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ETEM İZZET BENİCE 

Dünya iki Safa Ayrılıp Birbirine mi Girecek? 
Moskova radyosu, Sovyet ordularının harekete geçerek 

bu sabah Leh topraklarına girdiğini haber • 
verıyor 

PolonyaCumhurReisi ve hükumet erkanının Romanyayc iltica ettiği bildiriliyor 
1 • 

Almanların aldıklarınıiV arşovanın bombardımanı Almanlar, Sovyet • 
söyledikleri şehirler B ·· B 1 or JaponUtilifından 

He Bresi Litoısk, ne Leıoheıg, ne G~oya lıeoüz ...... "<••-)- A~~.~.~~~'~" .... ~!-•r.. .... ='"• ....... ·-· çok memnun 
Almanların eline geçmiş değildir ~:~ş~:~m~şu:;d:~n·~; ~:t;;t: :ı~~~~ vayı bugünden itıbaren harp rohası sao~~·('~'.~~~'.R~~~·r:~~EŞE 

toın mtiddeti bu 68.bah saat üçte ni _ addetmektedirler. Şehrin sivil ahali Gİ'ITİ Gazeteler bu anlaşmada Alman 
hariciyesinin rolünü tebarüz 

ettiriyorlar 

' ' Entransijan,, 
bu sabah 

gazetesinin siyasi 
radyoda verdiği 

muhabirinin 
izahat 

Par•s 17 (Radyo - Paris Mond
yal)- EntraruıJan gazetesınin siyasi 
muhamrj. bu sabah radyoda son dı..in-

7a vaziyetinden bahsederken ~unlan 

&Oy lem.ıştır: 

•So' yet Rusya yenıden l milyon ıh
tiyat efradı sıl8h altına aldı. Polonya 

hududuna binlerce tank ve zırhlı oto
mobil gönderiyor Maksadı, eski im
parntorlug;ı ait yerleri işgal etmek mi? 
Alman - Sovyet adcml tecn\ Uz pak
tında gızU maddeler var mı?. Şuphe-

siz ... 

Son za anlard Suvyet g zetelerı 
PCllonya '~ Polonynh1ar aıeyhınde nc:ş-
riya.ta lıa la Bu, yak da h ek ta 1 

geçeregınc delildir Bu gızli maadel r
de, Almanl:ıırın ~gal edl"C'eklcrl yerler 
tahdit edıldJ mi'. MalOm degıl. . 

Ruslar, AJmanların ılerJcmesındcn 

end· eye mı duşOyorlar, bunun ıçın 

mi hazırlanıyorlar' Tchlıke artarta Al

n1anlar11 O).i hi.Jcum edl-cek? 1 e bır 
suru sual kı cevop verebıhncnın ım -
k~nı yok. Fakot :sunu oylı~eyım, ta-

rih de bunu g · terıyor ki Polonya ne 
Almanya tarafından ilhak edilebilir ve 
ne de iki devlet arasında taksim olu
nabilir 

.Poloııyalllar kahraınancn harbe -
dıyorh.tr Polonya ordusu henüz mağ
lüp olmu$ değildir. Varşova hO.lil ken
dıni muda!aa ediyor. Bcı·lın radyosu
nun evvelki gece sukutunu haber ver
dıgi Brest Litovsk henuz düşmedi. Loç 
da, Len1bergde, Gdynı;_ıda mıı~ademe

ler dt:'\:am edıyur. 

Soy yet ... japünya üdcmı t<'< avliz 
raktına gelince: Bunun uını.ı.mı hayreti 
mUl'lp olduğunu ink!ır eden:ıem. J.ıpan 
& k ı G nerol Ab~ Sovyct .AJ
m n paktı Hnzalandığı z.aman japon
yan.n t.. ıri ıya ('1 nı dcgıştlrffı<"k 

mecbur yet ndc ita • cağın ılAn ct.nı tJ. 
ş mdı ı Soı.; yet Ru ya U1e anlaşı -

ylr J:ıvonyanın ıfıtıl.ıfe k.ırı ırıası 

şuph z d..ıny haı bını buy tccek. 
Amenka ayarundan bırinın clcdığı 

g bı. •Avruı:a harbi, LlitUn dunya sc
rr.asJJu kıtplıy;-.c:ak k;ırn bır uulut !;Ck· 
hnı Ol.cH'i.ık > 

Bir Alman 
Roma'ya 

Amirali 
geldi 

Orada bulunan Japon askeri hey'eti 
görüşeceği zannediliyor 

ile 

R<,ma 17 (A.A.)- Alımın Aınırali 

Focster, hu u ı bu vazıfe ıt R(maya 
gclnuştır. Anuralın U:tak Ş rk ışlcrın
de mu{l~hassıs olduğu ve kendil':linin 
Romaya ınuva.salatıııın, Amıral Tc -
vansainın rıyasetındcki ranpon <t kerl 
ht·yetının Romada bulunına ı ılc altı -
kadar bulunduğu b(·yan edılnıcktccur. 

Japon Amırali ılc Jdpen hcycU, Al 

1 
an c-ı k:ınıhoırbıycsı l ra!Jnda~ Al-

rr..ın - Lc-h ccph ııı :ııv ı (':1(! da ·et e
dıhn,~tır 

JAı·o.' ııı:n.Tı HAREK•.T ETTİ 
N.ıPV1 17 (A.A.)- Aınır,, 

nın rı.)·.ı<-t t c.ltında b ıluna" 
bahrıye ht)',.lı Japonynyn g, 

Osunll
Jopon 
t•k Ü-

:tere dun ukş; n1 IJııkcınc \'apunlc Na
polıdc:n b. : t·kC't etm11tır 

Lehlilerin mukavemeti şiddetlendiı 

V&flo\:a ve ciT"arını s-o~tf'rir 11:ro1ı;I 

hayet bulduğu halde, Varşova kuman- tarafından tahliyeSJni için verilen 12 Londra 17 (Hususi)- Buraya gelen 

danı üJtin1atoma hiçbir cevap verme- ı:aatlık muddet 12 ı;aat daha temdit e- haberlere gl•rt LCh hük\ımet , Dinyes-
miştir. Almanlar son dakıkaya kadar ter nehrin~ gC'c,:erek Romanya toprağı-

dılmıştır. \1a~\·a ı;ivll ahaliden Jster 
daha bir müddet bcklemlşler!'e de, ni.I ge\'IDl t r. Polonya Cumhurreısı 
bugün Ogle uzeri \o·oırşovayı şiddetle t~hliye edılmış ol un, ıster olmasın, :\Jociki de Romanya hududunu g('Çer~k 

bombardırr,ana başhyacakları kuvvet- bu m\ıddetın hitamında bombe rdırna- Bükreşe hareket etn~tır. 
BerJn 17 (A.A.) - Alınan ıst.h-

Moskovadaki L h sefirine bir 
nota ver.idi 

barat burosu, Japon - So,·vet ıt -

i
l lafının akdinden dolayı ı:azete -

Jerin izhar etmcl<te oldukları mem·ı 
1 nunivetı tebarüz ettinnektedırler. 

1 

Deutsch Al:ı:emein<' Ze tung, bu 
.t,.iıfa nekadar fazla ehemmiyet 
nr lirse verılsin mubaliı~a edJ -
mem olaca{(ı mutaleasındadır. 

nunıyetlerını be} an eden ı;azete
lerden Hamburııer I'remdenblat 
ııazeksi, bu sıyasi h5discde Al -
man harıcıye nezaretınır ro!iınu 
tebariız ettırmekkdır. Gaze e. Sov· 
vet askeri harekatından bah >der· 
kcn bu suretle Sovvet - Alman 
paktı muhtevıyatının açıkça ta -
hakkuka başladığını \ e Lebı -
tand~ki 13 mlıyon el<allıHt •• 
kurtuluş s~atinın yaklaşt.ı/t.nı )az
maktadır. 

Lonclra 17 (Husu~i)- Mosko\·a rc.d
yosunun bu sabah bildirdiğine gOrc, 
Leh hududunda tah id edılmiş olnn 
So\ yet ordusu sabah saat altıda Leh 
toprnkl:ırına glrnııştır. Ayni radyo ha
berine gOrc Mo:Jtovadakl L('h t fır ine 
bır nota ver mtş ve bu not.ada Leh ·
tanda.ki Sv~y t men ı.ı.ll n m da: ıa ı 

ve Ukrrı.nya halk nın ı 1uhafazası z.ı

ruretındc k<.ıı.ln < ! dtL ur. f:abah :ı.ı.tıda 

Leh toprakıarına gır<'Ctf(i beyan edıl

mıc;;tir. 

TEBLİG • ·ASIL BİLllİRİLDI 

ı 
Berlın 17 - Dun &c'lb.ıh teslın1 er-ırı

n bıldırmcK uzer b() az bayrakla \'ar 
şo\·ayn gıren bır Alın. n zabıtı ku - 1 

:ınd • c ml'k ı tını l.ıudır-

mJŞ t e de, bır but; k 
;k ı k m dan ını k. bul e-

• • • • • 

dt:rniyf.>Ct'g.İ ce\·oıbı ver lnü~t r flllnlln 
Uı.lr.ine t('blıgı başk<ı bır va~ıta ılc ku
m<ındana \tcrıp \C'rC'ı-nıyecegını or -
n'ıu&, buna da reci c C\ nLı 't'r nce, 
zabıt donnıu~ tur. Bunun uz.erine Aı

.non Uıyya<el<rı I"' r uı.erlndo u,arak 1 
be,) d.nnaır.e e at mı lar ,. c.; şchr n te'i-
u ı telılıj;ını bu uı cUe bıhlırm ler-
d<r 
( IHttr tat iU& 3 Uncu hJf~mlı.dedlr) 

Alma~lar garbe mütemadiyen takviye 
kuvvetleri gönderiyorlar 

Parıs 17 (AA)- Re~mı tl'blıg. Hu- <lal" kıtaatın cia t.ınlı)c• rııLşaht.uC' e- ı 1•ı da clu nan, tek ırk<'n tc>rkettiği kn-
tun cepheci~ h~ı ık uıra.fın büyuk d ı ı tır Ou" r:'luı m ıtfm"'d yer tnK- sabal:lrı t.ıhrıı et n~ktcdır. l 
tlıııçtı fatı.lıyct, gı rulmuş! • İlcr <:ıı ış vıyC' kı~.ıtı • J aktad r B r k nok f ı 

Bulgaristanın Paris sefirinin bitaraf ıl< teminatı 
P..ıns 17 (A.A )- P. rlstC'k Bu g r 

1 
hafa ecıt.<ceg en rr. nsa hJku nctıne C"umh rı t>ti, bı' rafhğını ıl6n etıniş- '\ 

ı;tfır llulgnrı •..ın.n l\ı.;ruıx n hali budırmı ı..ı t tır 

h"'"8i;z·F;~:;~
1

;'"'~Üzü;:;.~~: b<~;;r;İdığı doğru değil 1 

J"<.ır 17 (AA) Fra.n ız fı.o u f-u-

zutamlaruıdan bı lnır rpı1lC'n ll c 1-
du ~"h da:ar oJtın h. be , sJ1ah yet tar 

1 

ından tek p edılmek-
hnKkınd tocneb mt;m-

\tran etmış dı Fakat §ımdı aslı ol
madığı a.nıa,ıım tır 1 

lf.'k tlcrdl"n c.; Lır ~ayı, l c -

( Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamızdadır ) _/ 
j_R_A_D_Y_O_D_A_N_A_LD-l~Gl-M-IZ_H_A_B.E_R_L_E_R_j1 

Al an zaıiatı100.000 

Hamburger Fermdenblat, bu ıti
lfı.fın akdi hususunun Avrupa ıh -
tılafının ba•langıcındanb<.Ti vukua 
ııe en hadı•eıer:n en muhımmı ol
duğunu ~c akd' tarıhınin bu vesı
kanın kı) mctını arttırmakta bu 
,uııdugıınu \ azrnaktadır 
ALl\IANYA HARiCiYESiNİN 

ROLÜ OLMUŞ 
Berlın 17 (Hususı) Sovyet -

Japon anla masından dolayı rnem-

Londra 17 (Husu 1)- R • da b -
lu11.an JaPon a:sk~rı heset1 B ı ne gı
de<ekt •. 

KOMADAKİ AKİSILR 
Roına 17 (AA )- ltalyan gaztl -

lerı, Japun - Sovyet ıtılifı hakkında 

kıs.'l mutat Jar serdt>tmcktc ve ıtı

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Gaz maskelerile gelen yolcular 

_ .. 
kalarında 

bahkl trenlerle de Avrupad3n bazı ~ t.a.nd.afl•rımız vr Karabük fab • 
çalışan inclliz muhendlslerlndt>n blrkaeı Şf'brim.lzt Cf'lm Jerdlr. 

Hariciye Vekili 
Moskovaya 

gidiyor 
lcra Vek. 1lerı Heyeti don• saat on 

bırde B. vf"t~ lct daırt•sındc toplan -
mı~tır 

tBU utunlatda ıurtrnıb: nıakinrye 

"\.·rrıluıri~·r katl.ır a.ld ıruLJ. r .. d) o na
b('rJ('rıui n rorihoruz. 1·aın11: radyo, 
bilhassa u naı ik gunlcrde g ni bir 

propag&nda 'iıL.ol\ıtası olarak kull.ııuldı
i;ı ifin. f'Cll{'bl kayrıaklardan vr-rilrn 
bu ha~rh·ri doiruluğunu ,., rtrillilnl 

koı:.trol rtmf"k hnkiı:ı olm:ıdıiından, 

on drrree lhth·a11a kaflılanıak lizım
dır.) 

kabul ed.lıni~ ccegı Si) asi rneha -
fılde tevıd edilmek'edır. 

isviçrı- üı.erinıle bir Alman 
tayyure"i 

: yoll'uların 
ı tadırlar. 

fuiu cellrktn~ 11.tndilrrint ve rUrn cu ma.sktl<'rln• hamil butunmU ... 

Hartd)C V~kıu 
.Ar.karaya yar.ılan 

Sararoğ1u 

yaıC'tl<>ri ıadl ıcın 

vuku bul n da\ t.:t uzcrıne bugu f'rde 
~fo<..kt vay )ı "'C'ket cdttek ve bu ve

le Ue her ık cıtvlet alakadar e<leı: 

ınescıeıt. kt nuşu laraktı • 

Ki SACA 1 ---
ihtikarın 
nevileri 

bir çok 
vardır 

ihtik4'rın ne\lleri <'Oktur. l'akat, bu 
ne,·ilrrt, ne iz . a)·ablllr iniz. ne de 
ben .• ('unli.u. !".ayabil ek, biz de i'.'ti ,ucu 

bırakır, muhtekir olurduk .. 1·aınır c~· 

çen cun, ph~ına lıurmtı ~Ul&im, ta

yanı Uimad \·r tanınmı bir :ıat dec1i ki: 

Alman zayiatı 
l...A:ındıd 17 {R~.ayo)- Alm;:ınların 

Lehı!';toındakı uıyiat. yaralı \e (.ı] o

Jar~.k yuz bın kişi tci.hmın edilı~ıekte

o . 

