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latuıbul Nunıo•maniye No. 54 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib \'e B~uharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Alman ar Rumanya istikametinde Yürüyorlar 
Anadolu Ajansı, Londradan Aldığı Haberde Roıı,anyanın da Parçalanması ve 
Petrollerin Almanyaya,Besarabyanın Sovyetlere Geçmesi ihtimalini Bildiriyor 

lngiltere Resmi Beyanatta Bulunmadı, Sovyet Müdahalesini Harp Sebebi telakki Etmiyecek ve Siyasetini DeğiştirmiyecekmiŞ 
Sovyet Ordusu Yıldırım Sür'atile İlerliyor, Yedi Leh Şehiri Zaptedildi - Polonyalılar Ruslarla da Harbediyorlar 

• • • • • 
Polonyada Müthiş 
Çarpışma Oluyor 

Londra 18 (A.A.)- Londra ıazete-
lerlnln büyfllı: bir kısmı kızil ordunun 

PolODJ'a7a &irmesini takbih etmekle 
beraber bu h4clisenin manasını da de
rinleştirmekte ileri gitmemektedirler. 

S..,lıca pzateler Stalini tahrik e
den sebepler hakkında muhtelif mü
talealar dermeyan etmektedirler. 

Ta;ırmls ve Deyli Telgraf ııazeteleri 

Rus esrarının henüz kat'! bir ~ek.ilde 
hallolunamadı&ını yazmaktaclırlar. 

tır. İki büyük ordu bu §<!rait altında 
karşılaşacakları için netice de harbi 
doğurabilecek olan hQdiselerin zuhur 
etmesi ihtimalden uzak delildir. 

Sovyeiler Polonyada İlerliyorlar 1 • • • • • 
verilmistir. yan olunmaktadır. su·· kreşte E d. Londra 18 (A.A.) - Bükreşten 

Röyter ajansına bildiriliyor: 
Resmi bir mıımbadan öğrenildi

ğine göre Moskovadaki Rumen se
ıfirine Romanyanın bitaraflığına 
riayet olunacağı hakkında teminat 

