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Kı\Rı\SEVDAYA DÜŞEN 

GESÇ VE ATEŞLİ AŞIKLAR 

Böyle zamanlarda. da, b34wda. aşk 

rüzgarı esenler var. Dün bir gazete u .. 
zun uzadıya yazıyordu: Henüz 18 ya .. 
şında bir mekteb çocuiu, 14 yaşlnda 
bir kızı delice se\•miş. 14 yaşmdaki 
kıza eskiden «parmak kadar çocuk• 
derlerdi. 

?\eyse. uza.tınıyallm .. İki sevdalı, du· 
man bürüyen başlarını birbirine daya
mı~lar, düşünmüşler: 

- Ne yapalım?. 
Tıpkı Leyli Ue Mecnun giDi .. 
Kız toYle demiş: 
- Sensiz yaşıyamam .• 
Erkek cevab vermi.j: 
- Beıı de öyle .. 
Karar vermişler: 
- Ö,yle ise, e\.ienelim .• 
Fakat, düşünmüşler ki, evlenmek i

çin yaşları müsaid değildir. 
- Öyle ise kaçahm, demişler. 
Nihayet, başlarını almışlar, İstan -

'ı•ldau kaçmışlar .. Dağ, tepe gitmiş • 
ar.. Fakat, nihayet yakalanmışlar ... 
llmdi. bu {!oeukların vaziyeti tetkik 
dlliyor. Çocuk olmak, ne tatlı şey!. 

ÇEK :\tİLLİYETPERVERLERİ 

8l1RADA DÖGÜŞtiRKE:oi ... 

Çek istiklili yeniden temin edilecek .. 
Çeklerden alaylar teşkil ediliyor •• 
Barbedecekler. vatanlarını istllidan 
kurtaracaklar •• İna-ilizler de, Cekosıo .. 
\.'akyaruu yeniden hayata dofacatını 
1i,ylü1orlar. Vatanperver Çekler takdi
re liyıktır. 

Fakat, bir de Beneş ceııabları var. 
Eski Çek Cumlıurreisi.. O zat, şimdi 
Amerlkadad.Jr. Gayet rahat .. Konforlu 
apartımanlarda, vUJilarda oturuyor. 
Çamlıklarda otomobil .-ezintileri yapt-
101·. Çek milli3·etperverleri, Avrupada. 
•öiüşecekler, canlarını feda edecek -
ter, ınemleketi kurtaracaklar. Sonras 
Beneı;e: 

- Buyurun efendjm, başuuıza ,C'e

çiniı, diyecekler .. Ve Beneıin bütün 
bu kıyamet günlerinde yaptıiı iş, Av
ııtpaya. telgraf ~ekmekten, mesaj gön .. 

dermekten ibaret olacak? 
Ne fllfl. memleket! 

8ELEDİYE BİR LÜGATCE 

'NEŞRET~IELİDİR 

Dün yine bir başka gazetede Emi-

İJ[I) ı\l\I: 

Ebüıziyazade Velid İtalyanın ne ya
pacağLnt soruyor. Diyor ki: «Bizim ka
naatimizce bir kere İtalya bile, yani 
Jnu tek başına idare eden ~lusolini bi
le yarın ne yapacağını bilmemektedir. 
H:itler Lehistana girdikten sonra, Mu
Jolini için artık hıidisata h.ikim olmak 
~an1anı geçmif11 bilakis h8disata tAbi 

, >larak, onun sürükliyeceği yere git
nek mecburiyeti hasıl olmuştur.> 
TAN: 

Sadri Ertem, Sovyet .. Alman ademi 
ecavüı muahedesini her tüL·lü riva
etıere bakmıyarak, bu iki devlete 
tarşı cephe kurmuş olan devletlerin 
'tıen!aatleri çerçevesinden tetkik et .. 
'nek lf&zımdır, diyor. Sovyetlerin et .. 
·ata işaa edildiği gibi Polonya ve Ro-
anyayı taksim etmesine imkan yok

ur, Realist bir gözle bakılırsa, ademi 
ecavuz muahedesinin metni değil, 

uhu alakadar devletlerin rnenfaalle
ini korumak için yeniden tertibler 
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ı. Fakat bir sigara yakar 
ibi insan öldüren bu kadar soğuk
anlı bir katile daha hiç rastla -
ıamıştı. 

Maksi konuşuı· gibi: 
- Haydi su ağacın altına! dedi, 

n ıyi yer orası! 
Bu sözler birdenbire müthiş bir 
ıana almıştı. Demek ki gangister
•r bu tenha yerde daha birçok 
ımseleri öldürmüşlerdi. Maksi bu 
:m sözleri, sanki Templar'ın !oto
rafını alıyormuş gibi, gayet tabi! 
lr tavırla söylemişti. 

Aziz• bir an tereddüd etti, so
ı yüriimeğe başaldı. 
Ölümle tehdid edilen bir ada -
ın tabancaya niçin itaat ettiğini 
mel: dah aiyi anlıyordu. 
Templar iki adamın arasında 
acın dibine geldi. Büyük bir me
agacı ... Arkasını ağaca verdi. 

angister adeti mucibince, Temp
r'm son tuvaletini yapmağa baş
dılar. 
B:r defa gö,ğsünün bütün düğ -
elerıni çözdüler, gravatını çı • 
ırdılar, göğsünü iyice açtılar. 
Maksi dedi ki: 
- Bazı tipler var, çelikten ye
k giyiyorlar, kurşun işlemiyor. 
nun için seni de muayeneden 
çiriyoruz. 
Maksi şimdi Tempları' silahla 
hdid eden bir kişi idi, öteki düğ
eleri çözmekle meşguldü. Şoför 
beş metre kadar ileride. motör 

pağını açmış, eğilmiş, bakıyor-
1. Demek ki o motörile meşgul-

nönünün imarına dair gördüğüm bir 
havadisin içinde «refoş» kelimesini 
rördüm. o gazet~nin yazdığına göre, 
Eminönünde müteaddid «r~foş• lar ya
pılacakmış .. Ayıb değ'U ya, bu kel~me
yi anlamadtm. «Bilmemek detn, öi .. 
renmemek ayıb» fehvasuıca, Belediye 
İmar müdürlüğünden soruyornm: Bu. 
ne demek?. Bana kalır~a, İstanbul 
bem$ebrileri, şehrin imar hareketle
rini vukufla takib edebilmek için, be
lediye, bir de .lügatçe• neşretmeli -
dir. Yoksa, nasLlsa öğrenebildiğim şu 

meşhur «refüJ» kelimesi urefoş» uu 

muhaffeti midir?. 

MAYOLU GENÇ KIZLARIX 

SIRTINDA Gı\Z MASKESİ 

POLiS 
VE 

MAHKEMELER 

Alacak 
Yüzünden 
Alacak yüzünden hemşerisi Ahmed 

ile kavga eden, onu döj·en ve yüzün
den yarahyan Konyalı kahveci Basa
nın muhakemesine, dün üçüncü sulh 
ceza, cürmümeşhud mahkemesi baş

lamıştır. 

İddiaya nazaran, kahveci H.asan, ev .. 
vel.ki gün, Sultanahmet parkı yanuı
da tesadüf ettiği arkadaşı Alımetten 

alacağı olan bir buçuk lirayı istemiş, 

Ah.met vermeyince, ona fena sözlerle 
hakarette bulunmuş, bildhare de hid .. 
detini yenemiyerek. hem.'jerisini yiiSon gelen Avrupa mecmualarında 

garlb resimler gözümüze ilişti. Lond- zünden yaralamıştll'. 
Suçlu Hasan mahkemede suçunu ın .. rada, Hayd Parkın Lidosunda. banyo 

yapan genç kızlar, küçük çantalar i- kir etmiş ve şunları söylemiştir. 
1 c- Ahmetten paramı istedim, bor .. çinde, bir de gaz maskesi ta,ıyor ar. 

P k d 1 1 ge'lç kızl.r.. cunu inkar etti. Bu para meselesinden ar ta o aşan mayo u ..-
kendisile münakaşaya başladık .. Ahbakıyorswıuz ki, hepsinin çıplak omuz-
met kızdl, vurmak için üzerime saı .. larında, birer de küçük çanta sar .. 
dırdı, ben geriye ,;ekilince düştü, kaşı kıyor. 

Bu ihtiyat tedbiri fena birşey de- yarıldı. Yoksa ben onu yaralamadım.» 
iil!, Fakat, şu modern harb insanları Sorguya ,;ekilen şahitlerin hepSi de 

Basan aleyhinde şehadette bulwı.muşne gülünç hallere sokuyor. Sarışın, 
Jardır. l\fahkeme suçu sabit görmüş, mavi l'ÖZIÜ, uzun boylu, sportmen ya .. 
Basanı 1 ay yedi gün hapis cezasına pılı, ıastik vücudlü Londra dilberleri--
malıkôm etmiş, tevkifine karar vernin, ~ıplak _strtlarında gaz maskes_I!_. 1 
miştir. 

Aşlk ve sevdah şairler kadın tasvırı ...;;;;;;:~;_-------------
yaparken, nerede ise, gaı: maskesini de 
anlatacaklar .. 

ÇEMBERLAYN BU SEFER 

ŞEMSİYESİNİ ALMADI 

Ajanslar, büyük bir ehemmiyet ve 
clddJyeHe şunu haber veriyorlar: 

cÇemberlayn, eV\•elki g-ün Pariste 
toplanan harb konseyine giderken meş
hur şemsiyesini yanına almamıştll'.» 

İngiliz Başvekilinin şemsiyesi meş

hurdur. Daima yanulda taşır. Bu da, 
Çemberlaynw ne kadar ihtiyatkar oı .. 
duğunun bJr delilidir. Çekoslovakyayı 
Almanyaya terkeden l\Iünih konferan
sına giderken, Çemberlayn, şemsiye .. 
sini yanına almaşh. 

Demek ki, arhk, Çemberlaynin ih
tiyati. hareket itiyadını bırakhğını, so
nuoa kadar harbe karar verdiğini şem .. 
siyesini bll'akmasından anhyabiliriz. 

AHMED RAUF 

vücude getirmelerine mani değildir. 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi başhyan harb karşısln
da Türkiyenin vaziyetini tetkik edi
yor. Diyor ki: cBu harp, Almanyaya 
göre mucib sebebleri itibarile yalnlZ 
bir Alman - Leh ihtilafına münhasır 
bir harb olarak ancak bu dairede her 
hangi bir neticeye varması gözönünde 
tutulduk<:a k<lr ve zararı mahdut ka
labilir. Fakat harp dairesinin büyü -
mesi yalnız ve ancak ziyanı çoğaltır.> 
VAKİT: 

Aslm Us, Türkiyenin askeri nokta
dan harp dışında olduğunu, fakat ik
tısadi noktadan harp dışında kalmak, 
hiçbir memleketin elinde olmadığını 

söylüyor. Her memleket az çok ikh -
sadi harb dairesi içindedir. Bu itibarla 
Cumhuriyet bü.kUmeti icab eden ilk 
tedbirleri almıştır. Bu bir başlangı;;tır. 
Avrupa harbinin uzun devam etmesi 
ihtimali karşısınd~ alınan tedbirler 
genişletilecek, daha e. aslı iktısadi rrıü-

dü. Tempiar tam mlisaid zamanın 
geldiğine hülonetti. Artık bun - ' 
dan sonra başka ftrsat beklemek 
zamanı kalmamıştı. 

