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• 
Hududuna Nakledildi 

Almanlar Cenubi Polonvanın diğer memleketlerle irtibatını 
kesti, Leh hükfımeti Romanyaya geçmiye hazırlanıyor 
Garb cebhesinde şiddetli topçu, tank ve tayyare muharebeleri oluyuor 

Garb cebhesinde kahir 
ve seri bir darbeye 

ihtiyaç var •• 
Harb tekniği değişmiş, muharebe uzun yıllar 
için d~ünülmüş ve hazırlanmış olabilir. Fakat 
insan ruhu asla değişmemiş oldllh'"'.una göre en 
önce onun manevi ve hissi duygularını da 
tatmine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. 

Yazan: ETEM iZZET .BENİCE 
İngiliı ve Fransız tutumuna göre 

Almanya karşısında bugünün harb 
tekniği 1914 büyük bru·bine nazaran 
bamba§kadır. 

Harb, her bakımdan toplu ve kabir 
kuvvetlerle ve her türlü vasıtadan is
tifade edilerek uzun zaman itinde ba
larılacaklır fn,;İiz planlarının ve 
taaavvurlarınm timdilik Almanyayı 
ınağlüb etmek için üç yıl "tahsis ettiği 
anlaşılıyor. Bu tasavvur ve taktik için
de Almanyayı karadan ve deni!:den 
abluka etmek, her turlu maddi yar -
dundan mahrum kılmak, iktlSa.di v.e 
&ıdai zarureUeri ile bir mumun kendi 
k.endisine yanıp tükenmesi gibi kendi 
başına terkeylemek ve çember dışına 
fırlamasına mini olmak da vardır. 

İngiltere ve Fransanın hedefi behe
ln.ehal Almanyayı mağlQb etmek ve 
bu mağlübiyeti de yıpratma harbi ile 
temin eylemek mutasavver olduğuna 
Köre her türlü vasıta bakımından zen
gin şartlara ve imkftnlara sahib bulu
nan bu iki .devletin muvaffakiyet ve 
lalibiyetinden ıüphe edilemez. Haki -
kat bu olmakla beraber işin bir de in
san ruhları üzerindekı ınaddi, manevi 
Ve hiss tarafı vardır. Eger, harb yal
nız garb cephesine inhisar eden bir 
harb olsaydı dünya efkfirı umumiye~i 
l'enı bir teknik ile devam edecek olan 
bu harbin seyircisi halinde bir şatranç 
Partisinin sonunu bekler gibi bekler 
dururdu. Fakat, Polonyanın Almanya 

• ile en çetin bir mücadeleye girişmiş 

olması ve kahramanca döğüşcn, ümi
din levltinde mukavemet göı;teren 

Almanyadan üç defa küçük bu mille
tin on be~ günlÜk vazıyeti insan ruhu 
nun tabii feveran ve arzularJnın ta!j
masına miıni olamamaktadır. 

Almanya bu cephede bir kaplanın 
bir koça tialdırışındaki müvazenetsiz
lil< içindedir. Bütün kuvvetlerini ve 
birkaç cephe üzerinden Polonyanın 

mukavemeti üzerine tevcih ettiği &ibt 
tayyareler een" gayı ıiH§5111 Oôiflbar 
d1manları ve tahdbatı ynpmaktadır. 
Filhakika, bühirı Polonyanın istiJ5sı 

bJle İngiltere ve Fransa He Almanya 
arasında başlamış olan muharebenin 
neticesine bir tesir ika etmez. Harbi 
zaferle bitirecek olan garb demokra 
sileri Lehıstanı hatta daha geniş, daha 
btiyük bir Lehistan haJinde yeniden 
kurabilirler. Büytik harb içinde ve 
sonunda bunun birçok misalleri de gö
rülmüştür. Ancak bu maddi ve man
tıki neticeler ne olursa olsun dünya 
efkfı.rı umumiyesi h31fı kendisini: 

- Aradan on beş gün geçti. Ne bir 
İngiliz, ne bir Fransız tayyaresi biı· 
Alman ıiehrine bomba bile atmadı. Le
histan cayır cayır yanıyor! 

Demekten alıkoyanııyor. Teknik ve 
gaye ne olursa olsun insanlığı bu his
ten ayırdetmenin imkanı yoktur. Bu 
hissi tatmin etıniş olmak J<;in de har

(Deyamı 3 üncü sahilede) -- ~~-

Her geçen saatin ehemmiyeti var 

Alm.anların . at ve sol cenahlar dan ren.it ihata hareketlerini 
göste,.ır harita 

Garb cephesindekı harekat bil -
~assa bütün zihinleri işgal ediyor. 
•>albuki müttefik orduların bu 
cepheden geniş mikyasta harekete 

geçmemelerinin birçok sepebleri 
vardır. Şimdiki halde iki taraf 
kuvvetleri arasında çarpışmalar 

(Devamı 3 üncü ıahilede) 

Bir Polonya topçusu ateş hathnda. 

Polonya ordusu müşkül 
vaziyette bulunuyor 

B~ş 15 (A.A.) - Bundan bir 
kaç gtln evvel motör lü Alman kı
taatının Leopol'e doğru il.erlemesı 
ve bu suretle cenubi Polonyanın 

diğer bütün devletle her türlü ir
tibatını kesmesi üzerine Krezami
enecze nakledilmiş o~an Polonya 
hükumeti dün daha cenuba nak -
ıledilmiştir. Filvaki dün öğleden 

biraz sonra bl1tün hukümet erkanı j 
ile sefarethaneler erkan ve memu- 1 
rini Dinyester nehri üzerinde kain. 
bir Rumen kasabası olan Sehif kar-1 

Şlsındaki Zaleszezyki kasabasına 
nakledilmiı;tir. 
Şu halde Polonya hükümeti 

ile kordiplomatik Romanya hudu
dunda bulunmakta ve Alman ileri 1 

"'hareketinin Polonyanın bu ufak 

• • • • • 

noktasını da te hdid etmesi takdı
ı·inde nehri geçmeğe amade bu -
lunmaktadır. 

Hükümetin daha ceu~ba nakli 
kararı evvelki gece Krazamieneczinl 
ikinci defa olarak tayyareler ta
rafından bombardıman edilmesi 
ve Alman kıtaatının harekatı halr
kırtda yeni maiümat gelmesi üze
rine verilmiştir. 

Almanlar Çekyada 35.000 
münevveri tevkif ettiler 

Amsterdam 15 (A.A.) Mieuwe 
N otterdamscho Courarel gazete -
sinin bir Çek membaından öğ"ren
diğine göre Himmsles Pragda son 
ikameti esnasında şüpheli olduk -
!arı için harbin başlangıcında tev
kif edilmeleri lazımgelen Çeklerin 
listesıni hazırlamıştır. Dolaşan bir 

şayiaya göre liste 70.000 ismi ih -
tica etmektedır. . 

Gazete harbin ilk haftasında bu 
tedbirin derhal tatbik edildiği ve 
Bohemya ile Moravyada büyük bir 
kısmı münevverler sınıfına men
sub olmak üzere 35,000 Çek tevkif 
edildiğini ilave etmektedir. Mev -
kuf'ar derhal protektora arazisi 1 

harıcine çıkarılmışlardır. Het Valk 
isminde diğer bir Holanda gazet,\si 
tanınmış Cek papazlarından bü
vük bir kısmının 1 eylt'.ılde tevkif 
edilerek Steyanow'daki temeı;l:üz 

kampına gönderildiklerini yazmak
tadır. Bircok Çek şehirlerinde pa
pazlar arasırda tevkifat yapıl -
mıştır. 

Sovyet Rusyada yolcu trenleri tahdit edildi 
Moskova 15 (A.A.) Bugün leı»n hareketi ger; bırakıldığı gib. ı seyya'l yola ç.kama-uşlardın Le-

Lcningrad'dan yalPız tiç trllı ha-
Nezeueleye istasyonuna gitmeleri n n e ve azar a • va-
Rusya - Polonya hududunda kaınj l!"fad Kiy f K d k 

mukarrer olan trenler de h;ıı·eket \ roş tren er in mtinırkalatı pek zi
de dah •• oldugu halde digEr tren- etmem şt•r. On kadar Amerikalı yade t tıdid ed.lmiştir. 

reket etm.ştı. . Kızıl ok ckspresı 

,~~~~~~~~~~~~~~ 

Harb Tebliğleri: 

Varşovanın şarkında 
şiddetli bir muhcrebe 

Vistül'ü geçen Alman kuvvetleri 
istikametinde hücuma 

Lüblen 
geçtiler 

Londra 15 (A.A.) - Polonya u
roumı karargal.ının en son tebliği: 
Varşovanın şarkında Kaluzzin 
Lukow hattı üzerinde büyük bir 
muharebenin başlamış olduğunu 
bi'dirmektedir. Vistül nehrini geç
miş olan Alman kıtaatı Opale ve 
Lublin mıntakalarında Polonya -
lılara hücum etmektedirler. 
Varşovayı müdafaa etmekte o-

lan general hava bombarı;lıman
larının Papanın vekilinin ıkamet 
etmekte olduğu binayı ve Praga 
hastanesini hasarata uğratmış ol
du~unu bildirmekkdir. Alman -· 
lar, Varşova varoşlarına şiddetle 
hücum etmektedirler. Almanlar 
Wolo'da mitralyöz ateşile püsküi
tülmüşler ve büyük zayiata uğra
mışlardır 

Yugoslavyadaki Fransız 
Zabitleri de dönüyorlar 

Bu sabahki trenlerde memleketlerine dönmek 
Ü.zere çağırılan bir çok Fransız gençleri vardı 

Bu :sabah Avrupa eksprcsile, kon -
vansiyonel treni her ikisi de rötarla 
ve çok kalabalık gelmişlerdir Tren -
lerden çıkan yolcuların dıkkate değer 
tarafı çoğunun Alman ve Fransız ol
masıdrr. Alman hükô.metinin ecnebi 
memleketlerdeki bütün Almanları or
duya katılmak üzere alenen davet et
mesine ınukabil Fransız hükümetl 
Fransa dışJnda bulunan Fransız1arı 

daha tcl:lşsıı bir şekilde ayrı ayrı da
vetiye He çağırmaktadır. Bu suretle 
çağırılan Fransızlardan mühim bir 
grup bugun Yugoslavyadan şehrim:ze 
gelmişlerdir. Gelenler arasında henüz 
a}ikerliğini yapnuunış Fransız gençleri 
bulunduğu gibi, Yugoslavyada askeri 
tahkimat Jşlerinde çalışan Fransız za
biUeri de vardır. Bunlar İstanbuldan 
Fransa.ya gideceklerdir. Gelenlerin 
hepsi derhal Fransız konsoloshanesine 
giderek isbatı vücud etmektedir. Bu 
suretle Belgraddan şehrimize gelecek 
daha 20 kadar zabit vardır. 

Bunların ifadesine göre BulgaristJn 
topraklarında dehşetli askeri tahşid1t 

ÇERÇEV~ 

vardır. Bulgar zabit ve neferlerinin ti.
zerlerindeki elbiseler yepyenidir. 

Gelen Almanların çoğu da meml~ -
ketimizde ikamet etmekte olan Alman
lardır ki bunlar askerlik çağınd• el -
duklan halde Alman hilkümeti bı:~
ları seferberlikten müstesna tutnıa~ıa
dır. Güzel ı;an'atlar akademisi mimari 
§Ubcsi §efi Alman Profesörü Vorbölzer 
şehrimize gelmiş ve garda arkada~ları 
ve mimarlar tara!ından karşılanmıştır. 
Profesör gazetecilere birşey söylemek 
istememiştir. Bundan başka Alman 
se!irinin refikası ile İstanbulda ve An
karada vazifednr bJrçok Almanlar da 
şehrin1ize gelmişlerdir. 

Trenden çıkanlar arasında Ame.rı .. 
kalı bir fabrikatör, Suriyeli bir mü
hendis, yoldan çevrilen bir Türk: aıle
si, Parislen gelen Türk talebeleri, 
Devlet Dcmiryollannda ınütehassıs 

Macar Etien Fakati de va.ı·dır 

Paristcn gelen Ti.ı.rk talebeleri de 
~unları anlatmışlardır: 

c- Fransada pek çok Tilrk talcbes. 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

• 

Casus 
Şu anda casusluk faaliyeti. hele şimdilik bitaraf duran memleketlerde, rcJ1-

sor ve senaryo muharrJrl hayalini 1aşır&.acak kadar muthlştır. Bu mevzuda. Cenubi Afriı:cadaki Alman sefiri de memleketine hareket etti 
Jahamenburg 15 (A.A.) - Pre

torıa'dak. Alman orta elçisi Bay 
Leitlıes ile Almanyanın cenubi 

Afnkadakı sefarethane ve konso- ! ai !erile hl!'Jikte Rowenço Mer -

l<'~ha'1e memurlarınd " 60 kı•i <>;nez'c hareket etmi•ıer"lr. 

1 
ılnema perdctcrlnln akla durc:unluk cetirl'n ri\"&J'etlerl, ha.kiki hayat sahnt·ıc .. 
rbıe nazaran Jmdl blrt'r safdil tasav"·or olmaktan ilrriye geçemez. E"et, bllh..ıssa 
henüz bitaraf duran memlekf'tlerde, rün l'asusların ıunu. 

· , __ K_ı_s_A_c_A _ _.I 
Aman, dikkat!. 

Bir Sovyet tebUğl Lf'h tayyarelerinin 
Sovyet topraklarında u('tuklarını, bir 
ikisinin de düşürülduğünü habrr ve
riyorlar. 

Lehlerin Almanları bıralup da Sov
yetlere rahatsızlık "·ereceklerine pek 
ihtimal verenlerden değiliz. Deliliı 

amma, üstüste blrkac: Leh tayyare~inin 
Sovyet Ukranyası üzerindr uçuşlar 

yapmasına da hiç taraftar defillı. 
Polonyalılarla bu yoldaki duygumu

zun mütterek bulundu(una kanllz. 
Herhalde. Polonyalı pilotlar yolu veya 
puauJayı ,aşırmış olacaklar. 

