r il',i>si yo
lundaki gayreUerimizc ra,,...nıen, Bul.ra~ 1 

ristanda l- a-:;ı~ an bir k.tSını un.., ur ve 
elem:ı.nların hakkımızda asla iyi ni
yet be-!<;Jeıuediklf'ri. bllaki!l yaratıln1ak 
İ!:ıtenen husuınetin yayılına~ı huı;;usun

da {ah~tıkları etin ı:-ibi asikiırdır. 

Bazı BulgarJardaki bu his nC'd<•ndir? 
llalbukı, bi7im, konl'•Ularımu•Ia, hiçbir 
alacak ,.t> \'errcek davaınr.t. ~·oktur. 

llcrkeslt do~t grçinınf'\·i ana pren!otip 
ittihaz etmi1 bulunan TUrkiy(', bütün 
n1illetlere karşı hayırhah, . amim"i ve 
do"'ittur. Xihayf't, hu_.un Bulgario.;tanda 
700 bin Türk kardC',iıniz y:ı,ıyor. (ia
yet sarih oh•rak ifadt'" ehnt•liyh; ki, bu 
ırkda,·Jarınuzın rah.ıt, huzur \'(' (•mııi

y('t içiııde ya .. ama~ıııı isti~·oruı. 

REŞAD FEYZi 

SPOH 

Tekirdağlı Hü~CJİn, Alman 
pelılhunile kaı·şılaşı)or 

Geçen hafta Taksım stadvomun
da yapı:an pehlirnnlık müs;baka· 
larında Alman pehlı\'anıie Tekir
da.dı Hl..seyin arasında münazaalı 
bir surette kalan müsarannın lıu 
hafta tekrarlanacağı haber ahn • 
mıştır. 

Tekirda.qlı Hüsevın, Alman peh
li\'anile önümüzdeki pazar günü 1 
Taksım stactvomunda bir intikam 
maçı yapınağı katJl etmi<tir. Di
narlı Mehıned pehlivan da Rus 
pehlivanile gure3ecekti, Mülavim 
pehlı\'anHabeşli ile çarpısacaktır. ' 
Baspe~livanlarımıza mu\'affaki -
vetle- dilt'riı. 

Muhtekirlere karşı her 
cebhede tedbi~ alınıyor 

Birinci teşrin sonlarında Ankarada 
toplanacak o.lan Ticaret Odaları kong
resine iştirak edecek murahhatilar, Ti
caret odasında yapılan bir içtimada se
çilmiştir. Toplantıda siyasi hiıdiseler 
dolayısile piyasada başgösteren ihti
kiır hareketi hakkında bir rapor o
kunmuştur. Rapor hakkında Ticaret 
l\oli.idiirü l\.tehmed Ali Lzahat vermiştir. 

Umumi meclis tarafından ittifakla 
kabul edilen rapordan sonra, raporda 
yazıh maddeler üzerinde ihtikfı.r ya -
p<-ıntar hakkında derhal tahkikata baş
lanması kararlaşm~tır. Bu maddele -
rin en ınuhirnleri bilhassa demir, ka
lay, kilgıd ve muhtelif inşaat malzeme
sidir. Kalay fiatları 15 gün evvel 225 
kuruşken ~inıdı 700 kuruş gibi inarul
ınıyaı.:ak bir fiata c;ıkmıştır. Bu ı;ebeb
le ihtikiı.ra karşı alınacak bütü.n ted
birler hakkında idare heyetine tam 
salahiyet verilıni~tir. 

Mozayik parkelere a•falt 
ılökii lt><'t k 

Ankara caddesınin mozayik par
ke insaatı tamamlanmıştır. Yalnız 
şımdıiik mozayik parkeler üze · 
rine dökülecek asfalt için biraz 
beklem 0 k !:'ı?ım gelmektedir. Fa
kat bir av kadar beklenmek icab 
ettiğı halde parkeler altına yapı · 
lan beton çok sağlam o!duğu için 
asfal, dökülmesinP derhal başla
nacaktır. 

Bazı bı>ledi)e memurları 

ı·eza lamlı rı lacak 
Bcıedive memurin komisyonu 

dün Belediye rcıs muavıni Bay 
Ltitf Aksoyu ri\'aseti altında 
toplamı., tı Bu toplantıda bazı 

memur "'ın cezalandırılması ka • 
ra laşlırı!mıstır. Sene başında Be
Ject veden açıkta kalan memurlar
dan bazıları münhallere tayin olun
mu9Jardır. 

ingiltt>reyı ısmarlanacak 
yeni ~apurlar 

lngiltereye ısmarlanacak olan 
11 vapurumuzun münakasası nor
mal seraıt iç:nde devam etmekte
dir. Son siyasi hadiseler vapur • 
!arın iıı Jatını geri bırakmıyacağı 
gelen haberlerden anlaşılmıştır. 

Tesrinievvelin onunda bitecek 
olan mlinakasa müddetinden son
ra İstanbulda teşekkül edecek bir 
koınıqon teklifleri tetkik edecek 
ve .vapurların en kısa bir zamanda 
teslim şartile kazanan firmaya 
derhal ihale edecektir. Alakadar 
makamlara bildirildi.Qine göre İn· 
gilteredeki münakasaya bint:>k 
İngiliz ınsaat firmaları iştirak et· 
miştir. 

YENİ MESELELERİ -1 
Kim dayanabilirse ! .. 

Almanya gitgide darlığa gidiyor, tütün 
bira içmek bir lüks halini alıyor 

ve 

Alman:va da bugun arhk kendine 
rorr bir harlJ ikh'iadiyatı kurmakla 
n1e.,g-uldUr. Bunun teferruatı olarak 
şimdiyr kadar bir takım kararlar ve
rildi. i\lare-,al GOring sulh zamanın ... 
daki prog-nunları başarnıakla uğraşı-

yordu. ~imdi harb iktısadiyatnu da 
elint- ahnıs bulunuyor. 

l.·eni çıkarılan bir kanunun mad -
deltri askeri ve siyasi emniyetle ikh
sadıyatuı nasıl ah('nkle yürütülmek 
istendiğini anlatmaktadır. Şoylc ki: 
askeri harekata :zarar '·erecek işler 

şiddetle cezalanacak. L:l'lım olan me
vaddı lotidaiyeyi gizlemiş kimseler 

meydana çıkarılırsa bunların halleri 
pek fenadır. Para da böyledir. Elinde 
sebeb.,iz olarak l'lzli para bulunduran
ların i.kıbeti de feua. olacak. Likln bu
nun ölçiısü nedir?. Ne kadar para faı
ladır. &ebebslzdir?. Belli deiil. 

Fakat Alman7ada parası.zlaruı da. 
biç boşuna gitmlyecek olan dlfer bir 
tedbir daha var ki o da verı-ileriu, ka
zanç ve irad verl'iJerinin yii.zde 50 
artmasıdtr. Bu yeni bir zamdır. Sene .. 
lik varldatları 2,400 markı cecmiyen 
kimseler bu :zamdan istisna edilmiş -
terdir. 

Almanlar biraya düşkündürler. Fa
kat kaç senedenberi biranın da aley
hinde bir prQpa&"andaya 1"irişllmiştl: 

Blr Alman aiuna ispirtolu içki koy -
mamalı, harekitını şa,ırtacak, müva
zeneslnl bozacak içkilere alışmamalı, 

ah!fMLCj ise bırakmalı ribi. 

Tütün de böyledir. Onun için şimdi 
yeni tedbirler aruında bu da var: Bi .. 
radan, tütünden, diğer her türlü ispir
tolu içkilerden satış fiah üzerinden 
yüzde 20 vtrıi ahnacık. 

Fakat yl'ni kanunun şUmuhine l'i
ren yalnız bunlar dej'ildlr, Bir kere 
şu esas konmuştur: AJmanyanın har ... 
bedebilnıesi tçin paraya ihtiyacı v&r
dır. Bunu muhtelif suretlerle temin 
etmek lizım olduğu g-lbi mümkün de 
olmalı. Onun için fevkalide tedbirle
rin alınmasına devam edilecektir. Bu-

lisa herşey harbin icabattna u,yacak. 
Bu sırad.ı. olmak üzere eşya flatJa .. 

rınuı tanzimi, kunan flatlaruı muha .. 
faza'iı, hulasa herhangi surette ihtiki
ra meydan verilmemesi lçln çalışıla -
eaktır. Ahnaııyanın -;:imdiye kadar hiç 
bir zaman bugünkü kadar sil:ihh ve 
ku\ vrtH olmadı(ı iddia edilmektedir. 
mtıer idaresi iş b~ına l'tldi c-eleli 933 
denberi Almanya silihlanmak için 
90,000.000,000 mark sarfetmlstir. Bu
nu Almanyanın devlet adamları söy~ 
lu~.-or. Böyle doksan ınilyar ınarkın is .. 
vlçre frangı ile tutarı aşağı yukarı 

160,000,000,000 otduiu hesab edilerek 
bitaraf memlt>kf'tlerde, bllhassa İsviçre 
de bir hayli ne~riyata yol açmaktadır. 