Bir Belçika vapuru 
muayene edildi 

Loncıra 17 (Radyo) - Belçıkaya 

hububat taşıyan bır Belçika va - ı 
puru, ştiµhe uzerıne lngilııler ta -
rafından cıurduru arak muavene 

1 

edilm ştır Vapur, ddh Ji ıs .hliık 

iç.n hububat taş.dıgı anlaşıldığın
dan, .erbest bırakılmıştır. 1 

Belçikııdan y1'ni bir talep mj? 

ıı.,m li (Radyo)- Alman diri b 
Alman ta) y:ıresı tarafından 

hududunun a Jmış olmasından dc..11. y 
1 'ıç"e buk rrıctinE> A"'nan hukurr. etı·· 
n.n tees urlf" nı bı dirmiştır. 

Hitler Berlinc geldi, 
tekrar döndü 

Berl'n 17 (Rad~ o) Geçen per-
sernbe ııunu, kabine arkadaşlarııe 
Berlıne gelmış o!an Hıtler tekrar 
cepheye donmüştiır Hitler'ı Ber -
!ine getıren ve ı:ölüren ta · ·are -
,.e muhafız olarak on altı avcı tav
Yaresı rC'fakat etmektedir. 

Sovyetler tuh idata de\·am 
ediyor 

ÇERÇEVE 

Kördüğüm 
Sınırlara ordular )Jğan Ru )a. rarp demokratlarına karı rekttt r 

tf<'tk?. Rus - Alman anl.a~ma ından sonra, Ru~ - Japon akmhp nr ifa 
edf"r? Bu hal kartı ında trl:l tan ttl;lşa du en AıneriJla, )'rrı.nl carp drmokr t 

\arı !;afında ta,·ine mi rtdiyor? \:a İt.al)anın \·az.i)rti! Hele Balkanlar Kara 
deniz. '.\Olu, daha bir~ok kuı;uk dt\lf"t? l'ok.sa btıtuıa dunyanın . tnl ..ahlpl 
tak 1mi ra3 ı tlrafında bl:r .,iman) a. - Ru )a - J.ı.pon - Jta.17a btrı;;-ı mi! 

Dwıya Buyuk E kt"ndrr'ln, kılıçı)la lki:re boldu u •adıılı k(lrduiumdrn 
daha yaman bir m.anr,·i u.kdr'r dqtu. 1·ukarıdaki cla\alar ata kordufu d J 

birtoll kabarb. Birinden biri ('Oz.Ultbilse çorap qıkuj-u Lar:ı.ınd<ı1. aidttrk 
ı·uz.dt > uı: inanalım kl bu dukumleri oz ellrrllt alanlar atlJr- bugun I{' ı 

onlan ('Öı.mtiıt muktedir dr-iildir .. Jltrhanri bir mf'S'al drvif't adamilr, hlrleriı 

l'thtnnfm manı.an. ını daiba.ından w-,· r~dtn llr-rlla.Dl'i hlr ('eltan. imdi a n 
drrt"eede şa kın. 

. anki l:"Olt' rorunmcz bir ah , tf iz bir manyrtiunatı ııbf butun irade 
bu3 uleml~. u"tun rm:trlr-ri.ni f"t) a \'r ruh kanunlanna ratmırn not rttlrmrkte 
o nr dllr~ tstırr i"'ttmr:a olmakb. O tahıs ne u nf' bu dt"\·lrt rrt 1 \:f' rırJ 

1 tefi. O şah ı ı.aman \"r nı~kan ka3dınm dışında aramak JU.ım. 
Brn bu halr, tl3hi kaderin vuıtasız, doCrudan doiru. a vt hırrşf in ratmı 

muthi-: bir trcellisl roıilr b<'.kıyorum. \"ok~ insan ır,;trlnin 1939 \lhnda in 
elinden f1rla3·1p ka<ma ı vr tn ana tabakkum etmesi &'ibl bir ~nt a..,Ja ı-r:lm 
de"em ,·alan olmaz. 

·~). · ~ark cephesındekı harekAta şundi 

·~ ,.~ulorıya ordusu Jehıne olarak yenı bir 
ınısur kansmıo: bulunuyor. Yalrfıur \e 

ur Bug(lneo kadar harek;ıtta faal 
rol oynıyan moturlu kıt'alar ıım<ll bu 
yenı mUşküllc pek o kndor ba a cıka-

r11ıyuı lar. Buna muk&bil Polonya or
dusunun butün cephelerınde mı;.ka\ e
met 1.on derere .,_rtmlitır. Bununla ~ra
~r A1marı.lartn .uııg ve .t;OI cenahlardan 
genı~ JhJt.&ı hareketını t0tmarnlam:::ık ıçin 

ID vamı 3 Uı>fÜ sahifedr) 

- BUl'UD orıe )'emrjini fiJi.n lokan
tada yedım. (Bu lokanta İ!ı.t.ı.nbulun 

maruf bl:r Jokanta"ıdır) fakat. dikkat 
ettim, l"Ordli.m ki, Porsi}onlar hayli ku

çulmuş.. Birka(' kap )·emek ~edim 

do) madım.. Halbuki. bu lokantanın 

pahahlıtı me hurdu •mın.ı. çıtk vr ıyi 

yrmek ver~l de mr burdu. Demek ki, 
şohrtUtocindt·n birini f~d.ı ~tml!f .. 

ı,te sl;ıe, bir b•ıka nevi ihtikir! 

•• 

Brüksel 17 (Radvo) - Alman ·a-' 
n•, Beıçıka uwrınden tayvare.e -
rının serbestce g~cm i hakkında 

bır talepte bu.unacaı;ı bovleı.mek

t<-<ır Bdçıka bıtaraflıgını .ıan et
rnış oıdUJ!U cılıet.e, boyle bir ta -
•t:P vak. olduğu takdırd , kat'inen 

Roma 17 (Rad~o) - Sov et -
lerın Polonya hudududakı tahşı -
datı devam etmektedir, Bu tahşi
dattan Sov ·ctıerın Almanya - Po
lonya harb.ne karşı alakasız ka -
lamıvacaı:ı anlaşılmaktadır. Sovyet 
Rusvanın. Japonya ıle Mongolis. _ 1 
tan - Mançurı hudud hadis< erine 
nıhavet veren bır muterekenın un
za edilm.• olınası, SovyetkTin ııarb 1 hududunda bir harrkete geçmesi 
ıhtirnallerını kuvHtendırmekte -
dır. 

Kim ırnin toıemiye,r&lni iddia etlitim kordufumdrn, 
kabartılarına imdi bf'n balletmrie kaMl.al'a.k dırjilim. Fakat brnim 

k.Orduiumun az.ametinr bakıp tr-rkibi \f urnumı bir ltşhi ko1·ınakhr: 

apal'& 

Dunya, ı.a\·aJh dun~a. mevcut bulun ihtilif ve ın:aruık'rilır ikfJ'r a,rıhp bır 
birini ) ırmtk U1.err. l'fukta bu kanlı fak sokmrie baştaymt"a ani ılacalltar Jı ,u basit m.u.kaddime harbi. buyük barut rı l ının fitil 1anrınd.a.n ba ka bfrte 

( Diğer trlaraflar 3 uııl'U ahiledr) 1 d•&ilmis. NECiB FAZIL KJSAKÜREK 
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J ·,t-IA.!li.ŞELE~.· ~ARŞISINDA 
,., -..ııı-:~~ :~ ... ,1 

~;, So!I .• TelgrC'f. 
SO'iBAllARIN 

GL:"iE~Lİ Ot. 'Ll'Rİ 

Sonbaharın en guzel günlerindeyiz. 
(Filvaki A,·rupada harb var amma, 
bugun barbden bahSf'tmemeie karar 
verdim.) İnsan bugunlerin gllneı,U ha· 
vasını bir ild a:t sonra arıyacak, fakat, 
bu lamı) acakhr. 

DUn sabah, kendimi bir mirasyedi 
yerine koyarak (nerede o C"linler?.) 
ve harbi, darbı hiç dLişU.nmiyerek, ten .. 
ba, aiaçh bir asfalt yolda, tek baı?ıma 
yanın saat kadar ytırüdüm. Tabiat, ne 
cüı:el şey .. Sonra. harif yorulmu~tum. 
Denl:t kenarına kadar uz.ınarak, yine 
tf'tıha bir plij razino~unda oturdum. 
Deniz ne rw:eldi. Bazao, insan. yalnız
lağı ne kadar arıyor?. Yalnızlık ve ıses
sizlik ideta. kafamızı, kalbimizi din

lendiriyor. PIJ.J bombuştu .. Sular duru 
ve dümduı.dü. .• 

Eminolun, bu sularda •imdi çırpman 
ı-üzel kadınlar olsun. kumlarda yatan 
esrarenc1z cöz1ü.klü bayanlar olsun, di
ye, aklımdan zerre kadar cecmedi .. 
Boş denize, bo~ kumlara dakikalarca 
baktım .• Gürültüden ne ~r usan .. 
mışhm .• 

Uarb. darb laflarından ruhunuz sı .. 
kıldıiı vakit, ~iz de benim &ibl yapın!. 

ZENCİLER KENDİ 

HALLERİ. 'DES l\IEl\IStiN DEGİL 

Amerika haydudlan, tarlada çah .. 
tan yedi zenciyi yatlı boya ile beya"' 
boyamışlar. Bunu J'apmaktan maksad 
nedir? Bilmiyorum. Acaba, beyaz ren .. 
l'e l'irmek, zenciler i(lin çok ayıp, ha
karetamiz blrt•Y mi!. mo zalinelmJ
.-orum. Çünkü, bizim matbaaJ& son 
sünlerde Abdüsselam isminde bir zen-

fiU>A.'11: 

Ebiuziyazade Velid soruyor: cZa -
vallı Lehistan da nihayet kurban gi
decek mi?> diye soruyor ve cevap ve
riyor. Hlıdiselerln ı;eyrtne bakarsak, 
zavallı Lehistanın da nihayet hem de 
beklenildiğinden çok çabuk kurban 
gideceğine hUkmetmek zaruretinde bu
lunuyorw:. Bu elim akıbet de bu su
rcUe tahakkuk ederse, dünya harita
sından silinen devletlerin adedi beşe 
baliğ olacaktır. Ondan sonra orta halli 
diğer devletler cacaba sıra hanglmi
ztn'> d!ye mU.tem3dl bir endişe içinde 
yaşıyacaklardır. 

CUMJn;RİYET: 

Yunus Nadi • Yenı anlaşmalar, yeni 
sürprizler> isunli bugünkü başyazısın
da, Rusya ile japonya arasında imza
lanan mütarekeden bahsediyor Japon
ya bu ınıitareke ile Almanyaya infi· 
alinı c:öste~tir. Rus - Alman anla~
ması dolayısile Polonyanın taksimi gi
bi bir aurpriz ortaya çıktı. Fakat bun
dan sonra iki devlet arasında istişare 
ile de halledilcmıyecek çok şiddetli ih
tilillar çıkacagına da şüphe yoktur. 
s ... priılerin daha büyilklerim bundan 
sonra gl.ıreceğiz. 

YEiii SABAH: 

lluseyin Cahid" Yalçın cAlmanya 
mağiüp olacaktır• diyor. Büyük bir 
harp neticeleninceye kadar, askeri ha
reketler muhtelif değişikliklere uğ -
rar. Bunda tallın bazan şu, bazan bu 
tara a ıneyletmesi tabildir. Fakat nazi 
politikasının bütün dünyayı tehdit e
dip durması, Almanyanın harpte galip 
çıkmasına imktin verir mi?. 
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ti hademe alındı. Sizden iyi olm.ı .. 1n, 
terbi~·eli, ('alışkan bir çocuk .. Fakat, 
ne zaman, biraz asabileşip de, cinsini 
ifade eden kelimeyi kullansanız. dik 
dik, yüzünüze bakıyor. Bayatı içerli
yor. Beyaz l'enlş rözlerini daha çok 
açıyor. 

Demek ki, zenciler için zenci olmak 
pek arzu edilir birşey dej"U.. İhtimal 
ki, beyaz insanlar da, beyazlıktan mem
nun değillerdir. l"azın plıi.jlarda, mar
!itk l'ibJ yanmak sevda'.'iına düJenleri.D 
hareketi, bunu isbat etmez mi?. Dünya 
bu.. Kom ·unun tavuiu komşuya kaz 
~örünür. Kim e. kendi halinden mem .. 
nun delildir, vesselam!. 

TA\TK fZERİSE 

SÖYLES~UŞ SÖZLER 

Tavuk deyince hatırıma Keldi. Ta· 
vuk uzerinde söylenmiş, ne kadar eok 
darbımesel vardır. Evvel;i., dünya ku 
ruldu kurulalı halledilmrmlş blr dava 
vardır: Tavuk mu yumurtadan çık • 
mışhr, yumurta mı tavuktan?. Kom
şunun tavuğu komşuya kaz görünür. 
Onun başına relen plşml!f tavuiun ba
'ına gelmemiştir. Aç tavuk kendtnl ar .. 
pa ambarında zannedermi~. 

Tavuk iyi bir rıda maddesidir. Fa -
kat nedense, birçoklarımız. bu zavallı 
küme~ hayvanını bakir cörürüı. ~le

seli., tavuk hırı.ııı iyi bir tabir adde ... 
dilmez. Tavukpazarı, Kapalıçarşı ka
dar atırbaşlJ, Bahkpaıarı kadar de
mokrat, Beyoilu taddesi kadar lüks 
değlldir. 

Slıln bildiilnlı, tavuia aid başka 
darbunese11er varsa, söyleyin de yaza
yDD .. Bende bu kadar!. 

AHMED RAUF 

Yalnız kUçük devletler Alınan teh
likesine maruz değildir. Almanyarun 

şimdikinden fazla kuvvetlenmesinden 
Rusyanın da ne menfaati olacağı dü
sünüJebilir. Hul§.sa bütün dünya Al

manyanın aleyhindedir. Almanya be
hemehal mağlUp olacak, etra!a zarar 
verınez bir hale sokulacaktır. 

VAKİT: 

A:um Us herkes gibi İngilizlerle 
Fransızların niçin ağır aldtkJannı so
ruyor. Harp sahasında askeri vaıivete 

bakınca. Hitler Lehlstanda hakikaten 
harbi kısa kesecek bir mevki.: gelJıği 
gölülüyor. Diğer taraftan Rusv&n!'l a.ı. .. 
dığı vaziyet sayanı dikkattıı. 

Acaba İngiltere ve Frans:ınırı. karaw 
da, ha\'ada olduğu gibi denizı!rd~ Ct:! 
esaslı bir harekete geçment"'ı bazı 

mülha:ıalarla ihtiyatlı h.ı,reket etrrıt>&te 

lüzı..m gördükleri için ıni?. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel orta Avrupa ve 

Balkanları tehlikede göniyor . .-Alınan
ya uzun bir harb ihtimali kar~ısında

dır. Bu takdirde ona göre ıazım gelen 

tedbirleri almaja, yani zil!ını bertaraf 
ctınege mecburdur Sanayiinl besliyew 
cek ham maddeyi, halkını besliyecek 

gıdayı nereden bulacak->. Nazi rejimi 
iktidar mevkiine geldi&i gündenberi 
orta Avrupayı ve Balkanları kendi ta
bii iktısadi nuruz mıntıkası tel:ikki e· 
diyordu. Bugünden Macaristan ve 

Romanya üzerjne tazyik başlamıştır. 