Yanlış hesab Baidaddan .ıerj dOner
mb;, dönermiş amma, aman dUı:.kat!. 

•• 

1 

( Diğer Telgraflar 3 uncü Sayfamızdadır ) 

l,_R_A_D_Y_O_D_A_N_A_LD_l_G_IM_IZ_H_A_B._E_RL..;.;;E;;.;...R.:.....I 

Macar Başvekilinin beyanatı 
(Bu sütunlarda gazetemiz makineye 

verilinriye kadar aldıiımız radyo ha
berlerini neşredi)'oruz. ı.·aınız rad)'o, 

bilhassa u nazik l"Ü.nlerde Keniş bir 
propaganda vasıtası olarak kullanlldı

tı ieln, ecnebi kaynaklardan verilen 
bu haberleri, doğrulukunu ve efrllliinl 
kontrol etmek imkanı olmadJtından, 

son derece ihtlyatJa karşılamak lizım .. 
dır.) 

.Macaristanm Romanyada 
gözü yok 

Roma 15 (Radyo - saat 9,10) 
Peşteden bildiriliyor: Knot Çaki, 

Romanya ile Macaristan arasında 
akdi mukarrer pakt hakkında mü
zakerelerin dostane bir hava içınde , 

devam ettiğini, Macarların Rumen-' 
!ere tecavüz tasavvurunda olma
dığını ve Rumenlerin de buna e
min bulunduklarını söylemiştir. 

Almauyanın Bağdat sefıri 

Roma (Radyo - 9,15) - Alman
yanın Bağdad sefiri, Rusya tari -
kile Berline gitmek üzere qün Tah
randan geçmiştir. 
(Diier telgrallar 3 üncü sahifede) 

Türk milletinin büyuk kıymetl('ri arasında hile ztki~ına yer olmadığı ve 
hrrkesi göründüiu rlbi kabul etmek asaleti bu1undui'u için, halkımızı bı: ba· 
lumdan ikaza muhtaç telikki edjyorum. 

Dikkatimiz, kendi rer('evest l('inde lcab eden tedbirleri herhalde ihmal et .. 
memlş olan hükUmeı hassasiyetini de ok arsa ne mutlu! 

Evveli bilelim ki ca. us f('fn l"irllmi yeeek kılık, bürünillmiyecek hü\. lyct 
takınılmıyacak tavır, ıö. terilmiyecek v~ika yoktur. Casusun, Ti.ırki)'e )lar<$a
linden Airıdağındaki nefeore kadar, bUrl \•e flk.rlnden mustaini oJaeaiı kimı;e de 
lı'le'\.'CUd detil. 

Bu yüzden, muhatabımız emniyetli 'Veya rmniyetsiz, sö:ıümôz ehemmJyetlJ 
'Veya ehemmiyetsiz, umumi yerlerde, vapurda. tram"'alda, trende, kah\·~hane .. 
de, merhanede, barda, sinemada, tiyatroda, dikkat <'ekecek şekilde siya el ko .. 
nuşmamahyız. Eşten dosttan dulduiumuz haberleri uıuorta anlatmakta oldufu 
kadar, doğiudan doğruya mlJcerred fikir ve telakki bildirmekte de tt'hli.kc ,-.r .. 
dır. ('ünkü bunlardan bir mrmleket rulıı haletinin yekUnu çıkar. L1mumi arı:u. 

ister düşmanımızın kafasını kırmak, ister ~ırtını okşamak olsun, bunclan onu 
nl('lıı haberdar edelim? 

Dete iyice tanımadıklarımı:ıın siya~i ~orıutarı ve ağız aramaları bizce sadrre 
"Ve mutlaka şüpbeU olmalıdır, Böylelerini elalhndan poJi e habtr vermek bir 
vatan borcu. 

Şimdi birdenbire hükümete dönüp unu ı;ornıak isterim: 
Her ferdi mutlaka hususi bir vazifeyle Türklyede bulunan ve ııimremil;dtn 

ol.mıyan ecnebi kalabahi'ını daha ne vakte kadar b:ı!itbo teloikki rdeceiiı? 
Sözüm ona her kibar (!) evde bir örnelibulunan mürebbiyel r, u talar. i riler, 
mühendlsler~ Diütehassı.sl:ır, lokantacı1a r, ,.arsonlar, artt-.Uer ve . alre ve . aire ... 

Der birinin ark.asma bir polis reı,.esi du,urm~mlz 1.Uı.m ,.,.ıeon tipler (ttt 
bunlardır. 
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. ·HA.DiSELER · KARŞISINDA 
, ~' ·. . . · · . : , • · Son . Telgrcrf. 

VAPC:RLARDA YAZ 

VE SONBAHAR TARİFESİ 

Bir kısım vapur idareleri, e:rhihi.n 
oo befbıden sonra. sonbahar tarıtr tf'
riııl lalblke başlJyacalıJamuş •• Ne l.lk· 
mtttlr, blllrunes, vapur ldarel rt, mrY• 
ıı1m başında, yas larlf..ınl bir luılü 
tatbike yana.ş:ma:ılar. Ti, haziranıu so
nwa.a kadar iti uzatırlar. Fakat, me•
sı. bODIUlda, sonbahar &arifesbll o ka
dar acele l&lblk deerler kL. Galiba. yu 
taritesllıill talblkl, vapur i4are.lerine 
pahalıya oturuyor, Biıce, yaz tarifffi. 
t.efrinlevvelin ilk haftalarına kacbr 

devam etmelldlr. 
Şu mahakl<ak ki, bl&nblllda hlcbir 

npur idaresinin, val&nt!a.ılara ı.a,... 

:ri1zi1 yoktur. Cünku, bülün raz, va • 
purlar tıklım ttkhm. idi ve herkes ra
hat.su: oluyordu. Bari, !';Onbaharın rü
zel J1uıle..ı;de, berk .. rahal rabal, bir 
kac .-iia se7aha.t etsin!. 

BİZ İŞTh LAFI 

İLE G1':CİNİYORC:Z 

Eski bir lllyadlr., ka"'1laıotıtuwı, ah-
babınızın: 

- Ne var, ne yok?. 
Diye .. rdtltu ilk suale: 
- İylllk cevabını verlyor!!DDUL 
1\-luhatabmıa ku.ıyor: 

- Ammada yaptın ha .• Barb o'u -
yor yahu. -.n bili lylllklen bahsedl
:rorsun •• 

Barb oluyor amma, sizde, baklkat~n 
blllk varsa, muhatabınuı buna nasıl 
l.DandıraeaUmn:!. 

Halli bir sOz vardll': Lf,flle ı;ecJnl -
ror. derler •• Bhia memlekette haki
kalen lylllk var, bb, udece harbin l•· 
kırdısını edlyoruı. Onu da etru~ek, 
blıi üzen hlcbir fCY yok .• 

Büliia oluıyu~ ll!erlle, cuç
lerlle mesul olmalarını, va.k.lt k.alıa
ca da eflenmelerial tav iye ederim. 

i:HTİKAK YOK MU!. 

AL. ÖYLE İSE.-

Dedim 7a. b.arbill lüırdısıoı ede 
ede, pl1asada ba-z.ı lhtlkir hareketleri 
yanr.llıl<- lhlk, fııliyacınclan fada 
madde ve qya almafa ulluşh. nu 

itlftli•, lhllilr 1>&41adL 
Dıın, bir caulede bel•dlyeuln ihli· 

iıı:DA.'11: 

Ebilzzıyıızade Velıd, garb cephesin
de taarruzun henüz basıam•mıs olma· 
sının Ingllterede de asabiyet uyandır .. 
dııına ret ederelı: dıyor ki: •~tiz 
halkı odeta hükümeti bılyuk bır ta
arruza geçmesi içln tazyike baı;ladı. 

Çemberlayn de tayyare ile Parise git
U. Bundan bır haftadır devam eden 
kibarca harb yerine kat'l ve seri bir 
harekete geçilece~ı anlaşılabilir. Bu 
hareket Lehlslaru kurtarabileceği glbi 
harbi mevzllleştirlr ve milddetini kı· 
saltır.> 

CUMBt:RİYET: 

Yanus Nadi cTurk - Sovyet dost
lutıı> başlıklı yazısında, Tilrk • Sov· 
yet dostlutunun tarihçesini yapıp bu
nun cbemnuyetini lı:aydettiklen sonra 
diyor kl• .Dünyanın bu karışık \'O 

bnh hAdlselerl karıısında iki komşu 
mı....:et ara smdak ' münasebeUerln her 
zamandan daha kuvveUl olaralc devam 
cttiilnl görmek bız!m için büy(ik bir 
zevk ve hıılı:ılı:ııten bilyük bir bahti
yarlıktır.> 

!'io. 38 

Templar da ılerıye d.>l!ru baktı. 
Otom:-ıbil gayet vavaş gid~yordu. 
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KUL\1AN'IN HİÇ BEKLEMEDİGİ 

HAYALET J 
OtomQbıl biraz dnha gittikten 

sonra, şoför birdenbire arabayı sa 
j!a çevirdi. İki tarafı yüksek çalı
lıklarb örtülü bozuk bir yola sap
tıh:ır. 

Yirmi metre kadar ilcrledıkten 
;onra art k arkada bıraktıkları 
cac.de ı g ırmeı< mümkun 'limu -1 
y ,..d..ı. 

D rek ıyona yapışan şc!.> n bü-ı 
ıu gay.eLlerıne ra men. ot- obil 
sa sanıla ıerı\ ordu. l 

Ten 'ar kalbi!! daha s ' at -
rnk b d nnı hıssettı. 'Bogazı 
kurı.: • Fakat korkmuyordu. 
Çun :ıır r :n ta von.ı teh-

yı geçmişti. AV.ık in
ıdl .ı bıtmış•i. Netıce ıle 

k r.,ıya gelır. rt.. Templnr, 
b r f t çık a h ç k çır
' uk lam K , ·1n bütun te 

v kku .ı ı v.ız yetı kollu\ ordu. 
E .ıoy.~ b. fırsat çııtmazsa, ar-

1 t•:· T ;ıl r rn r a da, c ·n
ya ı ı ia "eda c Iecekti. 

O m bıl- ı eri ıkc:e, yol daha 
d n rordu. Aı:açların yap-ı 

n • YUK da t r ku_ e teşkil 
edı du Otomobıl n hay t dur -
ma a mecbur oldu Şofor gazı k 
tı. F ne c i s , ı.l.rJu. Sacıcce o
tom o , • kı k ,uk lambayı 

!tir yapılınadıtını lelbll dlltlnl hay· 
retle okudum. Bu kadar nikbiollk A .. 
rarbdır. 

lhk.ikat ~udur: İhtlki.r vardır. Be
lediye lefkll&l.ı harekele ceçmelidlr. 

BtD bu yauyı 7azarken, bizim ra:ıet.e
nln klişelerini yapan klişeci içerik! o
dada, kullandıtı ecı:aların p&halandı

imı yanayakıla. anlabyordu. Klb;eclyl 
ça.fırdım. Ondan aldJtım flatJarı aşa

iıJ'a yU17orum: Keaab evvelce S5 ku
rut. ,imdi 47 ,5; saç7ait evvelce 15 ku
ruf, şimdi so: cwııüt kllosa •vvelce 
22 lira, •imdi 40; ho dô potas evvelce 
125 cram• 50 kllruf, ,1mc11 bir Ura: 
İyo dö metalik 1%5 IT&JDl evvelce 51 
kur\14, şimdl bir lira: e.mar evvelce tl
şesl • lira. •imdl u lira. 

Yukar17a yau:hfı:B1 flatlar aruendir. 
Şimdi, bu bale lhtlkir deml)ecetlz de, 
ne dlyecetiz?. Belediyenin lddiasmı 
maüaka 1.a.sdik etmek itin .evet ihtl· 
lir yok• diye dalkavukluk mu 7apa

lım!. 

ELİ !\L'\ŞALI, ELİ 

SİLAHLI KADL'l 

Beyazıd da, ell ıllalılı bir kadm 7a
kalanmış, haklunda taklba.la ba.ı;lan -
........ Eli ~ kadın lşlllrdlk, fakat, 
eli sllii.hlı kadını, ilk defa duyuyoruz. 

Galiba, bu nrri k.admlann slli.hJan, 

asrın lcablarmı taldb ediyor. 111-d.a 
tabancaya eı:Jmıak oldukça blr terak
kidir! Bir de bakacaksınız ki, eli bom
bah. eli maldnelihilekli kadınlar hl -
reyecek .. Daha sonra, tanklı kadın, &.a;y- ı 
yaren kadınlara rasl(J'aeata. .. DUnra 
bu!. Durmadan llerllyor!. 

BULUP GETİRE.'! 

~IEM~L'lô EDİLECEK 

Bir .al allın defleriııl kaybelmit. ca
zetelere Hin Terfyor: 

cÇok kıymetli alim drfteriml kay
bettim. Filinca adrese bulup l'etlren 
memnUD edilecek.Ur.» 

Bl%oe, bu IWwı miisbet bir faydan 
olm&A corek. Çiinkıi, dtllerl bulan, 
esattn memnun kalmamq mıdır! Bi-

naenaleyh, maka.ad ha ıl olmuş de -
mrktlr. Daha faı:la memnuniyeti anu 
eden olur mu. denlnl:ıT. 