Bug-ün Alman milletinden azami fe
dakirhklar isteniyor. :Slçin? 

Alman mllletinln varlıiı, is-
tiklali tehdid mi ediliyordoT 
Bayır .. Bundan sonraki müşkülit kar
şısında her Alman bunu düşünmeie 
başhyacak. Bitaraf Avrupa memle ... 
ketleri matbuatının Atmanyadaki mu
habirleri tarafından bildirilen malü -
mattan anlaşılıyor ki harb halinin müş
külitı Alınan halkı tarafından duyuJ.. 
mağa başlamıştır. 

Yiyecek maddeleri üzerine konan 
verrller de vardır. Bu verrUerl koy ... 
maktan maksad ise o maddelerin yen
mesini azaltmak içindir. SarCedilmesln 
de kalsın, ilerisi ic:in dursun diyedir. 
Bu suretle o maddelerin lstihliki yüz· 
de 40 azalacak diye lıesab edilmiştir, 
Ayakkabı, mensucat ve saire ribi 

lüzumlu eşyanuı satışı ise ayrıca ka .. 
yıdlara, şartlara ti.hl tutulmaktadır. 

Bir de fazla mesai saatleri için ve .. 
rllmekte olan ücretltr de indirilecek .. 
tir. Alman milletinin son dakikaya 
kadar böyle bir Avrupa harbinin cı

kacağ"ına ihtıınal vermemiş. Leblsta
nm işi kolayca bitirilerek zaferin te
mJn edilecei"i düşünülmüş, halka böyle 
anlatılmıştı. imdi ise ayda 200 mark
tın fazla kazanabilen her .!\iman yüz .. 
de 50 fazla verıi vermiş olacak. 

Ali KEMAL SUNMAN 

Türkiye 
Yazan; .:\hıned ~tikrü ES:\IES 

.:\Iuhterem Başvekil Dr. Refik S;ıy

dam, ev\.'elki ı-ün, '\teclis kürsüsün -
den Türklyeuln A\·rupa harbi karıı

sındaki '·azlyetini izah ederken, ~u <W:ı 
Jeri ~öyledi: Biz buı-ünkti harbin h:ı
ricindel-·iz. 

«Harb haricinde• çok yerinde kuJ
Janılmış ve buı-ünkü vaziyetimizi ve .. 
eh: surette ,.e vazlh olarak anlatan bir 
tibirdir. İki nevi bitaraflık vardır: Bt .. 
ri resmi ve hükümetlere tereUtib e
den vazifedir. Diğ-eri de halkın sem
patisi ve tema.yüJil.tı bakımından bi
taraflık .. Türkiye halkı, ~empatisi iti
barile bitaraf değildir, Ve oalm:ız. 

Çünkü Türk milleti, .~lman~·anın Po· 
lonyaya karşt başladığı hJ.r. ·de büyük 
ve kuvvetli bir devletin kUı;uk bir 
miUete karşı teca\'UZ hareketini CÖr
mü_ı,ttir. Tıpkı ı-eçen mart ayında Ce
kosJovakyanın ve birka(' hafta sonra 
da. Arnavutluğun tecavüze uj"ramaları 
l"ibi. Sempatimiz dun Çekoslovakya 
ve Arnavutluk ile beraber oldugu ribi, 
bu.ı-iın de açık oJarak Polonya ile be· 
raberdlr. 

Fakat bu, sempati itibarile tarar -
tarhktır. Bundan ayrı olarak bir de 
resmi bitara[lık. vardır ki, bu ayrı bir 
meseledir. Muharebe karşısmda bir 
devlet için devletler hukukunda iki 
vaziyet vardtr: 1\-tuhariblik ve bh.araf
hk. llarbe iştirak eden bir devlet mu
baribdir. Ve mulıarib oıma"-ıkça da 
hu kukan bitaraftır. Biz bu manada 
resmen bitaraf ı:.~y ılsak da bltaraflı· 

iınıız ehemmiyetli bir kayıd ile mu~ 
kayyeddir. Bu da. ı-eçen mayısta İn -
cııtere ve sonra da Fransa. ile yaph~ 
fımız deklarasyondur, Bu deklaras 
yonda deniliyor kl: 

«Türkiye hükümetl ve Büyük Bri -
tanya hükümeti vuku bulacak bir te
cavüz hareketınin Akdeniz mıntaka -
sında bir Jıarbe saik olması halinde 
blrlbiı ile bilfiil işbirliği yapmıya ha~ 

nr bulunduklarını beyan ederler.• 
Türkiye ile birlikte bu deklilrasyo .. 

nu yapan İng-ilte~e ve Fransa bul"ÜJI 
Polonyanın mtillefikl olarak barb ha-
lindedirler. Eier bu harb hareketi 
.Akdeniz muıtakasında bir harbe sa
ik olsaydı• bugun Turk.iye de bn har
bt; işUrak etmiş bulunacaktı. Fakat 
harb mevzii olduğundan deklıi.rasyon 

ile glriştiiimi.z taahbU:d icabı harbe 
iştirak etmek luzumu hasıl olmamış~ır. 
Bu itibarla barb haricinde kaldık. Fa
kat vaziyetimizin nezaketi dolayısile 

tama.mile bitaraf da sayılamayız. Bu 
ftJbarJadır ki muhterem Başvekilin 

kullandı.it charb haricinde• tabirini 
batta bitaraf tabirinden daha yerinde 
bulduk. Ve harb memleketimize bula
şacak inkişaflar röstermedikçe de hart. 
haricinde kalacağız. Fakat eğer bir gÜJl 
deklirasyou ile ıiriştlğimlz laahhüd
lerin Uası bahis mevzuu olursa, muh
terem Refik Saydamın 12 maylS nut
kunda söylediği ı-ibl, bize hakklDll'lıD 
verdiii kuvvetle sili.ha sarılmakta te
reddüd etmlyecejlz. 

Baş\·ekil evvelki günkü beyanattn .. 
da So\•yetıerle münasebetimize de te
mas ederek bunların dostane oldufun\l 
''e dostane kalacağını söylemiştir. Bu 
sözleri takib eden şiddetli atkı'}, Sov .. 
yet dostluğunu.n, Türk mllletlnln yti
reilnde ne dertte derin bir iz bırak
tıi'ınt bir defa daha röstermiştir. 

Mecid.iyede yapılacak büyük 
hastahane 

Mecidiye köyünde yapılacak 
1000 kişılik büyük şehir hastanesi 
etrafında tetkiklere devam olun · 
maktadır. Haste,nenin yapıla yeri 
Prostun planına nazaran sayfiye 
yeri olarak seçilmişti. Buna naza
ran Mecidiye kö~·ü planında bazı 
tadilat yapılmak icab etmektedir. 
Diğer taraftan Nafıa Vekaleti de 

hastane hakkında tetkik)er yap
mak üzere Nafıa Vekaleti yapı 
yollar müdürii Muammeri gön • 
dermişti. Bay Muammer hastane 
hakkında tetkikat yapmış ver .ve 
planlarını beğenmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Motörlü vasıtalar ve 
atlı arabalar 

Bir şoför okuyucumuz yazıyor: 
İstanbulda vesaltl nakliye ar -

tık l'ÜD c-eçtlkçe motörleşiyor. E"V· 
velce otobüsler yoktu. Şimdi bun
ların miktarı artmaktadır ve ar
tacaktır, Halbuki İstanbulwı so· 
kakları yine eskisi ribi dardır. 

l\lotOrJe meie yüztutmuş bir şeh
rin sokaklarında, bilhassa bu -va
sıtaların dalma işledikleri cad -
delerde ath vasıtalar seyrüseftri 
son derecede işkil etmektedir. 
Artık bu araba sahibleriuin dt a
h bırakarak, vasıtalarını motör· 
leştirmeleri J;izımdır. Aksi tak .. 
dirde belediye bu ılbl vf'saitl nıo· 
törlii vasıtaların kesil bir halde 
işledikleri caddelerden ve batti 
köprüden d:ıhi g-eçmelt>rlni rne • 
netmeltdir. 



Son 24 Saatte 
-~,,_Neler: Oldu ? ' ?', . 