Polonya harbi bitince tazyikin artaca
ğına şüphe yoktur• diyor 

POLiS 
VE 

iUAHKE:UELER 

Kücük 
' 

Hırsız 
Henüz. 18 yaşıı da bı..Hın .... ı~.._ıa rağ

men şimdiye kadar 1 ! dükkiın ve 
5 e\·den hırsızlık yaparak ya~ından 
büyük bır sabıka SJyıSı kazaran kü .. 
çük hırsızın rruh ketne:ı.l dun sabah 
ast,ye birinci eczada y.ıpıl' 

Koridorda muh~keme Sl asını oek
lerken jandarmanın onunde tii.ıkünetle 

'iıgarôsını savurruı küçük sabıkalı mü· 
başırin kendı JL:ninı çagırnası üze
rine hemen sigarayı yere fırlattı ve 
arkasındaki jandarmaya: 

- Haydi yürü baka! m! diyerek a
cele acele içeri girdi. 

Osman ismindekı kuçiık hırsız tah
kikat evrakında birer birer yazılan 

marifetleri okunurken hiç sesini çı -
karrnadı. Yalnız son defa Aksa.rayda 
bir tütüncü dükkf\nının camekanını 

kırıp para c;aldığL hakkındaki kayda 
~iddetıe itiraz ederek: 

- Vallahi yalan bay rei.ı İşte bu 
yalan ... Oras1nı ben soymadım ... Mo
ruk Osman soydu .. İsmimiz birbirine 
benziyor da!. diye burasını reddetti.. 

Nihayet tahkikat evrakının o~un -
ması tamamen bittikten sonra sorgu
ya geçilince de Osınan şunları söyle
di. 

c- İnsanın bir kere adı çıkacagına 
canı çıksın derler ya ne kadar doğru 
bay reis ... Eskiden şeytana uyduk, bir 
kabahat ettik .. Fakat şimdi artık us
landım.. Yaı)ım daha küçüktür, bir 
baltaya ı:;ap olayım dedim. O demin o
kuduğunuz şeylerin hepsi eski ... Şim
di Aksarayda tütüncü dükkfını soy
dun diye beni yakaladılar .. Fakat ye
min ederim ki bunu ben yapmadım. 
.fııloruk Osman yaptı!. Ben isim ben
zemesine yandım bu sefer'.• 

Reı.s bu ifadeden sonra küçük sabı
kalının şimdiye kadar ne kadar hapis 
yattığının sorulması için muhakemeyi 
başka bir güne talik etmiştir. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* llnrp dolayısile müze ve kütüp -
hanelerimizdcki kıymetli eserler mah
fuz mahallere nakledildigi iı;in bura
ları tekrar açılacaktır. Vahidettinin bı
raktığı kitaplar da müzeye verilecek

tir. * Şişli - Pera takımları dün gece 
yapılan heyecanlı bir maçtan sonra i
kişer golle bertıbere kalmışlardır. * Bir buçuk aylık staj görmek üzere 
silah altına davet L"Cittcuıcr 1 11 3ileleri
nin \'azıyet ve ihtlytıçla.rile mahalli iw 
dare iimirlerinın a.:.5.kadar olmaları 

için talimat veriler.. ştir. * Hususi müesseselerde 1tazıie sa
hibi olanların vatm1i hizmetlcrinı ifa
dan sonra eski vazitclerine devam e
debilmeleri hususunda tcdbı~ler alı

nacaktır. * Belediye yeni getirteceği 40 oto
blısü Avrupanın bitaraf ınemleketle -
rinden tedarik edebilecegini düşünerek 
şartnameyi o suretle il:in edecektir. * Pasif korunma hazırlıkları dola
yıslle mahalleler ic;in 50,000 lira mu
kabilinde 70 tulumba nü.ıbayaa olu -

nacaktır. * İktısat ve Ziraat \~ekilleri bugün 
Ankaraya dönmektedirler. Maliye Ve
kili Ankaraya dOnrnuştur. * Fatih kaymakamı İhsan Şile, Şile 
kaynakaını Rebii F,ıtih, Eyüp kay -
ınakamı Haşim Geyve. Geyve kay -
makamı Seyid Ah Eyüp, İstanbul se
'ferberlik umun1 mUdürü Silivri kay
makaınlıklarına tayin edilınişlerdir. 

Belediye 
Sarayı 

İki milyon lira 
sarf edil ecel< 

İstanbulda Sultanahmedde Ye
rebatan sarayı önünde yapılacak 
olan büyük Belediye sarayı için 
icabeden istimlake sarfolunacak 
para yapılan hesablara göre azami 
500 bi nlira olacak! .r. 

Bundan sonra sarayın inşası için 
de 1,5 milyon !ıra sarfolunması 
icap edeceğı anlaşılmıştır. Bu su
retle Belediye sarayı 2 milyon li
raya mal olacaktır. 

Tütün !lllhşımız 
Fransa ile imza edilen takas an

laşmasından sonra Fransız rejisi
nin bu sene memleketimizden kül
Jivetli miktarda tütün alaca/iı an
laşılmaktadır. A'manya ile ticaret 
anlaşmamız temdid edilmediğin
den Alman hüklınıetinin her sene 
memleketimizden gelmekte olan 
11 milyon kilo tütünü pe~in döviz 
ile bızden alacagı tahmin edilme
mektedir. Bu sebeble bitirilecek 
olan tütün stoklarımızın büyük biri 
kısmını Fransızlar .-ılacaklardır. 
Diğer taraftan Amerikan firma -
!arı da bu sene içinde memleketi
mizden 20 milyon kiloya yakın tü
tün alacakları zanne<U:mektedir. 

----<r--

Bakırköyde sebze hali 
Bakırköy ve civarı halkının ih

tiyacına cevab vermek üzere Ba
kırköyde bir sebze hali binası in
şası tasavvuru üzerinde Belediye 
imar müdürlüğü tetkikler yap -
maktadır. Öj(rcndiğimize göre hal 
Bakırköyün bugünkü pazarı ci -
vıırında olacak ve mümkün oldu
ğ:ı kadar sür'atle inşası için icabe
den bütün hazırlıklar tamamlana-
caktır. ı 
Kadıküyde de bir ha: yapılacak-i 

tır. 

Feriköyü~ sırtları ı 
Feriköy civarı halkı Feriköyün 

karşısındaki sırtların yeşil saha ha
line getirilmesi için İstanbul Bele
diyesine müracaat etmişlerdir. Be
lediye bu talebi ehemmiyetle tet
kik etmiş ve muvafık görmüştür. 

Belediye şimdi mezklır sırtlara 
nekadar fidan ve ağaç gideceğini 
mahallen tetkik edecektir. Bilaha
re de en yakın sırtlardan başlana-

_Eak d;kme ameliyesine geçilecektir. 

8-'d 
Sabahları mektebe 

yetişmek için 
Ba1:ı okuyuculardan mektublar alı

yoruz. l\lekteblerln açdma zamant yak
laştıiı için. (ocuk velileri, sabahları 

derslerin başJama saatinde olacatı SÖY· 
leneıı değlşlkliil bir an evvel Otren -
mek istiyorlar. Veliler, en ziyade, sa· 
bah saat sekizde, çocukların mekteb
lere nasıl yetlşeblleceilni merak edi· 
yorlar. Çünkü, bilha!itSa İstanbul, da .. 

ğınık ve g-enlş bir Şf'hirdir. ~akil vaw 
sıt~J a:ı, sayrimuntazam ve sür'ati 
sıfırdır. Herhalde, İstanbulWl hususi~ 
yeti cözönünde tutularak, Veki.let ye· 
nl tedbirlere başvuracakhr. 

BUKRAN CEVAD 

- Artık bir daha uyanamaz. Ben 
onu öldürdüm. 

Templar biraz eg'1di ,.,. Hunk'un 
sırtının orta yerinde saplanmı,; bir 

Co ölmü~ det;ıldi amma, yedıği bıçağın kabzesini gördü \'e titredi. 
yumru&tan kendisini kaybetmişti. o zaman, Maksi barbar imdada 

Fay Edvars yaklastı Şomdi ta- çağırırken, şoförün neden koşup 
maınıle Maksi'r._n yanına gelmişti. Havdud, gözleri büviiyeıek ken- Bütün söylıyeceklerınız bu gelmedi;:\ini anladı. 
Bir an, Templar'ın hala siper gibi dısine baktı. vaziyeti derhal anla- kadar mı? ded.. Fakat ~enç kadının elleri hiç 

d t tt C ' baktı t M k · b·ı · ı · de ha' kur j O musikili ses. delikanlının vü-onwn e u ugu o va . mış ı. a sı ı eg nı r • - tıtremiyordu. Fay. delikanlının 
- Peki, ne oldu? dedi. tararak. tabancayı ateşlcnıc:< ıste- cudünden yeni bir raşe geçirdi. oömleğinin kolununu yırttı ve e-

G k d C • oldu&una d. F k t k k lmıştı 1 - Evet, dedi, ikinci defa oluyor "' enç a ın o ya ne .~ ı a a ço gcc a · morrajiyi dindirmek için, hemen 
d b ·ı t ı· du T !ar tet·~e dokundu Bı·r de- kı·. Jca'.·tımı kurtarı\.·orsunuz. Ne-a ırış ı e e m vor . emp ı,.. · ' yaravı sardı. Sonra ceketini düğ-
Maksi bir ;;eyler söyliyebilmek fa! MakSl ateş etınege vakit bula- dendir bilmivorum. Ben sizden bir meledi. Bu arada elleri uzun müd-

içın nefsini zorluyordu. mamıştı. Tabanca tutan kolu he - şey ıstememiştim. Neden bana bu det Tempların kolları üzerinde du-
Templar o zaman ayağile yer· men sarkıverdi. Ateş fışkıran göz- yardımları gösteriyorsunuz? ruyordu. Hem de manalı, ma -

dek• tabancayı kendisine dogrn !erile bir kere daha Temp!ara bak- Templar daha bir sey anlıyama-, nalı! 
aklaştırdı \e Sa~lam kolile taban tı. sonra no .. zleı·ı· bulutalndı, başı dan, 0 enc kadın kollarını açtı ve Y ' " - " " - Hemen bir doktora gidelim 

a a Ça aldı "'aksı' artık ko-1 o"ne e"ı'ldı· ve bu··tun \'Ücudile ol - delikaninın bo~·nuna doladı. vü -cayı Y ,. ş · "' ~ dedı, ben P:ıssik taraflarında bir 
nusabilivordu: ı du.i\u gibi yere yığıldı. cudünü vücudüne dayadı. Temp -

- Büyük patron ne istiyor? Gi- ı Templar yerde yatan iki kişiye !ar bir saniye heykel gibi kesil - doktor tanıvorum. 
dip kendisine arzı ihtıram mı ede- sonra da genç kadına baktı. Fay mişli. Sanki bir rüva alemınde idi.· Templar başıyla iyi olur ~evabı-
1 n• yanına geldi'. Titredi. Genç kadın biraz geriye nı \'erdi. Fay motörün kapağını 

l!om· dandı· - Durunuz, dedi, daha işimiz çekildi. Templar: kapadı ve direksiyoncın başına 
- Sen çok geç kaldın Fali. de- bitmiş değildir. Bunlara son hedi- - Affedersiniz, dedi, hakikaten geçti. 

di, büyük patrona gıdip söylersın, yeyı de ben vermek isterim. bıraz geç kaldınız. Çünkü ben ya- Fav motörü ııeri geri işletti. bu 
çok geç kaldım. öldürmüşler. der- Templar'ın elinden tabancayı ralıyım. manevrayı yaparken, otomobil 
sin. Bu mel'un herifi buraya kadar ald;. EvveLi Co'nun şakağına da - Fay o dakika her şeyi unutarak, kullanmakta nekadar mehareti ol-
getırelım de, sonra bırakalım, olur yadı, bir el ates! Sonra Maksi'nin delikanlıyı koluna girerek otomo- duğu anlaşılıyordu. 
şey mı bu? şaka.fıına dayadı. Ona da bir el a- bile doğru sürükledi. Fenerleri Templar hayran hayran kadına 

- Yavaş konuo' teş! yaktı. Tempları otomobile bindir- bakıyordu. Bunc biçim mucizeli 
Genç kadın tam 0 anda Maksi- Templar'ın omzundaki yara şid- di. Hareketlerinde gayet müla - işti bu! Bir kadının, ınakineyiböyle 

n.n birdenbire tabancalı bileğine detli ıztırap \'eriyordu. Bütiın bu yim, fakat o nisbctte seri \"e em- güç vazyetlerde geriye doğru ida-
yapıştı ve namlıyı yere çevirdi. acıya rağmen, kendisini tutuyor - ı niyetli idi. Derhal Templann ce- ı:e edemiyeccğine her zaman ka-
Templar'ın tam beklediğı saniye 

1 
du. Genç kadına yakla;;tı. Baktı, ketinin kan sızan gömleğini açtı. nidi. Otomobil dal~ava tutulmuş 

idi. Bırdenbire Co'yu bıraJı;arak, gayet sakin durus. sanki hiçbir şey Otomobilin öbür tarafında şoför, bir kayık gibi sallanıyordu. Fakat 
yerdeki tabancayı aldı ve ııı.mlıyı' olmamış gibı Tempları tetkik eden sanki hata uyuyor gibı uzanmış. direksiyona yapışan küçük eller 
Maksı'ye çevirdı. ı gözler. yerde yatıyordu. bu kayıı(ı öyle güzel idare ediyor-

Templar, ilk fırsatta bu hay - Fay bir şev konuşmuyordu. Templar ya va;; bir sesle: du ki ... 
faulara karşı bundan sonra daha Templar biraz daha yaklaşarak: - Dikkat ediniz, siz ben mle Nihayet Far kuvvetli otomobili 
merha~etsiz hareket edeceğine - Size çok te;.ekkür ederim, de- meşgul olurken, u.,·anrl'asın, dedi. yoıa çıkarmağa muvaffak oldu ve 
ahdetmiş olduğunu hatırl:-.dı: d. Genç kadın gavet sakin, cev\b Passik'e doğru yıldırım sür'atile 

Gaz ve mikrop harbi 
Polonya ,.-ökleri, tarJhte duymadığı 

bir gürültü ile jnliyor. Harbin en şid .. 
detli, en kıyasıya cünleri içindeyiz. 
Alman erkü.ıuharbiyeslnin «LeJı mu
kavemetini mutlak surette kırmak içtn 
her nevi vasıtadan istlfade olunmasut 
yoJunda. verditl söyJeuen emir, ilk 
tesirJerini gösterme&e ba!oilamı1tır. AJ .. 
man ateşli silihlar1, önüne gelen her
şeyi tarümar edercesine kırıyor, Yl

kıyor. Kadınlar, çocuklar, hastalar, 
papasJar, dua eden l'enç kadınlar, beli 
bükülmüş ihtiyarlar, gözleri ania ni
neler, herşey bombalanıyor. 

Bu hat, korkuııctur ve muhakkak ki,l 
bu hal, asla medeni bir hareket de
lildir. 