Teplar, sanki Co'ya yardım et
mek istiyormuş gibi. sola doğru 
eğildi ve sol kolu biı' ~imşek 
sür'atile uzandı, Şiddetle Con'nun 
sol bileğini yakaladı. Gangister 
bu ani hamle karşısında şaşırdı. 
fakat bir m;treden Templara ateş 
etti. Kurşun ge_çti. 

Templar ayni zamanda, Co'nun 
burnunun ortasına öyle bir yumruk 
indirdi ki, burun kemiklerjnin ça
tırdadığı isitildi. Co bir hırıltı çin
de yere yuvarlanmak üzere iken 
Templar hemen kendini tuttu ve 
onun vücudünü Maksi'nin kur -
şununa karşı siper tuttu. 

Fakat ayni zamanda bir el silah 
patladı ve Templar sanki sağ om
zundan birisinin şiddetle vurma
sına benzer bir his altında kaldı. 
Az sonra omzunda müthiş bir ız
tırap duymağa başlamıştı. Sağ ko
lu tırnaklarına kadar uyuşmuş gi
biydi. Con'nun baygın vücudünü 
daima kendisine siper kullanıyor
du. Hatta haydudun elindeki t ... 
bancanın elinden düştüğünü de 
hissetmişti. Ah şu yere düşen ta
bancayı, oracıkta gebermeden e
line geçirebi.Uıe ... Vurulmuş ol • 
duğunu hissetmesine rağmen, he
nüz kuvvetlerinin verinde oldu • 

Sığınak nünıuneleri 
Modern bir sıJlınağın şeklini hal

kımıza göstermek ve bu suretle ev 
veya müesseselerinde sığınak yap
tıracaklara en son sistem bir nü
mune olmak üzere Kızılay umumi 
merkezi tarafından muhtelif şe -
hirlerde modern sığınaklar inşası 
kararlaştırılmıştır. 

Bunlardan birincisinin Ankara
da Yenişehirde yapılmasına baş -
lanmıştır. Yakında şehrimizde de 
ayni inşaata geçilececck:..:t_iı_·. _ __ _ 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* İktısad Vekili Hüsnü Çakır dün 
Sümerbank İstanbul şubesine gelerek 
fabrikalarımızın ç:alış rnaları, ham lnad
de ve işçi meselelerile meşgul olmuş
tur. Vekil yarın Ankaraya dönecektir. * Belediye sarayı için jnşa edilecek 
yerde yapılacak istiml<lkler için me
nafii umumiye kararı istenecektir. * Teşrinievvelin birinde Silivride 
açılacak hayvan sergisine Trakya u
mum mürettişi ve Trakya valileri da
vet edihnişlerdir. * İlk mekteb başmuallimleri, ilk 
tedrU.at müfettişlerinin de iştirakile 

Birinci ilk mektebde toplanarak yeni 
ders yılına aid muhtelif rncseleleri gö
rüşmüşlerdir. 
.......... ~ .. .. - ,,, ,. ... ,.. ,,, ,,, '"' 

dafaa teşkilatı vücude getit•ilecektir. 
YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın garp devlet
lerinin harp gayelerinin ne olabilcf'e
ğini soruyor. Almanlar İngiliz ve Fran
sız topraklarına tecavüzden çekiniyoı·
lar. Gelen telgraflar garp devletleri -
nin bu oyuna aldanmadıklarını gO.~· 

teriyor. Lehistan harbi şimdi Çekos
lovak ıneselesini de kurcalaınakt<.ıdır. 

Bu harp Çekler için dolay15ile bh· 
nirriet teşkil ediyor. İngiliz Başvekitı 
ve Hariciye Nazırının naziliğin irrh: . .ı;ı 

hakkında söyledikleri sözler. Aln1an,rr 
için müthiş bir darbedir. Eğer İngil~ 
tere ile Fransa tehlikenin kendi .\':a91-
larını çalmadığını düşünerek da11r. ~i
yade gaflet ve n1üsamaha göstt:ır·.f'·l· 1·

di, muhakkak ki nasyonal sos1·.:ı~iı:m 

müthiş gayelerine erecekti. 

ğunu hissediyordu. Yalnız hır sa
niyenin binde biri kadar baygın
lık 11,österırteğe gelmezdi. 

Fakat bu sırada Mak;;i ne ya
pıyordu? 

Templar hamleye geçtiği zaman, 
dört adım ileride ve biraz solda 
bulunuyordu. Templar'ın ilk yum
ruğu Co'.vu öyle biı· vaziyete ııe -
tirmişti ki, Maksi ateş etseydi ar
kadaşını vurmuş olacaktı. 
Şimdi Templar bir taraftan Co- . 

nun vücudünü kendisine siper o
larak kullanıyor, bir taraftan da 
yerdeki silahı alma,ğa çalıoı.vordu. 
Fakat kolunun ağrısı, daha uzun 
müddet gangisterin vücudünu si
İ)er olarak kullanmasına maan: o
lacaktı. 

Birdinberi eğildi, tabancayı al
dı ve mütemadiyen Co'nun vüç.u
dünü sağa sola sallayıp siper ha -
!inde kullanırken sesini yükseltti: 

- Maksi Allahına dua et, sana 
iki dakika izin v<>riyoru.m. 

- Maksi şoföre bağırdı: 
- Hunk! Nerdesin be hergele? 

Nerdesin? 
Templar, haydudun şoförü ça

ğırdığını anlamıştı. Eğer şoför de 
gelirse. o zaman Templar'ın işi 
bitikti. Haydud tekı-ar bağırdı: 

- Hunk! Hunk! 
Haydud gözlerini Templardan 

a.vu·mamak ·için başını geriye çe
çevirıniyordu. 

- ~l 1 ~) bti •) !i j[J~ Eminönii 
Un kapanı I~ 

Maske 
satışları 1 Cephe gerisindeki harp 

Sahilde bir kilometrelik 
rıhtım yapılacak 

Prostun hazırladığı imar pro • 
iesine nazaran Eminönünden Un
kapanına kadar açılacak geniş as
falt caddenin tamamen sahili ta
kib etmesi tensib olunmuştur. Bu
nun için de mükemmel bir rıhtım 
yapılacaktır. 

Yeni rıhtım ve caddenin uzun -
luğu bir kilometre olarak tesbit e
dilmistir. Belediye imar işleri mü
dürlü~ü bu yolun istimlak harita
sını hazırlamak ve hududlarını da 
tayin ederek dün istimlak mü -
dUrlüğüne vermişlerdir. 

Beledye reisliği, bir atraftan E
minönü meydanının tanzim işi de
vam ederken diğer cihetten şeh -
rin en islek bir iş ve ticaret mer
kezinde· bulunan bu yeni cadde
nin sür'atle açılmasını kararlaş -
tırmıştır. Bu münasebetle istim -
lak müdürlüğü yıkılacak dükkan 
ve hanların sayısını hemen yeni 
haritaya göre mahallen tesbit e
decektir. Bilahare yıkma işine 
sür'atle başlanacaktır. 

Bu suretle .Balıkpazarı• nın 
darlığından dolayı meşhur kala • 
balığı ve araba, otomobil izdihamı 
ile ticari nakliyat zorluğu da tarihe 
karışacaktır. 

Tapudaki mahkemeler 
gümrük binasıua taşınıyor 

Sultanahmeddeki tapu idaresi
ne taşınan mahkemelerin adliye 
binasına uzaklığı hakkında avu -
katlar tarafından Adliye Vekaleti
ne yapılan müracaat üzerine biz
zat Adliye Vekilimiz Fethi Okyar 
da dün bu işi mahallinde tetkik 
etmiştir. 

Neticede mezkur mahkemelerin 
sür'atle Sirkecideki gümrük bi -
nasına nakli kararlaştırılmıştır. 
Nakil işine hemen başlanacaktır. -

Mete caddesinde 
bahçesi 

çocuk 

Ordularda A 

manevı 

kuvvet 
Bir ordunun en büyük kuvvetlerin .. 

den biri de manevi kuvvettir. 1"1anevi
yatı bozulmuş olan kıt'alar harbede .. 
mezJer, ellerindekj silihlart kullana
mazlar. Polonya ordusu, bu bakımdan 
çok takdire layık bir cesaret göster • 
mektedir. Değme milletlerin ordusun
da. maneviyat denen şey kadar kud -
ret yoktur. 

1914 harbine başlıyan Kayserin Al
man ordusunda maneviyat yoktu, de
nemez. Fakat, 1939 naıi AJmanyası -
nııı kıt'aları ordusunda ınaneviyatın 

o kadaı· kil.fi olmadığı, uıaktıı.n dahi 

anlaşılıyor. 

Meselii., Alman şefleri, birçok ha
kikatleri, ordudan saklamağ"a. lüzum 
görüyorlar. Gelen haberlere göre, Po .. 

Jonyada çarpışan Alman kıt'ala.ruıa, 

İtalyanın da. beraber haı·be girdiği, 
Hatta Sovyetıerin kendilerile birlik 
olduğu söyleniyormuş .. Bwıa mukabil 
de, İngiltere ve Fransanın Almanyaya 
barb ilii.n ettiği gizli tutuluyormuş .. 

Yine. dünkü haberler arasında en 
şayam dikkat olanı şu idi: İnglliz tay
yarelerinin attıkları beyannameleri 
okuduğu görülen herhangi bir Alman 
derhal idam olunacakmış .. 

Ordu içinde ve şehirlerde, Alman 
propaganda nezareti akıl ve hayale 
gelmiyecek şekilde çalışıyor. Fakat, 
bütün bu mesainilı semeresi devede 

kulak kabHhıden kalıyor. Yani, nazır 
ekselans Göbels, müsaadelerile, bu 

işte muvaffak olamamaktadır. 

Bütün bu hidiseler, Alman şefle -
rinin, kıt'aların manevi kuvvetine, şu
uruna güvenemediklerini isbat eder. 

Binbir tekayyüdata rağmen, ı:-izlen .. 
meğe çahşllaıı bakikatlel'i her Alma
nın, ue yapıp yapıp öğrendiğini kabul 
etmek lizımdır. Zaten, Alman şefleri 

de bunu nihayet idrak etmiş bulunu
yorlar. I\lareşal Göringin son söyledi
ği nutuk, yıllardır çahşan nazi ı,ropa

gandasınnı iflisının ith·afı değil mi

dir?. 

llEŞAD FEYZİ 

Kundak çocukları için de 
maskeler yapılacak 
Kızılay umumi merkezi, zehirli 

gaz maskesi satışlarının gördüğü 
rağbet üzerine evvelki gün yeni -
den iki yerde de mas~e satışına 
ba'şlamıştır. Bu suretle maske sa
tılan yerler 17 den 19 a çıkmıştır. 
Diğer taraftan şimdi satılmakta 

dlan maskelerin yalnız büyüklerin 
işine yarıyabileceği görülerek her 
yaştaki çocuklar için de maske ya
pılmasına başlanmıştır. 

Ayrıca kundak çocuklarına da 
ma;keler imal olunacak ve henüz 
doğmuş yeni yavrular için de an
ne veya sütninesi ile beraber ço
cuğu iı;ine alan cibinlik şeklinde 

maske tertibatı da vücude geti -
rilerek yakında satışa çıkarıla -
caktır. 

Mısırçarşısı esnafı yer istiyor 

Mısır çarşısının menafıi umu -
miye namına Belediye':e istimlak 
kararının Dahiliye Vekaletınce tas
dik olunması tekmil Mısır çarşısı 
dükkancılarile esnafını telaşa dü
şürmüştür. 