Avrupa trenleri 
• • • • 
ıntızama gırıyor 

~ k • (1 inci sahifeden devam) 
· Çı şehirleri de bom• Bundan baska trenlerden bir S. 
bardıman edecekler ranlı doktorla Fransız refikası, 

1 
$el, petrol sirkeli şehrimizde ş11 • 

Şar<o cephesinde Varşova ordusu be müdürü Nikols, 13 Iraklı, ll 
1'..Jvaffakiretle ııet.ceıene11 birkaçı Fransız, bir İngiliz, 11 İranlı 've 
c.ı. hareketi yapmıştır. Uç Al - Fransadan gelen sekiz talebem4! 
'•n tankı tahrib edilmiştir. Bütün çıkmıstır. Türk talebeleri İtalyada 
',-ııh •erde Alınanların yeni bir ve İs\'içrede Yahudilere pasaport 
1' deyi~ı kaydejilmemiştir. vizesi vapılmadığını, Türk tebaası 
Loııdradan gelen bir habere gö- için hiç bir müşkülat çıkartılma -

;•. Alman erkanıharbiyesi tara - dığını, Yugoslavyada son derece 
~ndan neşredilen bir tebliğde, Po- iyi muamele gördüklerini söyle-
nya mukavemetini kırmak için mişerdir. 

actk şehirlerin de bombardıman e- DOKTOR CELAL MUHTAR DA 
dılece;(i bildirilmektedir. Bu va· GELDİ 
ı Yet karşısında Lord Haifaks Gözlerinden tedavi için Par ise 

EN SON DAKiKA - -l?tvanya hududu uzunluğunda mühim muharebeler\ 

1 

Kaa.vas 14 (A.A.)- Polonya top - l mektedir. Birçok Leh kasabalarında 1 toplanınışlarsa da, Lı ·anyalı muha-
~aı~ rınd.~ _Litvanya hududu uzunlu· büyük yangınlar çıkmıştır. Polonyalı fızlar bunl2"'1n hududu geçmelerine 
gWl~ta mühım muharebeler cereyan et- kadınlar ve çocuklar hudud clva:ı·ında n ~ni olınaktadır 

Ruzvelt'in ekseriyet kazanacağı söyleniyor 
Vaşington 14 (A.A.)- Siyasi meha

!il halihazırdaki bitarantk kanununun 
ilgası için idare ile kongre arasında 

yapılacak olan mücadelenin bilhassa 
.iyan n1eclisinde çok hararetli olacağı
nı tahmin etmektedirler. Fakat bazı 
kim!>eler Ruz\·eltin Qyanda on beş ı·ey 
kadar bir ekseriyet kazanacağını söy
ler lekledirler. 

Nevyork 14 (A.A.)- Bu •abahki ga-
zetelerin aksettirmekte oldukları c -
saslı düşünce şudur: Kongrenin nkte

deceği ievkali'ide içtimada slli'ihlara 
ambargo konulması usulünün kaldırıl-

ması Amerikanın ınenfaati icalıatın • 

dandır. 

cNevyork Taymis• ga::ete. i ambar-

gonun kaldırı1ınası zaruretıne işaret 

ederek diyor ki: 

Şimdiki bitarafltk bizı :ın'anevi bi-

taratlığıınızı ihliıle icbar ctn1ekte ve 

nüfuzumuzu tahrik e.::eri olrnıyan bir 

taarruza mukavemet eden milletlere 
karşı kullanınak ıztırarında bırakınak-

tadır. 

1 

Asker Gözıle 
Cebheler 
(Birinci salııfeden deı:am) 

Vistü;:.ı cenubdan cevirmek ıste
mı:;tı. Taarruz kuvvetlerinin sa • 
ğıpda bulunan Karpatlar erle,,·en 
orduya bazan dost ,·azifes. ~i gö
rüyor, hazan da bitaraf kalıyor -
du. Almanlar oirbiri arkasına 
Dunajee, Visloka, San mıntaka· 
larını zorladıktan sonra Lublen is
tikametine koyulınuı;lard .. 

~rtilar kamarasında beyacatta gitmış olan vatandaşlarımzıd1n 
Jlun rak, Polonyada açık sehır- doktor Celal Muhtar da bu sabah 
rr.bombardıman edildi~i takdirde,. ekspresle şehrimize gelmiş ve is- Alman kuvvetlerı·nı"n faalı"yetı" Şarka dog" ru gı·nı·şıı·yor 
ngılterenin de kendisini serbest tasvonda kardeşleri profesör A• 

Fakat Makenzen, bu manevrayı 
karşısında silahsız ye dağınık bir 
orduva karşı fevkalbe;er denecek 
bir gayretle başarmıştı. Şimdi va
ziyet çok degişmü;tir. Danzigde 
Versterplat'da Alman zırhlıları • 
nın topları, tayyarelerini'1 bom -
baları altında Alman taarruzuna 
karşı 120 ki~inin bir hafta muka· 
Yemet elmeğe muvaffak olduğu
nu düşünürsek, Polonya ordusu • 
nun bu yüksek manc\ i kuvveti ve 
bul(ünkü sillhları karşısında Vis
tülün cenub1;ndan yapılacak çe • 
virmenin askeri bir gezinti olmı· 
:vacağı kolavca anlasılıı-. 

rib edilı111~tir. OsoviPı'Z ıst. ,ye nu ta-lddedeceğini söylemiştır. kil Muhtar, Kemal Muhtar ile Berlin 14 (A.A.)- Alman ..ıtihbarat arruz edilmiş ve bu hatlardan baziliı-
A.,,.,anların açık şehirleri bom· profesör Sehil Ünver birçok aile bürosu Alman kuy,·etlerinin faaliyeti rı işgal olunmuştur. rnaınile harab oln1uştur. Nakliyat tay-

0 <i•man ettiğini Varşovadaki A· dostları tarafından karşılanmıştır. gittikçe şarka doğru genişlediğıni bil-
!ıı~tika sefiri de teyid etmı~tir. Bir Celal ::'viuhtar gözlerinden malul dirmcktedir. Kouel, Siedlce, Lukov, Vlodana is-

yare filolarıKaluszyne kadar ilerlemiş 

to:lk şehirlerde sağlam çatı kalına- olduğundan iki kal'deşi kollarına Lüblin, Pulavay, Volkovysk _ Cze- tasyonları atılan bombalarla hasara u-
itııitır. Köprüler, yollar, demıryol· girmek suretile kendisini trenden remcha, Kovel - Limberg hatlarına ta- ramıştır. Bazı şimendifer tesisatı tah-

olan zırhlı fırkaya benzin ve cephane 

taşımaktadıclar. Lublen Var0o\·anın 130 kilo • 
metre cenubu !(lrbisLıde 120,000 
nüfuslu tarihi b.nalarile meşhur 
bir şehirdir. Şimdi hükumet mer
kezi olan bu şehre tebligde bildi -
rildi[!i gibi, sanki ellerini kolla -
rını sallıyarak gidiyorlarmış tar
zında bir yürüyüşe imkiın yoktur. ! 

~rl kamilen ta,ırib edilmiştir. Pek indirmislerdir A •k f • • • b 
d
trlk ölü 6urada burada yatmakta· Cel_fıl Muht~r ken~isini karşı • merı an Se JrJnln ombardıman hakkında raporu 
ll'. lamaga gelenlere Parısın hava teh-

i' Carb cephesinde Fransızlar, likelerinden dolayı huzuru kaç • 
, •rııt ormanını teşkil eden çıkın- tığını ikide bir sığınaklara kac;ma-
:_n temizledikten sonra, Sarbrük nın çok külfetli olduğunu, yurda 
""Une gelmiş bulunuyorlar. Al - dönmüş olmaktan büyük sevinç 
~nlar sehri tahliye et.mişlerdir. ve heyecan duymakta bulundu· 
~hrin bugünlerde düşürülm~si ğunu söylemiştir. Celal Muhtar. 
d Lı~:emeldir. Bütün cephede şıd- servet.ni Pastör enstitüsüne te-
'~Uı topçu ateşi devam etmekte- berrü ettiği hakkındaki rivayet • 
~· Almanlar Ahen ehrini de tah- !ere karşı demiştir ki: , Ben kazan· 
Ve etmektedirler. 19 yaşından a· dım, ben biriktirdim, parama ta -
~~ 1 erkeklerle bütün ka~ın ve ço- sarruf hakkı da benimdir. Kimse 
tıı ~lar şehırden ayrılmal!a mecbur karışamaz.• 
b tulmaktadır. Almanlar Lüksen· Gen-;;;) Veygand 
~u'.g mıntakasındaki bazı köprÜ· 
rı berhava etmektedirler. Fransız generali Veygand dün 

, Siyasi vaziyete gelince. Dün de sabah Ankaradan tayyare ile Bey-
'' d d"' ruta dönmüştür. \>~ ır ıgımiz ~ibi, Çember layn a- 1 1 • 1 • 1 1 1 1 1 • 1 • 1 1 , 1 , 1 1 1 , • 1 , 1 1 

Ilı kamarasında beyanatta bu • mez. Yapılan bütün haksızlıklar 
~~rak, Fransadaki mülakatının tamir edilmeli ve sözüne inanılır 
ı..~Lcelcrini anlatmış, Fransa ile bir hükümet iş başına getiriln,<(i 
!(!• bir kumanda altında hareket takdirde adalet üzerine müesses 

1lınekte olduğunu söylemiştir. sulh imkanları aranabilir .• 
r,1\J~ Polonya harb gemisi İngiliz Fransada da yeni bir harb ka-

osuna iltihak etmiştir. binesi kurulmuştur. 
,~Ulh te)diflerine dair deveran Dün dört Leh tayyaresi Rumen 
. n şayialar hakkında Cember· hudud mıntakasına inmek mecbu-
, ın sunları söylemi~tir: riyetinde kalmışlardır. Bu tayya-

-....:;- Bu teklif Hitler'den gele • reler müsadere edilmiştir. 