Diğ'er taraftan, Alman askeri meha-1 
filinin, verdiği yeni bir teminattan balı
sedllmektedir: Alman orduları mik .. 
rop ve gaz harbi yapmıyacakını~ .. Fa
kat nazi şeflerinin şimdiye kadar ver
dikleri binbir temlııatuı, nasıl bir 
mevsim bile geçmeden suya düştüiü
nii herkes hahrhyor. l\Iikrop \-·e Kaz 
harbi yap,ılmıyacağına. kimi ve nasıl 

inandırabilirsiniz?. 

Daha, harbin başladağı ilk l'iinler .. 
de, ayni nazı şefleri, Amerika Cum
hurrelsl Ruz\-'eltin rönderdiğl bir me
saja tevaben, kadınların ve sivil hal
kın bombalanmıyacatını temin etme
mişler miydi?. O zamanki teminat da, 
Berlinin her zaman verdlfi, fakat, bir 
tanesini dahi, henuz tutmadıjı söz -
leri arasma karışıp &itti. 

Afustosun son sıcak l'Ünlerine ka .. 
dar bir mamure olan &"enli} ve mes'ud 
Polanya, eylülün ilk yatrnurları ile 
birlikte, bir harabeye. bir viran bel
deye diJndü. 

Yıkık yurdlardan, bozulmu yuva
lardan şimdi hıçkırık sesleri reliyor. 
Analar okullarını, sarıcıın genç kızlar 

sevgililerini. kundaktaki çocuklar ba .. 
balarını arıyorlar. 

Fakat, herşeyin fe,·kinde hıirriyet 

ve istiklil!. 
Belki, bütun Polonyalılar ölecek. fa

kat, Polonya yaşıyaC'aktır! 

REŞAD FEYZİ 
••••• l •••••••••••••••••••• 1 

Borsaya kaydedilmiyen 
yapağılar 

Sovyet Rusyaya borsaya kay -
dettirilıneden külliyetli miktarda 
yapak satısları yapıldı.iiını evvelce 
yazmıştık. Diln bu mevzu etrafın
da ticaret ve zahire borsasında tüc
carlar arasında yeniden münaka
şalar olmuştur. Bugünlerde Sov
yet Rusyadan_ limanımıza gelmesi 
beklenen bir Rus vapuruna eski 
satı;; muamelelerine dayanan mü
him miktarda yapak yükleneceği 
söylenmektedir. Bazı tüccarlar 
borsa idare heyetinin bu husus -
taki şayhları izale edecek mahi -
yette malumat vermesini iste -
mektedirler. 

Tek Un 
Sistemi 

İstanbul ekmekleri için 
yeni tedkikat yapılıyor 

Dahiliye Vekili Faik Öıtrak İs
tanbulda tetkikler yaptığı günler
de bihassa ekmek meselesi etra -
fında durmuş ve bu mesele hak
kında Belediyenin ve İstanbul ek
mekçilerinin noktai nazarlarını 
dinlemişti. 

Dahiliye Vekili İstanbulda ek
mek için tek un sisteminin ihda
sına lü7um görmüştür. Belediye 
bu lüzum üeerine tek un siıtemi 
etrafında tetkkilerine devam et -
mektedir. Belediye iktısad müdür
lüğü bugünlerde İstanbul ekmek
çilerini davet ederek bir kere da
ha kendilerini dinliyecek ve bun
dan sonra verecek kat'i kararı 
kendilerine tebliğ edecektir. 

--·-O----· 

Yüksek iktisad .,,.e ticaret 
mektebinde 

Yüksek iktısad ve ticaret mek
tebinde eleme ve ikmal imtihanla
rına başlanmıştır. Mektebin orta 
ve lise kısımlarına talebe kayıd ve 
kabulüne de başlanmıştır. Her se- J 

ne olduğu gibi bu sene de mekte
bin her üç kısmına fazla tehacüm 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Mektt!blerdc sığınaklar 
Şehrimizdeki büyük müessese

lerle tekmil mekteblerinde ps, if 
müdafaa için icabeden sığınak ma-· 
hallerinin ayrılmasına ehemmi -
yelle baslannuştır. 

Üniversitenin muhtelif fakül -
telerile güzel san'atlar akademi -

,sinde ve yurdlarda münasib oda ve 
mahaller bo~altılarak sığınak ha
line getirilmektedir .. 
Diğer taraftan işçisi çok bazı 

fabrikalar da işçi adedine göre bü 
yük sı;{ına~ar inşasına başlamış
lardır. 

Yeni talıli~iye tesisatı 
Tahlisiye idaresi memleketin bü

tün sahillerinde emniyeti temin e
decek şekilde beş senelik yeni bir ı 
program hazırlamıştır. Tahlisiye 
işleri Denizbank tarafından idare 1 
edildiği zaman hiç bir yeni inşaat 
y,apılmaınıştır. Yeni programa gö
re Karadeniz ve Akdenizde yeni
den ba3ı rnnkurt.aran istasyonları 
inşa edilecektir. Bundan başka 
Çanakkale toğazına sısli havalarda 
kazalara mani olmak için yeni sis 
düdükleri konulacaktır. 

Yeni Pendık istasyonu 
Yeni yapılan Pendik tren is 

tasyonunun inşaatı ilerlemiştir. 
Istasyonun yalnız sıva ile cam 
aksamı kalmıştır İstasyonun resmi 
küşadı Cumhuriyet bayramında 
bizzat Muhabere ve Münakale Ve-ı 
kili tarafından icra edilecektir. 

YENi HARBiN MESELELERi -ı 

italya bekliyor 
Her memleket 

cuğrafya 
son kararı 

vermektedir 
mukadderatında 
ve ihtiyaç 

Alman de,·lct reı -:i milletinden aldıgı 
itimaddan bah.o.;ederek mem!eke -
tini harbe soktu. İtalyadaki hükUınet 
reisinin ise milletinden aldıgı itima
da güvenerek harbe girn1eksizin istik
bali bekledigi söyleniyor. İtalyanlar 
harhetınek istemiyorlar. Bir İngiliz 
muhabirinin daha harp çıkmadan ev
vel italyada dolaşarak halk arasında 
neler dü:)ünülerek s<lyleşildiğine dair 
\·erdigi mah'.unat az manalı degildi: 
Her gü;.1 (•alışarak hayatını kazanmak 
suretile yaşıyabilen tabak<lnın dilşün

dügii :1yle hulttsa ediliyordu· Harbet
mek için hiçbir cidd: sebeb yoktur. 
Duce herşeyi bilir Duç o.in herşeyi 

bildigini söyleınekle İtalyanlar hü -
kümet reisinin herhangi bir h:.ırbe ko· 
lay kolay ıneınleketinl soknııyacağını 

anlatınak isten1i.:j oluyorlardı. 

Şiındi artık Avrupada hurb başla

dıktan so:ıra İtalyada ne düşünüldü
güne geli.nce; hazır bulunmak, harbe 
girmeksizin istikbali bekleınek diye 
yeni veziyeti hul[ısa ediyorlar. 

İtalyanın harbe karışnıaması ıçın 
bir değil, birçok !;ebepler var: İtalya
nın cograri \'aziyetinde ev\'elil kendi 
lehinde oıan cihetleri, sonra da böyle 
olmıyan tarafları erbabı ~öyle anlatı

yorlar: 

yük kısınını kaplamı.;;tır. Onun için sa
nayi ınerkezleri de ister istemez da
racık Po havzasına kapanını.ştır. Hal
buki 111uhtemel dü::;;manın tajyareleri 
buradan İtalyanın sanayi ınerkezleri- · 
ni dögcbilccektir. 

Apenin dağları yüzünden demiryolw 
ları da isler istemez sahili takib et -
mektcdir Şiınal ile cenubun arasınw 

daki şimendifer rabıtası yine muhte
mel dl~nıanların taan·uzu ile tehlike
ye girecektir. 

Sahillere gelınce; hiçbir derin kör
fez yı ·ktu ki gemileri ıstendiği gibl 
barındırmak kabil olsun. Tayyare ta
arruzları buralarda o kadar müessir 
olur kı ınüdafaa tc;in vakit kalmıya -
caktır. -Napoli körfezi 

1
Sardünya ve Sicilya 

gibi Trrnyen denizine h5kim iki mü
him ıne\·kiln himayesi altında olduğu 
halde hava taarruzlarına karşı emin 
değildir. 

Palermo ıle Kagliyari arasındaki 160 
mil mesafeyi daimi surette muhafaza 
edebilmek için İtalyanın deniz kuv -
vetleri kfıfi gelse bile ha\'adan edile
cek taarruzlar karşısında bu emniye
tin de\·amı imkansızdır. Öyle ki mü
essir bir müdaraaya her vakit rasla
maksızın muhtemel düşmanın tayya
releri bu sahada hedeflerini mu\'af -
fakiyetle döğebileceklerdir. Yalnız 

harbetıneğe karar vermek değil, harbi 
yapmak için elzem olan vesaiti temin 
etmek de tazım olduğuna göre en baş
ta demiryollarının rolü hatırdan çık
ınıyor. İtalyanın demiryolları 21,000 
kilometro uzunluğundadır. 

Sonra İtaJyaya mcvaddı iptidaiye 
gönderen meınJeketlerin. başında da 
Amerika, İngiltere, Fransa, Arjantin 
gelmektedir. Bunlar da sulh cephesine 
dahil \·eya sulh cephesine mütemayil 
olan memleketlerdir. İtalyanın AJ ... 
manya ve Rusya ile de ahş\·erişi ile
ridedir. Fakat sulh cephesine karşı 

harbe girdigi takdirde İtalya mevaddı 
iptidaiyece ve ticaret(·e çok zarar i'Ö· 
receklir. ALİ KEMAL S l 'Y.\IA..'I 

Ticaret harbi 
Yazan: Alımrd ŞükrU ES:\lEB 

1914 harbi, orduların cephelerde 
çarpışması kadar da iki zümrenin ik• 
tısadi ku!_vetleri arasında bir mü'-"a .. 
dele olmuştu. Ve Almanya, bu n1ü('a• 
delenin askeri safha!'>ında değil, iktı• 

sadi. safhasuuJa mağliıp olduğu içindir 
ki Versay sulhunu imza etmeğe mec
bur kaldı. 1939 harbi, hatta. 1914. har .. 
binden de ziyade bir iktısadi müca
dele mahiyetini alaC'aktır. Ve bu nok
tadan Almanya, diasrnanlarının kar .. 
ŞL~mda 1914 !';enesinden de daha za .. 
y1f vaziyettedir. Bir defa Almanyanın 
90 milyon nüfusuna karşı İngiltere 41' 
milyon, Fransa 42 milyon ve Polonya 
33 milyon ile yalnız .:\vrupadaki nüw 
fus bakımından faiki~·et arzetmek4edir. 
Halbuki İngilterenin dominyonlar1nda 
25 milyon ve sömtirgelerinde de 450 
milyon nüfusu vardır. Fransanın söw 
mürge iınparatorluj:u ise, 70 milyon
dur. Bundan ba~ka ham madde ve 
endüsıri istihsali bakınundan İugil

tere ve müttefikleri lehine muk.ıy('se 

kaldırmıyan bir fark vardır. 

Fakat İnl"ilterenin ik\lsadı mücade
ledeki faikiyeti burada da. kalnıış ol
muyor. Denizlerde haklın olması dow 
layısile İngiltere harbe l.ştirak etmiyen 
bitarafların servet kaynaklarmdan da 
istifade edebilecek va;:i)ettedir. İnl'iJ .. 
terenin bu bitaraf men1leket ı,ervetlerl 
lıakkıodakl politikaı,ı ~u 0 .. 1.L·akhr: 

1- Kendi ıhtiyacına ili;:umlu ol• 
duğu nisbette bunlardan istifade et .. 
mek. 

2- Düşmanların bunlardan istifade 
etmesine mani olmak. 

İkinci gayeyi elde ctıncte çalı~ır w 
ken, İngiltere daima bitarafların bakw 
ları ve saliılıiyetlerl l'ibi bir takım ınew 
selelerle karşıla'jmaktadır. De\-letıer 

hukukunun pek karışık bir balı\i olan 
bu meseleyi burada clra.fh olarak izah 
edecek değiliz. ı•.ıkat bıtaral devlet .. 
lerle İngiltere araı,ında gittikçe eheınw 
miyet alacak olan bir noktayı anlamP.k 
için şunu hatırlıyalım: 

l\lulıarip memleketlerle bitaraf mem• 
leketler arasındaki titaret. devletıt:r 

hukukunda pek ı,arih ahkaına dayan
mıyor. Kabul edilen lıtiküm ~udur: 

1- Bitaraf memleket muharıp 

devlete sUıih ve harp malzemesi sat.J.w 
maz. Kaçak suretile satar~. mu!Sa.dere 
edilir. 
~ Sil:lh ve harp malzemesiııdcıı 

başka dijer maddeler iki hUkme ta .. 
bidir: 

a) Harpic kullanılabilecek olan eş .. 
ya yine kaçak sayıhr ve ele geçen;c 
mücadere edilir. Buna şarta bağh ka.
çalt eşya adı verilir. 

b) Harple kullanılmıyacak olan 
eşya serbesUir. imdi muctrret hü -

kümler yukarıda yazdığ"ıroı7 l'ibi ol • 
makla beraber, bu hUkumlerüı tatbi.kl 
kolay değUdir. Çünkü ne l'ibi eşyanın 
harpte kullanılıp kullanılmıyacaitnl 

tayin etmek zordUJ'. 1908 sene~iode 

devletler Londrad:ı. toplanarak bir 
beyanname neşrelmişler ve bu beyan· 
name ile kaçak eşyayı tasrih elmişlt"r 
dJ. Fakat 1914 harbi ba~ladıktan sonra. 
İnriltere bu beyannamenin mer'i ola
mıyacağuu beyan ederek kaçak C!tya

nın listesinJ neşretti. Bugünkü vazi .. 
yetle sarlh hükümler olmadıiınd~1n 

her devlet harp başladıktan sonra kJ.· 
çak sayaca.ta- eşyanın listesini neşret .. 
mektedir. İnJ'iltere &lbl denizlere haw 
kim olaıı bir devletin de bu eşya listr
sini mümkün mertebe reniş tutacaı:ı 

tabiidir. Filhakika İnl'iltere bu nokta· 
da pek haksız da sayılamaz. Çünkü e:s-
klden muharebe, yalnız ordular ara .. 
sında bir çarın.şmadan ibaret iken, k>1 .. 

çak eşyayı tayin etmek kolaydı. t'ak.-ıt 
bus;ün harp, milletler arasında bir 

boğuşmadır. Binaenaleyh bir milletin 
düşman milleti sulh yapmıya. icbar cı· 
mek için her çareye başvurması ve 
eski teliikkiye röre kaçak sayllamıya.w 
cak olan gıda maddelerini de kaç11.k 

eşya sayması tabiidir. , 
İşte İncili> ticaret harblnin hedef 

ve l'&yesl bundan ibarettir. 