AH!'tU:D RAUF 

TA.'l: 

Sabiha Zekeriya Sertel cAmerlka 
bitaraf l<alabillr mi?• •ualiqı lrad e
derek, Amerikanın bitaraflık kanunu 
ile içinde bulunduju \·aLlyeli teşrih e
diyor ve Ruzveltı.n bu kanunu kaldır
mak için sarlettiti mesaiyi izah ettik
ten sonra diyor ki: cDemokrasilere 
yardım şeklinde izale edilen bltara!lı
iın, nihayet Amerikayı da harbe sü
rükliyeceğine hükmedebiliriz. Ame -
rika için b01k• çare de yoktur.• 
v AKİT: 

Asım Us cAvrupa mÜ\'11Z nesınde 
Sovyct R ya> başlıklı yll%l5illda, Al -
manya ile ademi teca\'UZ pak•ı :nz.a 
eden Rusy.ııun, A!rnanyayu istila .ser
besti.si vennediğini, Alınan - İtalyan 
aslı:erl ittifakı Ue ortaya konulan bayat 
qhaqnın SovyeUcr aleyhinde oldu- 1 

tunu tcbıırOz ettiriyor ve diyor ki: 
,Sovyeller bugünkü harbın ınklşafım 
herkesten ziyade lnk!b edi)'or,> 
YL""İ ABAH: 

Hüseyın aı!ıld Yalçın, <Aımıuıya ı

c;in zor &ilnler> b $lıkh yaztsında, her 

açık bıraktı 
Burası, bir cinayet ıçin hakıka

ten iy. seç .:miş bir y rdi. Templar 
bu vere şı:ındiye kadar kımbilir kaç 
kişinın getirildij!ini kimbilir kaç 
zavallının Kulman'a vevahud bü- ı 
yük patrona borçlarını havatlarile 
ödediğini düşündü. 

motorün gürültüsü durunca. or
talıı!ı derin bir sükünet kapladı. 
Temı:. ~r yarı karanlık içinde civar 
araziyi gi:.zcıen geçtrdi. Ötede beri
de ağaçlar, çalı kümelerile kapıı 
halı !::. yer Burada ber" ba ,ırta 
bı:.l!trt öldurwler k mse bir şey 
işıtrrez. klmbil cesedi de belki 
h:ıft:ılarc:ı nada I:alırd• 

Te .pl&r J. ydudla. ın kend ını 1 
~h n rede. bı< kadar uzak -
k:.ıa gE.•ırdiklerini anladı. Yoksa 
var v :la da oldun:rl r, ceoecLni 
yol n kenarına ntıver 1 cu. 

O krıd ı P Yild ka. v r ' r-
e. T rr .. :ı.r n et tnır Cu 1r-
tas.zıda ııuluıırnıı. •• ası clzcmd . Çun-• 
k.ı du. up dururken efkuı umu
rnı vı bır kere da: a .ı:endı · yh
k ıne çev me!ttc mana yok.u. 

Nevyorka nasıl gc ·y>e y ne 
oy e birdcnbıre ortada. kaybol -
ması tercih edUmiştL 
Arabanın arka tarafında hafi! btr 

gıcırtı oldu. Maksı yerınden sıç -
ra · ı. Kapıyı açtı, rerisın g ·ıye 
&,:ığı ındi. Tem;: r yan karan· 

- - -------- - ~- . - -. - __ _.... _ ... _ .~ 

POLiS jı)~-l:X•l!iil:f~ 
YE 

~IAHKEMELER 

Pasif 
Korunma 

Radyoda 
Yenilik Avrupa harbi ve Amerika 

Kıska ne 
t 

Koca 
Geçen sene, KadıköJ' lskeleı;.inde ka

rısı Behiceyi tabanca He öldüren Rlfa
tm duruşmasına Aiırceza mahk<'me -
alııcle devam edllmifllr. 

Geçen dur~ma celsesinde müddef .. 
mnuml toplanan dellller, moJT nporu, 
tahkı.kat evrakı munderlcatı ve ilmme 
şahidlerinin bryanaUarı ile Rit•hn su
ÇQDQ sabit .-ormuş ve 18 sene ınud -
cleUe hap:,.iııe karar verilmblnl Uteb 
etml$U. 

Rlfat yine C'«en cebtde mahkemeye 
verdiii müdafaanamesinde, hA.di cü
nü karısı Behiceyi Kadıköy iskete\iD· 
de, Orhan namında bir yabancı ile flol
kola cördıijünü, ve bu çlrJ;hı vaziyet· 
ten mütee ·ir olarak, bu cinayeti işle
ditlnl ikrar etıuekledlr. 

Bitat dlınkü duru.'fmad.a da akli ha
leti hakkında tabibi adli meclisi tara
tmdan vtrllen rapor mundericatının 

doğru olmadıtını ileri surerek, mez
kU:r raporun, 7ilk.stk sıhhat şUrası ta
rafından lelklklnl taleb etml$11r. 

rablbl adli meclisi, tababeU a.dliye
nln ea son mercii itibar olQDduflllldan 
maznunun bu talebi mahlı;emece varld 
c-örülmemlt ve reddine karar veril -
mlfllr. 
D~ma evrak tetklk edilip karar 

verilmek üzere başka bir cüoe bıra -
k.ılmr.,.hr. 

Bt.k.çiye hakaret etmi!f 

Trikotaj fabrlk&sında çalıp.n Mll5& 
namında bir adam evv~Utt C'ece mey
hanelerdeu birinde iki 49 luk lçllklen 
ve kalayı tü iılNikten sonra, evine 
rllml.y, sarb.,.luk ""lkasUe bir b!Q :rü
sünden karıaı ile llavı-a «karmıt. fena 
sözlerle onu tahkir rUik(('_n aonra döf
mek üure iberine hücum etmiştir. 

Kadının feryadı üzerine eve k•n ba
ba Ha'WI, Alemi maıuuesı bekçisi Mü
kerrem, Musayı karakola cöhınntk ts
lem.4 ise de, Musa bu lelı.llfl reddet
mlf ve bektf1e vaz-ife esnasında ha .. 
l<arelle bulunmu~tıır. 

Asllye durdı.incu tC2:ada duruşması 

yapılan )ftLqnın SU('U •ahit l'ÖrİJlmÜf, 

bekçiye hakarellon bir ay hapis, 30 il-
ra para \'e sarh olup rezalet cık.ardı-
i• için de bir lira para cnasına mah· 
küm tdilmit \•e tevkiflnr karar TerlJ .. 
mişHr. 

Yakında gece 
tecrübeleri de yapılacak 

Halkımızı hava taarruzlarından 
korumak maksadile alınacak ted
birleri göstermek üzere geçenlerde 
şehrimizde tertib olunan mefruz 
tayyare hücumlarının önümüzde
kı ay içinde şehrimzide tekrar o
lunacağı anlasıınıaktadır. Fakat 
bu seferki tecrübeler gece yapıla
caktır. Bu münasebeUe şehrin u
mumi elektrik liırnba'.arına geçiril
mek üzere mai renkte kağıdlar ve ı 
fanuslar hazırlanmasına başlan -
nuştır. 1 

Bu gece tecrübesinde şehrin bü
tün ışıkları söndürülecPk ve ya
hud da şehrin tayyarelerden gö
rünmemesi için elektrik şehir ce
reyanının voltajı indirilecektir. 
Hava Jcoı·unma komisyonu reis ve 
azaları yakında büyük müessesele
ri dolaşarak esaslı bir şekilde pa
sif korunma faaliyetini gözden ge
çireceklerd'1'. 
Diğer taraftan radyoda da ze -

hirli gazlerden korunma için alı
nacak tedbirler mevzulu seri kon
feranslar tertib olunacaktır. 

---<>-

Karadeniz nakliye ücretleri 
azaldı 

Son siyasi hadiseler dolayısile 
ecnebi vapurlarının nakliye ve si
gorta ücretleri artmış olduğun -
dan ticari rnübadelelerimizde bazı 
müşkülat baş göstermiştir. Birçok 
şileplcrimizin de Akdenize sefer 
yapmamaları yüzünden ihracat va
ziyeti büsbütün aksamaktadır. 

Akdenize ecnebi memlek.;.Uerin 
nakliye tarifeleri yükselirken Ka
radenizde nakliye ücretleri mü -
him miktarda azalmıstır. Bu se -
beble Karadenizden -kömür nakli
yatı gayet kolaylaşnuştır. 

Akdanizde vaour seferlerinin 
normal ve emni"vetli bir şekilde 
olmasına göre alakadarlar burada 
da nakliye ücretlerinin düşeceğini 
tahinin etmektedirler. 

İtalyadan mal geliyor 

Şeref stadı 

Son giJnlerde nakliye imkiın -
sızlığı yüzünden İtalva ile bir par
ça aksamış olan ticari mübadcle
Ierimız bir iki gündenbcri tekrar 
normal vaziyete avdet etmeğe baş
lamıstır. Ancak İtalya ile eşya rnÜ-' 

1 
badelesl tren yoli.le yapılmakta - ı 
dır. Evvelki gün ltalvadan trenle 

Dolmabahçcde yapı'acak olan mühim miktarda tıcaret eşyası 
stadın avan projeleri İtalyadan gel- gelmiştlı, 
miştir. Mimar Viezetti'nin planı _.. _ _.. __ ..._ _________ , 

hzırldığı esnada yanında bulunan 
Belediye mimarlarından Fazıl ve 
Şinasi de gelmişlerdir. 

Hzırlanan projeye nazaran stad 
20 bin kişilik o'acaktır. Bu yeni 
stadın çok giJzel ve büyük bir şe
ref tribün'1 de olacaktır. Bu tribü
ne asansörle çıkıp inilecektir. 1 

Dil(er taraftan oradaki gazhane 
binasının şimdilik istilnliikinden 
v< ba t~ yer naklınden sarfı na-
z .ınmuştur. 

Ankara üniversitesi 

Hani, nerede yıldırım 
harbi? •. 

Barb val"iyett riülkçe ıevanuh e
diyor. Şu anda mülereddld zihinlerde 
llk tebeJJür eden baklkal fUdur ki, Po
lon7r., bir Çekoslovakya olmadıfl rl· 
bi, kolay yenir, yutulur bir Babeşi.s -
lan da defUdlr. 

Ortada medeni bir Leh milleti, üo 
m.lb'onJuk modem bir Polonya ordu
n. ve 7•Ptıtuu bilir vatanperver Po
lonya şefler! vardır. 

Polonya, bet .-unde, bet haftada de
fli, beş ayda da taallye <dllemea. 

Daha bi.r h&fta eneJ, Varşova71 al
dıklarını iddia eden Alınan radyo fs
ta.syonları, bqün, Varşova kelimesini 
atularma bile almıyorlar. 

Demek ki, J>otoııya ordusu, daha çok 
evvrt, &.\ıl mudafaa haltını te.sbit et
miş ve dUşmanı orada beklcmeie ko
yutmu1fu'i. 1 eylüldeuberl yapılal'el
mck.te olan muharebeler ise, setir kıt~ 
aları tarafından yapılan oyalama ear· 
pışmaları idl. Buıune kadar harbe 
clrmemiş bulunan muauam Polonya 
ordlbu, şlmJI, koz paylal}ınağa ıelen
lerle gö&~ l'Öfsed.ir. 

Yine, iki cündenberl, Alman zayl
abnd.an bahst"drn haberltr l'eli.yor. Öy
le anlaşıhyor ki, ~Ur kıt'a1uı dahi, 
Alınan kuvveUrrine olduk(& mtihım 
zayiat verdirmiştir. Buı-une kadar, bip 
bir Alman resmi leblltlnln ıı:aylatı i
fade eden rakam ntl);re.tmemesi de, 
bvyle bir tahmin yaptırmakta, en ma .. 

kuJ esbabı mucibe deiU midir!. 
Tevanuh edeu mühim bir nokta da 

şudur: "f"'..ıdırlm b'übi denen şe7, bir 
efsa.nedir. cYıJdırım harbb an~.ak, 

karşıda __ hiçbir kuvvet. bQlunm.adıfı u.- l 
man miimkündur. Askerllk ilminde ise 

buna, sadece •7Ü.CU11İf• derlt>r. Har
betmeslnl, bilen blr ordu karşwnda 
.-yıldırım harbb !>lr yeni tabiye muliı 
deiU, yeni bir cblüf• den ibaret.tir. 

aı:ŞAn FZTZI 

* Almanl3r memleketimizden Pl"Sin 
para ıle mal nlrnak için ınural'aalle 

bulunnuışlard ır, * Orta okul dğrtıncnlik iın -
tihanlarına girenlerden 67 klşl mu -
va!lok olmuı;lur, Yakında açıklara ta
yin edileceklerdir. * Belediye İktı d Müdürü Sa!!etin 
Anka.rada bir \'87.ı(eye tayin edile -
ceği söyleniyor. * YugMlavyanın Ankara sefiri dün 
akşamki ekspresle Belgrnda gitmiştir. * İtalyan Kapufaru vapuru 5000 
sandık mal getirmiştir. * İhracı menedilen yünlü mdddeler 
mC'yanıcda halılar da bulunuyordu. 
Limanunızdnn transit olarak geçecek 
halıların ihracına milsaade edilmiştir. * Beyoglu, Fatih, Eminönü kayma
kamlıklarına birer ınuavjn verilmiştir. 

Muavinler yalnız belediye işlerile ınes
gul olacaklardır. * Belediye ha\·ayıci zaruıiyenin top
tan ve per.lkende satış fiatlarını te::;bit 
etmektedir. Öğrendiğimize göre şchtr
de $alış rıa•i..1rında, geçen 30 ağustos 

Radyo idaresi yeni 
program hazırlıyor 
Memleketimizde gündengüne a-

dedi çoğalan radyo abonelerine 
yenilikler göstermek istiyen radyo 
idaresi yeni ve dolgun bir ckış pro
gramı• hazırlamağa başlamıştır. 
Bunun için ·bir p.rogram kornia -
yonu teşkil olunmuştur. 

Önümüzdeki ayın 1 inden itiba
ren tatbikine başlanacak olan bu 
program mucibince neşriyat haf
tada 50 s~at esası üzerine tertib o
lunacaktır. 