.......:: Fransız Sinemacılığının en büyük iki yıldızı -1\ 
JEAN GABiN ve ~flCHELE MORGAN 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
JEAN MARTET'ın Güzel ve Par!ak Romanı 

MERCAN ADASI 
Şaheserwıie, s·?e hakiki güzelliğin bütun heyecan ve teessürle

rini tattıracaklardır: Ayni cürümden kabahatli bir kadın ile bir 
erkeğin adalet:n pençesinden kaçarak aşk ve blümün kucağına 1 

ıltıca etmeleri gıbi büyük ve hissi bir mevzuda büyük bir filimdir- il 
Sua~eler için bıletlerinizi evvelden aldırınız. 

r~~iiiii 
l~ı·~f TAKSİM • 

sıneması 

Yen; Sezona Başlıyor 
ABDÜLVF.HAB'ın ve LEYLA MURAD'ın oynadığı 

YAŞASIN AŞ K 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI ŞARK F/LMİ 

BlZANS SARA 

1'o. 85 Yazan: M. SA~U KARAı'.l'.L 

~~ 
it an evvel 
~thmedi yere 

esaretten kurtulmak, ikinci 
vurup tahta geçmek lazımdı 

l\, a<lenlze gcçen1ezsin i2 . 
' E:vet; RumeHhisart var . 

l\Jarmara mıhillerinc ç.ıknıanız lli-

'Olur. 
Pakat; ikincL :r.ıehınedııı donan

/ '-tanna.ra sahillerini tarassud al
a ltılunduruyor 

O; un, bir k~çam<ak noktası el
"" bulunur .. 

F'akat· siz burud n ayrılmadan 
ti • 

uraınızda bir nnıahcrle yapına-
.ı.:zın1 

?i~ git.i?. 
~:gl•r muvaft~k olur da ı;ultan o-
111~ bize vadettiğiniz Ş("yleri şim-

"ıı ımza etmeniz l{ızım. 
l<olay,,. Pek5l~ ... İstedikleriniz 

.tı. \ııorayı bize künıilen ıade etn1e
ıı: Rumelihisarını ve Anadolu -

1 
tı.nı yıkınalısınız? Türk donanma

a <.ırtactan kaldırmalısınız?. Bizans 
llı bize terketınelisiniz'? Ve ba ... 

.... Bizansa karşı \·aziyet almıya ... 
'llııa dair bize rehine verıneHsiniz? 
~ka1a ... 
it de Orhanla, iınparator arasın
onuşulduğu gıbi bır muahede ak· 

dolunınuşt Şel zade imparatorun or
taya koyd'Jğll teklifleri tamamile ka
bul edip inıza etmişti. 

Orhan hiı: de böyle düşünmüyordu. 
1.-iuhakkak ahdında durmıyacaktı. Bir 
Türk gibi hareket edecekti. Fakat; bir 
an evvel esarettE>n kurtulmak ikirici 
1\.lehmedi yere vurup saltanatı ele al
nıak l:"ızımdı. 

Orhan, Anadoluya tebdili kıyafet 

geçecek Karaman diyarına gidecek ve 
orada bulunan elebaşıları ele alarak 
saltanatı ıı:ın edecekti. 

Aylardan ınarl idi. Daha, ~ehzade Or
han İstanbuldan ~·tknıak üzere tedari
kS.tla ıneşgul idi. Tam bu sıralarda 
Karacabey kumandasında olan kuv -
vetler bir piştar mahiyetini haiz hare
k3.tla Trakyaya doğru her tarafı işgal 
ederek yürün1eğe başlamısh. 

Trakyadaki Ruınlar tarafından he
nüz işgal edilip duran şehirler ve ka
leler birer birer zaptolunmağa baş -
lamıştı. 

Karadeniz sahih ile Marmara de
nizinin iİmal sahili üzerinde kAin köy
ler, ksaabalar, kaleler Karaca beyin 
(Paşa) piştar k~vvetleri tarafından 

yağma ve &aret edildiler, yalJlız Si -

Vaşington 14 (A.A.)- Alman bom
bardımanlarının harb malzemesi imal 
eden fabrikalara tevcih edildiği, fakat 
bu bombaların civardaki şehirleri teh
likeye koyduğu ve mültecilerle yaralı
ları hamil olan trenlere isabetler vaki 

olduğu Polonyadnki Amerika sefiri 
Biddle tarafından Hariciye Nezareti
ne gönderilen bir rapordan anlaşılmış
tır. 

viyctini bilmedikleı-ı halde bile bom-
balar attıkl<lrı aşikiırdır. Denim otur-
makta oldı guın kö~k ile bir koınşu

mun köşkUrıt~ tactrruz c<lilıni:;;tır. Otvock 
da k<lın bir anatoryoın tahnb edilmiş 
ve burada on c:ocugun telef olnıuş ol

duğunu klzılhaç işare!ı taşıyan vagon
lara boınbalaı atıldıgını Scout kızla-

rına nı.ı ıs biı· sıgıragın tahrib edil
miş ve 22 kızın teler olmuş oldugunu 

Bunlardan başka setir Biddle a;un- zikrE'dcbilL:im. 
ları yazmaktadır: Anıerik.ı sefaretinin yerlC'ŞllllŞ oldu-

Alman pi1otlarının hedeflerinin hü- ğu Polonya şehrindC"n Biddlein gön -

derdigi son telgrafnamede şöyle denil
mektedir. 

1\.-lüdafaasız olan bu kasaba bugün 
saat 11,10 da dört tayyareden mürek-
keb bir Alman hava filosu tarafından 
bombardıman edilmiştir Tayyareler 
on iki bomba atmışlardır. Se!aretha -
neye 300 metre mesafede bulunan a-

na cadde üzerine atılmış olan bu bom
balar 11 kişinin ölümüne, 40 kişi -
nin ağır surette yaralanmasına sebe -
biyet vermiştir. 

Sonuna kadar muharebe kararı Alman milletinden gizli tutuluyor 
Londra 14 (A.A.)- İstihbarat Ne

zareti bi1diriyor: 

Berlindeki Propaganda Nezareti, na
zi rejimi ile hiç bir anlaşmıya yanaş-

maınak hususunda İngi ~tere ve Fran
sa hükümetleri tarafından verilen ka
rarı Alman milletindcıı sakl,ırr.1ga uğ
ra~maktadır. Bu karJ ·ı ·y :i eder 

ıı~~lüyette son z.unan_hır:la. y;ıpıl~n res- ı 
ını beyan an ne:;;r('dılıııesıne n1usa.1de 

edilınenli . llalka Alm:uıyaıun ya -
kında Polonya il<' 1914 lil'kı şark hu- ı 
dukları € asına r u tenid bır ~lh 

iınza edebıl~egi ve bu takdınie in- ı 
giltere ıle Fran:mnın harbe de\ -tm et
mekte bır ırıenft..tatı olınıyac<.ıg-; kan ati 

aşılanmak istenmektedir. Alman Pro-

paganda N~zareti bütün gayretlerini 

İng:ltere aleyhtnde sarfetmekte ve 
Fransadan az batı:-;E.·tınektedir. Fransız 

cephesın<lekı askeri harekat ehemıni-

yetsiz bir takım hudud hUdiseleri !iiek-

lindc gö~ter·· 11cktedir. 

Varşm·ava gelince, buradaki Po
lonya garnizonunun sonuna kadar 
mukavemete karar veı·diği anlaşı- 1 

lıyor. Garnizon kumandam, Alman 
ordusu en son müdafaa neferinin-! 
cesedinin üzerinden geçmeden şeh
re giremez. diyor. Binaenaleyh 1 
A,Jmanlar şimdi ikinci bir Madrid
le karşılasmış oluyorlar demektir. 

Polonyalılar şimalde Buğ hat -
tında da Almanları bir karış ileri ı 
ge~irtmemislerdir. 

Bitaraf devletler ataşemiliterleri cebheye davet edildi 

Garb cephesine gelince, Fran • 
sız.ar Vrant ormanındaki mitral -
yöz yuvalarını topcu ateşile temiz
levio buralarını is~al ettikten son
ra Sarbrük'e bes kilometre yak· 
lasmıslardır. Almanlar şehri tah
liye elmis bulunuvorlar. Şimdı a
sıl harekat Ren ve Mozel arasında
ki sahada teksif edilmektedir. İn
_giliz km·,·etlcri mevzilerini aldık- 1 
ları için, Almanlar bu cepheden 
büvük kuvvet!erin taarruzunu bek
livebilirler. Tavvare istiksafları 

bürosu Von Brauc-hitsh'ın bıtarar. dev- . . . 
Berlin 14 (A.A.)- Al.man istihbarat 1 asker[ harek5.t saha~ına davc>t ctıniş ı bu sahaya iki grup olarak girecek1er-

!etler ataşeıniliterlt•rini Polonyada~i oldugiJnu lııld :rıyu~ Ataşeııııl tc>r1er dir. 

