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Almanlar Garpta esaslı taarruza hazırlanıyorlar 
Hollanda, Belçika ve İsviçre bütün müdafaa tedbirlerini 
takviye ediyorlar, şiddetli bir Alman taarruzu püskürtüldü 
Almanların Varşovaya kat'i taarruzu Ruslarla beraber yapacakları 
ve Rus ordusu gelinceye kadar taarruza geçmiyecekleri bildiriliyor 

Almanlar Hollandadan sarktıkları taktirde bütün hudut mıntakası su altında bırakılacak - Fransaya yeniden 
birçok lngiliz tayyareleri geldi, Polonyada Tampon hükOmetinden vazgeçildiği söyleniyor 

Gizli bir dünya taksimi 
planı mı var ? 

Bu sualin cevabım bagün kat'i ve tam verebil· 
mek için c,.eınherlayn olmak dahi kafi gelmez. 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

Avrupa harbi ba.şladıiı «ündenberi 
ortaya ahla.n t.ahmtnlerden biri de 
cglzll bir pli.ola dünyanın yeniden 
ı&kslmi• keyflyelidlr. 

Böyle bir plıiıun en başta İnıiıtereyi 
7ılcmayı istihdaf ettiii ve Fransayı 

imhayı tasavvur eyledifi de tahmini 
or•ya sürenlerin atzındadır. 

Biraz daha tafsilata cirişince 6ÖY
lenenlerl şu ıe-kJJde hula~a etmek milin • 
kündü.r: 

- HiUcr ve Mınolinı iaş st mem
leketıeı·Ie beraber genıf bır p1;.ın ~ 

zırlamış.tır. Bu pl3n saıha safha tat
bik mevkunc konınakt;.ıdır. Jlk mer
halede Almoınya Polonyayı parçala -
mıştır. ikinci nıı:rhale Sovyet .;.. Japon 
adenü tecavlız miı;akı olacak ve Sov
yet Rusyanın bJtara!lıgı, Aksayış.arkta 
Japonyanın serbestisı temın olunacak
tır. Üçüncu nıerhale Almanyanın mütte
fikı ltalya \ ~ faşıst lspanya ıle bırlikte 
ı-~ransaya ıs •. ddırmaliln olacaktır. Fran
su Pircneclen1 Alplardan, Holanda, 
Be-Jtıka veya Jı:;vı\'J eden b rınden ta
amııa ugnyucaktır Italya, Almanya, 
İspanya kal'a orduları Fransaya bu 
taarruzu yrıparlarken Alrıkadak İtal
yan - Ahnan orduları, Jtalyan - JaPon 
deniz kuvvetlcrı oı: Su\:t:yşı kiipamıya 
çalışacaklar ve C~oeluttarık cia deniz
den ve karadan yapılacak taarruzlarla 
ele geçtrıJecektır. Şımali Airikada ve 
Fransada bu ameliyat de\ an1 ederken 
Alman - İtalyan - Japon tayyareleri 
de Holanda sahHler:ııQ.den Britanya a
daları üzerine taarruzlar yapacaklar 
ve İngiltereyi bHbas!'a havada yenmi
ye çalışacaklardır. 

Bu pJfın tatJakkuk ettigi takdirde 
Ak.deniz İngıliı. donanmasına kapan
ını§ olacak, Frarua ezilecek, İngiliz a
dası tahrjp edilecek \.'e bu kanlı piye
sin dördüncü merhalesi başlıyacaktır. 

Dördüncü merhale de İngiliz müs
tenılekelerinjn paylaşılmaı:ıı Amerikl
nın harbe girmesj vardır. Bu takdirde 
de harp Avrupadan Bahrimuhitlere in
tikal edecek bir tarafta Japon - Al
man - İtalyan - İspanyol donanmaları 
ve tahtelbahiı lerı ve tayyareleri; lıir 

talaita d•ı İngiliz - Fransız - An1eri
ku.n donanm•ı ve tahtelbahırlerı bjri- J 

birlerile oog eceklcrdır. 

Sovyet Rusya bu 'aziyette beliti bi- ı 
tara1 kalmu.Kld devanı edecek, belki
tarallardan bırinı tercıh edecek. 

Bu kanlı ve uzun boguşma safhasın
dan sonra kin1ler ayukta kalabiHrlerse 
nihcıi zafe- onların olat·aktır. 

Jlulı\sa ettijimiz bu tahminlerin, 
görüı,, ve iddiaların aksi millihazalar, 
göruşler ve tahminler de labb vardır. 
\'t" .. bunlar iki ı:örüş zumresi halinde 
huJ.C,a. olunabillrJer. 

Birintisl şudur: 
- Sovyet Rusya Almanya ile ademi 

tecavuı. misakını aktedcrken Alroan
yanın belk Danzig ,.e Koridorun H
hakı için bu misakı bir cür'et kaynağı 
addel·egını bılıyordu. J-falbuki, hem 
cür'etin hem de Polcınyanın hayatının 
tehlikeye girdiğini 'e kendi menfaat
lerının haleldar oldugunu gtırdu. Bu 
b<ıkımdan tedbirlerini aldı. 

Alrr.antar Fransa ,.e İngiltere ile 
harbe girişmişken So\.·yct Rusya ile de 
harbedemczlcrdi. Ona karşı muta\'aat 
göstermlye mecburdurlar. Bu itibarla 
Balkanlara ~arkmaktna çeklnmişlcr

djr. 
İtalya ise İngiliz ve Fransıı: deniz 

ve kara kuvvetlerinin ilk önce kahir 
darbesini yiyebiJecegini he~aba lrota
tarak Polonya harbi ba~lar başlamaz 

bitaraf kalmıştır. Harbe girmıyecek 

,.e Almanyayı yalnız bınık:acaktır. Bu 
(De1am1 3 üncü sahifede) 

Harp halinin dört manzarası 
Bugun harp halı birbirinden ay

n gi.bi görünen, fakat hakikatte 
bıı;.l>irine bağlı dört manzara gös
terıyor; Birjncisi müttefiklerin Al
man sahi!lerıne koydukları ablu
kadır. İıı.giltere neşrettiği bir liste
deki eşyayı kaçak addediyor ve 1 

müsadere ediyor. Almanlar da bu
na mukabil bir liste neşrettiler. İn
gıltereyi bu listedeki eşyadan mah
rum etmek için tahtelbahirlerle 
şiddetli bir mücadeleye girişe.:ek
ler. Fakat harliseler Alman tah
telbahirlerinin daha uzun müd -
det müessir olamıyacağmı, buna 
mukabil müttefikin ablukasının 
gittikçe müessir bir hale girdiğini 
göstermektedir. 

İkinci manzara, siyasi cephedir 
ki. mevzuı.;.muzun haridndedir. 

'ürüncü manzara, Lehistandaki 
son İıareh!tir. Almanların çember' 
içine aldıkları yerlerde hala birçok 
mukavemet merkezleri çarpışmak-! 
tadır. Varşova başta o!mak üzere 

bu şehrin garbındaki Kutno'da ha
la muharebeler olduğu bildiri! -
mektedir. Lemberg'in de ı.:.ıa da
yandığı zannedilmektedir. 

Lublin'in dayanıp dayanmadığı 
hakkında gelen haberler birbirini 
tutmamaktadır. Sovyetlerin de 
Polonyaya girmiş olmaları vazi -
yeti değiştirmiştir. Bu yeni vazi -
velin Polonyadaki mukavemet mu
harebelerini daha kısaltmak hu
susunda müessir olacağına şüphe 
yoktur. . 

Dördüncü manzara, garp cephe
sidir. Bu cephede bugünkü hare
kat 1918 de General Mangin'in tat
bik ettiği bir usule benziyor. Yani 
büyük bir taarruza geçmeden ev
vel, ilk kademeleri ve düşmanın 
ilk hatlarını emin bir tarzda tah
rip etmek! Bugüne kadar yapılan 
taarruz ve mukabil taarruzlıu-dan 
böyle bir mana çıkarmak da müm
kündür. 

ERKANIHARB 

isviçre 
top 

hududundan şiddetli 
sesleri işidiliyor 

rarıs 24 (HusuSJ) - .t\unanların 
garp cephesine tahşida1ı devam et
mektedir. Yeniden iki fırka daha 
getirilm~tir. Son iki gündenberi 
Alman saflarını:la büyük bir faa
liyet göze çarpmaktadır. 

Askeri mü.şahitler, Alman kuv
vetlerinin Majino ve Belçika hu
dudundan yapacakları bir taarru
zun güçlüğünü nazarı dikkate ala
rak, Holanda üzerinden aşağıya 
sarkmaları ihtimali daima gözö -
nünde tutulduğu için, lbu ihtimale 
karşı da bütün tedbirler alınmış 
bulunduğunu bildirmektedirler. 

İngiliz tayyare karargahı Frar.
sava naklolunmustur. Yeniden bır 
çok İngiliz tayyareleri de Fransa
ya gclmi t•r 

Hitler'in cephede bulunduğu ve 
General Branhiş ve diger kuman
danlarla birlikte teftişler vapmak
ta olduğu zannolunmaktadır. 

İSVİÇRE HUDUDUNDA 
TOP SESLERİ 

Londra 24 (Radyo) - Biılden 
bildiriliyor: Bütün J<e<!e şiddetli 
top sesleri işHilmiştir. Majıno hat
tının ağır toplarının, Almanların 

büyük bir dinamit tarlasma çe - 1 

virdikleri, dikenli ıellerle, tuzak
larla tahkim ettikleri Hart orma- 1 
nını bombardıman ettikleri anla
şılmıştır. Fransız obüsleri, orma
nın agaçlarını devirmekle. top -
rakları havaya kaldırmaktadır. 

.,arşo\•a fo~ukları korku i('inde ~·eni bir A1man tayyare hücumunu gö:ıeUiyorlar 

Hart ormanı bir ki)stebek yuvası- ı 

na dönmüştür. ı 
Fransız kıtaatı, Lüksemburg hu

<ludu cıvarında Bord adlı bir Al- ı 
man köyünü ve askerlik bakımın
dan çok ehemmiyetli bazı tepeleri 
işgal etn1iştir. 
Ho!andanın Hudutta 400,000 ki

şilik orduou vardır. Bütün cephe
deki tahkimat ku\'vet!endirilmek
tedir. Bu tahkimat üç hat üzerine 
yapılm~tır. İcabı halinde birkaç 

• • • • • 

dakıkada su içinde bırakılacaktır. 
Huduttan memleket dahiline doğ
rı. olan bütün yollarda tank tu -
zakları vücude getirilmiştir. 

Belçikada da mıidafaa tahki -
ma ı Kuvvellend·irılmektedir. Keza 
İsviçrede de bütün yollar ve köp
rüler dinamitlenmiştir. Bunlar biri' 
kıı<; dakika idnde tahrip edilebile
cektir. İtalyanların da Brenner 
geçidinde sıkı bir teyakkuz içinde 
bulunmaktadırlar. 

Avustralyadan İngiltereye askeri sevkiyat başlıyor 
Londra 24 (A.A.) - İstihbarat j 

nezaretinin !bildirdiğine göer Avus-

1 
tralya hükumeti bir heyeti seferi
ye ile birlikte dört bombardıman 

ve beş muharebe filosu ~in muk
lazi mürettebatı da gönderecektir. 

Bu sevkiyata ait teferrüat tetkik 
edilmekedir. 

Avustralya hükı'.ımeti, Büyük 
Britanyaya yarıdım için daha baş
ka ted'birler de almak niyetinde
dir. 

Silah Ambargosunun kaldırılacağı muhakkak 
Vaşington 24 (A.A.) - Ayan - nunu layihası hakkında dün ayan 1 projesinde silahlara konulan am -

dan Pittman, pazartesi günü ayan meclisinin 14 demokrat azasile bargo liiğvedildiği kaydolunacak-
encümenine vereceği bitaraflık ka- müzakerede bulunmuştur. Kanun tır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 

1 KISACA 1 __ _, 

Harbi ne yapar?. 
İki arkadaşan konutmalarıru dinle

dim: 
- Polonya.um uç buçuk milyon as

keri, iki bine yakın \a.yyaresi, binler
ce tankı ve en modern teçhizatı vardı. 
Alh ay kadar da harbe dayanabUeceil 
söyleniyordu. Niçin on beş &"Ünde dar
madaiın oldu?. 

Sualini soran arkadaşa ()bllrö cevap 
verdi: 

- Bütün bu söylediiin vasıtalar 

harbetme1': için liı:undır. Fa.kat, hepsi· 
nin başında da yüksek sevk ve idare, 
harp tecrübesi ge(lirmiş kumandan ve 
subay heyetleri lizımdır. Potonyada 
yalnız bu iki şeyin noksan olduğu an
laşıldı. Nitekim, mev:ıline yerleşmiş, 

tccemmüiinü vaktile yapmış Varşova 
ve hinterlandı dayanablllyor ve bili. 
iyi harbedebilJyor. 

Leh erkinıharbiyesl orduyu butün 
cüzü. tamlarile bir noktada. toplama -
mnnın ve harbi bir noktada kabul et
memenin bata.sına kurban oldu! 

•• 

RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER f 
Almanlar şiddetli bir 

taarruza geçtiler 
Faris 24 (Radyo Faris Mondi -

yal) - Fransız tebliği : Şark cep· 
hesinden getirilen bir kısım kuv
vetlerle tak\'iye edilen Al -
man kıtaatı, topçu. tayyarelerin 
yardımile 7Q. kilometrelik cephenin 
muhtelif noktalarından taarruza 
geçtiler. Fakat ağır zayiatla geri 
çekildiler. Sarbrükte işgal ettıiği
miz mevkileri muhafaza ediyoruz. 
Askeri ehemmiyeti haiz bazı nok
talar ileri kıtaatımız tarafından 
işgal olunmuştur. 

Tampon hükumet 
kurulmıyacak? 

Faris 24 (Radyo) - Şark cephe
sinde göze çarpan en mühim ha
dise, Lehistanın mühim bir kısmı
nın Sovyetler tarafından işgal e
dilmiş olmasıdır. Rusların daha çok 
yer alacakları zannedilmektedir. 
Almnlar Leh Ukranyasının işga -

lini tamamlamışlardır. Almanlar 
şarki Galiçyadaki petrol kuyula -
:\'ını Sovyetlere terkederek çekil
mişlerdir. Son gelen haberlere gö
re, arada bir tampon bırakmak fik
rinden vazgeçilmiş ve Polonyanın 
doğrudan doğruya iki devlet ara
sında paylaşılması kararlB§tırıl -
mıştır. 

Hitler'in Sovyet!ere karşı bu ka
dar fedırkarlık göstermesinden, 
çok mü.şkül bir mevkide bulun -
dui'tu anlaşılmaktadır. 
Varşovaya karşı Alman 

hiicumları 

Faris 24 (\Radyo Faris Mondi -
yal) - Polonyalılar, Alman hü
cumlarına karşı müdafaada devam 
ediyorlar. Son yirmi dört saet için
d~ Alman kuvvetleri Varşc, ;anın 

Proha mahallesine girmiye mu -
vaffak olmuşlarsa da, askerleıJn 
ve ahalinin gayreti'e çekilmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

(Diğer haberler 3 üncü sahifede) 

Romanyada kurşuna 
dizilenler üç yüz kişi 
Maktül Başvekilin cenazesi bu 
gün milli meraşimle kaldırılıyor 
Bükreş 24 (Hususi) - Maktul 

Başvekil Kalinesko'nun cenazesi, 
bug.ün milli merasimle kaldırıla -
cak. vasiyeti mucibince, tabutu 
on ikı öküz koşulu bir araba ile 
medfenine nak'olunacaktır. ı 
Demirmuhafız teşkilatını kat'i 

surette or:ada nkaldırmak iç n baş. 
!anan şıddetli !azyik de\'am etmek
tedır. Suikast d-0layısıle şımd•ye 
kadar kursuna dizilenlerıo miktarı 
üç yüzü bulmuştur. Bunların bt•
yunlarına •\·atan haınler nın cezası 
budur cümlesi yazılı yaftalar ta
kılmaktadır. 

