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Sahi.b ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Londraya göre Ruslar Prusya Krallığını kuracak 
Almanlar, Şimdi T esbit Edilen Sovyet -Alman Hududunun 
Kat'i. Olmadığını iddiaya Başladılar, Berlin Neler istiyor? 
Fransız Gazeteleri, Polonyanı T s· i Bakarak,Bulgarların 
da Dobrucayı Tekrar istemeğe Başladığını Haber Veriyorlar 

•• 
Sulh Umitleri 
Kaybolmuştur 
İngiltere ve Fransa Polonyayı yerine koyma
dıkça sulh yapamıyacak vaziyete girmişlerdir. 
Bu bakımdan sulh ümidine aldanmamak, har
bin dünyaya sirayetine mani olmıya çalı(mak 

liizımdıx. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 
İtalyan Başvekili Sinyor Musolini

nln yeni bir sulh teklif ve teşebbüsün
de bulunacafı hakkındaki haberler te
eyyüt ediyor. Kendisinin evvelki gün
kü beyanab da bu yolda. verilmiş o
lan haberleri a.gılr:ça kuvvetlendirmek
tedir. 

Sulhun muhafazası ve onun insan
lıia. bahtedebileccii hadsiz ve hesapsız 
nimetlerden istifade edebilmek hiç 

tüphe yok ki bütün in anlıjın ideali idi 
ve bila da öyledir. Fakat, ne yazık ki, 
Alman devlet teffnln Danxic- ve Kori
dor veslJeslle Polonyanın üzerine atıl
ması bugün o ümidi kırmış ve lnsan
Jıfın bir kısmını boiaz botaza S"etir
miştlr. Polonyanın isliklıillni ve onun 
phsmda. dünya demokrasilerinin em
niyet ve huzurunu ve kendi menfaat
lerini korumak azmlle harbe girmiş 

bulunan İn&iltere ve Fransa için artık 
sulha dönmenin lmkinı kalmamı§hr. 

Yeni bil' Polonya kurulmadıkça in
cıttere ve Fransa için bir sulh mevzuu 
bahsolamaz. Polonyayı kurabilmek im.
kinı da ancak onun topraklarının ta
mamen labllyeol, yahut da bu tahli
yeyi ifaya muktedir bir kuvvetin icrai 
faaliyell ile kabili tahakkuklur. 

Almanya, bu.-ün için Polonyayı tah
ıt1e etmlyecetlne ve Polonyanın eski 
vaziyetinin iadesi de mümkün olamı
:raca.tına cöre Musoliııinin 1'3Yreti 

maatteessüf sadece muvaffak olmam1ş 
bir teşebbüs ve iyi bir gayret olmak 
vasfını muhafaza. ile kalacaktır. 

Aksi hale inanmak için İnl"lltere ve 
Fransanm Polonyayı kendi mukadde
ratına terketmeleri ve mevcut vaziyeti 
kabul eylemeleri Jizımdır ki. buna da. 
imkan yoktur. Eğer. her iki devlet de 
böyle bir neticeye razı olacak olsal4J.rdı 
daha en·eldcn Koridor ve Danzigin 
Almanyaya ilhakını müsamaha ile 
kar~ılar, kendileri de harbe girnıezler
di. Harbe girerken, Polonyadan büyük 
bir mukavemet beklemedikleri de bil-
hatsa muhakkak olduğuna göre. 

Sözün kısası, İng'ilterc ve Fransa Po
lonyayı ya tamamlle yerine koymadan> 
yahud da Sovyetler eline geemiş bulu
nan bir kısım araziye mukabil Alman
yanın bir kısım arazisi ile Polonyayı 
tatmin etmeden sulh yapamazlar. Al
manya da. tamamlle mağlüp ve peri
şan olmadıkça. işgal ettiği Lehistan 
topraklarını bırakmaz. Bu sebeple de 
sulh olmaz. 

Bu itibarla, temenJJlye şayan olan 
ve üzerinde f;alışılması icap eden tek 
nokta. harbin garp cephesine münhasır 
kalmasını ve dünyaya şamil bir seyir 
almamasını temin etmektir. 

Bunun lf;in de bllhassa Sovyet Rus
yanıo ve İtalyanın bitaraflıklannın 

• (Devamı 3 ürcü sahifede) 

Harp Garp Cephesine İntikal Etti 

Garp cephesinde Fransız ve Alman hududunu ıösterir harita 

Dünkü pazar günü, bütün cep- · 
helerde bir sükün hüküm sürmüş- 1 

tur denebilir. Yalnız, Almanlar, 1 

Va;şovayı mutlaka düşürmek için, 
dün, yt.iz kadar ağır topla, şehri 
şiddetle bombardıman etmişler, 
ve bin kadar sivil ölmüştür. 
Alman ve Sovyet resmi tebliğleri, 
iki taraf kıt'alarının, evvelce ta
yın edılen hudut hattına doğm 
ilerlediklerini bildiriyorlar. Var
şova, ayanı hayret bir mukave -
metle hfılfı harbelmektedir. 

Garp cephesine gelince, burada, 
hem Alman lehli " hem Fransız 
tebligi a ağı yukarı ayni ifadeyi 
kullanıyor. Fransızlar, düşmanın 
gen püskürtüldüğüni.ı, Almanlar 

da yine düşmanın geri püskürtül -
düğünü, topçu düellosu olduğunu 
söylüyorlar. Fakat, buna rağmen 
garp cephesinde muharebenin ya
kında şiddet peyda edeceği anla -
şılıyor. İki tarafın hazırlıkları da 
hayli ilerlemiştir. Almanlar, şark
tan yeni kuvvetler getirmişlerdir. 
Almanların büyük harpte olduğu 
gibi Belçika veya Holanda üze -
rinden bir taarruz yapacakları 
ihtimali de gözönünde tutuluyor, 
bu bitaraf devletler de bazı ted -
birler almışlardır. 
Şu söylenebilir: Harbin merkez 

sikleti garp cephesine intikal et
miştir. Yakın günlerde mühim ha-ı 
reketler beklenebilir. 

1Hitler Yakında Garp Cephesine!SARACOGLU 
,.,,,~,~?.e~~~ Tef~işler ~pacak MOSKOV A'DA 

verilen bir habere göre Hitler ya
kında garp cephesine gidecekti!'. 
Almanya ile Sovyetler Birliği ara
sındaki hudut hattının kat'i şeklini 
aldığına dair verilen haberler, emin 
bir membadan tekzip edilmekte
dir. 

Bu haberlere göre hudut hattı 
hakkında müzakerelerde bulunmak 
üzere bir A 1man askeri heyeti, 
geçende Moskovaya gitmiştir. Bu 
heyetin Almanyaya avdet etmek 
üzere bulunduğu söylenmiş ise de 
heyetin bir müddet daha Mosko
vada kalacağı sonradan öğrenil -
miştir. 

Ayni membadan bildirildiğine 
göre Berlin kabinesinin devlet na
zırlarından Frank, Alman işgali 
allında bulunan Polonya mıntaka
la mda sıvi! ıdare teşkilatı yap -
maga memur edilmıştır. 