Almanlar Vesterplat kahramanlarının silahlarını almadılar devam etmektedir. · 
ERKANIHARB 

Roma 14 (AA.) - Mesajero ga
zetesi •Bir zafer sahifesi• baslığı 
altında Versterplatte'deki küçük 
Leh garnizonunun gösterdiği yük-' 
sek fedakarlığı tebarüz ettırmek-

tedir. Bu ga.ete miralay Sabo • 
cinskı ıle maiyet.-dckı asker,,erin 
kendilerinden üstun kuvvetlere 
ka!'sı yaptıkları kahramanca mü
dafaa hakkında tafsilat vermekte 

ve Almanların kumandanla mai -
yetindek;lere silahlarını almamak 
şerefini ver-0.iklerini ilave etmek· 
tdir. 

İngilterenin 
şartları 

............... 
sulh 

Yugoslavya harici ticaretinde yeni tedbirler aldı 
(Birınci sahifeden devam) 

ne bir sulh nasıl teessüs edebileceği 
meselesini tetkik etmeğe hazır bu
lunacaktır. Bu takdirde bütün 
memleketlerin dünya zenginlikle
rinden istifade edebilmeleri için 
iktısadi ~artlarda ne ~ibi ıslahat vü
cude getirilınesi Jiizım geleceği me
selesi de ayrıca tetkik edilecektir. 

Belgrad 14 (A.A.) - Courries 
Yogoslave gazetesi mülhem olduğu 
hissini veren bir yazısında Yu -
goslavyanın bitaraf bir memle -
ket sıfatile harici ticaretıni ne şe
kilde tanzim elınek istediğini bil
dirmektedir. 

Yugoslavya bütü nınemk·kct • ı 
!erle mi;savat dairesinde fakat a
şağıdaki sarılarla ticaret yapacak-

tır: 

1 - Dah,li istıh':ıkiılın ve milli 
müdafaan.• bütün .hlıyacları h:r 
seyden evvel ter .n edi 1melidir. 

2 - Yugoslavya muayyen ol -
mıyan bir zamana k.ıdar müte
harrik malzemcsıni eC'nebi memle
ketlerd<' tehlikey sokmak isteme
diği için alıcı memleketlerin Yu
gosla\'vaya nak ... vasllalarını .!{Ön-

tirmeleri lazımdır. 
4 - İhrac edilen esvanın bedeli 

muhakkak surette temin edilme
lidir. Alınan şyanın bedeli serbest 
dövizi olan memleketler tarafın

dan derhal tediye edilecektir. Di
ğer memleketler için ise mükem· 
mel işle.ven klringler vasıtasile ti
caret yapabileceklerdir. 

Bir Yunan vapuru 
Batırıldı 

daha 

- ~· . . ıJ ·~ . . Nişantaşında: Eski Feyziye 

Kopenhag 14 (A.A.) - .Kantico 
Haciatera• olduğu z;.ınnedilen bir 
Yunan vapuru, İ.s\·eçin cenubu şarki
sinde Falsterbo ac;ıklarında Almanlar 
tarafından dökülen bir mayna çarpa
rak batmı~tır. \~apurun murettebatı Yatılı 

Yatısız IŞIK LİSESi 
_\len1leke an zin en esk hu ,usı lisesıdır. A n, İlk. O•·• ' ve L.se kısımları vardır. Kayıt 

mektııbe müracaat edılebılir. İslıyen' H 

hvrı kale ı kahnlitl 
Bu suretle, İstaııbl ·lu- cı\ 1r1 k ıın -

}en Türk idare i allın~t g4Cc.,;nı ştı Ve 
Bugündt•n t bar Huml rın il ırlar

danbeı h.ık ni oidukl~ rı clenıL n, bi
rinci der ... ular1k .ıı·tık h3k.ıı i degil -
diler. l:;;tanbulu, bLıtun ev\ elk l ha
saralarda oldugu gıbi y!llnız kara ci -
hetindeı deg 1, l\larm:tnı denızı ve sa
hilleri ve bog<J. .. cıhı::lind<•n de TUrk
ler kfi.milen ınKıyad ,.e mi.lrı;&kabeleri

ne almışlardı. 
Cehalet ve hu ... ır ıtın unıumi olduğu 

bu devirlerde d.J;;nıa vukua geldiği 

vcçhile, binlerce korkunç aliımetler, 

bi.nlerce tüylt•ri ürperlici tefe'üller, 
İstanbul şehri aleyhinde gazabı sema
viyi iş'ar ediyordu. 

Rumlar, son derecede şa:;;kın bir ha
le gelmişlerdi. Din kavgaları ve mü
cadeleleri devam edip dururken bir 
yandan da birçok hur;ıfelere inanarak 
korkudan ne yapacaklarını şaşırmış

lardı. 

O vakitler, İstanbul halkının heye
canını arttıran şu idi: Arzın harikula
de bir surette inlemesi ve zelzele, ba
dehu gökyüzünde şimşeklerin <;-akması 
ve parıltısı ile mevaddı nariyenin düş
mesi, müthiş saıkalann nüzulü, fecri 
şimalilcrin, fırtınaların, şiddetli yağ

murların zuhuru, bundan sonra, meç
hul yıldızların gayrimuntazam bir su
rette görünmeleri, serseriyana seyret
meleri \'C birdenbire kaybolmaları vu
kua geldi. 
Diğer bir takım yıldızlar da sabit 

kalıp duman çıkıyor gibi görünüyor -
lardı. Bu gayritabit hadisat, maksadı 
iltıhinin vukua gelecek olan fel:i.ketıcre 
deHUet eden, ve halihazırın altüst ola
cağını ve herşeyin değişeceğini iş'ar 

(Devamı var) 

Telefon 1 I O;~q 

- Üzülmcyıniz! • 

- Geçen geçti!. 
- Rahatınıza bakınız .. 

Demek ve .. Bu adamı savmak varken bilmem 
niç;n bana da bir tuhaflık geldi, adeta onun bo -
yun kırması, yalvarır görünmesi karşısında ken
iimtlc bir gurur ve taşkınlık bu'dum: 

- Hayır.. Hayır Nedim Bey Nazmi .. Siz af
~edilecek, mazur görülecek halde değilsiniz .. Ken
d;:ıiz kabahatinizi daima hissederek muazzep olu
nnz .. 

Ded.m. Sert sövledım. kruılar;mı çatarak söy
ledim. İrkildi, bön bön yüzüme baktı. Rengi bir • 
denbire bembeyaz olmuştu. O, hiç birşey söyleme
den gene ben tekrar itim: 

- Sizi affedemem .. 
Şaşkın mütereddid, ürkek bir tonla: 
- Neden hanımefendi?. 
Dedi. 

- Kabahatiniz bir iki.. Üç beş değil de ondan! 
- Ben bu kadar ne yaptım ki?. 
- Yapmadıklarınızı sorunuz .. 

- En büyük hatam sizi sevmeğe cesaret bul-
m• ... olacak galiba?. 

- O bir tanesi. Belki en hafifi. Affedebilir • 
d;'lll 

Hayretle sordu: 

Kız 

Erkek 
1 kurtarılmıştır. 

Lıival Romada 

Roma 14 (Radyo) - Eski Fran
sız Başvekıli Lava! buraya gel -
mis tir 

- Başka ne yaptım ki?. 
Karşımda, onun bir aktör gibi rol yaptığına ken-

dimi ınandırmıştım: 

- Yalnız sabahtanberi yaptıklarınız kiıfi .. 
- Mesela? .. 

- Rıca ederim, tekrar beni sinirlendirmeyin .. 
·- Suçsuz olduğumu isbat etmek isterim. 

- Burası mahkeme değil! 
- Amma ne yaptım? .. Sizi sevıyorum? .. 
Dedim. Ve .. Bu se\·ginın ıfadesi biraz ölcüsüz 

oldu. Başka ne ,·ar ki?. 

bii 

- Ya, paşaya yaptırdıklarınız?. 
Afalladı. durdu, dili dolaştı: 
- Paşaya ne yaptırdım?. 

Kızdım, hala mı aktörlük .. Diyerek, 
- Onu da mı benden soruyorsunuz? 
Dedim, ilave ettim: 

- Bugün kavga ettik, istediğiniz olduğu. Ta
hoşunuza gitm~tir. 

Ben böyle söylerken: 
- Rica ederim .. Rica ederim .. Günahımı alı • 

yorsunuz!. 
Diyordu. Şişman yilzü kıpkırmızı olmuştu, de -

rinden soluyor, ir~ ter taneleri alnında sıralanı -
yordu, 

(Devamı 11M) 

Ayrıldıktan 
sonra ... 