1 teşrinievvelden itibaren her 1 
akşam saat 17,5 yerine neşriyata 
saat 18 de başlanacaktır. Gece neş
riyatı 23,5 da bitecektir. Yeni pro
gramda son harb vaziyeti do~ayı
sile ihdas edilmiş olan saat 17,15 
deki ajans neşriyatı da kaldırıla
cak ve her akşam saat 18 de rad
yomuz neşriyatına havadis kısmı 
ile başlanacaktır. Öğle neşriyatı 
yine eskisi gibi kalacaktır. Şarkı, 
temsil ve diger kısımlarda da mü
him venilikler ve zenginlikler ya
pılacaktır. 

Yol inşaatına talipler azaldı 
Belediyenin yaptığı 1 milyon 

elli bın liralık yol programı ilk 
münakasa ilanında ihale o'una -
mamıştır. 

Bunun üzerine ıhale müddeti 
20 gün daha temdıd olunmuştur. 
Bu müddet zarfında da ıaHb çık
madığı takdirde yol programı pa
zarlıkla ihale olunmağa çalışıla -
caktır. 

Müleahhidlerin bu münakasaya 
rağbet göstermeme·;inin sebebi, in
şaatın pek kısa bi: zaman ıçinde 
teslım edilmesi ,·e biı kısım mal
zemenin de son s'yasi \'Dz·vet 
dolayısi e pahalı'aşmış bulunm·t -
sıdır 

Kadın çöpçüler alınıyor 
Belediye temiz.ik kadı oları muh-: 

telif sebeblerden dolayı birdenbı- 1 
re bowlınağa başlamıştır. Bu ara
da yalnız Emlnöniı nuııtakıısında 
halen 50 çöpcüliik münhal -
haldir. Belediye çöpçü olmak üzere, 
müracaat eden güclü kuvvetli ka-. 
dınları kabule karar ,·ermiş ve dün 
dört tanesinin muamelesini bitı- 1 
rerek kadroya almıştır. Bunlar ça-

1 
lısmağa baş~amışlardır. Belediye. 
seraiti haiz olan kadınların bütün 
müracaatlarım is'af edecektir. 

Abbaıı ağa parkı 

Bcşiktaşta yapılan Abbasağa me
zarlığının genis bir park haline 
getirilmesi işi kısmen ta'lrnmlan
mıştır. O civar hclkının büyük bir 
ihtiyacını karşılı)'acak olan bu 
parkın inşaatının biran evvel biti
rilmesi ıc,.in dün yeniden aliıka -
darlara emirler verilmışt•T 

ge(e:ı g ün A .:a~ya ç~n muka~;e; ( 
olan feci ftkibetl yak!aştınlıi!ını yazı
yor ve diyor ki: <Alın.ınla Leh lanı 

baştan o ğı i e Jcı.- de \ azfyette 
ne doğı .klik olab " Böy c btr ıstil! 
Fransız. \C Ingılız azrr.. ni sıddctJl'ndir
mekt.en başt..a bırşeye yaramaz. Se -
b<t edec k bir Ingılız • Fransız llifakı 
ka111sın Almanyayı bekliyen Akıbe
tin ne o !>ilCCt'ğını he.tkesten ıyi nazi 
sefieı1 mOdrikt ... Icr.> 

Ankarada, Türkiyenin ikincı i'ni
ver.ıltnl kurulmak u:ıere bu1u11uyo't', 
Mevrud dil. tarih, coirafya f;ı,l.. ı~tr ... ı. 
ccdeblyat fJkültesl» ismini .ı.ln11 tır. 

Bu faki.ı1teycı felseh• enstlLn~ü ıle tJJve 
edilmiş olop, bu 11enedrn lti~rt•n. tt·'l
risala ba !anmaktadır. 

Ayri:ca. p.rb f'debiyah da aro' tif 

zwnrl• olarak okutu1maktadrr llu1l-,;.ı, 

bir eti blyat !aküllttlnln lcab eltlrdiil 
bütün zdmrelrr teessil, etml bulunu
yor. Açıla<"ak bir hp fakUlte ilr, .ı\nkara 
Üniversitesi tamamlanmış olacaktır. 
Cumhuriyet Türkiyeslnin. bu S.I b&µr-.
mak için daha faı:Ia l'E"Cikmiyccefine 
emin bulunuyoruz. 

l .!ünka flatları esas tı.!.llacaktır. 

Belediye buraya Taksim bah
cesınde olduğu ,ııbi yerden ziya 
a'an mah,ruti şekilde be} a;; elek -
trıklı siitunlar da koyacak\ r 

.ıkla !ab:ınca !lın daınıa kend~ın) 
miJteveccih oldu~unu farketmişti. 

Gan.ııistcr, silahlle işaret etti: 
- İn bakalım asağı! 
Co arkadan tabancanın namlısı 

ile Tempları rlışarıva doğru itti. 
Mcs'um <lakıka yaklaştıkça, deli -
kanlının sükünetı şayapı hayret 
derecede nrtmşıtı. Sinirlerinin mu
vazenesi bır anda yerine gelmişti. 
Dimafıı dah:ı iyi işliyordu. Kafa -
sırda ka) nJ an bu CC\'\'aliyetin 
sanıyenı '>. bırı kadar bir müd-
det IC''l bile zafa du~~emr,ı 1j · 

amdı 

~empl r 1:, öa lkta id, ~I-ksi 
ıkı ad ::ı otcde 1 bancayı göjisüne 
r v.rrnış bcklıv'lrct:.ı. Co da arka
C: r .t.J cı ruyordu. 

Te ol r t n duşı.: .. ::!u. Bir 
hamle ılc at etı:: sıne v.ıkit bı
rakmadan Mak! y vere dvirmck 
'e bu " d rbenın U\ andınca ı; 
ha,_: ten \'l: • eııın ar nl • :-ı -
da n sti •mrk. F u• r erhal 
fıkrı~ı degı tırd Malt. clıkkatle 
bütun hareket er i takib ed.vor
du. Ar· ~kı II'C afe böyle bır ham
leye II' ·· 11 ıldc ildi. Maksi ·teş ct
meğe vakit n:.labilece rti. Sonra 
arkada bul• 1 Co'vu da h!'Saba 
katmak lazımdı. 

O zam Jıasamaktan incL S l-
kıhetle Ma~.' e baktı: 

- Daha ilrriy e , ı p, .ceğiz? 

'l_ ALMANYA İÇiN YENİ MÜŞKÜL 1 j 

Bl'RRAN CEV l\D 

dedi. 
- Hayır, gelcceıı:mız \ere ıtel- ı 

dık. 

Co da o!rımobılden indi. arkasın
dan otomobılin kapısuu 0iddetle 
kapadı Templar yeniden tnbarn:a 
namlusunun kasıklarına dayand•
i!mı hissetti. Sanki bır kıskacın 
içine girmisti. Soğuk bir ürperme 
geçirdi. Ömründe bu kadar müte
yakkız \'e ıhtiyatlı düşmanlara 
rast gelmemişti. 

Templara istediği kadar •igara 
icmesine müsaade etmişlerdi. Ken
disilc bol bol görüşmüşler. hatta 1 
sırlarını anlatmışlardı, Fakat şim-ı 
dı hakıkaten son dakika gelmiş -
miydi? Hakikatin tam içinde bu- ı 
lunduğu halde. yine bir türlü buna 
in ~mak ıstem:vordu 

O zarrln gulümsed:. Yavaşça de
di kı 

-- Ümıd ederim kı. her halde 
mukaddes niı:.ımlarınız dalresiode 
hareket edeceksin.z. Ben de zaten 
bu nizamları-ı nasıl tatt>ik edil -
dii(inı Ô"rcnmek isterd.m. E.i!er 
beni giz: kanunlarınız nhkam. mu
cit- cc ida :n etmezseniz, doğrusu 
cok mevus öleceğim 

C'o i' ,.. rcian1ı, 1\1.ıksı mdik 
duru ·ordu. - ~!bette, dedi, fa
kat sen merasım \ ılacal!ını mı 
zanneiiyorsun, kursuu çekip seni 
şurucuda gebertecei(iz. İ ::te o ka
dar .. Anladın del!il "li? 
~ Anlarlım, anladım. 

? ,.k ... i.nin b uson ' J.r söz -
!eri Templar'ın kanını donduracak 
gıbıvdi. Şimdıye kadar kaç olümle 
kar ı ka ıya gelmişti. İnsan öl- 1 
d~ mu tü. ( uevamı var) 

on bahar yağmurları 
Motörlü vasıtalar yerine lngiltereden alınan 

atlardan da istifade edilecek 
Aylarca ev\·el İ.ocill:ı l'Uf'teltri yaz

llll.'fh. Ordunun motörlü \•rsaltle t€'ç
hizl ı,ı ikmal edilmiş, bir "°" da bey
cir art.ık iliz.om k.alm.adlfı için satıh
la çıkarılmı tı. Almanlar bunu habrc 
alınca İngiltereden bu alları aabn al· 
mışlar, rotilrmÜ terdi. o ıanıan buna 
verilrn lkl tıirlü mana varda: 

Alman ordusunu bUMbütün moto-rlü 
..-Jile leçhb elm•k işi çok pahalı o
luyor, mLi.mkün olduiu kadar tasarruf 
etmek leab elllilnden daha bir çok 
lıimıellerde bu ben;irlere araba çek
tirmek muvafık 1"ôrülilyordu. 

inı-Uteredeld piyasa.dan bey,..tr top
lamanın ikinci manası da Lehlstana 
ka~ı Almanyanın bir hareket yap ... 

mağa hazırlandılı ta.nanda tdi. Çiınkü 
motorlu vesait Lt"histan araı:binde ö:r
le kolay kolay t lrmirecek, hele :raf
murda, çamurda butün relik ve demlr 
kütleleri bulu.nduklan yerlerde ap
lanıp kalank diJe hu.k.mediliyordu.. 
Lehistan ara-dslnin tabii surette türlü 
tUrlü engellrrl vardır. Du bbli i.rıza .. 

lar arasında i'Stll;i. ordulannın bilhassa 
yağmurlar yafmaia ~tadıktan sonra 
1 lediklerl l'ibi barek!itta holanabil -
melerindeki imkftnsızlık eski tecrübe
lerle de sabittir. Böylr ara1.lde ise mo
türlü 'esalte dl"'fll, anf'ak bryl"lr vr ~a
lreye iş &'ôrdurültbilcccli clbcUc Al ~ 

mJnların daha reten llkbahard.3.nberl 
bu ciheti nazarı ılfkkate aldıktan söy

Jeniyord". 

Şimdi sonbahardır, yaflnur mevsi
mi de baıılıyacak. EJolülwı başından • 
beri L<hlslauıh clrişmlş oldaklan is
tila hareketinde Almanların bundan 
sonra çekecekleri müşk.illlt bundan 
fOk e\'vel Avrupalı askeri mütehas -
•ısla.rın yürültüklrrl kat'i tahminlerin 

isabetini ıeöıdtrecekllr. Arazinin hal 
ve \"'aziyetl m<'ml keUerlni o kadar 
kahramanlıkla müdafaa den Lt-hltrio 
diier bü)·ük bir 1·arlltmc-ısı olacakttr. 
Almanların o uman İnılltereden beJ
cir sabn almaları ka.rf ıncla ktlkbal 
itte bO>·le blidlil edilirken daba or .. 
lada İn~ııe .. - L<hlslan misakı )'ok
tu. Aiınanyanm L<hlsl&n merlne bir 
harekette buhmnıası muhtemel C'Örül
mekle beraber bundan Avrapada bir 
harbin çıkaeatına ihtimal vereııler de 
çok deilldl. Cü.nkii AIJnanyada yiıru
tülen hesablar hep İnC'ilterentn, Fran
sanııı bllaraf kalınası iızerlne kurulmut 
olduğunu son haftaların vekaylf l'ÖS
lerml.yllr. 

Garb devlellerl bll&raf kaJacak ol
duktan sonra Alman ordularının Le
hlstanı istiti etmesi &'ecen sene Avus· 
tur-yanın, Çekoslovakyanm. Memel a· 
raz.lsinin iuall "'" aalre cibl lcolayca 
- Bet &itnde - ola<"ak, bltl't'tk cörun.
müttü. Bu takdirde tufek patlamıya
ratı cihetle Uh.btanı istlli etmek Al
man ordllları için fedaki.i.rhta lü!'um 
kalmadan olM.'aktı. 

O halde İnı:iHere ordusunda lüzum 
kalnuyan beyıirh·r. Almanların l"line 
geçtikten sonra Lehistan toprak.Lırına 

7apllacak sevklyatta kolayca kullana .. 
laM1ktı. Bu hrsab yanlı, cıkh. F.traf1 
korkular.ık maksada \'arm.ak yolu k:ı
pandı. 

Lehlerin but'Ün Almanların da. be
i,ndlklerlni s01Iedlklerl muk \Vemet 
hareketinde kendil rine yardımcı ola
cak, yalnız. sonbahar yatmurlan de· 
ilidir. istıH llnl, ,·ırlıflnı feda efm•
m k için uf""'1Jaklan cerl kalmıyaeak 
olan bir millet a.'>ıl yardımı kendinde 
buluyor d.mekllr. 

l\Lİ KE..'1AL SL. ·~ıA .. 'I 

Yazan: Ahmed Şukrll ESlllEll 

Garb cephesinde prlptlr ki AlnıaD'" 

ya bir harbi kabul eluıek bUe l•leml• 
:vor. AIJnan lebllflerl bq altı cün carlt 
cephesinden bip bahsetmtdU"r. Faka* 
Fraasular taanm için hazırlanmakta ol 
duklan blldlrllmekledlr. Slcfud ınüJ• 
t&bkem hattı üzerlııe taarruı: rdebll· 
mek. için uı:un ha&U'lık yapılma..'ll ıa• 

blidir. Evvelki cündenberl İngiliz kJI• 
alarmın da Fransaz topraklarına ayalı 
bastık.lan maJUmdur. Bu ıarUar altın
da usun bir harbi h-ba kalmak li· 
umd.ır. Ve: azan blr harbdr de- Ame
rika en ehemmiyetli i.mlldlr. Ameri
ka, dünyanın iktısacli mıiva:ıen~ınde 
fÜpbesb: en buyuk atırbktır. Jl.alll 

madde, mamul eşya, •il.ih ve hatb 
malzemesi, para. blllisa bir hatblO 
ldamesl iç:~ lizım o1an herteY Ame
rlkada mebzul olarak vardır. Bu meDl"' 
leket harbde bitaraf kal!ia bile, vazı .. 
yet icabı denizlere- hıl.kim olan devle .. 
tin müllelikldir. Biıyıık harbin ııııJ 
devletleri tarafından kazanılmasınd:.l 

Amerikanın büyük öl('tide rolü ol -
muştur. Fakat Amerikalılar, muharib 
devlet zümrelerinden blrlle giriştik .. 