Romanyanın kendi hududlarını Polonya; Leh - Rumen muahe- n ışe 
her türlü tecavüze karşı müdafaa desi mucibince Romanyanın mua-

~~~ğ~e~~:~:~tt:h~~:e~~~~i~i~r v.klu~n:me!a~m.~ıeşist~ıarem.t·i~:;,z~~r~~~~! ~~= G ı·ttı· kçe Artıyor 
daha şimdiden alınmış olduğu be,. 

Sovyetler Uç Şehir Zaptettiler 
Bükreş 18 (A,A.) - Sovyet rad-1 karşılaşan Kızılordunun Brano - ı Zbaraz şehirlerini işgal ettijtini 

yosu dün saat 21,40 da Polonya or-ı vieza'da şimendifer hattının ilti - bildirmistir. Sovyet tayyareleri 7 
dusunun zayıf bir mukavemetile sak noktasını ve Rovono, Dubno, Leh tayyarıosi d~ürmüşlerdir. 

Polonyalılar Mukavemete Devam Ediyor 
Paris 18 (A.A.) - Düşmanın adet den Havas ajansına gönderilen birj bi Polonya ordusunun kuvvei ma-

ve maJzeıne itibarile olan faikiye- telgrafta bildirilmektedir. nevıyesi de fevkalade mükemmel- . 
tine rağmen Polonya cephesinin Bu telgrafname ilave ediyor: dir ve Polonya, sonuna kadar ci-
her noktasında şiddetli muharebe- Polonya hükumetinin ve Polon- dale devam etmeğe azm<"lmiştir. 

Londra 18 (A.A.) - Hariciye değişiklik yapmasına lüzum olmıi-
nezareti, şimdiye kadar Moskova- dığı ilave edilmektedir. 
daki İngiliz sefirinden yalnız kısa Ruı;ya, Almanyanın Ukranya ~ 
bir rapor almı~tır. Sefir raporun- lıları ve Beyaz Rw!arı himaye et-
da Sovyet hükumetinin kendisine mesine kail bulunmamaktadır. 
Sovyet Rwyanın Bütük Britan - Siyasi mehaiilde şöyle denll • 
yaya karşı bir bitaraflık siyaseti mektedir: 
takip edeceğini bildirmiş olduğu- 1 - Alman ve Sovyet menafi.i-
nu beyan etmektedir. nin, doğrudan doğruya karşılaştık· 

Salahiyettar mehafilde beyan !arı zaman, aralarında bir müsade-

])eyli Telaraf gazetesine &öre Sov
:ıretıer Birliti harekete ııeçmekle Al
rnanyaya kal"fl kendjsıni müdafaa et
ınek Jatemiftlr. 

Sovyetlerle Almanlar arasındaki a
demi tecavüz paktı; HiUerin Avustur
ya, Çekoslovakya ve Polonya ile im
zaladığı paktlardan daha kıymetli ol
mıyabilir. Stalin mağlôp Polonyanın 
üzerinden geçen Alman ~ilındirine en
dişe ile bakmaktadır. Çünkü bu silin
diri kullanan adam bir dalgınlık eseri 
olarak daha ileri de getebiHr. 

Stalin Hitıerln Avrupada en çok Uk
ranya ambarında gözü olduğunda §Üp
he etmemektedir. 

!er devam etmekte olduğu Lublin- ya milletinin kuvvei mancviyesi gi-· 

Sovyet-Japon-Alman-İtalyanİttifakı Yapılabilir mi? 

olunduğuna göre İnııi!tere hüku- me vukua gelmesi ve bundan Al
meti, Sovyetlerin hareketleri hak- manya ile Rusya arasındaki mü • 
kında aleni beyanatta bulunmak nasebatta daha büyük m~killer 
için sdir B. Seeds'in tafsilth ra - zuhur etmesi de mümkündür. 
porunu beklemektedir. 2 - Almanya ile Sovyet Rus-

Alınan k.ıt'alarının ,t;eri ileri hare
keti ve SovyeUerln ıarp hududu için 
bu ilerlemenin tefk.il eyledi(li tehlike 
Sovyetler blrli(lni endiııeye düşür -
Jnüştür. 

PolODJ'8IWl tamamile Alman h.3.ki
tniyeti aıtma ıirmesini mahzurlu gö- ı 
"ca.t Ov• s ou"' Btrliıi menfaatlerini de-
vamlı bir i ımut: Lç-uı.·- - 1 
.Yeni dostlarile ~pışmayı ıöze alını&-

• • • 

İstikbalde vaziyet ne şekil alır.ta ai
sın değişmiy~ck iki nokta vardır: 

1- Sovyetler Birliğinin garp hu
dudunda kuvvetli bir kwl ordWlun 
mevcudiyeti Bitlerin kuvveUerinden 
mühim bir kısmını, Sigfrid cephesin
de kuvvete ihtiyacı olduğu bir zaman-

2- Mağl(İp Poıôrtyıt-uın,.~...,...,. 

• • 
Almanlar Garp Cephesi· 
ne Kuvvet Gönderiyorlar 

• . H • s ajansı garp Diğer cihetten dilşman, Sigfrid hattı 
Parıs 18 (A.A.)- a\O . · ı rle-

. d h bin başıamasını takıp cephesinde bir takım mevzı ere ye 
:!~e; o: ~ ;ünlük vaziyeti gözden ıerek araziyi karış karış müdafaa et-

Ceçinnektedir- mektedir. 
~-• berli·inl ikmal etmiş bulun~ Düşman, şark cephesindeki vaz.ıyet-
~er &: hesın- . - · 

Fransız ordusu Maginot hattı cep .. .. ten istilade etmeje ve bazı muhim 
asındaki bulun · , b' de Moselle ile Ren ar cüzütamlar ve hava kuvvetlerının ır 

._., tr ilerliyerek her 
cephede 20 ıu.ıoıne e . ·c ve kısmı da dahil olmak üzere kıt'alarını 

Alman topraklarına ıırmıw 
taraftan t praklarının tama- şarktan garbe sevketmeğe başlamış-
bu surette Fransız 0 

nıiyetinl muhafaza etmiııtir. tır. 

Sovyetler Polon yada Nereye Kad!'r 
Hareketlerine Devam Edecek ~ 

ALMAHY~ 

noktalan gö terir harita 

Londra 18 (Hu•u.<i)- İtalyanın bi- ı İngiltere ve Fransa sefirleri İtalya 1 bir ihtimal olarak görülmekte ve bu Bu münasebetle bu hareketin yanın evvelden aralarında muta -
tara! vaZiyetinde henuz hiçbir debişik- d l k evvelden tahmin edilmiş bulun - bık kalmış olmaları ve •imdiki ha-" hariciyesi ile 1'aalt\nr temaslarına de- ev etler arasında i menfaat z.ıddıyet- 'il 
lik kaydedilmemekle beraber Roma- J 1 . b b . duğu ve Avrupa hükumetlerinin <liselerin, petrolün1'! .A;lmanyanın 

vam etmektedirler. 1 erınin ir ıttifakı ve eraber yürü- Sovyet - Cermen adem"' tecavuz·· ve 'D- .. arabyasına Rusyanın go··z 
nın son günlerin hfidiselerini büyüle · r DCQ 

bir soğukkanlılıkla ve dikkatle takip 1 Bir Alman - Japon - Sovyet • Ital- yüşü temine mimi olacağı mütaleası mısakının imzasınd:ınberı bu ih - dikmiş oldukları Romazcyaya karşı 
ettigi müşahede olunmaktadır. ;ıran teı;rıki mesaisi ı;imdilik müstebit / hakim olmaktadır. tiınale karşı koymak mecburiye - daha vahim bir tehdid teşkil et-

• tinde kalmış oldukları beyan olun- mesi de ihtimal dahilindedir. 
. Sovvetlerin ileri Hareketleri maktadır. Bütün mehafilde, bu suallere 

Ct6 $u halde İngiltere hükumetinin verilecek cevabın ancak Sovyet 
Rusya orduları Litvanya nu - ı ~:--:-· ' · ~ ıe ı.an-T . -- · • "•? ...,._ ı siaıdi.k. siyasetin! tadil etmesinin Rusya ile Alınanya.nın Uk:ranyanın 
dundaki Daucaypils mıntakasın - etmıştır. Wıdze, ;:,mo:;;e~ ' et or- rih etmış bulunmaf<lii.O'tı1'ıl'i. . . ISovvet Rusyanın l:'oıuuyaua :··- • • ılıt >... . 
dan başlıyarak Romanya hudüdunal rovica, Saroy bu sab ovy d 1 Polonyalılar Mınsk cephesınde ı dahalede bulunmasının gayesı, Al- Rusyayı y aıı;~'hm...,.b-Pl . 

. .. .. p 1 h d d duları eline geçmiş bulunuyor u. şiddetli bir mukabe'ede bulunmuş , man kıtaatının Sovyet Rusya hu- için mikany:re:ı:! h!usı~~~: 
kadar ınen butun o onya u u u\. Harekat Tarnapol, Brody, Tuck, \ fakat püskürtülmüşlerdir. duduna varmalarına mani olma~ yayı ıp ·ı b'. 
üzerinde ileri .. h~.rek~te geçmı~ ve. Lehlaz Postanvg istikametinde in-1 Saroy gerilerinde de Polonya - olması mümkün bulunm~sına b~- tayin ettikleri zaman dv_erı e ııe -
16 saatte motorlu kıtalar ve.suv~rı. k' f ;tmektedir lılar nevmidane bir mukavemet naen İngilterenin siyaset"ind:'.::e~b:ır'..__:_c:eği:·:_:be__:y_an __ ed_ll_m_e_kt_e_ır_. __ ::;" ... 
fırkaları hemen hemen yekdığerıneı ışa .lh· . t k ve agır göstermek'edirler. - -

mutesavi olarak bütün cephe üze- Sovyeller b:. ~~a anM k t Edecek - Bu Sabah Avrupa 
L S et Tecavuzune u aveme etonya ovy . . memleketin hududlarına karş~. ya-

Riga 18 (A.A.) - Moskovadaki \ temınat. almışlardıı "ansı bu haberJ pı'acak her türlü ihlal teşebbus - G ıd• 
Letonya sefiri ile diğer devletlerin Resmı Le~~a·~~ları ilave et - J ltrini mukavemetle karşılıyacak- Trenlerı· Geç e 1 
diplomatik mümessilleri Sovyetlerl vl·rdıkt~n so ~ !arına şüphe yoktur.• 
Birliğinin Letonyay~ karşı_ .bir ~ı~ : me~t~~~~ makamlarının esasen 1 · .-.. 

taraflıkBsiyaseltti takkıbfaettıgı~a~la Muharebeler Devam Ediyor . \ Yolcuların Anlattıkları Şayanı Dikkat HBear~i~~seler 
a f CI ı . . Gd' e Hella Polonyalılarla muvaffakıyetlı mu- İstanbul konser - İngıliz tayyareleri geııyor, 

d 
1 

d nız kuvvetlerı ınya v ı l d d beyanname atıyorlar. Bu beyannaınc-
Berlin 18 (A.A.) - Berlin ra yo-. c !arın üdafaa eden son harebeler yapmış ar ır. vatuarı tara1m an 

Sunun b ildirdig"ine göre B.altıktakıdmı·1ınetakna Pıomlony. a Tıahtelbahı·rı· . müzik lerl bulan halk bunu polise teslim et-Almanyaya mek mecburiyetindedir. Aksi hal ce-

h E tahsiline gönderilen a Tıp . zayi mti.stelzimdir. 
tt b t tevkif e tatebemızden Ihsan 

• . - •akininde İsveç kara 1 bahir gerek mürc e a ı - Balkın. \ıu oabahk.i Ecnebi radyosu dinlemek de meın-
Stokholm 18 (A.A.) Hasara uğ- ı rı, Landsort y d ı · tir nudur Ben Tıirkiyeyi d.nlemek ıstc-

ramış olan bir Polonya tahtelbah- sularına gelmiıjtir. Gerek tahtel - ı mış . ~o~';;·~~:~;tü~~- dim, <'V sabibım "'Anı oldu. Bunun ce-

Polonya Cumhur Reisi Rom_':'ny.~~':'mİ tir raİh:.~ ı::~kınol:: zası mueb;:~:·:~ç-:ELDİ 
l 

\ 

d hükumet erkönı mevcut bulun-\ kam Kuty ) e g ş . yetışeceı<t• . .Kendisi-
Ç rnavtzl 18 (A.A.) - Po onya e İki uç gundenberi vaktinde gelen 

e . . k . duğu halde Roman) a hududunda le gorüşen bır mu - konvansiyonel treni, bu abah bir bu-
Rc: ıcumhuru Moscıckı re!a atın- • • • s· Telgrafı İhsan Balkın harrırıın!ze demışlir 

1 C h Reısının ır c;uk t bır rôtarla saat s de, ~s-
Po onya um ur ki: pres dı aat 9,25 de Sirkecıye gelmiş-

mctodik bir surette bombardıman ı tir. - Almanyada yağ, 
Bükreş 18 (A.A.) - Polonyada etmı'ş oldukları Polonya Rcısıcu.m. - BLl telgrafla bın kadar sivilin te- ıeker, kahve yiyeccge aıt her§<:ır ve- tır 

.. kt olan Alman ak Bu sabahk- ekıo.prcs yol 1 dI'ı ara :ı-
icray, harekat etme e .. huru B. Mo>cicki tarafından, Bu. k- lef olmuş veya yaralanmış olduğu sika ile verilmektedir. Elbise "e ay -

l · · bu son gunlerde t ı 't l ·se evvel da bir muddettenberi Berdc bulu:: Uıy are erının re<tcki Amerika sefiri vası ası e . • . ktedır kabı gıbi giyeceğe aı şey er ı , -
her türlü askeri hedeflen mahrum B ·Ruzvelt'e telgrafla bildiril:nış - ılave edılme d. d ) kilerin eskidiklerini isbat etmedikten makta olan dış ı.caret raportürto Su 
olan şehir ve )tasa balan kasden ( o' ı·gw er Telgraflar 3 üncü Sayfamız _a ır .d-oı·rn.ra yeni.sini almak r:ıümkün değil- reyya Anamur ' Amerıkalı profesör 

Nusser Maryam,m aruf Fr nsız ı 

~-=--=-_::_""".""".""_:~:-'.'-::7:;;:";:"7,:;_:~-;:CCQl~R-ı Yahudilere yalnız yıyecek vesikası marlarından Fransuva Duscıt, 3 lrnk.:. 

YAKINDA 
Son Telgraf sütunlarında 

bulacağınız romanlar 
FIRTINA KAPTAN 
Hamidiyenin maceraları 

Yazan: RAU:Mİ YAGIZ 

••• 
l\IEBlllEDCİK GEÇİYOR 

Milli Roman: Iskender Fahreddın 

••• MAKEDOSYADA CENKLEŞEN 
TÜRK 

Re$id Paşanın hatıra.lan 

••• AKDF,NİZ ADALARINDA 
TtlRKLER 

·Yazan: Ziya Şakir 

' 

RADYODAN ALD
tGIMIZ HABERLER veriliyor. Giyeceğe ait vesikalar veril- \ 3 Mısırlı ve 2 İranlı talebe ile 3 B<l-

miyor. Almanlar tamaınile harbin a- ! 

k leyhindedir. Fakat Bitler barbedece- :a~i::Ui>u1::~: ~::~~~;::1~ 
İngiltere yarın karar verece ~.k::~İe~'.ye, körüköıüD• itaat et - Ankar•y• gideceklerdir. 

(Bu sütunlarda cazelemlz makineye Polonya sefirinin tebliği 
verlllnciye kadar aldığımız radyo ha- Paris 18 (Radyo - saat 8,15) -
berıertnl neşrediyoruz. Yalnız radyo, Poloııyanın Paris sefiri tebliğ e-
bilhassa ,u oaıik rünlerde ıentıı bir diyor: Polonya hududlarını ge-
propagaııda vasıtası olarak kullanildı- çen Sovyet orduları şiddetli bir 
tı için, ecnebi kaynaklardan ~erilen mukavemete maruz kalın.ışlardır. 
bu haberleri, dotruluğunu ve e&Tilliınl Moldezno cephesinde çok şiddetli 
kontrol eımek imkanı olmadıi".'dan, müsademe olmaktadır. 
son derece ihtiyatla karşılamak lazım- hl• • 

Fransız te ığA 
dır.) 

lngı"ltere yarın karar Parıs 18 (Radyo - saat 8 ) -
verecek Büyuk erkanıharbıyenin teblıği: 

Paris 18 (Radyo.- 8,15) .- M~syö, 
Çemberlayn ile L<ird Haliiaks ;:,o.v-

Garp cephesindeki harekatmuz, 

ÇERÇEVE 

- . Dünya ihtilali 
Hi.diseter peşin hükümlerlml o tanda ı-er,ckleştınneıe b~ladı .:ı. a:~ 

bunları teker teker k::;bit etmekten utanafak half:" &'~idim: Bundan . Y e, .. 
· · k ı mutabakatinl kendi kalrınımle ışaret etmekte ma.zu 

hislerJnın va ıa ara l dikkat eder '\'e &•:t•abi tasdtklerile beni lütuflao~ 
rum. 1\lotabakate okuyucu arım 

dırırlarsa ne a1a.l b .. tün Türk muharrirlerine ratmt'n ve 1939 nbahan kaydlle 
1- 6 •Y evve • u • h U d 

ohakklk görduiümü yazdım. 1 eylul 1939 da arp pa a ,'· . 
harbi m Al aııla!'masını herkese zıt bir tanda te!ı;;ir ethm. 3 l"UB sonra z-- Rus - man .. . 
beni, SovYet Başveklti 1\folotof'un resmi Ağzı teyit etb. 

Fakat ne olu:ror? • · · i ıncntndl SovYetıerln Polonya)'& glrdlklerl 

Cephelerde harp en ~iddetli. an
larını yaşıyor. Sovyet ord~larının 
dün sabah bir rivayete gore saat 
Q.ört~ bir rivayete göre de sa~t 
$ da Polonya arazisine gi~elerı)e, 
Po!on;ra müdafaa ordusu iki ates 

arasında kalmış oluyor. Fakat, d.uıi Mevcud romanlarımız ve tefrikala
şaat on beşe kadar, Varşova mu- rımız nihayel buldukça ora ile bu 
dafaa kumandanı bulunan Leh ge- eserleri ne,re başlıyacatız. Bu eserler 
nera.line, Almanya tarafından v:- mevsimin en kudretli eserleridir. 
rilen mühlet bitmiş olmasına rag- -~ ... -~----~ı11-111ııı1-... ıll-~lllııll-lllııılrllllııll--~ (Devamı 3 üncü sahifede) ~.V.V.Vıx- - - -

et Rusyanın Polonyayı istilası ıle 
;:,eşgul olmaktadırlar. İngiltere bu 
husustaki kararını, yarınki parlil.
mento ~timaından sonra ilil.n ede
cektir. 

tuzaklara, manialara rağmen in .
kişaita devam ediyor. Düşmanın 
taarruzları akim kalmıştır. Kıtaa
tımız mevkilerini muhafaza et -
mektedir. 

(Dlter lel&Tallar 3 üncü ııahlfedo) 
NECİB FAZIL KISAKÜREK 

·' c• • • i iktı. .. adi ruhi ibtiliflarile ikiye bölünen dunya, et 
.... Dutun içtima • baba ~üne doinı gidiyor. E!->klmoların bile dışıncb ıı.ata• 

sorulmeml:t bir ana 
mıyacatı bu luYamıD ı.mı. dünya iblllilldlr. 

" 
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H"DiSELER-. KARŞISINDA 
. . ' • . ·· _ ". · ' Son· felgrC'f. 

FAZLA PARA İNSAN__! 

tlZtlNTÜ DEGİL MİDİRT 

· ~~ Yeniı-•h•llelı1PM1e ._ lllalnrk•J'--
tvuı iki ııuan. lanare pi7ancoıı• ı 

üzüaden mahkemelik olaUIJ)ar •• "7-
:. ile Na<IJ'e miq&ereken bir plJ'&DI'• 
bileti .ım,.••r: &ali bu :ra.. H biD lira 
lllabet etmı... Ane, hemen ~ldlp pa
rayı almq, takaı Naclyeye unuk ver· 
.....U... Şimlll, NaeiJ'e, Ane aleyllflıe 
bir dan aç-tır. 

GöriJ'Ol'llllln :ra!. Oek faıla para 

•--- bao•ına Us:Untüdür, derler- tloi· uaa.nm - N 
rudu. Şu s• bln lira o~yd.ı, ~· 
ciyenin Nfına bu dertle-r S"ehr m.i:rdi.. 
Dertsb bqma dert satıa aldı. Ali .. 
verince de ha71rl111ı1. De ventn .. 

b . ı· da fena Lif aramızda, 50 m ıra 

para deiıl ha~ 

iSTANBL'LDA 

GELİ:-O'LİK CAUI 

KAC YAŞ ABASIDlllT 

lllmla bqmda laH l'•Unllk ltw var
Allah hayırla kumet venln! Geoe• 

:. blr abbab evinde, cellnllk k~ ta
bJrmla. kaç Yatma kadar tUm~lu ve 
hükmü olduiu münak-.a edlhyordu. 
Mecliste bulunan yaşlılar, eski aa•ue 
auclblnce, U - ıs Y&fl, laze &ellnllk 
oaiı Oılarak miidataa ediyorlardı. Ye
aeiler ile. kahkaha ile eülüyorlar, ba 

- çoc111Ll11k dem oldutunu ileri paın, 

ıw-uyorlantı. kir INr 
O •ırada, k8'etle oluraa be 

bayan. a bbeUeı atıldı: . 
- Bır k ... Rdl, ylrml beşme kadar 

çocuk sarılır.. Bund.aa Mıınclu ki, 
aelinlik çaı-ına &lrtr. . 

kle·-- bir .. ı mı.ve elh: Sonra ou u.. 

- Şimdi, baJ'&nlar, J'q bah!IDda 11 
den TUkarı bir türlu çıka dlklarma 

Sl:.ı:ln WUlnlı ınucibincf', daima 

POLİS 
YIE 

MAHKEMELER 

Vefasız 
Sevgili 

tic aydanbcri ayrı yaşadığı sevgilisi 
K~mıl isminde bir adamı sokakta dö
ven ve ('&ntası Ue başına vurarak ka
fasını yarını M.OjgAn namında bir 
ıenç kadı:ıın mubakemesıne Sultan -
ahaıet aulb birincı cezada bakılaui-
tır. 

Zayıf. asabi ve U>mJz l'lyinen 20 - 21 
yaşlarında yeşil ıözlu, kıvırcık sarı 

saçlı bır taze l<Ddın olan .MüjgAıı mu
hakemede cumıilnü tevllcn ıUraf el
nı~ \ e şunlı.r1 sOylcmiştır: 

Hamid iye 
Suyu 

Şişli ve Ortaköyde ye
ni tesisat yapılıyor 
Şehir meelisi tarafından memba 

sulannın nakil ve doldurma ışı 
hakkında hazırlanan talimatname 
Sıhhiye Vekaletine._ gönderilınu; -
ti. Öğrendığimize gore Sıhhıye Ve
kaleti bu talimatnamcnın bazı ak
sammda noksanlıklar görerek bu 
kısımların tadili için talımatname-. 
yi Beledıyeye iade etmıştır. 

Di,!ter taraftan talimatn~me_ ~
mumt olarak kabul olundugu ıçın 
Hamıdiyc suyunun Şı~li ve Orta -
köyde yapılacak sthhı tesısatınm 
inşaatına derhal başlanacaktır. -Prost gelemiyor 1 

Bütün davi, 
unutulmaktadır 

10 milyon 
bakaya 

Belediye yeuiden 
tahsildar alacaK 

İstanbul Belediyesi . muhasebe 
S.. l'elea lelcratiar, -• Ananıt- kadrosunda memura şıddetle ıh -

luk Kralı Zoco'nan Londrada Y~- tiyaç vardtr. Yapıl~ h,esaplara 
mele karar .,.rdlibıl bildiriyor. Ah - göre Belediyenin mururu zamana 
- Zoso, I'- l'illı - l'elmlt. uğramamllj 10 milyon liraya ya-
Krallçe Jeraldln ve ma17et erkİIDlDl kın alacağı vardır. Bunların , tah
alarak, Loodraya döomiiftür. ili .isin çallljacak kadar tahsildar 

BKI eaı.e. lmparalerıl Balle llelüe- ;oktur. Bu ıo milyon lirayı tahsil 
1'• de, !Aadrada J'•l"'mlfU- Neris'iiD edinciye kadar Belediye yeru me-
-ı ı.ııe uantııık. murlar a'mayı kararlaştırmıştı;. 

Cekoslonkya Cumburrebi Denet :Bunlar 50 memur ve 10 daktılo 
Amerika Blrietlk hükiımellerl merke- olacaktır. Memurlar 20 ve daktı-
alndedlr. vatanlarını, bqkalarına bı- !olar da 10 Lıra asli maaşla tayın 
rakmak feükeliDe ainJ'an devlet re- o.unacai<lardtr. Alınacak. me?,1ur· 
-rl. k•n•ııe..-... ....ın bildiklerl !ar ıısgari lise tahsilim go~uş 0-
kuvveUi demokrat memleketlerin a- lacaklar ve bir imtihana tabı tu· 
sude ve sakin havasına lltlca ediyor- tuJacaklardır. İmtihan yakında 
ıar. iık ciınlrrde, bir lalıım beyanat, yapılacak!tr. 

• 
Almanyanın 

ve Sovyetler 
Yazan: Alımed Şükrü ES:WER 

Alman7a De Polonya arasındaki 
harbin pek uzun surmiyectii aulqıl• 
mah.C&dır. Esasen l'olonvanıu Almaa• 
ya kartısında uzu ıunan mukave • 
meii beklenmiyordu. takat bir defa 
Polonya ortadan kalklıktan sonra va• 
dyet ne olacak? Almanya prka va 
cenuba doiru yiar&i.)'ecek miT. Bu, be ... 
BÜ& k-.ın bllmediiı SOV)'et - Al• 
..... ı>akl1111D tartlarına INıiiıdır. fa
kat SovyeUeri.a A1manya71, tarln is· 
tlli.sı aJ&uıa l"«irmt'k nokıastnda ser• 
best bırakacaklarına lhılmal vl'rilml• 
7or. 

l'ESİllAHALLE VAR?. 

btanbul belediye meell.oladen bir rl
..., var; Şehirde birbirine beuiJ'en 
mahalle blmlerlnden biri de .Yeni -
mahalle» dlr. İsianbulıla o kadar çok 
YealmabaUe var ki, bu ldmlere lııııa
mak 11ıım l'rbe, biç nkl mah~lle bu
lamazsınız. 7.annederslniz ki, tanblll 
belediye mttlisJ. on beş yıldır verdiit 
kararlarla. fehrl. harıl barıl imar et
..q, hiçbir tarafta ..ır.ı malıalle bl -
n.k .. mlf.. 

curr, i.k 
oruk ka.hyorlar, bir turlu gelınl ça-

~ima &'lttmlyorlar.. Te' kkcli deiU, 

c- Bu adamdan L:ckt1 ımi bir ben 
