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ETEM İZZET BENİCE 

Garp Cephesinde Hava Muharebeleri Baş adı 
Polonyanın taksimi işinde pek acele edilmiş olduğu ve muha
rebe bitmeden evvel ciddi ihtilaflar çıkabileceği söyleniyor 

Alman ve Rus orduları piştarları karşı karşıya geldiler, har iki ordu şimdilik ileri veya geriye giderek evvelce 
takarrür eden yerleri işgale devam etmektedirler, Lehler Varşova ve Poznanda el'an mukavemet_ ediyorlar 

- ı 

Türkiye - İngiltere -
Sovyet Rusya •. 
Sovyetlerle İngiltere ara~ınıla bir anlaşma ol
mama,ına rağmen menfaatlerinin miişterek mü
dafaasını icap -ettiren noktalar ve butlar vardır: 

Yazan: ETEM 
Çemberlayn, Avrupada başlamıt bu ... 

lunan harbe aon veçhesini vermiş bu· 
lunuyor. İnS"lltere ve Fransa sonuna 
kadar muharebe edec~klerdlr. Alman· 
ya da sebebiııet vermif bulunduiu bu 
neti~7e acı ve tatlı bütün safhaları ile 
katlaoacalı:br. 

Darbln uı.un yıllar unn i İnıiltere 
ve Fransa Joln li.ztmdır. Almanyayı 

lktı .. di abluka ve tazyik allına al -
makta ve harbi bir yıpratma mubare
be.ı ••kllnde ıiirdıirmekle mültelikle· 
rln mı:olaatı ne kadar aşikar ise Al • 
maoyanm ıwa keıımeklekl menfaati 
de o ol betle qlkardır. Filhakika, Bit· 
ler nuUluncb İnırlltf'renin Uç yllhk 
ha:cırbiım bUhlatla kartıJ17or ve 
kendlslnJn yedi ek.iz yıla bile daya ... 
nacaimı sôylüyorsa da bunun ne de• 
receye kadar mümkün olıbiltceii Ü

.terinde durulacak bir mevı.udur. va ... 
tiye& bôyle dahi olu. Almanya serek 
dahili nizamı, ıerek lkhsadi bünyesi 
'Ve kuruluşu itibarile neticeyi ('abuk 
almak mecburiyet ve ihtiyacındadır. 
Bu itibar " Almaoyanın prk ve ce
nup hadutl~rında emniyetini tesis ve 
sulh yoUarile beslenm"sini imkin al
tına aldıktan sonra bütun kuvvehle 
rarbe saldırma ı. yani müdafaa vazi
yetini terk.edip muteanız bale seç -
mesl beklenebilir. Bu&ı.inün şarUarı 
l~lnde Aimanyanın Balkanlara inmesi 
ihtimali bertaral eclllmi sayılabilir. 

Bunda, SoVJet Rusyanın buyuk rolü
nü tebarüz ettlrmek ıaıımdır. Alman-

iZZET BENİCE 
ya, cerek şarkında ve cerek cenubun
da i~tediii gibi scrbe t hareket etmek 
ve icabına. core So,ryet emniyet ve 
menfaatlerini tehdit eylemek vaziye
tinde bulunmadıiını anlamı!ihr. Aksi 
halde Sovyet Rusya ne de bo7:u ması 
ve irabına côre muharebeyi &öze al
dırma ı ıazım selebtlttektir ki, bu ... 
gi.ınkü vaziyette böyle bir harp Al -
manyanm l,şine biç elvermez. 

Bu bakımdan İnıtiltere ile Sovyet 
Ru~yanın aralarında bir anlaşma ol
mama ma raimen menraatlerlnde coi
rafyanın ve tablatin husule getirdiği 

iştirakler de husule .-eımektf'dir. 
Bilrarz. İns-iltt"re Romanya ,.e Yu

nani!dana caranti verml!ı!tir. Demek ki, 
bu iki memJekrtln herhangi bir taar
ruza uiramaısı İnıUt.ereyl derhal harbe 
ıevked<'t·ek kadar hayati bir menfaat 
arzediyor. Şarki Akdeniz emniyeti de 
hiç şuphesiz Adrl;ı.·atlkten Suvey 'l'" ka
dar ayni beyeeanla inciltereyl al.i.ka
landırıyor. 

Sovyet Rusya için de birC(lk nokta· 
Jarda ayni hassasiyetin me\·eut l)lnı:\

dıiı nasıl iddia olunabilir?. Nltekinı, 

Sovyet orduları üh - Rumen hudti
duna yerle~mek ve Komanyaya teını
nat vermekle bu yoldaki hattı hare
ketlerini fiil halinde ortaya koymu1 
bulunuyorlar. 

Sovyet Rusya için de müvazeneti 
aynen mahruz kalmak tazım crl<·n, 
istikrar ve kemalini bulmuş vazlyeUer 

(Deumı 3 üncü sahifede) 

,.Pol••k 

< 

Fransızların mCfbur l\fajfno hattının üstundt-n ve aııınd an iki l'oruntl'f 

Garp cephesinde büyük 
bir muharebe bekleniyor 
Paris 21 (llu usi)- (tarp cepb in

de son illi ıU.n ı.arrında Almanlann 
biQUk bir faalh·eti .ıözr- ~arpma'ktadır. 

Dtın neşrf"dilen bir tt"bliide iki taraf 
ara..:ında. ~iddetli hava muharebeleri 
olduğu bildirilmekt.edJr. Fransızlar bir 
Alm~n tayyaresini du, ürmüşJerdir. 

Almanlar, rarp cephe~ine IK'k (ok 
tarll! sut balonları cetırmi1lerdir. Al
man orduları ba kumandanı General 
Fon Braubiş garp ceJ)hf'Sine gf'lml:ttlr. 

Alman orduları, Sarbrukun timal 

''e prk tarartlaruıdan, Polon) adan ~f'
tirdiklf'rl yrnl kuvvctlerlr ve tank '\'f' 

ta yarelerln yaıdımUe ,ad .1 bi,- b-
arruıa grçmlşelrdir. Almanlar, pf'k 

kanh ve çrtın bir muharebc>den sonra 
geri ~kilmtk mf'cburlye-tinde kal ... 
m1Şlardır. 1 

A.lmaular, Belçika ,.e ı.uk tmburr 
hudutlarına. bilyuk kuvvt•tlcr '.'levkrt -
mrkte devam ediyorlar. Pek yakında 
buralarda bıiyük muharebt-1 r olaeaiı 

muhakkak görıilü~·or. 

Londra 21 (Husus!) - Paristen 
g<leu haberler~ go:·e, Almnn Eks 
Ll Şnpt r.ı tokaw:- en mü-
1 ım kuv\"ctkr getirmişlerdir. Ayni 
ır.nt•kava 1800 tayyare tahşit et
tıklcr a;.laşilımştır. Bu hazır'ık • 
h., Almanyanın L.mumı harp•e ol
duğu gıbi Belçik.ı uzerınden Fran
sav2 taarruz etmes 1 ihtimallerini 
ku\·vctlenairmektedir. Lüsenburg 
Dükalığ da da bu haz•rlık\ar kar· 
şıs:nda b·• cndışe baş göstermiştir. 

Romanya 
• • 

Polonya 
• • • 

hududu tekrar kapatıldı 
Cemantl 21 (A.A.)- Sovyet kıtaatı 

Ur- Rumen hudut muhafızları ara ın
da vukua gelen ilk km~tan sonra, 
hudut tekrar iki taraftan da kapahl
mıı;hr. 

Hava.s ajan ı muhabiri dün Dlnyes
tt"r nehri tizerinde k in Zalet-zlklde 
hudud •e('mek lste-dlfl zaman budu • 
dun kapah olduiunu cörmüşl~r. 

Sovyetler ifl'al etmiş oldukları ara
zide Polonyalı memurları azletmekte 

Bugün bir harita 
Veriyoruz 

vt- t'kranyahlarla beyaz. Ru~ köylült·· 

1 rlnden mtlrekktp «mahalli Sovyelltr 
hukiımf'ti• teşkil etmektedirler. 

PoJonyaya sadık kalmış olan birçok 
Polonyalının idam edilmht oldulu Wy
l('nmektedir. 

llududun tekrar açılması i('ln Sov
yet Rusya ilf' Romanya arasında miı
zakereltr yapılması beklenmektedir. 

Diier taraftan Cemantlde neşredil
miş olan resmi bir tebliğdl'" askerler 

mu!oıtf';iina olmak uzf're bütün Polonyalı 
möltectlt>rin ve Polonya hükiımetl er
ki.nının :jim<"nditerlc veya diler vtsa
itle Romanyayı trrkttmelerine musa
ade olunma~ına intl:ı:ar olunabUeceil 
beyan olunmaktadır. Yalnız bunların 

Cemanti mrmurları tarafından veril
miş oian pasaportları himll olmalan 
farttır. 

Jler mülteci ant"ak 300 &elotlye mu
kabil Rumf'n para.ı;ı alabilecektir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 
-- ------

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER j 

italyanlar çekiliyor 
rcbcs, olmuştur. Sarbrükü saran 

1 lng"liz muhalifleri 
harbe devam kara

rını b ğen iler 
Yalnız Polonyaya muhtaç olduğu yardımın 
yapılmamış olmasını 
Londra 21 (A •. .:'\.)- Dun avam ka

marac,ında Greenvood. Baı;vekilhı Irat 
etmiş olduiu nutkun kafi ifadeslndtn 
dolayı mumaileyhe leştkkur etmiş, an
cak Polonya~·a pek ı:ıyade muhtaC' ol
duğu daha ıi.lt<'enabane bir yardımın 
yapılmamı!j olmasından dola)'ı teessü
ri.Jnli izhar esltmiştir. 

Hatip d<"ml tir ki: 

- İstikbalde dostlarımıza "-idf'de -
ceilmlz yardımın daha. seri, daha e
min l'e daha ilicenabanf' olması Iisım
dır. 811 yardım seri olmadıiı takdirde 
blılm faal müttefiki rlmiz olabilecek 
olan do~tlarımız, kendi arzu ve irade
lf'rJue raimcn pasif birer dost olmak 
mt-t·buriyf'tlnde kalaeaJdardv. Bütün 
milleUer .. gerek h:ıyırhahane bir blb· 
raflık iyasetl takip etmek. ıerek daha 
fili bir harekette bulunmak maksadile 

blltün men.~hl ,.e \'es&itlnJ ~eferbf'r et_- I 
mektedlr. ı ·ırut ederim ki, Inc-iltere bu
kümcti dUn:) ada bir takım dostlar tide 
etmeyi utanılacak bir ey tel:ikkl et
miytt·ektir. Zira İoı-ilkrt- onların do t-

teessürle karşıladılar 
luklarl olınaksı7.ııt da işin h:lnden ga .. 
lip olarak çıkabilirse de onları b("ra
bforinde bulundurması herhalde mü
fe('('ahtır. 

Greenvood, A'\·rupada h("rhanc-i bir 
taarruzu imkan ı:c bırakıncıya kadar 
İngllterenin harbe dl'"\'ama azn1etmi!? 
olduju suretindf' Baş\'ekil ('embt-rl.iyn 
tarafından ~~·lt'nil<"n ıöt.lf'ri buyuk biJ 
memnuniyetle ka11ılamışt.Jr. 

.'\rchbald Sinrlair. almış olduiu bir 
('Ok haberlerin harbin •i4!d tle idame 
rdildllinl bbat •lmekle bulundotun • 
dan ('ok mtmnun olduğunu ü l<'mlştir. 

llatlp, sözune de\.·amla tö ·it! demiş .. 
lir: 

- Jfiç kimse, f'\"'\·t'lden a kt-ri mü
pvirlerlnln ta ·lbtnl t"lde etmeden 
cll hertkette bulunmasını bu.kO:mct -
ten btlyemeı. 

Avam kamara'1'ı. bu mwakertıler es
nasında, m mleketln kat'i harrıu:Unln 
ne zamanıaı, ne de mekinını intihap 
edemez ve etmt·ıneltdir. 

(De,·wnı 3 üncıi sahifede) 

Çekoslovakyad 
isyan bastırıldı 

Londra 21 (A.A.)- ('ekoslovakya
da isyan çıktıjı Londrada cec vakit 
haber alınmış oldutundan ancak bir 

kaı;- 'iabah cazrtfosi bu hıid.be hakkın
da tefı.Jrlerde bulunmaktadır: 

Dtlli Telcraf pı.etesi ba~ makale
sinde diyor ki: 

cllltlerin ecnebi l(' kalesi kf'ndl &• 

Jeyhlne dönüyor. Çekler kendilerine 
zulmrdenlere kanı:ı t ·yan ediyorlar. 
Durriyeti . t:\."f'n her insanın kalbi bu 

haber karşısında titriyor. Fakat bu is
yandan bıi:yuk bi""y beklememf'lidlr. 
Çunku isyan pek erken başhamı tır. 

Bitlt"rci ajanların b)· anın vaktinden 
evvel ('ıkma.o,ına ('ahşmış olmaları da 
muhtl'"meldtr. (.'tinkü l('in i('ln yanıp 

kuvvetlenmt-le ,·akit bulamıran bu 

isyan har<'ketini bastırnu.k imdi ko
Jay olacaktır. 

İsyan kana boğularak ba hrılsa dahi 
bu hıldlse Hltlerl düı:;ünmt-le Sf'Yke
decektir. 

llitlf'r Çek i yanını ba.stırabllir. Fa
kat ('ekler onun zayıf noktalarını bu
labilmek iı;>in daima pusuda kalacak -
)ardır. 