Bir İngiliz Amirali Öldü 
Londro 25 (A.A.)- Amiral fünham 

58 yaşında olduğu halde diin vefat et
miştir. Bin2ı:ım. Jutland deniz muha.·· 

• Hariciye Vekili Moskova' da 
Karşılandı, İlk T emaa Başladı-
~Ioskova, 25- Hariciye Vekili Sa

raeoilu Şukrii dün akşam saat 20 de 
Odesadan hareket etmiş ve bu sabah 
Moskovaya. visıl olmuştur. Saracoilu-
nu hususi bir tren getirmiştir. Kendl
sine Sovyetlerin ı\nkara elçisi Teren
tlef refaket etmekte idi. Tiirkiye Ha-
riciye Vekili garda samimi ve heye -
canlı merasimle ka.rşılanmıshr. 

1\-llsafir Vekil öğleye kadar mutat 
ziyaret ve görüşmeleri yapmıştır. Bu
l'ün Sovyet Rusya lle Türkiyeyi ali-
kadar eden meselelerin konuşulmasına 
derhal başlanacaktır. 

---

Saracoğlunun Moskova seyahati, iki 
memleket arasında esasen mevrut dost
lufon bir icat daha takviyesine hizmet 
etmektedir, Moskova mehaflli ve mat-
buatı bu ziyareti rok müsait 1jekilde 
telö.kki etmektedirler. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ-lu dün 
akşam l\loskovaya hareket rderken 
Tass ajansının Odesa muhabirine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Sovyetlcr Birliği mUlt"tlerlne Türk 
milletinin dostluk hissiyahnı getirlyo-
rum. J\>femleketiniz arazisinde ilk da

(Deyamı 3 üncii sahifede) 

rebesinde r\e,tor torpito muhribine ,-
kumanda ttmiş ve bu harpte büyük -· '\ ""'"""""'' ~~·-;de:·;~~~~~~~ .. ;~~·~:~:::·-· ,,~h• ı 
Varşova 25 (A.A.) - Dünkü 

bombardıman esnasında Sonvenir 
kilisesine bir bomba isabet etmiş 
ve o aralık dua etmekte bulunan 
birçok kimseler ölmüş ve yara -

lanmıştır. 

Diğer bir bombardıman esna -
sında Ujazdon hastanesinin iki ka
nadı harp olmuş ve bu binalarda 
bulunan kadınlar, çocuklar ve ya-' 

ralı askerlerin büyük bir ,KJSmı ı1 ölmüştür. Hastaneye Kızılhaç işa
retleri konulmuştu. 

Mühendis mektebi ile Zoliborz 
ismindeki yeni mahallenin birçok 
binaları yanmaktadır. 

Franaada Bulunan Polonyalılar 
Paris 25 (AA.) - Polonya se

faretinin neşrettiği bir tebliğde 

Fransada yaşıyan ve yaşları 17 ile 

45 arasında olan Polonyalıların 

1 

dusuna kaydedilmeleri bildiri! -
· 1 . ·· tl miştir. Fransız ordusuna yazılmış 

Fransız beledıye erme nıuraeaa a 1 1 . . b f l·t · t o an ar ıçın u orma ı eye rıaye 
Fransada teşkil edilen Polonya or- etmek mecburiyeti yoktur. 

Havagazı da Veaika İle V eriliy or 

Bu sabah mektepler aoıldı. Şu resimde gördüğünüz f;ocoklar, erkt.nden 
mekteplere gidiyorlar. Dün akşamdanb eri, bava 3.deta soi'udu, yai"umr başlaclı. 
Sehre kış manzarası çöktü. Artık çalışma zamanı başladı. 

Zürih 25 (A.A.) - Alman ev ka-ı vesika ile verilecektir. Tevziat ih- 1 kaldırılacaktır. 
dınlarına bundan sonra havagazi tiyaçlara göre temin edilecek veya 

ÇERÇEVE 

Estonya Hariciye Nazırı Moskovada 
Moskova 25 (A.A.) - Havas: yet rıeali tarafından kar ılanmış- 1 üzere Moskovaya gelmiştir. Fakat 

t diğer cihetten öğrenildiğine göre 
ırSelter'in Moskovada iki gün ka- bir Polonya tahtelbahirinin Tal -

ı lin'den kaçması hadisesi üzerine 
miştir. Nazır, Harıciye komiser lacagı zannedilmektedir. Resmi biri Selter _ Molotof mülakatı esna -
muavini Lozovski, ticaret komiseri· membadan bild'.ril~iğine gdre na- s~_nd.a diğe: bazı meseleler de gö-
muavini Stepanof ve birçok Sov- zrr, bir tıcaret ıtılafı ımza etmek ruşuleceklır. 

Estonya Hariciye Nazırı Selter, 
dün saat 16,45 te Leningrad'a gel-

( Diğer Telgraflar 3 üncu Sayfamızdadır ) 

Japonlar 350 kilometrelik bir cephe 
üzerinde müthiş bi'r taarruz.a glrişmJş
ler. Harp bütün şiddetile devam edi
yormuş. 

Ben ~otukluğumdanberi dinlerim: 
- Çin işi - .Japon l~i bunu yapan 

bir ki~i!, 
Derlerdi. Çin - Japon davası her 

unutulduğu \'aktt yeniden başladığına 
göre o «bir kişi» hala esral'h hayatuu 
muhafaza. ediyor demektir. 

Fakat, ya şu «Alman işi - İngiliz işi» 
ne olacak, ve onu yapan kaçı kiı.i? .. 
Ona da mı: 

- A1man tı;i - İngiliz işi; bunu ya
pan bir kişi .. 

l\li dyleceğlz?. 

Belki öyle, belki de d<tll! 

• • 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER j 
Almanların şiddetli taarruzu! 

Paris 25 (Radyo - Paris Mon - ı 
diyal) - Fransız tebliği: 

Sar ve Luter'dek.i harekat dün 
de devam etmiştir. Köprünün bir 
çok yerlerinde keşif hareketleri, 
topçu müsademeleri olmuştur. Al
man topçularının faaliyeti bilhas
sa çok şiddetli idi. Buna rağmen ı 

kıtaatımız, şimdiye kadar işgal et_I 
tikleri yerleri muıiafoza ve taras
sut bakımından çok ehemmiye\li 
yerler işgal etmişlerdir. Bu yerlere 

ağır toplar yerleştirilmektedir. Sani 
dört hafta içinde bütün muhare -
beler düşman topraklarında devam 
ediyor. Almanların faik kuvve( -
!erle yaptıkları bütün taarruzlar 
akim kalıyor . 

Tarihi binalar yıkıldı 
Patis 25 (Radyo - Pari Mon -

diyal) - Varşova hala müdafaa 
ediyor. Almanlar, ağır toplarla 
şehri dövmekte devam ediyorlar. 
Tarihi abideler, evler yıkılıyor. En
kaz altında kalıp ölen erkek, ka
dın ve çocukları had ve hesabı 
yoktur. 
Şehre hücum eden Alman kıtaatı 

süngü ile geri püskürtülmüştür. 
Almanlar, kat'i hücum için Kızıl 
ordunun muvasalatını bekliyor -
!ar. 