Nakleden· Selami İzzet 1 
Kapıyı actı, karşunnd:ı e"iki kar~ım 

rorunce şaşaladı; 

- A .. Siz misiniz? 
- Evet.. Rahat~ız etmi:rorum yaT 
- Hayır •• Buyurunuz, oturunuz. 
İceri aldı, kanepede yer gö:sterdl ve 

sordu: 
- Ilerhalde mühim bir suyliyecttla 

olmalı. 

- Tabi, yoksa ctlmrzdim. 
Biraz tereddud etti, onra mırıldan

dı: 

- Oflumuza dair konu!'ta<"aktırn. 

- Hasta mı? 
- Hayır hayır. 

- Söyle dinliyorum. 
- E\"\·el.ıi. sora)·ım: Xe zaman evle-

niyorsun? 
- On beş rüne kadar .. Bunu neden 

sordun? 
- l\lalüm ya mahkemenin kararına 

göre ojlumuz alh ay bende, altı ay 
sende oturacak.. Temmuzda oilumu 
sana C"Öndermeie mf"cburum. Ancak .• 

- Ancak? 
- Senin tam bahayı zamanın. Bel-

ki bu sırada oilumuzu istemezsin diye 
dilJündüm; bana bırakırsın .. 

- Hayır bırakmam. 

- Bıraksan ne olur? 
- Btrakmam. 
Kadınuı kaşJarı c:ahldı: 

- Doiru deiU dedi. Ben sana klf1:l 
her zaman durusl hareket ettim. 

- İhanet ederken de mi dürüst ha

reket ettin? 
- Ben sana ihanet etmedim. Sen 

benden yü..z çevirince sana sevilmeden 
ya~mağa tahammül edemb·e<'eilml 
söyledim. Kar mıa namuslu, temiz y11-

rek1i bir adam çıktı. Benimle evlen • 
mek istedi. Bunu da sana söyledlm, 
ayrıldık .. Bana darılmaia hakkın yok, 
hele şlmdi yeni bir yuva kuracaksın .. 

- İste bunun lc:in sana darılıyorum 
ya .. Bıntu affetmlye<'eilm.. lkn kor 
budala değ-ilim .. Kırk ya mdan sonra 
on dokuz yaşında bir kızla evlenmeic 
kalkan erkeiiıı akıbetlnl bilirim. Böy

lf' bir renç kızın beni anlamasına. be
ni mes'ud etmesine imkin var mıdır'! 

- Bwıdan ben mi mes'ulüın. 
- Biraz. Eğer ba~ka birini sevme-

seydin, onunla evlenmeğe kalkmasay
dın ben de bu <;ılgınhtı yapınazdım .. 
Kadın kalktı: «Artık konu'[iacak !ie

yimiz kalmadı» lc;-ini çekti: .O(lum bu 
yaz benim yanımda kalsaydı ('Ok 'f"vi

neeekti•. 
- Eler sen yahu.ı ol. aydın. ana o· 

iul yalnız kalsaydınız .. Halbuki o a
dam var .. 
Kadının ı-özleri y~ardı: 

- Sus dedi, ondan bah~tme, o belki 
bir daha rtlmiyecek. 

- Neden? 
- Çünkü haftalardanberl arhk ev-

lendim diyor. Ben!ıe b1ı1basile e\·li.dı

nın arasına bir yabancı erktk sokma· 
ta bir türlü razı olo.madığ"ımdan karar 
veremiyorum. Bunu nihayet söyledim, 
kızdı. darddı, çıkıp ,-itti. 
- Demek oilun için bu ftdakitrhta 

katlandın. 

- Evet. Ne o, pşbn mı?. 
- Bu yaz oflumuz senin yanında 

kalsın .. 
- Demek razı oluyorsun! 
- E,•et, hem arllk oilumuz hep 

senin yanında kalsın .. Yalnız bir artla.. 

- :Sedir? 
- Stvdlğin adamla evlen. Kendlne 

liyık meşru bir hayat sur, mf'şru bir 
yuva. kur. Oğlumuz mes'ud olan anne
sinin yanında büyllsun .. 

- Rüya görüyorum sanıyorum, bll 

nl" civanmerdlik ... 
- Buna bira-ı da kendimi diı!JÜntrL"k 

razı oluyorum. Belki bir ıün, cok. 
ihtlyarhğımda yapyalnız. if'kbaşıma, 

kimsesiz kaldıiıın zaman, aile 'a.adf"
tinin ne demek olduiunu biltn oğlum 
bana ellnl uzatır. bana bakar. beni ya
nına ahr.. • 
Kadın kalktı. dudakları tltriyerek es .. 

ki kocasının elini ophi ,.e ağlıya atlı

ya cıtti. 
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Lehler Almanlardan 1000 
esir aldı 

Londra 14 (Radyo) - Alman 
tebliğlerine göre, Var~ovanın şi
mali garbisinde Napolyon devrın· 
den kalma Modlin kalesi Alman· 
!arın eline gecmiştır. 

Leh tebliğlerine göre. Alman 
ku,·vetleri Kutno cephesinde mağ'
lüb edilmis. bin esir ve 12 top ver
mişlerdir. 

Brlin 14 (Tiadyo) - Alman is· 
tihbarat 'bürosu Marew nehri man
sabında \'e Vaıoovanın şimali gar
z z zr.nı uueSJm[ sııoct apıana.{ 

bisinde kain Wodlin istihkamının 
Alına nkıtaatı tarafından ihata e
dilmiş olduğunu haber vermekte· 
dir. 

Belçika sahillerinde ser~eri 

mayinler 

Brüksel 14 (A.A.) - Birçok de
nizaltı mayını Belçika sahillerinin 
muhtelif noktalarına sürüklen -
mektedir. Bu mayinler alakadar 
askeri servisler tarafıııdan boşal
tılmıştır. Sahil muhafız gemileri 
açıkta araştırmalar yapmaktadır. 



'- s o 1f 'J: & ı. G • A r -1• ım:Oı. -

Şirketi Hayriyeden: 
1 - Mevsim sonu münasebetiyle KÜÇÜKSU Plaj ı kapanmış ve 
bu P liija tahsis edilen se!erler ilva edilro4tir. Ancak Anadolu
hisarının Yenimahalle cihetinde oturan sa)'ln halkunızın ihti
yacı nazara alınarak tarifede m uharrer seferlerden yalnız atideki 
pastaların kemakan Küçükı;u plajına uğrayacağı, sonbahar ve 
kış tarifelerinde de ihtiyaca göre seferler tahsis kılınacağı şim 
diden iliın olunur. 
2 - 17/9/939 Pazardan itibaren Küçüksu Plaj iskelesine uğra
yacak seferler: 
Adi günlerde: 43, 75, 103, 151, 197 237, 42, 92, 122, 180, 198 ve 222 
numaralı seferler 
Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, 519, 523, 541, 545, 571, 4-04, 430, 
458, 488, 506, 516, 546, 562 ve 586 numaralı seferlerdir. 
3 - Pazar tarifesinde muharrer 416, 533 ve :;63 numaralı sefer
ler 17/9/939 dan itibaren lağvedilmiştir. 
4 - Adi günlerde 9,15 de yem mahalleden hareketle Sarıyer, 
Büyükdere, Tarabya, Yeniköy ve Plajıı ve 12,15 de Plajdan 
Beykoza kadar yapılmakta olan seferlerle 13,15 de Beykozdan 
Plaj, Üsküdar ve Köprüye yap ılan S€ferler de 18/9/939 dan iti
baren yapılmıyacaktır. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. id•resl ilanları 

Uzunköprüd~ yapılacak müsellesin toprak işleri 4063,60 lira mu- ı 
h ammen bedelle v~ açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 27/9/9~9 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 1 

binasında A E. k('m:syonu tarafından yapılacaktrr. 
İsteklilerin % 7,5 teminat ve kanuni vesikalarile ayni gün ve saatte 

komisyona müra;:aatları Lizımdır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. (7214) 

* * Şeker naklıyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarife ihdas edil-
miştir. Bu tarife 15/9/1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

Fazla tafsilat iç;n jstasyonlarra müracaat edilmesi. .4470• •7230> 

Yatılı 

kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe mür,"\eaat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

1 - Okula kayıd ve kabul prtlannı göster ir prosepektüs, istlyenlere bedelsiz olarak gönde
rilir. 

~I NIŞANT AŞI Hanı Rlfatpat• 
ea,mabeylncllik 

Konalı 
Konalı 

Satılık Tuhafiye Eşyası 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Terekesine mahkemece el konu
lan ölü Llmboya ait Beyoğlu İs
tiklal caddesi 384 numaralı dük
kanda bulunan ve mahkemece tes
bit edilen tuhafiye eşyası mahke
memiz tarafından açık arttırma su
retile 18/9/939 pazartesi günü saat 
14 de satılacaktır. İsteklilerin yu
ikarıda gösterilen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (939 - 142) 

---Beyoğlunda--""'!. I 
BAK E R mağazalarında 

Başka hiçbir müessese, ha
li hazırda kız ve erkek mek
teb talebesine, genç Bay ve 
Bayanlara mahsus her boyda 
ve her zevke uygun kostüm
ler, ·empermeabilize pardesü-

ler, paltolar ve spor elbiseleri 
gibi zengin ve şık giyilecek 
eşya kolleksiyonunu takdim 
edemez. Şartlar ve fiatlar her 
yerden müsaid ve ucuzdur. 
Daima BAKER etiketinı ter
cih ediniz. 