Polonyalılara, A\.--usturyahlara. Al 
man komıinlstlerine, sosyaJbtlert ,.e 
demokrat katoliklere ne diyelim?. 

Onlar da fırsat kolluyorlar. 

Gertl onlara defli: yalnız kendi kuv· 
vet.lmizc gü\.·enmcUyiz. Fakat ura! ını 
da unutmıyalım ki bunlar da Cl'"kler
den ilham atarak hürriytte ka\-u m.ak 

i('in ılncirltrini k"mlrttf'klerdir.a 

>-.,, 
Avrupa harbi dolayı:tile okuyucu~ 

Jarımızın bir Jıarltaya ihtlyçaları ola
caiını dU ünerek, bul"'iln dördüncıi 

n.bifemlze mulassa1 bir Avrupa ha
ritası koyduk. Okuyucularımız bun -
dan evvelki ve sonra vukuu muhtt'mel 
harekitı bu haritadan kolayca takip 
edebileceklerdir. 

(Bu sıitwılarda caıetemiz makineye 
verlllnclye kadar aldıiımı7. radyo ha
berl("rinl n~redi oruz. Yalnız radyo, 
bilhassa fD nazik cunlerde ceniş bir 
proparand.a vasıtaaı olarak kullanıldı
iı i('in, ecnebi kaynaklardan verilen 
bu haberleri, dofruluiunu ve eirllttinl 
kontrol etmek lmkinı olmadıfından, 

son de.rece lbtlyatla karşılamak lhım
dır.) 

kıtaatımız mevkılerini muhafaza ÇERÇEVE 
etmektedir, Almanlar Eks la Şapel-

::> 

• ,...,, ~ ). VARSOVA 
• 

• 
ı-

• l&I ,..,. ... ).. 

z DlDdl ,,. -· () 
< o 

ıtıek t 

> • ICIY ı:: c1era-...., 
o 

..ı . . ,,,."' , .,, 
• "'•ı.ett < 

·••t t .. 
l>oy('t~ İlliliitrirl.C Zaytunı i mlndt'ki A~man meemuasının neşrettiil bu harita 
Poıon~·adaki Rus ekalll)'etlf'rini cö~terımektedir. Yukarı kısım beya.,, Rusların 

-lundutu mıntak.a .'· sarbi l1kranyayı ve buradaki Ukranyah ekalllyetleri 
cö teriyor 

Polonyada muharebelere artık 
bıtmiş nazarıle bakabilırız. Poz • 
nanda, Kutno'da, Varşovada devam 
eden mevzıi muharebeleri. daha 
uzun müdde• siinniyeceğ ne şup
he yoktur 

Fakat Almanlar on beş g<in de-

vam eden Polonya muharebeie -
rinde yeni bir harp ?sulünü tat -
bik ettiler. Bu usu;, imparatorluk 
zamanında ve 1914 um.ımi harbin
de kullanılan usullere benzeme • 
mektedir. 

(Devamı 3 ÜDCÜ sahifede) 

Bu münasebetle dôrduncü sahile -
mh:de çıkan «Fatih• tefrikasını ela bu
•linliik ü<ıilncü sablfemize almış bu-
Junuyoru.z. -- -

---
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KISACA 1 __ ___, 

İtalya - Yunanistan 
İtalya ve 1:'unanistan mutekabllen 

hudutlarındaki askcrl ı-erl çekiyorlar. 
Benim &"ibl bu havadisi ajanstan oku-
yan bizim arkadaş sordu: 

- Bunun manası nt?. 
Ben dr, a:t·ni suali kendisine ttk -

rarladım. 

- Kuvvetli bir dostluk nlşanesl. 
<.:evab1n1. verdi. Brn dr: 
- Kuv\.·etli blr dostluk ni!janrsl .. 
Cümlesini a:t·nen tekrarladıktan son-

ra nave ettim: 
- Ve ayni zamanda mütekabllrn 

rahat kalmak ar:ı.uısu! 

Bilmem sl.ı. ne dtrslni.z? • • 

Arnavutluktaki İtalyan 
kuvvetleri çekiliyor 

Paris 21 (Radyo) - Son İtalyan
Yunan anlaşması üzerine, Arna
vutluk hududunda bulunan İta! • 
yan kıt'alarının geri çegilmesine 
başlanmıştır. Yunanlılar da ayni 
suretle bir miktar kuvvetlerini ge· 
ri ~""kmektcdirler. Italyanlann bu 
kuvvetleri nereye gönderecekleri 
malum değilse de, Brenner'e gön
dcnne~cri ihtimali kuvvetl'dir. 

Garp cebhcııinde yeni bir 
şey yok 

Paris 21 (Radyo) - Mozel cep-1 
besinde mühim bir ~ey yoktur. Al
manlann taarruzları, ileri ku vvct-ı 
!erimiz tarafından geri püskür • 
tülmüştür Mozel'in şark tarafın
daki köprii zaptcdilmi.,tır. Ta•a
feyn arasında müthiş topç-ı mura-

de faaliyeblerinı arttırmışlardır. 

Al:manlann, Belçikaya muhtemel 
bir taarruzunu düşünen Fransız 
erkanıharbiyesi buna kar~ı tedbir
erini almıştır. 

Belgrad kabinesi toplandı 

Belgrad 21 (Radyo) - Nazırlar 
meclisi, diin Başvekil B. Tzetko -
witch"in riyasetinde toplanmıştır. 

BeJgraddaki İtalyan elçisi, dün 
Başvekil muavini B. Matchek'i zi· 
yareı etmiştir. 

Slovaklar Macaristana 
kaçıyorlar 

Roma 21 (Radyo) - Budapeş -
teden gelen haberlere gôrc, Slo • 
vakyada büyük bir meır"luniyet
sizlik hüküm sürmektedir. Bin • 
!erce Slovak askeri silahları ve eş
yalarilc birlikte Macar hududuna 
iltica etmektedirler. 

Polonyada esir edilenler Alman· 
yanın iç taraflarında çiitliklere 
göndcr.lmcktedir. Bu esirlere ha
yatlarını kendilcrinın kazanması 
tebliğ edilmiştir. 

(Diier tel&"raflar 3 Uncü aahlfede) 

Mevzu 
Bıktım •u harp ve pgdti.lıa mevzuundan. Tam 22 ı-undür kalemimin ıun 

yüzıi rördiiiu yok. Btrka(' tür1ü yemek piflrmttlnl bilen bir ah('ıyı her 1"1.İn kuru 
fasulye pqlrmeie ve yun.ete mahküm eder •fbl, hi.dl.selerin ani bir lnhlsan, 
ortada harp ve politika kutbundan ba.tlla bl.rşey bıra.kma.d.ı. Artık eşya.. akıl, za
man, mellin, hep o mlk.nısiyet kotbUJJ• doiru sel •lbl muhaceret halinde. 

Halbuki sonbahar seldi. P&-"'-h ICIOnbabar cü.neşinin bir yalı rıht.Jmındaki aiatı 
yapraklumdan çok hmiU-"ii bir u.zulWJü var. Bdk.i de ondan bah!oıedcuktim. 

Belki bir edebiyat eserlnl, bir klllt\lr hareketini, bir cuzeUik dava. ını, bir 
dotruluk hukmıinü, bir ıündellk hayat çerçeve ini ele alacaktım . 

i te not derte.rlm.l karıştırıyorum. İ('inde yuz.lerce. amma yu:ı:lerC'e me,·z11. 
!$mi. Köy, tehir, yol, vapur, ı.inema, mektep, talebe, kitap, dil, ahtik, ze,·k, ter
biye, ·ve nihayet hayat, ucu bucaiı. başı sonu olmıyan ha.:)·at! 

Denb kıyısında herhan~f bir ka.>·a par('asına ('arpan dalgacıklar ı-JbJ, htr an 
ve mekıinda butün ~kc\.'VUD hamule!tile kendini tekrar edl'n vt tdttf'k olan 
aiindelik hayata bakan bile yok. ('ünkU d("nİz uFkunda bir karartı \·e bir b rtum.J 

Harp? 
Hayat not derteriml yine kan tırı:rorum. \'ay, harp \'e politikaya ait rne\·· 

ıuılar1m tabii mevzularımdao daha fazla! 
Eyvah, b("n de mi ayni kanun.l « slrim? !ö;u anda kf'ndimi iflne- hapsedece

ilm ve tah i danlanmdao bqka kimseyi kabul etmiyecetim flld4i kulo orr<do7 
Beni fU anda bahçemdeki incir afacınuı. al.ikasuhk yuzilndf'n ballanmıya I· h· 
yan incirlerinden başka nr alakadar rtml'"liydi? 

Heyhat kl ben dt- m~terek kauunıara elrlm. Çil.oku ba)·a\ bene<', herkr ıe 
bt'rabt>r 7ap.n.acak müşterek bir mlit'5 es<'. 

. 'ol drrterimdeki harp ve polHik:ı. menuları mutf'madl ·t-n krndUerlnl 
ileriye ı,ürdü.klerl için, bir ril.nlük ol unonlara kafa tutavırn dedim. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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HADiSELER ··.KARŞISINDA 
" · . · " . : . S.on Telgrc>.f. 

TA VŞA~ VE KECİ 

BESLDlE iİN KOLAYI 

Almanyada bir l'azete, halka fD 
tavs.lyelerdt' buluooyormq: 

- Tabakbrnuzdan arlan yemeklerle 
iki ke<·iyl, iki laYPIU kolaylıkla bes
ll;rebil'"tnı. .. 

Tabakta yemek artar mı, artmaz mı, 
bu &Yl't bir mesele .• Pak.at, keçl ve tav
tan nerffen fıktı!. Bilhama tehlrde 
7&fl>'&Dlar ke(iyJ taqa.DJ nereden bat
anlar!. 

Koyunun olm..adığ'ı yerde seçiye Ab
durrahman Çelebi, derler. Demek ll:J, 
Alıruuıyacla koyuııan hl( bıılıınmadıiı, 

.. TUkarıdakl tav~belerden anla-,W -
yor. 

Gelct'lelim tav na! Bu, ele avuca 
sıim:ız bir baynodır. Acaba, Alman
yada, ber evde blr a....._ mı besleni
yor, dersinh!. llalbukl, bizde mevcut 
\.lr inanı'f& l'lire, evde tavşan besle ... 
inenin uiursu:duk retlreceii söylenir. 

lk-n de bircok teYler söyllyeceilm: 
farkındasınız. tabli. eviriyorum. eevt
rtyorum. Espri 1apa7ım dlyorum, ka
lemin ucuna birrok teYler l't"IJyor am
ma .• yine ddşunUyorum, vazceçQro -
rum .. Xe 1aparann·!. 

YE:>.i BİR ZAYİ 

İLA.'lfl DAHA 

ltırk Tılda bir tere, ben de. pute
lere bir u1I llilll vermek mttburi
yetınde kaldım. Bf-reke\, bu i.linın be

dava cirmesi icln. bizim idare müdü
ni Bay Tacettinln ka"'uuna tıkıp, bo
ran blıkmeie. el etek öpnıeie, rica, 
minnet elmefe lüzum yok .. O, görme
den fura<"lia. kendi ıü.\unumı. 7uıve· 
reyim: 

c:Dün, bir dunya haritası üzerinde 
coirafya Wtkiklerl yaparken bir ~ok 
mf'mleke-tlf'rin budatla.rm.ı, merkez .. 
lerini kaybettim. Balan olu.r da lnsa
nJ1et namına cö Wrlrse-. kend.i9i mem
nun Nilecrktir .> 

Bir iki cündur rıueleler, dünyanın 
7enJdrn tak iminden bahaedJyorlar. 

İKD.UI: 

Ebunl1azade Velid, YUiY•ll bira• 
daha aydtnlanmı addetı:nf'll 7erlnd.e 
olup olmıyM'afım 110rayor. DlJ'or ki: 
cTurklye ile Rusyanm ti İ.ılltlil har
blnd nberl devam edrn mibı&. .. bah 
tabii l't' mlıf&er"k mentaaUere muste
nJUlr ve cayet dostanedir. Ba itibarla 
Sovyetlerln Lehi tanda yapmata lü -
nm rordutü barelr.ahD blıWnl• hiç 
bir atak ı bWuRDl41dıiı Wun etle -
ceil tabiidir.» 