Bir vapur batırıldı 
Paris 25 (Radyo - Pari Mon -

diyal) - Holanda bandıralı Va! -
ma vapuru şimal denizinde bir Al
man tahtelbahri tarafından batı -
rılmıştır. (Difer haberler 3 üncüde) 

( Freud) On ölümü 
Viyanah filozof doktor Freud, 80 i aşkın bir yaşta. Londrada öldü. Freud 

Yahudidir ve taşıdığı unvanlar arasında Nazilerin kara listesinde kayıtlı olmak 
hususiyeti de vardır. 

Almanla.nn, yeni Alman ordusu t:ekirdellni ören (Von Fricb) e milli ce
naze merasimi yaptıktan ve karşılıklı yilz binlerce ölü haber \Terdlklerı mev-4' 
simde me$hur bir fikir adamının ölümü insana mevsimsiz göı;ünüyor değil mi~ 

Halbuki ölüme mevslm olur mu hiç? Mevsimlere ölüm vardır amma ölüme 
mevsim yok. Fa.kat ne de olsa Azra.ilin, lıarp aletıerile kesilen cloek.terden yap
tığı kocaman bilket içinde, büyük ve merkezi bir sarı gül olarak (Freud) ü 
görmek tuhafımıza gidebilir. 

Modern filoEoflar lf;inde (Freud), ırkdaşı (BerC"son) dan sonra, üstünde en 
fazla meşruı olduklarımdan. (Freud). insan yapısına dahil en esrarh ve etrift 
cihaz olan ruhi varlık üzerinde, bir metod, bir de nazariye sahibidir. Psikanaliz 
metodile Libido nazariyesi. (Freud), psikanaliz metodile en mahrem ruhi mak
talarımızı aydınlattıtı, ve Libido nazariyeslle de. her sahadaki ibda hamJelerl
mhin tohumunu bulduğu iddiasındadır. (Fredud) e l'Öre ibda hamlelerimizin 
tohumu, if;imizde hapsettiğimiz ve bin şekil ve ilade kıhiında meydana çıkar

dıiımız cinsiyet ukdelcrinden başka blJ'şey değildir. (Freud) e sorarsanız, i1im
den, inlnliP('ıdan, askerden, şaire kadar her insan nev'i, başka başka Ş('kil ve 
ifade kalıpları içinde ibda cevherini, ruhunda gizlediği cinsiyet ukde1erlrden 
alır. 

Ben felsefi mizacım bakımından hiç de (Freud) eti olmamama ve mütrvrfCa. 
filozofu basit bulmama rağmen, yine basit ve gayritabii bir takını t plerin 
(Freud) met-0dile izah e:dilebJleceğine kaniim. Mesela. bence basit ve sığ lJ r flln· 
zof olan (Freud) ün metodile, yine bence basit ve sığ bir hastahkh olan .ras 
muhalifini izah pek mümkündür. 

Bu itibarla. siyasi muhalifi, tam eserini in!;a veya tahribe glrlşirkrn kar1 
listesinde yazılı Y&budl filozofun ölümii pek mana1ı. 