1 

, 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetim iz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu

hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilh assa sefer 

berlik esnasında hastahanelerde Kızılay e•as hemşirelerine yar· 

dımcı sıfatiyle çalıştırılmak üzere istanbulda Aksarayda k ain 

K IZILAY BASTABAKICI HEMŞİRELER. MEKTEBİ 

dahilinde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 

bu kursa aşağ:da yazılı şartlar. haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 

2 - 20 ilfı 45 yaş arasında bulunmak, 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmüş olmak, 

Kaydedi',nıek ve dersler hakkında maliımat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şefık 

ruhlu ve hayrr sever hemşirelerim izin bu insan• işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

• GENC BİR DAKTİLO BAYAN ,ı 

• 

HASAN Deposu Müdüriyetinden: 
Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada Ha
san Glüten mamulatının ve Hasan Ôz!ü 
Unlllrının diğer bir müesseseye satıl
dığını ve bu sebeble badema işbu müs
tahzaratın çıkmıyacağına dair rakible
rimiz tarafından kasdi olarak işae edi
len tezviratın ve yalanların asıl ve esası 
olmadığını, bütün Hasan müstahzaratı• 
nın cihanşümul olan şöhretile mütena
sib bir surette gayet nefis olarak istih
zar edilmesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebile fiatlarında bir 
zam veya değişikliğin yapılmadığını ve 
yapılmıyacağını Hasan müstahzaratını 

seven ve meftun olan sevgili müşterile· 
rine ilan olunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Jstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

İsmaıl Hakkının 10758 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (450) 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi
ğinden dolayı h2kkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 ınc ı maddesinin ?"l'.atu!u 40 mcı maddesine göre satılması icabeden 
Kadıköyünde ikraz senedinde Rasimpaşa tapu kaydında Osmanağa 

mahallesinin Ayrılıkçeşme sokağında eski 4 mükerrer yeni 6 numaralı 
ahşap bir evin tamımıı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. 

·------------ Almancayı mükemmel bilen ve muhaberatı kendi başına idare ı !j 
edebilen ve Türl<çe Fransızcayı da iyi bilen GENÇ BİR DAKTİLO 

BAYAN ciddi bir müessesede hizmet arıyor. (J. B.) rumuzile 1069 1-----------------------------
Sultanahmed birinci sulh hukuk 

hakimli/ıinden: 

po~t• kutusu adresine müracaat edilmesi. ı 

1 
J 

İ S TANBUL BELEDiYESİ İLANLARI 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Satış t3']>U sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir ·IIM!k 
istiyen (75) lira pey ı.kçesi verecektir. Milli bankalanmızdan biri
nin tem.inat mektubu da kabul olunur. Biri~ bütün vergilerle be
lediye resimleri ve vakıf icare.i ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu 
borçluya aiddir. 

Arttırma şartnamesö 21/9/939 tarihinden itibaren tetkik etmek i~tl
yenle.re Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do.;yasın
da vardrr. Arttırmaya gırmi§ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 27 /10/939 tarihine müsadif cuma günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımıı.rla saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek Jı.edelın tercihan alınması icab edeıı 

gayrimenkul mükellefiyetı ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır. Ai..,; tak.iirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
11/11/939 tarihine mij~adif cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttrrması yapılacaktrr. Bu arttrr mada gayrimenkul en çok artmanın 
üstünde brrakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 
tar ve irtifak hakkı sahiplerinİll bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair idd ialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbiteler ile beraber dairemize b ildirmeleri lilzımdrr. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin payl8fU!asından hariç kalırlar. Daha fazla malı'.ıma t a!· 
mak istiyenlerin 938/1418 dosya numarasile Sandığunız hukuk i§leri 
Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin oluntll'. 

•• Dikkat 
Emniyet Sandığı ; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenJere muhamm!nlerimizin koymu~ olduğu kıymetin % 40 nı 
tecavüz etmemek üzere ihale l:>edelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. (7290) 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden : 
İstanbul adliye h;zmet ot€lmobili ile ceza evi kamyonet, için lüzumu 

olan 11,000 on bir bin lira benzin ile 180 kutu mobilin yağı ,.e 45 kilo 
valvalin yağı ve 10 kutu hidrolik yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin muhamm"n bedeli 1804 lira olup muvakkat teminatı 135 lira 
30 kuruştur. Şartn?m<'yi görmek istiyenler her gün mesai saatleri için
de adliye levazım rla!reşinde görebilirler. Elmltme 27 / 9/939 çarşamba 

Davacı gümrük idaresi tarafın
dan Sultanahmedde Helvacıbaşı 
İskenderağa mahallesinde 7 numa
rada Hasan Tahsin ile Büyükada- Abidin'in 7356 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (1500) liraya 
da Alpaslan ookağı ittisalinde karşı b;rinci d~redo :potek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
merhum maliye mü!ettişlerinden 

dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı Saidin hanesinde muayene me -
murlanndan Abdülbasit aleyhle- maddesınin matufıı 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Pendikte 
rine açılan. 33/1117 numaralı mu- Bağdad c~ddcsinde 4r3/189 emlak ve 383 hesap numaralı bahçeli ahşap 
kaddema ikame olunan ve 1/6/933 bir evın tamamı bit buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
tarihinde hükme iktiran e?en güm- Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
rük farkından noksan resım ola - girmek istıyen {225) lira pey akçesi verecektir. Milli bankaları-
rak istifa edilen 72 lira 74'icuru - d b' · · · kt b d kab 1 1 B" ·k · • · 

davasının mız an ırının temınat me u u a u o unur. ırı mış vergı-
şun tahsili hakkındaki !erle çön ve fener resim'eri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve del-
yenileme muamelesi içıtien mı·ı~dndene- laliye rüsumu bor~luya aittir. Arttırma şartnallM!si 21/9/939 tari-
llleyhlerden Abdülbas a 
yapılan tebligat üzerine cari du _ hinden itibaren tetkik etmek isteyen.ere sandık hukuk ışleri servı-

. leyhlcrden sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicıl kaydı ve saır lüzumlu ıza-ruşmasında müddeıa 
Hasan Tah~in hakkındaki davacı- hat da ~art namede ve takip dosyasında vardır Arttırmaya girmış 

nın davasının rüyetine Ve 72 lı·ra olanlar bunları tetkik ederek satılıfıa ('ıkarılan gayr;menkul hak-
k ııda her sevı öğrenmis ad ve iti bar olunur. Birincı arttırma 

74 kuruşun Abdülbasitten dava ta- 27/I0/939 taı"hine müsadif cuma ";;nü Cag'alog"lunda kain sandı-
rihi olan 19/6/932 tarihinden iti - ,,... 
Qaren % 5 faiz ve '; 5 avukatlık ğımızda saat ondan on ıkiye kadar yapılacadır Muvakkat ihale va-
ücretile birlikte tahsiline 17/9/936 pı:abilmesi içın teklif edilecek bedelin 1"rc:han alınması ıcabeden 
tarihinde karar verilmiş olduğun- gayrımenkul mükellefiyeti ile sandık alacağıııı tamamen geçmiş ol-
dan usulün 437 inci maddesi mu- ması sarttır. Aksi takdirde son ut tıran•n taahhüdü bakı kalmak şar-
cibioce tarihi ilandan itibaren 8 tile arttu·ma 11/ll /939 tarihine müsadif cumartesi günü ayni mahalde 
gün zarfında temyizi dava edil - ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu artt;rmada gayrimPn-
mediği takdirde hü'<mün kesbi kul en cck arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile 
kat'iyet edeceği Abdülbasite hü _ sabit olmıvan alakadarlar ve ırti fak hakkı sahiplerinin bu hakları 
küm hulasası tebliği makamına ka- nı ve hususile faiz ve masarıie dair iddıalarını ılan tarihınden itiba-
im olmak üzere ilanen tebliğ olu- ren yirmi gün içinde evrakı müs bileler.le beraber dairemize bildır-

(939-1170) meleri ilıımdır. Bu suret1e haklarım bildirmemiş olanlarla hakları 
nur. tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından ha-

SATJLIK EŞYA r ic kalırlar. Da)ıa !nla malümat almak istiyenlerin 938/1392 dosya 
Beyoğlu dorduncıi s ulh hukuk b ô. numarasile sandığım:z hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lü-

lıimlli'inden : zumu ilan olunur. 
Terekesine m ahkemece el konı.' 

lan ölü Mihran Yurdere ait mah
k emece tesbit edilen Şişli abidei 
hürriyet caddesi (Kağıdhane cad
desi) 95 numaralı evde bulunan 
eşyalar açık arttırma suret ile 19/ 
9/939 tarıhine müsadıf salı günü 
saat 14 de satılacaklır. İsteklile -
rin yukand~ göster ilen gün ve sa
atte mahallinde hazrr bulunmaları 
ilan olunur. (939-82) 