bilirim, bır de Al .. Yı.Jıı;kan tebes
sümü ,e tallı 13zlerile goııç kızlığım
da karşınıa çıkıp CS nı a.lJC;,ı.gım! • Ile
nım m~ru hayat arkad~ım olacak
Sllı'.> dıye kandır.an K nı.il kalbiınle 

beraber vücudümü ele çoldıktan son
ra tam 2,5 sen beni bu tatü lınyal ile 
oyulauı:. Ve sonra sarhualuJ;.'Undan do
layı ç ı tığı mile uen k.ovu.i nası
nı bahane <derek: 

İstanbuiun imar plan.ru hazır • 
lı A , şehırcilik mütehassL'l Prost ' 
Avrupa harbinin baş amasından 
bir ay kadar evv~l m_emleketi olan 
Frar.sa a gıtmıştı. l\lutehassıs_ ey- 1 
li'ılün ık haftasında şehrımızde 
bekle mcktc idı. Fakat Avrupada 
b slıyan harp halınden s nra şe
hircllıi< mutehassısının ge .emıye
ceğt artık kat'i surette anl~ılmtş-

meuJ vr mektuplarla, lstlklıild~n bah· --~---

.. diyarın. Hailiı, N•ırıi• clbl, Millet- Tapu ve kada.•lro mektebinde 
ler Cemiyetine mü.racaat fderek, me- dt~r ler 

İkiııcıl bir lbllnıal, Almaııyıuwı Ma• 
carbtan ve BulS"&rlStan cıbi devlrtıerl 

Romanyaya kan;ı &ahrlk etmesidir· 
FUhakilu& liOn bırkaç l'UD l~lnde .illa• 
carut.antla böyle bir hareket ııulluılt
tir. Bunwı, Alru.uı tcşvıkilf" mı 7apd• 
dıiı, yok3& ltl.u.:aristanın, va-ııJı etı mıı· 

sait l'ÖrdıicUnden Ror.n.ınya ile ara:;ıa• 
dakl eski ıla\"&fı balıetmck 1 ın le b• evlenemb'orlar.. • det umanlar ~ıkıyor. Fakat. hayalin k1 b. d 

FİL;\," lllE ı-.u: HAKKI '~A ICAB 

EDE:"! TEDBİ-;;-;L;;;;;;- TIR _ ı 
aort ve acı bakikaileri yürüyor. Dıilı- Tapu ve kadastro mc e ın. e 

Oku tulacrk dersler ve __ m .. czku~ ~ yaya h;ikim olan hakikattir. ;\ft"det U· ı • . l 
man m a.Jlar. blr guzeı koku. bir et· \ mektep tali:ma'namesı ~"Oru e; u- ı 

bilse mi &lrlşliiı, benuz maliım de~ll
dir. Bununla brratx-r. AlnıanJıuıın b• 
sırada şarkı yıkıp yakac.ak hır Jı:ırbi 
tetvt.k e&ınekle menfa i olmasa •e .. 

1 -si;,.d;.; bir &azeleye törle yazdı -
yor· cU('uzladıiı run buraya 500 ''" 
b~ &elmiş, 24 aai içinde bil.mişiir. 
O umandanberl, Bl&ada bira yoktur.> tır. . .. p 

Bcleclıye imar mudu~ ugu ros-

atz hayal &'lbl, bir l.ihza tutkun gonul- zum üzerine deg.ştirllmiştır. e-
lere teselli n ümit nnliklcn sonra, killer Heyetıncc k bul •e tasdik 

Olunan veni esaslara gorc mek.ep dajıhp cidlyor, unutuluıor. .; kk 
zaman ve mesafe hrrseyi yut:ın bir A ve B -ıubclc-n,1den mure -Ep er 

devdir. Jlleacl&, bucun. zaman •ilin- Jacak ve A şube ınde 10, B şub~ -
li •;•ı A .ı ·a · d de 7 ders oku'ulacaktır. 1 a-dirinin en çok ç ne.._.. '\'U urı sın e d t "d 

macerasına ait, lek hatıra zllmlnlzl !ebelere tapu ve ka as roya aı 
me gul etmlrordur. Çunku, hadis.- ia- malumattan maada adli bilgiler Şlmlll. benim blldlilm l'eoimah~l

leleri ayıyorum: Bakırköyde bir, sa
rlJ'•rd• iki, Betlttqla iic, ~ncıcla 
dort.. lllıahaklıak kl, ko.. lalaabuida, 
daha hayli Yenimahalle vardır. Bele
ıilJ'• meeliol fU isimleri delitllrııe de, 
bayırlı bir it sOnıe. SaJ'm belediJ'• 
azamwn bu lekllflmbl kabal etmekle 
bir -ıa1ı; ~kıcnnı taıuaıa eımı
:roru. Çiakii: cKabul, kalNl.b 4lye, 
IOllelerdlr el kaklınıuıia ~lar 
dır. 

Demek ki. tam bir aydır. ond.ı.~l 
vat.ndqlar. e, .. yeJce bqalttı.kl&rı f -

.eıeri Wyemıaiim ederek ceciub'orlar. 
Gödinü vdlllmln, bizde, ekseri dai
relerin, fil 7oldakJ beyanatına, haha 
ima bayılırım: 

- l'Jüo mesele haldunda lcab eden 
tedbirler ittihaz edUmlşür.:t 

•- Gorüyon.un .. Artık parasız kal
dlJn.. Para! ız evlcnmcrun ne saadeti 
olur ki... Hele bırıız dalıa belue.> di
yerek btıy.ı.ece bırkaç oy c:bha geçirdi 
ve benı bır metres &:ibı kullandı!. Ni
hayet uç ay evvel isyan etüm: Bu 
gayr Cifll hayatta fazla suı ükıene
mıyeceıu ' tanu:Uk.Jarımın. berk: ın 

ıçmde bır kapatma• olarak Y•i.Y•
nııyaco.gıruı kendisine blldirdım "e pa
rnsız da ol a · hımı yapma~ını goz 
yaşlarımla ynlvnrdunl. Bwıa cevaben 
de mUtih klgıtları evlenceeklerc mec
canen \ crılccckmiş! · Barı 0 zama~ı 

bckliyelin•'• aöUcrile ışı kat'i bır ,-aı
de bağladı: cPckı tiyle ise o vakte ka
dar ayrı ynşıynlım!• dedim. Bunu ben
den kat'i olarak kurtulmıık umıdıle se
vme sevine kabul cttı. 

tün hazı. !anığı projeler; t as_ t~t
mak \'C verdigi dırekti!krc ıstı • 
nad cd ·rck lstanbulun bırçok nok
talarına ıul tatbık p anlarını ha
zırl;yacak ve bunlar uıennde faa
~iyele geçi.leccktir. Bu suretle Pros
tün gelmemesi ınıar ıslenııde ak· 
saklık tevlit etmtn-cektlr. 

mamen tarih olmuf, hakikat onun ye-

1 
de öğretilecektir. 

rınt ahnıştır. Eski Al·usturya tefleri k ıJ • • de 
Guz- el ııun'atlar a a enı s n Şoşnlır'ln vt· Sirazman'm nerrdc ve ne 1 b 

relltir. Almanya. ınılllerrnın ab uka· 
~;ıua karşı ruuka.vemct edl'bllmeM. t( lll 
bu m'mh kctlerın ut alıcrınc muJ:t· 
taçhr. Ve gerek Kuma ya. 1 re.k ı.:u;. 

l'OSlavya ve Uulcarı!$t&IJ le ucareı nı 
naoebeUerlnl tamım etmek ivin pJ• 
reı sarfetmckle olduiıına bakalaeall 
olursa, herhalde bq un ıcjo bu nıuı'" 

talu&larda b"lka bır hedefi oımaınal' 

&'erek Ur. ... halde oldukları dahi, doksanınrı de- 1 yatıp kalkan ta e e 
Alıodıiı soylenen 111 •icap eden ted

birlerie bir &örsem, alnmda.n .opece
;im.. cİcap eden tedbirler» nedır aca
\. '!. Yenir 111.l, Jell!D6 mı. canlı mı, 

• '- mJ cin mi?. Henüz ta-caoaıa mı •• &D • 

Diğer taraftan kendisı1c mek -
toplaşmak suretile de icaboden hu-• 
suslar hakkında M. Prost"tan iza. 
hat almabilecektir. 

rttede blr dı.i.nl·a t'fkirı umumiyesl Güze! San'atl.:ır akademısinde 
meseıesı Jıallııdedir. yatmakta olan taşralı ı_alebe; ~ek·ı 

Bütün dava, unutulmamaktır. ı::ou- tep idaresi tarafından ışgal_ ettık-
tulan h•rııey, hakikat olmaktan cık - !eri yeri 24 saat ıçuıde ta-blıye et-
mııı. ytrinl, yeni hakikatlere lerkel- meğc davet olunmuşlardır ·. . . 

Fakal Almııllyanm iııctıb ablulı 
ile mucadele ederkrn hlıa ziyade IÔ"' 

vmdiii memleket ıttovJı et .l&.ayad.Jr. 
llllr ılda ortada ııbıui Mrlak var • 

dır: Sovyei RUS)'&, luırpte biıanıf ~= 
.mıya muvafakat etmekle beraber• 
man:raru..n kolay ve üJair Dld' ka ,. k ,,.örilfmek nasip olmadı .. mı. demektir. Halbukt bunlann ekserıyetını 

- AHMED RAUF 

Nihayet ı:eçeıı gun hlıkCımetm ni
k!h k5gıUannı yeniden b:.stıramk ev
leneceklere parasız. vermeğc başladı - ! 
ğını e<ızeielcrde sevuıçle okudwn. Bu·- ı 
tün bir ümitle kalbim <,;arpa ~arpa Ka
mile gidıp ııozetcyi gllsterdun. Bana 
aksi cevaplar vermeğe ba;ladı ve son
ra şapkasını alıp oturduğu yerden so
kağa fırlıyarak kaçmak ıstedL füddet 
ve nefretle arkasından koştwn. Guzle
rin1 donmi.lş, kalbim kinle dolm~tu. 
Artık yalnız intikam his ının csirı ıdını. 
Bu hissin tesirile ne yaptığı t, nasıl 

hucum ettiğimi bılmıyorum. Ona ıs

tedığim ııbi vuramadım .. DıJcrim Tan
rıdan A11ah kendislnı yere '\'111"8Wl! > 

Beledi}ede 1'.l<Jyct büro~u 
Avrupanın bırçok beiedıyeleriıı

de cshabı mesal!hin Beledıyede_ 
karş Jaştıı:t müşku 'attan dnlay1_ şı
kayctlcrını yapabile<:egi avrı bırer 
büro vardır. Vah ve Beledıye. re
isi Lü!fı Kırdar, halkm Be,c-dıye- . 
den yapacağı ştkayelleri tesbit et
mek ve bunlar uzerindc birer birer 
te'kikat yapmak mak.s.adile lsta11-

1 bul belediyesinde de böy~e b~_r bu- l 
ro ihdasını muvafık gormuştur. j 

REŞAD F!:YZI faklr ve kimsesız çocuklar tcşkıl 
ettigındcn bu vaziyetin kendıle_ • ; 
rin:n sakal.ta kalma annt !'l~c.ıp 1 
olacağı mektep idarcsme bıldırıl":: 

1 rek kararın düzcl'ılmes. rıca olun ' * Şehır tiyatrosu artisUerınden Ba- ( muştur. 

1 KÜÇCK HABEULERI 

.t-a~ -- BinemehJ'll. ııaP ıanm&&lDI DMJe-- ,. 

bl uzatacak ve bor lkı ıanıfı da J'I,.. 
lıı<:alt derecede Alaan1&J'a ,. ............ 

bahuuııası beklenir. '*' 
Fakat baMaıı bqka, S-,.eUerla • 

;yan ŞcvkıJenw bin Ur.ısı çalınnı~tır. 1 - - rtezhenler * Dun bırçok •Por ffilJ!;abakalan Bakırkoyıle yf'al a •.. 
yapıldı. B !ktaş Galııta.arayı 2-0 1 Bakırköyüne su vermek uzere 

!erinde AlnııuıJ'anm billliD lbliJ'-::;. 
nm tat- etleblleoek mllılarda •· 
balmıd.,P da filpbelidlr. Gerı:I 80 ..
J'et l&D&J'l Ye slraai -..ııı - ... 
neler içinde •rlm1'iır. ll'üM lltrfJ' ... 
ler • IMı ariqa, ihrao edecekleri J'e • 
k-1 balln11m luıJ'al aeYlyelerlnl =:. 
eeltmek i\:ln k•"•nnelru.dutar. ~ 
yetı..r, - ~ aakble ye .... 
yaçları olan mam11I q7a7ı _,,. 

VAKİT: hu>AM.: 

-~üro yakında açılacaktır. ___ ·! 

mağlup etti. •·eııerbahçc de K"rtuluşu Çırpıcıda uzun müddetlenberı . a~ 
11-3 ymd,. Atletizm müsabakalarında çılan arteziycn kuyuları çok ıyı 
uç yeni ı·ckor kırıldı. Gureşlerde de netice vermiştir~ 90 met_re derın-
Tekırda&Jı Hüseyin Alınana galip gel- likte Bakırköyune ve_nlebilec~k 

Ebüzziyazade VeUd: c!CAiıt tabrl
bsuun kendini 16stermek ll1r8S1 gel
db isimli başmakalesinde IOD ~ 
dolayısile, memlekette Dl!lrV•t mues
ııeselerlniıı ve ıilnlük pzetelerln ut· 

Ubt 7Qk1uju moıkOJltanı ele 
radıb ta ve im.ıUe lwrulan ktlıt fab-
almak _ ......... ---

Asım Us, cKız.ıl ordu Lehistan hu
dutlannı niçin ıeçti?• lslmli başma

kaıeainde evvell Rus - japon mütareke· 
sinden babseotmekte, BOnra, Sovyetle
rin PoioQJ'aya yilrümelerlni izah eden 
a... notasuıı tahW ederek bu oo.ta 
hakkındaki fikirlerini &Oylemektedır. F!Mi~;M ~ ve ıstinsaJ 

dL çok müsaid suya tsaduf ec!i11_llşllş-* Dahiliye Vek leli, bıısw;ı idare - tir. Şimdi arteziyenlerın genı e-
lerin bir teı;rinievveldcn itibaren tat- tilmesi kararlaştırıldığından Av_ru-
bik edilecek kadroları h kkında \·il.1- paya sipariş olun~~ yen~ makı. -

aalı ıoı. - J'ııpıaalı:tadlltar. 
lbraQ&J'•~--~ 

-~ ........... -r....ta:"·~~ yapman 
icah ettlğinj ııliylemektedir. 
CUIOIU&İYft'ı 

.&~,.... lf• ,t;,, .... iri• ..... -., wı.::6il 1 
araJarıııda ademi leca•·Qz mualıedezi 
bulwıan AlmanyaJ'a kartı ifade ettiği 
mana ciheliDden daha mühimdir.> 
YENİ IA&UI: 

_._ ....... 
ıs bit edıp edemiyec ınl aonnuş 'e 

- Her zaman Jçin .ısbata hazırun!. 
Cevabını alınca muhakemeyi b~ıca 

bir ıune talik etmı,tir, 

yetıcııe bu· tamiın yapnustır. . Wtwi"'. ıvıaıone aelır Relmez tesi -_..,. ""'"""'' uuıunauğu Mılll "' 
sinema bına•ı dün akj;nn yanmıştır. satın inşasına da derhal başlana-* Zıraat Bankas~ mfisiahs!Jin elin- caktır. 
de bulunan paınuiu satın alma.ta ka
rar \"ermiştir. Yun111 Nadi: cSürıırlzierln '8ŞU'tma 

bududU> lslmli 7UJSında oon vukua 
ıeıen h!dfselori miltalea etmekle \'e 

sür'atle inklpf eden dliıı,.a siyasi VU· 

kuatını ancak allı-priz kelimesile ifade 
etmek mtımkun oldutunu sOylemek
tedir. 

Hüseyin Cahid Yalçm: •Macar po. 
litikası ve Balkanlar> wmli başmaka
lesinde, Macar Hariciye Nazınnın ge
çen ıün parlAmentoda söyledili nutku 
mevzı.au bahsetmekte ve NaZ1rın, Le
histan harbinin sona yaklaştığı gun -
lerde nutuk ~ylernesını garıp bul - ı 
makta \ e sulhu korudukları için Hit-1 
lerle Mllioliniye lefekkür •imesin! ga. 
rip bulınaktadır. 

HALVıt CEM.._L 

Evvelki lian l'•ıeteler. Dahiliye Ve
kDI Faik Öztrak'ın meınl•ket btıJısa. 
Ji&uu arUırnıat Hlmııla yap.W,ak 
ıe.vık 1ıattıı..uertııe uır olan bir ta
llllmlni ııqreWıer. Sayın Dalıllin Ve
ldJf, her zaman oldufu &JbJ, bu aeter 
de, sade, szrib bir ifade Ue, büyük bir 
halkçı zlhnlyptf ve l'enı. hWm6niyet 1 
llodu&ları ~rı-ıev.tne dayanan bir 
bJtabla, vatanda,ıarı fazla istihsale, 
ekmrA-r. dlkın~re ıtevketm:ektf'dlr. Avru 
pa harbi ka..., ıllda, matlfka hazırlıkh 
ltuJanınanur:, bgpnku iıtbnh:de-• l'eri 

durmamamız. hatti, faali Hiınlr.1 ar
lırmam11: lizı..._.. 

* İktısat Vekıli Husnü Çakır, Ziraat 
Vekıli Muhlis Erkmen, S1hh1ye Vekili 
Hulılsl Alataş Anka.raya CilmfJlerdir. * Ywıanistarun Ankara orta elçisi 
Rarael Anka~·a büyUk elçiliğine tayin 
edılrniştir. 

Hakim muavinliği imtihanı 
Yeni avukatlık kanunu muci -

hince tekmil hukuk mezunları bir 
memuriyete tayin olunmadan ev
vel bir avukat yanında veya mah
kemede staj görmej!e ve bilahare 
de imtihana girmeğe mecbur bu
lunmaktadırlar. 

Muharrir yazısının soaunda diyor lıcl: 

Trakyada yeni büyük 

Bir ş08ll 

Nafıa Vekaleti İstanbul ile Trak
ya arasında }<mı ve büyük bir şose 
inşas.nı kararlaştırmıştır. Bu şose 
Edirnekapıdan ba iıyacak \'e Trak. 
yada •Saray. kasabası cıvarına 
kadar deva medecektır. 

* Liman \ apurları sonbahar tari
tesı çarşamba güni.ınden itibaren tat
bık edılece-ktiı. 

* Sabahları ınektebler at 8 de ted-

Bız dilayanın aurpr zlerle dolu yeni 
kl!llnel<eşı wıünde milletierın varlık. 
Ja.nna, hilrrıyet ve ı.tıkWJerine hiır
met eden ve bu şartlar dahilinde ida
me olunacalı: bir insanlık sulhuna ta
raftar olan mllleUerle beraberiz, ve 
bu cephede btze düşebllecek vazife
ler! fedakArlıklarımızın en ilen he -
defleri!e l!a edeceğiz.> 
TAN: -

Muharrir yazısının bir yerinde şöy
le demektedir: 

• M-ıoyı dolambaçlı yollardan ort
bas etmeje kalkmadan konuşmak icap 
edene denebllir ki, Macaristan, Ro -
ınanya ve Yuııoslav;ya tarafmdan il
hak edliını, olan vatan<faılannın ana 
vatana avdetlerf emelindedir.> 

Tesvıyei türablye, sınai imalat 
ve şosenin inşası için 1,5 nulyon 
lira sarfolunacaktır. 

Yo un sür'atle yapı.!ması muva
fık görüldüğünden bu iş ayın 26 ın
cı günü bir müteahhide ihale olu
narak hemen faalıyete geçilecek
tir. 

Türlll7e bir ılraat mrmleketldJr. <d
nlt ve m9'b11 lo11ra1<1arımwıan eıb
cak mahsul ne kadar- bol ve 171 kalı. 
tede olarsa. bb, llendlmlıl o derece 
kllTftlll hı-.ıerı.. 

risa.m ba lı,yacntı l(tn nakil vasıtal:ırı 
ıdareJerının ona gore seter tari!c-lerın
de değışıkhk yapmalan beklenm~k -
tedir, 

Adliye Vekaleti, yeni kanunun 
meriyet tarihine girdikten sonra 
birincisini 'eş kil eden ilk karar 
bu hiik~m muavinliğı imtihanı 
önümüzdeki ayın 23 üncü günü 
tahriri ve 25 inci günü de şifahi 
olarak yapılacaktır. --·---------

_I _Y_E_Nl_H_A_R_B_IN_Ç._IK_A_R_D_IG_l _M_E_S,_EL_E_L __ ER_ I 
Başmakalesi yoktur. 

No.41 

Templar yav:14ça sordu: 
- Hakikaten siz buraya nasıl 

geldiniz! 

Tiirk •üı•e••Ht, kadfsmdea ine .. 
nen nıif~,.ı atkla 1'&PMaktır. 

BURHAN CEVAD 

1 

vine bırakmıştı. 
Mahçup bir tavırla sordu: 
- Bu para borcumolsun! 
Doktor tereddütsüz cevap 

dl; ver-

Kavga devam ederken ••• 
~-----=------Almanya muhtaç olduğu demirle kömürü 

nerelerden tedarik edeceğini düşünüyor 
Gilııden C(ine barb ciddi safhalara 

ıirmektedir. 

- Ben mi! Gayet basit! Oto 
mobilin arkaauıdalti bölmeye gir
miştim. Hunk otomobilin yanında 
bulunduğu için birdenbire dıfarıya 
çıkaınaın,.ttm, iste onun içindir · 
biraz geç kaldım. 

,liıya indi, Temolar bir an tered- / 
düd etti. 

- E~ daktor, çeteye mensupsa 
beni burada belder mısini ! 

- Hayır, hayır, doktor bizden 
deitfldir. 

adama benzivordu. Fay bir kımar
da sigarasını yakmıs, pansımaru 
seyrediyordu. Sonra ayağa kalktı. 
Doktorun isledigi aletleri vermek 
suretile Yardımda bu!Undu. 

- Hay hav! Parayı yarın ,ııön
derırsınız. Yalnız rıca ederim. bir 
ve !!.~ dolarlik para olsun. Sırtı
nızdaki saııgıya kırk sekiz saat do
l;..•nnıayınız. Belki yarın halif bir 

Almanyaya karşı ıktısadJ harp de 
başhım111 demektır. fngılizlerin bildir
diline ıöre Baltık denizi mUstesna ol
mak üzere dıger taraflarda Almanya
mn hariç ile denLz aşın ınemle!rellerle 
olan lkarl ve llttısadJ vuıtuı artık 
k•Umfl bulun~. 

rfni işletmektir. Bunun kota,.ca olabi
lecelecegi farz olunsun, bu da mak
sada kMi lelmiTecıektir. 
Almanyanın senelik kömfir istfhsa

latı 186,000,000 ton olmuştur. Yüz sek
..., ...ıtı milJ'on ton az cfeiildir. Şu llOll 

i1ti oenedenberl Alrııaııyıuw, neresin- • 
de kömür vana ~ lflenınlttır. 
Harice muhtaç olmamak için çalıfıJ -
ınııtır. Fakat maJıaod yine temin edl
lelnemıftir. Cünkü Lelıistaııın her -
ne istihsal ettıji 38,000,000 ton lı:ö -
milrll de Almanya lanıamUe ele ıe
çlrmelı: istiyor. Bu da olacaJı: diye tar
zedilain. A1ınım7a kömür ııervetı ola
rak nesi varsa bunan milhlm bir kıs
mım harice çıkarıp .satmııjıı mecbur
dur. Ç(inkü o la)'ede eline para ı:eı:e
cektir. Bu takdirde yine blrtok kömür 
bulmak zarureti vardır. 

Fay mütemadiyen kliıkson ça -
lıyor ve otomobili yı.ldırım gibi il 
r~ sürüyordu. Temı>lar, bir kenara 
dayanmış. ıenç kadının kendisine 
vermiş oldnjtu si.ıtarayı içiyordu. 

Omuzu feQa halde ağnVOf'du, f 
kat ne de olsa yine bu badireden 
sağ ve salim kurtulmuştu. 

Bir fıkir daima kafasında dola
fıyordu. Evet, bu kadın kendisini 
iki defa ölümlen kurtarmıştı. Ne
den? Hiç sitphe yoktu. Templar, 
daha nekadar çok kadınları ııor -
miış, geçlrmiştı. Fakat Fay 
kollarını bovnuna dolayıp. dudak
larını dudaklanna davadıgı za
nan. ' e d im bu utün b~ bir 

Temıılar taoıya geldiği zaman, 
genç kadın zili çalıyordu. B~ al
tı dakika sonra doktor pantolonu
nu hemen ayağına çekmiş bir 
halde kapıyı açtı. Gözlerinden uy
ku akıvordu.Kısa boylu. geniş o
muzlu bir adamdı. Burnunda ka
lın camlı ı?Özlükler vardı. 

Ziyaretçileri içeriye aldı. Teınp
lar'ın yaraşma şövle bir b.aktı. 
Derhal havagazı ocağını yaktı. 
Temolar'a bir kadeh konyak ver
di. Sonra ellerini uzun uzadıya 
YJbdı. 

Doktor pan••manı bitirdikten 
sonra: 

- Bir konyak daha içer misi -
niz? diye sordu. 

Templar evet makamında ba -
şmı salladı. Yüzü sapsarı kesil -
mişti. 

Fay kadehine konyak bo~ttı. 
Doktor el'-erıni yıkıyordu: 

- Fay, i4ler nasıl? diye sordu. 
- Fena değil Sizın ışleriniz na 

sıl? 

J ·emd tın t . e yalan söy- Dokt r homurdan ı ve baş:ını 
l m • Bu kad ndan biraz da kork-. salladı: . 

, - Çok ış var. dedı. Nevvork ser. 
mu u. . . gisine l(ittiıtım giindenberi bir gün 

Ar ık daha fazla d~unemıyece.k şöyle kendime izin veremedim. 
kad~r \orulnıustu. F.ty hakkın - Kurşun, Tempların sağ sırtın -
d ı du ' neci r nı bıraktı, b_u - dan girmlıJ. iki kaburga kemıği a-
nu aha so ra m gul olabılir- rasında kalmıştı. Templar, kurşu-
di. Pas 1-''ın ıkları uzaktaıı. ııör.. nun ~ı delmed.iğini anla -
nılnce, icind daha gen s bır fe • mıştı. Yoksa daha uzun müddet 
r k h tt. nefes alamazdı. Doktor. yaranın 

Genç kadın otomobı i, küçük bir tehlikesiz olduğunu söyleyince 
koşkun Cniınd· niş bir nefes aldı. Doktor hazilı: bir 

- Dogrusu ser,ııtye .ıtittiğime 
memnun oldum. Orada amma da 
enteresan şeyler var be! Havret! 
hayret! 

Ellerini sildikten sonra geldi, 
kalın gözlüklerinin arasından 
Templar'a dikkat e baktı. Gayet 
sade bir tavırla: 

- AzizJm, dedı, bın dolar ve -
rece ks nı.z. 

Templar ı:ayri ıhtiyari boş cep
lerim yokladı. Halbuki kıymetsiz 
nesi var, nesi yoksa, hepsini de 
bır ıki le'. ğıttaıı başka ceplerinde 
alnuslardı. Halbuki ı?an.e: sterle • 
rin adetı mucibince cşbyle bir ge
zini y götürulen adanJ> ın ceple
rine dokunmamak lazundı. Temp
lar buna da ha}Tet etmişti. Bere -