Dostum ve hocam ruhiyat profesörü !\lustafa Şekip \."e adecf" dostum. rulı 
doktoru Falırettin Kerimin kulakları çınlasın!. 

~~~4 



TARİHÇİ l\lUIARllİR 

ll"liuu tarilı ulewaını<Wı Tıırlıan 

Tan Polonyalıların halini, Babll esa
retine bem:etlyor. Artlk, her J'«eD hi
tll.'Je9İll tarihte misallDJ. a.Jnıala kal -

~. blru ı.otuı.. kaçıyor. Evveli, 
B<1bil esareti 70 yll surmu tıir. Zavallı 

Po ... ,·ahlar da, bu Rfer, 70 sene esa
nt by b mı ,....aJ'acaklar!. T1uWln 
-r- lı07le tnsa!sııı b lemen..W.. lnl

.. nüllotti!Di lalıaln •lab'orıa. 

rf~ f!'("a f'tm~k. her ı.idi

.aeııin, tarihle ıreçen bir milpblbinl 
ıaıu-.. .... .u ... ,. v uı.u btvoı, bu,te 

tq.rı laalalan !wp ellll'. lllullaka. ta

!ı"İiııle• bMseı-1< fan •tD ya, .ıra
ıder .. Biraz da .ı.aman1 baldtn bah et! 

Bu. zor mu Keliyor? 

·.~ED Pı\ltKDiD.\ 

RAKI iCEN Kı\01~ 

Yaşı: 65. ('lnslyelı· Kadın.. Rene!: 
5iifahi- İ.,te bu '\·atandaş, S"eçen gi.a.n 
bakkaldan lllr tlşe nlu almlş, Sııllu
olunel parlana cıımı,, r»•bzuı us
tline rescrpile otumnq, IMttfaaış ka
fayı çekmeie.. imdi kadtncain: mah

ke-.. 
İAldlası pyel Arilt: 

- İçrrim, a .. Bana ne kart-'iıyonu· 
nuı. dJyor. Efk rlanmıt. sonbahann 
sCMt &ilnltrlnl karırmamak için. a(ık
hk bir Jtnle, biraz .et'elcnmek lste

m(f. '-------

lnhlsarlar idaresi bir 

avukat t.tmah!. 

Y\:ZLEllİ BOYA .. ı\N 

İNSA!'\L.Ul GÖRUNMEZ :O.ti?. 

A.lma.nlarm meşhur SieC"frltd mü.ı
lalllltm lu.th, henu:ı nataman1 oldu -
~- ____ ..... ıı...ı.aı balri ı.a-

rarla!fhrı1nuş .• Bunun için de, buraya 
100 W. amele cönderilmi.ş... Fakat, m.-1 amelosiola faaU,-.U, na..war 
ta.rafınd:ııtn •oriınmesla db"e. bii.tin a
mııtlea.in yuzu,, si1aha MyanJD1$ .. 

l'uı:ltri siyaha boyana• • amele
nin uz.ak.tan hiç cörü.D.miyeceğinl kim
se temin e«meı. Eier, bu faraziye 
tlarirll obaytb, llabefi&*antla İbJyn
la.r aailUp elurlartb.. Alman Propa -
pnda . ·azırı Gôbel in tulafıruı küıte 

obun, ba ka bir tedbire baş\'unun! 

l\IEKTEPLER AÇn.ın. 

TETitiKATI "TiaMF.J.İ! 

:Wektepler açıldı. Buttin e\·lerde bir 
telişhr. cldi7or. lif-le-, .na awkt.epte 
focuiu olanları sonnayın. maliım ya, 
d<rs!Ue sa b aekbd ı.. Jaaaeak. 

rbk. tramva)'ların. vapurların sa.· 
bah yolcuları bir mi. il dııba arımı,. 

tır. i'akat. bu nakil ıtalan id.attle· 
ri. yeni m al tan:ma cöre t.edbir al· 
JD.1Şlar mıd.D'T. Toksa, benin: trtkikat, 
tahkikat mı yapQ'orlar!. Bu tetkikatı. 
tahkikatı kısa kesip, derhal, icap e
den tedbirleri almalı... Coluk çocuta 

yazıktır! 

AH!\IED RAUF ı 

"~iBZBfilB 
iıu>AM: 

l:Wıai7UlMle Yelld tıİı:.l:raa • Ya
nan anlapıasının fa)'cblırı> lslmli baş 

malta!-. ital)'a111• - cinlndolll 
barekttle:rinden bah lmtkle ve Y11-

naahlarla ~ Y- bu
tlu• ...... , uknı.rtrial seri ~e 

- , JlallUıalar tein Wr nlb 
tlmldl 7ar&~ ..... ,..._ .. __ u-

harrlr -.blesinlu --· l>u aıüaıı· 
maların birka9 aeıkb41aa fayUh •l-
dui • teı.arm .ıı..-ı.. ~ini
nin. Avn lıarblıM ır-ek ırlbl 
uıı.w.e .... lıatta lıar .... ta7ln .ımı. 
bulııa4'1iwaY llift e-kw«r. 

ClilllHl'&.İYET; 

Yı. .. ~adi: cKurtancı ideal• bim.li 
mal.a.lesiad:e Tü.rk17e1Jin ~yntlmilel 

mcsclf:ler karşı ındaki vulyetlni izah 
elmeJ<ı..ıir, .Mılllarrlr QW ki: 

dalna ııartarın doill. -a d.ftre 
cotüriicil ideal~ Bue cöre bu, Türkün 
bulun bir aı k ve heyecanla ıanldıp 
ve anlılıınlı kendi milJlyeti uanda:r. 
Baştan~ AvrupQ"ı saracak bir teb
llkenin Uk karanlık bulullan ufllklal'
dan bellrmote b~ladıiı uman Milli 
~ lmtı; nkl Turk millelialn bai -
naclaD kopup &elen Tann..wl bir sesle 
-.,ıı,......b: 

- S::mcl· inde mlll ilerin ı.ııi:r Ye 

..-..ı.tt varlıklanas !it tawaD 
lon Iuı.rekel Tıırk ..ııı.u..ı ~ ve 
·seçilmes bir yalçın. ka1a laa.Unde • .11.a
ı1ia ve paaplı bf11SIJ'da lnalacatbr .> 

T ·: 

L Zckerl7a .. •rld, bucıinkü maka-
. IHinde, o\"yellerin hlon;ran niçin 
ırlrdllı.krinl lalııllle 116a• ..ı.;y... u- ı 
(ııarrir m.alcale 1 , Peloıl7a.m D3S.li 
taksime o radı ını anlattıktan :sonra, 

ovyeUtrln Polonyada m;ıliım yerleri 

J.\o. 48 

"ernak Tenplar'm kadehin ·a-
.nsına kac..ır d.:ı.durdu. İçll"c-;inı 

kled~ bir s tellendırdJ. Son-, 
\Ta bınWıbıre dedi iti: 
f - Templar, sizin bu kadar bu
fdab o.abileceğ zi. tahmin etmı -
iyon:! m. 

Öteki omuzlarını silkti: 
- Eh, .insanlık hali bu'. Hepi -

tm zın baştna ge ıyor, dt'di. 
- Amma sizin budalalıi:Jnıza 
:mak ıs nnak 1Szım 1 Ben size 

geçen akşam bır n:ısihatte bulun
um. Siz btında-ı ıstifade etmedi

ğiniz için art..k ben de vazifemi 
a 1:nak vazi:yettnde lm.ımuyornm.. 

- ' - Ya.:.; !istik kırbacınızı çıka -
r a.ı değecek misıniz? Sı.ı: l:l'l -
.i z za~ n Kestn bu usulıin 
b ita hır şeklin. tat!: edip du
l" rd~ 

:.. O usu~ fe ..ı değı1d.r Yalnız 
m!!tn.ur'ar ~ız bu usulun lıer 

z Tan mu".ıffak ol~ığ ~ bk"'li
r. Ş mdı ~c e' orada değıl! 
e•· ork gangıste !erile te P 3S 

geçtinıı. Bılvuk patronla 
v niz n""sıl? 

Henfe pe - } .ık. a-; ıın am
K s ri ye umu k.ıpz~ı Bir sa-

"' :ı.. belıu 1 buyük patroo1ı 
k • l . .ı mu-nkun olac.aktı.. 

~· rnak basını sa ladı.. Gri göz-