Çoğu yarım asıra yakın bir za
mandanberi mezkur çarşıdaki dük
kanlarında hayatlarını kazanmak
ta olan müteaddid esnaf Beledi -
yeye müracaat ederek kendileri -
ne' bir yer gösterilmesini istenleği 
karnrlaştırmışlardır. Tasdik kara
rının duyulması ile beraber evvel
ki günden itibaren civardaki han 
ve dükkanlarda da büyük bir kira 
ihtikarı başlamı:,t ı r. 

Esnaf bu hususla da Belediyenin 
nazarı dikkatini celbedecek ve 
Eminönündeki bir kısım dükkan
cı : ar gibi ayni sebebden mağdur 
edilmem<>lerini Belediyeden isti -
ye.oektir. 

lüğü tarafından haber alınarak he
men tahkikata geçilmiştir. 

Taksimde Mete caddesinde ya- ı ... ______________ _ Neticede mezkur muallim hak
kında takibat açılmıstır. Vilayet 
makamı da şimdiye kadar veril -
miş olan bu? diplomalar kimin 
elinde görülürse hükümsüz addo
lunarak iptal edilmesini dün ala
kadarlara resmen tebliğ etmiştir. 

pılacak çocuk bahçesi projesi ha
zırlanmıştır. Bu civarda bahçeden 
başka küçük bir park vücude ge
tirilmesi de kararlaştırılmıştır. Ay
rıca bu caddeden Ga, hane.ve ka -
dar imtidad eden sırt tamamen 
a,ğaçlanacaktır. 

Usulsüz diploma veren 
bir muallim 

Divanyolundaki bir dershanede 
bir muallim tarafından usulsüz 
diploma verildiği maarif ınudür -

~;? 2 1 YENi ~~~N- ÇIKARDIÖI MESELELERj 

~~f.fo:f.1~ Almanya petrol anvor 
Halkın vazifeleri 

İhtikıi.r mevzuu.ııda. halka düşen va
zifeler, devlet ve belediye teşkilıitının 
vazifelerinden da.ha az değildir. Bir
çok maddeler, az ve çok fiatıarını ar
tırmışlardır. Kontrol vazifesile ınü -
kellef olan teşekkül ,,e elemanların. 
bütün bunlar..;_ hepsinden haberdar 
olmasına imkii.n yoktur. Binaenaleyh, 
ba.lk, kendisinden fa'lla para isti~en 

tüccar veya esnafı en yakın alikadar 
daireye haber vermelidir. Halk, ağzı 

var, dili y9k va'li;rette kalmaınah. boy
nunu bukiip, muhtekirin istediğini ver
memelidir. Çünkü, halkın, muJıtekJrin 1 

arzularına. inkı~.-a.dı, düzenbaıları bu 
vadide daha ziya.de teşvik edici 
hareket olur. 

BURHAN CEVAD 

Soför artık arabasının üzerine 
eğÜmi.§ vaziyette değildi. Maksi -
nin imdad seslerine de ce\'ab ver
miyordu. Şoför otomobH'.n yanın- 1 

da sanki uyuyormuş gıbı yere u
zanmıştı, 

Tam o sırada Templar, Maksinin 
arkasından doğru bir kadın haya
letinin belirdiğini gördü. Haya -
let sessiz, sadasız yaklaştı ve d<>di 
ki: 

- Maksi ateş etme! Büyük pat
rondan emir getirdim. 

Maksi biran durakladı. Fakat ta
bancasının namlısını Co'nun ar -
kasına saklanan Templar'dan hiç 
ayırmıyordu. Basını hiç arkaya 
çevirmedi: 

- Ne var, ne oluyor? 
- Benim, ben! Fay Edvars! 
Templar geniş bir nefes aldı. O 

dakika hissettiklerini tarif etme
ğe hiç bir kelime muktedir değil
dir. Ölümün kara meleği siyah ka
nadile yüzünü okşadıktan sonra, bir 
adamın tekraı· hayata dönrı:ıek ü
midine kavuşması. hakikaten ke
limelerle tarif edilemiyece.k bir 
şeydir. 

Templar, sanki bir rüyada imiş 
gfbi Maksi'nin boğuk sesini işitt: 

- Sen bura.va ıı,asıl geldin~ 
Genç kadın: 
- Yürüyerek geldim, dedi, ışi

tiyorsun değil mi? Büyük patron 
bu adamı bırakmanızı emretti. 

- Öyle amma .. Öyle amma .. 
Maksi kadının bu sözlerine inan

mıyor gibiydi. 
- Öyle amma, dedi, baksana, 

Co'yu öldürdü. 

(Devamı var) 

Rusyanın çıkarıp göndereceği petroller acaba 
Almanyanın ihtiyacına kafi gelecek mi? 

Alınanyi.i Lhistana t.aarruz etti. İn
giltere ile Fransa da onu karş1 harp 
açtılar. Almanya bu iki garp devleti
nin harbe gireceğini tahrrün etmiyor
du. Fakat harp artık ba:;;latntş, devam 
ediyor .Alm;;ınya yiyeceğini, ü:ıbrikala
rına liı..zın1 olan ınevaddi iptidaiyeyi 
nereden bulacağını düşünmek ınecbu
riyetindedir. Böyle olunca acaba 23 a· 
ğustO.$ta aktedilmiş olan Rus - Alm;ın 

anJaşınası Almanya için elzeın olan 
maddeleri Rusyadan teınine k.lfi ge
lecek midir'~ . Almanyanın en ziyade 
Rusyadan alınak istedigi madde pet-
roldür. 

l rolün nakli ıneselesi. bundan sonra da-

l ha ehemmiyet alacaktır. Rusyadan Al
manyaya geçen 938 senesinde gönde
rilen petrol ve ondan çıkarılan diğer 

ham maddeler 1,326,411 ton olup yi
ne petrolden çıkarılan yağ ve yanan 
ınaddelerden de 3,640,552 ton n1evaddı 
iptidaiye sevkedilnıiştir ki yekünu 
4,966,963 ton ediyor. Halbuki harb ha
linde bu kadarı kfi.fi gelmiyecektir. O
nun için Alınanları bugün çok düşün
düren bir rnesele de Rusyadaki pet -
rollerden istiCadeyi azami dereceye 
nasıl çıkarınaktır. 

Bunun hc~abını ·Frank[urtel· Zeitungl 
isi.mil Alman gazetesi yapn'\ı:jtır. 

Rusyanın en büyük petrol kuyuları 
Kafkasyadadır. Diğer yerlerinde de 
vardır. Hele Alınanların dedigine göre 
daha birçok işlenilınemiş yerler bulu .. 
nuyor. Fakat Rusya da bugünkü mev
cut ıjetrolün yüzde 90 miktar1 Kar -
kasyadaki kuyulatdan çıkarılnıaktadır. 

926 cta Rusyanın petrol istihsaıatl 

10,44.5,500 ton olınu;;.h . 938 de ise 
29,300,000 ton oln1uştlll'. Ne kadar 
arttıgı görülüyor. Fakat Rusyanın da 
petrole büyük bir ihtiyacı vardır. Öy
le ki 926 ~enesine nisbctlc Rusyada 
peırol hıtihsalo"ttı yüzde 180 arttığı hal
d~ Rusyanın Alınanyaya olan ihracatı 
bilhassa bundan sonra ne olacağı çok 
dü.şünülüyor. 

Rusyanın petrol istihsallilı yukarıda 
geçen 29 ınilyon küsur tondan fazla 
oln\i.ınıştır. Halbuki bu miktar esasen 
935 senesinden kalan derecedir. Çünkü 
o seneki istihsalat 29,200,000 tondur. 
938 deki istihsaıat ise 29,300,000 ton oı
ınuştur. 100,000 ton bir fark var. 
Alınanlar istiyoı·lar ki Rusyada is

tihsalfrt artsın. Daha çok çalışılsın ve 
saire.. Alınanyanın Rusyadan tenün 
etmek istediği. petrol ıniktarı senede 
azan1i 10,000,000 tondur. l:jte bunun 
temin edilip edilemiyeceği §iındi bir 
meseledir. Çünkü Rusyanın çıkardığı 

petrollerin mühim bir kısınını kendi 
sarfetn1esi lüzım geliyor. Rusyanııı da-
ha birçok işlenıneıniş petroı · ıneınba
ları vardır. Fakat bunları işletmek için 
hem zaman lazım, hem de vesait. Çı
karılan petrolün nakli de ayrıca bü
yük bir meseledir. Almanların dedi
ğine göre Rusyada 937 de çıkarılan 
petrolden şiınendiierle nakledilen mik
tal'ın 56,000 tonu, nehirlerden nakle
dilen ıniktarın da 177,000 ton vesaitin 
iyi olmaması yüzünden dökülınüş, sa ... 
çılnuş, ziyan olmuştur. 938 senesinde 
de petrollerin na~.li için sarCedilen pa
ra 1,000,000,000 rubleye çıkmıştır. 

Alınanlaı·ın dediğine göre bu istih-
salatı heın çoğaltmak, heın de ziyan 
olınaktan kurtarmak. mümkündüı·. On

lara göre Rusyadan Almanyaya pet -

Alınanlar dü~ünüyorlar: Senede 
Ru~yadan 10,000,000 ton petrol almak 
kabil olacak derecede istihsal:it arttı
rıldıgı farzcdilsc bile acaba bunu Al
ınanyaya istendiği gibi nakletmek 
mümkü.n ınüdür".'. Yine Kafkasyadaki 
petrol boı-Lılurl Karadenize inn1ekte .. 
dir. Fakat bu yoldan Almanların is
tifadesi müınkün değildiı·. O halde Rus 
petrollerinı Alınanyaya nakeetmek için 
ancak şimendifer vasıtası kalıyor de
n1ektir. Yani bülü.n Rusyayı baştan 

başa, cenubdan şin1ale dolaşarak Bal
tık sahilinde bir limana varılatlk, ora
dan da bu kıyınetli maddei iptidaiyeyi 
Almanyaya getirmek liı.zım gelecek. 

Bütün bu hesablara bakılırsa Al .. 
manyanın muhtaç olduğu mevaddı ip .. 
tidaiyeyi ve bilhassa petrolü Rusyadan 
temin ve tedarik etmek kabil olacağı 
bahsinde bütün Almanlar ittifak et
ıniş bulunmuyorlar deınektir. 

Yukarıda ismi geçen Alman gaze -
tesi. bu ınevzu üzerinde Jnuhtt!lii he
saplar yürüterek bunları 21 ağustosta 

neşretmiştir. Neşredilen rakamlar ge
rek Almanyada ve gerek Rusyada tu
tulan istatistiklere göredir. Rus - Al
man muahedesinin 23 ağustosta itnza
sından evvel bu rakamların neşredil
diğine göre o zaman Almanların Rus 
perollerinden ne suretle istifadeyi dü ... 
şündükleri bundan da anlaşılabilir. 

Netice şu çıkıyor ki Rusyanın kendi 
petrollel'ine kendinin de ihtiyacı var
dır. Alınanyaya 10 milyon ton petro
lün çıkarılıp gönderilmesi ıneselesi 

kolay halledileceğe benzemiyor. 