A. Ş. ES~TER 

.......................... ~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
İlaçlar sır oluyor 
Okuyucularımızdan Necati Bew 

rik yazıyor: 

cİbtikıirla mücadeleye b2.Şlanw 
dıjını l'azetelerde o~uduktan blr 
rün sonra, doktorum tarafımdan 
sık sık \'\timaline mecbur tutul w 
duium bir ilicı almak için eC'za· 
nelerden birine başvurdum. Yok, 
dediler. Halbuki ayni Hiç kutu 
halinde camekılnda duruyordu. 
Mecblll'en, o Jzhrabh halimde sili· 
biye müdürlüğüne müracaat rtw 
tim. Eczaneye telefon ettiler. Ni· 
lıayel bir kutu alablJdlm. Ben ce· 
linciye kadar dtter kutuları kal .. 
dırnıışlardı. Halbuki bu llıiçları 
seri halinde almak mecburlyetinw 
deyim. Aksi takdirde hiç faydası 
yoktur. Bütün ri('alarıma ratmen 
difer kısmını alamadım. Alika .. 
dar makamların eczanelerin ba. 
vaziyetlerile yakından meşl'ul ol
maları çok yerinde olacaktır. 

Akdenizin ortasına uzanmı~ ve bu 
denizi Jkiye ayırmış olan yarıınada -
rlan bugünkü harb vesaitinin sür'ati 
ile Fransa sahillerine, Tunus \·e civa
rı, Akdenizin garb \'e şark kıyılarına 
taarruz kabildir. İtalyanln hava kuv
vetleri için böyle bir imkdn daima 
vardır. Fakat İtaJyantn tarihinde böy
le bitişik komşularile kavgaya tutuş

tuğu olnıaını§tır. Coğrafi mevkiinde 
ehemmiyet ve bundan edeceği istifade 
ne olursa olsun cger kom.şuJarile bir 
harbe girecek olursa İtalyanın para
lanacak birçok cihetleri \'ardır. Arazi
nin derinliği yoktur. 1\-'Iesela Po vadisi 
ancak 400 kilometro uzunluğundan 

fazıa değildir. Sonra yanmadanın en 
geniş kısmı da ancak 250 kiloınetro

dur. Apenin dağları arazinin en bü· - Maıtsı, ik, dakika geçti! dedi. Ger.' kadın yavaş bır sesle: verdi: hareket ettı. (Devamı var) 

~---=----=--=-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--------------------------.. 
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Polonya şehirleri en Varşova kumandanına ..................................... 

Bı~un Alman'.an• elne d.:;ıen Je,.me!e .. ne ve bir.ık halınde va -
·akov., Avn_pa .n çok Jikkate ı tanlannı müdafaa etmelerine se
~er eski bır şehrıdır. Bu şehir beb oımust r. 
.'kı çok dindar ve o nisbette ze\·-1 Polonya aha.ısi, Rutenlerden, 
~.eğlenceye düşkündür. Eski ruh- be} az Ruslardan. Almanlardan mü-
0aıı mektcblerının Üniversitelerın' rekkeptır. Polonyada bır mıly,,.na 
'raıııbaşında dansingler gece bar- yakın Alman vardır. Bunlar, Si -
!arı, s :ıemalar, ça gılı' kahveler lezyada \'C Da_nzıgdcdir. S~nra 3 
atdır. milyon Yahudı ge.ır. Bunıar da 
Geniş pazar meydıinı, kırmızı büyük şehirlerde ıkamet ederler. 

\ığladan yapılmış büyük ha' Fran-. Polony~ Almanarı. R~yş hüküme-
"ııın Ypres şehrini hatı~latı.r. t ne baglanmayr kat ıyyen ıste -
Bahçenın yan tarafında byük mezler. Alınanların ekseriyeti sa-

~lıına - Mar.a kli esini.1 yüksek nayi şehri olan Loç da ve yukarı 
iılesi üzer.ndeKi saat, 600 sene- Sılcz,·a. madenierinde çalışırlar. Bu 
leııberı bila fasılıı vaki. bildirir. ! muhtelıf ırklar arasında tesanüdü. 