1erl bu sı.kı ltlcaret müuasebeth ı·lnlıl 
kendilerini 1914 harbine ürukledij:inl 
habrladı.k.larıodan A\:rupada harb ı.eh .. , 

ilkesi belirince e:bitarafhk kanunlan• 
adı altında bir takım kanunlar yap .. 
mışlardır. BQ kanunlara l'Ött, bir barb 
çıktıfı zaman Cümhurrelsl, muharib 
devletlere Amerikalılar tarafından !Ji• 
li.h sahlma~ıru meneder. (,'umhurreLsl 
lluzvelt bu kanunun denlxlere h;ıktııı 
olan İng'lltereye karşı haksuhk ola.ca
fını düşünerek, Amerika meclbl ka· 
panmazdan evvel, bunun tadilin~ ça.
ıttmı,b. Fakat bir takım dahili politl .. 
ka entrikaları dolayı!-ılle muvaffak ola" 
madı. Ve ıiyan ve meb'ban mecli~ .. 
lerl, l'e1ecek senenin başına kadar ta&U 
kararını \"erdiler. Bo tatil kararı ve
rilirken. Ruzvelt. bir harb cıkhıl:ı tak
dirde bitaranık kanunlarının tadili l .. 
cin mecllsl fevkalilde olarak i('tinıa• 
eaiıracatmı bildinn~tL i1te imdi ııarb 
gelm~ ('atrnı.-,tır. t·ümhttrrrl'"'l df'rtıal 
bila.rafhk kanunlarını tatbik edertk, 
İn.ı"iltereye, Fran.'laya ve hatta Kanı-· 
claı·a harb malz.emebi sahlma ını rne .. 
uetmekle beraber, bitaraflık kanunla"' 
rınm tadilini temin i('in drrhal ra.a.Ji .. 
yete geçmiştir. Va.şlnctondan vt'rlltO 
haberlere rore, Ru~,·ett, mf'rlisl ıctl 
ınaa ('ağırmazdau evvtl, parti lider
leri arasında bu m~rlc-nln hallrdll -
mf'slnl tf'mlne çalı. maktadır. Eier 
parti Jiderlf'rlni lknaa mu .. ·affak o .. 
tursa .. ki dun etlen bir t .. ıcraf JDLl .. 

vaffak oldu.tunu bildiriyordu - m~ll .. 
:..in içtimaı ve tadil k.ararını kabul el" 
mesi blr formaHteden ibaret katacak .. 

tır. 
Almanya, bitaraflık kanunlaruun ta .. 

dilinden dojacak vaz.lyetln ne derece 
kendi aleyhinde olduiunu blldltl l(lill 

Amerika efk.irı umumly ini rt'ncıde 
edecek her hareketten çeklnmrktedlt• 
Bu sebebledir kl Athenca vapuruJlUP 
bir denizaltı l"tmlsJ tarafından bıltı" 
rıldtiını derhal tekzlb elll(l &'lbl, d.
nlzalh remllerinln büyük barbde1'

1 

l'lbi, haber \·ermeksizin ve yolcuıarUe 
tayfalarının hayatlarını emnlyet al -

-ı· tına almaksız.m bicblr l'emlyl batrr .. -. .. 
yacak.larını blldirmiflerdlr. Inrllb 
Fransıı şehirlerlnia havadan boD'lbllf'~ 
dnnan edilmemelerinin b1.4hca set>tb 

de budur. ı 
Fakat naz.1 poUUka.ı mın hedefler 

Amerlk:alılarca ötedenberi malümdlll'• 
Bu sebebledlr ki bllaraflılı. taoısll· 

tarının tadili blr emrivaki olar:ıtk k•'"' 
bul edilebilir. Ve bu lemin edlldl1'1r: . 
sonra Amerikanın harb sanayll de!IJO 
rat devletlerin nam ve hesabın• Çll" 

)lŞmq olacak, yani Amerika fili ol~"' 
ralr. bu devletlerin müttefiki \'&ti)·et " 

ne cec:ecektlr. ~ 

Yeni imtihan tıilimatnamc~İ 
Lise mezunlarının tiıbi oldııl< • 

!arı olgunluk imtihanlarını la~''': 
derek yüksek mektebletc ve ıJnı: 
versiteye girecek lise mezunla ti 
nnı salahiyettar bir ilim heye 
huzurunda bir sınava tabi tulal' 
bir yeni cimtihan talimaloa.:ııe~ı: 
nin tamamile hazırlandığı şehri 
mizdeki alakadarlara bildiriiıni> • 

tir Öıtrendiğimize ~öre bu yeni .1': 
limatname; 939 - 940 ders yılı ı~ 8• 
tihanlarından yani önümüzde!<! 1Jt• 
zirandan itibaren tatbik olunac8 

tır. ,_..,,, 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Trenlere taş atan 
çocuklar 

RakırkO:rdt oturan bir okn:t'llcll'"' 

mm; ~·azıyor: dl 
cSon zamanlarda ehir dı,ıu 

d baı• 
ÇQbanlarm ''e şehir itinde e t 
çoeukların gelip ge('rn trenler 

11 
taş atm..ıları 5ıkla h. ııatti ırc~, .. 
c-uıı Kumkapı • Cankurtaran 

1 

1, 
b ir ıaı 

tasyonları arasında atılan lP 
blrinri nıe,·kl '-acontardan blri;\I 
eamının kırtldıfını l,lttim. 11 .. 
ı rekctln yaramazlık ve dİlŞ:., .. 
cesizlik s:alka ile .)--apıtdıiına i. • 

.. nU11 
ho yolı.lur. Fiıkal •iddelle 0 

4
,. 

gcçllmesl lcab elliil knn:ıallrt 

1 yim. 
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Muharebe şiddetleniyor 
Şark cephesinde Almanyanın 

açık şehirlerinde bombardıman e
dileceği hakkrudaki kararı üzeri
ne, Alınan tayyareleri dünden iti
baren köylere kadar sivil halkı 
bombardımana başlamışlardır. 

Alman teblij!'.eri Radom mey - ı 
dan muharebesinde ıçlerinde bir 
Çok ııeneral de olmak üzere 60 bin 
esir, 143 top, 8 hücum arabası al
dıklarını bildirmektedirler. On ı 
sekizinci Polonya fırkası teslim ol- 1 
muştur. 6000 kişi esir edilmiştir. 30 
lop alınmıştır. 

Leh tebliıferi ise, Varşova - Vil
no boyunca şiddetli muharebeler 
olduğunu bildirmektedir Kutno 
ınıntakasında 30 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. Leh teblığlerinde 
düşmandan 13 bin esir ye külli -
yetli malzeme aldıkları bildıril -
:ınektedir. 
Polonyalı!ann Lodz şehrini geri 

aldıkları teeyyüd ediyor. 1 
Gdnva'daki Leh kuvvetleri birkaç 

gün devam eden açlıktan sonra 
nihayet teslim olmağa mecbur kal
mışlardır. t 

Alman erkıl.nıharbiyesi tayyare
lerin zehirli gaz kullanınıyacagıı\'l 
dair teminat vermiştir. 

Garb cephesinde veni bir fevka
llidelik yoktur. Alman ağır topcu
su Sarbrük mıntakasında Fransız 
ileri hareketine karşı şiddetli bir 
ateş acmış bulunmaktadır. Fran
sızlar derinliği 20 kilometreye ba
liğ olan bir buçuk kilometrelik 
bir sahayı işgal etmi !erdir. Tay
yare istikşafları devam etmekte -
dir. 
Fransızlar bu cephede Alınan -

!ardan ilk olarak esir almışlardır. 
Bcrlin ve Viyana hastanej!ri ya -
ralılarla doludur. 

Dün de üç İngiliz vapuru batı -
rılmıştır. Bunlar Vancuver, Hen
ry, Eritiş Efulenz vapurlarıdır .. 
Bu vapurların mürettebatı kurta
rılmıstır. 

Garb Ce~~esin~e KaMr Ya 
Sari 81r Darbeye İMiyaç Var 

(Birinci sahifeden deı:nm) 
bin esas hazırlıklarına ve hedeflerine 
dokunu!madan dahi garb cephesinde 
kahir ve st>ri bir darbe ikaına irnkiı.n 

olduğu kadar ihtiyaç da vardır. Bu 
darbe karadan olmasa bile havadan o
labilir ve bir kaç Alman şehri, sanayi 
merkezi, askeri müessese ve fabrik.a..sJ. 
bir kaç y~ tayyarenin baskını ile 
tahrib edilebilir. Böyle bir darbe hem 
münevver, gayriıni.ıoevver dUnya ef
k.Arı umumıyesindeki ruh! ihtiyaç ve 
~isleri izaleye yarar, hem Almanlara 
lngiliz ve Fransız kudreti ile bitik -
halde başa gelebilecek ~eyler hakkın
da bir fikir verir ve beliti de hhrbi 
kısaltmoya yarar 1 Almanların Polon
yadan soııra tevcih etmek istidadında 
olabilecekleri taarruz ve tecavüz emel
lerini de kırarak muharebeyi hiç de
gilse mevzıile~tirir. İngiltere ve Fran
sa harbin başıııdanberi evvelinden ol
duğu gibi daı.n1a beşeri ve insan! duy
guları kazanmıya çalı:.;ıyor, hci.lfı da 

bu (ayeyi terketmiş degillerdir. Buıı
da muvaffak da olmuşlardır. 

Netice:nin behemehal ist.edıkleri gibi 
tecelli edeceğinden de emin bulun -
dukları ıçin hiçbir telaş ve dıkkatsiz 
ılerı hoı.reket yapmak istemiyorlar, Bü
tün bunlar doğru, yerinde tedbirler ol
ın.::ıkla beraber buna diınya eikU.rı u
mumıyesınin rubl ve manevi hllilerini 
tatmin \'e takviye edecek bir iki seri 
tedbir katmak.da da hiçbir müşkül veya 
:faydasızhk yoktur ki, her iki tarafu1 

harbdeki e:eriliği veya ileriligi Türki
yeyi ve Türk c.!kfirı umumiyesini ala
kadarı eden bir h.idjse olmamakla be
raber sırf bu fikirlerimizi bilhassa İn
giliz ve Fransız efkıirı umumiye:sinde 
yine kendi gazeteleri vasıtasile öğ -
rendiğiroiz galeyan münasebetile ilade 
etmiş bulunuyoruz. 

Moskovadan gelen haberler, 
Sovyet hududunu ihlal eder ma -
hiyette Leh tayyarelerinin Sovyet 
topraklarının içlerine girmeğe ça
lı.ştığını bi'.dirmektedir. Sovyet 
tayyareleri üç Leh tayyaresini in
me.ile mecbur etmiş ve içindeki 
12 kişiyi tevkif etmiştir. 

• TAKShl SİNE,IASI: • 
22 Eylıl! cuma matinelerden itibaren: Seyredenleri gaşyı teshir 

edecek olan kardeş Mısırın yeıı;iıne kadın san'atkiırı 

Ses Kraliçesi ÜMMÜ GÜLSÜı\1'ün 
Bu sene Mısır Filim müsabakasında birinciliği kazanan 

ÜMİT Ş ARK 1S1 (Neşidei Emel) 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı aşk, heyecan Filmi ' 

- İstanbul Defterdarlığından : -
Müsabaka İle Memur Alınacakbr . 

EN SON DAKiKA ................................. ~ 

Asker Gözile 
Cebheler 

Gdnya'da Lehlilerin mukavemeti hala devam ediyor' 
(1 inci sahifeden devam) 

Majino ve Sigfrid hatları arasın
da .cereyan etmektedir. 

Fransızlar Vrand ormanlarını 
ele geçirdikten soııra, Sarbruk'a 
doğru teveccüh ettiler ve bu hatta 
arazinin teşekkülü itibarile mühim. 
mevkiler elde ettiler. İki ihtimal 
hatıra gelebilirdi. Ya Almanlar 
başlıca hatlarına çekilecek -
!er, yahud bu mühim arazi 
parçasını ııeri almak için mukabil 
taarruza geçeceklerdi. Almanlar 
ikinci şıkkı ihtiyar ederek, şid -
detli topçu ateşi himayesi altında 
bir mukabil taarruz yaptılar. Fa
kat geri çekilmeğe mecbur ka!dı -
lar. 

Gdynia 15 (A.A.) - Şehirde ha
sarat mühimdir. Yaşları 16 ile 50 
arasında olanların tevkif edlıerek 

temerküz kamplarına gönderil -
mesine devam edilmektedir. Çün-

kü bu yaşlarda olanlann Ünifor - ı 
malarını ve silihlarını atan Leh 
askerleri 0°dukları zannedilınekte
dir. Askeri harekat topçu düello

suna inhisar etmiş ise de, Oksilia 

sırtlarında toplanmış Qlan Leh 
müfrezelerinin pek yakında tes -
lim olacakları tahmin edilmekte
dir. Bu sırtlarda bulunan Leh ba
taryaları arasıra şehrin üzerine ve 
civarına ate,! e~kteJir. 