_ALİ KE!llı\L SUNMA<'\' 

Yazan: Ahmed Şükrü ESl\-IER 

Bugün yanyana iki nevi harp de ... 
vaın ediyor: Biri cephelerdeki kan~ 

1ı boguşma, diğeri de cephe geı·ilerin
de ve bilhassa harp haricinde kalan 
n1emleketlerjn topraklarında yapılan 

mücadele. Bu ikinci harp birincisin
den daha az ehemmiyetli dcgildir. 
Çi.tnkü burada ka:lanılıp kaybedile

cek olan ~meydan muharebeleri1' cep
helerdeki boğuşma üzerine ınüessir o .. 
lacaktır. 

İngiliz istihbarat teşkilatının he .. 
defi, Alman n'lilletinin nazi partisi di .. 
rjjanları hakkındaki itimadını sars -
maktu·. Filhakika bunu tcınin etmek 
için de vaziyeti olduğu gibi anlatmak 
kafidir. Senelcrdenberi Alman mille
tinin kulakları tıkanınış, dili bağlan

mıı.;, gözleı·i kapanmıştır. Dünya 11a
diseleri, Nazi partisinin istediği şekil
de gösteriliyor. Binaenaleyh eğer va
ziyet olduğu şekilde efkarı umumiye
ye arzedilecek olursa, İngilizlerin dü
~ündüklerine göre, Alman milletinin 
gözü açılarak bllyük harpte olduğu gi
bi, dirljanlarına karşı ayaklanacaktır. 

Bunun içindir ki Alınanya üzerine 
milyonlarca beyannaıne atılmakta -
dır. 

Alınan propaganda teşkilatının he
defi, herşeyden evvel kendi eflç:fırı u
mumiyelerini İngiliz ve Fransız pro
pagandasına karşı korumaktu·. Bir defa 
radyo ile yabancı istasyonların dinle
nilmesi menedilmiştir. İngiliz tayya -
releri tarafından atılan beyannanıele
rin okwıması, ölüm cezasını ıni.istel

zimdir. Sonra Ahnanya matbuatı ve 
Alman radyoları, Alman halkına ha
diseleri nazi görüşile anlatmakta ve 
tefsir etmektedir. 
Alınan propaga.ndaslnın pek ziyade 

üzerine dü§tüğü diğer bir mesele de 
İngilterenin ve Fl'ansanın harp yap -
mıyacakları keyfiyetidir. Bu, Polonya
nın da harp yapınıyacağı ve Çekoslo
vakya gibi teslim olacağı faraziyesile 
başladı. Harbe tekaddüm eden hafta
lar zarfındaki hazırlığın bütün manası 
bu idi. Alınanya yetmiş fırka askeri 
Polonya hududu üzerine tabşit ettik
ten sonra Hitler Polonya Hariciye Na
zırı Beck'i - ismi zikl'edilmemekle be
raber bu zatın gitmesi bekleniyordu -
Berline da\'et etti. Dikkate layıktır ki 
gidecek olan adamın taın saliıhiyetli 

.ve yalnız müzakereye değil, imzaya da 
hazır olınasında ısrar ediliyoı·du. Tıpkı 

Şuşnig ve flaha'nın gittikleri gibi. 
Beck, kendisi gitıneyip de müzakereye 
Berlindeki Polonya sefirini memur e
dince, Hitler hiddetine kapılaı·ak Po
lonyayı istila etti. Fakat hf\15 İngiıte
ı·enin arkadan gelmiyeceğini ün1it e
diyordu. İngiltere de iştirak edince, 
Fransanın iştirakine m3.ni olmıya ça
lıştı. Buna da mftni olamayınca şimdi 
İngiıterenin ve Fransanın harbi ilan 
etmekle beraber, ciddi surette düğüş
ıniyecekleri iddia ediliyor. Garp cep
hesindeki stratejik vaziyet dolayısile 

askeri harekiitın yavaş yürümesinden 
de bu uğurda istifade edilmesi unu -
tulmamaktadır. 

Fakat bir taraftan her safhasının ar
kasısıra yanlış ve yalan oldllğu anla
şılan bu propaganda devam ederken, 
dil{er taraftan da İngilizler ve Fran
sızlar ciddi döğiiş için hazırlanmakta .. 
dırlar. İngilterenin bu işte pek ciddi 
o!duğundan asla şüphe edilemez. Fran
sa da İnglltere ile n1ütesanit hareket 
etınektedir. Esasen İngilizler sulh şart
larını da tesbit etmiş bulunuyorlar: 
Hitler çekilinciye ve Hitlerizmin teh
didi bertaraf edılinciye kadar dögü
şecegiz diyorlar. Evvelki gün Fı·a~ız 
topraklarında iki devlet başvekillerinin 
nin de iştirakile harp konseyi ilk iç
tilnaını yapmıştır. İngiliz başvekili, 
Londraya geri döndükten sonra avam 
kaınarasında yaptığı beyanatta İngi
liz - Frans12 tesanüdünü şu sözlerle 
tebarüz ettirmiştir: 

- Fransız müttefiklerimiz de tıpkı 

biziın gibi barışı seviyorlar. Fakat 
Hitlerizın tehdidi bertaraf edilmedik
çe barışın mevcud olmıyacağına bi~ 

zhn kadar onlar da kani bulunuyor
lar. 

Garib tecellidir ki bu söz Münih an
laşmasının yıldönümünde söylenmiştir. 

Ve Hitlerizınin idam hükmünü dünya
ya jlan eden bu sözde propaganda -
dan ziyade aldatılmış bir adamın gay
zı ve itini ile takviye edilmiş azmi se
zilmektedir. 

ÇAG I RI 
Müddeiumumilikten: 
İstanbulda bulunduğu anlaşıla~ 

Erzincan sulh H. Hasan Fehmı 
Eğmenin hemen memuriyetimıze 
miJracaati. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hanımeli sigaraları 
Bir bayan okuyucumuz yazıyor: 
uBe:n ötedeoberi Hanımeli si

garası içerim. Fakat bu sigaralar 
son günlerde taş gibi sert bir hal

de imal ediliyor. İçmeie im.kin 
yok. Zaten ince otan bu sigaraları 
yumuşatmak icab ettlji, zaman, 
kU.ğıd parçalanmakta ve sigaralar 
dağılma.ktadır. Acaba İnhisar ida
rasi bu sigara.Jarn1 daha yumu
şak bir halde imal edilebllmesial ı 
temin edeme• mi?.• 



Son 24 Saatte 
Neler Oldu? 

anlar Brestlitovsk ve Lemberg' e girdiler 
24 saat içinde ,gelen haber -
ik~ eheınıniyetlerini art -
adır. Dün de bıldird gi -

~hı Leh - Rumen hududu ka
tır. Almanların iddetli 

larına rağmen Varşova'nın so
kaclar m~ifaasına karar ve
ir. Erkekler tahliye edıl -
ktir. 

ce kişi Belediyeye müra
ederek. gönüllü yazılmakta -
~~ yerde siperler .kazılmak
VllClkadlar yapılmakta, butün 

hararetle müdafaaya hazır -
tadır. Lemberg'de de \ azl

a nıdır. Şehir pek şıddetli 
''llla.hı .. dımanlara maruz kalmış 

ına raimen tahliye edı rne -

an tayyareleri bütün Leh 
lerini bombardımana devam 
tkedirler. Dün Lüblen'e yapı-
bombardımanda otuz kişi öl
ur. Şehirde atılan bombalar
buyü.k yangınlar çıkmıştır. 
berg radyosu, Polonya şehır
yapılan bu vahşiyane hare

bir kaç lisanla protesto et -

ir. 
8erun tebliğlerine llÖre, Alman 

u evvelki gün Lüblen - Lem-
hattmı gecmiştir. Alınanlar 

e Brestlitovsk şehrine, ce
Lemberge g~lerdir. 

Lembergde hiçbir tayyare dafi to
pu harekete geçmedi2i halde. şe
hır baştanbaşa bombardıman edil
mıst.ir. Polonyadan Biikıcşe gelen 
Amerıkan gazetecileri, hemen hiq 
bir Polonya şehrınde taş tas üzc
rınde kalmadıAını söylemektedir
ler. Yolların kenarları ceşedlerle 
doludur. Kadın, çoluk, çocuk aç 
ve sefil bir halde kırlara dökül -
müştür 

H~r ıki cephede de muharebeler 
J.iddeUe devat"' ej.mektedir. 

Polonya Haricıye Nazır! Bek 
Biıkre e gelmiştir. 

Garb cephesınde Fransız kıtaatı 
biraz daha ilerlemışlerdir. Her iki 
taraf arasında şiddetli topçu ateşi 
teati edilmektedır. Almanlar Sig
frıd hattı civarındaki bütün şe -
hirlıerı boşaltmışlardır. 

Dominyonlarda da harb kabine
leri teşkil edilıniştir. İngıliz Baş
vekili Vindsor Dukünü kabul e
derek, kendisile uzun müddet gö
rüşmüştür. Almanlar Estonya su
larında bulunan bir Polonya tah
telbahrini müsadere ve mürette -
batını esir etmişlerdir. 

Almanyada Hitler'in emrıle ha
fif cezalı mahkumlar affedilıniştir. 

Atina eefirimiz itimatnamesini 
verdi 

Atina 16 (A.A.) - Yeni T ürki
ye sfiri ile yeni Macaristan sefir
leri dün mutad merasimle Krala 
itimadnamelerini verm1şledir. 

Sultanahmet 5 inci Sulh 
liukuk Hakimliğinden : 
~nbul Umumi ceza evinde rnahkiım olup 'Vefat etmiş ve tereke

nıezkıir mahalde kalmış olanların mirasçılarının işbu ilan tari 
n itibaren üç ay ve alacaklıları ile vereceklilerinin ise bir a 

de mahkememize müracaat etmeleri lüzumu aksi takdirde bun
terekeles-inin Hazineye devredilecegi ılan olunur. 939/87 Terek 

S A R A Y Sinemasında 
Büyük bir macera fılmi... Cenubi denizlerin unutulmaz dekor
arasında gec<'n hissi ve müessir bir aşk tarihçesi ... 

MERCAN ADASI 
JEAN MARTEL'in Romanı. Baş rollerde: 

Jean Gabın - Mıchele Morgan 
8.r kadın kaU,;nde bütün beşeri ihtiraslar .. . Aşkı takip eden 

Cürüm ... 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matinel~. 

toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
)(Uhtelif eb'adda cbln~ adet bot af .yon sandığı pazarlıkla satılacaktır. Gör

f&t_ iatiyenlerin her gün Pertembepaza rındaki depomuza, pazarlıla iştirak ede
~ de 18/ 9/939 pazartesi saat 15 de Liman Hanındaki ıubemıze müracaat-
~ «7311> 

Bugün 
Ses kralı 

T A K S İ M Sinemasında 
Abdülvehap ile Leyli Muradın 

en son eserleri 

YAŞASIN AŞK 
T6rkçe eözHi Arapça prkılı 

Bugün saat 1 ve 2.30 da Halk matineleri tenzilitlı fiatlar. 

No. 87 Yazan: M. SAMI KABA.l'.~ 

l...parator ikinci Mehmede şu mektubu yazdı: 
Aşikardır ki sulhtan ziyade harp istiyorsun 
imparator Koetantln biltun bu ha

tarıııtıar içinde her ne pahasına olursa 
Olsun Padişah ıle bir ara bulup uz
'-tınak isti7ordu. 