DiKili FACiASI 
r 

Dikilide son ulu.lede aa.mamne harap olan evlerden blri 

' 
' 

(Yanın 3 iinl'u. ~hiftile) 

ÇERÇ~VE 

Esas hOkümler 
Kanaat.imce dunya vaıdyeüne dair aşa.iıdül esas hüllumler. te-sbltl b~rl 

takatin üstimde olan muUak hakikate en y&k.ın oJanJarıdll'. Bugunkü vaz.ly•t 
ör.erinde ylirühilec::ek herhıuıs-i blr hesap ve taliminin istinat eUJrilf'bil~<'eii esaı 
blikömJer bence bunlardır: 

ı- Fr&nsayla İn.l'tlterenin arasını a,mak hususundaki Alman ra~ retl r"ii
lunçtür. Şimdi bu iki mille&Jn anetıiği şekil Ye kader birUfi, sürahUe bu arasın

daki a.henkkn üstıi.n. Sürahi devrilmeden su dökülmez, su dökulmeden ıHirahi 

devrilmeı. 

2-- Polonyanuı &asfiyesinden sonra İnliltereyle Fran,;anın sulha yana.şalııi
leceji ve ttemrivakJ» i kabule mecbur olaeatı ümidi, cühin~ olmakt.an da be~r. 
Bu umana kadar herşeyf sineye ç.ektp bir türlü aksiyona kalka.m1yan demok
ratlar, yarımyamalak bir hardlelıen sonra tekrar yerlerine otururlarsa . büb111 
haysiyeUerlni, şereflerini, :müttelillleriJli, tnlrkrini, e.mni,yeUerini , tt-k k."lime:rle 
istikballerini kaybederler. 

3- Sulbi.an ıim.Jdini kner kesme& J\Jmaa:ra 1a Franu, ya Balkanlar 11.K• 

rlne saldırmı.ya mecburdur.. Miltteftkle rine de (haydi bakalım , mİl.fterek bare:
ket!) diyeceil Pıı buıündür. 

t- Amerika carbi Avrupa demokraUarmı tehlikede •örnıiye boışlar bat· 
lam.az, onları yalnız bırak.mamıya, saflarında bubf" Kirmek derect".ıdnde onlara 
yardım etmeie mecburdur. 

5- Japonyanın bili. İn1UJ2Jer taralınclan ka.za.nıJmak şan. ı , Almanlar v~. a 
SovyeUer ta.rafından kaz.anılmak fansından büyüktür. Sarih mcufaatl<"ri İnKi· 

Jizler satında olan Japonyanın bu satıa harbe girmeBi derhal ve açık1aıı açıh 

Rusy& - Almanya elblrlltlnl doturur. 
8-- Rusya, Amerika, Japonya ve İtalya harbe cirdlii takdirdi". il~llYl4 kıtaıt, 

lhtilill weya kıyamı, ne dersek diyellm. işle o facia kopar ve hfıdj:-.r etrıtfınd1tkl 

milletlerden hiçbiri da.vaya yabancı kalamaz. 
'1- Türkiye &'ttek harJkuJi.de ordusu, «erekse bütün anahtarları f'llnde 1o• 

tan eoğrafy:1. vazlyetile her iki grup nam ve .hesabına da hayati bir muUtfikltrw 
Herhalde o, s~eceil salı tayinde aldan mıyaeaktır. 

Okuyucularım! 

Didlselerln inkişaf seyrine •öre beni bu 7 maddt" ü~ertnde imUl1an t>diniı1 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



YE 

MASASI VE REFl'J 

Şehrin imar hilreketile beraber ba1· 
hyan ecnebi kelime lsUltl.sından. İstan .. 
bulu kurtar~k la.ıın1 gtldiğlni bir
kaç drf.l yazmtthm. Dun bir ıazctede 
•wetlllik• tabiri &"oıi.lme carptı. cYe .. 
llllk• kelimesini. evvelce beienmedf .. 

;taı creCujıt kelim ·i yerine- kul .. 
lamyoruı:, 11.ılbuki. aı bucuk turkçe 
itilen her munevver bilir kl. ye illik, 
tamamen ba ka manaya ıtlir. l\leseli: 

- B raz Yttilllk toplıyalım. dtrla. 
J'qllin mefhtım\l tclne l'iren maddth~r 
karlarda yetlıfe-n e~.ıomecl, hindrbaiı 

ve emsali nebaUardır. 
BerUJu. tercumeye kalkutıritcn bata .. 

7a duşunre. ben. kendi hcubıma. bu 
..ıaı.Jahlaruı frenkceıeri.ni.Jı Jpkaınna ka
rar verdim. 

UCl!Z BİRA VE 

-.oaı sto RASi 

Lüleburrazdan ban~ meklup. &'ond ~
:-.. bir okuyucum, bazı ,ık.ayetlct'inln 
aalmasını isOyor. 
Evvel . bu OkllJ'llClllll&. hakkımda 

"5~rdl.tl bii7i&k teveecühlen dolayı 

.... kkur edeyim. 
lfendim, mesele 1•: Bira ucuıladı G• 

... hyah, Lüleb•l'l'aıda ba meta bu.· 
lımamıyormUf! Halbuki, e1klden, I>•• 
•lı olduia devirde OOkmlllf., Yine Lti· 
lel:t•rl'aıda •Dolu sl•ara.eı ;rolnnll.11-
taıoısarıar ldaroolndea, Lilleburıua 
lılr vaıon bira ile bir v .. OD •Doıi ıı,o 

••ra~ı cöndermesinl rloa fftıim. 

lllSIRC' ARŞISIND 

J!Nİ TE ISAT 

Mı3ırca11w blkiye 1, l'a•eteıe .. de 
Fin• lazelendL Burumı belediye is • 
-lıik ediyor. Şarkkart leuinat, ten
vlral, tadlllt ve ıslahat 7aptlclıkhıı 

90llra. ~lı"1r("a11ı•tna bahk~dar, ka .. 
•plar. baeafter yerletttrllecekmlf! 
Zavalh Mlsıroarfl.Sı. bütün bu miiLSl'af
lar. bahltçllar, kasaplar ioin miydi?. 
Balbnki Gül7aj1, karanfU, pm akııı, 

•lnare ıölruL davul tozu, bu tarihi 
.. rtlY• ne kadar yak .. ıyordu. 

t~lddru, Mıu~a11w.n•~ taze ıellu
lenı ktna almaia &iden hanım nine~er 
lllacU. palamut, torik almata C'idecek-
lfp!. 

ŞEFLER 

Bir gaıctede okudum: Sıızl 11efle ... 
rlnden yedi mühim zat, şah i servetle· 
rini Amerikaya C'Ündermlşler .. Raka"D• 
Jar doiru i~t:, her birinin birka("a.r mil
yon Dilin Jirası varmı, .. Fakat, nazı 

Şt'rlerlnin servetlrrinl nakle lüıuıu 

C'ormelı:::rlnin bi.iyle bir zamana tesdtllil 
etmesi bir hayli manidardır. 

Acaba, Almanyada, alhn ve kıy .. 
metli m:ıden lhraçını menrden kanun .. 
lar yok mu?. 

Simdi. eski bır tiirin meşhur bir 
mısraı hatıramda canlandı: 

Altın, altın .•. Hayır oğlum, ıımdi 
demir devridll' 

Şairlerin bayalperett oldukları, ha
kikatlerden babtrdar bulunmadıkları 

muhalıi.kaklır. -·ızt', y1ne bir ba,ka 
mısra: 

Aldanmaki ıait· sozil elbette yalandır 

SİYASİ .\ffHARRİR 

OLACAGOl GELİYOR 

Şu son C'Ünlrrde, hepiniz &ibl, ben de 
siyasi yaıalara merak ardırdmL Bü
tüıa razetelerln dıt pollU.ka, siyaset, 
a kerllk mubarrirlrrlnin yaaılarmı, ne
fes almadan, ba ından sonuna kadar 
okuyorum. Fllnkl, bu zevatla meslek· 
da.fa• amma deylflerlmla ayrı .• Onlar 
ciddi, atırl>a!h. miilılm Politika dava 
ve meselelerlııl tahlil, tenkil, lqrlb 
ve tavaih edb'orlar. Bendeni:a ise, bln 
bir vekayl, blnblr bidlse ansmdaıı, O• 

kuyucularm hotana ıtdecek bet on a&• 

tır olkarabllmek lçln ter dökü7oru.m; 
lı;.ıJ.ı kırk. yarıyorum. Benim it daha zor. 
Zültüyare dokunmamak, kimseyi ür· 
kütmemek Jium .. 

Halbuki, siya i muharrirlik ne ko
lay şeımlş .. Hemen hepsi makaleleri· 
ae şöyle bqh7orlar, töyle bJUrl7orJar: 

«Dünya ook karışık .. Hadiseler bir 
muamma halinde .• Bunların lnkı.afmı 
beklemek 1.Uım.. Şimdiden kat'i bir 
hüküm verilemea. Zaman, he ... eyl l'ciıs
terecektlr.• 

Oh, ne ili memleket!. A, birader, 
bunun böyle olduiunu bls de blllyonu. 
Gömuru döküp senin cevezeUttnı ne 
diye okuyayım!. 

Benim de, bu şaklabanlık işini bı· 

rakıp, siyasi muharrir olaeaiım C'ell

yor. AHMED RAUF 

~ TAN: 

Ebuı&iyaude Velid lbtik&rla mücade 
lenin en ha1ati bir mesele oldutunu 
:li7Jlyerrk dlyer ki: .Memleketin ba.ıt

velıU ve dahUlye vekilinden başlıca 

belı.ledlii bbmet ı•~•n barpleki sut
htlmallere u..ıaktan yakından benı:lye
ltUectk her hareketi, her tqebbüsü 
birahmane ıu:rette ezmektir. G«en 
harp sonunda olduiu l'lbi, lbtJki.r va
alyetlerinden dalma l'ayrUürk. UDSW'4 

lar istifade etmişlerdir.» 

CVlllHV&in:T: 

• adlr , ·adi hidlselerin akışmı tah
lil ederek, ba akqı tanzim eden prt4 
ların ht'P böyle ml kalH&itnı soruyor. 
81ı- Danzi6 ylizönden akla ıelmedlk 

fedakirhklara katlanan HUle.r, Al
manyanm llayatı mevnu baluolduju 
aman nele.re katlanmaz. Demokrast-
111 yıkm.lk. için bu rejim kendi krn
llnt de yıkamaz mı? İ'I~ baıı faraal
eler ki. lnsanhiı sonsuz feli.ketlere 

..ıtriikler. 
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Ke rı kolunu tutarak büktü. 
PolG memuru hakıkaten çok kuv
vctlı bır adamdı. Tcmplar omzu
un kna halde sızlamasına taham
ııul eacmıyecek bır hale gelmişti. 
iJtız•erı dLOmanlandı. Polıs rr:cmur
ları Amerikan usulu mu~ıbınce, 
Tempları bayıltıncıya kadar uffe.
raş orlardı. 

T mpların kulakları vızlamağa 
b~ adı. Tam o sırada kai'ının zW 
çaldı Polıs müfettişi biraz gerile
dı. Arkadaşına: 

- Baııaçi. dedı, git bakalım kun-
d~? . 

Ke>trı eski muamelesine de\'am 
etmek üzere idi. Fakat kapının e-

it:nde müfc tiş Fernak görtinun
ce Peri çr.Jdld~ MU!ettiş, sahneyi 
ırorur gormez ne olup bıttığinı he
me an.amıştı. Yuzünde hıç bır 

8) ret ifadesi okunmuyordu: 1 
- 'e var? Ne o•uyor? diye sor

du. 
cAzız. i yakaladık. Valkros 

burada değilmiş. Aıruna bu deli
kanlı onun da nerede olduğunu 
elbet bıze söyler. Ben de zaten 
kendısını söy letmeğe uğraşıyor 
dum. 

F rı.ak kıoa, keskin dedi ki: 
- Badala! Bu adamı böyle sor· 

IU) a çek diye kim sana soyledi? 
Kes ri şaşırdı. Amirinden böyle 

Itır oz · iteceğıni hiç zannetmi • 
rordıı. 

- Ş<f, dedi, ben fena bir ış yap
llll~ orum kı .. Sorduğum şeylere 
eevap vermek ıstemiyordu. Sonra 

- .M. Zekeriya Sertel, Sovyet Rusya
nın Polon> ayı lşıallnln 1ebeblerlııl 

tahlil ~yior. Ne oluyordu? Sovyetler 
nazlzimle birleterek emperyalist mı o
luvermlşlerdl'! Sovyet Rusyanın bir 
ithama ra~ı olacatını kabul etmek 
mümkün driildtr. İlk C'Ünüıı kafalarda 
yarattıja bu zannı çok C'eçmedrn h& -
il.iseler halletU. Bu hi.dlseler arasında 
Polonyanın Sov7etler tarafından ı,.-a. 
linin hakiki sebeplerini bulabllirb. 

vAJdTı 

Asun Us •Gıpta edilen bir kusun 
serlevhalı )'azısıncla Türk - Rus dost
lu.Junun hlo deiifmlyen her zamanki 
mahiyetini tebanu: rUirdikten sonra, 
b11 doslluiıı vaktlle siyasi bir kusur 
C'lbi addeden bazı memleketlerin de 
şimdi kendllerlnde böyle bir kusur bıı
lanmam&iına tee Uf etmete bqladık
larını yazıyor. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın bar~ niçin 

alay etmeğe kalktı. Ben de tabıi 
numarasını verdım. Hemen gidip 
Valkros'u da yakalıyalım dıye faz· 
la \•akit kaybetmek istemedım. 

Fernak sükiıne•le sordu: 
- Siz polıs mektebınde işleri 

böyle ml ogrenıyorsunuz? Haydi 
bakalım, butün oıelin adamlarını 
uyandırınız. Bonaçi de gazetelere 
haber \'ersin. Komiser her halde 
bundan memnun olur. Belki de 
yerim sıze bırakmak iç n istıfa -
sınr \'erir. 

Kes\rı çoktan Templar'ın bılegini 
brrak~ \"e gerı çekilmıştı. Temp-' 
lar'ın bÖ) le birşey başından geç- : 
m<'mı t. İrı yarı polıs. birdenbire 1 

reçel çalarken yakalanan bir mek-' 
lep talebesıne donmüştü. ı 

- Şef, dedi, ne yapayım, ,·akit 1 

kaybetmek_ istemedim. j 
- Sen şımdı ın, bır taksi tut ve 

beni bekle. •Aziz• i ben alıp gö- 1 

türürüm. Ondan sonra da eve yat-. 
mağa gidersın. Sen de Bonaçi Val
kros'u burada beklersin. 