ket \ers'n ki İnselhaym'in vol or
taauıa attı~ paradan aldığı ko -
mJbondan on bin doları Kris'in e-

ateş geçirirsiniz. O zaman bir aıı
Pirin alınız. 

Doktor ikisini de kapıya kadar 
teşyi etti. Avni zamanda ııenç ka
dının omı.:zlannı okS1rYOrdu. 

Otomobile bindikleri zaman, 
Templar bir sigara daha istedi. 
İçtiı?ı iki konyak bütün yorgun -
lu.ğunu gidermif gibiydi. F,akat 
bunun. isp.rtonun verdiği muvak
kat bir tesirden ibaret olduğunu 
biliyordu. 

Bu barp de bundan evvelki Clbl so
n- kadar ..,,._ aılirede'-1 ol
dutuna ıöre Alman7anın rnevaddı ip
lidaiyece ne halde bulunduğu cWıiln 
Yeniden lazeleoen meselezidlr. 

Şu dakika henüz ne yapacağını 
kestiremem~ti. Neluıdar düşünse, 
muhakemesi bir türlü işlemiyordu. 

Genç kadın sordu: 
- Nereye gitmek istiyorsunuz? 
Tem,!'.llar, kadının gozlerine bak· 

mağa cesaret ede~ivordu: 
- Nevvorka! dedi, Leni nereye 

isterseniz bırakabilirsiniz. Daha 
yapılacak çok işlerim var. 

- Bıraz istirahat etseniz iyi o
lur. 

- Şimdi sırası değil' 
- s·z Nevyorka ne yapmağa gel-

diniz? 

- Bir vaz!fey; tamamJanıa~al 
:Sağlam kolile cebinden küçük 

Bristol kağıdı çıkardı ve kadının 
dizlerinin üzerine koydu. Fay e -
.i!ildi ve okudu. (Devamı var) 

Almanyada mevaddı !ptidalyedeıı 
en rm.übim ikisi vardır: Demir ve kö
mür, Olmıyanların da yerine başka 
ml'&feJer konanık it P!rillüyor. Umu
mi barpde de eksikliji iöı1ilen birçok 
maddelerin yerine başka bir takım 
şeyler konarak bizlrn tabirlmJzce cida
rei maslahat> ediliyordu. Fakat bu hiç 
bir zaman maksadı lemine kAfi olma
m.ıştı. Unutuımamu.ı !hun gelen asıl 
nokta şudur; Bu eksllı: maddelerin ye
rine kullaru!maJı: fizere vilcude getı
rilen ne varsa bunları istihsal içjn de 
me\'addı Jptidaıyeye ihtiyaç vardır: 

Erbabının yaptığı en :reni hes.ıplara 
güre Almanya senede 23,000,000 ton 
kömür ithal etmekte, bunu hariç pi
yasalarından tedarllı: etmektedir. 

Alınan:ranm ll!Jnelik demir sorlıyatı 
32,000,0()0 tondw. Bu rakamlar da Al
maQJ'anın harp eanııyllnl devam ettir
mek ıçln hariçten her sene demir ai
mağa ne kadar muhtaç olduğunu ve 
bunun için de harice bir çok paralar 
v .. rmele katJandıtını ıröstermekledir. 
Şimdi AlmanJarııı (!mıdı Lelılstanı ele 
ıeçirmek ve oradaki d"mlr madenle • 

Almanlar sunı olaralı: petrol da ya
p~rlar. Böyle yapma petrolün her 
...,.. vardıiı miktar 1,500,000 tondur. 

Çalışarak, çabalıyarak her yerde a
r17arak bulduJı:Jan, çıkardıklan tabii 
petrolün senelik miktarı da 1,000,000 
ton olmuı;tur. Fakat bu kAfl detildlr. 
Onun için Almanya şimdiye kadar her 
aene haricten, deniz aşın yerlerden 
5,000,000 ton petrol getirtiyordu, Şim
diye kadar, yanı sulh enelerınde. 

Halbuki artık Almanya harp halin
dedir. Petrol lhiiyacı daha artmıştır. 
Denizler de kapanmıştır. Almanyanın 
bu suretle daha en aşağı 8,000 000 ton 
petrole ihtiyacı olacağı tahmin edil -
mektedir. Yine Lehistandan?. Belki 
Sovyetıerden ... 

Ne de olsa Alamnyanm gQniın bi
rinde iktısaden çok sıkışık •"1Zl.Yette 
lı:alacajın;ı ıüphe yoktur. 

.uJ llEMAL SUNMA!f 

~- e...a. - ......... ·--..--... ---- ...... .... 
lolihaU aru.tı llalde tııra. JıQll r 
aalm111tır. 

tİçüııei bir miifkülil ledly• -"":: 

lesidir. SovJ'eUer salacakları etT• P' 
ela para ve yalıni da etra Is~_:..,. 
-J'&J'& kreıll "-lyNMıerf -
..... Ualbukl Aman:ratla para o• ,,.t 
cJ1iı l'ibl, bir taraftan ablakalard&D .ıJil1 
leesslr olacak, diler laratlaıı da il' -1 ed-k olaa .u...... --
bal edeceil -anın led17esl lcln ,.,.-

~. . . .-1 
Ebemml,.etıı bir -- ............ 

"Mel tjftr. 8eY7et wmleileliel't ... 
ı;eııifilr. hWısaJ mm........, - ,,,.. 
lılllenlea, b- .. ~- ... "' 
lııd da AlmaaJ'ama elbıe lıanP _.. 
baldo ,,_ olaa PelOIQ'adaa ,,.. 

latlu. RlnaenaJeJ'b abluka al~___,. 

11111&11 bir AlmaaJ'aauı aablaf -~ 
-&J'I ....,. UlaJ' aakledecelı: v:,. 
yelle ıleiWerdlr. Ba tartlar al P' 
SovyeUerden 7&rdım noktasında • ..t 
manlarm bllylllı: baJ'al bnleme-· . ....... . 

2893 ~·mız . 
Vatandaflığa abndı 

Y abarıcı memleketlerden ııı::;: 
telif tarihlerde hicret ve iltica 
retile memleketimize gelmif ?!!:. 
2893 millel.taflmızın vatandaf ır, 
mıl:a kabul olunmasının İcra "{ı 
killeri Heyeti taralındna karat1" 
tuıldığı viliyet.e bildiriim.ittit=---

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kornişçilrein şikayeti 
81rbcıde l!aDn ltllUe .... 

........... lalalM ............ 

blae J'-.,, -..... ıllJ'• ıııı 
tıGaaeleaJode ......_ .._., 

J'&INlıbiı - balJı:m .. ..... 
Pkkıs ol=•-· .. ............ 
beledlJ'OJ'e lıaber TOi 1 1 ~ 
J'omuıa. i.ıanblllda bfrtıelı: 
konıif lma•ithenelerf, ......,. .. 

edar, Olomobllcller nrdtr ld. 
lar mııJılaf olduklan kornfl, ...,.. 
venılk, llaer n saire l'ibl .....,.. 
meyi İalanba!da aneak bir ik_i!!,; 
yük mli-...ıen ledarlk e
mecburl:rellndedlrier. M-li d• 
ner daha düne kadar 110 ........ . 

11 .... . lu, timdi 200 kuruş ... Bu m tol< 
aelerin •ilerinde bir -Ilı 9 

oldufuna kanllı, Halli bu&D pa• .. -balı oldutu baldo blae yoklar 
de e• nln ver11!7or. Tabii blslıa .. 

llmia bitrimllatle .....,. .... 
flkiyeU.. bealm &'ibl Jı:fJdıllll' ... 
esaatıa denllae &ere' ._. .... 



ltalyanın baş gazetecisi 

VIRGİNİO GAYDA 
Kimse i'e konuşmadığı ve monden hayattan 

ıoşlanmadığı için ona "rejimin keşişi,, diyorlar 

Yazı makinesinin yanında bir 
paket sigara, bir fincan kahve bu
hmmazsa kat'ıyyen bir satır ya
ZMnaz. 

Virginio Gayda; hakiki bir fa - 1 
fist tipine hiç benzemez. Ufak te-

1 
ek, cılız, Keşış, suratlı bır adam
dır. Mavi giız eri, bağa gözlügiinün 
camları altında parlar. Dudakları 1 

üzerındeki bıyıklan itına ile ve J 
pek ince i<es !mış ir. Yiıksek ses
le sözleri ancak ı.şitılebı ır. Konu
şurken manıyer de apmaz. 

Makalelerini ekserıyetle dikte 
eder veya kendısı yazı makinesi 
ile ve sur'a e yazar. Bazan, gaze
tesinin makineye verılmesınden 
yarım saat evvel mure tipban ye 
göndenr. Bun' an, tam amile oku
yanlar pek azdır. Zira, ne d mck 
istediği serkvhasından derhal an
la ılır. Gayda'nm yazılarını, bü -
tün dıinya gaze elerı ehe.mmıyet
le takıp ve kısmen naklederler. 
Görıi eri, formulü, diger İtalyan 
gaze elerine benzemez. 

RÖPORTER VE DİPLOMAT 

Virgınıo Gay~ 12 agustos 1885 
de Romada doğmuşUır. Tonno'da 
ekononıı polı•ık tahsıl etti. 1908 de 
Stampa gaze es ne muharnr o du. 

mualara da, beynelmilel ahvale 
aid yazılar yetıştirır. l<'raıısızca, 
ingilizoe ve aınıanca konuşur, o
kur ve yazar. Sonra haftada iki 
defa radyo ile konferans verir, Se
nede dört bes kıtap çıkanr. Haf -
tada en azı 60,00a kelime yazar. 

Gayda, Musolini ile daima irti
bat halındedır. Bununla beraber 
kendısıle, senede ancak dort beş 
kere k nuşur. Makıılelerinin ço -

unu Kont Ciyano'ya gostermek 
mecburiyetinde dejti.d"r. Çunkü 
Duçe'nın ve Kont Cıvnno'nun •na
ırı cfkfırlanna. ıtimatları pek bü-

yLiktıir. füızaıı gaf yap .ğı olur. 
C yano bir tekzıp neşreder, mese
le kap n r, gidcr. 

Bu h u.r gaz leci çok mü tevazl, 
c k ketum b.r adamd r. Musolini, 
Ciyano'nun en mühim sm anna, 
niyetlerıııc vakıf oldu u halde 
kımseye bri ey söylem z. 

Ga) da; çok konuşmaktan ve 
Monden ha atlan hos anmaz. Bu 
sebeple Çiyano ndıs c: ~Reıi - I 
m n keş ~. tınvarıını \ erm • ır. 

Resmi toplantılara ı ırak e mez, 
ziyafetlerde bulunma-. Z m n: m ı 
gazete idarehane e :ndc, Piyaza 
Kavur'dakı villasında g çınr Bir 
köşkten ziyade kutiıphaneye b n
ziyen bu ·erde münzevı bir hayat 
ya ar. Şimdıye kadar ,ım,slckda -
lanndan birine mü'lıkat verd"ğl 
görülmemiştir. Bazan, çok samimi 
dostlarile bir parti Briç oynar. İş
te biricik zevki budur. 

1914 de, umum! harp ilan olun
duğu zaman bu gazetenın Rusya 
muhabirı ıdi. İtalya harbe iştırak 
edınce SenpE'lersbuııg sefareti ka
tipliğine tavin olundu. Bilhassa 
İta ya ile Avusturya arasında esir-
]frin mübadelesı !şile meşgt:tl ol- ., __ , .. ,,. ___ , __ ,,.,.,, __ ,,., ___ ,, .. ,. __ ,,,.,. __ 
du. Sonra, siyasi vazifelerle Ingil
tereye, 1svıçreye göndenldi. Niha
ye , Romada M<'sajero gazetesi 
muharrirliğine geçti. Ve 1922 de 
bu gazete idarehanesinin ba!ko -
nundan, faşist milislenn Romaya 
gırıslerinı alkışladı. 
Musol'nıyi mudafaa ettiği ıçın 

1926 da Ciyorna e D3italyanın di
rclctğrlu une tayin olundu. Bu ga
zete, oğ nden sonra çıkar ve t•al
yanın en mühim gazetelerınden 
biridir. 

Gyda bundan başka haftalık Vos 
Ditalya ve yevmi İl Pikolo gazete
lerinin idaresini de ele aldı. 

HAFI'ADA 60,000 KELThft: 
italyanın b8f gazetecisi çok ça

lışır. Bu g-.etelere, her gün birer 
~ yazar. Haftalık mec -

Romen - Polonya 
Hududu Kapandı 

Bükreş 18 (Radyo)- Polonya - Ro
manya hududu kapatıhnıştır. On bin
lerce mOl!ecl hudutta beklemektedir. 
Blnlc;rı:e ol<>mobıl rl• hududa gelın:ştir. 

Mevlüt cemiyeti 
Geçenlerde vefat eden Süley -

maniye camii başmüezzini alatur
ka musiki üstatlarından Yenibah
çeli Hafız Kemalin ruhu için önü
müzdeki perşembe akşamı yat
sı ezanından sonra Süleyman! -
ye camiin~ mevlid okunacaktır. 
Bu mevlid cemiyetine İ.stanbul
daki bütün okuyucular iştirak e -
deceklerdir. 

&. Çlırpmha ekp-gd•n itibaren ·--... ı 

SÜMER SiNEMASI 
Biüiill dibly&DJll bli)'iil< bir ı.e1eeuı Ue l>ekletllii 

Hududlar Tehlikede 
( Silah başına ) 

E=nhh ,.a.elllktekl eUkemmel fllıne bqh)'or. 

SaaclellDID wlllefrı- - - &rWllda cenkl ... D bir dlplomalm 
ha,..ıuu ıuvır eden bu tüeııerln bot ..U~: 

MDEILLE BALIN - DICK Voa S.TROllElll-

~!li!!!!!!!!!!!!a!OOD!! DVCllESNE~!!!!!!!!! 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
"liiUyet dahılindeld köpriılerden bazılarına konulacak işaret levhalarının 

lnıaı ve taliki ili 1811 lira tahmin edilen bedel uurlnden 2490 n:-ımaralı kanu 
nuıı 46 ıncı maddesinin B fıkrasına göre ıımarlıila konulmuıtıır. Ihale 22/9/9311 
Cuma ıunu saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Kat'l teminat miktarı 150 
liradır. Şartname her ıun Zabıt ve Muamel.ll Mudilrlülil kaleminde ıörülebilir. 

Talıplerin buna ııenzer en az 500 liralık iı yaptıklarına dair Nafıa müdür
l(lğ(inden alac8klan fenni ehlıyet vesile- ve illt teminat makbuz veya ınektup-
larile ihale sünll muanen uatte Daimi Eneümende bulwımalan. (7416) 

Son 24 Saatte 
Neler Oldu? . . EN SON DAKiKA ---........................... ... Sovyet hareketinin 

Dünyadaki akisleri Alman Kuvvetleri istikametlerini 
Son yırmi dört saatin hadiseleri v • • • • 

~~=dolgun g~ıştır. Hulasası şu- Degıştırdı Roman yaya YOrOyor 
Sovyet kıt'aları, Polonyada i1eı-- J 

!emeğe devam ediyorlar. Polonya Moskova 18 (A.A.) - Havas a- Diğer taraftan Almanların te -
Cumhurreisi v Hariciye Nazırı- jansından: diye etmis oldukları bede.in ol -
nın, hükümet arşivlerinin ve milli Seferberliğin burada tevlid et- duloça yüksek olduğu ı.annolun -
bankadaki altııı.lann Romanyaya ll'İf olduiiu heyecan; .gıda madde- maktadır. Şüphesiz Almanların 
geçmiş bulunduğu tahakkuk et - lerin.e olan hücuma ve Almanya- Galiçyanın zengin petrol mınta -
miştır. Sovyet hareketi, bütün nın niyetleri hakkında ahalinin kalarını muhafaza ederek garbi 
dünyada hayret ve endışe ile kar- ekseriyetinin hissetmekte olduğu Ukranyanın mütebaki kısmını ve 
fılaıı,nıştır. İngiliz, Fransız kabi - endişeye şahid olmuş olan 'ar; düş- beyaz Rusyayı Rusyaya bıraka -
nele 1 lop anmış, mühun müza - manın yorulmuş ve kuvvei mane- cak'arı zannolunmaktadır. 
kereler ) apmaktadır. İnıgiltere ve viyesi kırılmış dahi olsa ona karşı Fakat Alınanların Es onya ve 
Fraru;arun sonuna kadar harp ka- kazanı 'an muvaffakiyetin icra et- Letonya işinde Rusları tamamiel 
ran kat'ıdir. miş olduğu tesiri daha iyi anlar-

En fazla heyecan Romanya ve ar. serbest bırakmış olduklarını zan-
Yugoslavyada vardır. Rumenler, Maamafıh burada bu endışeler'e nettirecek bir takım esbab mev -
iktı adi seferber! k de yapmışlar beraber Sovyetlerin bir nebze kal- cuddur. 
bır takını t b r <:'r almışlardır. kınmalanna mı medar olacağı; yuk- Bu nunlakaların zirai bakıından 
Sovyet Rı!sya, Rornanyanın arazi sa Sovyet bükümetinı tamamile 

1 

ihtımal bıraz chemmıyeti vardır. 1 
bntirnliı ıin rıa ed ceJline daır, Alınanların kol'arı ara.>ına mı a- Sınai nok' ai .nazardan ise ehem -
Bükreşc teminat vermiştır. tacağı suali sorulmaktadtr. miyetl€rı cuz'idir. 

Fakat Rusya için ehemmiyetleri fev
kalidedir. Zira Finlandıya korlezinin 
biç olmazsa cenup sahllmde serbest 
olmasına yardım edecektir. 

Bu sebeplerden dolayı Almanymm 
İngiliz ve Fransız garantisini kabulden 
imtina etmış ~ AimanT"71 kendile
rine ıücendirıtlm>ek için Sovyet Rus
ya ile Uzak ye gırlşmektc tered -
düde kapılıruıı olan bu devletleri Sov-
7et Rusyaya teslim etmekte tereddut 
etmemiş o du u soylcnmektedir. 

Bu hal, ayni zamanda Alınan ılerl 
hareketinin istik metını değişUrme -
sıni de ektedir. 

Filhakika Almpn1ar ı mdi Baltık. 

sahıller uı valtkatcn bırakarak Ro-
maııyaya do ru yurümektedirler. 

P" onya htikum ti E'rkanından r::" ı · • 
b ka bin! re muh cır de Ro - Avustralya ve Yenizelandanın r aa ıyetı 
n:anyaya il ca etm ktedir. Bırçok ek 

01 
k t•ıyyen 

Polon;a ayy r sı de Romanyaya Camberra 18 (A.A ı- Röyter a.ıan- daki menaf i üda!aa etıı k çin bır 
·ıt ca cim · ir. Tayyareler tecrid ııuım resmı muh;ıbırlne beyan tta bu- plln bulımık llızım oldu mı beyan 

o!unmu ur. Am nka ve İta'vada lunan ınuhalıf !ırka relSı John Cırtın etnuştir ıeı-

da, SoV) et harekatı buyiık tesir - iktısadl m eler e m li mO aa mc- Mu 
l r bırakın; tır. rele ı h kk nda Avustralya ıle "lenı t r. 

st etJe de-

Z 1 dan b kon! kd ele- ınt kalar la e~-ı__.m zı- d n Sovy erın Polonvaya verdiği e n m ır e .. -....,~· 
rln. m ,.~ı -•hruetıe b r ··-.. et man a uıa a ınmış odu e t hı-ota "' edılm ştır. Ayni zamanda m --- .,_ .. , -·-
ıd ğ • n etn,•·tır lacak derecede kat"! bır delı1 ile t So; et Ba vekili Mo otof radyoda 0 u unu .. ey n "" · 

bır nu,uk soy iyerek Rus kıt'alan- Cırbn· Buyuk Brıtauya panıtor- olmadıkra A traly nııı Avnıp ya 
nın harekctınin sebcbıni izah et _ luiunun' Buyük Olı:yanosun c nuhun- bir heyet• ııeferıye g d n • hakkın- zar~i o 

mişt"r. İddiaya göre, Sovyetkr, 29 Kişi Kurtarıldı 
harbin umumi çerçevesine girmi-
yeceklerdir. A) F \ kyanusunda torpillenmek sure - ı m'ndcki İng:liz miırcttcbatından Nevyork 18 (A . - armer o . . . . 

SoV)e erin hareketlerindeki es- . . A 1 t"le ba ınlmış olan Kafırıstan is- yırmı dokuz kışıyı kurtarffil§tır. 
babı mucibe, Sovyet hududu ci - adındaki Amerıkan ~mısı, as ı 
varında emniyeti korumak ve bu- Bükreşe Bir Alman İktısat Heyeti Geldi 
rada yaşıyan beyaz Rusyalılan b .. b k 
ve Ukranyalıları mudafa ave mu- B k 18 (A._A) Resmi tel D r cihetten Almanya Hari- j olmadığ nı tc aruz cttır n aş se -
hafaza etmektir. Berlin mehafili, rafu a~ının b. dirdiğ ne gör~ ciye nezar< ının ık ısad baş ekre- reler, Al~~ ya ile R manya ar!!.-
So h k ind g. l dak Alman t · A m a ıle Roman a rasın- s ndakı ı· fi . l ı kte r de hu-

vyet are et en memnun gö- huküme•le Ron:anya d ı b k.a1 denk. t', , meselelerını gi;niş _ kıimsU' kal c ı i in bunların ye-
rünmektedır. Po onyanın Londra 1 ekalli~ eti şef erı arasın a u · - a ı '" · ldı,ğı bey 
elçisı neşrettiği b r tebliğde, Po - liycte apıl cak muamele hakkın- mck ıiw~e Hükreşc gelrnişt.r. nilenmes ne ç.ı. ışı nı an ey-
lonva hüküm inin ortadan kaJk- da bir ıtilaf akdolunmuştur. Biıkrcş zıyarclının harb a akadar lem ır. 
madığını, Sovyetlenn tecavüzkar Sigfrid Hattının Zayıf Tarafları 
bir harekette bulunduğunu ifade 
etmiştir. Paris 18 (AA.) _ S gfnd hattı ı !ara bombordımandan eV'>'el çckı- cdilmi~ o'an kısıml~rının muka -

Polonyada muhtelif memleket- / t· 1 ta len fotnırraflar arasındakı farkı ba- vem_ etı az ma_ lzeı:ne ıle apılmış ol-
bombardı:manının ne ıce erı .vya-, ..,., d t kt d 

leri temsil eden 37 ecnebi sefir ve reler tarafından alınan fotograflar-ı riz bir şekilde g<istermcktcdır. Bu dugu tceyyu e me e ır. 
sefaret erkanı da Lehistan toprak- la tesbit edilmıştir. Bu fotograf • suretle istihkamların alelacele ınşa 
larını terkederck Bükreşe gel - Estonya 1 ududunda mişlerdir. Sovyetler 

rn<•ınlelt<•IJ m . de 
ğunu meydana ç 

İKİ AR 
1 Nakleden: 

Boşan Narin elmden esini bı • 
rıılı:tı, pencereden sıui<IL Ya ıbaşın -
daki karakoldan ik• pol çık ka
pının oniınde duran üstübaşı peJmur .. 
de, setıl bir kadını guturmek ı tcyor
lardL Kadın yerinden bile kunı d ma-
7ordu. 

Ba,Jan Narin seslendı: 
- Merhaba Bay llısan'. NasılruuzT 

Çoluk çocuk iyıdır ~Uah? 

Polis memuru CC\: p v rdi: 
- T~kur ederim llııJ'ID N<ırla, 

ellerinizden opuyorl r. 
- Ne ıstıyursunuz bu za\: nllı ka • 

dından? 

rü14ıcezcye g nd 

benim evımc gclsın, b 
dıyorU!ll. 

Bayan Nar n a 
dilencı lrnuını ıcen 

kol 

karnını l)' lCC d ıJ t.. 

bir de sıgara tei l neli 
nesi açıldı: 

- l>ilnJa böy ><lir 
cömert olur, kımı ıı~ 

bıle \ ermez. Sen ıyı y u 
dmsın. 

Bayan Narin cıd en 
k <4ndı. Karınca ınıcı~"""'ıcn 
muh çlara ehnden rte 
1ik edordi. Hem de y 
~I, sokakta aç 

Ddencı kadın de 
- Beni yıııuncla a.a Y'abılın.in 

klıll- Paran ı..-a.r. Be ı <l 

kadınım ben. 
Bayan ann afalladı • .ly.l y a-

•mı se\ erdi. ppard.J da, anlJD,iıf: k.ım• 

ııeyı başında çekemculo. 
Kadın.uı yamalı kı,yafctine. yırtık. 

pabuçlarına baktı, \Uc:udu uc..n ç kan 

P 1 dilmcae başlanı'.mış oldu~unu bli-· Letonya hudutlarında t.ahaşşüt et- koku ile tı1<sindc 
Londra 18 (A.A.) - o onya " - Darılmayın amma, sw y ı da 

••••••••••••••••••••••••••• 
RADYO HABERLERi 

radyosu, 3ovyct kıtaatının Polon- dirmektedir. Paristen bıldınldiği- mektedir. Moskova - Riga treni, alakoyarnam!. Haydi art.ı. g,d=z. 
Polonya harbe de,·am yaya gırmesı üzerine E •ony~ ve dıin Rigaya gelmemıştlr. - Benim acelem yok. 

ediyor Letonyada büyük bir endışe hısse- ne göre Sovyet \<ıtaatı,dEston)H'a ve - Benim var. 

Patis 18 (Radyo _ saat 8,lO) Polonyalılar 900 Kilometre e arp Ediyorlar Bayan Narın kızdı. K dını k uru1an 
blum 1ı;ıid&r m,_..,. !ııtuu kaidırdJ, ı.._... 70'UGU &--

Pat ajansı bildıriyor: Düşmanın Budapcşte 18 (A.A.)- Gaı•teler is- ı 900 kilometre uıunlutundald Polon- ı Polon7" - - dl. 
yetmiş fırkasına, sayısı bin'eri çok/ veçten alman maltlmatı %ıkn!derek Po- ya - Rus;ra hududunun her noktasında kavcmet edeceklerıni ancak Allah bl- Odaya gınnce, dilen den ca bır 
aşan tayyarelerine, tanklarına, 1 11 ~-~----- bareketlerl- Polonyah kıtaat harbi kabul etmiş - bat&ra kalıp kalmadığını ıor ek ıçın onya ı ann •u~~ \ . lir 