lerını cAz z gou r • dikmiştL 

- S·zın çok sc ri çalıştıgın =ı bi
J,yorc Kuv tlı <'ldttğımuzu da 
b' Vl'lrL!ll. L k r nla bôy-
\e mu! reb ~i kal ~. · nızı \ 
ta .. mın e·mezJı, .. 

işral etmekle, Almanların şarka doğru 
sl;rasdkrlne eri fff;l.bait oldutwau te
barüı; eltirmekte ve arhk Almanların 
Iaradenbe lneıni7ecü.lerini Myle -
melıletiir. 

'Qellerln -lıi Polonyap iıJpl -
lerlnıie daha ı.iroek .. ı.el'kr ul;u
-· ._ sebrp.teria ~. Sovyf'l hu· 

-- ı\bıııan ltil'alanna b--
SUUJl btnuaemesi de ute1'cat elduiun• 
-le-ledlr. 

VAllİT: 

Bul"iiakii lmsasn ba"'1•ta.Je ,..zı -
smda İtal:rama nzt,.etf:ıııin ne olaca· 
tını bah flmf'ie fahşm~•ta ve lt.oma
n:m ın.1inAtl lt;ıılinl tahlile a.jra,ank, 

İtalyanın 7en1 bir harbe l'lrmek bte· 
medii:lnJ, buna mukabil. İtalyanın Ber· 
lbıle bir Lt;k"ri ittifakla ballı olduiu
•• aı·lemelı:ı.., resmen lıllıınf b-
-dıiuu ıı;,,..., eı-ııtrilr. -
bqka. İtalyanın son :11enelt"rde üç se
fer yaptığını., bu seferlerden 7orıun 
çılı.bfını da tebarüz elllrmekledlr. 

YJ:l'o"İ AJIAll: 

BÜMJ'ln Cabld Yal('m «Kahraman 
mlllet• isbnll bqmak.aieslnde Poloa
yalılann na:nl doviştü.k.lerini anlat -

matta ve buliaalen to le demektedir: 
V•taabruun UktaU l'itUL.lC'n sema 

bqb)'aeak zulaıet ve :ıUtet devrini aôr- ( 
mel tense nef esia Udar cid.ıl e • 
derl'k tefti içinde cOılttini kapama.ya 

t.ercOl eden bir m.lllrt, buyuk bir mil
letıCr. O 7atam•ua, butun cllıan utan

-"' icap eder.• 
11_,-1.n Cahid. Lehlsbnuı ıaıı.sı.ıı ve 

lıııal od obıuwsıa nl;men. l>u 

mllldbı ma,iliabl eli bili kabul eı-
dlilal ve istllıl•I lçbı farpqa<11tını. 

hıili da mokavemf'l etti(lni yazmak
tadır. 

E.ını arka cebıne gö' rdü. Sedef 
kabz ı bir tabanca çıkardı 

- Bu maceralarda tabancalar 
buyuk rol oynuyor, dedi.. Eğer ya
ralanmamış olsaydınız !ıer halde I 
Kcstrinın ve Bonaçinın el nden def 
kurtulurdunuz. 
Tuban.cayı masanın üzerıne koy-, 

du. 
Tempıar tabancaya baktı. Siliih 

ikı metre ileride duruyordu. Kol-, 
uğun tekrar gtımilld.u, viskiden 

btr yudum daha içti. 
- Fernak dedı, şimd.ı · dı ile 

fare ov= · mu oynıyacagıa? BWlu 
sıze k:ışlırarruyorum.. 

m · fett.ışi dedı kı. 
- Siz evı e cap etmeğe 

hakkım voktur. Hıç !.zr.azsa ka -
pınıtı ~~nde mem rlanmd n 
r n. bırakma cabeden!i. S"zi 
en yakın polıs karakoluna gö frr
mek mecbunyetinde ıdirn, yahud 
d'a ırNk~ ... Şımdı KM-' " n be-
nım C'yh!'m vaz. ıı. ını 

da b.lıyı:ınım. Kiınbılır ba.~a ne ı 
kad.ır Jozmıştır. E~r elımden ka
çarsanız, arkamdan k•mbıEr ne 
kadar gü!er ... 

Çe ıru kaşıdı, sonra b;rden -
bıre salonun dıbinde, kondonun ü
zeri d buluna 1: r pı.r'> kutı. -
su. c.ogru yunidu. Ter .plar'm 
gozlC'rı, masa uzer .. c dunn se
def kı'lza, tabar c~ · , ayn:mı -

POLİS 
ve 

IAHKE)IELER 

Ayyaş bir 
kuzguni 

Kendini bileml;reeek df'reeede faıla 

rakı ~ek sarlı olan "" park.J ali
üst eden Refia t .. mtndekl siyahi kadı· 
nm muhakemedne nObelçi mahke· 
......, batılml.'!h•. 

it ~. ıllılla balunm.a.stna raim"n ü-
1.i tllarliiill..i .. hafua ~ea bu km
&"UDi iyah kadın adli1e daire iata 
muddelumurnllik katında koridorun 
bir k•Hin" batdaş kurmuş oturuyor 
ve etrafının ~DJııalqtıil her aac&a tar· 
:p.faaın altından konman bir şl~ fi 

kararak •izll<'e. tf'lil.ı;ıh t.elıi.şlı lıci.vordu. 

Ot.urduiu yerden etrafa yayılan sert 
bpirto kekus1111dan ve halinden UaU· 
)'U Arabın adamakıllı sarhoş olduka 
belli oı.,.or. fakat. hali rakıya clf'vam 
etmek istf'me~inde-n Ituuu kendisinin 
d:ıba farktlm dlil ıuııa.ııırordu. 

• NiWkim bir ırahk k"'ndi·iinin ya
nma akla,an blrka• meraklı. rhoş 

k.ad.uu cartp carip uxmcie ba l:ı~·ınca 
yuzu çar1afından, çarptı yüzünden 
daha ı>iyah oba ihtb'11r ıllap hiddetle 
Yt"rinden fırhyarak earşafmın alhnda 

~i atkı . la &utup ba ka bir k "ye 
çtkildJ ve orada arka ını duvara '8-
niıp sanki dünyaya kusmliş bir aWe 
kendi kendinf' t>4ıy1enmele b&! laıb!. 

Bu. ara k ndislnl mudd.elıımumiUfe 
&'t-ütto memur da nı rakhlan. ooun 

marlfetll'rinl anlatıyonlu; 

c- Suttanahmf'd parkında bir a
dının sarlı bir halde bağınp eaiır
dıiını ifltinc.'-e pııırk:ı .ı,ttim. l'ilhakika 
bu yere ot.urmuş, tlinde bir rakı 11· 
tesl, hem ~lyor ve bem dt u.luorla 
soylen.iyordu. ltrod ini evinf' cOhir-
mek lstf' • de kııdı ve: 

- en wnim erkeilm mı.hı lı.I be
ni e\.·imr rotu.rtteblu! ikiyle blrte;ri 
bana teklif etmeie utanmuor musun! 
Ben or pu muyum! dl7e bağumaia 
başladı. yaJ umanda ela orad&kl ka
dınlardan birine de mu~madi:yea kü.· 
tür edlyordn. ~eier bu kadın onun 
rakı Jçtiiinl sorünce mt"rak f'lmiş ve: 
ckardeşim. ili(' mı lçiyonan• el.iye sor· 
muı;. i te bu lif sarho kadını t:ileden 
tıkarma.P kifl reh11i,.. .~en ne ka.rı· 
şıyor~ıın, lsttnem :aiti. te lçtrim» diye 
ona. hut..'UDl ttmiş!.. • ·Iba1tt kC"ndisi 
bajırıp caiınn.ayı rna.J~t ckreceshae 
cık.ardı. Biz d tutup m bkt~Y" l'e

llrdll<.> 
Filhakika bln.:K. MDra A.rlıtılış .Vap 

muh.akeme.re cıkanldı ve cirmu. ahit 
ririilf'rek. bu defalık para cezasına 

mahk im ohıadu.. 

1 KÜÇÜK HABERLER) 