VAKİT: 

A ım Ls muharipler ribi bllarafla

rıo da uzan bir harp ihtimaline k.arş;ı j 
hazırlıklı .ol.mal rı 1 mn l'"ldlttnı 507-
luyor. Jlltler'ln Dand.cd sörl•diil nu
tuktan 7akın bir ulh unıidi ~lirme

mlşUr. Almanbruı rarp cephe inde 
buyuk bir mu,·atfa.klyet elde etmtdik· 
çe, arlık bu eephedeo bir lehlllto reı
mlyeceflne kanaat setlrm dikte. bu
&'iin bit:ıraf vaziyette olan htthan&'i 
mcmlekel ile silahlı bir ihtilata gir -
memeleri kendi m nlaaUerl iktbası

dır. Bu lti.b rla Avrupa harbi u:ıun 
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Vaziyet ga~et sarıhıi. Hil'Sız an 
ve katılleri pervasız, vıcdansız, 
namussuz bir çekılde harekett ge
çırmek ;çin, bunların uzerinde 
bambaşka bir hakimiyet tesls et
mek hizımdır. Bılyük patron bü- j 
tün buıtlan bilerek planını ona 
göre tertib etmişti. Bu surct.c hemı 
zafını saklamış. hem de ganJcSter
Jerin ıtıbarmı kazanrr.ı~ '>!uyordu. 
Kaç,rılan adamın ailesine mü - ı 

racaat ederek, otuz altı saat içinde 
tediye edilmek uzere muh·m bir 
para ıstedim. Reddettiler. O zaman 
buyük patron kaçırılan adamın öl
duru.mesinı emretti. Ertesi gün, 
bir o•omobil maktulün evinin ö
nur.de yavaşladı. İçeridekiler he- ! 
rıfın cesed 'ni evin kapısının mer-
· ı\· 1 ::'t uzemıe bıraktılar. Bu a

dam F'o Yussin isminde birisiydı. 
Templar· 
- Hatırlıyorum. dedı, zanne - ' 

der .. b:rçok tıyatroların sahibi 1 
idi. Kaçırılır kaçırılmaz ailesinden

1 pa.a stcnildiği i:ığrenilm;şti. 

1 T ıı o •r 1 cek l'a ıno 
ellı bın doları alınca, bılyllk pat - 1 
rı. b ~ m va ı rnl.ı :ıaber gön-ı 
derd • Bu n vı ıı;leri tek başına 
her zaman yapmaga muktedir ol
di.i nu bildırdı. Bur.un uzerine 1 
b uk parton ay ı f'.atla başka bir 
adamın k~ınlmasını ıstedi. Ualtno 
kabul ı. Btc. ı '\ elki gıbi ta
ma'!lıle kusursuz t rtıp edılmışti. 
F ·" Y n b d ür>ılın ı, kaçırı
lan ikınc adamın a jes, üzer •. 1e , 

Amerika ajanı.ı, böyle bir haber uçar
mwı .. J\lekleple talebe iken, kulaklan 
eınlasın, cofn.fya hocamız: 

- Çoclllı:Jarı.m, dünya bpkı bir kar
puza. benzer. de.reli de, lna..nmaıd.ık. 

Ö7le: 7a, karpuza benzemese böyle 
tak.sJ.m etaeğe kalkışırlar mı?. Yalnız, 
karpuzu, dilim dilim ve muntazam ke
serler .. Acaba dunyayı da böyle ml 
t.a.kaim edettkler?. 

Taksim, tardet payı 7apılıyorsa i
li.. Fakat, arslaa payı, Allah pa71 ise 
colı. rena ... 

ALLAH TAKSİMİ VE 

KtiLLARI. · TAKSİMİ 

i\letbar bik&yedir. kurt Ue tilki bir 
kuzu yakalaau:şlar. Sıra Taksime cel
mit .. Kurt sormut: 

- Allah takslmJ mi yapayım, kul 
taksimi mi!. 

TUkJ dindar, mutekit oldu,tundan: 
- Aman demlf, Allah clbl yap_ 
Kurt. başlamış kuzuyu parı;alamı-

7&.. Butü.n 7aib ve but taraflarını 

kendine a71TID.11-. 

Tilki he-7ec.anla •rmu~: 
- Ne yapıyor.'iun kardq!. Hani. Al

lah lakıılml 1apau.lı.lm!. 
Kurt cevap Yerm": 
_: İyi ya .• Allah dUD.)'anın nlmetle

rinl böyle taksim etmi1or mu?. Ki
mine aktarır, ldm.Jne baktırır. 

Dünyanın takıtml hlkiyeleri sıra -
anda bu fıkra 7ertnde deill mi!. 

BİZİM 5UIİR TİYATROSU 

ARTİST YETİŞTİRMİYOR J\lU?. 

Şehir tı.,atrosu artlsUf'rinden Bayan 
Şevklyenln bin lirası plplere karq
ID.llf-. Bir ır otmuş, ('ıkmq •• Kızcatız, 

timdi, dizlerini döiüyor. Bu vesile ile 
ıuno ötrenlyoru• ki. İstanbul 1f"hlr ll-
7atroeu 11ni.temad.11'ea bancer yetiş -
tiriyor- Maşallah cözUmü.z yok. artist
lerin hep-.1, blr kazancın '.\·olunu bu
luyor. 

Bir de, Ertuçol llloluln ve arkada.t
lan için yeni utlat 1eüııllrmlyor, der
ler- Daha ne J'&P!UD rabu?. Binlerle 
Uruı olan uq-inler ret~ liriyor ya .•• 

AHl\IED RAUF 

uman bucünkü hudutları dahilinde 
kalacalıhr. 

CUlUI l: 11.İYET: 

Nadir Nadi BJtJeria nutkundan bah
sederken, 1838 len en•lkl nutuklarla 
f[mdikl nutuklar ara!Sıncla muhlın 

farklar cOrü7or. Da.mil'dt soyl~lil 

!IOD nutkunda da HUler yürüdüfü yol
dan ayntmıyacatını. mukavemete şid
detle mukabt-te edtteftnl anlatmıştır. 

Demek ~rtık qln kuv-\·ett kaldıiına 

lnannıak 13.zım. O haldt <ajze ne lüzum 
vardı~ 

TA .. ·· 

.\1. Zt>k"'rira .. trttl, llit!erin nutkun
dan (ikan manaları t.1.hlil ediyor. IIit
ler bu • rer bir ratlh clbl cıetıı. d.ah• 
ıiyade b ladaiı harbin ktodisine ha
urladıiı urpri:t.lrri sezen endiş('li bir 
devlet adamı clbl kon mu tur. 
YE,·i SABAH: 

lluse> in (!ahW 1 alçw ıııu rln Dan
z1&'de kime kartı nutuk soyledifıni ve 
k1min uz rinde tcslr :rapma.k istediği

ni soruyor. Dura wı k tirmek zordur. 
NuUtu ze ahiri bırakılırsa, lliUerin 

büyUk b.r !esır yaptı. Bu aile iste- ı 
nilen parayı ödedi. 

Templar alıklaşmış gibı bekli
yordu: 

- Anlıyorum, dedı, büyük pat
ron ordan sonra da KuITTıan'la ça
lışmah b~ladı. 

- Evet! Buyuk patron şımdiye 
kadar hıçbır yanlışlık yapmış de
ğildir. Flo Yusstn'in ölümünden 
sonra, sıra ile kacırılan adamlann 
aılelen karnılen istenilen parayı 
ödedı.er Yalnız lnselhaym son tak
siti ödemedi. Fakat ozamana ka
dar da bütün gangıs•erler büyük 1 
patrona Allah gibi taabbüd etme
se başlad lar Varsa da o, yoksa da 
o! Çünkü kaçırma planlarını öyle 1 
tertip edıyordu ki, haydudlar her 
şe_vı enerile yerine kovmuş gibi 
buluyorlardı. 

Tempıar, bu kadar muazzam iş
lerın bu derece bası b;T şekilde 
ba ol• •n a ha) tmı t . De
mek kı bır t~kılat kurmak ve 
bir de" b1' teşkılat ile emnıyetlı bir 
lrlıbat memuru bulundurma!<. o- : 
turulan yerden etekler dolusu pa
ra kazanmağa kBfi geliyordu. De
mek Papulos'un söyledikleri doğru 
idi Bır defa tedhiş rejimi kurul- 1 
dukta'l sonra, artık insanları ka -
ı;wmağa da lüzum kalmryordu. l 
Telefonla bir tehdid kMi geliyrodu. 
Egcr mukavemet ecııl rr , adam 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

Sırnaşık 
Bir aşık 

Sulıanahmed sulh ceza mahkemesi 
dün sırnaşık bir i.şıtı muhakeme et
mitUr. 

Celil ismlnde bulunan bu işık; 2-l 
yqında, orta mektep mexuna ve Uca
reUıane.lerden birinde luitlpllk etmekte 
olan şişman, kısa bo.rlu, egner yli.ı:Jö 

bir ce.nçUr. 
Kendbi Beşikt.&..t;ta Valdeçeşmesinde 

oturmakta ve ko~llla.rından Sabahat 
isminde 20-%1 yqlarmda uyıl, uzun 
boylu, mahçup yUı;lü durl'UD bir knı 
çlldtra.sı)a sevmtktedir. 

1\Iutaa!bıp bir ailenin kuı olan ve 
ihtiyar a.nneslle tek başına oturan Sa· 
bahat, ıeuç kom.,usunun bU.tün hisle
rine likayd kalmış ve onun muhtelif 
vesilelerle izhara yr-llendlii aşkına al
dırmamışttr. 

Fakat c~ıaı, sev&"fslnl aev.-ili.ı;lne an
latmak anusile her fırsattan istifade
ye kalkı tıj'ından; l'enç kızın keman 
dersi almak için Akaretlerde 1'lttlti 
bir hocanın kapı tna kadar onu hafta
larca takip ehnlş, ark.asından ıönUJ. a
lıcı soı.lerle- tat atmıtsa da yine yüz 
bulamamı"tır. 

Bunun uı.erlne evvelki akşam kafa
sını ada.m.tkılh tüt!·ullyen Celil, J'lne 
Sabahatln keman deninden dönme
sini tenha bir kt>şeba~ıncla beklemiş ve 
nlha.Jf't onunla u,,,ı1a.şınca bairını a
çıp: 

•- Al ıu elindeki kemanın yayını 
da kalbimi del bari?. O vakit ölüp sen
den kurtuhırum!• diye Jl! anen tecavü
ze ba.tlam~tır. Bil.it.hare bu tecavüı 
daha arthjından cenç lnzın •lkiyeü 
Us.erine Ctlil 7ak&lanınıştır. Alubake
me kendisinin sabıka.,,ı olup olmadı .. 
imın :90nılm.a!iı için bavka bir cüne 
bırakdmıştır. 

.. .... . .. ... 
Hariciye Vekilinin Mo~kova 

se}ahati 
:\oto kovaya g-idecrk olan llaririye 

Vekili Şükrü Saracoilu bu akpm An
kara.dan harektı tde.cektlr. Hariciye 
Vekili burad;ın blr torpido ne Ode aya 
cidectkUr. 

* İzmir beynelmilel fuarı belediye 
reıısi tarafından verılen bir ziyafetten 
sonra dun gcı·e kapanmıştır * Alman bükümeu, Alman tebaa
sının İtalyan vapı.:rlarıle seyahat et
mesir.. mcnctmiştır. * Dahilıye Ve Fa Öztrak ek" 
prese baglanan busust vagonla bLt n · 
bah §ehrimıze gelmiştir * Uzak Şa kta So\'yet - japoo m:ı
tarek t u..:(':i.ne c~ır \:e yarahla-ın 

mübadeIC'S!ne başlaıımı.şt '"'. * Stokholın cfirhğınc tayin edilen 
Yakup Kadrl memurıyctl başınu glt
mek üzere bu sabah Ankaradu.1 f' -
m ştir * Galalada lfa\Yilr hantrdD.. Jı 'il 

lizl'rınden ı n1uamele 
oprot Fıhp " Hay 
k ı tev ~ 'ntiştır. 

* l\.taar t '' 
aı ~-er-

Lehi tandan bıı." mlkt r arazi kopar
dıktan sonr.ı, bir alh yaparak futu
hat \'f> muvaffakiyct rllisı n~ 1 hı l
çlndtn çıkmak i Udiil ve atıldıfı za~ 

rarlı nıaC'eranm n('re Ind n dônm<-k 
kabn olarsa, onu kar ymak ıztıra

rıru duyduiu corüliir. 

evvela kaçırılıyordu, mukavemet 
devam ederse, öldürülüyordu. 
Templar, haydutalrın bu teşkilatını 
sarsmağa kalkan za va Ilı İnsel -
haym'ın halini düşundü. 

- Şimdiye kadar bütün işleri
nızde hep muvaffak oldunuz mu? 

- Tabıi! Büyük patron, teşkilat 
üzerinde otoritesini tesis ettikten 1 

sonra. bir tek çete vücude getirdi. 
Artık Ualino ile Kulman ile gö
türü pazar iş yapmak istemiyor - 1 
du. Çiınku bu adamların fiatları 
yukscltmesı, yahut da bu işleri 
kendi hesaplarına yapmaları ihti
malleri vard: Buyük patronun a
sıl dehası, ka.iırılacak insan. iyi 
seçmes..nde id'. Tehdit edilen a
damların hiç bırısl tanınm~ in
sanlar de"ıldı Bıracnaleyh ka -
çırılmaları veyahut öldürülme -
!eri efkarı umumıye üzerinde o ka
dar büyiıl< bir tesir bırakamazdı. 
Mesela L ndberg'ı ı:ocul!"nu ka
çırt'Tlak hlçbır zam "! aklından 

geçmezdi. Çünku bulun Am~rika
nın alcyhı, e ayaklaracağını bilir
di. Ö le nüfuzu fazla pcılitika a
damlanna, çok tanınmış fabrika
törlere de dokunmazdı. Fakat do
kunduğu adamların hepsi de zen
gin insanlardı. Demek istediğim, 
büv .. k patron bu işi bir e!'düstri 
hal "le sokmuştu, grup şefleri ka
zançtan hisse lıyorlardı. 