~~~n~n~~~~,,~~~~-~e~t~·~~~~~~~-~~~~~~~~~~di~r~.~~~~~~!~~~~~~·~-~!-~~-~-~!-!-~!-~-~!-~-!~ı~~ı~ı~~~-ları bütun cephelerdeki mevkile - w:ıı:ı--~ı3.LJWWW- - dıı, ığnesuıl aldı. 
rini muhafaza ve şiddetle harbe ~ dalnka geçmemıştı kı, sokaktan 
devam ediyorlar. Düşmanın ba\ - Macaristıwda endi- Varşovu teslim olmadı JaPonya • Sovyet Raaya yıne ııesler dU7Ul<kL Bayan Nann it-
ba~lığı ne askerlerin, ne de sivil r- nesını bınılrtl. _...ıen sarkU. 
ahalinin maneviyatını, cesaretini Paris 18 (Radyo - saat 8,20) Paris 18 (Radyo - saat 8,10) Paris 18 (Radyo - saat 8,20) - Dilenci kaduı polls memurlarıle yı-
kırmamıştır. Sovyet Rusyawn Po'onyaya karşı Varşova kumandanı bildiriyor: Al- Japon matbuatı, hukümetin naşiri ne çckişıy"' ve batırıyordu 

M 1 h d dl nd aldığı vazıyet ve Polonya arazısi- rnan topçuları, şehnn garp cıhe - efkarı <ılanlar müstesna, hususi - Ne ~ benden yahu!. 
ougo U U arı a nın· Sovyet orduları tarafından iş- ·· halar ç·"arın··'ar ve Japonya· Ben k"-ı..te oturan Bayan Nar ın kırk tini şidde' le bombardımanda de - nus = 'il"' .,... 