Almanyada halkın yiyec:.!ği t~krar tahdit edildi 
Roma 15 (A.A.)- Alınan hükume

ti sivil ahalinin )~...Yl:Jlaı·ını büyük 
tahdidata tabı tutmakta berdevamdır. 
Dün resmi bir tebliğ, adam başına 

ha!tad bır verılecck olan el mikta
rını be~ yüz gram clarak tesbit etmek
tedır. Bu ınik\ar, 18 eyllıl ile 24 t!ylCıl 

arasındaki ınü~ldt:t iı;in tesbit olun -
muştur. Bundan b~a deyağ ile zey
tinyağının fikdaııuı.ı telafi elr.ıek içjn 

1 

hükUmet adam başına haftada l;>ir ve- 1 
rilecek tereyağı miktarını elli gram • 
olarak tesbi t et.miştir. 1 

Gaz.eteler, Alman kimyagerlerinin az 
çok nebati yağlar çıkarmak için bir 
çok çarrl('r bulmuş olduklarını habf>r 

verınektedirler, 

Loka:! Anzeiger imalj yagların yüz
de allmışının iştih.Ulkı.ni z<..ruri kil -
ınakta olan sabunun tasarruf edilme-

si noktasında ısrar etmektedir. Diğer 
taraftan 20 eylıilden iıibaren Alman-
yada hiçbir hususi otomobil kırmızı 

bir müsellesten ibaret bir işareti ha-
mil olmaksızın sefer yapamıyacaktı.r. 

Nihayet Almau kauçuk ofisi 20 eyliıl-
den it ıarl·n ·cyrüserer ruhsatnamesi· 
ni haınil olmtyan bütün otomobilleri 
listikl 1·rinin ınü:--aderesini karar altına 
almLŞtır. 

Norveçten Alm:ınyaya gönderilen eşya meselesi 
Oslo l~ (A.A.)- 0.>lo grupu dC\'lct- ı m<!nyaya transit surl!tile gidecek mal· ı 

leri ile lngiltere arasındakı müna - lar ıne!>clesi hakkında wnumi şekilde 
sebetler hakkında Nas Telgrabyroa cephe alının:ısı mev~uu bahso1rnadığı ... 
gazetesine beyanatta bulunan l-1a~1cı- ru ıhlve etın~tir. l 
ye Nazırı Kochts bu devletler n In - BUyük lI:ırb esnasında bio.arı:ıf dev-

giltere ile müşterek müzakerelere gi
rişrfıediğini bt>yan etmiştir. Nazır Al-

lctleı- tarafından İngiltereden ithal e
dilen malların Almiinyaya ıhracına İn- 1 

giltcrenin mü~aade etmediğln1 haUr
l::ı.t.ln nazır bu men1leketin şındı de 
ayru ureL"" hareket etin · muhtcn1el 
bl. andug~ı u, fcı.k;ıt bu ıneınnu .y<'tin 

bii..ilı r menleketıerdcn dogr ıdar dng-
ruya yapılan ıhracata şanlil olanııya

cat,;rnı $Oylerr ştır 

Fransıziar iki l~ö.vü daha işgal ettiler 
Paris 15 (Hususi) - Garb cep- maktadır. Fransız tayyareleri S,g

hesinde muharebe vaziyeti ınkişaf frıd haltını ş.ddetle bombordu rnn 
istidadındadır. Fransızlar Sarbrük elmcktedır er. 
ve civarını şiddetli bir topçu ateşi ı Lond. a 15 (Radyo) - Garb cep-
altında bulundurmaktadırlar. hes nde Fransı<ların yavaş da o.sa 
!;iehre girip çıkmak kabil oıma - ileri hareketleri devam ediyor. Al-

man..ar bu harekete miini olmak 
için 36 saat süren topçu ateşi aç -
mışlardır. Buna raı!men Framız
lar, s.~frid hattı önünde iki köyü 

daha işgal etmişlerd"r. 

Am erika da infiradcıiar şiddeti_ tenl~id ediliyor 
Nevyork 15 (A.A.)- İnfiradcılann 

tarzt hareketini şiddetle tenkid eden 
'"Nevyork Taymis> gazetesi Amerıka
nın bitara!lıgı an'anevt bir şekilde ef-

sir etıncsi ınuhtemel olduğunu ve bu
nu yapmaktan büyük bır memnun y~t 
duyacağını, çünkü bu suretle or ıtfa 

tahrik olmadan tecavUı.e uğ1·1yan ıı.ı. 

lctlcrc yardun etıniş ve dolayısUe kt·u-

di demokratik hayattnı korumuı ola.-

cağını yazmaktadU'. 

Amerika'.ılar l;eynelmilel bir isti~are komisyonu istiyorlar 
Riyodojaniro 15 (A.A.) - Brezil

ya, Pan Amerikan konferansı ih
tilat tevlid edebi ecek meselele -
rin derpiş ve halli için daimi bir 

Amerikada infirad 

beynelmilel ıst.şare organı ihdas 
edilmesi arzusunu ızhar etmiştir. 
$imdiv~ kadar manevi ve idea -
list birlik gayesini ııüden Pan A-

mcrikan4zmin bu buhran'ı anlar
da mt.isoct ve venı bir şekil i11ması 
zaruri gorülmC'kledu 

politikası taraftarları mücadeleye geçtiler 
rükliycceğini beyan elıni~t.r. I\Iumal ... 
leyh demiştir ki: 

kere daha SJl*rlere gönderınek ıçin a-

caba ne kadar zaman l· zmı gelecek~ 

Bu cephe bugünkü halile geniş 
askeri harekat yapııabi;ecek bir 
cephe değildir. Müttefik kuvvet -
!er doğrudan doğruya Sıgfrid hat
tına karşı delice bir yarma hare -
keti yapmaktan zıyade, bu hattın 
zayıf noktalarını arayıo bulmak ve 
ona ~öre harekete geçmek mec 1 
burıvetindefürler. 

Sark cephesinde Alman kuvvet
lerinin Po:onya hatlarına sol 
cenahtan Brestlitovsk üzeri -
ne, sağ cenahtan da Lemberg 
ve Lublen Ü<erıne doğru bır taz
yık \'apmakta olaukları görülmek
tedır. 

Vaqovaya 1?elir.ce , şehır Vis - ı 
tül'ün sol sahilınde, yani garbın -
ded.r. Avuç içı gibi acık bir mem
lekette cereyan eden bir muharebe 
tasav,·ur ed,lsin. Varşovanın etrafı 
tamamıle düz bir sahadır. İlk mü-

' dafaa hattı olan Baura hattı Var -
şovadan kırk kilometre kadar ile
ridedir. Alman kuvvetler:nin şim
di cenah:ardan Ye Varşovanın şi
malinden yapılan tazyikin netice
lerine ıntizaren Varşo\•a önünden 
geri çekildikleri tahmm edilebi -
lir. Almanların Varşo,·aya tama -
mile hakım olmaları için Nare\' ve 
Bu.ıı hatlarını geçmeleri lazımdır. 
Bu hatlarda ıse çok müstahkem 
mevk:ler vardır. 

Cenubda, vukarı Vistülde Al - 1 
manların 1915 deki Makenzen ma
ne\Tasını tekrar tecrübe ettikleri 
anıaşılıyor. Bu harekat ise henüz 1 
neticelenmemiştir. 
Almanların simdiki halde en bü

y;.ik zaferı, Polonya ordularını Vis

Vaşington 15 (A.A.)- İn!irad poli

tikası tararıarları bitaraflık kanunu
nun tadili aleyhinde şiddetli bir mu
cadeleye girişmişlercilr. Ayandan Bech 
bu tadil ~ının Amcrıkayı harbe su -

- ~1illetin ittifakla tas\·lb etmiş ol~ 
dıığıı kanunu bırka<; ay sonra ilga e
decek olursak, delikanlılarunızı bir 

Kanunun tlgasından ne kadar zaınan 
1 

ttil hattına atmaktan ziyade, Silez-' 
vavı ellerine geçirmiş olmalarıdır.1 
Cünkü hu suretle Polonyayı harb · 
ima'iıtının yüzde yetmiş be"ınden 
mahrum bırakmış olınaktadırlar. 

sonra mudahalede buluruıcagu.,. 

Macarlar Polonya kanramanlığını sempatı ile takib ediyorlar 
Peşte 15 (A.A.)) - Hariciye en-, tında bulunmuyor. Bunun için hü-' miştır. 

cümeninde beyanatta bulunan kiımet bitaraf ığını ıliın etmeğe ı Kont Csaki beyanatı esnasında 
Kont Csaki şimdiki harbin 1919 dal lüzum görmemistir. Es;t:cn Maca- , encümen azasının birkac kere sö _ 

Münhal tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluk!aruıa müsabaka ile sulh imzalanırken, ·aoılan hata - I ristanın bitaralığını ilan etseydik, zünu kesmesi ıizerin ~unları ilave 
rnemur alınacaktır. İmtihan 18/9/939 tarihine tesadüf eden paz ırtesi !arın bir neticesi oldu(:unu söyle· , uzun sürmesi muhtemel olan bu etmi:;tir: 

Hulasa şarktaki harekat her ge
cen saat icinde biraz daha ehem -
mi...:et peyda ediyor 
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günü saat 14 de yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların orta mek- mış ve acarıs an a ugos avya . ar esnasın a mi ı ayatımızı •- " acar m e ı o onya ı.arın • , 
teb mezunu olmalan 18.zımd.r. arasındaki münasebetlerin samimi tehlikeye düşürmüş olacaktık.. müşkül ve kahramanane mücade- IYogoslavyadakı Fransız! 

. eh d olduğu noktasında ısrar etmiştir. Kont Csaki netice olarak Ma - lesini sempati ile takib ediyor. E- b'tl • d.. .. 1 
Isteklilerin orta mekteb ş a etname veya tasdiknamesin'., hüvi- Diğer cihetten Kont Csaki demiş- caristaıun hayati menfaatleııni ko- sasen düşmanları bile Polonyalı- za 1 erı Onuyor ar 

Yet cüzdanını, hüsnühal kiiğ•dı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 eh' adında tir ki: rurnak için icabederse son ne - !arın kahramanlığını tasdik etmek- ( Birınci. salıifeden devam) 
dö"t kıt'a fotğoraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 16/9/939 gününe ka- •- Macari.stan hiç bir tehdid al- fere kadar harbedeceğini s(;vle - tedırler. ı kalnuştır. Bunlar hükumetlen asker-

d.[lllar••D•e•f•te•r•d•a•r•lıiığla•m•iı•' r•a•c•a•a•t•la•r•ı•. ••••••••c•7•0•2•5•'••••••ııı .. 111111111'1-llllllillıııflllıiılllillıııfll-lillıılll'l-lillıııJ'll'flllıılll'1'fl1111111'1-llllllillııı--lillıııfll-lillııılll'ld lige dair yenı bir emir alıncıya kadar 

• R AD Y Ü HA BE R LE R J İ~panya ordusv, hazeri :;::.,,:~;:ıı·;~ı~:td~~~~ ;:~:~enist: Bu gece T k ı"m 
!laat 9da a s Sineması 

Yeni açılış programında : 

Bu gece 
saat 9 da 

Geçen sezonun sonunda programa konulup birçok müşterilerimiz 
tarafından henüz görülemiyen ve vuku bulan arzuyu umumi üzerine 

i~~ı l BOOLVEHAB ile (LEYLA MURAD) m e~~n 
YAŞASIN AŞK 

Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
Bu Film Beyoğlunda ikinci ve son defa olarak gösterilecektir. 

ISTANBUL KAPIU 
BlZANS SARA 

No. 86 Yazan: M. SAMl KAKAı:r.ı. 

İmparator lstanbulun Türk istilasından kurta
rılması için her taraftan İmdad arıyordu 

eden ınuzlim allmetler gibi telakki o
lunuyordu. 

Zira kiliselerdeki azizleı-ın tasvir -
lerı, ınukaddes fıbideler ve heykeller 
terliyorlardı ve binlerce fenahklann 
vuku bulacağını ihbar eden erkek \'e 
kadın pek garib rneczublar, mtitehey -

Yicler vardı. 
Si!ı rbaz.ar birçok !eUUı:etler haber 

verıyorla:-dı. E.ski usul tefe'ti.ller ı..a -
hattur ediliyordu~ Kehanetleı ne C'di
lıyoı d Bıitiln bunlar her taraf'1 havt 
ve cndışe s..ıçıyoı, ve istikbale ... nadı 
scIJedıyo u. 

dehşetleri ı~tihfaf ed.eı:ek ınücadeleye 

koyulmuşlardı. 

İmparatorun ilk işi İstanbulun vlsi 
surlarını tamir etmek oldu. O surlar 
ki, !ersahlarca iıntidad eden bir çev
n.•ye ınalik olup takriben bin 1'ene ev
vel olan büyük cTeodoros> un dev
nndenberı muhtelif milletlerin bır -

çok hi.ıcı..mlarına muzaflcreu muka -
\ em~t etınişti. Bu kadim ve müşekkel 
siperlerın birçok noktalan .JOzulmtıştu. 
İ:"".lparator Kostantin geceyi gündüZe 
katarak bunları tamir ettirdi. 

(Birinci salııftdeıı devam) 
Nazırların aileleri Uomanyaya 

gt.'\'tİ 
Roma (Radyo - Saat 11.45) -

Polonya Hariciye Nazırı miralay 
Bek'in ve diğer nazirların zevce
leri Romanyaya geçmiş'erdir. 
Holanda iizı•rinde Alman 

la)yart:Si 
Parıs 15 (Radyo) - Bır Alman 

bulunuyordu. Kil .selcr \·e manaı.tırlar 
kıymettar ovanilerini bir nıakbuz mu
kabil tnde Qarbhanei ımparatoriye tes
lim etmE""ğe mecbur e<lilmişlerdi. Bü
tün bu raalıyctlel' o feci ktş ınüddetin
ce, J{az.reti Fntıhin mütemadi tehdidi 
altuıd:ı d \'am etti. 