Daha ilk görüştügü zaman Fer
nak'a karşı hayranlık duyan Temp
Iar, onun maiyeti üzerin.de bu de
rece otorite sahıbi olduğunu bil
miyordu. Vaziyeti yoluna koymak, 
~in, bir dakika kiifi gelmişti. 

Kestri gerisin geriye ~ekildi. 
Bonaçi ir kenara çeklidi. Fırtına
nın uzaklaşmasını bekliyordu. 
Gözlerinde ışıklar yanan Fernak 

POLiS 
VE 

MAHKEMELER 

Sadık Anbar 
Memuru 

Uzun muddettenberi fahşhiı mü
essesede l"lzli e-izll hırsızlık yapan Bi
Jıil bmindekl bir C'Cncln muhakemesi
ne dün asliye birinci cezada bakılmış
tır. 

Orta mektep mezunu ve 20 yaşında 
otdutunu ve iki küçu.k. çocuk babası 
bulundufunu. 5öyliyen BIJil; tuhafiye 
eşyası üzerine toptan \·e pr-rakende 
muamele yapan bu ticarethaneye 4 
sene ev\.·eı ambar memuru olarak C"ir
mlştir. 

Bilil ilk zamanlarda muntazam me
saisi, sakin tavırları ile kendini pat
ronlarına sevdlrml!i; vaziftslne devam· 
da ı-österdii"J !ııedakat ve çah kanhj"ı 
onların takdirini celbetmi Ur. Kendisi 
ayni zamanda herkesin emniyeUnl de 
kaunmlŞ oldufundan kimse onun bir 
harsızlık yapabtltteiine de.tll; en kü
cük bir ihmalde bile buJunabilecethıe 
ihtimal verme.mittir. Bu yüzden; u4 
zun bir zaman evvel fabrika deposun· 
dak.I eş7alardan bauJarı C'l&ll C'blt kaJ'4 
bolup ortadan yok olmaya başla71nca 
hiç kimse bu marifeti sadık ve vaılte
tlnas ambar memurunun yaphfını ak· 
hııa bile ıettrmemlşllr. 

Falı.al ilk bınulıtı yav .. yav"' re· 
Dllerl tak.Jp et.mit, bu suretle de or
tadan ka7bolaa kUJll&fların yekina 
mühim bir yekiiııa ballt olunca mü· 
essese müdürlüiü aldıfı sıkı tertibat 
neUceslnde mecıhul hırsızı yakalat -
auşlır. 

Bir .-ece vak.ti; herkeste.o senra çı
kan sadık ambar memuruaan üseri 
aranmış ve beline aarılmq bir top kıı

mq buJunmu.ştu.r. Hınıs C'eno bUihare 
cürmünü itiraf elmlf ve mahkemede 
de tunlarısöylemlttir : 

- Aidatım u aylıkla evimi .-eçin
dlremiyordum. Onun için ıtzllce ve 
iste.miye 1 te.mlye hırsııhfa bqladun. 
Bir defa oaldıiım malt satm('a parası 
tath C'eldJ. Sonra bunu yenileri takip 
etti. Bıı hareketimden çok 111-anım. 
Fakat ne yapayım!. Olan oldu bir 
kere! .• 

l\ılubakeme hınız ambar memuru 
hakkında tevkif kararı verince BUil 
hünl'ür hünıür ailamıya başlamıştır. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Maarif müdUrü Tevfik Kut An
karadan dönmu~tür. * Hamal, kayıkçı ve arabacı bolük.
lenndekl idare memurlarının vazife 
ve sal;ihiyetlcri ınlihabı şekillerını gös
teren bır talimatname hazırl:ınm kta
dır. * Tıcaret eşyası haınallarına bir 
tip elbise yaptırtlacaktır. * Üniversitede ikmal ırutihanlarına 
yarın başlanacak, 20 bırinci teşrinde 

bitirilecektir. Üniversitenin açılma 
merasimi 31 birinci teşrınde yapıla -
caktır. * Koru;ervatuara yarından itibaren 
imtihanla talebe kayıt ve kabulu.ne 
başlanacaktır. 

. 
devam edildljinl soruyor. Bunu İtal
yan pzetelrrJ bir tiırlü anlamırorlar. 

Galiba ilhamlarını Berllnden aldıkları 
için .• Ayol !;uall yarı resmi Alm&n l'a
zetelert de soruyorlar. Ve harbin ida
meslndeld sebepleri Fransa ve. inıUte
renln izah etm~lnl istiyorlar. Halbuki 
hi.dlselerln seyri malümdur. Demok
rasi devletleri şiddeUi bir azim ve 
irade ile ite ı-lrl,miş bulunuyorlar. 
Harp devam edecektir. Ti nazllliln, 
yani büyüklrrln kUçUklrrt ezmesi hak
kı mailüp oluneıya kadar ... 

odanın ortasında dula maga baş
ladı. 

Tempların sapsarı ytiziıne ve 
omzundaki kan lekelerıne baktı. 
Fakat hiç ses tkarmadı. Keykel 
gibi yuzunden bir şey anlamak ka
bil degildi. Hatta Templar'ı tanı
mıyor gibi görünüyordu. 

Nihayet ·Aziz e döndü: 
- Haydi b<'nimle geliniz. dedi 

ve Templar'ı sağ'lam kolundan tu
tarak asansöre gotiırdü. Hiç ko -
nll!imadan aşagıya indiler. 

Kestri mahcup bir halde, a ağı
da. yaya kaldırımında kendilerini 
bekliyordu. Fernak. Tempları e>
tomobile itti ve memura dönerek: 

- Bizimle beraber gelebilirsin, 
dedi. 

Otomobil cenup sokaklarına doğ
ru otelden ayrıldı. Fernak otomo
bilin dibine gömülmüş, hiç birşcy 
konuşmuyordu. Teınplar da polis 
müfettişinin neler düşündüğünü 
merak ediyordu. 

Bu adam, bir defa kendisine ka
çıp kurtulmak fırsatını \'ermişti. 
Artık bundan sonra his mese -

lesi menuu bahsolamazdı. 
Evet, Fernak Kestriyi yüzüne 

karşı takbih etmişti. Fakat· bu bir 
şey ifade etmezdi. Templar mü -
fettiııle görıi.ştüğü gecedenberi, 
Nevyork zabıtasının başına epeyce 
gaileler açmıştı. Fernak'ın merha- 1 

isti'!'likte 11Abl6 ~ !nezaketsiz i~lE"-t:X•l!iıll.:..'4 
Sur'at - ~GmFU ı memurlar Amerikanın bitaraflığı 1 

1 Tediye muamelelerinin Yanlış zan ve zehaplar Halka kötü muamele Y•un: Al•m•d ~ukru 1
·· 'n:R 

1 
Amerik.ı t'umhurrrlc.;i Ruzvf'lt. «bi-

geci ktiril me m eSİ bi idi r. İ idi ı l\luhterem Dahiliye Vekili Faik Özl- edenler vazifelerinden taraflık• kanununun tadili l<in koııg-
. . .. . . .. , . . rak, Istanbula bu rler reH.,indr, ;!?eh- k 1 k reyi fe\.·ka.Iade J('tima• ça.-.ırmı tır. t:v4 
I~~ımlak ışlcrının sur atlc ~ı~ırıl- rin havaya. karşı mudaf.aasına ait bazı ÇI arı aca ''elki giindenberi içtima halinde bulu· 

ıne~ı ve halkın paralarının sur atle izahat verirken, muhim bir noktaya Dahaltye VckilL Faik Öztrak vi- nan kongrenin, bu ınrsele üzerinde 
v~rılmesi hakkında Dahıliye Ve- temas etti. Hepimizin kulaiına kadar 18.yete ve vilfıyetlere mühim bir bir karar vt'rip vermediği henüz ma-
~aleti_ ~elediyeye bir emir gön - 1 ırlen ı-ülünç bir zehap şuphe yok ki, tamim göndermiştir. lüm değildir. Fakat .ı\merika konc-re-
ermış ır. hukümetin kulatrna daha evvtl git- . sinin vereceği karar, Avrupa harbi ti-
Bunda; bazı )·erlerde istimlfık mi.ı; olmalıydı .. "itekim. bunun bOyle Bu tamimde daırci intihabiye· zerine büyük ölçüde müessir olaçalıt-

muameielcrının sür'atle bitirilme- oldutunu mutevuı ve halk<ı Vekilin lerinde tetkikler~ apan meb'usla- lır. 
mesi yüzünden halkın Cumhur sÖzlt"rindeo anlıyoruz. rın bir kısım vilayet ve kasaba - Kon,.renin 
Reisimize ve sair yük.sek makam- Faik öztrak diyor ki: !arda; idare memurları ve bilhassa 
!ara kadar şikayette bulunduk - - Halkın zihninde lı•mam, camı, küçük memurlar hakkında müte· 
Jarı anlaşılmakta ve senesi içinde sinema &ibi yerlerin sığınak ittihaz addit şikayetlere tesadüf et!ikle-
alınması lazım gelen bır gayrimen- edlldiil hakkında ıanlış bir zehabıo ri bildirilerek tekmil memurla -
kulün muamelesinin yavaş bir 'iC- yerleşmiş oldutunu işiliyorum. Fert- rın halkın işlerile ve dileklerile ya-, 
kilde gıtmesi hem halkın zararını lere tevecciıh edecek tehliktleri onle- kından alakadar olmaları, iş sahip-
\'e hem de senesi içinde sarfolun- mek için çalışlıfımız bir ırada bu !erine nezaketle muamele etme-
mayan ertesi sene bu maksat için tlbi yerlerde bir kütley• ttveccuh e- !eri kal'i bir lisanla istenmekte • 
para almağa imkan kalmamakta- decek tehllkderi evvelden diışünme- dir. 
dır. dliimbi ve yahut bu slbl Y••leritı sı- Tamımde şöyle denilmektedir: 

Binaenaleyh istimlak işlerinin fınak ittihazına elverVıll olmadığını <Halkın işleri ile ciddi surette 
ve tapu muamelelerinin biran ev- takdir elmediflmlzl zannelmek saf • alakalanmasını, halka iyi mua -
vel yapılması ehemmiyetle teb • dllllk olur.• mele e mesinı bilmiyen memurla-
liğ olunmaktadır. Bn vazıh ve sarih sozler, her türlü rın, vazifelerine devam kabiliyet-

izah ve tefsirden müslatııldir. Bir kı- !erini kaY'betmiş olduklarına hük-

Karacaahınet camii 
karşısındaki mezarlık 

sım vatandaşların. bava müdafaası medilerek hemen işlerinden çıka-
tecrübelerlnde sıtmak farzedllen u- rılınaları ehemmiyetle teblig a-
m111Di bazı blnalann, hakiki bir hava lunur .• 
taarruzunda da 1ine bu iş f('in kulla-

Üskiıdarda Karacaahmet camii nılacatı zannına düşmeleri bir saflel· 
karşısında dar ve metruk mezar- tir. Bqıin, iıç yaşındaki çocukların bl
Iık sahası vardır. Buradaki taşla· le havsalalarına sıimı1a.eak otan bu 
rın islerinden bazılarının tarihi molruz sıtmaklann, ballharpte de ba
kıymeti haiz olması da ihtimal da- kiki sığınak vulleslnl ıoreceklerlnl 
hilinde olduğundan Belediye bu düşünmek. muhterem Dahtılye Veki
t~Iarı başka bir yere nakletmeğe linin dedi.ti slbl, safdtılik olur. 
karar vermiştir. Nakil ameliyesi Bu mevzuda da, her zaman oldu.tu 
tamamlandıktan sonra arsa halini ıtbl, Cwnburlyot bi&kimıellne tam bir 
alacak olan saha peyderpey satı- ltlmal ve emniyetle bailanablllrlz. 
Iacaktır. Buradan geçen tramvay ) REŞAD FEYZİ 
hattı da burada çok keskin bir vi- =============== 
raj yapmaktad~. Bu virajın da 1 Mektepl< rin içinde ve 
düzeltilmesi muhtemeldir. dışında dis;plin 

-o--- Orta mekteb ve li.>eler içın ha-
İstanbul sergı'si z~lanan yeni disiplin talıMatna

mesi tekmil mekteplere teblıg <>-
Vali ve Belediye reisi doktor 1 lunmu.ştur. 

Lütfi Kırdar Taksimde yapıla • Bu ta1imatnameye g<ire, talebe 
cak olan sergi binasının biran ev- ; mektep içinde olduğu gibi mektep 
,·el inşası için elindeki bütün ve- haricinde de muaşeret kaıdele - 1 
saitle çalışmayı Belediye imar rine azami surette riayet edecek 
müdürlüğüne emretmiştir. İmar ve kahve, gazino ve balolarla iç-
müdürlüğü serginin projelerini kili çalgılı yerlere kat'iyyen git -
hazırlamai_a başlamı.ştır . .Sergi sa- miyeceklerdir. 
!onunda geniş bir konferans sa • 1 Bütün muallimler talebelerinin 
lonu ile bir de konser salonu ya • hariçteki harekatile de yakından 
pılacaktır. alakadar olacaklar ve bu hususta 

icabederse polisle de te~rıki mesai 
edeceklerdir. 

Mükeyyifat ve kumar oynayan 
talebe hemen mekteplerinden ko
gulacaklardır. 

Hamallar 
israr 

37 bin lirada 
ediyorlar 

Eski Denizbank hamallarının is
tihkaklarından birikmiş olan 37 bin 
lira paranın meydana ç>karılması 
için yapılan tahkikat neticesinde 
bu paranın 16 bin liradan ibaret 
olduğu Denizbank tarafından iddia 
olunmuştu. 

Halbuki hamallar dün tekrar 
alakadarlara müracaat ederek pa
ranın 37 bin liradan ibaret oldu -
ğ'unda ısrar etmişlerdir. Bunlar 
manifesto gümrüğünden çıkan ka
pı defter'erinin tetkıkini istemek
te \"e bu suretle haklarının 37 bin 
lira olduğunun anla ılacağını söy
lemektedirler. 

Müddeiumumilik icabederse bu 
defterleri tetkık ettirecektır. 

----0--

Ş i~ lideki umumi halti 
. , 
Istanbul belediyesi çok çirkin ı 

bir manzara ar:r.eden ve fena bir 
koku neşreden Şişli halasını yık- , 
tırmıştır. Bunun yerine bir bahçe 
yapılacaktır. 

----0-

Kad ın çöpı:üler 

-<>--- Beled,ye temizlik işleri kadro -
Kurbağalı derenin temizliği suna kadın supürkecilerın de alın-

Çocuga Hangi Kitabı 
Alalım? 

Bir çocuk velisi olan okuyucumuz 
A. D. yolladıtı mf'ktupta •unları söy
lüyor: 

Ku.rbağalı derenın tcmuıl<>n - ması .ızerine müracaat eden ka-
rnesine peyderpey devam olun - dınların mikları çogalmıştır. Sun-
maktadır. Fakat son gunlerde !ardan 20 tanesi alınm~ ve bilfiil 
bundan bir müddet evvel temız - ı;e başlamışlardır. Erkek çöpçü el-
lenen pislik çukurları yemden ko- ' bisesi giydirilen bu kadın süpür -
ku yapmağa başlamı'i'ır. Belediye keci~ere erkeklerden farklı olarak 
bu kokunun izalesi ıçın harekete ı ·bütün tulum giydirilmesi karar -
geçmiııtir. laştırılmıştır. 