Parıs 18 (Radyo - saat 8,20) - ,gali büyiık bır heyecan uyandır - vam ed yor. Duşman motörlü kı- So~et Ru ya arasında mutare~ :yıllık arkadqıyım. Biraz evvel ye -
Japon kumandanı miralay Tana.ki, mıştır. Harekat buyuk bır dikkatle taatının şark hucumu pıiskürtuldü. imzalandıgını ve bir ademı tecavw: meiı beraber yedik.. Buraya ha'> al-
Tokyodan a dıgı emir üzerıne takıp olunmaktadır. Siyasi meha- k 

1 
h" . de paktı akdolunacağını ılan etmiş - mağa çıktmı. 

Mongol hududlanndaki kıtaata file göre 120 mılyon 1slavın Po. - Birço tayvare er şe ır uzerın Bayan Narin usulca penc:erOTI ka-
atc:;i kesmeleri emrini vermıştir. ! Ionyayı ısti:Ası, ıki devleti tehdıd uçarak bomba atıyorlar. r _ıer_d_ir_. ___________ l: _..,.._,d;.oı. ___________ _ 

.5ôvyet generali Potokof, ayni .etmektedir: Macarıs•an ve Ro - D-'--'ye Pariııe döodü DiQ Tabibi C b } 
gün saat 11 de, muzakerata baş - : manya... ..... -. Asker l.JÖzile e &le er 
larunak için emır aldığını, Japon Sov)et Rusyanın Basarabyaya Parıs 18 (Radyo - saat 8) -Fran- Ratip Türk oS}IU (Binnci aahijeden devam) 
kumandanına bildirmiş'ir. Her iki ve Macarislana tecavuziı en buyük sız Başvekili ve Harbiye Nazırı men, Polonyalılar teslım olmam.ş· 
kumandan, pazartesi (yani bugün) d h tir · t 1 Adns: 8btıec:l4• vınmı Meli - and 
saat 16 da Sovyet kararaahında bir en işe usue ge mış ır. Bay Daladye garp cephesini zi - birinci kal No. H !ardır. Bil.8.kis Varşova şu a 

" d t tmı"• ve dün a"••m saat 8 hala düşmemi• ve mudafaasına 
b 1 · ak b 1 * Bergamanın kurtuluş bayrıınu un yare e • ,...... ••- -"· öıH • - 1'-M. ..., u uşmayı ve muz ereye aşa· de Parise dönm-uştür. •- - • kahramanca devam edegelmıştır. 
mayı kararlaştırm••lardır. hararetle tes'id edilmlitir. 

"" Şımalden ve cenuotan. buyük 

getirmesi ümit edilebilirdi. Fakat, onwı da teselli

siru buldum: 
•· . 

_ Çıksın carumın içi. Senin için her teY ol -

mağa razıyım. 

Polon) a kuvvetlerıni ihata ıçın 
harekete geçmı.ş bulunan Alınan 
mo ör u fırkalarının harekıitında 
iki gündür nisbi bir durgunluk 
vardır. Bunun sebebi havanın mu
halefeti ve yolların çamurlu olma
sıdır. 

- Nedim Bey Nazmi merakını giderir ... 
Dedım ve.. Bütıin bunları kafamın içinden 

atıp çıkardım! 

Artık rahattım!. 

Tabıidim! 
Neg'em pliyordu!. 
Gözlerimi yalnız Nusret dolduıııyordu!. 
Onun qJa, onun bınl, onun sevgisi ... 

••• 
Arabadan, Köpriibllflnda inelim. 
Hızlı hızlı, görünmekten. tanınmaktan korka 

korka isltele:re saptım. 
Nusret orada beldiyomıUf. 
Koştu. 

GeldL 
Elimi öptu: 
- Bonjur, canım .. 
Motor hazırmış. 

• •• 
Ote ın en guzel bir daıresini ayırmış. 
Bavram sabahını zor eden ~kların çalakll

lii 'e evıncile çapkın gözlerini manalı manah ııö> 
i.er:ımın ıçine dikti: 

- İşte senın yatağın ... 

Ve Boynunu bıikerek gösterdt 
- Bu da beniınkı ... 
-- Aman N et d ha odaya girer girmez ... 
Gu du: 
- Y k şek rım onun için değil." Ha.ni, bir 

arzun bır emrın varsa fıliın .. Diye?. 
- Hele otur .. Hele otur.. · 

BEŞ HASTA# VAR 
--\azan: Ltcw l.u..t llE\İCE---' 

Dedim: 
- Hiç baııım• gelealeri sormuyorsun?_ 

Teliflandı: , 
- Ne oldu, hayır ola .. 
- Paşa ile kavga ettik .. 
- Ne?_ Deme! .. 
- Hayret mi ediyol'IUll?. 