Teneke il~~ 
mahalleler' ezeru 

Pazarlık· 
sız satış 

~ j~]~'i:X•l!-ifj] 

ilk Kısım yüz bin lira 
sarf ile istim lak edilecek 

İstanbul belediyesi Sirkeci ga
rından itibaren Yenikapıya kadar 

imtidad eden tren güzergahını 
çok fena bir şekilde gösteren teneke 
mahallelerinin istimlıikini en mü

him işlerden biri addetmektedir. 
Yapılan hsaplara göre buranın 
S!rkeci - Y edikuleye kadar uza -
yan tamamını istiml.fık e'mek için 
400 bin liraya lüzum olduğu an -
.!aşılmıştır. Bunun için derahl tam 
kısmın değil, Sirkeci - Yenikapı 
kısmının istiml.fıki kararlaştırıl -
mışlır. Bu işin de 100 b!n liraya 
tamamlanacağı anlaşılmaktadır. 

Belediye bu işi bu sene yapmağa 
karar verdiğinden muhtelif semt
lerde çalışan dört istimlitk komis
yonundan bir tanesini yakında bu 
semte tahsi.; edt'Cektir. Bu suretle ı 
kıymet takdiri işi tamamlandıktan 
sonra derhal istimlake ba,şlana -
caktır. 

Boyanan binalar 

Neden kaçıyorlar 
Polonya Cum.hurrelsl, milletine kar

tı son beyannamesinl, Rumen hudu
dunu atladıktan sonra neşrediyor. Ha· 
rieiye Na;cırı Beck siyasi debisını, Ru
men topraklarına. ceçtikten sonra ls
ba& edecekmiş c-Jbl, misafir bulunduğu 
devletin asude havası lçlnde faaliyete 
reçmek tcşebbtlsünde bulunuyor. 
Mareşal Smycly R7dı, u.nifonnaıu

nı sökmeden, nltanlarmı atmadan blr 
otomobile biniyor, o da Romanyaya 
ıeçiyo~. llalbukl, Polonyada hi.li. 
çarpışan kıt'alar ve kahramanca mü
dafaa edeıı bir Varşova var. 
Başkumandan, nasıl ve nereye ci

diyorT. 

TUrk tarlhl, ordusu başında zafer 
icin öhımu cO:ıe alm14 veya olmu., kah
ramanlarla doludur. Yirminci asrın 

binbir acaip modası arasında, bir de 
Tıkılan beldeleri, maj'IU.p olan ordu-
1.arı, perişan olmuş mJJJetlerl bırakıp 
kaçmak modası çıktı. 

Fak.at, ayni mlllcUcr, lyl ıunlerin
de, o devlet &damlarını ba.ş.larına taç 
J'&pıyorlardı. Mill~t perişan olunca, 
baş tacı değil, mucizevi bir kurtarıcı 
aramak ibUyuındadır. 

~eden.fie, baş tacı olamamak, bazı 

insanlara ('ok dokunuyor. Pılıyı pırtıyı 
tas1taratı topla)"ıp, yuktr- ha!U, paha

da a.j:ır ne varsa, dunyahklarını yanla
n.na ahp, asude bir memlekette, blr 
şatoda, bir vlll3da aolufu alıyorlar. 

Kendt.,, canlarını neden bu kadar e
slr,-lyorıar bilmf'm .. Onlar da milletle 
beraber ayni ılJubeU neden cüz kırp
madan beklt>miyorlar? Efer, kendi 
fevkalılde ph.'liyetlerlnln o millete bir 
ı-ün yine liizım olacafını unnedlyor
larsa, aldanıyorlar. 

Tarih, milletlerin her uman yenl 
bir kahramanı sinesinden ('tkarablldi
iini is bat eder. 

Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır
dar İstanbula gelir gelmez şehrin 
büyük ,.e ana C'addeleri üzerinde 
bulunan birçok binaların yıkık ve) 
boyasız olduğunu görmüş, bunların 

biran evvel boyanması için ve ha
rap kısımlarının sür'atle tamir o
lunmasını temin etmek maksadile 1 
al.fıkadar makamlara tamim gön
dermiş. Bundan başka 'bizzat mülk. 
sahiplerine mektuplar göndererek l 
bu i~in kendileri tarafından ya -
pılmasını rica etmişti. Belediye re
isinin bu rica ve ihtarının halk ta
rafından çok iyi karşılandığı gö
rülmektcdır Şimdiye kadar İstan- 1-----

ıtF.Ş.AD FEYZJ 

bulda boyanan binaların miktarı Esnaf işlerinin kontrolü 
15 - 20 bıni bulmuştur. Alakadar Esnaf işlerinin kontrol ve rnu-
makamlar bu ışe ver;len ehemmi- ayenesin n daha iyi ve esaslı şe _ 
yet uzeıine ısrarla çalışI!'ak•adır- kil.de yapılab lmesi iç:n, mevcut 
!ar· Bu >..retle h bı. semtte ana ·BeJedıye fef~iş talimatnamesı• nin 
caddelerde boyasız \'e yıkık bina değiştirilmesi zaruri gö~ülmüştür. 
bırakılın11•acaktır. Bu maksatla yeni bir talimatname 

İşaret lavlıala,·ı 

Beynelmı'el kabul olunmuş işa
ret levhalarının en kısa bir zaman
da bütün vil.fıyetler dahilindeki 
yollara talık olunması Dahiliye 
Vekaleti tarafından tekmil vi'a -
yellere ehemmiyetle bildirilmiştir. 
Bu *vlıalar köylere vanncıya ka
dar her tarafa konulacak ak.si haıl
de vah, kaymakam ve nahiye rnü
dürlerı tecziye olunacaklardır. 

Eskiyi aramıyalım da .. 

hazırlanmakladır. j 
Diğer taraftan Belediye teftiş 

heyeti .kadrosu da yeni müfettı.şler 
ve elemanlarla takviye olunarak 
genişlernecektlr. ---İmece vesikaları 

Belediye ve hususi idarelerde 
olduğu gibi, köy !erde de para ve 
mahsul tahsilatında numaralı dıp 
koçanlı makpuz kullanılması Da
hiliye Vekaletinden al.fıkadarlara 
bildirilmiştir. 

Emir mucibince köylülerden 
makbuz verilmeden veya adi mak
buzla ne para, ne de zahire ve ne 
de malzeme alınabilecek, İmeceyi 
yerine getirene de derhal vesika 
\'erileccktir. İmece vesikalan da 
•ahsiliıt makpuzları g Ji mecburi 
olarak saklanacaktır. 

Kanunda bazı tad•lat 
yapılmasına lüzum var 

Pazarlıksız satış kanununun tat-: 
bikatı etrafında halkla satıcılar a
rasında bir sürü ihtil.fıf vukua gel
diği görülınüştür. Bu kanunun 
mer'iyete girdiği tarihten bugüne 
kadar edinilen tecrübeler netice
sinde, kanunun bazı maddelerinde 
yapılacak küçük tadillerle bu müş
kü1at ve ıhtila!ların kcılaylı.kla önü 
alınacağı zannolunmaktadır. Be 
lediye kan unda yapılması icabe -
den tadiller hakkında yaptırdığı 
etütlere nazaran bir tadil projesi 
hazrrlamıştrr. Bu proje yakında 
hükıim<!le gönderilecektir. 

Hazine tarafından taksitle 
satılan emlak 

Hazine tarafından taksitle satı
lan ve hazine namına ipotekli bu
lunan gayrimenkullenn müşteri
lerinin bunları üçüncü şahsa ayni 
şartlar daircs;nde satmaları ve 
devretmeleri halinde devir a'an
ların tecil kanunlarından istifade 
edip ctmiyecekleri hakkında te -
reddüt cdildi.~i görülmüştür. 

Dahiliye Vekaleti bu münase -
betle \·il.fıyete gönderd 'ği bir ta -
mirrlle, bu kabi' eml.fıki devir alan
ların bütün tecil kanunlarından is-. 
tifade edebileceklerini bildirmiş -
tir. 

SPOR 

Tekırdağlı Hü~eyin Rus 
pelıli vanı ile alafıranga 

. . . ~ür~cek . . 1 
Ikı ı-undur ı-az telt'r. Te-krıdaj"h Biı-

seyln ile Rwı: pehli\·a1UD1n alafranıa 

cüreşet·eğini yazıyorlardı. 

Dün matbaamıza, ba.şpehllvanımu 1 
tarafından Tckird.atında.n conderilen 
bir telcraft.a şu yolda beyanı müt.alea 
edllmeldedlr: 

« ••• Ben, Rusla alafranıa rU.reşlrlm; 
fakat, g'azetelerin raxdıfı ılbl Kusun 
talep ve arzuır;u ve-chile üo aniye taşa 
kabul f'tmem .. AmatOr l'Üreşte oldutu 
clbi kimin bir anda omuzları yere re-
1.irse matlıip saytlmalıdır .> 

Ba,pehlivanımı.zın bu ttlcrafı iu:e
rlne Rus Pthlivaıuna muharrlrlmbl 
Y'Olladık Te fikrini sorduk. Şu cevabı 
verdJ: 

- Pek.ili. kabul ediyorum. 

Neden alafranga &'ur"' l ledltlnl 
sorduk, ona da fu yolda mukabele etti: 

- Ben, esasen alafrafll"a cüreı;çlyim. 
Başpehlivanınız, beni alafrang'a ,-ürq 
ıe mai"liıp edene bravo derlnı ona .. 

Bu hafta Alman ı>ehllvanile methu.r 
Dinarlı ~'l"hıned l'Ür('.·ecektlr. 

1\-lüliyim. de, Jfabeşll ile yenLtinclye 
kadar musabakaya karar vermlfler ..• 
Molla l\Iehmr-d dr-, Karadaih ile clıre
'ttektir. 

Bu M'llt' mek~plt"rdr fran ııra Vf' 

ingiltı:ce ders kitapları kdarikinde 
mti""kütat çekti Cl"flne dair, cazr-lt:lcr
de bir ba\adi.s cozumuze ilişti. Efer, 
bu haber dı>tru ise, çok hazindir. llal
bukl. toplınan maar1f üra L,dan bek 
lediğımiz bir hayır ıla, ınr·ktrplerlmlz
de ecnebi dil tf drlsatınuı kuv\·etf('n .. 
mf'Si idi. Eter bu sene. bu kitap drrdi 
yüıiindt>n, ıtçrn stn yl d hl arıyacak 
vaıiletf' dü ertksek, çok yazık_ 

Avrupa Harbinin Yeni t-1.eseleleri 1 
'-~~~-'"""-·~~~~~~~~~~~.;....: ---~ 

IJl'RHAN CEVAD 

- Pek~ bu r ıl oluycr? 
- Basbayagı u!uy• Alır an bü-

tün paralar ayni bankaya yatı!"' -
lır. Her şefın haftalık bır kredısi 
vardır. Ondan fazla para alamaz. 
Bü,'ılk patron da ötekiler gib,, 
kend. hıssesıne dü.ş nden fazla -
smı almaz. Bu suretle bankada ı 
külliyetli bir para yıfıı 1 mış bu -
lunuyor. Büyuk oatronla §erikleri 
a;asındaki mukavele üç sene için
dir. Bu müddetin hitamında ban
kadaki paralar mütesaviyen tak
sim edilecektir ve eğer lüzum gö
rülürse, mukavele uzatılacaktır. 
Siz geldikten sonra, bankadaki pa-· 
raya iştirak hisseleri olanların - 1 
dar. çoğunu ödürdüniız. Binaen
aleyh geriye kalanları h•sscleri 
da!"a kabank oıacak:ır. Bil.yor 
musunuz. bankada şimdi ne ka
dar ihtiyat ·parası vardır? 

Templar omuzlarını silkti. 
- Tam on yedi miloyn dolar! 
Templar, bir göğüs geçirdi. Gan-

g'sterlerin büyük paralar vurdu
i!unu işitmişti amma, bu yekıin 
karşısında dona kalmı~tı. Kendi 
kendine acaba daha nckadar hıs
sedarın hayatta olduğunu düşün
dü. 

Fay her zamanki sesıie sordu: 
- Bütün öğrenmek istedikleri

niz b;.ından ibaret m ? 

- Bır şey daha var. Bu büyük 
patron dediklerı adam kımdir Al-
lah a kına? -
Kadın başını salladı: 
- Onu dünyada sdyliyemem. 
- Fakat onu bulmak için bana 

yardım edeceğiniz! söylemiştıniz. 
(Devamı varı 

• 
ilk haftada ne öğrenildi? 

Alman - Leh muharebelerinden İngilizler 
dersi almışlar: Havalara hakim olmak .. 

şu 

İnrıliz matbuatı harbin ilk haftasın
da ıprk cevt.cslndc cereyan eden ha· 
rekltın n Ucesinden blr ibret rıkar
ını oluyor: llava kuvv('tleri mutloıka 
piyade kuvv('tlt·ri ile beraber olmalı. 

Leh ordu.oıı.una kar ı .A.lınanla.rın yap
hiı taarruzlar bu zamanın harp h

ah i('in bir 7tnilik. .rö tc-rdl. Piyade ile 
berabtr bebtmthal tay ·areler de ce-
Jiyor. Bunlar aşaiıdan uç~ arak Uh 
hatlarına bomba yatdırıyorlar, nt-rede 

toplu bir kuvvet, blrlk.Urltmiş mühim
mat ıörürlene orayı döfüyorlar. Pl -
7ade kuvvetleri her ne kadar iyi 7e
t.lfmif, munt.au.m, iyi muharebe eder 
olsa da hava kuvveUerUe tetrlk.I mesai 
keyfiyeti yerinde olmazsa piyadeden 
beklenen hizmeti blr turliı tamam o
lamıyac.aktır. 