l<:rakoi nüfusunun ekseriyetini uhüvvetı anlıyabilmek için bir 

lııdir. Bunlar Kazımıez mahalle- VARŞOVA NASIL BIR 

~~-~~~~:~:ar:b~~e~:1o:rde- Sovyetler Leh Topraklarına 
rec sid<ietini arttırm!stır. Alman-

~~~ i~~;:~~ab~l~~~~~!;ı'.~~r. ~ud~~:i Nası I Girdi 1 er? 
tara gör('. şehir 12 saat zarfında 

Moskova 17 (A.A.)- Tas ajansı bil-
teslim olmalıdır. Aksi takdirde si
vil halk şehri terke1nıı>lidır. Bu 
müddetin sonunda Varşova harb diriyor: 
sahası addo:t·naca1<tır. Almanlar Cumoırtesi - paz:ar gecesi Sovyet hü-
b l.i.,on ihtar kabu edıimediği tak- kOmeti Polonya büyck elçisine bir 
di"dn, çıkacak bütün h:idiselerin nota tevdi ettirerek Rusynnın menfa-

' 1 t" · y k d a•ıerini ltoıu ak \"e şarki Polonyada 
mes u ıyc ını <ırşova uman a- 1 yaşıyan Uknınyah ekalliyetıerı mu -
nına yüklemektedirler. Fakat Var-
şova şıddctlc mukavemete de,·am halaza etmek irin kızıl orduya pazar 
etmek1edır. sabahı l\.Io!o;kovo saat le saat 6 da Po 4 

Ya.~murlu mevsim baş!adıgı içın lonya - So\-yet Ru,ya hududunu tcca-
Alman motörlü kıt'alarının hare- ,-ilz etmek emrini ,·erdigmi teblığ et-
kiıtı güçleşmiş, buna mukabil Po- mıştir. 
!on} ahların muka\'el!'."etı artmış • Sovyet ore·ısunun ileri harekA!ı 

şimalde Pulozk ile cenupta Kamenez -
Podoleg arasındnki bü~Jn hudut im
tidadınca aynı zamanda \'Dkt olucnlctı.r. 

Sovyet hiıkt1metinin bu te<lbırl u
mucıl harpteki Sovyct numl harpteki 
So\·yet bi .. .arnrlığına hiçbir suretle ha-
lel ir:ıs edemez. Sovyet hük'O.metinin 
noktai nazarınjl.., göre evvelce aktedıl
rnis olan muahedeler bı.;,gun ortada 
yoktur Ciınkli artık Polonya hüklı -
meti me,·cut degildir. 

Henüz metni ınalUm olmıyan Rw; 
r .. _ Moskovada bulunan bü+Un ec-

nebi telaretlere tevdi edi1c~ek ve bu
nu rrıüteakip gazetelerle \ e radyo tle 1 

ncşrolWlacaktır. 

Sovyet hLklimeti 15arki Polonyada 
Polonya devlcLnin inha:.ıı..ı ve Polon
ya hük.Uroetının fırari net cesı olnrak 
elyevm hıçbir suretle garanti altında 

bulu: nuyan şarki PolL·nya ı. t.ıam ve 
a~ylşini temin maks:ıdıle hareket et- 1 
ı!'Cktedi . Sovyet hükümetl bu suretle 
~rki Polonyadakı Ukrdnynlı ve be
yaz RL:yalı ekalliyetlerin tabıl surette 
re nayesıni temin etn ekledi: 

~Şki[ eden Yahudilerin sayısı 75 ı müddet Polonyada ikamet _kafidir. 

~de ikamet ederler. Polon va Kra-

1

. ŞEHİRDİR? 
• bü_yük Kazimiez Yahudilere Polonyanın merkezi olan Var -

nurrivet ve serbesti bahşettiği için şovanın nüfusu, umumi harbden 

tır. 

Alman tayyareleri dür. de bü
tün gün Var:;o\·ayı bombardıman 
etmış'.erdir. Almanlar Vilno'ya 
da 200 kadar bomba atmışlar ve 
ahaliden pek çok kişi öldürmüş -
!erdir. Polonya ta,·ynreleri Poz -
nandaki Alman tayyare kararga
hını bombardıman ederek, bura
daki tanareleri tahrib etmi !er -

Almanlar yolcu trenlerini de bombaladılar 
-ilııi bu mahalleye verilmiştır. sonra hır muli artmıştır: 1,300,000 
leazim:ez'in yanındaki bir tepe 1927 de, Dan~igin 30 kilometre i!e-

~erinde Polonyanın en çok zi- r'.3ınde, 3,000 nüfusluk küçük bir 
ıaret edilen bir kilisesi vardıı;: baltkçı köyü olan Gdynia'da bugün 
•VQI.. Bu kilisenin içerisi altın 110.000 nüfus vardır. Ticareti Dan-

dir. 

Sof ya 17 (A.A.) - Polonvadan 
llVdet etmış olan hır Bulgar ta-
1ebesi, _vapınıs olduğu seyahatın 
tüyler ürpertici hikiıvesını, Mir ga· 
zetesine anlatuu~t;r. 

Bu talebenın binınış o!duğu 
tren Varşova ılc Lvov arasında 
Alman tayyareleri tarafından bo n-

bardıman edilmi0tır. Trende 1500 
kadın ve çocuk bulunu} ordu. 
Bombardıman ıizerine tren dur

muş. yolcular civardaki ormana 
doğru kaçnıağa başlamışlardır. Bu[ 
esnada Üzerlerine vağmur gibi 
bpmba .vai:tıyordu. B~ tal.ebe, tre- İ 
nin Va:>O\'a ile Poznan arasında 

da bombardıman edilmiş olduğu-
nu sövlemektedir. 

Ta.ebe. hastabakıcılann yara -
lııarın ,·ardımına kostukları sı -
rada Alma'l tay,·arelerin•n onları 
da mitralyöz atcsine t..ıtmuş oldwk-İ 
larır. ilaxe etmektidr. 

~iraklarla süslüdür. On dördüncü zig'den daha fazladır. , 
~:on beşinci asırlara aid birçok Polonya ahalisinin « 65 i zürra-' 
~~ heykeller vardır. Polonya- dır. Polonyarun iktısadi te~klatı 
ltııı eski Krallarından bir çoğunun, itmam edilmi0ti. Mem~eket. terak
ilıezalıarı buradadır. Mareşal Pil- ki sahasında de\· adımlarile ilerli
lııdski de bunların yanına gömül- yordu. 2,400 petrol kuyusundan 
lııUştür. senede 600,000 ton petrol, yukarı 

Polonyalılar cenupta Alman ha
reketini Vistülün bir ayağı olan 
Tanef kenarlarında durdurmu:; -
tur. Almanlar Przemisl'e girdik -
!erini, şimalde Bug cephesinı geç
tik~erini bildirmektedirler. 

Hırvat lideri Yugoslav birliğinden bahsediyor 
POLONYANIN SERVET Silezvadaki kömür madenlerinden 

KAYNAKLARI 30 milyon ton kömüı· almakta ~di. 

Belgrad 1 i {A.A.)- Gazeteler, B· - ı tında denı~t..,, Kı. 
\"ekil mua\'İni ~tatchekin Zagrebdc ga- Kabine erkanı arasında taın _ bi1· i_li
zetelere yapmış olduğu bC"yanatı neşret- mat \'e saıniıniyct ha\YOsı hüki.ım sUr-
ınekledirler. J\.tuınail(•yh, bu beyana- ınekledir. 

Bilha. ·a Svetko ·it,·h Je araınızdakl 
münasebetler gün geçtıkçe sıkıla.şmak.

tadır. 

l'olonyalılnr, mı>mleketlerini ve Şeker ve mensucat sanayii de çok 

1 
~liklallerini müdafaa için hep bir- ileride bulunuyordu. Polonya se
~~ çalışıyorlar. Yaslı erkek ve nede 93 b:n ton çinko ıstihsal eder. 
;:ıı:ınlar, hatta çocuklar bile m!is- Pozen şeker sanayii merkezidir. 
"'Vli!ere karşı kovuvorlar. ,.e bu Nıifusu 250.000 den fazladır. Vis-

Garb cephesinde bütün Sigfrid 
hattı boyunca karşı karşıya çar -
pışmalar olmaktadır. Almanlar biri 
Sarbrükte olmak üzere iki mühim 
mukabil taarruza geçmişlerse de, 
daha başlangıçta durdurulmu tur. 
Nied nehrinin aşağı \•adisinde kü
çük çaptn muharebeler olmaktadır. 

Bir Alman ve Hollanda tayyaresi arasında hadise 
~da canlarını feda ediyr~ar. tulün vukarı tarafındaki Loç pa-
'lisaı: Varşova müdafaaşı... muk beldesidir. 600,000 nüfusu 

Su; hayret ve takdirle karşıla - vardır. Hitleri Polonyaya saldırtan 
ltacak bir kahramanlıktır. Yaban- memleketin zenginliği, servet kay
~ lehdidlari, Polonvalıların bir - naklarıdır. 

TAKSİM «F ATIH" tefrikamız 

Amsterdam 17 (A.A.)- l!olanda 
matbuat ajansı tcbHğ ediyor: 

Birkaç gün evvel bir Alman tuyya-
Almanlar garp cephesin. mütcma- resinin taarruzuna uğram:, olan Ho

landa tayyaresi, bu Alnıan t·ıyya~·esinin 
bulundugu yeri keşif, huviyctini tah
kik etmek için ona yaklaşr."'ıştı. 

Holanda tayyare.iı, ecrıebı tayyare -
sinin. Alman tayyaresi olduğunu ög-
rendikten sonra vazifec::ini yapın~ ad-

dederek geri dönmüı ~-ede Alı;.an tay-

yaresi, biı·denbirc elli metro me:uıre

den ate~ etmişL. A! nan pilotla~ son-

radan Holanda tayyaresini, İngiliz tay-

yaresi zannetmiş olduklannı beyan 
etmişlerdir. 

Horanda tayy ·esi, maruz kaldığı a

te~ uzerıne yere ınniye ınecbur ol -
m ı ;, Alman tayyaresi de derhal in -

miş, AL'nln pilotlarından biri elınde 

ro\·el\·er oldugu halde tnyy;;ırenin ka-

nallarından bır iızeıinc ılerliyerek: 

cİngilız ırisıniz?:t G..ye som1ııştur 

Nihayet karşı aıc:Jcrin Holandalı ol-

duklarını anlamıştır. AL-ıan byyaresi 1 

tayya~·eciJerı almış \"C ıunale doğru 

göturmuştur. Yalnız J{olandahların 

tayyaresi has~ra uğram13tır. 
BİNElllASINJS 

22 Eylıil Cuma 

M:atinelerinden itibaren 

Bugünden ıtibaren lt'.ıtfen 4 üncü 
sahi .femizde takib ediniz. 

-~~illi 

diyen takviye etmektedirler. Fran
sızlann Pluton ismindeki mayin 
gemi.si Fransız Fası sahillerinde 
b:r mayine çarparak batmıştır. 
400 kişiden mürekkeb olan müret
tebatı bo);ılmuştur. Almanlar 
bir İngiliz - Amerikan şirketine aid 
bir sarnıç gemisini de batırmışlar
dı.r. Mürettebatı bir Noryeç ge -

İhtikiirla mücadele kanunu misi tarafından kurtarı'.ınıştır. Al-

T ah tel bahirlerin faaliyeti karşısında Amerika 
göstereceki 

ve 
Ses Krnlıçesı 

MMÜ GÜLSÜMün 
l'l'ak - Lfthuti ve hazın sesile 

Ümid Şarkısı 
(Sotldel Emel) 

'I'iirkQe sözlü nrapQa arkılı 
hissi, içtimai film nde 

lstanbuJ sayın kalkım teshir 
edetektır. 

Hükümct ihtikıirla mücadele man tahtelbahirler'nin dün iki İn-
kanunu orojesini Meclise vermiş- gi:iz ticaret gemisin. daha batır-
tir. Bu projeye göre,, vilayet mer- dıkları bildirilmekted r Bir İngi -
kezleri:ıde Va!inin riyaseti altında !iz muhribi de hır Alman taht.el -

Londra 17 (A.A.) - Vaşington-

dan bildirildiğine göre, Bav Ruz

velt"i.ı! bir ablukar..J.n huk.ıki bir 

ti.caret, iktısad ye Bcle<l ye iktı - !"'ib~a~h;r;·;n;i;b;a;t;ı;rm;;ış~!~ır;.mmmmmİİİ 
sad müdürleri e tıcarct ve sanayi ı jAlmanlar Sovyet-Japon 
odası umum kati;,lerindcn mü - TASHİH İLANI 
rekkeb fcvkal2de sali'ıhıyetlı birer itilafından çok memnun 
komite teşkıl edilecektir. l Halkalı Ziraat 

Ticaret m!idürlü~ pıyasa va - (Birine. sahifeden devam) 
ziyet , ı takib e<lerek, göreceği ı:ı;ay- Mektehinden: llrın ik esa lıar vasfına ı aret ey-
rıtabıı \'aziveti derhal komiteye leırektedu. Bu1'. lan lılrıncisı. dün-
bildirccektir. Komitelere tecziye Zırnat mektebi hayvanları yanın Çin . Jar n ıuırbının h:ıricin-
hususunda :ıeniş sal.ihiyet veril _ içm alınacak olan 12000 kilo de daha bir tak•m sıy3si iht.Uitıara ve 
mektedir. İcabında ihtikar yapan susam klisbeşde 22000 kilo n'keri lhtiliiflara sahne olr.>ası bekle-
ticaretlıarıe seddedilccektır. teksıfır ince kepek açık eksilt nilen bir kısmmda sulhu le.ıs etmiş 

olnasıdır İkincisi de bu ıtiliıfın Ja-'ı. 1~ - - me ilanında 18/9/939 pazar-
l O k M h }f • Qf • İ t b } Ş b • d ponya jle Sovyel Ru:;ya arasında daha 

pra a su erı ıs s an u u es1n en : test .~ünü yazılmas. lazımge· gen<Ş , .• daha •ıkı anlaımalara mu -
... !.luhtell! eb'odda ehin> adet bo~ afyon sa_ndıgı pazarı kla ot,lat.ıktır. Gör- 1irken 17/9/939 pazartesi Ya- kaddime teşkil edebilme .dır. 
~ lstlyenlerin her gün P~rşembe~azarın.dakı depomuza, pazarlığa ıştırak ede- zıldığından keyfiyet tash:hen ALMANLARIN KARADENIZE 
~ in de 18/9/939 pazartcsı saat la de Lunan Hanındaki ıubemize müracaat- ilan olunur. İNMESİNE RUSLAR RAZI 

' c73ll> DEGİL 

Deniz muharebelerinde Denizaltı gemi'er•rın esrarlı mace!'aları, De
nizaltı gemilerine kurulan tuzaklar, müthiş Ye muazzam sahneler. 

DENiZAL 1 AVCI GEMiSi 

Parıs 17 - Moskovadan bura -
ya ge.en haberler, hududda yapı
lan tahş:datın Almanyaya karşı 
ihtiyati mahivette bir tedbir odu
~unu bildirmektediı-. Sovvet - Al
man paktı ahkamı mucibınce ta- ı 
rafeyn Lehistan meselesi müna - 1 
sebetile daimi surette müdavelei 
efkarda bulunmağı deruhde et -
mi~lerdir. Almanyanın R'Jm:ınya
vı ışga! ederek Karadenize :nme
sine Sovret Rusvanın, mc:\·afakat 
edcmive~eği zık;·edıl""leketdir. 

Baş rollerde: Georgetı Bancroft - Nansy Kelly - Richard Green 
Buı:ı;ün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri. 

Bir Alman vupuru k:ıra)B 

oturdu 

Fakat, nerede bu bolluk, 
4erede aradığı kadm? .. 

nerede bu yağma, - Bir iki ay evve.isine kadar en ıyi idi, Hiç 
bir seye sesi çıkmıyordu. 

istok~.ulm 17 (A.A.) - Al!T'an- ı 
!arın. is,·eçde de'."'lır v.iklü olan 
Grata vapuru Karlorona lımaınn- J 

dan çıkarken teh'ikeli surette ka-
l raya oturmuştur. j • •• 

Rüyalı. mücadelelı tatsız bir gece geçird•m .. 
Sık sık uaynıyordı.:m. Bir ara Nedtm B. Naz

llıi, bir ara paşa gözlerımın önünde sanki birer 
~hus gibi dıkilip duruyorlardı. 
, Daha birçok, karı ık manzaralar sahneler, ra
Q lsızlıklar!.. 

Sabahı dar ettım. 
Konaktan çıktığım zaman saat on vardı. 

r. - Araba o•omobil istemiyorlar m. Prense:; 
• lretleri? .. 

Dcd !er. 
- Hayır ... 

Halbuki, şimdi kocalığı tuttu; bır homurtudur, 
gıdiyorı 

- Nedım Bey Nazmı de her ha!de bundan 
soı ra beni sıkı sıkı kollıyacak. 

- Paşanın kocahgına da hiç tahammıil ede
mıyoru!T' dogrusu~ 

- Misk.n. daha e,·,·eıden benı sak.:ımalı de
ğil ll'ıydi;'.. 

BC:.tün bunları d~şündükçe •• kılıyor, sıkıldık
ça da, 

- Aman ... 
Dıyordum. 

risı de: 

Vız gel.r!. 
Hele, aklıma gelen şerlerden bi -

1 

Zelzele Belgradda da duyuldu 
Bel~ad 11 (A.~.\..)- Belcrad ... bmo

lojl f'RStitüsünün cU1iılıları, dün rece 
yarısını 18 dakika. 30 sanl)·t geçe lid· 
deUi bir 7:elzf'lr bil~hın(ırı ka}"detmi•-
terdir. 

Bu Zt'lzelenin merkeı u·du 
l'raddan 1080 kilomPtre cenubu 
~inde bulunmaktadır. --

Bel -
arki-

Bremeu ~apuru nerede"! 

Zürih 17 (A.A.) - Almanların 
Bremen vapurunun Nourmansk 
Sov,·et limanına iltica etmı~ oldu

ı 

esası bulunabilmesi için sıkı bir 
abluka olması zaruri olduğu su -
retindeki beyanatı Alman denizal
tlıarımn faaliyetlerinin Amerika 

Asker Gözile 
Cebheler 
(B r•1ıci salıltedeıı deı·am) 

yaptıkları tazyı.k: eJtSilmi.ş değildır 

Dün \"e buglln gelen Leh ve Alman 
tebliğleri şiddetli n)uhatcbelere rağ

ınen ,-aziyette mühim bir değişiklik 
ifade etmen1ektedir. Kutno mıntaka
sında Almanların ihata ettiklerl iki 
Polonya fırkası bir yarına hareketine 
geçmişse de, Alman tebliğlerine na
zaran muvaffak olamamıştır. 

Almanlar C';emberin yalılmasına nıfı.

ni olmak için buraya yeni ku\.·veUer 
getirmışlerdır. Kutnodakl fırkaların 

bir yarma teşebl>u.sunc daha girlşecc
gine şuphe edileınez 

Almanlar Varşo\·ayı şarktan ve 
cenubu şarkiden sarmağa çalışıyorlar. 
Bu suretle Leh dc\·let ınerkezi her 
taraftan ihr.ta edilmiş bır \'aziyette 
kalacaktır 

Dig<.'r taraftan Soryet Rusyanın 

garpta serbest kahnak üzere, Japonya 
ile akdeıtigi ıntitarcke \'e Polonya hu
dutlarında yaptııı::ı tahşidatın ne ne
tice \"Cre~eği ehemmiyetle beklenınek
tcd, . Sovyetler de bugunlerde ileri 
harekete geçtJklerı t.ıkdıı-de I'olonyn 
ordu::ıunun butCın şanlı ınukaverıetlne 

ragmen, vazıyet daha zıyadc nezaket 
kesbt."Ciecektır 

YaJruz unutnıtımalıdır k , PoJlonya 
ordus mha edilse ahi, l>olonyanın 

,.e hat~ Çekoslo\ akyanın mukadde -
ratı garp cephe: .ndc taayyUn t..-det·ek
tir. 

Şaı kta de\·am eden şiddetli meydan 
ınuharebeler ne ragmen, henuz kafi 
netice alınmış değildir. 

Garp cephcsıne gelince, Fransızlar 

Sarbruk şehrine biraz daha yaklaş -
ınışlardır, Lukscnburg n11ntakasında 

da bir miktar ilerleıncğe mU\'tlffak ol
mı.;;lardtr. Aln1anlar bu cephede Fran

sız yClnıyuşünü durdurmak \'e hatta 
kaybec!.Jen ar.:ızi pa_çalarını ele gcçır
mck için sık f;lk mukabil taarruzlar 
yapmaktadır. Fa.kat Fransız tebliğle -
rine göre, bu mukubil taarruzların 

hepsi de puskurtülmüştı.ir. Fransızlar 

ellerindeki ıPevz~ eıi muhaf;.ıza elniş-
lerdir. 

ERANIHARP 
Dcdım. Osmanbeyden 

liıııı 
a•tk bır arabaya bin - - Hanım . Acaba kaçtı mı? ğu rivayet edilmektedir. Bu haber, --------------

- Doğru, KaraJ:ciye. çek .. 
Yolda düşünüı·ordum. 
- Çok mu erk n'. 
- Ya Nsret gelmemışse? .. 
- Nereye gidecegımı hiç kimseye haber ver-

llıedcn evden çıktım .. 
- Bu kavgan n üzerine bir gece de eve git -

llıeyince acaba p~a ıle yenı bir kavgaya tutuşur
llıuyuz? •. 

Diye bir şüphenin paşan.n aklına gelmesi idi. 
Bugüne kadar nereye gidersem ~ideyim emre -
dcrd m: 

- Araba hazır olsun .. 
- Kapı.lı bir otomobil• .• 
- Kupa da olabiliı· .. 

teYid edilmemiştir. -- Müsamere tehiri 

Bir kat, bir bodı·um :ft-Jatbaa işçileri blrliilnden: 
Türk ınatbuatın emektar işçileri n1en--

Yapı yollar kanunundakı mad- ıaatine ~,nl\<l cumartesi akiamı Sua
dei ınah.susaya istinaden i.stanbul diye pi~f.:.~nosunda tertip edilen mü
sahillerinde yapılacak bınaların samere 28 ı inci tearln cumartesi ak
sahilden asgari 10 metre içeriye 1 famı Tat.:mde o3ğcılık Klübünde \'e
yaptlması Ye binanın bı.r kat \'e bir rilmek u'°re khir edılmlştır. 

bul:namaktadır. B·naer.aleyh Pros-, 
tun şehir planında tesbit ettiği bu lı 
,·erler kanunun n.addesinden is -

tdrafından fiili bir abluka telakki 

edilmcdığ. manasına alınmakta -

dır. 

RADYO HABERLERi 
(Bi ~ sahifeden devam) 

lUanş!a balırılan bir ,-apur 

Brıiksc. 17 (Radyo) - Manş de
nizinde batmış olan Alex Yon Ofsol 
vapuru, 1917 senesinde inşa edil
miş olup 8136 ton hacmındedri. 

Gemı, her on günde bir Nevyork 
i'.e Am•ers arasında sefer yapmak
ta olduğu mutad seferleri ıcra edi
yordu. Mürettebatından 6 kişi kur
tulmuştur . 

Bir Alman prensi cebhede 
öldü 

Pr.ris 17 (R~dyo - P~ • Mon -
dl\·a , saa, 8) - Saba< Aln anya 
İmparatoru Kiyomun yeğenlerin
den Prens Oskar dö P.-us son mü
sademelerde aldı~ı yaradan vefat 
etmiştir. Prens henüz 24 yaşında 
idi. Sabık Kayserin diğer iki ye
ğeni daha cephede bulunmakta -
dırlar. 

AGARAN 
SAÇLARA 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç be yalarıdı.r. 

- Adeta, bcru kı kanmağa başladı.! 

Ve .. Daima sıe·ahlardan biris. arabanın önün
.ıe gicterdi. İlk defadır ki, konaktan jıem bu kadar 
erken, hem de habersız \'e hiçbir şey istemeksizin 
çıkıyordum. Hele bir gece evvel de ka\•ga ettiğimi
ze göre,. Paşanın o hiddetle aklına birçok şeyler 

bodrumu ihtiva etmesi liızım gel
mektedir. Halbuki şehircılik mü
te .. assısı Prost bilhassa Boğaziçin
de bu:un mevcud bı.rçok binaların 
10 met. e gerı ~-ekilmesın. dol(ru 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES 
BEYOOLU - İSTANBUL 

tısna olunacaklardır. ••••••••••••• .. 

-

1 Yazan: MEHMF.D HiCRET 1 

ııektebi nışdıyedc iken Selur. adın
da bı.: arkauaşım var •. O zamun y~ı 
16 yı geçiyordu. lri yan bı delikanlı 
idi. Sınıfımızda ondan d:ıha yaş

lı t :ebe yoktu. Çok sat ve temız kalp
ı bir çocuktu. Kendısl dliru:t 1dugu 
... çın, yalan olsun, gerçek oı u , söyle
nen her söze iruı!W'dı. Zckı değ. di am
nıa, ha!ı.za t k ,·,·eUiydL E..zberlcme 
kabiliyet.; hepimizden fazla id~ daha 
k.üçük yaşta kli: 'anı hllzetmışti. lşte 
bunun için kendısme llalu:: Se!.'..m der· 
dik. Çok çalışkandı. Verılrn dersler• 
gLnü gUnüne hazırlJ. dı. s ..... ~ ve bJraz bı.. 
dalaca olmnkla beraber, bu ç:ıı:;kıın

hğı yüz'"nden, but.ın hOC3larımızın 

takdir \"e te,·cccühı..nu kazanmıştı. 

Diğer arkada r gıbi, kendi ..ıe aıay 

etmediğiı~ ic;in, beni çok se\-erdı. Mck· 
tebde hep oyni sırada otururdu-. Bo• 
.. .ır1anlarda, dcıs aralarınd bernber 
gezer, dolaşırdık 

Ben çocuk ikC'n çok mmıb ve şa -
lracı 1dim1 heı kc"=1e a.ay etmekten, eğ
lenmekten zc\ k duyar :n. Yalr'ız. ken· 
dısJle alay etmcd.ıgırr. bi: <; u;c vt.r
dı: Haftz selim 

Bır akşamdı; Ha!ız SelirT' ıle mek~ 

tebden çıkmış, e\· erur. e gıdıyorduk. 
Selim, yolda yürürken, ehrd k det
ter k3ğıdına bakar k bıraz e\·vel farıs 
hocasının yazdL m oldutu t..ır d ;,ıyı 

ezberlemegc ç·aı ıyordu. Uı deu ak
lınla bi ın ıp k gt•ldı Gayet c ddi 
bir tavırla ar adaşı a 

- Selim, tiedı n. Dur gece babaın 
bana Iarisıce bi c. J& ogıett, u duayı 
her namaıdaP sor .ı 33 dcra tckrı:ır e
denin bi..ttun g nahı;ır recıı m , o 
adam mutlak.:ı cennete gldc:.rr: , is -
tersen, bu duayı sen d ,.-ırı.le • 

Bu sırada • l>ır ~ n JD y n na geJr. 
miştJC, Hafız St• ı . c-.ni onundc.k! 
buyuk taş:ı ot .1r :ı, kağu k 1 l çı

kardı ve kenctı ne soylcd ... , . ıu cuın

leyı k5gıda yazdı. 

>l\fen hJrem, ccv mıh re. :t (1) 
Bıraz sonra, oPdan ayT rkeı:ı, ken

disine oğrettıg.m b t.uanı:ı manasını 

sordu. Ona su cevabı \ erdın 
- Allah blıtun gun.ıt a ımı affet -

sin .. demektir. 
Ertesi günü, sabahl<-yin Sl'llın ile 

gOı üşUnce, arkada~ım: 

- Cc,·det, dedı. Ak~i.1...111, bana y z
dırdığın duayı ann le \e ba na da 
ögrettım, oı: aı d.a bun • tıe:r z • n 
sonra ckı..yac kbr 

Aradan bırkaç gun g Bır 

gLn cam de oğle naı 'ını k ::.yorduk. 
)'anında Hafız Sclım \ dı. SeUTJr. 
yan nd.:ı da \redad 1Sm n e ır ark l -

daş bulunuyordu. I\"amazdan sonra chı
aya başlarken, bwn1 Ha!ız Srlim he
men cebinden 99 luk te bı.:. nı ·ıkar

dı, ö .ett, ·m duayı okuma ba$la1t. 
\ 1edad, ona dondu, hayretle yu:. ıf.f.? 

baktı, ben camı tçınde k:ıhk ha 1JC f•:.
memck için kendimi guç zaptettın 

Biraz sonra camıden çıktı&ım zaınon 
Vedad ile Ilafız Selimi birbır le to• 
nuşurken gördllm. Selirr n kaşları ..,a
tılmış, iri siyah g5zlerini :tln ve .,,.~ · 
ret dolu fuS:lerle parldıyord 

Yanlarından ge(crken, :;·ak.ın-daıı 

tuttu. sol yanaguna butun kuvYelile 
b:r tokat vurdu, sonra benı. bıraktı. 

Kabahatli oldutum ıcın ona bırşey söy
liyemedim. Öauwe bak;.ırak, &uklum, 
püklüm, oradan uzakl:ıştun. 

(1) Ben mf'rkebim. arpa Yl•rim. 

---• Büoun •--•• "' Görülecek en güzel filım 
CUARLES BOYER'in 
PİERRE , RİCHARD 

VİLLl\1 ile beraber oynadığı 
ve bu hafta 

SÜMER 
Sİ1 'E~l..\S1'1"1 

Kemali mwvaffaKıye!le 
göstcrdirrı 

ATMACA 
Film.dir 

Bugün saa: il ve 1 de 
tenzilıitlı mat.neler 

MEŞHUR 
Fı;RNANDEL'in 

Beş Kuruşla 

Devri81em 
Filmini &'onnek için 

Sinemasına 
&elecek ol:ınlar mutlaka l'&'I 

maı:;kelerl almahdırlar. Cünkü~ 

Fazla •Ulmek~n rahatsız ol
mamak itin ma -kf' lftzımdır. 

Bu,rlın saat 11 Vf' 1 de llalk 
matineleri. 
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~---------------------------~ T. iş BANKASI 
Şe~er Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikôyet Edenfere: 

l 939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plôni 

32.00 0 Lira Mükafat 

Emniye~Je 

kullanab~l~ceğiniz KANZUK GLÜTEN Müstah zar lan 
piyasaya çıktı. 

Kura keşide tarih leri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinc iteşrin 

iKRAMiYELER === 
bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Makarnası -

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) 
Kanzuk Glüten Şehriyesi- Kanzuk Glüten Pirinci· Kanzuk Glüten Fiyongosu • Kanzuk 

Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. Kanzuk Glüten müstahzarları, 1 Adet 2 ,000 Liralık 2 ,000 Lira 

Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için .en mükemmel rejim mostahzarlarıdır. Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo : I N G I L 1 Z K A N Z U K ECZA N ES 1- Beyoğlu, lstanbul 
5 cc 1 ,000 cc 5 ,000 (( 

8 Ct 500 « 4,000 (( 

16 (( 250 (( 4,000 (( 

İstanbul perakende satış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat deposu 60 (( 100 (( 6 ,000 (( 

95 (( 50 (( 4 ,750 (( 

IZMIR Acentamız Türk Ecza Deposudur c 
~~~~~~~~-========"----':..:::..:===== 