* Bu sabahtan ıliba= blltun mek· 
teptcr açılm~.ı.r. Bı.ı s ne orta okul -
!arda ted ta at 8 de bqlanmalı:ta
dır. 

Kara köy 
Köprüsü 

Yerinin değişlirilmesi 
münaKaleye sekte 

vermiyecek 
Belediye Eminönü meydanını 

tanzim ettikten sonra Karaköy 
köprüsünü bir parça iç tarafa çek
mek için tetkikat yapmaktadır. 
Yapılan tetkikatta b ·gün İstan

bulla Beyoğlu arasında tek muva
sala vasıtası olan Köprünün bu yer 
değiştirme işinin münakale sekte
dar olmadan yapılıp yapılmıya -
cağının tesbiti idi. 
Yapılan telkrkat bunun müm 

kiin olduğunu göst~tir. Köprü 
yerini biraz değiştirdikten başka 
bugün Enunönü ve Karaköy mey
danlarına nazaran biraz yüksek o
lan ilti baş kısım da ındirilccektir. 

Yeni buğday onbarları 
Toprak mahsul'eri ofisi umum 

müdürlüğü mc\ı;im dolayısile köy
lümüzün satışa arzetmekte oldu
ğu buğday !arı satın almaga devam 
e1mcktcdir. 
Dığcr taraftan ofıs yemden muh

teLf yerlerde 8 tane buğday aın
ban ·apt racağ kanr'la.ştınnıştır. 
Bunlardan 7 s. ir.ale olun!T'uştur. 

-o--

\' eni Tifüs a,ısı 1 
Son zamanlarda Tunusta tifüs 

has1alığına karşı aşı kcşfoluna -
rak -zyi netıceler alındığı Sıhhat -ve 
içtimai Muavenet Vekaletinin na- 1 
zarı dikkatıni celbetmiştır. 

Vekalet bu hususta ehemmiyetli 
tetkikat yapılmasını kararlaştır -
mış ve bu maksal!a merkez hıf -
zussıhha eostıtüsür.den doktor Ali 
Mustafayı Tunustaki Pastör ensti
tüsüne gönd~ensip etmiştir. 1 

1 
!Uecidiyeköyü planında 

tadilat }aptlacak 
Mecidiye kiıyunde yenı yapıla

cak 1000 yataklı büyük şeh;r has
tanesine ait plfuı ,.e projeler üze
rinde .;-alışılmaktadır'. Ha.s'ane için 
hazırlanan bir Prost pl8nına göre 
Mecidiye köyü için sayfiye yeri 
olarıd< ayrılmıştı. Bu yerde şimdi 
has'ane yapılacağından Mecidiye 
köyü planında zaruri bazı tadilat 
yapı'.acaktır. Halbuki şehircilik 
mütehassısı Prost'un harp dola -
yısile gelemiyeceği anla.şıldığtn -
dan Belediye bu tadi18tı kendi kad
rosund3.lti miltehassıslara yaptı - 1 
racaktır. 

Almanyanın yalnış 
hesapları 

Sabık Polonyada yeni tesblt edlJen 
Sovyet - Alman hududunu tetkik. e
dealer l'Örmuşlerdlr ki. &rlin, evvelee 
ta.sarladı,tı plıinları htç de tahakkuk 
ettlttntemiştlr. Yani, maruf tabirile, 

Korunma 
siperleri 

Evlerin bahçelerinde, 
civar arsalarda da 

açılacak 
Dahiliyl Vekaleti; pasif korun -

ma mecburiyetine dahil İstanbul 
gibi şehir ve kasabalarda derhal 1 

dağılmıya müsait arazi bulunan I 
evdeki pazarlık çarşıya uymamıştır. 

Sovyel müdahaleolni.n dunya için mıntakalarda, halka yetecek de -
bir sürpriz oldqunu ııu1leyenler, bir recede; mahalli hükiımetçe ve da·l 
noktada hataya dli.tü:J'orıar: ire, müesseseeJerin memur ve 

Eve&, bu bir sürpria olıDwılıır, fabl müstahdemlerine korunma sipr -
Almanya için .. Bue öyle cellr ki, na.ı !eri yaptırılmasına karar vermiş -
şene-ri, karşılarında Sovyet klt.'alarını tir. 
corimee birden ,a,kına donmıif. alela- Ahşap evlerde ve sığınak yap-
cele vaıriyell idare ıara:,na cibııili,, her mıya müsait olmıyan yerlerde o-
lıırlü Sovnl leklif n nolı.lal nuarmı turanlar için de; bahçeleri müsait 
kabule met·bur kalmışlardır. ise bahçelerinde veya civar arsa-

Şimdi, Berllnin butlln diploması fa- !arda ayni siperler açılacaktır. 
aliyeli, Sovyetle<le bot geçinmek ve Gerek şehrimizde ve gerek An-
dıinyaya kar ı, Mosko'-a ne en utak karada da evvela bu siper sığınak-
teferriıalma kadar. bütün barekeller· ı !arı yapılacaktır. Bu münasebetle 
de tam bir anıa."'nıa olduku hissini ver-r B. M. Jvl. bi·nasında yapılacağını 
mek nokı.........ıa ıeıı.sıı edilmlşllr. haber vcrdiğimız büyük sığ:nağın 

ııatti, şu iddia ediltlıilir ki. Alman- inşası bir müdd t tchır olunmuş· 
lar, PelODJ"ad.a çeklikltrl zahmete, ver- tur 
dikleri zayiata, etti.klrri masrara mu-
kabil pt•k fazla birş.Py eldı• etmiş de
ğ"i.11erdlr. Belki, Bt"rlinln btittin l'IYe&i 

Apartman kapılarına 
bırakılım çöpler 

bir kı~ Polonyayı sadece iu•I e-t -
m t ~etll. Polonyayı bir yol ,-apıp, Belediyenin yaptığı bütün ta -
şimdilik, Romanya hududuna kadar 1 mimlerc rağmen apar1mıanlarda 
i.nmekıı .. ·.wınıin bu buı,-ası lahak- gecenin çok erken saatlerinden 
kuk. etmemiştir. Almanya. atu. los son-

1 
itiba::en ancak sabaha karşı alına

larL11danberi, üçhıı<iı defadır ki, be _ bilecel• olan çöp kapları kapıların 
ön'erine bırakılmaktadır. Bun -
!ardan istifade etmek istiyen ser -
seri köpek ve kediler bu kaplan 
karıştırmakta ve çöplerini etrafa 
yaymaktadır. Şehrin kirlenmesine 
se.bep olan .bu hal tenbihlere rağ
men devam etmektedir. Belediye 
bundan sonra tekerrür edecek bu 
hareket karşısında apartıman ka
pıcılarını cezalandıracaktır. 

saplarında yanıl~ bulunQor. 
~larepl Görin.r ceçenlerde sö;yledlii 

nutkunda, dört halta sonra, 70 fırka 

askerin Polonyadan rarp hududuna 
nakledlleceilnl anlatmıştı. llalbukt, 
buı unkU ş:arllar ~unu cöstcrlyor ki, 

Almanya, c:-arktan &arbe deiU, l'&rplan 
şarka • ilk aiızda. 4 milyonu bulan 
Sovye&. orduları karşısına • yf'niden 
70 fırka asker na.kletmf'k ıztırarını 

duyattkh.r. 