Harbin ilk hafta ında hareki.hu var
dıjl neticeden alınan birinci dtn bu 
ise iklnrl~I de udur: 

Hal"aya hiklm olan taraf harbi ka
zanacakhr. Sözun kı.ıtal'it İnciltere ye
ntdrn yaptı.raca.it binlerre tayyareyi 
vucude .-etirmek lçln en müsait ve e
min )·er olarak Kanadayı tcrclh et
mektedir. Bu maksat)~ Kanadada te-
slsa& yapılmak.tadır. İn&'iltt"redeki tay
yare trııihl:ırı 1'1t'ndttı kadar iri mu
hafaza edilmiş oı.un, Kan•dadakl rab
rikalar derece~inde emniyet atlında 

bulunamuM"aktır. :Sullerln bombaları 
Amerikayı kadar &idrmtyrcektir. Ay· 
dan aya, haftadan haflaya Kana.dadan 
İnciltereye tayyareler ıetecek, bun .. 
tarla muharebe edilecektir. Günler 
ceçtlkçe İnıiliı hava kuvvetlerlnln üs
tünluğu kendini ı1Uskrecek, Alman -
ların tayyareleri azaldık('& İnclliz.lertn
kl ç,>taıacakhr. 

işte İo.xilizlerin A\·rupa harbi lcin 
dutunll$1erlnin huli.sa. ı!. Bu dtlluntış 

hlc acel i olmıyan, karte mdaki dfut
manın blitun vtsaitinl kullanarak hl-

kt>teceflnl, ondan ıonra yine yaJnu 
in,Httrenin kuvvt•tli kala.tajını bile
rek istikbalden enıln olanlara mahsu~- ı 
tur. Daha vakit ccçerck. ııets l'Örmli.
)'orlar. Z.t.man İncllterenin lr-hindf'dlr. 
di}·orlar. 

l:"int" bu matbuatın kendi okuyucu .. 
larına bir nasihati \•ar: 

Aramıtda. diyorlar. ivillerden bir 
hayli amatör ıtneraller, kumandan -
lar turedl. Bunlar Avrupa harbinin fÖY
le olına!l"t ve boyle olması için hep 

akd ötretiyorlar. Bunları da dinleme .. 
7lnlz. Amat.Or cenerallerln SOı:ü detU, 
senelerdenberi harp san'alını kendile· 
rlne iş rüç edlnmLt ve hakikat.en mes
lekten Yttlşmif kumandanlar it başın
dadır. Onlara Jtlmat edelim. 

· Birfey daha var: İnrlllere hert•Y 
hazırlaruncıya kadar bazı tüccar Ta
purları da dW,man tarafından batın

Jabilecektir. Buna da timdlllk sabret .. 
mell diyorlar. Çunku bu da ceçe..•r-ktlr. 
Yine İncltiz razeteleri arhk Alman de
nlı. ticaretinin kalmadıtını yanyorlar. 

Kalıyor Amt"rikanın İncilte-reye yar
dımı keyfiyeti!. Amerikanın orta sınıf 
balkı bu hıuu la IM'k de öyle tlddelll 
blr arı.u duymuyor. Onlar i lf'rlle l'Ü9· 
Jerlle meşrııl olmak istiyorlar. 

Fakat bu harp Amtrlkan inema sa
na.yllne darbe vurmuştur. lfeseıa Ho
llvudun ilk haftada ziyanı fltklz mil
yon İncillz lira ıdır .. 

Belk.i de AnıtrikaıJJ;.Lr Avrupa har
bine uzaktan seyirci kalmakta •onu
na kadar devam edt>bileet'f<' de brn
zemiyorlar. İnılltere ile }'ransa3 ıL yar
dım keyfiyeti kat'i bir ~kle baila.na
caktır. Amf'rikalılar Avrupa hi&rblnin 
taf§il&hnı mf'rak ettikleri clbl .. \vru
pahlar da Am rikanın ala<"atı vaziyeti 
tak1p ediyorlar df'aırktlr. 

ALİ KEllAL Str.VM!l.S 

Denizaltı harbi 
Yazan: Ahmed Şukru ES~IER 

19 uncu asır zarfındaki muharebe • 
le.re nazaran, rerek 1914. harbinde v• 
&erek buı-ünkü harpt.e İnı'Ul.erenin 
vaziyeti iki noktadan detl>,mişfü: ı
Denlzaltı gemilerinin bir mücadele va .. 
sıta..tU olarak icadı 2 - Tayyarenin te
kemmül ve harpte kullanılması. De· 
nizlere hikim oldufu lcln du.şman ta· 
arruzundan masun kalau İnciltf're, bl· 
rl denizaltından, dlierl de havadaD 
celen bu iki tehlike ile karşı karşıya 
l'elmişUr. 

İngiltere havadan l'elecek tehlikeye 
karşı bir taraftan mudafaa tedbirleri 
almış, dlfer &araftan da buyuk tay
yare filoları inşa etmişUr. Harbin bat· 
lana-ıcındıınberl AlmaJ\)'anın prp cep· 
besinde havadan blr te~ebbibte bu .. 
lunmadıi:ına bakllarak olursa, İnril
tere ve Franı;a, bu noktadan Alman-
7aya karşı falklyet temin etmiş olma· 
hdJrlar. Binaenaleyh deniılerln sat .. 
hında olduğu &ibl, havada da demok
rat ö.evJetler, Almanyaya karşı kuv -
vetıl vaziyettedirler. Fakat denizlerin 
altı başka bir metıeledlr. Denizaltı 

cemfleri el.zil hareket etUklerlnden \.G 

beklenmedik bir zamanda beklenme
dik yerlerden denizin sat.hına çıkıp in .. 
cllb; harp ve ticaret cemllerinl batır .. 
dıklarından bu ili.hın biıhin tehll .. 

keleri bertaraf edilmiş detlldlr. Bu • 
cüne kadar Almanlar tarafından rf .. 
rişllen denlulh harbinin en ehemmt
yeUI muvaffaklyetl. Courareous na .. 
mındaki İnıilb tayyare remi.sinin ba· 
tırılmasıdır. Bu cemlntn batırılmasın
cla yalnız İnclliz donanması defil, ay
nJ zamanda in,-Hlz hava kuvvetleri d• 
büyük zaylata uğramışlardır. 

Bununla beraber, İnl'Utere için de· 
nhaltı harbinin tehllkeşl donanmadan 
ziyade ticaret l'emlleri içindir. Donan .. 
ma herhalde denizaltı remilerlne .kar· 
ıı kendini müdafaa edecektir. Arasıt"4 

bir erminin batırılma ı da vaılyeU de• 
fiştırmez. Fakal üoaret l'tmllerJ l('in 
vaziyet öyle deilldlr. İqlltere, heın 
harbi idame, hem de balkı iaşe etmrk 

i('in ticaret 7ollarını açık ve emni ... 
yet altında bulundurmak mecburiye
tindedir. Yuzlerce ıeminln her ı-üıı 

inıtıiz limanlarına ıirip rıkmaht.rı bl"' 
biı; mevıuudur. Halbuki blrka(' deniı· 
atlı &'rmlsi bu ticaret ıemllerinl bah· 
rabilir. 

Alınan.rr. İnclllereye kar,ı rlrlştlJI 
mucadeleri b .. ka yollarla ka&anma .. 
nın bir rami mevcat oldaj:unu l'Ör .. 
dükçe, Amerikanın taı:yi.lu karşısında 

denlnUı k&rbini yapm.akb.n. tekın ... 
mitti. Fakat 191 '1 aen ·inin bqlabl"ı"' 

cında ba.tka ümlcll k&lm&dıtmı ro -

rünce, Am.erlka7a rafme.n. dtnizalU 
harbine batladı. Ve bu da A.mertk.a ... 
nm harbe itllraklne .. hep lrJkll elli. 
Denb harbinin nelleHI h&kkmcla Al· 
manlarm be>ledlklerl iunll tahakkuk 
etmedi. Gerçi ilk aylar urrında birçok 

remiler batırdılar. Fakat inrlltzler bir 
taraftan müdafaa tedbirlerini trkrın· 

mül ettirdiler. Dlfer taraftan da bıı· 

tırılan cemllerln 7erlne yeni l't'miltt 
ln.şa ederek zaylatlarını telıifl eUilt-r 

Almanya. bUyiık harpten aldıtı acı 

derstrn istifade ettltt için bul'un de· 
nfzalh harbini kayıtı;,ız, p.rtsız olar:ık 

yapmamaktadır. Evvelıi. bitaraf re • 
mllerl bahrıuıyor. Yolcu taşıyan ıe .. 
mllere de taarruz etmrkten ftkint1or. 
Yalnız harbin başlancıtlarınd;ı bir Al· 
benla gemisini bahrmuthr, 1'"akat bU· 
nun Aml"rlkada ha ult! retlrdlil be .. 
yecanı görür rörmtz yaphtı işin tth""' 

Jike.sinl anlayarak derhal ,·apurun de· 

nizaıtı cemisl tarafından bahrıldıj:ull 

tek-ıip etU. Tabiidir ki bu tekzibe .-\"" 
merikada kimse inanmamııhr. Vr A· 
m'-'rika ef'klrı. bir müddet Li.nı;ltanyil

vapurunun battıj'ı zamanki atmosftr 
i('ine atıldı. Almanya ondan sonra d<ı'" 
ha bilyük itina c&termekttdlr. 

Deniz.altı harbinin ba,-i&nku tekli, 
İnglltere için büyük tehlike teıkll tt'" 

mez. Çunkü görüluyor ki bir taraftarı 
büyiık harbin tecrübeıd karş ında ,\I'" 

man7a lhtiraı:Jı davnnmaktadır. Oi· 
fer lararıan ela ayni harpten t>aşk& 

türlü dertler alan İ.nclltere de.nl%alll 

cemllerinln t.aarruzlanna bl"fl ınu· 

clafaa tedbirlerini tekemmul etılr • 
mltllr. 

A. Ş. ESME!t 
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Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Piyalepaşa camii 

Kasımpatadan bir okuyucumuı 
yazıyor: 

Evkaf idaresi son &'ünlerde bit· 
çok camJJerJ tamir ettt, siiztllt'"""' 
tirdi. Htrkes memnun oldu. Fa· 
kat bizim Kao,;ımpa..,amızda Ba "' 
ruthane civarında ::\lhnar Sinaıııfl 

eo;erl olan ?i)-· altı,aşa raınll 
dır. Bu camiin mtizt>y)·en dıı '"·a· 
rakları ('oktan dökulmu ttir. şını· 
di İ('i dt odun dr-pn'iU llllh:ıı t'" 

dlldltinde-n. ı-un ı1eçtikce baraP 
olmaktadır. E\"kaf idaresinin bll 
kıyaıetlt an•ııt eRrfnln ha.rap ol· ı 
masına raz.ı olmıyatafına Vf' c•"" 
mie de liz.ım etlen al&kayı ıöı .. 
terecetint <'oıin bulunoyoruı. 
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Türkiye - lngiltere -
Sovyet Rusya 

(Birinci sahifeden devam) 
vardır. Sovyetlerle İngilizlerin işte bu 
noktalar üzerinde ister istemez müş
terek :ınenlaa.t halinde müdilfaaya mec
bur oldukları hatlar ve noktalardır ki, 
bu.gün diinyanın bu parçası üzerinde 
sulhu mahfuz ve taarruzdan masun 
tutuyor. 

İnı'iltere ile Sovyet Rusya arasında 
bir harp çıkmadıkça da bu vaziyet ve 
iştirak kendiiiğlnclen devam edip gi
decektir kJ, blll'ün lçin de SovYetlerle 
İndltere arasında harp ıniillebbibi ola
cak bir vaziyet ortada yoktur. 

Türkiye ise bir taraftan Sovyet Rus
ya.nm en sa,flam dostu ve mütekabil, 
mütterek menlaatler sahibi olmak, bir 
taraftan da Balkanların ve şarki Ak
denlzin emn.iyeU bakımından İngiliz 
ve Fransızlarla faal bir vaziyet mu
hafaza etmek bakımından şark ve 

carbıa en mühim teıil.i noktası üıe

rJnde daima sulha bekçilik ve hbmet. 
edebilecek, şerefli, onörlü ve kudretli 
bir vaziyet muhafaza ediyor. 

Bu itibarla biltün ihtiyati ledblrle
rini almış buulnan Törkiyemiıl i• 
bugünkü vaziyet içinde charp hari
cinde• kalmak emel ve fnık3.m daha 
müsbet bir safhaya clrmlş ve batti 
harp herhangi bir sürpriz ve şaşırhcı 
hareket mevzuu bahsolma:zsa yakwla.
rımızdan çok uzaklaşmış bulunuyor, 
demektir. 

Bu takdirde Avrupa harbinin sıklet. 
me:rkeıi doğrudan dotruya. prp cep
hesine intikal etmiş ve mevz.iJleşm..iş 

bulunuyor ki; bir tarafta Almanya, ö~ 
bür tarafta İngiltere ve Fransaya bü .. 
tü.a kuvvetlerile bu sahada boy ölçüş
mek fırDtı bol bol kalmış oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

ASKER GÖZİLE CEPHELER 
(Birinci sahifeden devam) ı 

Bu usul: Zırhlı fırkalarla, mo - [ 
törlü kıt'alarla hasmın üzerine sa•l
dırmak, müdafaa hatlarını geç -
mek ve hasım memlekette müm -
kün olduğu kadar ilerlemektir. Ar
tık eskisi gibi müstahkem şehir -
!ere hücum etmek, muhasara altı
na almak gibi klasik meydan mu
harebeleri yapılmıyor. Bu sebepten 
Polonyada büyük kuvvet!e~in kar
şı karşıya gelip çarpıştıkları gö -
rülmed.i. 