- Hayır, hayret etmiyorum amma, bu tuha-
lıma gitti! 

- Neden?_ 
- Paşa kavga edecek adam değildi de onun 

için! .. 
- Ben de öyle zanederdim amma, Nazanın 

düğünündenberi değişti! Bu. ikincı kavgamız .. 
- Hayret! .. 
- Evet_ Hem de ne kavga!. 
- Niçin amma. 

- Kıskanıyor! .. 
- Allah .. Allah!. 
- Pis, hırçın, adi bir kıskançlık başladı. 

Dehşetli de tahakküm etmek istiyor. 
Nusret karşımda oturuyordu. Kalktı, yanıma 

geldi. 
- Desene kediler aslan oldu!. 
Diye, latifeler yaptı, sonra. 
- Adam sen de ateş olsa cürmü kadar yer 

yabr ... 
Diyerek, ilive etti: 
- Aldırma cancajpzım. - lıuD1mra. •• 

Ben de aldırmıyorum aıeıt.. Yoksa eel • 
mezdim! .. 

- ÇıJdırudım, .sonra beA.-
- Hiç bir ,ey olm••ın.. 
- Vallahi çıldırırdtm!. 
- Laf!. 
- Bak? .. 
- Çıldıracak ne var ki? .. Birkaç dakik& bek-

lerdin, ben gelmeyince, giderdin .. 
- İmkanı mı var! .. 
- O, halde yine o motöre ve .. Bu odaya bir 

başka sevgilini. getirirdin!. 
- Böyl.e ml zannediyorsun?. 
- Bütün erkekler gibi sen de .. 

Biraz .. Biraz daha sokuldu, gözlerindeki ml • 
na taştı, arttı: 

- HAii, beni iyi tanımamı§Sltl!. 
Diye, devam etti: 
- Gozlerirn çıla;ın, eğer senden başka bir ka-

dına başımı 91!Vlrlp te bakıyorsam .. 
Güldüm: 
- Sus. Yemin etme .. Sahiden g~lerln çılwi 
O da gilldü, yüzlendl, 

Tahteşşuur bir sevkle elımi çen~ dokun -

durdum: 
- Bunlar. hep .s&d.e kalan fCPeı"-
Bu, dokunuş onu bütün bütün şımarttı, cesa

retlendirdi, hızlandırdı. Birdenbire başunı lı:olla -
nnın arasına mkıftırdı, 

- 1mkinsız.. 
lmklnsız .. 

- Sen benim canım. 
Maltın .. 
Aldım .. 
Kalblın.

HerpyimsiJL. 

Diye, saır'alı bir öpüşle dudaklarım dudak • 
tarıma dokundurdu. Sonra, kızgın, ateşli. lı:udur
gan bır atıllfla göğsümü göğsünün üzerine çelı:ti, 
bastırdı, ve_ Dı.ıdaltlanını koparımoena, yerceshıe 
emmeğe başladı. 

Bir saniye_, İki saniye.. Uç saniye sonra, 
Ben de kudurgan şehvet alevinin içinde ken

dimi kaybetmete, bıralı:mağa b•fl•dım, O alev, o 
ateş, <ı yangın ve_ O hız bütün vücı.ıdümu un • 
yor damarlarımı baştan başa tutufturuyor, göz • 
!erimi bağlıyordu! 

Ve .. Yine birkı!ç saniye sonra, 
Tamami!e onwıdum, onun hükmüne. onun e

saretine kendimi kaptırmıştım! 
B eziyordu, yuğuruyordu, indiriyordu, kal-

dırıyordu, ıamyardu, koparıyorchL lııletiyordu. va. 
euduıne bir his ... hayal yıp &illi ı.tediği şekli 
ft manayı wri,yordu. 

cneva.._., 

Sovyetler, şu ane kadar nereye 
kadar ilerlemişlerdir.?. Henüz kat'I 
bir habt.r g@imemi~ır. Bir rivayete 
göre, Sovyel\ffin 40 mil ilerledik
Jeri anlaşılıyor. Polonya kıt'alan 
SoYyetlere ltaqa da mukavemete 
başlamışlardır. Polonya lat'alan
nın maMViyatı hlli yerindedir. 
İki tarahn neşrettiği resmi teb'lığ
ler ağır zayiattan, birçok esir a -
lındı&ından, tank, tayyare ve top 
!~inam edildı~inden bahsediyor. 
Şımdi en mühim nokta, Sovvet 

ordusunun nereye !tadar i.lerl~e • 
ceği meselesidir. Sovyet askerlerı, 
Abnan askerleıile karşılaşınca va
zjet ne olacak? Önumüzdeki gun
lerde bunu ötreneceğiz!. 

Garp cephesindeki harekAt da 
şiddet kesbetmiştir. Almanlar, bır 
ltaç mukabil taarruzda bulunmuş
lar, fakat, püskürtülmüşlerdır. 
Frarısızlar, ilk iler'edikler! mv -
zılrde !utunmaktadır. Alman teb
Jiğlerine göre, Fransızlar ağır za
yiat vermışlerdir. Şıddetli topçu 
düellosu devam etmek•edlr. Al -
manlar, garp cephesine mühim 
miktarda yeni takvıye k1 'alan 
göndermişlerdir_ Fransa ve İng 1 -
terenın sonuna kadar harp karan 
vermı olduklarına gere b n yır. 
rın. garp cephesin mu -
harebeler beklen.eh 

'ERKANIHARP 
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ı------------------------ ,Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda: o. Denizyollan u. MüdUrlUöU llanıan 1 

18 Eyliilden 25 Eyliile kadar 
Muhtelit h•tl•r• k•lk•cak v•purl•rın l•lmlerl, 
k•lkıt gUn ve •••tl•rl ve k•lk•cekl•rı rıhtıml•r 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
IC•r•lll••I• h•ttuıe - S.1.lı 1.Z d e (Tarı). Perşembe ız de (Kara.de · 

niz), ve Pazar 18 da (Ege). Gala.ta rlhtı· 

mından. 

Vitamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklarda ishal gibi 
barsak rahatııızlıklarını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir , sıhhi olarak hazırlanır, katiyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

lart11t lt•tttne 

fz111lt hattıne 

- Sah 18 de (Çanak kale), Cumartesi 18 ile 

(Anafarta). Sirkeci rıhtunından. 

~ Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uiur) . T~p

hane nbtımmdan. 

Kanzuk pirinç unu - Kanzuk patates unu - Kanzuk yulaf unu - Kanzuk mercimek unu -
Kanzuk bezelye unu - Kanzuk irmik unu - Kanzuk nişasta unu - Kanzuk çavdar unu 

Çeşitleri tanınmış eczane ve ecza depolarile büyük bakkaliyelerde vardır. 

Mu••,.Y• tıattua• - Pazartes~ 13 de ve difer günler 8.45 ıe (l\-la· 

raka~). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve. P ar.ar 

20 de (Sus). Tekmil Postalar Galaia nhlt

mından. 

Umumi Deposu: İNGİLİZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - İstanbul 
İstanbul perakende satış yer i : Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

~ İzmir acentası - Türk ecza deposu 
laflll ı rnta ttattuta - Pazartesi, Sah, Çarşamba. ve Cuma 8.15 de 

(Sus) . Galata rıhhmmdan. Ayrıca Çarşamba 

20 de ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane 

Rıhtımından. (Sw postası İzmir Fuarı mü
nasebellle ilivelen yapılmaktadır.) 

l•••lılt• ll•tttııı - Salı ve Cuma 19 da. (Seyyar). Tophane rıJı-

1ımmdan. 

inıır•• "•ttnıııa 

Aywahk ltatU•• 

- Pazar 9 da (Tanar). Tophane rlhtınıından . 

- Çarşamba 15 de (Bartm), Cumartesi 15 do 
(Saadet). Sirkeci nhlımından. 

laıııır IOrat lıattıH - Puar 11 de (Tırhan1. O..lata rıhtımından. 
••r'llll lıatfOH - İt'arı ahire kadar tatil oJunmwı&ur. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü maıcımat aşağıda tele
fon numaraları yazılı Acente ]erden öğrenilir. 

Galata baş Acenteliği - Gala ta rıhtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü binası altında 42362 

Galata şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında . 40133 

Sirkeci sube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salomı.. 22740 
(7409) 

* Adalar Tarifesi 
.Adalar - ...... ın • Yalova uituula 20 F.,liil 839 Cat'fUll>a dnün

... lllbarm :reni larlleııln lalbiklne başlanacalllır, Bu tarihlen 1Hbaren 
de Uıırtidon Ba:rcta.._,.,. nal 8.ot de kalkan posta 8.lt da kalkacak-
lır. (1410) 

f ıtaabul Vakıflar Direktörlüğü il anlan _f 
Cinsi Mikdar, 

Röntgen filmi 426 düzüne fiilin 
ve banyo illkı 50 kutu iiJiın ilacı 

Muhammen 
bedeli 

2270 lira 24 l<r. 
flk teminat 

270 lira 27 kr. 

Röntgen malzemesi 7 kalem 717 lira 53 lira 77 kr. 
Gureba hastanesi Röntgen dairesine lüzumu olan yukarda cins ve 

miktarları yazılı filim ve filim ilacı ile Röntgen malzemesi ayrı ayrı 
açık eksi_l~eye konuıhnuştur. İhalesi 21/9/ 939 tarihine rnüsadif per
şembe gunu saat on beşte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında 
t oplanan komisyonda yapılacaktu. 

Şartnameleri hergün Levazım kaleminde görülebilir. (7007) 

Yatıh, Yatısız - Kız, Erkek 

YÜCA ÜLKÜ LİSELERİ 
Kayıd muamelesine başlanmıştır • 

Adres: Çarşıkapı Tiyatro eaddesi, Telefon: 20019 

Daima Gene , 
Daima Güzel 

-------------------,------------------------------· Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinlerı 

Uzunköprüde yapılacak müsellesin toprak işleri 4063,60 lira mu
hammen bedelle v2 açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. 

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

binasında A E. k.<:>m :syonu tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin % 7,5 teminat ve kanuni vesikalarile ayni gün ve saatte 

komisyona müraoaa ti arı lazımdır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan ver ilmektedir. (7214) .... 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan 100166 k ilo vagon ve estekat 
inşaatına mahsus dPm;r 26/10/ 1939 perşembe günü saat 15,30 da kapalı ! 
zam usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktu. 

1 
Bu işe girmek istıyenlerin (5500) liralık. muvakkat teminat ile ka-ı 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka
l dar Komisyon Reisliğine vermeleri 1azımdrr. 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
.-.;'iııİl•İlllliİIİllıİillİİi J tılınaktadrr. (7~98) ' 

İngiliz Kanı:uk eczanesı 
müstahzar atından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün
yanın en mükemmel güzellik 
müst.ahzarlard.ır . Ötedenberi 
memleketimiz kibar aleminin 

.... 
Muhammen '!:ıede1 ı 15000 lira olan 30,000 metre mikabı oksijen 

28/ 9/1939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin (11 25) liralık muvakkat teminat ile! 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ka
dar korrisyon reisliğ;r.e vermeleri lazımdır. 

Şa"'11anıeler _parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-, 
darpaşada Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7226) 

~l~_ın_h_i_s_a._r_ıa_r~U~·~M_u_·d~ü_rl_u~·ğ~u-·n_d~e_n_=~J 
I- İdaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut «8932> adet 10 el. Uk ve 41 8269> 

adet el. lik şişeler açık arttırma usulile satıJacakbr. 

1

. il- Muhammen bedeli t.582,68> lira yüzde 15 teminatı ~87 ,40> liradır. 
takdirine mazhar olmuştur. Ill- Arttı.rma 2/X/939 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 

Mübayaat şubesindeki alım - satım komisyonunda yapılacaktır. 

Krem Balsam in kanzuk · IV- .Nümuneler her gün sözü geçen şubeden görülebilirler. 
V- Isteklilerin arttırma için tay in olunan gün ve saatte y üzde 15 teminat 

Kadın güzelliğin.in sihrini 
terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı itimad markadır. 

Genç ve i.htryar bütün kadın
lar için zaruri bir ihtiyaçtır. 
Cildin letrufeti ve taravetini 
arttırır. Yağlı, yağsız ve acıba
dem cinsleri vardır . 

Eksir Balsamin kanzuk 
Cildin daımi yumuşa)dığını 

p aralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri. c7361> 

•• 1 - Paşabahçe ve Tekirdağına nakledilecek kömürün kapalı zarfla eksilt-
meye konmuş olan nakliyesi II/IX /939 tarihinde ihale edilmediğinden yeni-
den pazarlıkla eksiltmeye koomuştu.r. 

11 - Paşabahçeye naklonulacak kömürün rnikdarı (4150) ton ve Tekirda

ğına naklonulacak kömürün mikdarı (350) tondur. 

III - Pazarlık 20/IX/939 Çarşamba günü saat 14 te Kaoataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız ahnabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/0 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkilr komisyona gelmeleri. (7362) k M h f ı temuı eder. Yüzdeki çil ve le-

GümrÜ u a aza Genel Komutanlığı stanbul keleri alır. Sivilceleri tama -

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: men izale eder . Traştan son-

ı - M6 adet eTat yazlık elbisesinin 29/9/939 cuma günü saat 11 de ra cilde latif b ir serinlik ve-

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

açık eksiltmesi yapılacaktır. rir. 
İngiliz KANZUK eczanesi Diyarbakır nümune hastanesine lcizım olan 261 kalem ilaç ve sıhhi malze-

2 - Tahmıni tutan 4441 lira 50 kurll§tur. İlk teminatı da 334 lira- Beyoğlu İstanbul meye istekli çıkmadığından eksiltmesi 23/9/939 Cumartesi günü saat 11,45 e hı-
dır. rakılmıştır. Muvakkat teminat 184 lira 50 kuruştur. İstekliler şartname ve listeyı 

3 - Nünıune ''e ~artnamesi komisyondadır. Görülebilir. ...M1'4leM<ı•..,1 •• .. , ..... , ... ~1M•M<••..,1 ••,...•.,1'4l•~ıM•M<••-ııı l her gün komisyonda görebilirler. 