250 (( 25 (( 6,250 (( 

435 32,000 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bi· 

riktirmi§ olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemİ§ 
ollll'8ouuz. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi ilinlerı 

Muhammen bedeUerile miktar ve vasıfları aşağıda yazıJı iki grup malı.eme 
ve eeya her çup a1n ayrı ihale edilmek üzere 3/10/1939 salı gUnu saat (10,30) 

1 
inhisarlar U. Müdürlügv Ünden: ı on buçukta Haydarpa,ada ııar binası dahilindeki komIB,'on taralından atık ek· 

-------------------------------'- siltme usulile satın allnacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin her grup hiza~ında yazılı muvakkal teminat ve 

Cinai 

Yangın söndürme 
levazunı 

Yangın söndürme 
aleti 
Yangın söndürme 
eczası 

Mil.dırı 

8kalem 

279 adet 

178 • 

Mubam· 
men 8 . 

Lirı Kr. 
1010 84 

2985 39 

3:>6 00 

Yüzde Eluitme 
7,5 Şekli Sıati 

teminat 
Lira Kr 
75 85 Açık Ek. 14 

223 90 • • 14,30 

26 70 Pazarlık 15 

Kum torbası 976 • 1073 60 110 52 Açık Ek. 15,30 
İp merdiven 6 • 34 78 2 50 Pazıarlık 16 
Geçme merdıven 31 • 504 50 37 83 • 16,30 

1- Şartname ve mü1redat listesi mucıibınce yukarıda miktarı ya
zılı yangın söndürme levazımı hizalarında gösterılen usUıllerle satın 

alınacaktır. 

Il- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

Ill- Eksıltnıe 2.5/IX/939 Pazartesi günu Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme ~ın tayın edilen gün ve saatte ~; 7,5 gü

venme parasile bırlikte mezkur komisyona gelmeleri ıl!ın olunur. 
.7027· 

* * 1 - Papbahçe ve TekirdatJna nakledilecek komiırun kapalı zarfla eksilt-

kanunun tayin ettiii veı;aikle birlikte ek..:;litme günü saatine kadar komisyona 
müracaaUan Jh.ımdır. 

Bu iJe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakt.adtr. 
1- Muhtelil eb•atta 220 adet pamuk şilte 220 adet yastık 1350 yatak çarşalı 

ve 860 adet yastık y\i.ZU muhammen bedeli 4254 Ura muvakkat teminatı 319 lir.1 

5 kuruştur. 

2-- 850 Kg. muhtelit cins ve eb'atW salmastra. 1000 Kg. örülmemiş kord 
smyant ve 50 Kg. kurşunlu amyant Jevha muhammen bedeli 3140 lira mu\·ak-
kat teminatı 235 lira 50 kuruştur. ( 7383) 

Şirketi Hayriyeden: 
Mevsim sonu münasebetiyle 18 Eyliıl 1939 Pazartesi sabahın· 
dan itibaren: 
l - Vapurlar Altınkum ve Sültüce iskdlelerıne u.gramıya • 
caktır. 
2 - Salacak hattına ait 308, 310, 312, 314. 318, 320, 330, 307. 
309, 3ll, 313, 317, 319 ve 329 numaralı seierler yapılmıyacak· 
tır. 
3 - Her ak$am 23.35 de Üskiidardan Köprüye yapılmakta bu-
lunan seferden Salacak hazfedilmiştir. 

İstanbul Deftedarlığından : 
Mııbammen 

bedeli 
Li ·a 

ZAYİ - Kadıköy 61 inci ilk okul
dan aldığım diplomamı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur 509 Ha~ettin Çoklar 

İstanbul Beşinci icra memurlu -
ğundan: 

Ga:atada Kemankeş camii şerıfi 
odasında mukim Hı.en halen ika · / 
metgahı meçhul imam Muhsine: 1 

Hazineye Beyoğlu Üçüncü sulh 
hukuk mahkemesinin 936/3382 sa-, 
yılı 26/8/926 tarihli ilama müste· 
niden borcunuz olan 75 liranın 
mahkeme icra ve ücreti vekalet 
ve saır masraflarile temini tahsili 
için ııhtei tasarrufunuzda bulunan 
Davutpaşa mahallesin;n Çardaklı 
hamam sokağında eski 29 müker
rer kapı numaralı mahcuz hane · 
nize icraf'n vaz'iyed edilmiş ve üç 
yemmli ehil vukuf tarafından 23/ 
8/939 tarihinde mahallinde yapı'an 
tetkikat neticesinde 600 lira kıy· 
met takd;r edilnıi olduğundan iş· 
bu ilıinın tarıhi neşrinden itibarC'n 
10 gün zarfında bir ıtirazınız var-

KIZILAY ___ .. 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ah9alde .ıu

hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve b ilhassa sefer 
berlik esn asında hastahanelerde 11.mlay esas hemşirelerine yar· 
dımcı sıla tiy le ça l ıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kiiD 
KIZILAY HASTABAKICI HE.'\fŞl:RELER MEKTEBİ 

dahil:nde (Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştırmek ıçin 
1 Bırincit~şrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 
bu kur;;a aşag.da yazılı şartlar; haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı. olmak, 
2 - 20 ,la 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az İlkmektep tahsilini görmüş olmak, 
Kaydedi .mek ve dersler hakkı ııda malumat almak ısteyenler 

yukarıda adresı yazılı mektebımize müracaat etmelıdırlcr. Şefik 
ruhlu ,.e hayır sever hemşırelerım izın bu insani işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

sa 937/3908 No. lı dosya ile daırt·-
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mize bi1dirmeniz lüzu·mu icra ve -; 
iflas kanununun 103 üncü maddesı 
ahkamına t<'vfikan tarafınıza ila-
nen teb'iğ olunur. 937/3908 

Bey©ğ :u Vakıflar Direktörlüğü lıanları 

,Lira Kr. 
lstanbul aslıye oc;uncU hukuk nuıh-

153 50 
• l~ 

kem ;noen: Boğazıçind~ Tarabyada Bo staniçi caddesinde eski 51 1\0· 

Mo:ıhidt" Bezrnl'Z tarafından kocası, 

Karakoydr Kasaplar okağında 16 No. 
lı hcınede ınukim ıken h<ılihazır jka· 
metgfıhının me<:huliyeti taayyi.ın _edC'n 
Mehrrı~t Salt cdeyhine mahken"'J E'njn 
939 1005 Xo. ~J do:.yası ı~e c:u:ıkın bo-

beş buçuk dönüm bağ mahalli. ııt 
49 50 Ortaköy Üçüncü orta sokak eski 21 mükerrer No. lu 78 rııe 

66 santimetre l!ıurabbaında arsa. . 8 
158 06 Firuzaga mahallesinin Hüs eyinaga bah('Csi sokafpnda eslıı 
No. lı 24 metre 11 santim murabba ında arsa. 

meye konm111 ol:ın nakliyesi Il/IX/93 9 taribmde ibale tdilmed.i&iııden yeni
den pazarlıkla eksiltmeye konmU§tur. Eyüpte Topçular mahalles.lnln Rami kış lası corid nde ktün müba- şanma d. ;ou;ın<ı ait arzu.bal ılJnen müd-

deleye tfıbi emvaldcn eski 51 yeni 69 sayılı m.ığazanın mülk.iyeu. fi!>O dclal<"yhe tcbli&: edildigi ,.e muddetı 

ı Yukarıda . yazılı gayri menkul luln mulkiyetlerinin satışı peş ~ 
para i:e on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. , 

İhales 18/9/939 pazartesi günü Komisyonda yapılacagından t:ıUP 
II - Paeabahçeye naklonulacak köm!ırun mıkdarı (41~0) ton ve Tekirda· 

tına naklonulacak: kömürun mikdarı (350) tondur Yukarıda ıne\·kl ve numaraları yaz ılı gayrıroenkul hız..ısındaki muhan1men geçtıği halde. cevoıp verilrncdigi cihetle 
bcdeh üzerınden açık 11..-ttırmoya konul mu~ttır ihale 28/ 9/939 tar•hint n.üwdıl duruşma günü 23/10/939 pazartesi •a· İstanbul Defterdarlıgw ından: 

lilerın Akarat Mahliılôt kalemine müracaatları. (69 8)__..,... 

Ill - Pazarlık 20/IX/939 Çarşamba gunu ••at 14 le K•b .. taıta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapdaraktır 
Perşembe gunti Ntat 14 dedır Satış t,c delı ı .• ıkclen '~ peşınend ı r Talıplcrın 1 at 14 olarak t~ıyın eC. lnıiş oldugund:ın aı eıt 
yuzde 7/J pey itkçeler ru vakti muayye nınden evvel yatırıp mezk.Or gün \·e M. ttleyh fl.I. Saıdln meı.kür gun \'e MuhaJll . 

IV - Şartnameler her ıün sözO geçen şubeden paral;.'ız alınabllır saatte Defterdar k Mılli Emlilk Muduı· Jugünde ıı ut ,.ekkil ıs. tış kom~yonuna ~~atte mahkeruedc hazır bulunma!;ı \·e- l e.lt•• 

ı 
mur canUarı (7407) l ya bı \ekıl gUndermesı lüzumu ı n Ltr ı r:. r. V - Isteklilerin pazarlık için tayin olunan gun \"C saatte % 7,5 f\l\'f'nme 

paralarile bırlıkte mezkür kombyona gelmeleri (7362) 

İstanbul Limanı Sa hil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

olı..nur. 939/ 1005 1 · .. 'jl Tahliye olunan lL!anbuJ Cez" e•:i bınasında mevcut muhteli.fulcins e~ya ı5• , 1, ı------- ııed'' Yatılı, Ytttısız _ Kız, Erkek lstanbul dorduncu ıcra memurlu . Yukarıda m<'k. yaLlı muhtelilüklns eşya hizasındaki ınulıammen dil 
ğundan uı.erınden açık arttırma suret.le ~hlacaktır. Jhale 18/9/939 tarıhtne ırı # 

U 
.. c~ u··ıKU .. Ll.SELERI. Pazarte:J gunu saat 14 d~r s tış bedeli nakden \"e petindir. T~ıhplertn y 

l - Merkezimiz ıçin azami 740 ~ece kesafette 1000 ila 1500 tene- Y Gı.. zar. r .. fakad~n lıorı.:lıı Ankara \11 7,5 pey akc;c.ler.in.l vcl.ktı muayyenındcn evvel yatırıp mezk.Lır gun Vl wa•te .· ,,) 
c;.ıddeşJ J::fı) han 80 No. lla ihsana aıt t;fllr> Emlfık .!\füdürlti.ğtlnde mi.ıte$ek.kil !'iltış komisyonuna muracaatları. {__;., 

ke benzin ıle azami 890 dert>c kesafette 17,000 kılo maıut arınacaktır. Kayıd muamdeı<İnc lıaşlanımştır • I ' 
Benzinin beher tenekes·nin talunin bedel. 282.5 kuruş ve mazutu_n kı- l~Amdmresmııİ:..IÇli.arsliii.'llkılailplııi.ııT•iiiy•·a•tr•o•c•a•ıı:ııld11t•'8•İıİ,•'•f•e•le•~•o1n1•:•2•0•(•)•1•9••i losu 7 kuruş 10 sar.t'md n umumunun tutan (5444) lira (50) k.ıruştur. I 

2 - Ekslltmc 26/9/1939 salı gunu saat 15 te Galatada Kara Mustafa - ------ --
İstanbul aslı~~ mahkem!'sı birın-, 

ci t.caret daıresınden· 
paşa sokağında mezkur merkez satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Şaı:tname!Pr mt>rkezimız levazımından parasız ;ılınır. 