«Cocuiumu bir hu.'lusi mektebe yaz
dırdım. Bir sürü masraf e.ttlm. imdi
den çah .. maia başlamasını temin itin, 
derhal kitaplarını aldırmak istedim. 
Mektep idaresine müracaat ettik. Bize, 
htnıu kitap llslesinln ıelmedlilnl ?tiıy
lediler. Halbuki, mektepler acdm"tır. 

, __ 

Kitap lı.teslnl bir balla evvel tes
bit etmek acaba, mUmkün deill miydi?• 

• 

Romanyadaki "Demir Muhafız,, lar 1 

Teşkilat nasıl k~rulmuştu? 
~~~~~~~~~~--~~ Vekiletin b~ it üzerinde titiz oldu4 

iunu biliyoruz. Herhalde, kitap Jlstf'· 
sinin daha fa:da reclkmesine mey 
dan verllmf'z, ümidindeyiz. t.:uk A
nadolu tehlrlerlnde.11:1 mrkteplere kl
&ap sevki ve saire de rözonünde tutu
larak, işin daha çok C'eclkUrilmiyeceil 
muhakkaktır. 

İhtiyar şairin genç şakirdi halkı yahudiler aley
. hine tahrik ederek muhitinden kuvvet almıştı 

BURHAN CEVAD 

metine iltica e!meği bir saruye diı
şünmüyord u. 

Zaten vücutçe kendisını o kadar 
zayıf hıssediyordu kı, kımıldıya -
cak halde değıldi. Her halde bek
lemek lazım gelıyordu. 
Eğer bu mucadeleyi kaybederse, 

\"İne dudaklarındakı tebcssümiı 
kaybetmemege çal~acak, fakat ar
tık mücadeleye de devam etmiye
cek, dinlenecektı. 

Fernak'ın yolu degıştirmek için, 
şoföre verdiği birkaç kelimelik 1 

emri bi'e işitmedi. 
Nihayet araba durdu. İndiler. 

Templar emnivet müdürlüğü bi
nasına getirilmemiş oldugunu gö
rünce hayret ı~inde kaldı. 

Fernak memura döndü: 
- Ben burada oturuyorum, de

di, ısticvabı ben yapacağım. Şimdi 
sen git. Yarın raporunla beraber 
gelırsin. 

Tekrar ·Aziz• in koluna girdi 
ve yürüdü. Kestri aptal aptal oldu
ğu _yerde kalmı.ştı. Polis müfettişi
nin apartımanı en alt katta idi. 
İçerisi zevkle dö~enmişti. Raflar- j 
da hepsi de o.kunduğu anlaşılan · 
sıra sıra kitaplar duruyordu. Temp
Iarın hayret ettiğini gören Fernak: 

- Ben kitap okumaktan çok 
hoşlanırım, dedi. 

Şapkasını bir san.dalyanın üze -
rine attı ve gidip bir \'İski şişe -
sini getirdi: 

- Sıl3adınız zannederim, dedi. 
- Bir kadeh liıtfederseniz. ha -

kikaten çok memnun olurum. 

{Devamı var) 

Romanyadaki itti suika.sdin tafsilıi· 

tına dair &elen le-IC"raf haberlerlnt O· 
kudunuz. \'ak.'anın bundan sonraki te· 
sirleri, neticelt-rl ne olacaiı da rOrü -
lecrktir, Suika!idln anını olarak «de
mlr muhafız• teışkllıihna mensup kim
selerden bahsedllme~ı bu teşkllat.a dair 
bilinen ne varsa hahrlatma~·ı İ<"aP el· 
Uriyor. 

Yahudi altyhtarhğı Romanrada her 
vakit vardl. Fakat bunu siya ı bir mes· 
lrk "" kanaat halinde mt'yd•na kı.ty • 
mak Aleksandr Koıa ismtnd"ki air, 
edip. muharrir tarahndaıı ileri surül· 
mu.'>tur. 

Ge-çen on dokuıun<'u a!';rın ikinei ya
rısında dunyaya ,relt'n \.lt>k~andr Ko· 
u çok ya.şarnış ,.e kendl!ılnin nüfuz ve 
tesiri Roman1ada az miıhim olma .. 
mı hr. Öyle ki llltlrrin l"ahudl dıiş • 
manhğını blr meslek halindt· ortaya 
koymasından çok rvvel bu Romanyah 
şair onu kendi memleketinde telkin 
etmişti. Koza uzun zaman hayalpt"rest 
bir adam, imki.nsız eyltrle ui"r;4Şan 

bir zavallı C'ibi ıOrulmek i<stendl. Fa
kat e\'\'f'l hiç olan niıfu.z ve trslrl C'it
ırlde bü~·üdUtü z•man hal ve ktyflyet 
de deii.şmi~tir. 

Ancak ihtiyar Kozanın fikir ve ka· 
naatını ateşle mudalaa edecl'k, filtyat 
sabasuıa .-eçere.k teşkilat yapıacak bir 
adam da nihayet çıkmqh. 

Onun dediklerini dinltyen, senelerce 
onun nazariyatını benlmsiyen bu a-
dam Kornellus Kodreanu olmuştur. 

Kodreano Komanyada dotmaş be de 
annesi .ı\lmandı. Babası da Lehistan-
dan ı-elmlştl. 19!3 de daha yirmi iki 
Y&flarında ve Yaş İ.lniversitesl talebe
sinden C'enç bir dellkanh iken Yahu
diler aleyhindeki cereyana karatm.q: 
bulunuyordu. Aletli dellkanh bu ce
reyanda öne cetmek istiyordu. Nlha-
J'et bir aiımayif Hnasında arkadaş .. 
larlle beraber yakalanarak şlddetlr ce
zalandırılmak istendi. Fakat bu vak'a
nın ·akisleri büyük oldu.. Bundan son
ra Yabudl aleıhtarııtı eksllmemif, art-

mışhr. Kodrtanu mahkemede nihayet 
beraa.ı etmiştir. Ondan sonra Fransa4 
ya ıitmi.ş, bir taraftan Grrnvil Üni· 
verslt'"sinde talıslllne devam ederken 
diler taraftan ela hayatını kazanmak. 
için amelelik etmeit başlamqtır. 

Aradan zaman l'eclyor. Genç Ünl -
versiteli tt"krar mt"mltkeUne dönüyor 
\•e t"kllata 1"irl,ivor. Yahudi alty -
hindr ve son dere<"e milli olan bu 
t"kilaC.uı adı ·llf'lek ~likatl» olmuş

tur. Fakat bunu :'.\lanyo hukümeti son· 
radan daiıLmılhr. Kodreanu da başka 
bir t~kilat \'ÜCUd<" (etlrmi_ttlr. 

lJ,unwı adıua •demir muhafız• de· 
mişhr. Bunu da Duk;ı Başvt'kil olunca 
datıth. Fakat çok l"t'C:mt'dt'n Nlknla 
Konstantinesko i.9mindekl l't.ne bir ta· 
lehe tarafından başvekil Duka katle· 
dilmi,tir. Bircok kimself'r tevklf edll
miş. demir muhafız teşkllahnıu men· 
supları aleyhinde takibala ı-lrlşllmif, 

lakin cinayrtte methaldar olan asıl 3 
kişi mürbbet aiır hizmet cezasma ui· 
rahlmış ise dr 49 kl$1 beraat etmltUr. 
Bunların arasında Kodreınu da va•dı. 
Demlr muhafız teşkllah daiıhldı. Fa
kat yine başka bir ad takındı: «Her -
teY memleket ıcln!.a Bu adı alan tet
kllıihn rubu yine Kodreanu idi. Fakat 
ubirde başka bir reis intihap etmlt
lerdi: General Kanta Gö&en. 

Nihayet Kordeanunun ve arkadq .. 
larının trvkil edildikleri, yeniden ta
kibata uiradı.kları da sonra öirenildL 
Nihayet Kodreanunun bir rece bulun
duiu hapishaneden bq~a bir yere nak
ledilirken çıkan bir vak'a esnasında 

öldürüldütü de anlatıldı. 
İhtiyar AJeksandır Kounın kendi 

flklr ve kanaatlerine C'Ore yetlştirdiit 

z17al çehreli, fakat keskin nazarlı C'enç 
X.odreanunun tarartarları arasında yal
nu ismi ve hatırası kalmıt deniyordu. 
Son leci vak'a. demli'"' muharız tt>Şkllih 
mensupları tarafından yapılmış oldu
funa Kore bunlar faaliyetlerine C'izllce 
devam ediyorlardı d•melltlr. 

ALİ K.EMAL SUNMAN 

tetkik t"tU~I bitar.alhk 
kanunu, bilindii:I gibi. muharip dt"v • 
le-tlere silih \•t. harp malzemesi satıl-

masını menetmektedir. Gerek Alman
ya ve gerek demokrat devletler bu 
kanunun hükümlrrint tabi olmakla 
btraber, hakikatt.fo kanun, İnrtıtert'nln 
ve mütteltklerinhı aleyhine Rt'li<'e ver
mekted.i.!'. CUnkü İnclltere "·e mutte
likleri dcnh:lere hiklm bulundukla -
rından, ~\.merJkadan sahn alabllt'cek
leri silih ve harp malzf'meslnl kendİ 
memleketlerine laşıyabilt'cekle.rl halde 
Almanya bunu yapamaz. Devletler 
hukukunun ahkılmı, bitaraf katan 
memleketlerin muhariplere sllih ve 
harp malzemesi satabilmelerine müsa
ade ettJil halde, Amerika, kendisine 
mahsus bir takım sebeplt'rle, bu dev
letler hukukunun bu prenslplerinr- la· 

mamile maküs olarak bu nevi (':fyanıa 
satılmasını bltarafhk kanunlarUe me
netmiştir. İşte şimdi bu kanunların ta
dili bahis mevzuudur. 
Vaşlnıtondan blldlrlidltlne ıöre. se

ki• kadar. tadil teklifi vardır. Bunlar 
arasında Cumhurreislnin teklifi ,u 

dört prenslpe dayanmaktadır: 
1- Sllihlara konulan memnulyetiA 

kaldırılması. 

Z- Harp mıntakalarının tahdidi. A
merikan vatandqlarının ve remlleri
nin buradan uıak kalmaları. 

3- Harp edenlerin kendllerinr hl· 
zumlu olan maddeleri kendi vasıta -
larlle temin etmeleri. 

4- Muhariplrrt kredi açılmasının 

ment 
Bu dört pren.stpin bJlha.ssa blrlncis' 

ve dördüncüsü ehrmmlyr-tlldlr. Ve 
bUC'iınku şartlar :ılhnda bunların ka· 
bu.lü, İnı-iltereye ve mütteftklrrint' yar· 
dım edecektir. Birinci prenslpin hanı-t 
noktadan ;,·ardımı olacaiı meydanda· 
dır. Almanya, memnuiyetin kalkması
na. rafmen, nakledemtyeceti clhetle A· 
merik.adan !iilıi.h ve harp malzemesi ~
hn alamıyacakhr. Muhariplere krrdl 
acıtmaması mı;o:st'lr5int" relln<"e; bunun 
banırl noktadan inctıte-reye ve Fran
saya yardımı ola('ağını anlamak için, 
bitaraflık. kanunlarından b ka Ame
rikaya borcu olan devletlerin Amerika 
piyasasından borç para tedarik t'lme
lerini menrden Johnson kanunu l'&r· 
dır. Amt'rikanın b\ıyuk harpten sonra 
İnl'iltere ve Fran'>a.dan külliyetli mik
tarda alacaiı kalmışh. Bu devletler, 
Almanyadan tamirat borcu namı al
tında para alırlar ve bor("larını Ame
rikaya tediye ederlerdi. Almanya 1931 
seneslnde tamirat borcu namı .altında 
tediyatt.a bulu.nmıyaeatını bildirince. 
İngiltere ve Fran"!a da Amerlkaya 
borçlarını ödemedHer. Ve Amerika hü
kıimetl bu borçlar ödenmedikçe, bu 
devletlerin Amerika piyasalarından 

bortlanmalarını menedt'ıı bir kanun 
yapm11hr. 

İqUte.re ve Fran!l&da bol para mev· 
cut oldutundan eier bitaraflık kanu
larının yalnız sllih ve harp malıemesi 
satılmasını memnuiyet altına alan hü· 
kumleri ili'• edilecek olursa, bu dtv
leUer, Almanyaya karşı bUyıi.k bir fa· 
ikiye& elde etmı, olacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Feribot projesi 

Nafıa Vekaleti Haydarpaşada 
yapılacak feribot iskelesinin pre>
jelerini tamamlamıştır. Bu proje
lere göre iskele Kadıköyle Hay -
darpaşa arasındaki koyda yapıla
caklır. Yenikapıdan gelecek ferı -
botlar burada iskeleye yanaşacak 
ve taşıdığı vagonlar tren hai tına 
bağlanacaktır. Buradan ', 10 me
yı!li olmak üzere bir yol yapıla -
caktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

İçinden Sigara Çıka 
Ekmek 

Kocamusia.fapatadan bir oku .. 
yucumuz yasıyor: 
cSemUmlı.de blr fırın var. Hrr· 

kes bu fırından ekmek alır. Fakat 
nedense bu fırında temlzllte hlo 
dikkat edilmemektedir. Dün yine 
bu fırından aldıiımız bir ekmr
iln içinden s~ara çıktı. Bundaa. 
evvel de kıl ye saire tıkıyordu. 

Fırınların dahili temlzlllı.lerl 

bahsinde de bf'ledlye kon&rolunua 
çok titiz ve hassas olması lisım 

cellr. Böyle ekmrklerinln içinden 
sigara ve qire çıkan fırınların ha
mur i lertnl temb tutmadıktaruı& 
hükm•tmek li.a.mdl.9. Bf'nt·t- bu. 
nevi fırıncllan baJkm "thhaU na
mına cezalandırmak da ~k 7e
rlnde olur. 
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General lngr 
Son 24 Saatt~ 

' 
~Neler Oldu ? _ ~ ~ EN SON DAKiKA Kafes Arkasında 

• .. .. ~ . ..s..-........................ ... 

k k d ı k Hitler Ga. p cephesinde p A .k k f go .. ru·· ştu·· g" u·· l l e orduları sabık baş uman anı nası aç• Polonyanın taksimine devam at merl an On eranSlnln mese e er 
lığını ve Pariste teşkil olunan Çek lejiyon- edilm ·ktroir ... Şimdiye kadar mu- Panama 24 (A.A.) - Konerans 1 kalan _memleket konomilrının hi- ı karşı koyınakcır. Filhakika Ame-

w } kave t etmış olan Polo'.'lyanın bu f d h ll . . bed maycsı. • rikan mallarının İngiltere ve Fran-ı }arının ne olacagını an atıyor muka,·eıneti de zayıflamaga baş- tar: ın an a edılmesı ıc.a en saya ıhracına mani olmak maksa· 

Geçen temmuz ayında, köylü ' bir !eıyon teşkil ve müttefiklere 
Yafetinde bir ada.:-, Alman hı- ı karşı harbetti. Sonra Fransız eep-

lamışt.r. Lembcrg şehri duşmüş- aşagıdakı yazılar başlıca uç me- 3 - Su hun muhafazası. dile Almanlann denizaltı korsan- ı 