Motörlü kıt'alar ne Varşovaya, 
ne de Lembcrgc taarruz etmedi -
ler. Bunlar, tayyarelerin yardımile 
ve sür'atle ilerliy.erek hasımları -
nın geri hatlarını tehdit altına al
dılar. Hasım kuvvetlerini ihataya 
çalı~tılar. 

Bu hareketlerile kendilerini teh
llkeye atıyorlardı. Çünkü sabit bir 
cephede tutunmaıları imkansızdı. 
Fakat bu m<ıtörlü fırkaların her 
biri bir ok gibi gidiyor, hasmın 
merkezle rabıtasını kesiyordu. Mu
h.are'belerde tankların lbir malı -
zuru görülmüştür. O da harekette 
bulunan bir fırkanın günde 150 ton 
essans sarf etmesidir. Bunu da sar
nıçlı kamyonlarla temin etımek 
biraz güçtür. 

Motörlü fırkaların vazifesi ara
_zi işgal etmek değil, hasım ordu-

sunu yarmak, rabıtaları kesmek -
tir ve muhtelif cepheleri yarmak 
S<Jnra ihata ile tehdit etmektir. 

A1ınanların bu usulü, merkez 
cephesinde bir fayda vermedi Po
lonyalılar, motör lü fırkalara hü -
cum ettiler ve Loç şehrini geri 
aıld.ılar. Fakat, iki cenahta, yani 
şimal ve cenup cephesinde Herli
yen motörlü Almna kıt'aları Po
lonyalıların ric'at hatlarını tehdit 
altına aldılar. 

Radondan gelen nıotörlü bir Al
man kolu Vistül nehrini geçmeğe 
muvaffak olmuş, Lublin'i tehdide 
başlamış, bunun üzerine Pol<ınya 
Cumhur Reisi ve hükftmet erkanı 
bu şehri terke ıınecbur kalmıştı. 

San nehri boyunca ilerliyen di
ğer bir mo!örlü kol Vistülden ge
len kol ile birleşmiş ve Polonya 
kuvvetlerini adeta bir kıskaç içe
risine almıştır. 

FRANSIZ CEPHESİNDE 
Bu cephede büsıbütün ba~ka bir 

tarzda harbediliyor . .Ren üzerinde 
yapılan muharebeler bir istihkam 
harbidir. Bir karış yer için gün -
lerce çarpışılıyor, topçu düellosu 
yapılıyor. 

Fransızlar, ele geçirdik!leri yer
leri tahkim etmedikten sonra, ileri 
harekete devam etmiyorlar ... 

ERKANIHARB 

- -.. Bu akşamdan itibaren ..... 
SARAY Sinemasında 

CLARK GABLE ve MIRNA LOY'un 

1 Radyo Haberleri 
Perağda tethiş 

Son 24 Saatte. 
· · . ~: Neler Oldu ? EN SON DAKiKA ..................................... Polonyada son 

muharebeler 
Londra 21 (A.A.) - Alman po-

V arŞOVa etrafında şiddetli muharebeler oluyor .~t· =~yiı:ı:=ri~:s?.e~ı::;fş::.ı 
'Son 24 saat içinde harp sahala- Varşova 21 (A.A.) - Şehrin dün ramış ve birçok malzeme kay'bet- Miralay Lipsinski, radyoda be- Şkoda fabrikasında çıkan isyan da 

nnda ve siyasi vaziyette geçen maruz kaldığı şiddetli bombardı- mişlerdir. Polonyalı kadınlar lbü _ yanatta bulunarak vaziyette bir bastırılmıştır. İdamların Prağdaki 
mühim hadiseler şunlardır: mandan bahseden radyo, bilhassa yük bir cesaret göstererek ilk hat- değişiklik olmadığını ve bütün Al- Kesta~u ~ınasınm ~ahzeninde in

Ahnan ordusu başkumandanlığı kadınlar ve çocuklar arasında bir lara kadar askerlere yiyecek taşı- man taarruzlarının geri püskürtül- faz edildıgı zannedı.mektedir. 
Visliil üzerindeki büyük muhare- çok ölü ve yaralı -0lduğunu bildir- maktadırlar. düğünü söylemiş ve demiştir ki: Japon ll8keri heyeti Londraya 
~in bittiğini ve Polonya ordı.,. mektedir. Pra,garun dış mahalle - Rady<ınun spikeri Alman hü- •- Manevi kuvvet ve azhiı, gidiyor 
sunun mahvedilmiş olduğunu bil- !erinde muharebeler devam et - cumları nekadar şiddetli olursa tanklardan ve alevlerden daha Londra 21 (Radyo) _ Her Hit-
dirmektedir. Artık Polonyaya karşı mektedir. <ılsun Varşovanın mukavemet ede- kuvvetlidır.• ler, dün .Japon askeri heyeti reisin! 
yapılan harekata nihayet bulmıı.ş Almanlar, insanca zayiata uğ- ceğini bildirmektedir. kabul etmiştir. Heyet, St-0khı>lm yo-

~:;a~~:u!~k~::ı~~itt ş~n:ıf::e!:; T allin limanından kaçan Polonya tahtelbahiri te:'d!':~~i~ıft~~ek üzere Ber -

gösteren iki piyade fırkası, bir sü- T 11" 21 (AA) <'- t f"l Molotofun Moskovadakı· Eston- tedir. Polonyanın taksimi 
vari livası ve bir motörlü Uva tes- a ın · - .,.,vye 1 o -

sunun Estonya limanlannı abluka ya sefirine Sovyet filosunun Fin- Estonya donanması Tallin lima- Paris 21 (Radyo) _ Brükselde 
Jim olmuştur. Aralannda cenup altın ald • d . .1 h b . 1 d. k""rf ,_,,_ Alın t ht 1 d k p 1 tahtN'bahı· k En 

d k d Ge 1 P . t a ıgına aır verı en a erı, an ıya o ezu....., an a e - run an açan o onya "'' - çı an depandans Belj, gazetesi 
or usu uman anı nera ıs or telg f . t kz" t b h' 1 · ak. ed -· · ·· ' · · f l ' ti ktad · 
lm k.. 11 OOO . ""~··t ra aıansı resmen e ıp e - a ır erini t ıp ecegını soy.e- rını aa ıye e arama ır. vazıyetin büsbütün değiştiğini ve 

o a uzere , esır ~=y ır. ktedi eki iktii ıt· •. h b ·1m k Ih ınt· _ n 
Sovyet kıtaatı Rumen budu - • me r. m e • a e ıgı a er verı e - su ım.u..erinin çoğaldığını ya-

dunu kam.ilen işgal edt>rek Macar J • b"Jd• •ı b• J •ı• • • t " d zıyor. Eğer Sovyetlerle Almanlar 
hududuna kadar gelmişlerdir. Ga- smı 1 ırı meyen ır ngı iZ gemısı aarruza ugra 1 arasında 1914 hududu kahul edil-
i" da.ki t dl k l So t · miş ise, Polonyanın en büyük kıs-
ıç~a . ,pe r . u.yu arı 

1 
vye - Londra 21 (A.A.) - İstihbarat yen bir İngiliz gemisi bir Alman 1 mış ise de kurtulmağa muvaffak mı Ruslara geçecektir. 

lerın eline geçmJ!itir. A.ıınanlar nezaretinin bi.l.dirdig"ine göre ismi- . . -
Rumen hududundan çekilmekte- . b'ld. ·ım . af k _ .... . tahtelbahrının taarruzuna ugra - <ılmuştur. Estonya ve Letonya 
d

. 
1 

mn ı ırı esı muv ı goru<mı-

ır er. R j •• k • d AJ t k Paris 21 (Radyo) - Sovyet -
üç Leh ordusu el'an muharebe-/ us- apon mutare esın e manyanın tavassu u yo Alınan paktı mucibince Estonya ile 

ye d~vam ':~';~teı.~r. Varşova ğAl- Vaşi~ton 21 (A.A.) - .Japon fe etmek onu fena tefsir etmek o-1 tedihniş olduğu suretind~ki şayi- ~~0':;'~~~eSg·~:~~~~k~:a!~Jo~ 
man arıukn şı tı ~cumk~nda raş.- sefareti tebliğ ediyor: Japonya hü- rur. Bu itiliıfı S.ovyet Rusya ile anın asıl ve esası yoktur. 
men m aveme eme e ır. ı- k" 1. A 'hfliif .. rük .

1 
b' d . _ . lunuyor. 

malde Modin kalesi el'an P-0lonya- ume ı.. '7n1Pa ı 1 ına. su - akted.i ecek ır a emı tecavuz mı- Japon hükumeti, Çan - Kay Şek Almanya • Lltvanya iWfakı 
111.arın elindedir. Poznan ordusu ~eıı;nerun .?~.une g~ek. ıstçemek-. sakına mukaddeme addetmek ve 1 ile müzakereye girişmekten imtina Pıiris 21 (Radyo) _Almanya ile 
da ha·ı• çarpışmaktadır. edırhvlle .b.utun gdeayret · erıkn.'. ıntt•ışı- yahut .Sovyet Rusya ile bir mu- etmektedir. Fakat Japonlar, 'birçok' L' " •.• n r ır ıtvanya hükiı.meti arasında bir 

nın a ı u~rı eme uz e - karene! tesisine matuf bir tedbir ç· !" f t lid 1 · · ç· .J Garp cephesine gelince, Fran - miştir. Muhasamatm tatiline mü- ın ı.hıtc1a;_e er erı1 _hnın t" - a- ittifak akdi için müzakerelere baş-
sızlar Sarbrük ve civanndaki Al- teallik olan itilaf ile Mongolistan _ telakki eylemek için hiçbir sebep pon ı ı =ının rnus ı ane • r su- lanmıştır. Almanya, Vilno şehri 
man müstahkem mevkilerine çok ManÇuri arasındaki hudutların tah- yoktur. rette halline taraftar olduk'arını ile Libo limanını vermek suretile 
yaklaştıklarından, Almanların didine ait müzakereler sadece bu Japonya ile Rusya arasında ak- ı nazarı dikkatte bulundunnakta - bu hükfı.ıneti büyütmek istiyor. 
Fr~nsızlar~ bura_!ara yerleşme - esaslı siyasetten mülhem -0'muştur. ted:lmiş o· an itilafın Alman hü- dır. Alman tebliği 
lenne manı olmaga çalışacakları Bu itilafa daha derin bir mana iza- kO.metinin tavassutu sayesinde ak-
anlaşılıyor. Lehistandaki harekat Paris 21 (Radyo) - Alman bü-
bittiği için, şarktaki askeri hareka- Cauragous'u batıran Alman tahtelbahiri tahrip edilmiş yük karargahı tarafından bu sabah 
tı idare e1ımiş -0lan General Branhiç neşrolunan resmi tebliğ; P>şdarla-
garp cephesi kumandanlığına ta- Londra 21 (A.A.) - Churchil yare bulunması idi. Sağ kalanların edilnıi~lir· Maruz kaldığ_ımız ziya- rım,z her tarafta Sovyet pişdar -
yin edilmiştir. Dün de sadece topçu Avam ıkamarasında beyanatta bu- büyük bir kısmı torpido muhrip- ın ehemmiyetini küçültmeğe ça - larile temas haline gelmiştir. Bun-
ve tayyare faaliyeti olmuştur. lunarak demiştir ki: !eri ve tiearet gemileri tarafından lışmıyacağım. Harbin başladığı lar, bazı noktalarda ilerliyorlar, 

•- Courage<ıus'ü torpilleyen kurtarılmıştır. 687 kişi kurtanlmşı- gündenberi Courageous, ticaret bazı noktalarda da geri çekiliyor-
Fırtına yüzünden 'bir Alman talı- · tahtelbahir derhal refakat gemile- t ı gem 'erini himaye e tmek suretile !ar, evvelce takarrür eden yerleri 
telbahiri İzlandanın Rekjavik li - . d b. . - ırC. ,.. ku d ... .. -·k h. ti d b 1 ;•gal edı·y-0rlar. 

rın en ırınin taarruzuna ugra - ourageous un man anı, va ... uuyu ızme er e u ·un ... -< 
manına iltica etrnşitir. Mürettebat- t Taht lb h. . 1 h . d"l 'f . d im · · muştur. Tahtelbhı·rıere kar _ POLONYA ORDULARl 

ki 'lı mış ır. e a ırın a r· 1 c ı - zı esın en ayn amış ve gemısı , 
tan üç • ·şi yarır dır. alm C d ff ki tl" h k ti d VARŞOVAYA ÇEKİLİYOR Havana ile Vera Kruz arasında da diğine muhakkak nazarile oakıla- ile beraber sulara d ıştır. oura- şı a muva a ye ı are e er e 

bilir. Courageous'ün mürettebatı geous, ilk inşa edilen 4 tayyare ge-l bulunmuştur. Hükiımet ve amiral- Parsi 21 (Radyo)- Cephelerdeki 
meçhul ilti tahtelbahir görülmüş- tam kadr<ıdan biraz noksan olarak misinden biri idi ve 1917 de inşa lık namına vatan için canlarını Polonya ordulan Varşova üzerine ••
tür. 1282 kişiden ibaret idi.. Bunun se- 1 edilmiş bir kruvazördü. Harpten feda eden deniczilere keder ve tak-. kilmekledlr. Bunların sonnna kadar 