Kanunusani içınde Dimetokadan 
Edü·neye döllen Haz.reli Fatih de bir 
taraftan glinden gUne taarruz için fa
aliyetini arttırıyordu. 

Sultan Mehmed, İstanbu1a gelip hü
cum etmek için he~yi yoluna .koymı
ya bilhassa 1453 senesi k1nt.ınusani a
yında ba ladı. Deniz ve kara tarikile 
ce$İm bir ordu cemetti. 

Hazreti Fatih, Edimede döktürdü -
ğü ağır muhasara toplarını ~ubat ayın
dan itibaren yola çıkardı. On bin ki
şilik bir Türk kuvveti muhafazasında 
ve binlerce manda ile çekilen bu top
lar İstanbula doğru yola çıkı~tı. 

Fatih, bir yandan da harb gemileri 
inşa ettirıyordu. Türk ordusunun en 
korkunç sılAhı topları idi. O vakte ka
dar dunya yüzünde görülmeınfş ağır 

toplar dökülmüştu. 

d 
• zakla!';ınış, eyaletlere dağılmıştır Türk 

mevnu a ındirildi talebesının en çok gittiği eyalet Tur-
tayyaresi Holanda hududiarını 
geçm<ose de, takib t~yyare'erı ta
rafından yere inme~e mecbur e
di.mLş ve içindckilei· esır ed 'ı -
miştir. 

Burgos 15 (A.A.)- Halen silah al~ 
dur. Fransada talebelerimıze t>e!areti ... 
ıniz tarafından gaz maskesi verilrniş

tır. ilk günlerde yolcular, gaz maake
lerllc birlikte seyahat edebildikleri 
halde son günlerde Fransız hükOmeti 
Fran<>adan çıkan yolcuların ılzerındeki 
g:ız naskelerinl musadere etmekte ve 
ihracına müsaade eylemcmektedir. 

tında bulunan 1937 ve 191 ınıf1ar1na 

Poloııvada n•ni hükumet ı 
B~rlin, 15 (R~dyo) - Alman hü

kumeti. Polonyada bır nosyona! 
sosyalıst hükumeti teşkiline ka -
ra rvcrmiştir. Bu hususta Romaya 
da malumat verilm;~tir. 

mensub mili er orduya naklcdilnıiş

icrdir. Bu karardan ordudaki en yaslı 

sınıfların takında terhis cdileceğı ma-

ıı ı çıkar · laktadır. Yalnız oı dt.ı.nun 

lıeı.::: ı ınevcudü ailfıh altında bırakı· Bu sabah gelmiş olan gençlerimizin 
maskeleri bu suretle hududda müsa
dere edilmlştir. 

lacak.tu·. 

Llıfı kısa kesmek. her şeyi bildiğimi ve .. Saka
lımı paşa gibi kolaylıkla eline vermiyeceğimi ken
disine anlatmak istiyordum: 

- Neyse olan oldu. Haydi, artık gidiniz, istira
föte ihtiyacım var .. 

Dedim. Beş on dakika bana ağız açtırmadan 

söyl~dı, söyledi: 
- Paşanın ne yaptığını bilmiyorum. 
- Sizin için kendisile hiçbir şey görüşmedim! 
- Bir gece başka yerde kalacağınızı söyliye -

rak paşayı buraya göndermedim! Beni bir gamma:ı: 
gibi görüyorsunuz! 

- Münafık vaziyette kalınak gücüme gidiyor .. 
- Biraz izzet; nefsi olanlar için bu zannınız çok 

ağırdır. 

- Artık gidiniz .. 
Asabi asabi ellerini 

daha, huşunetle: 
- Gidiniz .•• 

uğuşturuyordu. Bir defa 

Dedim. onda, adeta bir yıldırım tesiri yaptı, 
boğulur gibi: 

- Fakat, ben sizi seviyorum._ 
Dedi. Kendi kendime: 
Çattık belaya .. 
Dedim. Artık, boyuna söylüyordu: 
- Siz dünyanın en güzel kadınısınız. 
- Sizin için en kıymetli şeylerimi vermeğe 

Amadeyim!. 
- Sizi bir çılgın gibi°.. Bir deli gibi seviyorum! 
- P8§8 ihtiyar, ben gencim! 

t:ıı:on 
Gazetecinin 

oyunu 
f Yazan: MEHMED HlCRET 1 

Ceza mahkemeleri koridorunda bir 
a.tatı, bir :ru.karı sert ve asabi adım
larla l'ldJp cellJordu. !O :rqJarınd& 
ancall: vardı. Zayıf, buğday benizli, frı 
eli l'Özlü bir kadındı. Aracb sırada, U• 

liye ceza mahkemeslnln kapısı onü.n
den ~eçerken, kaşlarını catarak, kapı
nın yanmda bulunan, uaun boylu es
mer adama kindar naurlarJa bakı,J()r
du. 

Bir arattll:: a.sU,,.e ceu mahkem~lnln 
tam karıısmdald pencereye dotru tift. 
rüdu. Pencerenin yanına ı-ellnce dur
du. Ça.nta.sında.n blr t.aı.ı.ım k&iıdlu cı
kardı. Kı~ blr müddet bunları göz
den geçlrdl. Bir k.ısnunı ayırdı, dltcr
lerini yinl" çanta~ına yerl~Urd~ ve a
yırmış olduiu kiiıdl.arı tc-krar tetkik 
et.met~ koyuldu. 

"t'aııın.a yaR:laşınca, kadın başını 
kaldırd.ı, ruzlcrtnl g'ozJerime dJkti: 

- R.Je.a ed rim. dedi. Gördülıltrlnl
si. bildiklerinizi dotru sOyleyln
Kadının bu so:ıu b('...ni lıayrette bı .. 

rakmışh. 

- Beni bil ~ine MnıetUniz rallba 
efendim! dtdim. 

Genç kadın ;)'iıztirue dikkatlf' bakı
yordu. 

- Siz de şahid dtKil mi~iniz"! Gü .. 
lumsedim: 

- llayır, dedim. \°e kadırıd:l"ı cliii~ 

vasının mahlyelinl otrenebılDlf·~ Icin 
p 7alanı uydurdum: 

- SW l'eçenlerde de bir cun yfn,. 
burada görmü ·tı.1.m .• Kadın: 

- Evet, dedi. Duru~ın .. mııa o K\İ.11 
başlanmıştı, 

'w.tu. ~ını önune egdi, bir an du .. 
şiındü, sonra tekrar ban.~ dOndü: 

- Slziıı ne i'jinb: var burada? 
- Benim nti!. 
Gazetttl oldutumu oirenm i doi: 

ru değildi: 
- lfiç bir işim yok .. Arada sırada. 

entrre~n davalar& din1t:'mek için l'e4 
lirim.. 

- Bugün muhakememe devam C• 
dllef'f'lini ht"rhalde pı:t"tf°de okunıaf 
olacak. ınıı .. 

- llayır efendim •. İlk duruşma t<'l · 
sesi.nde, muhakemeniz.in talik tarihini 
not defterime ka7df'lmlşUm. Da.vanJı; 

pek. mühim ve meraklı oldufu i<"ln bu· 
&'Ün dinlemei;e l'eldim. 

Bir ara kadın içini «:kerek, şunları 
söyltdi: 

- Ah şu puteciler! ded.L. Duruş
mıya ilk &"eldliim ~dü4 Yine bur,,ü 
C'Hlniyon:fum. Yanıma bir l'enç sokul
du. Bana mahkemeye neden celdltl· 
mi sordu. Onun raset.ecl oldutunu bll
mtdlğim için, derdimi başından so -
nuna kadar anlatıverdlm. O bmzır he
rifle nasıl l&ıuttıiınu, nlf&nlandıiiıau, 
sonra aramızın nastl açıldıfını, beni 
neden ve nasal 7araladı.iım, hepstııl, 
h\ ı>sint... Delikanlı yanımdan aynlıc

ken, onun pzetecJ o1duiunu sezdlm 
amma, artık !şişten l'efınlşll. Erı..6 

l'Ünü cazeteıerden birinln mahkeme .. 
Jer sütununda .Kanlı bıçak• başlıklı 

bir yazı okudum. 

Guetedeıı kesilmiş bir üiıd ı>arra
sını bana uzattı: 

- itte ıunu.. dedi. venıw u.tıılıı 
Oka..maia betl•dım 

«~n ııeno. anlU'uuıa §lkuı bı. 
kavradan sonra, m.etreal SaJ:me7f bl..ı 
ııakla dört 7erlndeıı aiır suretle n.
rab;yaıı FahrlnlD dumpn•s•na •b 
aslb'e cea malıkem•fnde devam. .,. 

dllmlııtlr. Hıi.dluntn sebebi ............ • i 
Wttır. Saime bir &iiıı ~e damf • ı 
madan, B1U'lada bnhmau dana ol• 
lıınun 7anuıa &ilmlt ve orada iki t.F 
kalmıııtır. Gen~ bdm e-.lııo d6nımce; ; 
Fabrl ltendl.ıle bvp elmlt ve ..,,,.. ' 
bıçatını ~ekerek, ODQ 7araJa • . 
llllflır. Bu sırada, bdmm fUJ'adı .. 
serine, eve kOf&ll].ar. mücrtmı.a. he7e
cand.an ve ş•1km1tktan un.utm111 ol
doiu lamlı bıııatı clna7ot odumda 
bıılmllflanlır.» 

Blru sonra Saime ve Fabri mah· 
keme salonuna ctrdller. Ben de oulan 
laklb etttm. Şahidler sorp7a pelt:lldl, 
onl&rl dinledim.. Ve erte.I ,-önli, k"'9 
dınla konu.ştuklarmu ve claVU\l\JA 
mDhakemealnt tafallitUe ~azete.me Y"-•• 
dun. 

Evvdkl sün a.dllJ'ede 7ioe cesa 
malıkemtlerl koridorunda bir kane
peye oturmuş. blraa evvel dlnledJtim 
bir dava71 not ediyordum .. Yanuna bi
risinin yaklaşhiını hissettim, baktım 
Saime ..• 

Kadın halitce kaşlarını c;atmı , !"1-
temll nazarlarla yu.züme bakıyordu. 

- Bana mü.kem.mel bir oyun uynıs.
dınız bay pzetecl! 

Gülümsedim: 
- Mfedinh laa7an .. Ne yau:ı~:m

Mes1ek icabı .. 

Heı· gun bır papasın, bir mecz bun, 
hı ayazmada y = ahibe ve rahıbin 
ortay~ attı • kehanet ortalıtı velveleye 
\'l l t . 

imparator, surların bozulan yerle
rinı c..tvarda bulunan nıezar taşlarını 
st:.!terek kullandı. Ayni znı~da ok, 
sapan ve Gıre bütün silahlar gibi, Ye
saıti ınuda!aayi durmadan topluyordu. 
Avrupa ve Asyadan mümkiın olan bü
tı.in mühimmat ve erzakı, bilhassa buğ
day ve hubub::ıt, ayrıca zeytinyagı, 

toplıyabildikleri paralan hararetle İs
lanbula yığıyordu. 

Türklerin Edirnede dOktilkleri top
lardan bıri bin kılodruı daha ağır taş 
gülle atıyordu. Bu topun tecrübesi ya
pıldığı zaman Edirne ve civarında kı
nlmadık cam kalmamıştı. 

Daha böyle bir çok şeyler söyledi, kendisinin 
kat'iyyen paşayı aleyhime tahrik etmedi~ni, bu-

- Paşadan ayrılınız, benimle evleniniz!. •••••••••••••••••••••••••••• 

Ahalı, kıl' c vııhdet ne lanet edıyor .• 
\ k ge en tabıl şeyleri bırer muci ... 

ddederck p pa tar r• r .. olruı~ara 

t'cr y ğdır ..f r :fu. 

g nı 

ı-.crkes en ı: ak bır h!disel 
ır emr tluhi ua.d eı hale 

Uı..nunla beraber, ı:: parator asıl • 
tadf".,gan 51.1! ı.: ın başlıca azası, "Bhali
n n cı a mkftr bır kı mı, bu saçılan 

İmparator, her taraftan isti1'ldad e
diyordu. Moraya, Papaya, garb dev
letlerine, uzak ve yakın Prenslere el
çiler yollıyıırak İstanbulu Türklerin is
tilisından kurtarmak için taleblerde 

Pad<şah ve maiyeti butün bir mdkı 
sedakatle çalışırken, Bızans im.para -
torunun maiyeti de yalnız din kavga
larile değil, ayni zamanda da lursız -
lıkla meşııul idi. 
İmparator Kostantinin surların ta

miri Jtin memur ettiği iki Amir, Jagari 
ve Neofitos ismindeki papazlar İstan
bul kalelerinin tamiri için verilen pa
raların büyük bir kısmını aşırmışlardı. 

(Devamı var) 

' günkü hadiseden haberi olmadığım temin etti. 

Fakat, benim bütün bunlara inanmama imkan 
var mıydı?. Sabahleyin bazusu kuvvetile yapmak 
istediğini, şimdi dili, eğik başı ile yapmak istiyor, 
kendisini sahnede zarınecliyordu: Hiç aldırmadan. 
tekrarladım: 

- Geçen geçil Bundan sonra böyle ~eyleıı 

olmamasına dikkat ediniz. 
Bir saniye durdu. 
Yine, ben söylodimt 

- Benim de servetim var. 
- Mutlaka mes'ut olacaksınız, 

- Ne istiyorsunuz. söyleyiniz, onu yapayım!. 
Bu çerçevelerin içinde daha neler söylemedi, 

neler?. Fakat, ben kestirme cevaplar vermekte bi
;rebirdim, hele, en son: 

- Ncd.iın Bey. Bana. hayalden bahsediyor • 
ırunuz, görüyorsµnuz ki sıkılıyorum. Bu tarzda Iro
ııuşmanızdan ilıoş!anınıyorum. Haydı gidiniz. bun
lan unutunuz, rahatınıza bakınız ... 