tür. Varşova ve Modlin el'an rcıu- seJe hakkında, muhtelif murahhas fülha sa bu son nokta, birinci lı~ına girişmeleri ihtimali vardır. 

Yesinde bulunan Moravyanın hesınde, Tirolda harbe girdi. 1930 J 

in köyüne gelmiş ve sabaha 
1 

da fırka kumandanı, bilahare de 
şı Polonya hudut bekçilerinden Çek orduları ba -kumandanı oldu. 

kavemet etmektedir. Sovyetler heyetleri arasında dün akşam tam maddeye sıkı sıkı bağlı bulun - İyi malumat alan mahfillerde e
Vilno ~ehrini Litvanyaya vermeğe bir anlaşma hüküm sürmekte idi: maktadır. Çünkü Amerika millet- sas meselelerin sür'atle halledile-
razı olmuşlardır. Rus ordusunun 1 - Muhtelif Amer;ka hüku : !erinin. başlıca hedefi, yabancı ceği \'e konferaru; mesaisinin bil -

Ududu geçmesine müsaade iste - Şimdi Pariste bulunan General ışgal ettiği yerlerde, Sovyet eko - metler, arasındaki deniz münaka- meırleketlerle yapacakları ticari hassa muhtelif teferrüata ait me-
nomik sisteminin tatbikine baş.- !atının himayesı, ışlere muharip memleketler tara- seleler üzerinde temerkuz eyliye-tı. İnı;:r, Fransada bulunan Çekler -

llı~keiler, bu köylünün Çek or- den mürekkep bir lejyon teşkil 
.Jarı sabık başkumandanı Gene- ediyor. Kendi.>ile görüşen bir 

lanmıştır. Polonyanın Rusya lehı- 2 - Ihracat tahdidatına maruz fındar ,·uku bulacak müdahaleye ceğı beyan o!unmaktadır. 
ne taksimi geniş Alman tabakaları M •• f •k d } } h b • b•ı• 1 ? 

1 İngr olduğunu a!'lamakta ge- Fransız meslekdaşa, Çek lejyonu 
iiltınediler. hakkıda malumat vermiş: 

arasında hayret uyandırmıştır. utte 1 ev et er mu are eyı nası kazana 1 ır er . 
Almanların Lehistanda verdik-

1 BiR ÇEK KAHRAMANI 
l~r. Çekoslovakyada çok tak - - Bu lejyon 8,000 Çek gönül -

lüsünden mürekkep olacaktır. Bun
t olunan ve sevilen bir şahsi - !arın 600 ü Belçikadan, 800 ü İn-

1•ttir. Aslan Bohemyalıdır. 19!4 de giltereden gelmiştir. İçlerinde 
Vusturyadan kaçarak Sırp ordu-
nda gönüllü olarak hizmet etti. topçu. piyade ve sijvari zabitleri, 

-i'Ini y~ında iken mülazim ol- kumandanları vardır. 600 de tay-
u. Sırbiyenin Alman orduları ta- yarecıdir. Teşkilatımızı bitirince 
l\ıından işgali üzerine Rusyaya garp cephesınde İngiliz ve Fran -

ti. Esir Çeklerden mürekkep sızların yanında yer alacağız. 

••••• 
atikanın bugünkü vaziyeti nasıl? 
ltoma - İtalyanın pay.tahtı bey-) 
~lınilel vaziyette şayanı dikkat 

,it' hususiyete maliktir. Çünkü l.
~a payıtahtında ayni zamanda 
1•tikan da vardır. Papalık müsta
l bir hükümdarlık olarak bulu- ı 

lıııyor. Bu hükümdarlığın arazisi 
•lnız 66 hektarlık ise de istikbalin' 
anlarına. karşı tedbirler alın - ı 
ına lüzum görülmektederi. 0-

1\ın için katolik kilisesi devleti de-ı· 
k olan Vatikan da İtalyada a
an korunma tedbirlerine iştirak 

~llıektedir. Mesela icabeder de 

leri zayiat 150,000 ölü ve yaralı 
tahmin edilmektedir. Ayni zaman
da 600 tayyare ve 700 tayyareci 
kaybetmişlerdir. 

Hitlerin Polonyadan garp cep
hesine geçmiş olduğu zannedil -
mektedir. Almanlar harp esirle -
rini ziraat işlerinde, madenlerde 
ve fabrikalarda çalıştırmağa baş
lamışlardır. 

Alman <rl!nerali Fon Friç Var
şova önündeki muharebelerde m1k
tul düşmüştür. Hitler'in emrile 
milli cenaze merasimi yapılacak
tır. 

İtalyan Başvekili Musolini, Po
lonya faşist murahhasılarını ka • 
bul ederek bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki: •Yalnız Avrupanın 
değil, bütün dünyanın haritasını 
değiştirecek harp nihayet buldu
ğuna ve bütün Avrupa bilfiil mu
harebeye girmediğine göre, sulh 
teşebbüsü zamanı gelmiştir .• 

Paris gazeteleri bu nutuktan 
bahsederken, demokrasi devlet -
!eri tarafından Almanyaya karşı 
çizilmiş olan yoldan inhiraf edil -
miyeceğini, nazizm ortadan kal -
kıncıya kadar mücadeleye devam 

Londra 24 (A.A.) - Scrutator, 
Sunday Teimes gazetesınde: . Mu
harebeyi nasıl kazanmalı?· b~lığı 
altındaki yazdığı başmakalede, 
Fransa ve İrı,giltere için garp cep
hesinde alelacele her türlü taar
·ruzdan tevakki lüzumunu izah et
mekte, bununla beraber pasif bir 
müdafaaya çekilmeleri lazım gel
diğini kaydetmektedir. 

Muharrir, Almanyanın müdafaa
da kalarak ve İngilizlerle Fran -
\Sızlan hücuma zorlıyarak muha -
rebeyi bitirmek arzusunda oldu -

ğunti yazdıktan svnra ;;unları söy- ı 
lüyor: 

cSeri bir zafer umidi müttefik- \ 
ıeıin arzusuna mu,·afık olmakla 
beraber. ağlebi ihtimal bu, takip 
edilecek hattı hareketın en teh -
likelisi olacaktır. Müdafaada ma-
j[no hattı, geçen cihan harbinde 
İngilizlerle Fransızların tuttuk -
!arı herhangi bir hatııan ı:ok daha 
elverişlidir. 

Zafer, ayni zamanda denizlere 
mutlak surette hakimiyet esası 

üzerinde mılessistır. Denizleri Al
man denizaltı gemiıerınden temız
liyecek olan İngiliz donanmasına 
tamamile itimat edilebilir. Fakat 
bu denizaltı gemilerinin sayısı, es
ki cihan harbindeki sayıdan faz -
ladır. 

Almanlar büyük bir muharebe
yi kazanamıyacaklarına yüzde elli 
inanmı~lardır. Uzun zaman muha
rebeye devam edersek, bu suretle 
zafe;·in yarısını kazanmış olaca -
ğız. işte müttefiklerimizin tabiyesi 
bu olmalıdır 

İspanyada bir sınıf daha terhie ediliyor 
Bourgos 24 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi, dün akşamki toplantısın -' 

Bitaraflar Almanya 

da 1937 sınıfını yani 50.000 ki~iyi 
terhis etmeğe karar vermı~tir Bu 

ile ticaret yapmakta 
Londra 24 (A.A.) - İstıhbarat ı sinden geçse bıle kabil olduğu tak

nezaretinin kaydettigine göre bi- dırde zaptetmek hakkına maliktir. 
taraflar, Almanya ile ticare_t yap- İngiltere bu hususta daha fazla ' 
mak hakkı~a tamamen. s_ahıptir • ileri gitmemektedir. 
!er. Fakat Ingıltere hukumetı de · . . 
be nelmilel kanunlar mucibince Almanya ıle bıtaraf memleket-
k~ak olduğunu ilan ettiği eşyayı, !er arasındaki iktısadi münasebet-
bu eşya bitaraf memleket arazi- !eri tanzim iddiasında olmadığı 

suretle ik. .rııf V•· 1940 sınıfı si -
lıih alt•nda kalacaklardır. 

serbest iseler de ... 
gibi, bitarafların da ticari hürri· 
\'etini tahdit davasında değildir. 
Bununla beraber, bitaraf memle
ketler müşküllere maruz kaldık • 
!arı •akdirde İngiltere hükumeti 
onların ihtiy~larını teveccühle 
nazarı dikkate almağa daima ha
zırdır. [!eeleyin canavar düdükleri ça

""Sa Papa da dahil olduğu halde 

Vatikanın bütün sakinleri ışık -
!arı söndürmek mecburl;<etinde
dirler. Papanın muhafızlarına da 
gaz maskeleri verilmiştir. Vatikan 
üzerinden tayyarelerin uçması bey
nelmilel kaidelere göre yasak e-1 
dilmiş ise de harp halinde buna 
riayet edilmiyeceği besbellidir. Fa
kat bu kaidenin zaten Papalık a
razisinin müstakil olduğunu an -
!atmak için konmuş olduğunu yok
sa harp halinde ve biUıassa gece 1 

vakti buna riayet edilip edilmi - 1 
yeceği şüpheli bulunduğu söylen -
mektedir. 
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12 ADADAKİ İTALYAN 

Dikili zelzelesi 
Ölenlerin °miktarı 120 ye 

yaklaştı 

İzmir 24 (Hususi} - Dııcilı \'e 
li>,arındaki zelzele faciasına kur

ıı gidenlerin cesetlerinin çıka. -
lınasına devam edilmeıctea.r. Iz

hastanesine g~tirlleıı ağır ya
llardan 18 yaşında Ayşe de öl

'lİ§tür. Şimdiye kadar ı:er.·k er.
~l altından çıkarılan, gerek has-
nelerde ölenlerin mik' an yüz 

1_rıtıiye yaklaşmıştır. Köylerdeki 
:"Yıplar henüz tesbit edilmemış
tr. Yalnız Dikiliden 83 ceset çıka

llı ıştır ve 28 kayıp vardır. Kı -
!ayın gönderdiği üç yüz ı;.adır 

le ltlenınektedir. İzmirde bir iane 
~teri açılmış ve imdiye kad~ 
lıt O lira toplanmıŞ•ır. Zelzele ara

a hala devam etmektedir. 

İşgal m~tak;larında 
ltoma 24 (Radyo) - Kızılordu, 
~az Rusya ve Ukranyada temiz- j 
~arekatına devam diyor. 

Hindistan mallarınin düşman ASKERLERİ 
eline geçmesine mani ola- Deyli Ekspres gazetesi, İtalya 

cak tedbirler hükumetinin Ankaraya musliha -
Simla 24 (A.A.} _ Başlıca gı- ne fikirler beslediğini göstermek 

da maddelerinin ,bitaraf mem!e - Jçin On iki adadaki kuvvetlerini 
ketler kanalile düşman eline geç- ~ulh zamanı kadrosuna indirece -. 
mesine mani olmak için hükumet, gını :e buralar?akı faz1a askerlerı 
Yakında Britanya haricindeki mem- almaga basladıg•nı yazmaktadır. 

••••••••••••••• 1 ••••••• 1 ••• 

leketlere ihraç olunacak eşyaya 
mahsus ruhsatname usulünü tesis 
edecektir. 

Haber verildiğine göre ruhsatna-,· 
meler, bütün Amerika memleket
leri, Mısır, Japonya ve Çin de da- 1 
hi! olduğu halde hemen bütün As
ya memleketleri için fevkalade k0-
laylıkla verilecektir. 

Bitaraf memleketler için verile
cek olan ihracat ruhsatnamele -
rinde mal miktarının normla za
manda bu memleketlere ihraç olu
nan mal miktarını tecavüz etme
mesine dikkat edilecektir. 

-* B1r şirket belediyeye müracaat 
ederek yarım milyon lira sermaye ile 
kömür depolarL tesis etmek istediğini 
bildirmiştir. Yeni liman vaziyeti he
nU.z malüm olmadıgından müsaade e
dilıncmiştir. 

Üsküdar 

tenzilat 

tramvaylarında 

yapılamıyor 

Üsküdar ve Kadıköy havalısi halk 
tramvayları idaresinde yapılan 
tetkikler neticelenmiştir. Bu tet
kikler neticesinde tranway idare
sinin ancak masarifatını karşıla -
yabilecek bir varidat temin etme
diği ve hatta borçlarını dahi vere
mediği anlaşıldığından Kadıköy ve 
Üsküdar halkının bilet tenzilatı 
yapılamıyacaktır. 

ZAYİ - İstanbul Belediyesinden al
dığım 682 sicil No. lı ehliyetimi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan e~kisinin 

hükınU yoktur. 
Feriköy Sular İdaresi saat 
atelyesinde tornacı Refik 

BUGÜN Aşk - Heyecan - Arkadaşlık - Fedakarlık Tamamen 
e Görülmemit derecede heyecanlı renkli 

iP EK Kana tmİ~·""j~·; anla r Fransızca 
Sinemasında Bugün saat 11 ve 1 de tenzllitlı matineler Sözlü 

Ve .. Bundan sonra konuşmağa b~lacıık. Bana 
tden, manzaralanr güzelliğınden, musikıden, 

1ebıyattan, Avrupada gezdigi ve beğendıği şehir
'den uzun uzun bahsetti. Benim Türk olduğuma 
r türlü inanmnıyordu: 

- Hayret ediyorum. Sız bır Türk kadınısınız 
•- Türk iyede, demek böyle kadınlar var. 

D:yordu. Biçare adam Turkiyeyi ye Türk ka
ll>lacını hala Viyar.a kapılarını saran } enh;erilcr 
'•nncd:yordu. 

- - Sizı bu halde gordükten sonra h.ç şüphe 

•lı. ıd, gelecek yıız konjemi İstanbulda geçire -
&ım .. 
Dedı. 
- Türkleri ne kadar yanlış tanımışız .. 

D.ye üstüste •eessiıfler etti. Maamafıh, çok 
eak kanlı, genç, güzel bir adamdı. Öyle temiz 
görünüşü, iıyle saf bir kalbi vardı ki.. Güneş 

ıtıp, ortahk iyice kararıncıya kadar konuştuk. 
- Yemeği beraber yemekliğimize Prenses 

4,ltetleri müsaade ederler m•?. 
bedi. Çarçabuk an'.aşm~. konuşuşlarımızdan 

1' !anmıştık. Biraz, olur mu.. Olmaz mı? .. Fılan 
·ıııekle beraber, kabul ettim. 

- Emredersiniz burada sen-is yapsınlar .. Meh-
I n Var. Napoliıun geceleri 411 akşamlan ka-
<r nefis!. 

Dedı. 