Röyter ajansı Çel«ıslovakyada bebi gemide mahdut miktarda tay- sonra tayyare g<>misi haline ifrağ dir hislerimi ifade etmek isterim.• mücadeleye devam edecekleri ve 

~~~~~·r1~s:~~ııY~:t~~'::e!:~~irv; Macaristana mülteci akını devam ediyor ~::::
1

~0ı;:~;:a!:.:;i~ır:::.·:: 
Moravyarun birçok şehirlerinde ları muhakkaktır. 
çıkan bu isyan ciddi çarpışmalar- Budaı>t•lc 21 (A.A.)- Polonyalı mü! 1 bir kurşunla illif olunmuştu. Bu mülle<:Ilerin hepsi de Almaularıu SOVYET ORDUSU VİLNODA 
dan sonra bastırı.lunıştır. Ölü ve tecileri hıimil olan yeni bir tren rece Yolcular :urblı AJman otomobille açık şehirleri bombardıman ctmele -
yaralıların miktarı mühihıdir. Al- geç vakit Polonya - l\la.caristan hu - rinin demiryolunnn kenarından trene 
man makamları muntazam bir ha- duduna ,relmiştir. ateş açmış olduklarını söylemektedlr-

reket karşısında bulunduklarını L k tifi bir k 'd eli 1 ler. Birçok miittecl yaralanm.1$1ır. 
anl k 'dd tli t db" 1 1 ° omo as er 1 are e yor- Dün 400 otomobil ve sayısu mülteci 

ayınca, ~ ŞL e e ır er a -
mışlardır Tevkif ed:Jenlerden yüz- do. Çünkü maklnlsl, seyahat esııa5111da hudud11 geçmiştir. ı:ybereuzede yere inmiştir. 

rinin sivil ahali arasında dehşet sat-

mış olduğ'unu beyan etmektedirler. 

Dün iki Leh askeri tayyaresi Na~ 

Paris 21 (Radyo)- Sovyet kıtaatı, 

iki saat süren bir muharebeden sonr& 
Vllnoya glrmlşlerdir. 

YARIM MİLYON ESİR ALINDI 
Paris 21 (Radyo)- Alman başku· 

mandaulığt tarafmdan neşrolunan res
mi tebLii: Şimdiye kadar alınan Po-lerc~si k~rşuna dizilmiştir. Yalnız İtalyanlar sulh yapmak zamanı geldig" ini söylüyorlar Pragda her ıhtıma·le gore 60,000 kı- lonyalı esirlerin sayısı 500,000 e yak-

şilik bir Alman kuvveti bulundu- / . Roma 21 (Hususi) -.. stefa. ni a,-. f şimdi garbe hitap. ettiğini ve sakin hesinde de henüz tamiri gayri ka- laşmıştu. Kutoruıd& bozulan Polonya 
Ems ls. g·· kama t ·11 · • kt d _ ordusUDıın lıaki1esi Varşova üzerine 8 ız ve <ız ' ş ırı.cı terası en ru:İma . a ır. . . ıansı, Roma gazetelerının Hıtler mi bir lisan kulland.ıgını yazarak, garp bil bir harekete geçilmediği için, çeldlmektedir. 

H A R P M U H A B 1 R İ d .. ngilız Bkaşvekılı dÇemHbtelrlayn, ı nutkundan gayet muhtasar s_u - devletlerinin muharebeye müda- sulh yapmak zamanının artık hulUl SOVYETLER MACAR 
un avam amarasın a ı ere ce- rette bahsettiklerini yazıyor. !tal- . . .. _ . . • . . . · 

Fransızca sözlü şaheseri seyredilince, bu iki artistin bütün fi·limleri v~p mahJ.yetinde olarak bir nutuk yan gazeteleri, artık Polonyada I hale ıçm ortaya surduklerı sebep etmı~ °:1dugu kanaatını ızhar et- HUDUDUNU DA GEJÇTILER 
unutulacaktır. soylemı.ştır. Çemberlayn bu nut- muharebe bittiğini Alınanyanın artık zail olduğunu ve garp cep-- mektedır. Paris 21 (Radyo) - Budapeş -

Aşk maceralarının, cesaret ve kahramanlık maceralarile rekabet kunda Ingiltere ile Fransanın ta- p J ' k • • • b • •ht'} Af d .., k ? leden bildiriliyor: Sovyet motörlü 
ettikleri hissi heyecanlı, hareketli ve çok kuvvetli bir filimdir. ahhüdlerini üa ve mücadeleye de- 0 Onya ta Simi yeni lr ı J a OgUraCa mi • kıt'alarının Macar hududunu geç-

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. d ıfla Jd k tikleri haberleri yalandır. Sovyet-vam azının e say mamlŞ O U - Londra 21 (A.A.)- Deyli Rerald Fak.at \•ek.ayi sür'atle llerleme.ktedlr. ceçlrcn bir cidal vuku& celeeett fik - l l 

~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiii~~liiiii~··i~ii~·t~· iiiiiiiiiiiiiiiiiüi er, Po onya - Macar hududunu ka-arını soy emşı ır. •azelc.sinin diplomasi muhabiri yau- Kimse Teni hudutlann tahdidlnden rinde değildir. 

r . patmak için ileri hareketlerine de-
•or: evvel neler olacaiını keşif ve tahmin Yalnız bu cazele tunu Uive ediyor: d" l 1 , vam e ıyor ar ve P-0 onyadan ge-

8 U A K Ş A M Ruslarla Almanlar arasında •·•er o edemez. Sür'alle karar verilmiş olan Fakal istikbalde bir takım ctdaller l l .,. len mü teci erin Macar hududunu 
AŞK • HEYECAN • ARKADAŞLIK kadar iyi «ttmcmektedlr. Yakında ih- tak•im meselesine iki pebhvan fibl; .-~u.r edece~ı ve daimi ihtllillann b•• l · ° K' ~ • - geçme erine mümanaat göstermı-/ P E fe ve FEDAKARLIK tamamen RENKLİ SAHESERİ marıar zuhur etmesi ihtimal dairesi toı>tan kara.r verilaılştlr. ıöslereceii muhakkaktır. Bu cicWlerln yorlar. 

• haricinde değildir. Alııunya ile Sovyei Rusya11111 Po - ALMANLAR 800 TAYYARE 
ve bu ihtilifların harbin hitamından 

ııerlin ile llloskova Polonyayı tak- lonyada yekdiierini ikmal edeeek yer- KA YBE'l'MiŞLER 

K A N A T L 1 I
• s A L A sim ı~in esasta mutabık ka.lmışlarılır. de karşı gelen Jıareketlerini gözden çok evvd büyümesi mublem•ldir.• Paris 21 (Radyo) _ Almanlar 

Polonyaya daha alicenabane bir yardım yapılmalı idi son polonya harekatında soo tay-
yare kaybetmişlerdir. Gr<ıdno'da 

3 Alman motörlü fırkası mahvol -Görülmemiş derecede heyecanlı ve meraklı bir mevzu 

Baş rollerde: FRED MC, MURRAY 

IST ANBUl KAPIU 
V BliANS SARA 

No.92 Yuan: M. SAMI KARAxu. 

Padişah üç kişiden akıl alıyordu: Sadrıazam 
Halil paşa. Turhan bey ve Zağnos paşa 

Top barutunun keşti, küçük ve bil· 
)'Uk çapta silfıhların imali, kurunu -
Vusta ınuharebelerinin bütün asırlık 
leraiUni değiştirmcğe, eski usulleri 
bozn1ağa baslamıştı. 

Sultan Mehmed \'e babası Sultan 
tlurad, o derece müthiş olan bu yeni 

ı>ilahıardan e\."Velce tedarik etmişlerdi. 
Fatih: san'atı harbe yeni bir devir 

lır;ıyordu. Birçok şeyler icat ediyordu. 

1453 senesi Kanunusani ayının ilk 
h.artalarlnda, Rumların paytahtta, 
muhtelif vasıtalarla padişahına hıya
tl.et eden ve hıristiyanlara müsait dav

tanan Sadrazam Halil Paşa vasıtası sa
)esinde Edirnede •Bombarda• denilen 
Ce$iJn ve nfuthiş bir topun döküldüğü 
haberi malüm olmuştu. Bu haberi a
lan İsl.anbul titremişti. 

B ı büyük topu Macarlı Orban na
trıuıcta bir mühendis ile Türk mühen
dı.şlerinden Sarıca ye mimar ~'lusli -
hidctin gibi mütehassıslar dökmüştü. 

Hazı·eti Fatih, bu, büyük top dö

lt.ülünciye kadar gece ve gündüz ba
Btncta bulundu. ~Iühendislerle birlikte 
Çalıi11yor \'e onlara bazı hesaplar ve ... 
1'i:Yordu. 

Macarlı ınühendis Orban, padişahın 
malü.mat ve muhakemesine hayran ol
muştu. 

Padiı;;ab, İstanbul şehrinin kendi e
liyle çizdiği haritası üzerinde, muval -
.fakiyetle ~ücuma en ziyade müsaid 
yerleri, bataryalilrl yerleşt.irn1ek için 
en mükemmel mevzileri, gedik açmak 
için !Ağım vazetmek için en muvafık 
noktaları teUcik ettiği görülüyordu. 

Padişah, her gün en mahrem üç 

müşaviri ile uzun uzadıya konuşma -
la:rda bulunuyordu. Bunlardan biri, 

daima hıristiyanlarla rnücadeleye gi -
ri§n1eğe nıuhalli olan Sadrazam Halil 
Paşa, diger ikisi, ihtiyar Turhan Bey 
ile Zagnos Paı;;a idi. 

Padişah; ayni zamanda Avrupaya, 
hıı·istiyan devletlerinin bilhassa, İtal

ya ile Macaristarun kendisine karşı hiç 
bir gO.na tehdit.kir bir vaziyet ahl} 
almadıkları hakkında emniyet hasıl et
mek için hafi memurlar gönderiyor
du. 

Bir yandan da, askerlerine ınanev
ralar yaptırıyor, yeni döktürdüğü top
ları attırıyordu. 

Fatih, en ziyade Macar mühendisi 

RAY MİLAND 

ile Türk müh'e.~ıerinin döklügü bü
yük topa kıyn1et VCI"ıyordu. 

Bu top .senelerce müddet şarkın ve 
garbın harikası olarak kaldı. Bu to
pun isagası tarihi, topçu sınıfııun bi
ıain.kıta tezayüt eden kuvvet ve ehem
miyeti noktai nazarından yeni bir dev
rin başlangıcını teşkil eder. 

Bu topun kalıbı Edirnede üç ayda 
vücude getirilebildi. Sonra; bu kalıba 
tuncu eriterek döktüler. 

Bu topun muhiti dokuz kadem ıdi. 
t.tç kadem kutrunda idi. Ve bin kilo
luk taş güllesini bir mil uzağa ata
biliyof(lu. 

Bu topun güllelerini bugün bile Ye
dikule surların.ın hendeklerinde, eski 
sarayın avlularında ve Tersanede gör
mek kolaydır. 

Türk mühendisleri bu gülleleri gra ... 
nit taşından yapmışlardır, 

Fatihin, bu toptan gayri, uzun de
mir topla~11 oluklu yayları, siper tü
fekleri, karabinalar, arkebuz tüfek
leri, Tatar ok.larJ1 sapancılan vardı. 

Büyük top. Edimeden kanunusani
nin nihayetinde haı-eket et.mi§ti. Ancak 
iki ay sonra İstanbul önüne gelebil -
mi,ştir. 

Bu büyük topu tam yüz elli çift 
manda koşulu olarak çekiyordu ve 
yüzlerce çift manda da yedekte bulu
nuyordu. 

Bu büyük topu, iki yüz kişi yan ta
raflarından tutuyordu. Akıl ve hayale 
sığma. bir yürüyüşle bu top İstanbul 
SUl"lan karşısına getirilebilmişti. Türk 
azmi, durmadan yfu·üyor ve minileri 
aşıyordu. 

Topun önünde, beş yüz ki,şiden mü .. 
rekkep bir usta amele grupu durma
dan topa yol açıyor ve kö1>rüler kuru
yordu. (Devamı var) 

Londra 21 (AA.) - Dün Avamı 
kamarasında B. Grenvood, Başve
kilin irat etmiş olduğu nutkun kat'i 

ifadesınden dolayı mumaileyhe ı 
teşekkür etm'iş, ancak Polonyaya 
pek ziyade muhtaç olduğu daha 

alicenabane ·bir yardımın yapıl -
mamış olmasından dolayı teessil -
rünü izhar eylemiştir. 

Kendimden tama.mile geçerek, her şeyi unu -
tarak bakıyor, gözlerimi göğün <ı aşk alevi için
den sıyırıp çekemiyordum. 'Sanki gün"§ daha 
koyu, daha kızıl :rongi ve .. İnsanların kudretine, 
varlığıma, debdebesine gülen ih!işamile gökyüzün
de ve Ayasofya minarelerinin aralığında bir ma

bude gibi duruyordu. Ben de onun en çılgın, en 
itaatli, en güvenikli 'bir bende.si, bir abi<ii gibi gö:ıı

lerimi ve hislerimi tamamile ona vermiş bulunuyor 
dum. O, gitgide kızaran, allanan, morlanan beyaz
lanan ve renkten renge giren bulutlarla çevrelen

dikçe deniz de koyulaşıyor ve .. Visaline doyamadı
ğı bir sevgili gibi güneşin S<Jn ışıklarını emiyor, 
uzaklaştıkça, kaybettikçe. hırçınlaşıyordu. 

Bilmiyorum, niçin ve nasıl bu gurup bende, 
benim artık katılan, kerpiçleşen, hiç bir manevi 

güzellik ve ifadeye kıymet vermiyen hls ve ru
humda bir tezat yaratıyor, beni içlendiriyor, bana 
dünyadaki her şeyin faniliğini, gelip geçiciliğini 

ilham ediyordu. 
Gözlerimin bu dalgınlığı ve o cazibenin tutu

lup bağlandığı anlarda yavaş yavaş kendimde, his 
ve ruhumda, hafıza ve hatıralarımda bir başkalık, 
bl:r neşter acı.s1 bir yaranın tekrar deşilişi ve kur
calanışını hatLrladım. Yeni hüviyetimi tamaınile 