Pakat; if iften çıkmıştı. Bızanalı -
ltrın çok kuvvetli ıördüklerı veziri
'ıaın Halil Paşadan da hyır yoktu. 
11.zreu Fatih; bütün kuvvetlerı eline 
'lnııı hedefine dolru ınırükluyordu. 

imparator ıto.taııtin, son olarak E
Girneye blr h97et ı&ıdermiştı. Heyet 
~ k entrikalar çevirerek Padışatu 
'-kın etmek ~,dl 

llazreti Patihın heyete karşı 5ÖY • 
laciıt söz 1U oldu: 

- Ben, ıeçen padiphlara benze -
~ . Dedemin ve bllhaSla, babamın 

Yetini ;reriııe ıetırmete azmetmi
dır. Ya, Bizamı terkeder çıkarsı

'ız ,. e yahud bana ordulannızla kartı 
lto unuz. 

lhzana heyeti miltee ır ve mütel • 
bir surette İatanbula donmüştü. 

~ ..ıu babası &lb y mutatmala 
70ktu 

iti.zam impantoru, en son Edim~ 
ll!Qcserdiii be)'etle padlpha fU 19kllde 
~ e)'llmllti 

- Kmalll lllD1mlPUe TOrk padi-

şahını metbuum olarak tanıyacatunı 
beyan eylerim. 
İmparator başına ıelecetını keş -

fetmiıtı. Hazreti Fatlhın tAbıi oldutu
nu ve h imayesinde bulunduiunu ka
bul etmi.ştı. LAkın, ıkınci Mehmed, 
kat'lyetle ve bilikayduşart teslım ol
mak istıyordu. 

Nihayet; son olarak Bızans ımpa -
ratoru ikıncı Mehmede ıu mektubu 
Yazdu. 

- Tamamen qikardır kı, sulhtan 
zıyade harbı arzu ediyorsun. Dııer ta
raftan kemali samimiyetle kendime 
lenlll tAbiinim demete hazır olduiu
mu beyan etüiim halde, Amalı sulh
perveranem hakkında lefti iknaa mu
vaffak olamadıtundan, varsın senin 
arıtın olsun!. Şlmdı Cenabı Hakka te
veccub ediyorum, ve artık andan bat- I 
kasına muracaat etmıyecetim. Şehrin 
sana geçmesine arzuyu ilAhl varaa, 
buna kım mani olabılir. Yok eııer, Ce
nabı Hak sana akdi sulh etmek arzu
sunu ilham ederse, bundan dolayı pek 
zıyade mes'ud ve bahtiyar olurum. Ma
amaflb, ria7et edece~ ıer ikimi
zin yemin ettill bütün ;; ~me
ler ve &aahhüdler h• lrlrJNta IOaQDü ... 

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

Harp Balka~araj CJIJ:3Ellji} 
ve Akdenıze K. d. b k d ? 
inecek mi? ım ır u a ın • 

Fransızların tazyikleri tehlikeli bir şekil alıyor 
Pıı s 16 (A.A.)- Almanlar tara .. 

fınd tatbik edilen mukabıl taarruz 
Fransızların Sıgfrıt hattında yaptık -

Havas ajan ı tarafından ne redılen 
yarı re mi bır notta Almanların Fran
sız ileri hareketıni durdurmak ıı;;ın 

ları tazyıkin gıttikçe tehlıkelı bır şe- Fran ız ord nun gcrılenni top ateşi 
kil aldıgını göstermektedir. altına alm kin ıktifa ctmed gınl ve 

Bir Alman tahtelbahiri bir Belçika 
Londra 16 (A.A.)- Bır Alman tah

telbahırl bır Belçıka \ apurnnu torpıl

liyerek batıımı tır. Yunan bandıralı 

bir \"apur saj kalanlardan 49 kı ıyi 

kurtararak en yakın lin ana ıoturmuş- ı 
tur. Bır kurtarma vapl nı sağ kalan-

ların dı er kısmını da kurtarmak uze-
re \aka mahallıne gonderılınış 1 e de 
torpıllcncn \ apur o zamana kadar su
ların ıçınde kaybolmuştur. 

Ne\yoık 16 (AA.)- Sımor Vels Pa-ı 
naımıya hareket etmıştır. Pan Ameri
kan konferan ı 23 eylUlde mesalsıne • 

Fran ız:ların i gal ettıklerı me\ z leıden 
tardetmek mak ad le mütemadıyen 

mukabıl taarruzda bulundukları kay .. 

dedılmekted r. 

~~J?"~~~.?.~,.~~~~~~ı 
beyanatta bulunarak, konfcran ın bıl-

hassa tıcarctın harb zararlarından ko

runması mesele ini tetkık edeceğıni 

soylemıştır. Harb dolayısıle t caret ta-

mamıle durmak tehlıke ıne m nıztur. 
• 

Almanlar iki lngiliz gemisini daha batırdılar 
Londra 16 (A.A.)- Tnnat Hıd is- larak bir İngılız balıkçı gemısi batı - indırerek yaıım saat kadar top aleti 

minde bir İngiliz şilebi bır Alman tah- rılmı tır. Davara ı mlndckı 291 ton altında kaldıkları halde uzakl şmağa 
telbahlrl tarafından batırılmıştır. 5200 hacmınde bulunan bu gemi Flıdvud muvaffak olınuşlardu·. Kurtulanlar ar· 
ton hacminde olan bu şılep Ul teı· Stım- limanına kayıtlı bulunmakta idı. Ge-

kalarından otuz beş kere topla ateş e-
şıf kumpanyasına aıttı. Dığer cihetten mının kapnatı ıle murettebatını teş-
barbin ba langıcındanberı ilk defa o- kıl eden on bır kışi denıze bır sandal dıldıgınl beyan etmlşlerdır. 

Kutnoda Polonyalılar muhasarayı yarmağa çalışıyor 
Roma 16 (Radyo - Saat 12)- Kut- ı 

noda ınuha arada bulunan Polonya 

kıtaatı, çemberı yaımak ve kurtul - ı fedıyor. 

mak için nevmidane b r gayret ar-

Fransaya çıkan ı ngiliz ordusu hakkında bir tebliğ 
Londra 16 (A.A.)- İstıhbar:ıt ne - 1 clmparatorlukta, herkes memleke-

zaretı, halıhazırda İngıliz kıtaatının tın butun kuv\ etını muharebe sahası-
na dökmesini ıstemektedır. Ingılız maFransada bulunmakta olduıu herkesce 
kamatının sarsılmaz olan karan da 

malıim oldujundan, halkın asri bır or-

dunun seferber hale getınlmesınin ne 
kadar ağır bir iş olduğunu tasa\ vur 

etmesi !Azım gelmekte oldujunu b ll
drimektedir. 

Nezaretin tebliğinde şoyle denUıyor: 

budur. İngilterenin bu harb sonuna 
kadar devam etmek kararında olduğu, 
ancak bunu mutte!ıklerı \ a ıtasıle ya
pacagı suretinde Almanlar tarafından 
uydurulmuş olan masalların yalan ol
duğu sabit olmuştur. 

Sovyet ordusuda mı Lehistana 
(Birinci sahifeden devam) \ 

lunmaktadır. Vaki tefsirlere göre 1 
bu paktın imzasından sonra Sov
yet Rusya ~arbde daha serbest ha
r.eket etmek imkanını bulmuş ola
eaktır. 
RUSYADAKİ AMERİKALILAR 

GİDİYORLAR 
Nevvork 16 - Sovyet - J apon 

!nütarekesi Amerikada büyük bir 
tesir hasıl etmic:tir. Hariciye Na
zırı Hua J apon sefiri ile görüş -
müstür. 

Moskovadaki Amerıkan sefıri, 
Amerikan tebaasına behemehal i
kametlerini icabettiren bir sebeb 
yoksa, Rusvayı terkctmelerini bil
dirmiştir. 
SOVYETLER TOKYOYA YENİ 

SEFİR GÖNDERDİLER 
skova ı6 (A.A.) - Yuksek 

Sovyet mec isi. Smettanın'i Sov - f 
yetler Birliği Tokyo elçiliğine ta
yin etmMir. 

İTİLAFIN METNİ 
Moskova 16 (A.A.) - c:Tas" a

jansı bildirivor: To110 ve Molotof 
arasında son günler zarfında cere
yan eden müzakereler iki taraf, va
ni Japon - Mançuko ve Sovyet -
Mongol tarafları arasında aşagıda
ki itilaf olmuştur: 

1 - Japon - Mançuko ve Sov -
yet - Mongol makamları sabaha 
karşı saat ikide (Moskova saati) 
muhasamata mhayet verecektir. 

2 - Japon - Mançuko ve Sov
yet Mongol makamları 15 eylulde 
saat 13 de i ;~al etmekte olduk -
ları mahallere{~ k cak ardır. 

3 - İkı af makamlarının mu-
messıllerı mahallınde derhal bu 

İta/yadan geçen Türkler 

1914 - 1918 harbinı muttefıklerimız 

vasıtasıle yapmadık, bugun de harbı 

muUefıklerımız vasıta ıle yapacak de
ğilız. Fakat asri harp e kı z.ımanın 

harplerı gıbi basit deııldır. Ordular, 
cıda, malzeme ve milhlmmat ıtıbarıle 

ihtıyaçlan şoyle böyle tedarık edıle -
bılecek olan miktarı az profe yonel • 
lerden murekkep değıldır. 

yürüyecek? 
itilafın birıncı ve iknc maddele
rni tatbk edeceklerdr. 

İki taraf arasında ~sirler müba 
dele edilecektir. İki taraf makam
larının mahalli mümessılleri der
hal mutabık kalarak tatbıkata ge
çeceklerdır. 

Bundan başka Togo ve Molotof 
Sovyet - Mogol tarafından ıki ve 
Japon - Mançuko tarafından iki 
mümessilin iştirakile derhal bir 
komisyon son itilafın çerçevesi 
çinde Mogolistan halk cumhurı -
yetlerinı tesbit edeceklerdir. Ko
misyon teşekkül eder etmez işe 
başlıyacaktır. 

Sovyet tahşidatı 
Roma 16 (Radyo - Saat 12)- Sov

yet hukumet , Polonya hudutlarında, 

bılh M n k, lskokonstcın \ e Manek 
mevk le.r nde tah ıdata devam ediyor. 

Bfr kaç Alman tahtelhahiri 
daha batırıldı 

Roma 16 (Radyo - Saat 12)- İn -
gılız Bahriye Nezaretinin teblığı: At-

lantıkte icrayi faaliyet eden duşm~n 

( l inci sahifeden devam) 
kunına ında da b r menfaat t an ur 
etmek gu tur. Alm nyanın nıhayet lııı 

ikı de\ !et n z· rat \ e madeni h Ul • 
lerıne ihtı) acı \ardır. Bu ıht yacı m h
telıf şekillerde gıdermek iınk "1 ı 
kaybedilmedlkçe Almanyanın bu iKı 
de\ lete sıd harp yapmak içuı harp 
açma ı İngıltere ve Fran a ılc .nııl·.1-
rebe halinde ıken ta aV\ ur ~ı :ı:.ı naz. 

Bılilkls Almanya g rp cephe ınde 
daha km\ etlı \ e dayanıklı bul nmak 
ıçın Polonya ıle dava mı hallettikten 
sonra rkını 'e ccnubunu ğlama 

'\ e emnıyete bağlıyarak bütun kudreti 
ıle garba tc\ eccüh etmek \ a yet nde
dıı·. Bu itibarla da R m ııya, Maca
rı tan, Yugo Iavya, İtalyadan bıutraC
Jıklarını asla bozma 1 nı kendısi 

ı ddetle ıstemek luzum nu duyacaktır. 