4 - İsteklılerin gün ve saatinde kanuni vesikalarile ve ilk teminat Sahibi ve ne~riyatı idare eden İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
makbuzlarile beraber Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci Baş muharriri vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

E'l'El\'I İZZET BENİCE biı·likte beJli gün ve saatte Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdür-
kattaki komisyona müracaatları. c7167> Son Tell'raf Matbaası lüğü binasında kurulu komi'syona gelmeleri. «7400> 

T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesahlar İkramiye Plani 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 
iKRAMiYELER 

1 Adet 2,000 Liralık 2,000 Lira 
5 (( l,ooo (( 5,000 (( 

8 (( 500 (( 4,000 (( 

16 (( 250 (( 4,000 (( 

60 (( 100 (( 6,000 (( 

95 (( 50 (( 4,750 (( 

250 (( 25 (( 6,250 (( 

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

riktirmiş olmaz, ayni zamauda talihinizi de denemiş 

olursunuz. 

lmt.!li!Jlli~lt~ 
ANKARA RAYOSU 

Saa t. 19,00 Program ve mem-
leket saat ayarı. Saat 19.05 Mü-
zik (Oda müziği Pi.). Saat 19.30 Mü
•ilı: (Fasıl beyell ). Saat 20.15 Ko
nuşma (ÇO<'uk terbiyesi) . Saal 20.30 
Memleket saat ayarı , ajans ve mete
oroloji haberleri. Saat 20.50 Türk 
müziği. Okuyan1ar: Radife Neydik, 
Safiye 'l'okay. Çalanlar: Reşa$ Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Saal 21.30 
Konuşma (Doktorun saati). Saat 21.45 
Mii21k (Melodiler Pi.) . Saat 22.00 
Milılk (Küçük orkestra) Şef Necip 
Aşkın . Saa.t 23.00 Son a jans haber
leri, ziraat, esham, tahvil&t, kambi
yo - nukut borsası (fiat). Saal 23.20 
Müzik (Cazband Pi. ) Saat 23.55 - 2f 
Yarınki program. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

«Tazyiki ha.va ve gaz usulü n e m er
mi atan esUhai nariye veya buna. mü· 
masil silibların balestik hasılasını 

arttırma ve hassaslyeü temin ederek 
balestlk randımana nlsbeten daha ıusa 
namluların istimaliıU ve sllih sıkleti ~ 

ntn tadilınJ kılmıya mahsus usul» 
hakkındaki ihtira için almmış ola'l 

13/1/932 tarih ve 1329 numaralı ibll<• 
beratının ihUva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir ve yahut icadı TüTkl
yede mevklt fille koymak Jçin icara. 

dahi verllebileeeii telllif edllm\!ktt: t;J .. 

malda bu husvsa la.zJ.a ma.\Uma~ f'd.Jn~ 

m ek lstiyenlerin Gal a.tada, .ı'\S la n JJaP 

5 nci ka1 1 - 3 numaralara müı·a.cast 
eylemeleri Din olunur. 

.. 

ZAYİ - Kadirga 61 inci ilk okul· 
dan aldığım diplomamı kaybeltiın. Ye· 
nisini alacağımdan eskiSinin hüknıü 
yoktur. 509 Hayrettin Çoklar -
YENİ NEŞRİYAT: 

Geee yarısı güneşi 
Nahit Sırrının kalemile dilimize çcv ... 

rilmi§ olan Pierre Benoit'nın bu kıY ... 
metli eseri, Remzi kitabevi tarafındnrı 
neşredilmiştir. _ 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydıll 
Taksim - Talimhane, TarlabaŞJ 

caddesi No. 10 Urfa aprt 

Bu gemi~ri bu sure=U~e~fir:.:.r:=:e~tt~ir:e:n=r==~:;~::::::~==============================================ı=:m~ile=r~i n~i~b~ir:ço=k~g~ü=n~le=r~,~g=e=ce~'=·e~gı~·in~-=ıı~~:;;~::::::::;::;:;;::;::;::::;::;;;:::;;;:::;:;;;:::;::;::;::;:;:;:;:;:;::;::;::::::::::::::::::::::::;' 
şey, artık bir iki güne kadar gel'Tlt.!1ı?ri di.iz, tamamen taan·uzdan koruyacaktı. 1 ... • ·~ ... ~-., !. ·~ ::-. '- • •• : .~· ... ; .; ·'\: • - ' ı ,1,. ·:.~ • ... ~·- ·-1 

·;~ir~minci-;:'A~rııl,~R~benso~l$ti. }~-beklenilen Türklerin etrata o:;aç'1ğt Bu zincir, yekdiğerine büyük çen -
dehşet oldu. geller ile bağlanmış yu\•arlak ağaç kü-

Bu kaçan gemilerle bin kişiye ya- tüklerden, ve ayni cesaınette dcn1ir 
kın Rum zenginleri de kaçmıştı. Ka;ı- ISTANBUL Kİl.Pfl.! zincirlerden mürekkepti. İl<i ucunda 
taolara avuç dolusu paralar v~refek V BiZANS SARA da ccsiın iki halka olup biri, bugün 
ailelerile gizlice gemilere yerleşmijj - takriben karantina dairesinin bulun-

lerdi. No. 89 Yazan: M. SAMİ KARA.l'.JU.. duğu mahalde mevcut olmuş olan Ga-
İtalyan gemileri yolda Türk geı11i- lata surunun burcuna, digeri halihazır-

leri tarafından taarruza maru:t kc.1.\ma- R • l • k l d l da Yalıköşkü denilen yerde «Sen Öjen.; 
dan Çanakkale boğazını geç;p g;tmiş- um zengın erı a ptan ara a VUÇ O USU kapmnın irtifaındaki İstanbul suru-
ıerdi. altın vererek kaçıyorlardı na, kavi bir surette bağlanmıştı. 

Türkler, bu gemilerin firari old·..ı.k- İstanbulun müdafaasında o derece 
larını anlamışlardı. Bir an evvf'l İs- tevdi ettiğimden dolayı derin bir miş bulunuyordu ve ne de müslüman büyük bir rol oynıyacak olan, ve bu-
tanbulu terkedip gitmeleri kendi mı.'n- meserret hissediyorum. kavimlerden n1edet unıuyor ve yard.ıın gUn takriben Galata köprüsünün bu-
faatıeri icabı idi. Binaenaleyh; dukun- Hul<i.sa; jmparator Kostant.in, İs - diliyordu. lunduğu noktaya gerilmiş bulunan bu 
mamışlardı. tanbuJu Türklerin istilasından kurtar- Hazreti Fatih, yalnız kendine güve- zincirin hemen gerisinde, zinciri mü-
İmparator Kostantin :iUbat ayı lıi- mak için bü.tün hıristiyanlJğı taassub niyor, Osmanlı Türklerinin vücude ge- da!aa ile muvazzaf bir İtalyan ve Bi-

dayetinde, binlerce ahali ile su.l· e~rn- Ve din cephesi teşkili ile aıemi vel- tirdiği medeniyetin verdiği milli hırsla 
tındaki hendekleri tekrar ve daha de- veleye vermişti. h areket ediyordu. 
rin olarak açtırdı. Rumlar, Cenevizliler, İtalyanlar, Ka - Osmanlı Türklerinin istiUUarına kar-

Justinyani.nin İtalyan askerleri, sur talonyaWar, katolikler, ortodokslar, it- şı her nedense hıristiyanhk toplu var-
kısmının en ehemmiyetli noktalarını tihatçılar, keşişler, serbest efkar taşı- lık.1arla hareket ediyor ve din kavga-
müdataaya tayin edilmişlerdi. Şehtın yan insaniyetperverler, burjuvalar, ile- ları mahiyetinde hareketlerıe ftlemi 
belllbaşlı kapılarından dördünün mu- retli askerler, Bizans arhontıarı, hiristiyaniyeti Türkler üzerine çek -
bnfazası, bu milletin rüesasının kat'i İtalyan zabit ve kumandanları meğe çalışıyordu. 
talepleri üzerine, Kontarini, Korter, Avrupanın son şehrahı olan İstan- İmparator, bütün kış hazırlıklarını 
Muçamk.o, Dolfen isimlerindeki Vene- bulu kurtarmak için surları ardına taı11amladı. Nisan bidayetinde impa-
dı:<Jj dört kumandana verildi, toplanarak her biri şerefi ilAhi ve ratorun einrile İtalyan Bartolome tl-

Bu kumandanlardan her birine ken- hıristiyanhk aleminin namusu müş - siUgonun, harp tehlikes i zuhurunda, 
di.,ine tevdi edilen kapının anahtarı tereki uğrunda, kanlarının son dam - limanın bir ucundan diğerine kadar 
te .lim olundu ki, bu anahtarı her biri lnsını dökünciye kadar1 omuz omu- methali müdafaa ede~ek olan meşhur 
lciylk:ile muha!aza edeceklerine na - za birlikte mücadeleye karar vermiş- zinciri birinci defa gerdiği gün oldu. 
m:ısları üzerine söz verdiler. lerdi. Yani, nisan bidayetinde İtalyan za-
İmparator, İtalyan kumandanlarını İmparator Kostantin din ittihadı, hı- biti §imdiki Sarayburnunun yakının -

te _çi ediyordu. Ve daha ileri varara' :: ristiyanlığı tahrik, ehlisalip gibi bir daki bir yerden, Mumhane burnunun 
- İstanbulun talii Rumların elle- takım taas:;up taşıyan geri fikirlerle bulunduğu mahalle birkaç yüz metre 

rinde olmaktan ziyade sizlerin elin .. kendini ve Bizansı kurtarmağa çalı- uzunluğunda olan büyük bir zincir 
dedir, diyordu. şırkcn, Hazreti Fatih ve Türkler, hiç gerdi. 

ı.re .. sözlerine şunları da ilB.ve edi- bir vakit mutaassıbane fikirlerle ha- Büyük Türk donanmasının karşı -
yordu: reket etmenti§lerdi. sında Haliçte, zinciı· hattJnın gerisin-

- Bu kapıların muhafazasını sizlere Padişah; ne alemi islamı tahrik et- de toplarımı~ oJ"ln Rur.ı ve İtal~n ge-

zans filosu da vard1. 
Besi Ceneviz, üçü Kandiye, biri cAn

kon> dan diğeri Bizans gemilerinden 
olmak üzere on büyük kalyon vardı. 

Bu gemileri başları zincire çevril -
miş olduğu halde dizmişlerdi. Ve ica
bında bu gemilere yardım etmek için 
üç kat kürekli birkaç uzun kadirgayı 
bu geınilere muhafız olarak dlzmişler
di. Limandaki zincirin muhafazası Ce
nevjzlilere terkedil.rnişti. 

Bugün 1 bu namdar ve meşhur zincir 
askeri müzemizde bulunuyor. 

İmparatoı· Kostantin, bütün kış müd
detince İstanbulun müdafaası için ne 
yapmak icab ediyorsa fazlasile yaptı 
ve nisan ayı bidayetinde hemen, he
men berşeyi hazırlamış bulunuyordu. 
Artık, İstanbul surları üz.erinden ge -
ce gündüz İstanbul üzerine yürüyecek 
olan Fatihin ordulaı·ını heyecanla bek
liyordu. 

(Devamı var) 

Yazan: MAYNE - REİD 

Nihayet Boa, çıngıraklının kuy
ruk tarafından soktu, sonra kendi 
kuyruğu He kafasına vurmağa baş
ladı. 

Cıngıraklı yılan öldü. Boa ağ
zını açtı, sincabın kuyruğunu kap
tı. Bu suada alnının ortasına bir 
ok yapıştı. Güco yayını çekmişti . 

-14-

Güneş ;ııatarken kafile kamp -
!arına d<>ğru yolıa çıktılar. Bir hayli 
tuz istihsal etmişlerdi. Artık tuz
suz kalmaları iht imali yoktu. 
Yemekten sonra Hanri annesine 
sordu: 

- Anne tuz kaynağından daha 
mühim bir şey keşfettiğini söyle
miştin. Nedir? .. 

Bayan Rolf gülümsedi: 
- Bu gece söylerim dedim mi? 
- Kuzum bizi üzme. 
Hepsi de kadının söylem esini 

istiyor !ardı. 
- Haydi söyliyeyim. Bu sabah 

ormanın kenar~da ço.k kıymetli 
ağaçlar gördüm. Siz dimdik göv
deli, kırmızı yapraklı ağ~ar gör· 
mediniz mi? 

Frank: 
- Gördüm dedi. Baıkır rengi 

yaprakları var. 
- Tam, iste bu ağaçla!f sonba • 
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hara yaklaştığımız için yaprak -
!arı !arı kızarmıştu, yoksa yaz 
ortasuıda yaprakları yemyeşil ve 
parlaktır. 

Hanri: 
- Bu ağaçları ben de gördüm 

dedi. Amma ne çıkaı·? . 
- Nasıl ne çıkar? 
- Üstlerinde yemiş yok. Yemiş 

bile olsa, gövdeleri o kadar düz, 
ve o kadar yüksek ki, tepesine ye
tişip yeınişlj!Xi toplamağa imkan 
yoktur. 

Anne güldü: 
- Acele etme dedi, bir ağacın 

yalnız yemişinden istifade edilmez, 
Ağacın yalnız Y,emişi ve odunu 
yoktur. 

- Yapraklarından mı istifade 
edilir? 

- Şimdi ağacı tahlil edelim: 
Odun, yaprak, çiçek, yemiş Bu ka
dar mı?. 

- Hayır anne öz suyu vardır, 
öz suyu unuttum. 

- Tamam, bir de öz su. 
- Peki sonra! 
- Bu ağacın öz suyu şeker 

gibidir. 
Hepsinin gözleri parladı . Mari 

ile Lüiza öz sudan bir şey anla -
madılar amma, şeker söz.ünü du
yar duynıaz el çuptılar. 

Hanri soı·du : 

Türkçesi: SİS 

- Baba bu ağacın öz suyunu 
nasıl çıkara biliriz? 

Bayan Rolf: 
- Kolay dedi. Evvelii ka111•S 

toplıyalım. Bu kamışların gövd1~ 
!erine sokarız, öz su damla dan'I n 
kamışlardan süzülür. Kamışlar! 
altına küçük çanaklar asarız. '1'0{cr. 
!anan suları kaynatırız, olur bJ ul 

Ertesi üç !!1Ün dersle meşgıs
oldular. Baba latince, yunan-ca• ıı· 
r ih coğrafya, hesab öğretiyor,. a 31 
ne fen bHııisi, fransızca, e(lebı.Y 
resim de-rsi ver iyor.. ıeri 

Küçüklerle Güoo da bu ders aııJ 
dinliyorlardı. Zencinin aklı şaferi 
hayrtti. Zekasile birçok se.Y 
kavrıyordu. ouco 

Dördüncü günün şafağı miS 
kapıyı açınca etrafın buz ke5 bol 
olduğunu gördü. Sabaha k_'.'rşı irı· 
çi yağmıştı. Her taraf kır~F. ıç 

1 
• 

deydi. Ağaçlardan şeker ozu ç 
karmanın zamanı gelmiştı. 

1 
rı 

.. amana Uç gündenberi ders z 't }ltıl' 
dışında, kamışları kesmişler. a 
dan kapaklar yapmışlardı. tulM• 

Hep berabe~ ormana ko~ .. vde· 
kırmızı yapraklı ağacların ~~sok· 
!erine delikler açıp kamış'.:'19a 1Ja.f· 
tular, altına çanakl':1'ı ba~. su:Y'1 

Çok geçmeden agacın oı 
damlamağa başladı. ·r) 
. (Devamı va 