- Nasıl ısterseniz? 

Bir an sonra .. Onunla beraber balkonda ye
mek yıyor, konuşuyor, iarap ıçiyorduk. O, çok içi
yordu, bana da boyuna kadehini uzatıyor: 

- Henüz bir şey içmediniz .. 
Diyor, •çiyordu. Yemek belki üç saatten fazla 

ürdü. Her şeyden konuşuyorduk. Bana bir par -
çacık hayatından. genç, kendisi için ıdeal bılerek 

se\•diği fakat evlenemediği bir kızdan bahsetti; 
rın.ınla geçirdıği ıztıraplı a~k gün ve gecelerini 
anlattı, anlattı!. 

Eir ara, bana da: 
- Kocanız size nazaran çok yaşlı .. 
Dedi. 
- Tam yirmi sekiz YaıJ farkımız var .. 
Dedim. Hayretle: 
- Oo .. Bir ömür farkı! 
Dedi, ilave etti: 
- Siz de pek mes'ut olmamalısınız? .. 
Bu hüküm ve .. Bu suali ile bütün yaramı nli

terlenıiş, kanatmış, ve .. Ortaya açıp saçmış olu -
yordu. Bundan sonra, ben de fazla içmeğe baş -
!adım. Zaten, paşa ile şarap, şmapanya içmeğe alış
mıştım. Fakat, viskiye pek ağız uydurmuş de -
ğildim. 

{DPvamı var} 

RADYO HABERLERİ 
Taarruza Ruslar da iştirak 

edecekmiş 

Paris 14 (Radyo Paris Mondi -
yal) - Varşovadan bildirildiğıne 
göre, Almanlar, şehre kat'i taar -
ruzu Rus kuvvetleri'e birlikte J 

yapmıya karar ver.ıniştir. Bu kuv
vetlerin vürudüne intizaren şehre j 
taarruzdan vaz geçmişlerdir . l 
Amerika, Sov}etlerle ticaret 

muka'\elelerini bozuyor 
Paris 24 (Radyo Paris Mondi -

yal) - - Nevyork Herald Tribün 
gazetesi, Birleşik Amerika hüku - ı 
metinin, Sovyet Rusya ile .:ılan ti
caret mukave~elerini bozacağını 
yazıyor. 

Amerika Ata~emilitcri iki 
Amerikalıyı arıyor 

Paris 24 (Radyo Paris Morıdi -
yal) - Cernoti'den bildiriliyor: 1 
Birleşik Amerikanın Varşova se - ı 
fareli ataşemiliteri bugün Polon -
yaya gitmiştir. 

Ataşemiliter, hayat ve mtma•- 1 

!arı hakkında haber alınamıyan 1 
iki Amerikalıyı arıyacaktır. Bun
ların birisi, Şıkago Deyli Niyöz ga
zetesinin muhabiri Mösyö Mov -
rer, diğeri Amerikanın Varşu\•a 
konsolosu Mösyö Morton'dur. 

Yeni torpil tarlaları 

Lordra 24 (Radyo) - Dük dö 
Gluçeşter Fransadaki kıtaata iltı
ha ketmek üzere Londradan ha
reket etmiştir. 

Paristeki İtalyan sefirinin 
teınaRları 

Parıs 24 (Radyo Paris Mondi -
yal) - Hariciye miısteşan bugün 
İtalya ve Belçıka sefirledni kabul 
etmiştir 

Bitaraflık lıiyıhası lıuA"ün 
kongrede 

Pans 24 (Radyo Paris Mondi -
yal) - Bitaraflık kanun ur Jn ta -
dili hakkındaki layihanın pazar -
tcsı gün.ı (yarın) kongreye ve -
rilecegi Vaşingtondan bildiriliyor. 
İngilız ı>r~nsleri Fran~ız 

cephesinde 
Londra 24 (Radyo) - Bahriye ı 

lortluğu. şımali garbide, Nokastel 
ile Hu! sahillerı boyunda torpil 
tatlaları ,·ücude getirildiğini bil
dirmektedir. 

General Fri,; öldü 
ParI.> 24 (Radyo Paris Mondi -

yal) - Kopenhagdan alınan ma
lumata nazaran, Alman orduları
nı yeniden tesis eden Geoeral Frıç,: 
Var_şova önünde maktul düşmuş
lür. Kendisine mılli cenaze alwı 
yapılacaktı~. 

Nervcçin bitaraflığı 
Paris 24 (Radyo Parıs Mondi -

yal) - Oslo'dan bıldıriliyor: İn -
gıliz sefıri, haricıye mıisteşarını 

1 
ziyaretle bır nota \'ermi§tir. Bu I 
notada İngiltere hükumeti, Alman
lar tarafından rıa~·et edilmek şar
tıle Norveç hükumetinın bılaraf -
lığına riayet edecgıni bildirmek -
tedir. 

Gizli bir dünya taksimi 
planı mı var? 

(Birinci sahiiedeıı devam) 
suretle h.ırp AkdC"nize sirayet elınek 

tehlikesinden ınas· n kalacak \•e mu
harebe bütün şiddetilc İngıltere -
Fransa - Almanyııya ınhisar ede<.'<"k
tır. Almanya iktısadi ablukanın tesi
rinden kurtulmak ıçin sür'atle harbi 
bitirmiye mecbur olacak ve garp cep .. 
hes:indr netice tnayyun edecek harp 
bitecektir. 4ı\.lm·ınya magllıp edildiği 

takdirde Polony;ının ihyası yeni ihti-
1Jf1ara sebebiyet venniyecektır. ÇUn
ku, Alnu:ınya taksim olunacak, Avus
turya, Çekoslovakya yeniden kurula
cak, Polonyaya da eski bir kısım yer
lerine karşılık olarak bütün ıiınali Al
manya verilecek, Prusya, Ba\·yera 
krallıkları ihya olunacaktır.> 

Diler ve son tahmin hulıiı.;ası ~udur: 
- İngiltere \'e Fransa İtalyadan iki 

taraftan birtıun tercihinı .atiyecekler 
\'e İtalyanın vereceği karar üzerine 
hartJih i tikbali iaayyün edecektir. 

İtalyanın ikl taraltan biri ile de olsa 
harbe girmesi muh;:ırebeyi dliny(lya 
yayacaktır. 

Polonya harbinin ba)ladıiı ilk cün
den bul'üne kadar cerek ıazetelerimi'l
de, ı-erek dliııya gazetelerinde ve re
rekse nıuhtrHt sahalarda rUrlilen fi
kir tezatlarını, tahnlinleri, kanaat ve 
rnütaleaları bu ıttkilde ve umumi bir 
tanda lıutisa tttikl<"n sonra yine: 

- Gizli bir dun1a tak'Jimi pl1nı var 1 
mı!. 

Sualinin ctvabını vermit olmuyorıu. 
'.\luhak.kak ki, bu ualln bul'un kat'i ve 
tam Şf'kilde cevabını verebilmrk için 
('emberla.yn olmak dahi kit.ti C"elmez. 
Çünku, o kadar oynak, o kadar silrp
riılli ve o kadar &"ırift vaıiyrtlerle dun
ya umumi politikası bi.ribirine karış -
mı1 ve her ('eşit h&diseye l'ebe kalmış
tır ki bu zulmetini aueak hi.di'j.f'lcrin 
inkişafı birer birer sıyıracak \•e ay-
dınlatacakhr. 

:uıcak. l ızim şahsi mutaleA \"e co
rW;Umuı daha ziyadr bu harbin rarp 
crphe inde mevzille eceii noktai na
zarına ve-.• dünyanın yeniden taksimi 
icin l'izll bir pli.n ve ittifak mevcut 
olduğunun biraz dekit, hatt.& bir hayli 
hayali oldutuna mutemaylldlr. Belki, 
bir aralık fa.ı:,i ·t devletler ara ında bu 
yolda fikir mübadelesi yapılmut ola
bilir, fakat. bir itlifak imıalıııdı.fı bu .. 
cWıku şartlar içinde lsbat edilemez. 
Ortada kafi mahiyette bu isbata yarar 
hicblr vejikaya htnuı: hiç kimse aa.lıip 
olmadığı &'ibl emnıare halinde ''ik.ıa ... 
Jır dahi yoktur. 

Biıee. h:ırp feveri bL-,larnışhr vf' fe
vtri her ba Janrıcın va.raral ı netice 
l('inde bltrcektir, 

ETEI\1 İZZET BENİCE 

Yeni Polonynnın nüfust. 

J 1 milyoıı -olacak 
Roma 24 (Rad) •>) - Rahş hü

kiımeti, Rusya ile Almanya arasın
da 11 milyon nüfusluk bir Polonya 
hükumet. tesisı tasavvurundadır. 

Polonya kahine~i istif.ıı 

etmek üzere 
Roma 24 (Radyo) - Mevsuk bir 

yerden alınan malumata göre, R~ 
manyada bulunan Polon ·a kabi
nesi erkiıııı yakında istifa ede -
cektir 
Fran~anın Var~va sefiri 

Parise dönüyor 
Roma 24 (Radyo) - Fransanın 

Varşova sefiri Mösvö Noel ile se
faret erkaı;ıının bugün Parise mu
vasalatlarına intizar olunuyor. 
İngiliz Hariciye Nazırı Rus 

sefirini kabul etti 
Roma 24 (Radyo) - Polonya -

Almanya harbinin başladığından
beri ilk defa olarak İngiltere Ha
riciye Nazırı, Sovyet Rusya sefi • 
rini kabul etmiştir. Bu mülakata 
büyük bır ehemmiyet atfolun -
maktadır 

Marcıal Voroşilof 
Roma 24 (Radyo) - Mareşal 

Voroşı:of bugün Moskovaya av -
det etmıştir. Mar~şal 29 eylulde 
tekrar Berline gidecektir. 

ÖLÜM 
l'.tülga l[arbiye . ·~:,ır~·.- Slhh.iye 

f..tü!ettı: Albay merhum Hasan Tah
ı;inin oglL: Bahriye Kaymakamlıguı
d3n mUtekait Bahaettın Suhcr'in da
ınadı lktısnt \rekcileh iş DaU esı Reıs 
muav;nı Keınal \"e mutek5.it emnıyet 
i.lınırlerinden Sadullah Yeğın'ın ktt
yınl.ıiraderl Anadolu Sigorta Şirketi 

İkinc~ ~ltidUrt: Kemal Su.her'in cnış
tcsi Türkıye İ~ Bankası A. Ş. İstan
bul Şubl'Sı H\ıkuk Müşavirlik Servis 
Şefi ve Beden Terbiyesi Unıun1 l\1U

diırlugu lstanbul Bolaesl A:>bJ kanı 
a\·ukat Fethi Tahsin Başaran \ crr,ı 
etmiştir. Cenazesi yarınki Pazartes; 
günü saat 11 de KadıküyUndc Baha
riye caddesındeki 92 numaralı ika -
metgcihındun kaldırılarak Osmanağa 

camiindc namazı kılındıktan sonra 
Karocaahmelteki aile ınakbere:sinc 

defaedilecektir. 

• 
Türkiye iş Bankasından 
Bankanı;,: Hukuk ~'l~v~Jği Şefi 

kıymetli arkadaşımız avukat Fethi 
Tahsin Başaran vefat etmiştir. Cena ... 
zesi yarınki Pazartesi günü saat 11 
de Kadıköyi.ınde Bahariye caddesın
deki 92 nuınaralı ikametgahından 

kaldırılarak Osmanağa camiinde na
mazı kılındıktan sonra Karacaahmet· 
teki aile makberesine defnedilecek -
ti.r. 
Türkıye İş Bankası A. Ş. bu elim 

ziyadan mütevellit teessürlere işti -
rak eder kendisini sevenlerin cenaze 
merasımınde hazır bulunmalarını ri-
ca eder. 

Türkiye 4 Bankası A. Ş. 
blanbul Şubesi 

1 Yazan: Selami izzet 1 
- ~·eden e\'Jenmediiimi merak edi· 

yon;un deiil mi?. Srn de herke!i rtbt 
bunu soru)·orı.wı. Doğru, benim l'ibl 
çirkin olmı1an zengin bir kızın e\.·
ltnmem i rok l'&riptir.. llaydf, bu
l'Unr kadar kim~f'ye anlatmadıiıın bu 
sırrı !)ana ifıta ede3·im, 

Yirmi srnf' rv\·rldl. Bo!.tan('ıda bu
yuk kO ·kumu.<de oturayorduk. Sıcak 

bir ,,az ı-ecesi, bir hayli ı:aman l'&ta

iımda ('ırpuıdıktan . onra kalktım. Se
rin bir odı. araıdm. A!;aJı kata Jndlm. 
'alona cirdim. Salonun blr penceresi 

&c;'tkh, yalnız kafes kapahydı. 

Kafe~in ôuune gittim. bu .Pt:"ncere 
büylik bir ar.;.a üzerinde idi, ta uzakta 
deniz vardı. Denizden t"•tn serin ha
\.'&YI clferlerlme :ı;indirdim. 

İı;tc bu aralık pencerenin altına bir 
erkek, bir kıt:, iki kbjl celdi. Erkek 
kızın beline urılm.ıştı. İkisini de tanı
dım. Erkek bir cün ('alışan, bq cUn 
iş arıyan ser>erl ıcapkınlard.Andı. Ku; 
on alh yaşında faklr bir kızdı Ona an· 
nem bakıyordu. 

Erkek kızı birax daha kendint doi-
ru çekti: 

- Burası iyi mlT. 
Kız titriyen bir 
- Bırak beni ... 

le cevap verdi: 

Bunu belki blrkac yuı: kerre ıekrar 
ettiii sesinin ahenclnden anlqıhyor
du. 

Erkek strUendl: 
..!. Niye kendini naza cekiyorsun! .. 

Haydi haydi, bundan rahat yer bu
lamayu;, 

- Hayır ... Hayır ... olmaz ... 
- Ctblmd• mtlellk olmaclılını bi-

liyorsun, ~a oda tutup oto.rıamam .. 
- Ben blf'fey i!temlyorum. 
- Amma ben istiyorum. Arttk açık 

konuşalım. Beni seviyor musun, sey
miyor musun?. 

- Seviyorum, seviyorum amma bO,... 
le deiil.. Stn cüxeh;in, kuvvetlbin, 
sohbetin Cilıf'I, tanıdıtım erkekler a
rasında sana bayıhyoru.m, amma se
ni.n anladliın aşktan anlamıyorum .•• 
Stni seviyorum. Öpmek için, lstedlii
niı: kadar o~yim. Op~llm .. itte b11 
kadilr ... 

Erkek omuı: ~ilkti: 
- nıasal! dedi. ,.e bunu &öylerken cebinden bir sus

lah ('akı çıkardı, kızın omuzuna da
yadı: 

- llaydl bakalım, dile devam etti, 
cık dtrsen sokarım!. 

. .\.~ada incin top oynuyordu. lfatt,,._ 
denizin ~f' i bile duyulmu1·ordu. Saat 
kac;-h? Gece yarlSını çoktan reçmlştl. 

Gecrden, btndc-n ve onlard3n b ka 
u7anık kimse kalmamıştı. 

Ellml uuttun, onları yakalayacak
tım. Kız tlimln altında mucadele e-
diyordu. 

İki. buklum olmuş, diı.lerlni kısm11, 
luyordu. Boyle uzun muddet mu -

eadele etti. nihayet kuvveti keslldL 
Kollarını havaya kaldırdı ve bu ırada 

elini kale e ath. Pencerenin perva-ıına 
"saplanmı duran bıçafı aldı ve can 

korku-;lle sustalıyı adamın C'trUatına 

bastırdı. 

İnsan eti nedir k.L. Bıfak adamın 
&""ırtlaiını parçaladı, ucu öbur 7andan 
cıktt. 

Kan fı-;kırdı. 

Kafes kan iclnd kaldı, birkaç dam-
Ja.ıı.ı wıtilme ıcradı. 

Erkek atzını bir karı &('ti, röılerl 

yerinden fırladı, yüı:iıkoyun kapandı. 