(Devamı 11C1r). 

Satie maznunları 
edildiler 

tahliye 

2 şer bin ltra kefaletle tahliye
lerine karar verilen sabık Satıye 
davası maznunlarından Denizbank 
sabık umum müdürü Yusuf Ziya 
Öniş, umum müdür muavinle= -
den Tahir Kevkeb ve mezkılr ban
ka muhendislerinden Neşet Ka -
sımıril bugün öğleye doğru nakdi 
kefaletleri yatırmışlar ve serbest 
bırakılmışlardır. 
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Londra ve Parisin en meşhur j 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan-
tazi rodier, moreau, harris, 
tweed ve saire YÜNLÜ KU
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, 

cins ve renklerı Beyoğlunda 
BAKER mağazalarında her 
yerden miisaid ~artlar ve ucuz 

fiatlarla satılmaktadır . .... , ............................. . 
DEVREDİLECU: İHTİRA BERA.Ti 

cTauilr.I hava Te pz usulü ile mu· 
mi atan eallhal n.u1.7e veya buna mü· 
muU ılWalaruı bal .. lllt hasılasını 

arttırma •e llaMUl:J'eti iemJn edtrek 
baı .. uı. nuıclımuıa lllabelen dalı& kıA 
namIDlaruı latlm&llDI ve ıUi.b 11klell

ala l&dlllal ktlaJ7& maJuwı PDb 

bklwıCaki ihtira lpla &immıf Oi&'l 

13/1/tU tarih n lHt namaralı llttlfa 
... ........,. lllllva eUlil hulıulı bu kcrre 
lıafkuuıa devir Ye 1ılluı leaclı Tirlll-
7ede mnlıll tın. ilo7malı loln icara 

ılahl TerllebU-ti ıMllf edUatkle ol

aüla .. ·- tula ........ , tdı.
... latllreıılorln Galal..ıa, Aıılao Han 

SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu lstiklat Caddesi 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

No. 28 Tel. 43Ş49 

lnellıatl-la11JD&r&lanmiiracaaı 

e7Jemeı .. ı llAll .ı .. ~ .. ~·==========,.!.== .... =--==--===-=====--.... ====-=====...,=-=m=-==..,.-=======..,.,..;:;...=======-================================================================================-=====================-

HASAN Deposu Müdüriyetinden: 
Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada Ha
san Glüten mamulatının ve Hasan Öz!ü 
Unlarının 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 müstahzarah· 
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 müşterHe
rine ilan olunur. 

·----------------------

.-~~~~~-~,~~~~~~~~~~--~--. Dr.lhsan Sami 
Devlet Demlryolları ve Limanları stafil$kek Aşısı 

lfletme U. idaresi llinları istafilokoklardan mütevellid 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk
Şeker naklıyatı ;ç!n D. D/143 numaralı yeni bir tarife ihdas edil-

altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
miştir. Bu tarife lfi/9/1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. cild hastalıklarına karşı pe.k 

Fazla tafsilat iç;n istasyonlara müracaat edilmesi. ,4470. •7230• 
tesirli bir aşıdır. 

Yeni Mevsim Dolayısile • 
ELBiSEYE DAiR IHTIY AÇLARINIZI 

Şimdiden Galatada Meşhur 

EKSELSİYOR * * D vonvolıı No; 111 
Muhammen ::ıede'i 15000 lira olan 30,000 metre mikabı oksijen !-tiiiiifi~~~iiij=-iji-·j· iiii-i-i 

28/9/1939 perşembe giınii saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ida Büyük Elbise Mağazasında 
re binasında satın a!ınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1125) iiralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettif:i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ka
dar korrisyon reösliğ •.r verme~eri lazımdır. 

Şartnameler paraşız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliginden dağıtılacaktır. (7226) ... 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan 100166 kilo vagon ve estekat 
inşaatına mahsus dem:r 26/10/1939 perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ank•rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Beyoflunda BAK ER mafazaları 
En b 1rinci İngiliz ve Fransız 

kumaşlanndan mamul TRENC
KOTL.'1.R, Gabardinler, Palto
lar, Tü\•etler, Spor ve !antazi 
kostümler Pardesüler her yer
den müsaid şartlar ve ucuz fi
atlarla satılmaktadır. Çeşıdler 

bozulmadan evvel ihtiyacınızı 

BAKER mağazalarından temin 

Her yerden UCUZ ŞIK ve DA YANIKLI 
alabilirslnlz. 

ERKEKLERE MAHSUS 

Her Cins INGILIZ MUŞAMBALAR! _ 
Her Renkte Su Geçmez ve kayar LODEN PARDESULERI 
{lmpreğnol ) 
Her Cins ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumaşlarla iki prova ile ıamarlama 

PAROESO, PALTO ve KOSTÜMLER yapılır. 
KADINLARA MAHSUS ediniz. 

Bu işe g.irr.ıek i>t.yenlerin (5500) liralık muvakkat teminat ile ka- iıı••••••••••••
nunun tayin ectıği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka-

1
- Gayet zengin Çeşit ve SON ~ODEL üzerine iPEKLi 

~UŞAMBALAR HER nevi YUNLÜ ve GABARDiN 
PARDESÜLER. dar Komisyon ReisFgine vermeleri lazımdır. j 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (7Q98) 

İstanbul İkinci İcra l'lemurluğundan: 

Kartal kazası civarında Maltep'e Yahboyunda 54 numaralı evde mukim 
iken halen ikametgfıhı meçhul bulunan CEMİLE FİRDESE. 

Alacaklı hazine tarafından asliye dördüncll hukuk mahkemesinden istihsal 
edilen 4/11/936 tarih ve 61 esas numarasile mahkümbih 1551 lira 70 kuruşun 
tahsiline mütedair iltim icraya edilmesi üzerine ikametgahınıza gönderilen 
icra emrine ikametgfıhınızın meç-huliyetine dair verilen şerh üzerine icra hfı.kim-
1.igince icra emrinin bir ay müddetle il3.nen tebliğine karar verilmiştir. 

Tarihi i1findan itibaren bir ay zarfında icraya müracaaUa hükmün rizacn 
infaz etmeniz ve mal beyanında bulunmanız lhımdır. Bu müddet zarfında ait 
olduğu makamdan icranın aeri bırakılması hakkında bir karar getirilmediği 

takdirde cebri icra yapılacaiı ve bu mildet zarfında mal beyanında bulunulma
dığı takdirde icra i!lAs kanununun 76 ve 337 inci maddeleri hükmü tatbik edi
lecektir. 

37 /2679 sayılı icra emrinin tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet 

ANKARA RA YOSU 
19.05 Mıizlk (Dans mü.ılfl) Pi. Saaı 
19.30 Türk mlizli"I (Fasıl heyeti). Sa
al 20.15 Konuııma. Saal 20.30 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. Saai 20.50 Türk mllzliL O
kuyanlar: Semahat Özdrnses, Mah
mut Karındaş, Çalanlar: Cevdet Çai 
la., Zühtü Bardakoflu. Eşref Kadri, 
Kemal Niyazi Seyhun. Saat 21.30 Ko
nuşma, Saal 21.45 Müzik (Solistler.). 

Saal 22.00 Müzik (Radyo orkeslrası) 
Şef Hasan Ferit Alnar. Saat Z3.00 Son 
ajans haberleri, zirA.t, esham, tah
vllil, kambiyo - nukul borsası (!lal). 
Saat 23.20 lllii.ılk (Cazband Pi.). Sa
at 23.55 - 24 Yarınki program. 

i!Anen tebliğ olunur. (937/2679) ı----

Teknik Okulu Müdürlüğjinden: 
1 - Yıldızda hulunr.n Okulumuza aid 12980 lira tahmin bedelli 14 

kalem dolap, masa, sıra ve sair mobilya kapalı zarf usulile ihalesi ya
pılmak üzere 18/9/939'.arihıne rastlıyan pazartesi günü saat 15 de eksilt 

1 

meye konmuştur. 

2 - İlk temim:! 974 liradır. İsteklılerin ilk teminatı yatırmak ve 
şartnameyi görme:.: üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okula ve 
mezkur gür.ne 2490 ı;r yılı kanunun tarifatı dairesinde ve şartname mu
cib. tartim uieceklel"i teklif mektuplarını eksiltmenın yapılacağı yük
sek Mühendis mektehi muhasebesindeki komisyona makbuz mukabilin
de verı<elerı liızımdır. 

Postada vakı "11cak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. (6832) 

•-----mıll!'""!"' .......... 

l=========--~~~~~~===---Kd:~~~ ..... Iİİİ9~· Sahıbı ve neşriyatı idare eden • 
Baş muharriri 

l TE:\I İZZET BESİCE 
Son Telıraf 'lalbaası 

ÇJCUKLARA MAHSUS 

MUŞAMBA, PARDESO, PALTO ve KOSTÜMLER 
Rekabetsiz Fiyatlarla Gal•tada: 

Ekselsiyor 
BUyUk Elbise Mağazasında Bulacaksınız. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1- Yeni talebe kayıt muamelesine 1 Eylülde başlanacak 30 Ey· 

lülde ntlhayet verilecektir. 
2- Orta mekteb mezunları imtihanla, olgunluk imtihanını ver· 

mi§ lise mezunları imtihansız alınır. 

3- 22 yaşından büyük olanlar okula kabul edilmezler. 
4- Kayıt olunmak istiyenlerin: Okul Müdürlüğüne yazacakları 

istida, nüfus hüviyet cüzdanı, mekteb diploma veya tasdiknamesi, ta!l'l 
1 teşekküllü bir hastanclıen sıhhi heyet raporu, aşı kağıdı, iyi hal kağı· 
dı ve 12 adet Viktorya eb'adındafotoğraftan ibaret evrakı kayıt 
müddetinin sonuncu günü akşamı na kadar her gün saat 9-12 arasında 
Yıldızda bulunan okul müdürlüğüne vermeleri veya işbu günün akŞ3 
mına kadar okul müdürlüğiine vasıl olmak üz.ıre posta iadeli taah· 
hütlü olarak göndermeleri lilzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler 
mazeret olarak kabul edil:nez. 

5- Teşrinievvelin "Ik günlerinde yapılacak dühuı imtihanı gün• 
!eri ayrıca ilan edilecektir. 

6- Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin okul idaresine baş vur· 
malan. (6562) 

YENİ PLAKLARI 
Yazan: l'ılAYNE - REİD ÇOCUK ROMANI No. 22 HAMİYET 
Ertesi sabahı çocuklar iple çeki-ı 

)Orlardı. Sabah olunca evvela ders 
::ı:aptılar. Esasen kahvaltıdan son- 1 
Ta yola çıkacaklardı. Hanri ile 
Frank sessiz sadasız çalıştılar. Ma
Tİ öğretmenliği ciddiye almıştı, 
Güco'nun yakasını bırakmıyordu. 
Alfabenin ilk yedi harfini ezber
Jetmeğe azmetmişti. 

Nihayet Güco bütün zekasını 
'Sarfettı. hafızasını topladı, A dan, 
G ve kadar harfleri ezberledi. Gö
rrtlnce de tanıyordu. 

Kah,·altıdan sonra Bayan Rolf 
ata bindi, iki küçüğü Rolf ile Gü
co'yu kucaklarına aldılar, Hanri 
·ile Frank bir sopaya geçirdikleri en 
büyük kaz"•.u taşıyarak yola çıktı
lar. Kas\or ile Dollüks önden ko -
şuyc rlardı. Kampı Allaha emanet 
edip uzaklaştılar. 

Bayan Rolf etrafına bakıyor. 

her an değişen manzaraların kar -
şısında aman ne güzel diyor. Öte
kiler Bayan Rolf'ün gördüklerini 
görmüyordu. Kadın bir aralık 
dedi ki:, 

- Sizın zihniniz tu~la meşgul 
oldl..i Halbuki ben öyle bir şey 
kc<fett.m ki, Tuzlu memba kadar 
değerli, dönü te söyler•m. 

Çocuklar annelerinın esrarını 
almağa çalışılarkcn, aJ!açların ara
sından bir hayvan fırladı. Ve on
lara hiç çekinmeksizin katıldı. 

Bu kedi büyüklüğünde, uzun tüy
lü bir hayvandı. Biraz sonra dur
du, dilini çıkararak baktı. 

Hanri kendini tutamadı, sopanın 
ucunu bıraktı. Hayvan bir sıçra • 
yışta geri gitti ve durdu. Bunun ü
zerine köpekler hücum etti. 

ıı;ayvan önde, köpekler arkada 
koştular. Biraz sonra hayvan sus-

"1.~-~ • 
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A X 2191 lzmir Fuarı 
Hatay Türldisli 

SEYYAN 
A X 2190 Zehr~ - Tango 

Cemıle • Tango 

«Palais glide» 

B O 5325 
Yeni dans pliik• 

«Palais glide» 
Rorsey, llor.ıey 

SAHİBİNİN SESİ 
ve · '.: :ı.ıı .. '.~('~~~·s~~{>)\.-..,\: ~ . ~~~.t~~ 

· ·i:.:~.:~·:·:~·.:;~·=!::r~~.-~:·t~i.t:\~;::~~:·~~- •·-------------------------~ 
J..IQLANT5~ BAN~üNiToprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 

acentalarında 

N ':tı/. Muhtelif eb'adda cbin• adet bO§ at.yon sandığı pazarlıkla satılacaJ<tır. o;; 
• • ~ek istiyenlerin her &ün Perıem!J::~"''- ... ı'ındaki dt>pomuza1 paıarhja iıtirak • v 

---------------------------------------ceklerin de 18/8/838 pazartesi ıaat 15 de Liman Hanındaki ıubeınl&e ıxıQrll.,.-
ları. •7311> 