Dunya hfıd ele ının bınbır urprızle 

idare edıldığı bugünler ıçinde fılhakı
ka kat'i huküm vermek do ru olma
n akla berabeı· biz şah n Al nyanın 

Balkanlara inmek ı temıyeceğ ne ve 
bılfikı Balkanların b taraflığını sa&
laına bağlamakda menfaat göreceğıni 
zannedenler ara ındayız. 

Bu tedbır, Sovyet Ru yayı mu terih 
etm ye yanyacajı kadar sulhun Bal
kanlarda \e cenubu şarki Avrupa m
da mahfuz kalma ını da tem n ede -
cektır. 

Hıırbın Akdenıze ırayet etme ı ise 
ancak ltalyanın Alman cephesinde 
harbe gırmesı ıle olur kı, İtalyanın bu
gUnku şartlar ve vazıyet ı ınde Al
manya ıle bırlik olarak muharebeye 
girme ı ıht.ımali de gun geçtıkçe u
z.akla makta ve hatta kaybolmak de
recesine gırnuş bulunmaktadıı. 

Bu ıt btırla, §ımdıllk Almanyanın 

harbı Balkanlara \ c Akdenıze ıntlkal 
ettirmesi uzak bır ıhtımaldır, bunun 
dışın a \ ukua gelecek herhangı bek
lenmedık bır urpriz ıçın ı e bugunden 
denecek hıçbır ey olamaz. 

ETEM İZZET BENiCE 
••••••••••••••••••••••••••• 
RADYO HABERLERi 

(Birincı sahıfeden devam) 

San nehrini geçen yeni 
Alman fırkaları 

Munih 16 (Radyo - ~ece 1,45) - \ 
Führer, bugün iki Alman fırka -
sının San nehrini geçişlerinde ha
zır bulunmuştur. 

Sovyet Bqvekili Fransız ve 
Polonya sefirlerile göriiftü 

Londra 16 (Radyo - saat lQ) -
Sovvet Başvekilı Molotof yoldaş 
dun Fransız ve Polonya sefirlenni 
kabul etmiş \ e uzun müddet gô • 
rüşmüştur. 

Polonya Cumhur Reİ8İDİn 
refikası da E fi kreşe gitti 

Londra 16 (Radyo - 11,45)- Polon
ya Cumhuı reisi Mo yo Moc kının ve 
nazırlardan bazılarının refıkaları tay
yare ile ~ ·~ı:ıı ııtmışlerdır. 

Viln o .bombardımanı 

Konvansıyonel treni bu sabah ilk 
defa olarak tam zamanında saat 6 30 da 
ve vaktınde gelmiştir. Bu sabahkı tren
lerden çıkan yolcular arasında Parıste 
bulunmakta olan doktor Mehmed 
Rahmi, Fransada tahsilde bulunan 5 
talebe kız, birkaç Türk ailesi, bır Çlnli 
tüccar ve birkaç Iraklı, Sunyeli \ e bır 

de Alman \"ardır. Yolcuların bır kıs

mının omuzlarında gaz ına kesı çan
taları vardı. Bunlar Fran \ e lngıl

terede kimsenin ıaz maskesi alma
dansokağa çıkmadılını soylemlşlerdir. 

Türk yolcuları ltalyadan geçerlerken 
İtalyan memurlarından ıyı muamele 
gördüklerini söylemektedırler. 

denizaltlarından birkaçı torpidoları • Roma 16 (Radyo - 10,45)- Alman 
mız ve denız tayyarelerimiz tarafından , tayyarelen dUn Vlino tehrınl şiddetle 

bombardıman etmıılerdir. 
batırılmıştır. 

Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

AŞKA VEDA 
Bat rollerde 

Joan Cravford 
Margaret Sullavan 

Melvyn Douglaa 

Bugün saat 1 ve 2.30 da 

na iade edıyorum ve harbe kaıar ve
riyorum. Milletlmı kanımın son dam
lasına kadar müdafaa edcceğım. Adıl 
'e h k ı ı muazzam olan Cenabı Hak, 
her ıkım zı mahkeınesı hu ur na cel
bedecegı güne kadar tahtı salt n n-
da mc "ud ol'.• 

tenzilath halk ve talebe matineleri 

Fnunızlar } eni ilerleme 
bareketme geçtiler 

Paris 16- Grap cephesinde Fransız
lann ılerı hareketı devam etmekte -
dır. Lüksenburg cıvarında Mozel üze
nnde yeni bır ıleri hareketı başlamış
tır. Bu taarruz Fransız alır topçu ve 
tanldan himayesı altında ılerlemekte
dır. Almanlar çekılmekte, raylan ve 
koprulerı tahrib etmektedırler. 

Hazreti Fatıh, ımparatorun bu mek
tubuna ce 'ab \ermedı. Çunku; o, son 

1 
sözünu soylemıştı· 

- Bılikaydllfllrt İstanbulun teslıml. 
İki taraf da durmadan butiln kış 

hazırlandı Rumlar, Papadan, İtalyan
lardan, kısmen Moradan ve ~da ıöval
yelerinden kuvve! muavme alıyorlardı. 

Dedim. Kıvrandı, söyledı, merhamet dilen -
di, kalp çarpıntıları geçırdi, şunu yaptı, bunu yap
tı; Iakat, hiç aldırış etmedim, kaşlarımı kaldırma -
dım ve .. Daima: 

muş .. Diye, ona hemencecik: 
- Pekey .. • 

Rodos kardınalı İzldor da muavin kuv 
vetlerle İstanbula ıelmıştı. Şarktan, 
prbdan perakende surette bUtün ~ 
İstanbula yardımlar oldu. 

İstanbulda toplanan Venedlk ıe -
mılennı Türk harb ıemilerıne kartı 

muhasarada ıstihdam etmek ıçın ım
parator Venedik baı,.ozundan rıcada 
bulunmuştu. 

- Gidiniz. • 
Demekten geri kalmadım. O da nihayet anla • 

dı ki, ısrar beyhude. Ben ne tehdid ile, ne zor ile, 
ne para ile yola gelir değilim. Ve. Karar verdim
di. Eğer inleyip tıslarken muvaffakiyetsizliğin art
tırdığı yeis ıle de tekrar üzerime zor ile gelmek 
isterse hemen tuvaletin üatündeki tunç bibloyu 
kafasından aşağı indirecektim. Bunu yapmadı, en 
son sözüm olan: 

- Olmaz .. 
Dan sonra, homurdana homurdana iri bqlı 

bir sığlr gibı yerinden kalktı, hiç yüzüme bak • 
madan, dargın ve kızgın : 

Mı dıyeceğim! .. Bundan daha münase'bt!tsiz, 
aptalca birşey olamaz. Bütün erkeklerde ne yazık· 
ki, hodgim bir ruh ve benlik var .. 

Olmaz efendi.. Olmaz!. ıftte bu kadar, ötesi 
yok. Kadın ne isterse olan odur. El'lkeğe yakışan 
daima, minnet ve: 

- Teşekkür ederim .•• 
Olmalıdır. Erkek budur, her yerde ve her za

man kadın karşısında h<>yle kalnııya mahkUmdur. 
Fakat, biraz güzel olmak, biraz sözü sohbeti 

yerinde bulunmak, h<>ta gitmekte ne tehlikeli imiş. 
Bugüne kıadar hiçbir erkeğe rast gelmedim ki, ha
k ikaten ve içinden gelerek: 

Nasılsınız?. 

1 Nakleden: S 1 S 1 
Hayatında bır tek eğlence , b r tek 

zevkı vardı: Eglenmek hoş , kıt ge
çıımek ıçin :fırsat kaybetmemek . 

Abideye çelenk mı konacak?. Kur
tuluş bayramlarında nutuk mu verı • 
lecck, bahçede musamere, salonda tö
ren mi var?. O kadını en on safta gö
rursünuz. 

O, surup ürtunur, gıyinıp kuşanır, 
bu merasimde mühim ışı \armış ııbi 
halkı ıtip kakarak, zabıta memurlarına 
yaııbakarak en one geçer, kurulur. 
Kurulduğu yeri nasıl kuV\ etle aldıy-
a, kaptırmamak içın de ku\ \et ar

feder. 
Şehrı ziyarete gelen ecnebi ricalm 

ka ılanma torenınde hazır \ e nazır
dır. Can \ e gonillden: cY a• dıye ha7-
kırır, a\ uç patlatırca ına ~l çırpar. 

Futbol maçlarında onu ıorürsünüz. 
At yarışlarında onu gorilı sUnilz. Maç
larda hakemlerin yanında, yar11larda 
hakemlerin yanındadır. 

Mükafat dağıtma sırasında, ma•
nın başındadır. 

Senede ne kadar re mı ziyaret, res
mi çay verlhr e \ erilsın, o muhakkak 
bilfenın önündedır. 

Her sabah ılk ışı gazetelerde zıyatet 
haben aramak olur. Mesela. cBugwı 
gelen dıyar sporcuları şererıne Pera
pala wı bır öğle zıyafetı, ak m Tokat
lıyanda bır akşam yeme&ı verılecek
ür. Haberıni okur \ e oğle yemegini 
misafırler \ e da\•etlılerle beraber Pe
rapalasta, akşam yemeıını Tokatlı -
yanda yer. 

Gosterışlıdır, vardako ta, ıoze çar
pan bir şıklığı vardır. 

En kalabalık bufelere sokulınanm 
usulunu bilır. Kapıdan bır kere ruz
gAr gıbi gırse, etrafınu bakmaz, Go -
renler, mısafır karşılıyanlar onu baba• 
ının e\•ıne gırıyomlUş sanırlar. Sa .. 

londa şoyle etrafı bır ~Uzer, sonra u 
sul usul bufeye sokulur. Gençlerın bı
riktıgı tarafı arar kı, yer \ersinler di
ye. Yer de verırler. Sofranın batına 

geçe \ e mukem el kar ını doyu • 
rur, şampanya ıçer. 
Karnı doyduktan sonra ko tuklardan 

bırıne yaslanır. Onunden ıeçen gar
sona emreder: 

- Bana bir kahve!. 
Kah-. e ını de höpurdetır .. Davet sa

hibinın hatırına bu hatunun kım 

olduğunu sormaga ge ınez. Neden gcl
sın, yuzlerce kışının kim oldug nu ög
renmeğe kalkacak o D .. vetlıler 
de bu şık, 'ardako ta hatunun kim ol
duğunu arqtırınazlar. 

Protokol memurlarına g~· On
lar bu kadını her da\ ette, her zıyafet
te, her muııamerede, her resmı kuşad
da görmeğe o kadar alışmışlardır ki, 
onu h ç yadırgamazlar. Onu görunce: 

- Buyurunuz hanımefendi' 

Dıye elını sıkıp onunde eı lırler. 
Sonra bırbırlenne sorarlar: 

- Kımdir bu kadın?. 
Evet kimdır bu kadın?. Onu hepi

miz tanırız da, ~ım olduğunu biline -
yiz!. 
........................... 

Asker Gözile 
Cebheler 
(Birınci sahifeden devam) 

Ostrov'un garbinde cephe Bug neh· 
rine do,Rru imtidad etmektedir. Po
lonya ordusunun sa~ cenahı halen 
bu vaziyettedir. 