4 - Eksıltme kapalı zarf usulıle yapılacaktır 
5 - Muvakkat tpminat parası 418 !ıra 34 kuruştur 
6 - Eksiltmeğe ı;ırereklerin 1939 Eer.esi t.careı \•es,kalarını gös-

texmelen şarttır. 
7 - Eksiltmei;e gıreccklerın eksıltme günu saat 14 e kadar tem.mat 

paralarını yatırmış ve teklıI mektublımnı komı ·ona te ·d etm~ olma-
ları şarttır, Aksı takdirde eksiltmeğe l'ıremezlC'r. (7137) 

LE} L i ve NEHARİ 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İ>tanbul, Galata P061a kutus 1330 

İhzari Fraasıxa kurları vard1r. OLGllNLt·x İMTİHAlılLAKINA HAZIRl.A 
Kayıt muamelen Pazc..r gununden aad her '°un a...ıt 9 <Ulll 1:? ye 

kadar y:;pıhr 
Olal 18 f..Jhıl Paıart 1 ıunu a('ılaf'aktır. 

~ıhi müdafaa Vekt.lctıne ızafet
le İstanbul malıye mubakemat 
müdürlüğü tarafından Nı~antaşı 
Tqv kıve karakoıu sokaı,'lnda ma
beymcı Faik korcağır.ıc!a 144 • 'o. da 
r-.ıcdlıt za' e Hacı lbrahım a.ev· 
h ne 9361455 No. lı dosva .le açılar 
ı;uva becıeLnden mutevellid 498 
1.ra 74 kuruş alacak davasınır gı· 
yaben cereyan eden mLhakeme· 
s• esnasında mahkemeye mubrez 
vesaık iııerinde tatbıkat ·e 25/3/ 
930 tarıhlı ve>aık hakkında da ıs'ik· 
tap .1crasına karar verilm.ş oldu
ğundan ıatbıkat ve ıst ktap için 
ta~ n olunan 17/10/939 salı gunu 
saat 15 de ırııhkeııied<? taz r bu -
lur:cnası lüzumu ıl~n olunur 

936/455 

İstanbul aslın nıahke. esı bı -
r .... "ıl tıcaret daıreıınden. 

Karacabe,· harası mudlil'IU>;u ta· 
rafından Sirkecide Salkımsoııutte 
Alı Vefa mııcssesesı sa ..• bı A Ve
fa a eyhıne 936/422 Ne.. lı dosy. ıle 
açı!.ın <ılaeak davasında ılan n ya. 
pılan le blıgata rağmen muddca · 
aleyh mahkeme ·e sıelmemış ol • 
duğundan hakkında gıyab karan 
\'C'rıcı·ek kararname mahkem(' di
V•nhanesıne asılmıştır. Miıddeaa- ı 
levh Al; \'~fa tay n ed '.en ~3/10/ 
939 pazar!<'si günü saat 14 de mah·' 
kı me ·e gdmediı;'l \'eya vekil gdn· 
dermedıtıı takdird< muhakemeye 
gıyaben devam edılecc~. ıliın olu·' 
nur 936/429 ı 

Sahıbı re neşrıııatı tdare eden 
B~ muharriri 

ETF.M İZZET BF.Sİ<'E 
Son TtJı-rat , la tbaa~ı 

gazete Vl• ınN'mua vp yaı.ıhanc eı..yaıu -
açık arttırma \·e peşın para ile satıla
c Ur Talıplerın 18/9/9J9 t.-ırıhıne 

ra . yan pazartesı g.!nt..ı !aat 9 dan ıti
barcn yüzde 7.5 pey akc;esile 939/2323 
No ıle rıahallınch.• h.az.ır bulunacak 
mem"L. a murac-c1attan nan olunur 

Saat 18..3.i Mu1ik t paur C2ıyı Pi) •• ·aaı 
19.05 ( oeuk saati. Saal 19.ll Turk 
m~ziği (1 asıl he')' ,...aat 20.10 ~Ilı-
zik (Dans muziği l'J,) Sa.at %0.30 .;\ltm

lek~t l'il;a.t. ayarı, .,,jıUJS ve meteorolo
ji habt'-rh'ri. Saat 20.45 Türk muzij"J 
Okuyanlar: l\telek Tokgöz, ~ ıu~ıa.ıa 

('aflar, Çalanlar: Refik Fersan. Kt -
m al - 'iy..,'li St>)·hun. ('f'vdet ('aila 
Bardakoilu. Saat 21.30 'imik (RI· 
yasetlrıını.har bando a) Şef İhsan 

Kun('cr. Saıtt 2t.20 l\luıik (('37band 
PJ.) . ut 22.45 • 23 Son ajan..- haber
leri Y<· yarın lcl program. 

içtimada 11~!.ak basıl:o~ld:.u:..~~~·en::cd:::ik~====~;;;:;;:::================================================;=~n::,~,u:n~u:n:c:a~ı:u~rm;:::rd~a~k~l~e:m:n~k:,uma:::n:..~~~::~::~~~~~~~;:==:::::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;:;:::::::::::::::::::::::::::::~ 
hWulmetine gemileri ne gıbı b;ıbı dayı llc aldı. Kuçtik. dem .ı. tA..plar::.nı, 
z:ıruyeye karşı alıkoydukl:lnn. mtt- n ernıı aleUerım siperlerin en mOsaıd 
bur olduklarını ve I~tanbula derhal n(ıktalarma yerlt>;,;t.rdı. Oyle noktalara 1 

kuvayi muavınenin inal edılme~:nfn k., oıaıaJda mt:\'Cu<l ına~allardıın bu 
lüzumunu ızııh eden monız.ıtı tıarrı- ISTANBUl KAPn.! nsaıL h ,·bıye ta gullelerıni. burc-
len kapt:ın .zuan Diyozn<jı> bır se- v BlZANS SARA !arın U>lunde oldugu gıbı atobılecek· 
mısHe İtnlyaya gor.dermt-ge karar lerdi. Mudafilerı mı11i gruplara ayı-

verdi. No. 88 Yazan: M. SA ıl K.ARAX.t.L rarak. \·ası mlıdalaa çeı;resi boyunca 
l)ığer t.lraftan da casuslar vasıtasile taksıın etti. Her a:rupa muhafaz ve 

ıaır muhteııı yollardan, b111ıa= kara Halı.çten bı·r yere gı·tmemeleri bildirilen İtalyan mut.arcb• edccetı me~kii go.terdi. 
tariltıle, Türk..1cr tara.tından tevkif e-- Bılha ·a; sıper!erde boydan boya el-
dild.iklerı haJde ontann an amıyacaK- •ı • k k ) • d b • b • k ) d zem ol;.n tamiratı icra ettirdi. Papas-
ları talimatı halıye ıle yola çıkarıldı. gemı erı Or U arın an ırer ırer açıyor ar ı !arı. koşifleri, Rum ahalıyl toplıyarak 
İmparator Kottantın. Papay~ eıer hor J,·,n Ju t.ı·~nı "· •dtnb'·e ı·st"n· d ı ta b ı 1 1 d sıl h talimi yaptırmaga başladı. 'J- v~ u .. rr.an anının, s n u muc a uasın a 

l t.anbul sukut ederse Turkleı ın df'rhal bula geldı Bu adanl hlr~tıyanhk aıe- oynadıgı rolU ileride görecegız. Ruttın bunlar icra olunurken. bir 
itatyaya hucum edeceklerı mutalt'a - mını kerıdısıne mınnet1ar etrnek ve Bu meşhur kumandanın i .. tanbu?a yandan da Haliçte bulunan ve karar 
ıında bu.lun.ara.k, kendısının p;ıytah1a cıh:ırıc"Tl1 ' .1 bir El>ftf kazaıur ak m:.k- mucibınce bjr yere gitmemeleri karar 

_.....,_. •• ..uı - gellol butun cesaretlerı yukseltınişti. 
daha z .. yade mua\enet E'tm !Jni rıcn •"'dile ıelm••ti. alt.na ahnan İtalyan gemilerinden ba-

- .,, \'e imparator ba kUD"Jiı.ndana butün 
ve ıstirharn f'<lıyordu. zıları keırkulanndan bJrer birer ka-

Jan Jusunyanının gelış imparator;.ı muhasara müdd Unce Jr.:ıktatorh.ık pa-
Ayni zamanda, Bız.aıı.s kard lerıni çıyorlardı. 

evindırmi:;U. Kendlsınj mUdebdeb bi,· yesınj vermışti. 
U-rkctmemesı ıcın de kahraman Hun- Hdliçten ılk kaçan harb aemıı11, Ve-

mrrasımle kabul ettı. ,. Türk! r' ~- buld ak )'addan da rlc lard' .. b'-'unup M.ııc-ar "e .. eıer er ~-n an uz, - nedık k ı t n Piyerda\ n7.onlln kal-
mıJletinı mua\ enete ~u.ğırsyordu. J~n Ju.stinyaru aıkerlenle beraber laşu- ve muharebede ıru:ı.ıiub olurla yonudur Diı· gece yarısı ka"ıt> ait-

Vcnedik ,.e Popa hükumeUeri Bı _ surlara yerl('Şti. Istanbul ıurl:ıırı uz.e. imparator Kostontın J~tinyaniye al- mıştı. 
zansa mua\Pnette bulundukları ha de rjnden mutemallıyen intizar edılen tın ınfilırile imzalanmış bır vesika ıle B.rkcıç gün f.onı , Gırit gem11erin _ 
dıger hukümeL.lt>r sükUt halınde k.al _ suJtan Mehmedin, o koca Ti.ırkun or- Limni adası bey1ıgın1 ih~an edecegini den altı kalyon da geceden bihshlade 
ddar. Çünkü; Türkler, Tuna boyların.. dus.:le cetrr..e .mi beklemiye ba 1~dı. kabul eylemışti. Halıçten kaçtılar. Bu \·eçhile, bu re-
d çok kJ\\eti.ı bulunuycırlardı. Bu, bu,yük kumandanın İ&tanbula Justfnyaninin askerleri mükemmel miler yakın olan teh1ıkeden kurtul ... 

Bu sıral~rda, kAnunusanının niha - gelrr.~ muhasaranın mühim h"dıse- ve murthhndı. Htı>!i zırhlı aOmlekll mut oldu.tar. Gemi kaptankırı Türkle-
JE'tıne doğru iltı bin bet yuz klfıdıcn sloi teı)tiJ etli. ıo\alyele-nh. Justınyanı imparator ta- rln tt"hhk.eainı keşfetmiş bulunuyor -
murelı:ktb bil' kuvvetle Cenevızlı m~- On ~cJ asrın bu meıt~ur k.u .. ruf ndan tam ıal ahıytt1i bir aerdar ta- 1ardJ. ( De-t:amı var) 

Yazan: l\fAYNE • REİD 

Yılanın başı yassı, gözleri kapa· 
lıydı. Rolf facianın başlamadan 
bit\i.iiinc zahib oldu. Yılan uyuş - ı 
tu. Hemen tüfeğini aldı. Fakat yı
lan uyumuyor gözlüyordu. Ne göz
lüyordu' Ağacın gövdesinde bir 
oyuk vardı. İş anlaşıldı, bir siı ı -
cab yuvasıydı, Yılan yemek için 
sincabı gözlüyordu. 

Mari: 
- Mavi karga boş yere haykı

rıyor dedi. Yahud da dostlanna 
tehlikeyı haber vermek istiyor. 
Annesı· 

-Evet dedı, biraz vukarı bak. Yu. 
vasının deliğine bir sincab bakı
yor. Kuşun sesini duydu, aşai(ı in
miyecek. 

Rolf: 
- Susunuz dedi. Av başka yer

den J(eliyor. Şu tarafa bakınız. 
Köseden bir sincab, bir tehlike

den kaçar gibi kosa kosa manolya-

ÇOCUK ROMANI No. 24 

ya doğru geliyordu, Arkasından dal 
uzun. ince bir hayvan takib edi-

1 yordu. Bu hayvan sansardı . 
Yılan ağzını açmıştı, dişleri gö· 

rünüyordu. Dili ovnuyordu, göz
leri parlıyordu. 

Sincab ağaca tırmandı. yılanın 
başı hayvana çarptı. sincab bun -
dan müteessir olmamış gibi üst 
dala atladı, orada duraladı, sar -
sıldı ve altında acık bekliyen yı- ı 
lanın ağzına düştü. 

Sansar yılanı J(Örünce ·durdu. 
derhal geri döndü. Toparlandı \'I' 

ok gibi kaçtı. Arada bır sıcrı ·or, 
geri dönüp bakı~·or, ~ene koşu -
yordu. 
Yılan yere indi, Sincabın cese • 

dini uzattı, tüylerim dilile valadı. 
bogrnağa hazır landı. 

Bu sırada dallarda başka bır yı
:an daha göründü. Bu da cıngırak-1 
lı yıl an mıydı.. H a'ır bu koca man 

Türkçesi: siS 
kal'' 

bir boa yılanıydı, Şıma• ''d.ıııerı 
yılanı boa konstrikton d<' 
mahliıJı:. oıı· 

Kıvrıla kıvrıla dala uzandı. 5c~' 
ra aşa~1da cereyan eden şi'Y1 s 
başladı. ··" 

dO'"° 
Çıngıraklı yılan karnını , dl'" 

maktan başka bir şeyle me<!(~ca· 
ğildi. Birkac sanive içınde ldtl· ll~ 
bın başı ile omuzlan kay bO iJIİ a 
sıra Boa dayanamadı, kend .,18ııJ 
ğaçtan yere attı, çınınrakh \ 
srı>d, ıı ' 

Bu iki korkunç mahlukun ıııd3ıı 
cadelesi ııorülecek şeydi. orala -
oraya sıirükleniyorlar. yu":{arıll· 
nıyorlar, topaı·lanıp açılıY~ dafsB 

Çıngıraklı yılanın ıki mu ·ıı ııo• 
silahı vardı: Dişleri. f'akat ai! Jttlı
sıncab olduitu içın dislerlnı 
!anamı ·o:ı:ar. vo'' 

(Deııatıı> 