unuttum, bur.ıya niçin. nasıl, kiminle ıgelCiiğiml ta
ma.mlle unuttum. benliU:mdeki litreli kılıktan ta· 
mamile ayrıldım; bilmlye bllmiye, lstemiye istemi-

ye eski Belkis, Emirganlı Belkis, Rüştü Ef. nin ü
vey kızı Belkis, Cahidin sevglllsl ve nişanlısı Bel· 

kis oidum. Dizimin üstünde yorgunluğunu gide
reJ< başı Cahi.din başı sandım; parmaklarımın do
kunduğu ve rüzgarla birlik olup uçurttuğu saçlan 

~andım, kendimi korunun havuzu başında ve .. 
• Cahidin kollan arasında akşam oluşunu seyretti
ğimi sandım. Gğzlerim artık dünyayı görmüyordu, 
muhit bana kendisini hiç hissettirmiyordu, güneş 

karardıkça, gözlerim de derin ve nihayetsiz bir 
karanlığa açılıyor, bütün hayatımı yeni baştan ya
şıyordum. Hiç kımıldamıy<ırdum, nefes almıyor -

dum, orada, o çamlar altında, o gizli şehvet yuva
sındJı. oturan, guruba bakan ve .. Gitgide dalan insan 
her; değildim. Onu tamamile unutmuş, kaybetmiş

tim. Öyle birisinin var olduğundan bile haberdar 
değildim. Oturan Belkis, güneşin arkasından sü
rüklenip onun file.mi.ne giden Belkis, yaşıyan Bel
kis onu tanımıyordu, kim olduğunu, ne yaptığımı, 
kiminle birlik o!dııAunu bilmiyordu. , 

Cahitle son gece koruda başbaşa verip ko -
nuştuklarımızı tekrarladık, yine yanak yanağa ve
rip ağlaştık, yine bülbüllerin sesi kulağıma geldi, 
yine kucağımda uyuyan tontonu sesledim ve .. Yine 
hep beraber korudan indik, sonra ya:lıya kapatılı
§ım~ 

{Devamı var) 

muştur. 

Çemberlayn'in 
Beyanatı 
(1 inci sahıfeden devam) 

Deyli Ekspres gazetcsl bu hususta 
diyor ki: 

uİnglliz donanması pençelerini AJ
manyanm göğsüne geçirmiştir. Bu işte 
geçen harpte tesls ettiğimiz rekorları 

kırdık. İngiliz ablukası Rltlerl aza ka~ 
naat etmeğe mecbur edecektir.» 

Deyli Ekspres şöyle diyor: 
«Ara.d.a ne büyük bir fark var'!' Bit

leri dinliyen bir adam hatibin ifade
sine ve yalancı delillerine aldsn.ablllr. 
Ayni dinleyici Çeınberlaynin ifadesin
de daha. sz bir gurur olduiunu m•
hede edeblllr. Fakat biz İngilterede 
Cemberlaynin usulünü bekliyoruz. Bu 
sakin sözlerin ifade ettiği kuvvet ve 
azimden kimse şüphe edemez.• 

••••••••••••••••••••••••••• 
Alman balonları 

Amsterdam 21 (A.A.) - Alman· 
Holanda hududundan bildirildiği
ne göre Alman makamları hudut 
boyuna çok miktarda balon diz -
mişlerdir. Balonların yeri sık sık 
değiştirilmektedir. 

Berlinden bildirildiğine göre Po
lonya kıt'alan çekilirken terket -
tikleri mıntakalarda açlık husule 
getirmek ümidile erzak ambarları
nı tahrip etmektedirler. 

Yirminci asrın 
Robensonları 

Yazılarımızın fazlalığından küçük 
okuyucularımızın tefrikası ile küçük 
hikayemizi bugün koyamadık. Özür 
dileriz. 
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1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

' I- Şartnamesi mucibince idaremiz.in Paşabahçe müskirat fabrikası için bir 
adet buhar kazanı pazarlık.la satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeU 4000 lira muvakkat teminatı 300 liradır. 

m Pazarlık 23/lX/939 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazun ve 
.Mübayaat &ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden paras1z alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güven-
me paralarile birlikte mezkılr komisyona gelmeleri ilin olunur. «7457• 

Cinıi 

Yangın söndürme 
levazımı 

Yangın söndürme 
ı.1:e1; 

Yangın söndürm~ 

eczası 

Mikdırı 

8kalem 

279 adet 

178 • 

* * Mubam• 
men B. 

Lira Kr. 
1010 84 

2985 39 

356 00 

Ylisde Ekıitme 

7,5 Şekli Saati 
teminat 
Lira Kr. 
75 85 Açık Ek. 14 

223 90 • • 14,30 

26 70 Pazarlık 15 

Kum torbaaı 976 • 1073 60 80 52 Açık Ek. 15,30 
İp merdiven 6 • 34 78 2 50 Pazoırlı.k 16 
Geçme merdiven 31 • 504 50 37 83 • 16,30 

1- Şartname ve müfredat listesi muaibince yukarıda miktarı ya-
• yangın söndürme levazımı hizalarında göstenilen usu.ilerle satın 

ıacaktır. 

II- Muhammen bedelleri, muv:akkat teminatları, eksiltme saat
i hizalarında yazılıdır. 
III- Eksilbme 25/IX/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve 

Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

- verme parasile birlikte mezkıir komisyona gelınaleri ilan olunur, 
.7027• 

* * I- İdaremizin Çamaltı Tuzlası için 250 ton Sömikok kapalı zart usuliyle 
sa bn alınacaktn-. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Me:ııkezimiz için azami 740 derece kesafette 1000 ila 1500 tene
ke benzin ile azami 890 derece kesafette 17,000 kilo mazut alınacaktır. 
Benzinin beher ten<>kes'nin tahmin bedeli 282,5 kuruş ve mazutun ki
losu 7 kuruş 10 saııt;mden umumunun tutarı (5444) lixa (50) kuruştur . 

2 - Eksiltme 26/9/1939 salı günü saat 15 te Galatada Kara Mustafa 
paşa sokağında m~zklır merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ŞaTtnamelor merkezimiz levazımından parasız alınır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat t"'minat parası 418 lira 34 kuruştur. 
6 - Eksiltmeğe gireceklerin 1939 senesi ticaret ves>kalarını göss 

!ermeleri şarttır. 

1 

7 - Eksiltmeğe gireceklerin eksiltme günü saat 14 e kadar teminat 
paralarını yatırmış ve teklif mektublarını komisyona tevdi etmiş olma-
ları şarttır. Aksi takdirde eksiltmei(e ıYiremezler. (7137) 

Tornacı Aı an yor 
İsteklilerin Haliçte Karaağaçta 

Bay Şakir Zümre Fabrikasına 

müracaatları. 

İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret 
Mahkemesinden: 

Mahkemece satılmasına karar veri
len 10080 Kg. iç fındık İstanbul ııüın
rüğü ticareti dahiliye 5 No. lı amba
rında 27 eylfil 939 çarşamba günü saat 
14 de satılacağından talip olanlann 
yukaı·ıda tayin olunan gün ve saatte 
mezkı.ir 5 No. h ambarda hazrr bulun-
maları ilfuı olunur. (20541) 

Halebli Sünnetçibaşı torunu 

Soydau sünnetçi 

Ahmed Temiz 
mübayaa.t şubesindeki alırı1 komisyonunda yapılacaktır. Ka: Sirkeci Beşirkemal ec- . 

IV- Şartnameıer her gün sözü geçen şubeden parasız alınab.ilir. tanesi karşısı No. 17 Tel: :::idil 
V- Münakasaya girecekler mühürlü tekUf mektublarını kanuni vesaHcle 21486, Ev Çarşıknpı Ttir-flll; .. 1 

yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veyabanka teminat meklubunu ihtiva edecek kistan Kıraathanesi yanında No. 3 
kapalı zarflarını ihale gunti eksiltme saatinden bir saat evvehne kadar mezkür Tel: 2180D 

'komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır, •7360> 1---T--İ~F--Q--B-""l,_L--~--

* * Cinsi mikdarı muh. %7.5 
Bedeli teminatı 

Lira Krş. Lira. Krş. 
Kfiğıt zımba 500 adet 200 - 15 -
makinesi 
Büyük el 1000 > 280 - 21 -
defteri 

eksiltmenin 
şekli 

Pazarlık 

• 

.... 
Dr. İHSAN SAMİ 1 

saatı 

tutulınamak için ağızdan ah
a 1 nan tifo haplarıdır. Hig ra

hatsızlık vermez. Herkes ala? 
14,30 - biliır. Kutusu 50 Kr( 

:,-:;:;;:, ~'" '~ • '" - ~ " "" " ID AÇoch ukd AHekkik'mi ~ 
Kalem sapı 1000 > 200 - 15 - Pazarlık 16,30 r • me oyun U 

1- Nümuneleri mucibince yukarıda 4 ka1em kırtasiye hizalarında gösterilen Taksim .. Talimhane Palas No. 4 
usullerle satın alınacaktır. · Pazardan maada her gün saat 

il- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizala- 15 den sonra. Tel: 4012'1 
nnda yazılıdır. 

III- Eksiltme 6/X/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat ~ubes 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Nümuneler her gün sözü geçen şubede &örülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü -

GÖZBEKtMI 

Jl- Muhammen bedeli 5687.50 lira muvakkat teminatı 426.66 liradır. 

III- Eksiltme 2/Y/939 pazartesi gilnü saat 14 de Kabataıta levazım ve l venme paralarHe birlikte .. mezk1r kom\Dyona gelmeleri ildn olunur. (7531) 

Dr. Murad Rami Aydın 
'.l'aksinı s Talimhane, Tarlabqı 

caddesi No. 10 Urfa apn, 

, • Bu akşam: Maçkada ?, 
1 KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA 

SUARE DE GALA 

A ıca 

Devlet Demlryolları ve Limanları 1 
ı,ıetme u. idaresi llinları ,, 

'---------.:..--------------------·~--------------.... ~~· Muhammen bede11erile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup ırıaııe30) 
ve eSYa her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 3/10/1939 salı günü saat cıo.e1'" 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
siltme usulile satın alınacaktır. vd 

Bu i§:e girmek isUyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat terrıınat oıı• 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekslitme günü saatine kadar koJil15>' 
müracaatları l~zım.dır • 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. şaC• 

1- Muhtelif eb'atta 220 adet pamuk şilte 220 adet yastık 1350 yata!< çııt Ji!' 
ve 660 adet yastık yüzü muhammen bedeli 4254 lira muvakkat teminatı 319 

5 kuruştur. . 1<0 td 
2- 8~0 Kg. muhtelif cins ve eb'att.ı salmastra, 1000 Kg, örülroemıo v•~· 

amyant ve 50 Kg. kUf3unlu amyant levha muhammen bedeli 3140 lira mıı 
kat teminatı 235 lira 50 kuruştur. (7383) 

... .. ·ı Jliıl'' 
Muhammen bedeli 13895 lira olan 337 adet muhtelif eb'atta meydan garpı tıJifl" 

bası 20/10/1939 cuma günü saat <15> on beşte Haydarpaşada gar binası d~rroei' 
deki komisyon tara.tından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu işe.-~' "e!'i .. 
istiyenlerin 1042 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettıgı rrıi:i'"' 
kalarla tekliflerini muhtevi zartı.arını ayni gün saat c14> on dörtde kadar JtO 
yon reisliğine vermeleri liizımdır. · 

4
7529' 

Bu işe ait ~artna.meler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* * . p.ıtıob' 
Erzin<Jan - Erzurum hattı üzerinde bulunan ve inşaatı ikmal edılen A~l<~ıe 

şak, Tunceli, Geçit, Sansa, Tercan, Pekcriç, Erbaş, Karasu, Saptıran ~'e tıı ::.çı'"' 
istasyonlarının 32/9/939 tarihtnden itibaren yoJcu ve her türlü naktıya i gi.i.l'l .. 

b unıortes ı.1 
lacağı ve Erzincandan Aşkaleye pazartesi, Çarşamba, perşem e, c 

1 
i yalt 

t . gün er !eri - Al;;kaleden Erzincana pazar, sah, perşembe, cuma, pazar esı QG) 
trenleri hareket ettirileceği ilAn olunur. ( 4718) <67 

Sahip v• neşriyatı idare eden Bafmuharrlrl 
F!~;: !ZZET BENİCS 
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