~imdi, ı-arp cephesinde, büyak İn-

-<>--
Yeni 10 ve 20 paralıklar 

&ilb v• Fran"z laarruzanun ırası Eski paralardan kalmış olan ni-
ıreımı lir: kel 10 ve 20 paralıklann da piya-

REŞAD FEYZİ sadan kaldırılması kararlaştırıl -

Belediye kooperatifi iki 
fabrika yaptırıyor 

İstanbul belediyesi kooperatifi 
İstanbulda nebati ve mahllıt şekil-ı 
de yağ imali için Eyüpte fabrika ı 
yaptıracaktır. 

Belediy" kooperatifi bundan baş
ka bir nümune fınnı da yaptıra- 1 
caktır. Bu fabrika günde 15 - 20 bin 
ekmek çıkaracak kabiliyette ola -1 
cak ve ('n fl.'nni vesaitle mücehhe-ı: 
bulunacaktır. 

-0---

Hatayda mebus ~imi 
Hatay vılayetınde yapılacak o

lan meb'us s~çiıni hazırlı.klan bi
tirilmiştir. 

mıı;tır. Bunun için. Darphanede ye
ni 10 ve 20 paralıklar basılmak -
tadır. 1 kanunusanide bu yeni u
faklıklar piyasaya çıkarılmış ola -
caktır 

---0-

MW.tahsillere yardım 
Harp vazıyeti dolayısile ihracı 

menolunan bazı maddelerden müs-, 
tahsilin elinde mühim miktarda 
buluna'IJ1ar için Ziraat Vekaleti ta
rafından te•kik!er yapılmaktadır. 

İcabında bunlara yardım oluna
caktır. 

-0--

Gıdasız çocuklar 

* Fr'ansada ide bul lale-
bemız de memlekete avdet ctınektcdir. 
Dun saban. 13 ki.Şılik ılk kafLle eetırı
m :ıe donni.i..$tür. 

Onlara yardım edelimlı 

Seçim esas defterleri teftiş he
yet~eri tarafından tetkik oluna -
rak dünkü cumartesi günü askıya 
asılmışlardır. Defterler 15 gün as
kıda kalacaktır. Bilahare de meb
us intihabı yapılacaktır. 

Şehrimiz ilk mekteplerinde o -
kuyan yoksul çocuklara bu yıl da
ha geniş mikyasla yardım olun -
ması kararlaştırılmıştır. Bu mak
satla yeni bir program hazırlan -
maktadır. 

Bu programa göre ilk tahsil ça
ğında olan gıdasız yavruların hep
si doyurulacaktır. 

* BtrkJç gund nben lstanbu! 
Dah e, ittısad ve Sıhhiye Ve-

kil}ttj d Aokaray• donmuş· 

lerdır * ll4aarit VeltllcL ıruze!er ıçm yeni 
bir rnesoıl programı lıazır!amalı:ladu-. 

Müzeler daha l yd:ılı bir i<ona

caklır • 

* t• kudar - Beylwz 7olunun. Bey
J.erbcyi.nd o AnadoluhiS:lrına kadar O· 
taıı kısmından ilk 1 t k lomet?H; as· 
[alta çe\.nlecektır 

yoıvlu Oradan almak içın, kalkıp 
bir adım atmak kafi i.dı. Fernak 
da o rada arkas nı kendısitıe doğ·ı 
ru çC\·ınnış bulunuyordu. 

Pı>lis müfettişi dedi ki: 
- Bır ıki saat ıçınde epeyct! iş

er y pabilece~ıre;.zı zannediyo -
rum. Biz sizden zı~ ade, büyük 
patronu yakalamak ıstiyoruz. Bu 
her f: v.ıkalayıp merkeze götüre
cek polı~ mufettişi her halde çok 
m.l".''1tın olacakt:r ve memnun e
dılece tı. Bu?'a şüphe ,·ok. Artık 
p ı \tadar r da huyu kpa' ronu 
kurta.ab CcC'krcrı ı zaı:netmıvo
ru Za n oı: bun: dan tu
tup sevK ce ı re eden yine pat
r ur. İntı~bat akl.ış.ı~or. A
merika efkarı umumiyesi U.J' uyan 
bı ars ana benzer. Uyanışı pek 
muth olur. E\"et. sizi kaybede -

zararı yok Fakat büyük pat
ronu ele geçırmelivim. O uman 
d Ke ı,-. şefı e ~ı y etmeğe ım
Jı:a. bu moacaktır. 

F rıak k;;lud3n bır puro aldı, 
uc nu kesti, eeplennde kibrıt 
radı. 

- Stzın gibı bı.r adamı tevkıf 
etmek, aynı za al! r bır mcs-
tıliyet yırk ~n~ek demektir. 

Templar bksw.rdiı. Konuşmalı: is
ti or fakat isted ·;ıı gibi konuşa- 1 
m n! iL ihavet • 1 

p k: Q,dı, biı~·ük >3 r >~U 1 

İzmir ve Dikili zeheleslne ait ıeleıı 
tafsllitt. memlek.ett~ d"rin bir tee!Vlü.r 
uyandırmıihr, Binlf'tt~ 'atanda a('lk
ta kahnu •• ytizdf'n fazla ülıı \'e y"1l' 

bir bu kadardan -ıiyadf' yarah ''ar. 
fh('bir kudtttin onu.M' •~nwdiii 

1 ================================================I 

1 Avrupa harbinin Yeni meseleleri 1 .____ ____ _ 
Bu • 

ış falcılığa 
..... 

sıgmaz 
b• "''"' lal>ial ı.Milsesi ....., .. ....ıa ır•- ı 
iils erdl. 1alna. Tilrll c:e-.L)ıf'tiabı kı
rd•a:ı annl. vr1tatl ve. dcvlel Wşki
lihdır. İnnir ft"likf'tzed,ll'rine derhal 
. ardıma koıtmak. h piJDİ2 l(in bir \'a· 
tan borcudur. Bu vatanda~tars f'litnh:· 
den ce~ yan.lımı 7apa.lı.m~ 

Yıldızlardan hüküm çıkaran bu hüner sahipleri 
şimdi yeni bir kehanet yarışına çıktılar 

BURHAN CEVAD 

tevkif ettiğin zı kabul edelım. Onu 
ş.ımdıy· kadar kımse gurll"edi ki.. 
İsbat ec...mezsinız. 

- Benım delaile ılıtıyacım yok
tur. Eğer s.ain gibı bir adam, ge
lir de bana; •İşte bu adam büyük 
patrondur• derse, ben artık ö e-
• ni diışünmem. Bü•ün delaili bu
urum. Bı~ her yakaladığımız suç-1 

!uyu ıstediğimiz gibi söyletmek 
yolunu biliriı. Hatta !iadesinin al- , 
tına çatır çatır imzasını biel atar. 

Templar kadehindeki son viskiyi 
de dikti. Elindeki sigarası farkına 
varmadan sönınü~tü. Bıl'lka lbir si
gara çıkarc;Lı. yaktı. Vücudünü ye
niden ateş bastı, yorgunluğu biraz 1 
geçmıştı. Ga'.ıba bu da içtiği vis
kiden ıleri geliyordu. Yavaş yavaş 
kuvvetleıınin yerine gelmekte ol
duğunu hissetti. 
Ayağa kalktı, elinı tabancaya 

uzattı. Hatta o sırada bile taban -
cayı alabileceğini zannetmiyordu. 
Sanki sihirli bir elin silahı oradan

1 alıvereceğini zannediyordu. Ya -
hud da Fernak silahın ucun.a bağ
ladığı ipi çekiverecek, sonra ken
disile alay edecekti. 

Halbuki Femak kendisine hiç 