91•••······················ 
Sahibi ve ne~riyatı idare eden 

B~ muharriri 
ETEM İZZET BENİCI!: 

* * DİKKAT 
Emnıyet Sandığı: Sandıktan a ınan gavrimenkulü ıpotek göster

mek isteyenlere, muhamminlerinı izin koymuş olduğu kıymetin yüz
de kırkını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin ~·arı.sına kadar 

borç ver-nek Sl!reti!P kolaylık göstermektedir . (7291) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
işin nevi 

Cibali fabrikası ahçılığı 
Kutu fabrıkası ahçılığı 

Eksiltme günü 
16/IX/939 

• 

saatı 

11 
12 

1- İdaremizin Cil:ıali fabrikası memur ve amele lok antası, kutu 

1 

1 fabrikası ahçılığı \yeniden eksılbn eye konmuştur. 
================ =========================== II- Eksiltme Kabata~ta Levazım ve Mübaya3't ıubesindeki alım 

günü saat 14 d~ yap:~acai;ı iliin olunur. (7213) Son T~lcn.f Maıbaasa 

- • r, -· - ._ . komısyonunda yapılacaktır. 
' 

· Yirminci As~in · Robeiis6~1'~ri·~· .. :: · Jll- Şartname ve yemek fiat li6tekrı her gün sözü geçen şubeden 
parasız alınabilir. 

IV- İsteklilerin 
lıralık depozıtolarile 

eksiltme i~in tayin edilen gün ve saatlerde 300 
birlikte mezkur komısyona gelmell'ri ilan ol11r 

(6869) 
Yazan: MAYNE - REID 

B unu öyle sevinerek sö.vledı ki, 
cocuklar babalarının bu sevincine 
mana veremediler. 

O dakikada bir bardak tatlı su 
için canlarını vermeğe hazırdılar. 
B u tuzlu su on para etmezdı. 

Bunun üzerine babaları bu tuz-
lu suyun ehemmiyetini anlattı. 
Tuzları kalmamıştı. Pişirdikleri et 
yenmıyecek kadar tatsız oluyordu. 
Tussuz çorba ıçmek de imkansızdı. 

Anneniz çok ;evinecektir. Bır ev 
kadını idn müidc savılır. 

Hanri dedı ki: 
- Öyle ise bu tuzlu suvu ben ta· 

şl\ayım. Her halde yemtklerımi
ze pışerken bu sudan bir kaşık 
koymak kaG gelecek! r. Sürahıler
den bırini tuzluk dıye k:..lanınz. 

Rol! kaşlarını cattı: 
- Sen kırmızı derililerde'l daha 

cahilsın. Bu tuzlu sudan tuz .ıstıh-
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sal edecegiz. \ 
Çocuklaı;,ın ikısi birden sordu: 
- NaS11. 
- Şimdi anlatırım. Bu ilk şey mi 

dersimiz olur. Bu dersi hem ameli! 
hem nazari göreceksiniz. Derse de 
burada başlıyacağız. Şimdı işimize 
bakalım. 

Üç geviği yüzdüler, içlerıni te
m.zlediler. ağaçle - astılar. Kurd
!arın koparamn·acağı kadar yük
seğe koydular; bundan sonra ev- 1 

:ermin ,·olunu tuttular. 1 

Bayan Rol! Lüizaya vazı meşk 
cttirivordu. Kalemi kızın eline ver
mi , kalemin ucundan kendisı tut
mus. v•zıyorlardı. Guco Marinın 
örüne diz cökmüş, alfabcyı sök -
meğe calışıyordu. 

Rolfü gorünce: 
Arabın aklı i'1cir çekirdeği 

noldurıraz rledi. öfırenem. vecek. 

nur. 
Türkçesi: SİS 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
l - İdare ıh tiyacı için beş !on Dizel yağı açık eksiltmeye çıkarıl-

Ben av yapmağı tercih ederim. Be
reket versin Mari sabırlı. 

Marinin A harfi üstünde duran mıştır. 

küçük parmağını öptü. 2 - Muha1r.nıen b~rlel . 1800• muvakkat teminat cl 35• lira olup ek-
Hanri. siltmesi 26 EylUl 939 solı günü saat cl6. da Ankara P. T. T. Umum mü-
- Korkma dedi, Herşeyin baş-

langıcı güçtür, yava• yavaş kolay dürlük bi~asındaıti sa;•nalma komi~yonunda yapılacaktır. 
gelir. 3 - Istckliler, muvakkat temınat makbuz veya banka mektupla-

Bayan Rolf avcılıktan ve .tuz~u lrile kanuni vesi~nlarının hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona 
sudan çok memnundu Ertesı gun müracaat edeceklerdir. 
o k~ynai!ın başına gidip tuz çıkar- 4 _ Şaı !nameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. 
maga başlıyacaklardı. ı· Le A . b . -d·· ]""ki · d b d 1 · ı k ·ı Rolf atına atladı, j!eyikleri par- . vazım :·nıyat su esı mu ur u erın en e e sız o ara verı ecek-
ca oarça ta•ımağa b,,.Jadı Hanri tır ,3575, 6122. 
ile Frank derslerine oturdualr --;-İ-t--b-l-G-.. --.. -k-l--.-B---.-.d-.. -1-.. -... -.-. _d ___ _ 

Rolf guneş batıncıya kadar 
0

ge- S an U umru erı aşmu Ur ugun en: 
y ıderi taşıdı. postlarını da agaç - Aşagıdaki i; 1&/P/939 pazartesi günü saat 10 da Galatada.ki Başmü-
lara ııerdı dürlük binasında pu>arlıkla ihale edilecektir. 

Bu müddet zarfında Güco da boş 
durmamıstı. Aiiaç kesivor, kaşık 1 - 50 000 ?det Hhalat beyannamesinin baskı işi. 
yaı;ıyordu. 2 - İhale bedeli 89 liradır. İsteklilerin belli günde ikomisyona gel-

(Devamı ı:ar) meleri il5n olunuı. (7256) 

Lk Muhammen 
ıe in a lı bedel i 
207.38 2765.00 Hastanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak 

~ 
JirnO~ 1 

yumurta. 
86.48 1153,00 Çccukları kurtarma yurdu 39 mali yılı için alın•<~ 

saıloeyağ:. zeytin ve yağı. i# 
47,93 639,00 Ç0cukarı kurtarma yurdu 39 mali yılı ihtiyacı ıÇ 

alınac?k kuru erz~k. 
253,13 3375,00 Teın'zli": işleri amelesi için alınacak 900 ad<'d mu~a~ 

Tahmin beddlerı ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı i Jer •' ı 
ayrı açıl< eksiitm~:re k~nulmuştur. İhale 25/ 9/939 pazartesı günU >';;1 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ,.e muanı<· 1 ,, 
müdürlüğü kalun'nde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz ,. 

1
• 

mcktublairle ihale günü muayyen saatte daimi encümende buluııJll 
]arı. (7165\ 

SAÇ EKSIRI 

Kom ojen 
Saçları besler, köklerioi 
kuvvetleodirir, dökül
meııini öoler, kepek.leri-

Dİ giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Hayvan sağlık memurları 
müdürlüğünden : 

ve ktebi 
nalbant me 

Malın cinai mikdırı 111ektebe tealim tutarı ilk 
azı ço~u tahmin fiatı lira temi· 

Ekmek 1. inci 120M 15000 
23 çeşit yaş sebze ve meyva 

nat 

9,5 n arh 1425 107 ' 
728,35 54.63 

14 
25/9/939 

.,,i 
bırıv 

939 mali yılında mektep ihtiyaçlarından yukarıda yazılı cı~· 
JM!vi ekmekle 23 çeşit yaş sebze ve meyvaya eksiltme günü .,;erıcı~5ı;t • 
mamasına binaen ?.-490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi veçhile e cl'ıY 
me 25/9/ 939 pazartesi günü saat 14 de icra edilmek üzere on gıııı . 
r aya uzatılmıştır. ,.,·efl 

Şartnameler Se!'nıiyede mektepte görülebilir. Vericiler JJ'.0~6e~1 

gün ve saatte Cağal~ğlunda yüksek mektepler muhasebecıiığ,f.!46• 
satın alma komisyonuna lazım olan vesikalarile birlikte geJmelerı. I 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstaıJ~ 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund~ı .ı1 

1 - 846 adet erat yazlık efüi>esinin 29/9/939 cuma gunu s<'at 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

3
34 li!~· 

2 - Tahmıni tutarı 4441 lira 50 kuruştur. İlk temınat. da 

clır. . 1 
3 - Niiıııune ve ~artnamesi komisyondadı r. GiirülebıLr: ıeııı•,•, 
4 -· İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesika'.arıle ve ıJ.k ~~' 

m akbuzlarile beraber Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdıu }JfJl 

k attaki komisycna mürocaatları. · 71 67> 