Kız g-eri kactı, sonra ko a lr.oı.a u
uklaşh. l'zaklasrken u(' kere acı a('ı 

haykırdı. 

Bu ölllrn teryadı bir daha ku.lak:Ja • 
rımdan «itmedi. ... 

Bundan sonra nt mi oldu!. Bu enl 
al&kadar etmez. Annem uyanda, benl 
aradı, kafesin oniınde buldu. Kanları 
benim kanım sandı, bayıldı. 

On ~ıedi yaı.ındayun. l.'arım saat t'V

vtl hayat hakikatinin ne demek uldu
iunu bllmiyrn ben. hayatın sırrını, &11-
kı. olumu ötrenmh,tim .• \!pk ne demek
tlr~ asık ne demektir, Olum ne demek
tir artık biliyorum. 

i. te bunun l('in hayatta yalntZ ya
şamayı tercih ettim, 

-TAKSiM-
Sineması 

En biıyuk muvarfakiyet ve 
\'e muzaUeriyet programı 

Gecen ,-ün iraeslnc başlanan ve 
biliistl. na herk tarafından tak

dirlerle btienllen: 

Ümit Şarkısı 
( Neşidei Emel ) 

Türkçe ııözlü -
Arapça şarkılı 

~tUstesna mevzulu aş:k ve heyecan 
...filırıınde Şarkın yegane ses Kro

lic i bülbUller bulbüliı 

OMMO 60LSÜM'ün 
Kıvrak, lahuti ~·e ilıihi sesi 

Taksim Sinemasının 
vıisi salonunu ,;ınlattı 

Bugün 11 ve ı de tenzilatlı halk 
matineleri 

Seanslar 11 - ı - 2.30 - 4.30 - 6 
\'e 9 da. Ge_ri dönmemek ,.e yer 
bulınak için loca ve husust mev-

kileri evvelden 11Idır1nız. 

Telefon: 43191 
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· BAK ER mağazalarında 
SA TIŞ İL ANI 

Glü•cn «kmeqİ.G<ıvreqicllblfeı) Makarnası. Scıhrİy«sİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
. \ 'EKEALiLEAiH VE F.ULA 'i$KAMLIK ISTİDADI OLAMLAAIM GIDASIDIA . 

TAMIMMI$ ECZAHAME ECZA DEPOLAAI iLE BÜYÜIC BAKKALiYELERDE SATILIR . 

j 

UMUMi DEPO : İNGILiZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU _ İSTANBUL 
IZMI" Acentemiz TOrk Ecza aepos-ur _ 

Başka hiçbir müessese, ha-
li hazırda kız ve erkek mek
teb talebesine, genç Bay ve 
Bayanlara mahsus her boyda 
ve her zevke uygun kostüm
ler, empermeabilize pardesü-

ler, paltolar ve spor elbiseleri 
gibi zengin ve şık giyilecek 
eşya kolleksiyonunu takdim 
edemez. Şartlar ve fiatlar her 
yerden müsaid ve ucuzdur. 
Daİina BAKER etiketini ter
cilı ediniz. 

......................... 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 

SiimerBank ' 
in hisa_r_la_r_U_. _M_u_· d_u_· r_l_ü.:ğ;...ü_n_d_e_n_:_.I Sultanahmet 1 inci Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 

··· Mahcuz ve paraya c;ev1ilmeııli mukarrer olup taınamına 18450 lira kıyıflet 
takdir olunan İstanbul Mo~t ... nari 1rıahallesı Mehmetpaşa ve atık l\.11..t:.ıe:-:e 
sokagında 273 ada 5 p~rsel eski 2 - 2 mükerrer 22 mi.ikerrer 3 yeni 2/1; 6, 8; 
10, 7 Mehmetpa~ sokaıında 6 - 8 - JOnurnaralı dükk~nların \'<' atik ivtedre~e 
sokağında yedi numarah ahırı mii{ltemiJ kiirgir hanvı tamamı 6480 hisse iti
barile 135 hissesi açık arttırmaya konmuş olup 6/ll/39 tarihine müsadi1 paı.a r
tesi günü saat 14 den ıa ya kadar dairemizde birinci açık ıarttı.rması \cra ..,., 
arttırma bedeli mukadder kıymete nazaran saWığa çıkarılan hisseye mu11ip kıy
metin yüzde 75 inj bulduğu takdirde alıcısı namına ihalesi jcı·a kılınacağı a'kSİ 
halde son arttıranın taahhüdü balt.i kalmak üzere arttırma 13 gün miıddcil• 

temdit edilerek 21/11/30 tarihine müsadiJ Sah ıünü yine ayni saatte dairemızd• 
yapılacak olan açık arttırmasında mezltQ:r gayrimenkul hissesi t>n çok arttıı'iı1" 
nın uhdesine ihale olunacakb.ıJ Arttırmaya girmek i.s:tiyenler kıymeti muhaJll" 
meneden satıliğo çıkarılmış olan hisseye isabet eden kıymetin yüde yed; buçu"1 
rusbetinde pey akçesj veya uJmal bir bankanın teminat mektubunu verrrıf'"' 
leri lhım gelir. Hakları tapu sicillerile sabit obnıyan ipotekli alacak.hlar.la eli .. 
ier alilmdar1arın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarının ve hususile JaiS 
ve masrafa dair vuku bulacak iddialarını nan tarihinden itibaren 20 gtin ~ ... 
fında evrakı musbitelerlle dalıemue bildirilmesi iltllza eder. Aksi takrurde )'ıal· 
ları topu a.ıcillerile sabit olmıyanlar satış bedel inin J)aylaşmasından haric: kahf .. 
lar. SatıJJğa çıkarılan gayrimenkul hısses.ine ait ve birikmiş bilcümle verfi 
mükellefiyeti satış bedel.inden tenzil olunur. RUsum 'Ve tell'1liye ile 20 ıeoerj) 
vak.ti tnviz bedeli alıcıya aittir. Sellüloz Sanayii 

MÜESSESESiNDEN: 
.Buaünku cihan vaziyeti dolayısile ham madde tedarikinde mruu:l ka

lınabilecü. mUıktHAt ve ayni zamanda memleketin her nevi k~iıt ihtiya
cmı kabil oldutu kadar uzun bir müddet temin edebilmek zarureti bizi 
imalAt proğramlarımw:fa bazı tadilatta bulunmak \e ~ynı zamanda fiatla
nm.ızı da nomıalıze ebnek mecburiyetinde bJrakmıştır 

llahaza herhanıi bir ihtik~ra meydan bırakmamak uzere lAzım aelen 

1 tedbll'ler ahnmıştır. 
. Büyük toptancı.lan yapıı..n iskonto IAgvedDdıği libi İst.:ıobulda Yemiş 
i.üteleolnde actıtınuz perakende satış depomuıda aşağıda 10sterilen fiat
larla kartonlarda bır top ve k8lıtlarda bir balyaya kad•r satJ~ yapmakta 
buiundujumuzu nan ~eriz. 

Perakende Satıs 
CİNSİ 

Kraft amba!Aj kAitıdı 80 Gr. 
> > > 40 ve 50 Gr. 

Bir tanı!lı beyaz Sellüloz kApdı 60 Gr. 
> > > > > ~O ve &O Gr .. 

Beyaz Selhiloz ;ı.; taraflı 

Renkli Sellüloz kAiıdı san, turuncu, pen-ıbe 
> > > mavj, ye,H 
> > > kırml.Ll 

Acik renkli bir taraflı Sellüloı klı&ıc4 
BUetlik kAjıUar renkli 
BileUik kAğıtl•r beya< 
İmitasyon Kraft 60 Gr. 
İmitasyon Kraft 80 Gr. 
Sünger kAğıdı pembe 

> > beyaz 
Silmen ısungcr kırını.zı 

> > yeşil 

Şrenz (bGkl<al) kajpdı 130 Gr. ve yukanu 
> > • 130 Gr. dan aşağısı 

Kaba beyaz mukavva (ıyi mal) 45 numaradan 
i\ıbaren 24 kiloluk paketi 

Fiatları : 
Perakende 
kilo fiatJ 

31 1~ Kuru~ 

32.- > 
Sl,5 > 
32,- > 

36,- > 
37,- > 
38,- > 
39,- > 
32,5 > 
30,5 > 
28,5 > 
28,- > 
27.- > 
42,- > 
39,- > 
42,- > 
39,- > 
22,5 > 
23,5 > 

695 > 
Gri mukavva 50 nwnaradan ıtıbaren 24 itile! pakeU 545 > 

YATILI YATISIZ 

Şişli Terakki Lisesi 
Nişantaşında Halil Rifat Paşa v~ Başmabevincil.k konakları. 

Talebe kaydı içın her gün Eaat 9-18 e kadar muracaat olunabı .r. 

(Telefon 42517). Tedrısata 25 evlül 939 pazarleııı gunu aat 8 de 

başla nacaktır. 

---•Kız-- ERKEK---• 

Boğaziçi Liseleri Müdü rlüğünden: 
Eylül'iın 2~ inc1 Pazartesi gfinU aat 8 de Orta ve Ll e ınıllan ve 

saat 8.30 da ilk kı m derslere başlıyacalc.tır. 

Bu, on bjn akıncıya baskın yapmak 
her ne kadar kolay lııe de &erı don
mek o kadar kolay olmıyacaklJr. 

- Pıyadelerımizı ıuvarj yapanlllz 
mıyız? 

1- Keşifna.me, ııartrıame ve pUlnı mucibince 7/IX/939 tarihinde kapalı 
ıarfla yapılan münakasada talip zuhur etmediğinden Diyarbakır baımüdür:uk 
bina!ı inşaalı işi yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 34235.79 lira muvakkat teminatı 2567.83 liradır. 
ili- Pazarlık 27 /IX/939 çar:ıaınba günü saat 16 da Kaba taşta levomn '° 

mübayaat şubes1ndekj alım kom.isyon.ı da yapılacaktır. 
JV- Şartnameler her &ün levaY..ınt JUbesi veznesinden ve İzmir, Amt<.lr3, 

Diyarbakır b~müdürlilklerlnden 171 kuruı mukabilinde alınabilir. 
V- Münakasaya girecekler pcı.uır Iık i~in tayin olunan &Un ve saatte yüz-

de 7,5 tüvenme paralarile birlikte mczkfir komi!;yona eelmeleri. (7458) 

ı ~ti~~~! ~i.~:~~!?,~~~~~~~~!~!1~e:~ ı 
1 

dına d~vartı olunm~ktadır. 1 
2 - İstıyenlere kayıd şartlarım bildiren tarıfname gönderilir. 

/ Adres: Şehzad<>başı Polis karakolu arkası Telefon: 22534 

İnhisarlar İdaresinden İspirto Satın 
Alanların Nazarı Dikkatine 

inhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden 
ı - Ecu. depolarile kolon1a ve una im.illerine: 
Satılan ispirtolar 26 Eyh11 939 tarihinden ıtıbaren Sah ve Cuma günleri 

venıece&inden ısteklileıın ihtiyaçlarını üç ıun ev\•el inhisarlar merkez depo
suna bıldi.rmeler1. 

(İhtıyac; telefonla da kaydettirHebilir. No. 43799). 
ı - Eczanelerin: 
Her ay a~makta oldukları bpirto1arda 1110/939 dan itibaren her ayın ilk 

haftasına tesadüf eden SaJı, Çarşamba ve Perşembe gW1leri tevzi edilecektir. 
3 - :ı\luırayyer ve ~Ha ispirtosu alıcılanna: 
On beş kıloya kadar oıan ıhtiyac;lar her gün ,.e bundan fazlası üç gün ev

vel bildırilmek Ş3rtile Sah ve Cuma gunleri satılacaktır. Sipariş mahalli: İn-
hisarlar merkez dl"posu telefon 43799 (7597) 

Yüksek Mühendif Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

'\lektep bfna$1 dahilinde yaptırılacak olan ,,.e Akş m, Tecirr gazctelerile 9, 
14, 19 eylu1 1939 tarıhleı n<le llftn ed en elektnk tesis:ıtına ait munnk.ı n göru
lıen Iuzum .. zerine ıptal cdıl"' oldujundan plerln muracaat etmemeleri ilfuı 

olunur • 7532> 

Fakat, ılerı hallarda bul.ı•ıau \.t! 

harp roe\'kilt:rindc duranlar nam31. ?.a
manı vazifeleri ba;ındnn ayTLlnıu.t, Jaı
zaya bırakırlardı. 

- Maıyetimde bulunan ıovalyeler 

yalnız, pıyade muharebeleri ı~ın ha
zırlanmış ıDftiinlardır. 

ISTANBUL KAPIU 
Binaenaleyh; Karaca Beyın :ıK.1r-cı· 

ları ellerınde kılıç, geçıt bailnrı!: ... 1'1 

bek.lıyorlardt. 

- E ... Ne yapacağız oy le i .. e?. No. 95 
- Herhalde birşey yapmak ıazım .• 

BliANS SARA 

Yazan: M. SAMI KAKAXr..L 

Bı:a.ı.ns 5\rtarıleri kale kap1~u·d.ın 
tıkıp ılerlemeğe başladıkları ıam.tn ı;t:-ı 
çıtlercte bulunan Turkler görm\li'ı!. 

Derh;.ıl gerjye "'e Karaca Beye hır ha
ber yolladılar. 

Davacı Emlci:k ve Eytam Bankası 

vekilı avukat Saib Tam\ürk tarafın

dan, müddeealeyh Beyoğlunda Boğaz
kesende Çukurcumada Yazıcı çıkma -
zında 11 sayıda Hikmet ve ayni ad
reste Nermin aleyhlerine 2e lira 56 ku
ruşun icra masra!ı ve tazminat ile tah
sili hakkında, mahkememizin 939/1495 
sayılı dosya.sile açılan alacak dava -
sından dolayı tebliğ edilmek üzere 
gönderilen dava arzuhalleri, tebliğsiz 

iade edilm ı ve ikametafihlarınm tah
kiki için zabıtaya yaıılan yazıya gelen 
cevapta, her iki muddeaaleyhin şun -
diki ikametgflhJarı beJJi olmadığı bil
dirilmesı uzerine dava arı.uhallerinın 

müddeaaleyhlere 15 gün muddelle i
lfuıen tebliğine mahkemece karar ve
rilmiş ve muhakeme de 12/10/939 ta
rihine raslıyan perşembe günü saat 
14 e talik edilmiş olduğundan o gün 
ve o saatte mahkemede hazır bulun
modıkları ve taraflarından tasdikli ve
kflletname ile vekil gOndermedikleri 
takdirde muhakemelerinin ı:ıyapların
da icra kılınacağı ilfın olunur. 939/1495 

............. m::ı .. ı 

AGARAN 
S AÇ LAR 

saç boyaları saçların tabıi renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka

lır. Kumral ve siyah renk!, 
sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU • İSTANBUL 

ll cyojtlunda BAKER majtaza l arı 

EVSAPI VMVMİYESİ 

MeıkUr gayrimenkul (Arnavut ) haru namile marul olup Mesih Mehmet .. 
paşa sokagında 2 numaralı hanın kapıSJdır . .f - 8 - 8 - JO nunıaralı dUkkanlat 
vardır. 4 numaralı diık.k5n demir kepengi altında bodrum olan \'C :ıemini toprak 
ve içinde asma kat d~cme vardır. camekAnlar kiracıya aittir. 