Merkezde, Vıstul münhanısınde 
Polonya ordusu mevziini almış va
ziyettedir. İki gün devam eden ve 
Alınan tebliğlerine göre ikı polon
ya fırkasının imhasiıe netıcelenen 
Radom muharebelerınden sonra, 
Alınan cephesi Vıstül'e dayanmış
tır. 

Sol cenahta Polonya ordusll 
Przemısl müstahkem mevk: ine 
dayanarak San nehrı cephe.sınde 
tutunmağa çalışmışsa da, Al -
manlar bu cephevı yarm!ş ar ve 
şiddetli muharebelerdf'n sonra 
Przemisl'i ve ondan sonra da Lem
berg'i ele geçirmişlerdı ... 

Görülüyor kı Polonya ordusu 
şimdı geniş bir ihata çemberının 

içine alınmak üzeredir. 
Almanlar bütün bu muharebe -

lerde şu usulü takib etmişlerdir: 
Evvela tayyare, sonra topçu, da

ha sonra da piyade artık müdafaa
dan aciz hale ~etirilen hedeflere 
doAru taarruza gecmektedır. 

Fakat bu suretle Alman harekit 
hatları gittikçe uzamakta ve dola
yısıle de bazı kısımarında zayıfla -
maktadır. Onun için Brestlıtovsk 
ve Lemberg'den sonra, ordunun 
reorganizasyonuna geçmek mecbu
riyetindedirler. Muharebenin i -
kinci ve daha müthış safhası bun
dan sonra başlıya<'#k demektir. 

ERKANIHARB 

Venedik balyozu Halıçte demırlemif 
olan kalyon kaptanlarını çajırttı. im
paratorun ve uır ncalin huzurunda 
akdolunan mecliste Venediklllerin, 1a
ni İtalyanların İstanbula 7ardım et
mek ıçın ııemılerinı ıötürrnemele.ri ve 
muhasarada yardımcı olarak kalmaları 
tekatrilr etmı,u. 

- Pekey .. 
Desin, vazifesini, dostluğunu yapsın! Herı 
- Nasılsın~?. •••••••••••••••••••••••••••• 

Bu meclis Ayuofyada toplanm11tı. 

Bazı Italyan kaptanları bu karara mu
arız kaldılar .. Türk muhasarasının A
kıbetinden korkuyorlardı. Bir an ev· 
vel yelken açıp memleketlerine avdet 
etmeyi cana minnet bllıyorlardı. 

Fakat; meclis kararını kat"ileştirdi 

ve Halıçten hiçbir ıemi dıtarı çıkar

mamaja karar verdı. Nihayet; cSent 
.Mari» kilisesinde akdolunan son bir 

(Devamı var) 

Dedi, odadan çıktı. Bu, 
- Pekey .. 
Deyişi, a~ta: 

- Sen görürsün ... 
Gibi oldu amma. bana vız geldL Amma, tu

haf adam. Hiç böylesine de rast gelmedim. Zorla 
güzellik olur mu?. 

Ben istemeyince, ben hoşlanmayınca ve .. Benı 
- Olur ... .....• 
Demeyince, Nedim Bey Nazmi böyle istiyor-

in arkasmda gizlenen mutlaka bir arzu, salgın 
bir şehvet sağnağı var, her erkek, muhakkak ki, 
her kadın için dalına fırsat ve yüz bekliyen bir un
surdur. Bunun aksine inananlar budala olanlardır. 

Herhalde, fU Nedim Bey Nazmi gittiıkçe si -
nirime dokunuyor! Ne akıl, ne mantık, ne his! Za
vallı beni galiba orta malı zannediyor. 

Yahud da niyeti büsbütün başka: Pqa ölürse 
hem karısına, hem milyonlarma hazırcacık sahip 
olmak sevdasındal (Dcvcmı tHlt') 

Hudutlar 
Tehlikede 

(SiLAH BAŞINA) 
Oymyanlar 
vtwaı• llALIN 

DicK vo S'l'SOllBiN 
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KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhacer et ve emsali ahvalde :ıu· 
hur eden has talıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 
berlik esnasında hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar· 
dımeı oıfatiyle çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda idin 
KIZU.AY BASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 

' dahilıinde (Gönüllü Hasta Bakıcı) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren ku rs açılacaktır. Meccani olan 
bu kuraa aşağıda yazılı şartlar. haiz olanlar alınır: 

ı - Kadın Tür>k vatandaşı olmak, 
2 - 20 ilA •5 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az tıkmektep tahsilini görmüş olmalı:, 
K aydedilmek ve dersler haklı.ı nda malfunat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebiınize müracaat etmelidirler. Şefil< 
ruhlu ve hayır sever hemşirelerim izin bu insani işe hevesle koşa

caklarına kanüz. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ank:ıra Yüksek Ziraat Enstitüsünün Zıraat Veteriner fakül· 
tesine m ve erkek, Orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pa
ralı yatılı ve yatısız hlebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa
ğıdalrl p.rtlara uy'll.ak gereklidir. 

1 - Türlt tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk 
imtihanını vermiş bulur.ınak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Veka
letince tanının~ ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur.) veya 
Üniversite veya yüksek bir mektep mzunu bulunmak şarttır. 

JJ - Üniversit~ ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tah
slllerine göre hangi sınıflara kabul e<lilecekleri hakkında Rektörlük 

karar verir. 
III - Er.stıtüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 

yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
iV - Parasız yatı1ı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak

kında tam t~şekküllü bir hastahane raporu lazımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya Z!raat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik 
olunur. Bu nünı:ın<>den başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 
sağlık ve sağlümiık mu,.yenesinden geçirilerek mesleklerinin istedıği 

beden kaıbiliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 
VI- Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör

meye mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur~ 
Stajdan sonra ta!ebenin Enstitüde nazari olarak derslere devam 

edebilmesi içın bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gös
terilir. Stajyer talPbenin yemesi ve içmesi de Enstitüce temin edildiği 
takdirde kendisine bu 3() lira verilmez. 

VTI - Par:;sız yatılı talebeden staj veya okuma devresi içinde heı 
ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlar
dan veya cczaeıı çıkarılanlardan hükfımetce yapılan masrafları ödiye
cekleri hakkında, ver'lecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir ke

faletname alınır. 
Vlll - Enstitüye gırmek ist'yerler, y .. karıda yazılı saltlık ra-

porundan başka lı•e ye olgunluk diplomasını veya ıasdiklı örneklerınin 
ve nüfus tezkerelerini. polis veya belediyeden alacakları hüsnühal ka
ğıdını a~ı raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler 
hakkındaki ehlıye\namelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankara Yüksek Zi
raat Emtihisü Rel<tiirlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde 
hangi hkül;cye kn:vıt olmak istediklerini bildirmelidir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukar
daki maddede y~zılı evrak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteber değil

dır. 
X - P aras;z yatılı talebe alınmakta birincı ve sekizinci maddede 

yazılı vesikalarla v:ıktin1e baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi dere
celi ve Fen :..olundan olanlar tercih olunur. 

XI - V~teriner fakültesi tahsıl müddeti bu seneden itibaren yeni 

kabul edilecek telebeye şaınıl olmak üzere beş senedir. 
XII - Cevap isteyenler ayrıca pul gon.dermelidir. 
XIII - Baş vurma zamanı 15/ağustos/939 tarihinden eylfılün 30 

uncu günü akşamına kadardır. Bun dan sonraki müracaatlar kabul edil-

ı 
TÜRK TİCARETBANKASIA.Ş. 

TES IS TARiHİ 1919 

Tamamen yatırılmış sermaye: T. L. 2.200.000 

Merkezi: A N K A R A 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. 

Faizleri her ay ödenen KUPONLU VADELİ 
MEVDUAT usulünün temin ettiği menfaat 

ve kolaylıklar, mevduat sahiblerinin 
istifadelerine tahsis edilmiştir· 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBA NK - Şube1er : TiCARET 1 
• ,~ ··~ - "' • .. - 1 .•.• • ' -- ' .. .. • ., ____ _ 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek HA Y RIYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 
Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlnnınıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 

baıt lar. Kızların yatılı Y.ı~mı tamamiyle ayrı bir binadaQU'. Yatısız talebeyi nakletmek için 

mektebın hususiotobü• servisi yardır lstıyenlere tarifname gönderil r Teiefon: 20530 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
ı- Talibi çıkmıyan 1,000,000 adet muk&v\.<a mas'1ranın ihale!:ii 22 / Eylill/ J 

939 Cuma günü saat 16 da Ankarada P. T T. Umumi Müdiırluk binasındaki 

satınalma komisyonunda yapılın-ak üzere eks'iltmesi on gün uzatılmıştır. 
Muhammen bedel 2500 lira muvakkat teminat 187.5 liradır 
ı- İstekliler muvakkat temınat makbuz veya banka teminat ml•ktubu ile 

kanuni vesikalarını hıimilen mez.kür günve saatte o komisyona muracaat edecek-
lerdır. •4576> •7318> , MÜHİM İLAN 

........ 111111.......... 
Yatak, yemek ve çalışma o

dalarile salon takımları velha

sıl her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HAYDEN) mağa-

zalarında teşhir edilmekte ve 

her yerden ucuz fiat ve müsaid 

şartlarla satılmaktadır .. 

HASAN Deposu Müdüriyetinden: 

• 
1 

Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada Ha
san Glüten mamulatının ve Hasan Ôı!Ü 
Unlarının diğer bir müesseseye satıl
dığını ve bu sebeble badema işbu müs
tahzaratın çıkmıyacağına dair rakiple
rimiz tarafından kasdi olarak işae edi
len tezviratın ve yalanların asıl ve esası 
olmadığını, bütün Hasan müstahzaratı
nın cihanşümul olan şöhretile mütena
sip 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 müşterilf'· 
rine ilan olunur. 

l ~~isa:.ar U. Müdürlüğünden:) 
. Jı'~ 

1- idaremizin ÇamaltJ Tuz.lası jçin 250 ton Sömikok kapalı zarf !<ı:'' 
satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli 5687.50 lira muvakkat teminatı 426.56 Jiradlf· 
111- Eksillme 2/X/939 pazartesi günu saat 14 de Kabataşta Jevazııı' 

mUbayaat şubesindekl alım komisyon unda yapılacaktır. 
IV- Şartnameler her g\ln sözü geçen şubeden parasız alınabilir. ı1':t 

V- Miınakasaya gırecek1er mUhlirlü tek.Hl mektublarını kanuni "'~ 
yüzde 7,5 güvenm.e wrası ın.akbu_zu veyab~a teminat mektubunu ihti"IJ"3. eiJJ;J 
kapah zarflarını ıhale gunu eksiltme saatinden bir saet evv< • ı.? kadar rrı 60' 
komisyon başkanl1ğına makbuz mukabilinde vermeleri 18.zımdır. •
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I - Paşa bahçe ve Tek1rdajına nakledilecek kömürün kapalı zarfla e~ ..-ıi" 

meye konmuş olan nakliyesi ll/IX/939 tarihinde ihale edHmedigındell -'"t: 
den pazarlıkla ek...'liltmeye konmuştur. 

il - Paşabahçeye naklonulacak kömürün mikdan (4150) ton ve 'fel<ırd'' 
ğına naklonulacak kömürün mikdarı (350) tondur. 

Ill - Pazarlık 20/IX/939 Çarşamba günü saat 14 te Kabataşta l<'.ııı"' 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - . Şar~am_elcr her gü~ .sözü ~eçen şubeden parasız alınabilir. ,JJJ11e 
V - ı~teklılerın pazarlık ıçın tayın olunan giın ve saatte % 1,5 gl.l'l 

paralariie birlikte me2kür komisyona gelmeleri. (7362) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu ArtırJJlıl 
EKsiltme ve ihale Komisyonundan : 

Chsi Mık. M. Fi. Eksi ltmenin lk teminat Şekli 
K. S. T. G. S. Li. Kr. 

Birinci ekmek 45000 9 50 2/10/939 s. 14 320 62 
Pazartesi ıce 

İstanbul bOlge Ban·at okulunun 1939 mali yıh ekmek ihtiyacı eksiıtrrıeYt 
nulmuştur. 

1- Ek!"iltme CagalogJunda yuksek. mektebler muhasebeciliği 

toplanan komisyonda yapılacaktır. 

.NORBURG• Vapurunun Hamule sahihlerini ali.kadar eden 
bir haber h:;kkında görü.şmek üzere Galatada Frank hanında 

Dabkoviç ve Şürekası Vapur 
acentel :ğine 

1 

2- Eksi1tmenın şekli, gun ve saati, muhammen fiah, muvakkat 
m iktan yukarıda gOster il miştir. 

1 
3- Jstekhler Tıcaret odasının 1939 belgesıni Jbre.z.a mecburdur (7310) 

.... Dr. HSAN SAMI - 4- Şartnameyı germek ıstiyenler mektebe muracaat etsin. ~ 

1 
GONOKOk AŞl~I 1 - ~ı 

ııeısoğukluğu ve ihtilatlarına kar Devlet Demlryolları ve Limanları 
-------------------- ı p pek tesirli ve taze aşıdır. Divan- ı,ıetme u. idaresi illınlerı ~ 

Acele mfaacaatları rica olunur. Telefon: 44708 

1 
l'°lu Sultanınahmud türbesi dıl· stanbul Nafıa Müdürlüğünden : N 

1 3 
ı Şeker nakl ıya • ı ;ç!n D. D/143 numaralı yeni .bir tarife ihdas e 

18/9/939 pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafla Müdürlüğü o. 
1 miştir. Bu tard: rn~9/1 939 tarih ınden .. itıbaren tatbik. edılecektır. 30, 

Denizli sıhhat ve ictimai muavenet eksiltme komisyonu odasında (969e.86) !ıra ke~if bedelli Gureba hasta- Fazla taisı lat !Ç'n ı~tasyonlara muracaat edılmesı. ,4470. c72 

d hanesinde Dahiliye Anfisi tesisat bağlama ışleri açık eksiltmeye ko-ı ıı ,• W?°°j!Ji"'jr-.;,ne .. .. .. * ~ . . ıır· , ıııır 
müdürlüğün en : nulmuştur. . . _!!_;]!! ., ~ Uzunkoprud~ y3pı!a<:ak musellesın topr ak ışlerı 4063,60 ~ 

mez. (3705) (6167) 

İhalesinin 8/9/939 tarihinde ;,epılacatı Ulus ıazete•inin 23, 21, 29, 31, Son Mu~avele'. Eksilt~. !3a),ndırlık isleri Gen~l, .~ususi ve fen.ni şart- ANKARA RA YOSU hammer. bedelle v~ açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur· . ~ 
31 

•--d 
1 

t . . 
23 28 29 

.,,. namelerı, proıe keşıf hulasasıle buna muteferrı dıger evrak daıresınde Münakasa 27/9/9ao ar a b ·· ·· t 11 d s· k ·d 9 i' eUJ~ Telgraf ıazetesinm 22, 25, 28, ağustos, ~~ o u gaze esının , , •&~- .. .
1 

b''. Saat 18.35 Muzlk ( Kıi(uk or _ • • Ç Ş m a gunu saa e rr ecı e • 
•-- ve 2 eyliıl 939 tarihli nüshalarında i18n olunan •Denizli merkez kaz.asJnın goru .e liır. binasında A E Jınm svonu tarafında la akt - Muvakkat teminat (728) liradH.r. kestra) şd Necip AJ•m. Saat 19.10 . . . • n yapı c ır. ıtt Şamh tı1tlitinde oturtulmuş olan Bulgarıstan g.,çn.enlerinin ihtiyac ı için alına- J t kl"l · 01_ 7 5 t · :r.. ,. 588 cak çift lıayvanlan . oktıu ekııillmesine talip •uhur etmedıginden 2490 sayılı İsteklilerin en az (9000) liralık bu işe benzer iş yaptıj(lna daiT idarele- Ti1'k muzltl <Faal ı..,yeU ). Saat 20. s e ı erın "' · emınat ve ... anunı vesikalarile ayni gün ve iS" 
arturma eksıllme kanununun 43 cu madd ı mucıbınce ıhalenın 719/939 tarihin- rinden alınış o!duğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine müraca- lllemlekel saat ayan. saaı 2o.0-0 Tem- komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak )<oJll 
den itıbaren 10 ıun uzatıldığı ve 18/91939 Pawrtesl ıunu saat on b te yapıla- atla eksiltme tarıhinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına sil. Saaı 28

·
40 

Ajans ve meteoroloji yondan verilmekt~dir. (7214) 
· T. t Od 'k } ·ı l l · (6855) lıaberlerl. Saat 21.00 Tü.rk mtizii'i. O-cağı ilan olunur. •7186> aıt ıcare ası vesı a arı e ge me.erı. koyan : Muu ffer İlkar. Çalanlar: Re- • • il 

~~============~=================~=~=====:ir=:::::~======= -~R-~~K~ .. ~hammffi~~i~!lın~n~~ h~~~ı~/J-~ 

Yazan: MAYNE - REID 

-8- 1 
Tu:t.lu suyun kaynaP;ı baı;ında, 1 

rrı:ı uf.a:klı yuvarlak delikleı- var
dı. Bazılarının içinde mavı bir su
kaynıvordu. Etrafı kırmlZl çiçek· 
içindeydi. Yabani bôgürtlerin. gü
zel kokusu yayılıyordu. 

Hanri ıle Frank kuru çalı çırpı 
topladılar. Güco bir ocak yaptı. 
Kazana tuzlu su doldurup ateşe 
koydular. Artık kaynayıp tebah
hur etmesini bekliyeceklerdi. 

Rolf ile karısı merak içinde işin 
sonunu bekliyorlardı. Sahiden tuz 
bu'acaklar mıYdı? Filvakı su tuz
luydu, fabt bu Manııczi veya sud, 
solfatı olabilırdi. 1 

Rolf: 1 
- Her halde tuzdur ded Hay

vanların hayatına t>'zem o an tuz 
kurenın her taraf nıla ..-Pvcuddur. 

Uzun bir müddet sonra k• lktılar,, 

ÇOCUK RO!'llANI No. 23 

kazanın kapağını açtıla~ suyun r 
üstünde kar kristaline benzeyen 
beyaz köpükler vardı. Güco bir 
parça ald~ ağzına götürdü, tuzdu. 

Çocuklar sevinerek el çırptılar. 
Sı... tamami:e tabahhur ettiği za
man kendilerine iki kilo tuz kaldı. 
Karın 1 arı acıkmıştı. Gılco der -

hal geyik külbastısı pişirdi ve bol 
tuz ekti. Ağız tadıle karınlarını 
doyurdula·. 

Yemekten sonra ortaya yemiş de, 
geldi. Yabani biığürtlen toplay1p 1 
vedıler. 

Bir aralık bır kuş sesi duvuldu. 
Bu mavı karııa se ydi, fakat çok 
acı r;-.kıyordu. Kuşu:ı tehlikede ol- 1 
dujiıı haykırışından anlaşılıyordu. 

Sesin geldil{i tarafa baktılar Bü-ı 
·uk bır akasya ve kuş ucabilın k 

1 
icın kanad çırpıvordu. E•r2f.nda 
kmdi...ıu ıehdı.d e<len bır ~Y ;:ö-

Türkçesi: SİS 

remediler. Yere baktılar. Ağaca 
doğru büyük bir yılan sürunüyo
du. 

Sivah benekli sarı bir yılandı. 
Rolf: 
- Çıngıraklı yılan dedi. Natu • 

ralistlerin Krotalis herridüs de -
dikleri mahluk. Güco sen köpekleri 
sıkı tut, cesaretlerine güvenip a
tılırlarsa ikisi ,ıie ölür. 

Mari sordu: 
- Baba mavi kargayı yiy€cek. 
- Ona acırım amma sızi çok 

severim. Yılanın nazan dikkatini 
celbetmemeliviz. 
Yılan ağaca •aklaşı ·or, mavi 

karga kanad çırpıp uçamıymdu. 
Yıfan kuşun bulundui!u ağacın ya
nındaki manolva ağacına geldi, 
kabuklarını kokladıktan sonra göv-, 
desine sarıldı. • 

(Devamı vur) 

Fenni Sunnel(I Refik Fe...,.n. Saat zı.49 Konnpna gunu saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindel'1 
(Daş politika hi diselerl) Saat 21.&5 misyon tarafından açık eksiltme usu)iyle satın alınacaktır. .;t 
Mudk (Valsler). Saat 22.00 Haftalık Bu işe girmek istiyenler in 69 lira 8 kuruşluk muvakkat teınill81 )IO' 

ııosta kutu>u (Ecnebi dillerde) Saal kanunun t ayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

Emin Fidan 
Kabine: Beş iklaf 

Erip Aparhmanı 

Tel: 44395 Ev, Sua-
Qiye Akkurt S. No. 1 

Tru;radan sünnete &e
Jenlere kolaylık 

çoktur. 

Mll racaat bir hafta evvel Ji.zım.d.Jr. 

İstanbul t üncü icra memurluğun

dan: 

Ncfiseye burcundan dolayı Emirgan 

Reşitpaşa mahallesi Maslak sokak 1/3 

numarada Abdullaba ait ev eşyası açık 

artııı·nıası 21 '9/939 gününe raslıyan 

per~embe günü saat 10 dan itibaren 

mah;.ıllinde )'apılacaktJ.r. Takdir edi

len kıymetın yüzde i5 ini bulmadığı 

takdJrde ıkınci art11nnası 26/9/939 ta

rihinde pazartesi günü ayni yer ve 

ayni saatte yapılacaktır. TaHplerin 

m"' :ıa .. nde bulunacak memurumuza 

38]1-033 nurn:ıra ile müracaatları ilo.n 

Q:uııur. 938, 1036 

2Z.30 Muzik Dans müdkl) . Saat 23.00 · ·· ) ) • d nusyona murac•at an azım ır. 0 ı t• 
Son ajans haberleri, • iraat, esham. Bu ışe aid şartnamel~r komisyondan parasız olarak dağıtılJJJa J< tB 
tahvUit, kambiyo - nukut boraaaı (il .. 
at.) Saat 23.20 Müzlk (Ca•band Pi. ) (6929) _./ 
Saat 23.55 - 24 Yannki proe-ram. 

1357 Hicrl ' 1365 Rıımt 
Şaban Eylıll 

--~~2--~.:...~_3;;._~~ı 
1939, Ay 9, Gun 259, llmr 134 

18 Eyl fı l CUlllARTESİ 

Vakitler Vaaati Ezani 
aa. dL iL da, --Güneı 5 42 11 23 

Öğle 12 09 5 50 
İkindi 15 40 9 21 
Akşam 18 18 12 00 

1 Yatsı 19 52 1 32 
İmsak 4 00 9 41 -

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEl\I İZZET BENİCE 
Son Telgraf l\latbaası 