6 numarah dukk.ıin zemini beton asma kab ile cameklınlı olan demır kf"' 
penkli dükkandır. 

8 numarah duk.kfın zeminj beton ı!-emir Jr:epenkli<hr. 

10 numaralı dukk;in zemıni çımdlto asma katb camekan demir kepenklıdJr. 
Medr~e sokagında l nunlara vl Kürk('uler sokağında 12 numaralı bır<~ 11• 

Zemini malta döşeli pencere camekitnl~rı demir kepenklidir. Kürkçuler ı:;uk .. h'l'"' 
nın kapısı yoktur. Birincı kata ahşa_t> !llerdıvenle çıkılan bu katta bir oda b;t 
hela mevt"uttur. 

3 numarah dukkiın camekfin ve demir kepenkJi kısmen kırık malta ve çi'"' 

mento dö;>elıdır. Merdivenle f;ıkılan tıırincj katında bir odası vardır. KürktiJlef 
Pazarı rokagında 14 numarah fırın zemini c:imento döşenmiş ahşap tezgah vt 

raflar vardır. Önu ca,nekfın ve demir kepenk.Jjdir. Bir ağızda 250 ekmek 1stiaP 
eder. Fırının arkabında demir kapıdan çJkılan zemini adi kaldırım döşeli t>ab ... 
çede ahşap ustu alaturka kiremitli bir ahır ve samanlık ve bir helA ile ısurrıal 
edilmez sarnıç ve bo;ıuk tulumbaJ1dır. 

BiRiNCJ KAT: Bir koridor Uzerınde ameleye :yatak odası he1:ı ve zernıni 
kırmızı malta döşelı ı;ınkodan iki t.amur teknesi ve bir hamur m;ıkine!"i v~r 
d1r . .Makıneler kiracıya aittir 

iKİNCI KAT: Bir sora uz.erındc bir bela üç oda ve önü harman odasıdıf· 
Odala.rın ıkısindcn birbirine geçilir. Yük ve do1apları vardır. ıe numaralı diilt'"' 
k;in köşe başındadır. Zemini malta döşeli demir kepenkli \;e camek!tnlıd1r 

l\1es.ih Ml'hmctp.aşanın 2 numarah kapısı vardu·. 4 katta. ve ıki kı.sımda 30 
odalıdır. Zemin kat demir kapıdan girilen zemini kırık malta döı;eli antredeD 
kahveye ı:c•çi1en bir kapı altında bodrum olan caınh ınerdi\·en altında bır oda tM 
merdivenden çıkılan ·okaktan katlara çıkılan ikı merdiven vardır. 

BİRiNCi KAT: Birinci kısın1 zemini çimento bir yanı demir parrr:ık)JIE: 
korkuluklu koridor üzerinde üç oda vaardır. Odalarda s;ıbit yuk ve dolap vt!!" 
dır. Koridorun nihayetinde ocak ve alllı turka heH'ı mevcuttur. Ahşap mcr ·vetl .. 
den ikinci kata «;ıkılır. 

İKİNCİ KAT· 5 - 6 - 7 - 8 numaralıodalar vardır Sofada ocak tr'aha1 u \:e 
iki aralıkta dı er ocak maholh ve jki göz.hela ve musluk taşı vardır. Diğer kı ıı1l 

bjrinci kat yuk \'C doiaph olan 4 oda vardır Sofada su veri C\'CLt~ ... r. j\tışSP 
merdivenle 1kınc kata çık !ır. Üçfincü kat bir sofa ilzerindc 4 oda.dır. Ar Jı1tt3-
mermer musluk taşlı hela, sofed.a oc:ık odalarda yuk ,.e dolap yan ınr ta Jt ... 
çti.k taras mc\'cuttur Dıgcr kısım ikınci kat: Ah$3P rne dıvenden çık ruı Z(' uıi 
çimento bır korıdot uzcnne 22 - 23 - 24 nuınaralı odaları \.ardır ve korı4 d3 

hel;j mcvcuttıır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Zemıni çimento bir koridor üzerine 25 - 26 - 27 - ~8 il ... 

marah odalar vardır. 29 - 30 numaralı odalar da mevcuttur. Bu kısım çatı k L- ... 

dır. Binanın beden duvarları kd.rgir dahili aksanu kısmen ahşap ve k~rg rdif· 
Heyeti umun11yesı 4 kat ıtibar edilmiştir. Baı.ı m~ıhallcrindc tcıkos \C u " .. 

miyetle clektrık tesısatı mevcuttur ve üst t;oknğa cephe ı me,,; cuttur. iki (lk.J." 

ğın ıkinci katt.:ın itibaren şahnişi mevcuttur. Hududu kadastro pJ;.ını gıbıC: r ,·e 
dosyasında mahi"uz ve mevcuttur. Ve gayrimenkul Arnavut ııanı nanuıe J118 ... 

ru!tur Umum mesahası: 444 metre murabbaı olup bund:m 340 metre murabbııl 
han \'l" dükktinlar ve 40, 50 metre murabbaı ahşap ahır \'C 63,50 metre ın J'"' 

rabbaı bahçedir Satış peşın para nedir. 

Gayriınenku1 kendisine ıhale olunan kinlSe derhal \·eya Ycnlen ıruddet 
içinde pardyı \'ermeZ!!e ıhale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yu)C!'C1' 
teklifte bulunan kımscye arz.etınış oldu gu bedelle almağa rau olsa ona oır.ıo.ı&' 
veya bulunamaz.sa tekrar on beş gUn m üddeUe arttırmaya çıkarılarnk en çc1' 
arttıranın uhdeı:: ne ıha.le olunur ve iki ihale arasındaki f k , e geeen g011ıet 
için yoz.de 5 d ~n hesap olunc.ıt:ak faiz ve diğer n1asar·1 ayrıca hiıkme hacet ıc:sl'"' 
maksızın daireınizce e~kı alıcıdtın ta~il olunur, Daha lazla malumat almak IS .. 
tiyenler 7/10/939 tarihUlden ıtibaren dairemize açık ve a.sıu bulW'dunııa.cal' 
arttırma şartnamesine ve 937/3848 sıayılıdosynsına miıraca:ıtln ıcap eciln ın:ıJÔ .. 
mat ve izahatı almış ve ()grennliş olocak ları il~n olunur. (937 /3848) 

--P. T. T. iQbrikası Müdürlui.cunden: 

Tele.f()n makine ve santraJlarının ta miı'i j:lerinde tahştırılmak üzere iı lŞ(i 
En bırınci İngiliz ve Fransız 

kum8§larından mamul TRENC
KOTLAR, Gabardinler, Palto
lar, Tüvetler, Spor ve fantazi 
kOlitlİmler, Pardemiler her yer
den müsaid şarllar ve ucuz fi
atlarla ~atılmaktadır. Çeşi<ller 

bozulmadan evvel ihtiyacınızı 

BAKER mağazalarından temin 
ediniz. 

1 

alınacak, talipler arasında müıabdJta yapılacaktır. San'at mekteplerinin eJe1''" 
trilc kısmı mez..unu olanlarla telefon tekniğine ait bilgi ve tecrlıbe51 bulunaııl~ 

l 
tettfü olunacaktır, Verılecek yevmıye. ı.i hayet <lort hrad'.r. Nazari imtıhon 1 
bırıncı teşnn saat 13,00 tedır. Ameli ım tiban gunU nazarıde mu"\•affak ol;ınlBr' 
ayrıca bildirılecU.tir, 

1 
İmtih;.ı.n ve istihdam ş;ırUarı hakkında malümat almak istıyen talıpler JT.iel' ~ 

tep veya mues..ı:ese şehadelnameJeriJe 5/ 10/939 tarıhirıe kadar Fabrika Mı,.ıdiJf" 
1 lüğüne müracaat eylemelidir. ( 7633) 

1 
Ve bu fırsatı koçırm~malıyız. Fakat e
limizde bulunan mudalaa ku\·vetıerı
ni harcetmeden. 

Her halde bir şey yapmak lazım, fakat elimizde 1 

bulunan müdafaa kuvvetlerini harcamadan ... J 
Gelen haberci, Karaca Beye ıu ~u

retle tekmıl haberini vermjıti.: 
................... 

T. iŞ BANKASI JustınyanJ, dilşundü. \"e birkaç da
kika sonra~ ıu yolda nıukabelede bu
lundu: 

- Bizans &uvari lut'alıiılrile bır bas
kın yapamaz mıyıı?. 

- Olur. Fakat adetleri az. 
- Ba kısım da benım kuvvetlerden 

ekleriz. 
- Ancıak bın kiıı kadar .. 
- Bın kiıı de harit'ten ilc\ve eder-

sek: oııun bır kuvvet eder 
- Baskın olduiu içın fazla kuvı:ete 

de Juzum yok .. 
- PekAIA.. Herhalde bu ıece<ien 

hareket(" geçelım .. 
- Baskını aecenın hanai 2.dmanın

da yapmalı dersiniz? 
- Tam yataı z.cın1anında .. 
- En munaaip 1.amandır. Çünkü, 

Türkler bu zamanda namazda bulu
nurlar C.edı. 

Bu karar Vt'rlldikter. sonra; derhal 
haı.ırh&a başlandı ve akşama kadar iki 
bın atlı tqk 1 olundu. 

ruıskın harekAtın Justınyani başta 

olmak uzcre yapacaktı. Bu ~l"fli ha
reketin kahramanı olmak pek buyük 
bir ıcydi. 

Bıı.an ın semasını gecenlD karanlıgı 
kaplamıı;tı. Halk, kı ele re toplan1m1 

dı edıyc~dı Sc.ıh:o.~. ard. ktm5ecikler 
yuktu. 

Ba kın h· rekAh herkesten ~aklan -
mıı;tı. Bizan.sın zırhlı .sU\'arıleri kargı

ları ellerınde Topkapının arka surları 
ardında cephe almış bekliyorlardı. Or
talıkta at kı~nerrıesınden \le at nalı 5e
d ından başka yoktu. Arada.sırada 
gecenın karanlıktarını yaran zabit ses
ler: ışıtılıyordu. 

- Hııaya a:el!. Sıray" ı;irl. 

Çvk geçmeden Ju$tlnyani at üzerin
de oldutu halde dOrtnala geldi. Baştan 
a~agı zırhlı jdi. KJ.rgı, k lkan tam ter
tip bir şovalye Jdi. 

Asker Justınyaninın aeldığıni &ô -
rünc.:e derhal !;elama durdu. Justın -
yani ır.cş'aleler n Ye digi ı ık altında 

\.'C at uzerindc baskın ynpacaK o:ısker

lerinc.- h. p edıyordu: 
- Ey İsa= oğııllan .• Sız! gorey!m, 

k.:ırsınuzda bulunan k f&rleri (mus
lilmanıan) kılıçIDrımı;.; a eıı..=• :n .• Ve 
kaleler IDIZl dol,mck iÇin &etirdık1er, 

ıfrlt topu tahrip edclım. 
Ju tinyanl bO~erıni bıtırd kt.en son

ra; uınc .ırına kumanchısını \'erdı: 

- ileri mal'}l. 

Biz~ıns \.e Venedik ı;üvarileri ku -
rnandanlarının peşine du~ınuş1erdi. 

Kale kapısından harice tıkan suva
riler şjmdiki Rami ve Davutpaşa te
pelenne doCru sessizce yi.Jrümege baş
ladılar. 

Justinyani, hakikaten kahraman bir 
o"\·aJye idi. 
Karaca Beyın kumandasında hl.olu

nan on bin Anadolu sipahi akıncısı, 

topu Çırpıcı çayırına ıeHrdikten son
ra muha!azt. altına almışlardı. 

Topun etrafında amele ve ırgat o
larak tam on dört bin kiıaye yakın 19u
hafıı vardı. 

Karaca Beyin akıncıları gece vr 
günduz her ihtimale karsı bir baskı11a 
uğramamak için geceleri istanbul sur
larının etralında bulun;.ın geç;t.erde 
ileri gOzcüleri bulunduruyordu. 

Karaca Bey o devrin en yül\ .. l'k ku
mandanlarından biri ı h Bı'has.o;::ı 41-
kın YC ba kın ıaler1ndc mah .. tı.r a
damdı. Öyle kolay kolay baskına gele
cek kumandanlardan değildi. 

Türk w- aamnı kılarlardı. T{c;rp z:ı -
marlarında bıle ıaptessiı geı.'lı\.'Z er •JıJ 

namazlarını knçırmaı.lardı. 

- Kumandanım, iki bin zırhlı aU.t
dan mU.rekkep bir süvari Bizans kuv
veti Davutpaşa sırtlarına d()irU gel -
mektedir. 

Karaca B~y. derhal atına bindi ve 
muhafızlarını topladı. Verdiği ilk e. 
mir ıu oldu: 

- Dtişmana cuzukmC'meıe çalışınız 

ve gt>ri sırtl-.ra çekilinı..ı. 

Kumandanın bu emri Uz.erine orta
da kıımecıkler kalmamıştı. Her bh·ı 

bir t..ırara gizlenmışti. 

Justinyani, emniyetle yürüyordu. 
Etrafta .klıru>e<:ik.Jer yoktu. Bu, emni
yetı o derece artmı.ştı kı; yanındaki 

kumündanlarından birine: 
- TU.rkler, hakikaten naınaıda bu· 

1unuyorlar. Ortada hiç kimsecikler yok. 
Tam sırası su tepeleri aş:ar aşmüz ya
Jın kılıç ovaya ve t<ıpa saldırırız. de
miştı. 

llakık.aten, ortad kinuecıkler yok
tu. Şımdıki Davutpaşa tepelerine ge
len Bizanslılar emnıyetle ovaya doğ
ru ınmege bqlamışlarclJ. 

Bu-az da. o\.-ada ilerlediler.. Ortada 
yıne kumecikler yuktu. 

(Devamı var ) 

Adalar sulh hukuk mahkemeslnden: 
Kınalıadada Kınalıada aokatın

da 22 No. da ııaltin ıken ikamet
gtihı me(hul Eksenafona: 

Agop kıı.ı Anjel ile ı;ayıwı ve mi.ış
tereken mutasarrıf bulunduğunuz .Kı
nahadada Zeytinlılr: namile maruf eski 
63 yeni 22 No. h gayrimenkultm kabi
liyeti taksimiyesi olmadıgından açık 

arttırma ile satılare.k ~uyuunun izalesi 
hakkında me:ıbure Anjel \"ekili avukat 
Abdülkadir Korelin ateyhınize açtığı 

dava Uzerine ikaınetg~hınız meçhul 
bulunduğu davetiye zab.rine verilen 
meşruhattan anlaşılmış oldukundan 
yirmi gün müddeUe ilci.nen tebligat ic
rasına ve cluruşmanın 23/10/939 pazar
tesi saat 11 e bırakılmasına karar ve
rilmiştfr. O gun ve saatte bizzat gel
meniz vefa bir vekil göndermeniz lü
zumu tebliğ makaınına kaJm olmak ü-
zere il~n olunur. 939/98) 

Sahibi ve ne~Tiyatı idare eden 
B~ muharriri 

ETF.M İZZET BENİCE 

Son Tdırraf Matbaası 

1939 Küçük. Cari Hesablar İkramiye Plôni 

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

26 Ağustos, 1 Eylfıl , 1 lkinciteşrin 
iKRAMiYELER 

l Adet 2 ,000 Liralık 
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32,0 00 
T. İş Bauka~ına para yatırmakla, yalnız 

riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de 
olursunuz. 

para bi-... 
denefll1> 