bakmıyordu bile .. Boyuna önün
d('kı püro kutusunu açıp, kapatıp 
duruyordu-
Templar'ın eli tabancaya değdi. 

Uzun müddet müfettişin cebinde 
kalmış olması dolayısile, hala sıcak 
duruyordu. Templar avcunu kab
zanın üzerinde sıktı ve tabancayı 
cebil'.'e yerlestirdı. 

Fer'1ak bır kibrit çakarak 
(Devamı var) 

Avrupa barbia.in çıkardıil mesele • 
ter sayıl.maki.il. tUkenlr ribl dr-iU: Al· 
manya ıaf'vaddı ipUOiyf'yi nereden 
bulacak?. İktısMi. ablukanın lesirleri 
ne vaki& ıiıru.lt-ttk? gibi suallerden 
başhyarak her l'lİn daha pek tok şey
f('r senılayw. ,.a:aıııyor, ... taya bir 
hayli rakamlar dökiluyer. lb.1'9 için 

turlü tahminlrrde ba.l•nmak da baş· 

ka. Dele barbe Cirf'D. C"irmiyen irlli, 
ufaklı develllcrin şunu yapa<·.aklarına, 
bunu yapmıyM:lanna dair cketif» Jer 
de u det ildir. F>ıı.al ...,.un blraa u 
7enl lıa.rbi.n çıkartlıtı bqlı.a rlvayel • 
le.rden bahsetmek urasu olmıyacak. 

Londra matbuatftıtn dünyayı cez· 
miş, cörmW, Vikont Kastlero~e im· 
asile yazı ya.zan Lord bir ıouhanir 
vardır. Yeni nqrettitl bir yazısmda 
diyor ki: 

Harbin 1 eylülde ~ılı:a~tı kime dol
muştu. Cüt• &«fll umumi harpte 
T&ralanar:ık Mit duştQia saman ey· 
hll Qmm ilk p.all idL Bab&mın eYi de 
yine l eylUlde yanmı-,tı. 

Nihayet ba wfer de Atmanıar Le.
blslaıuı ı e.rlild• taamn elliler. Fabl 
reçen. harp ile fimdiklal mUQese et
mek kabil deilldlr. Bu yanlış olar. Çiin
kü. lkt bacp blrblrine bemealyor. Bu
püıi lıa.rble .,yle bir lakı• 7enllll<
Jer vardır kJ bunların tesirlerini ancak 
&ecr8be bl-ıe ceaterecektir. 

Birtok k.imseler zaıınedlyorla.r kl Bit
ler bir falcıda.a işitüklf'rU.e inanarak 
hareket e~ktediı!. Bu doj"ru olabilir. 
Fabl ee<r balı.lkal börle be DIU•rin 
flmdlye kadar alda.n.m.q olması lıizım 

cclir. Çünkti falcıların kendtlerl bUe 
tülü elemlere. utıraplara dilıfm\iller .. 
dlr. Kurtulut çareleri ellerinde olsaydı 
ve hakikaten lslikball keşfedebllııolerdl 
bu hallere kendileri d"Wtmtzlerdi. Son
ra fale.ıların (o(u harbin pallak vere
<'efini kejfedememl1lerdlr. 

Londra matbuatuıda yazıları tıkan 

müneccim Vay1or da töyle diyor: 

1- Bu Ölle bir haTp olacakhr ki 
bütiia bhmlnlerf allusı edettkUr; 

2-- Bir zaman Jçln Almanlar ~hi.s· 
tanda C"iJJ.ebeyi temin ttm1' cörllne .. 
reklenlir. Fak.al LehJstaıun )'lldnlan 

mailup edilecek &lbl deiilcllr; 

3- Harbin devamı tahlll1n edild.iii 
kadar uı:un olmıyarlltır. Darp timdi· 
den tahmin edilemiyen bir takım tie

beplerle nlha7e~ erecek.Ur. 

Fabl soylemefe hacet 7oklur ili İn· 
&illzler Avrupa harbinin c•ardıiı 
meseleleri müneccl.mlere., falcılara hal
lelllrmek niyelinde d•illle.rdlr!. Den.bı
le.re hilı:lm olduiu kadar bavalora ela 

bitim olmayı bal ve istikbal için asıl 

çare o1arak l'Ören hı.ll1alerin fala ve 

falcılıfa alt yauJarı ne olursa olsun 
asıl mesele filiyat ve hakikat sahasın
dadır: 

İngiliz imparalorlutunun elindeki 
menbalar biler tülreolir ıribl oı-dıh 

kanaatini besliyen İnl'ilizler daha har

bin ilk hafla.ruıda Teni Zeland domln
yonunda açılan conüllu a~ker toplama 
işinin Uerledlilnl ve 30,000 kişi yazıl

dliını söylüyorlar. Bwıu.u &"lbi Kan.a
dadan ve dlfer domtnyonlardan1 Bln
dlslandan da paraca. \'e lnsanca hiçbir 
yardımın etirlıtnnıiyeceiiol söylüyor
lar. Kan:ıda fevkalade harp masraf -
!arı için ltaı.auç \'ercilerlni yüzde ıo 

artlınnı~lır. Bunun gibi lçıd üzerine 
konmuş versil~r de artmtftır. Altın 

çıkarmakta dünyada üçü.n.cu &elt.n Ka
nada cibl zen&ln blr memleket vuıl
lerin artmasından müttesair olmuyor. 
llıılisa İngUWeria iftiharla IM>Jledllı.
lerl 4udur; Btitun İnrUlz imparator .. 
lul;unda lam bir abeıılı. var. 

ALi KEMAL Sl'~-:0.IAS 

l~lE-Jil·l!~ 
Almanya çıkmaz içinde 

Yazan: Ahmed ~ukru t.S:W:LB 

Şark ttpbesinde ükeri harrkata ni
hayeUennıif naı.arile bakılabilir. Fa
kat şark.tak! \'U.iyf'lin inkh,atı Alman
yayı büyük blr çık.mu i~ine alm.Lj1ıt. 

Cü.'lkü Almanya, SovyeUerle yapt.a.il 
anla.'1Dl& ile şarkta. elini kolunu balla
m.ış, kendi kendini rember it.·ioe al -
nuştır. BUl'ün Varşovaya kadar Po
lonya., SovyeUerln i. gall('ri altına &lr
mlştlr. Cenupta da. SovyNler Alman-
7aıwı Romanya ile hudut komşusu ol· 
m.alarına mini olmuşl rdar. BugW:ıkii 

şarUar altında Alma1'7anı.n. Kan.deni
ze çtkm.asına artık ihtimal kalmamlJ
tır. 

Garba celin<"e: .rerçi 'icfrit. ha.Uınm 
arkasında İnl'iliz ve Fran.~ız taarruz
Jarından masundur. Fakat bu ID.iil6UD
Juk Almanyanut zorluklarını hallei1 
mez. Asıl harp d"nizlerde yapılmakta .. 
dır. Alman ticaret l'tnılli'ri denWer -
den o;iJip ~üpüri..tlmliş ,.e Almanya en 
lddetll bir abluka allına alınmaflır. 

Bu vaziyetle İngilterf' Vf' Fl-an5a, ken .. 
di ~lajino hatlaruunj arka.suıda bf'k
liyebilirler. l'akat Almanya Slgtrlt 
hattının cerfri.ne ('f'kilerrk ilinUıaye 

bekJtyemez. 

İngllte~nin \'e Fra.nsanm bu tılbl
yeyi harp başlamazdan t\·vel du. ü.n

düklerine delil olarak ~ aiustosta 
Çem~rlayniD. Bitlere 7udığı mektup
tan da anlaşılmaktadır. Aı.krri hare
kata. başlamak.tan çekbımıeJJ.nl ve Po
lonya ile Almanya arasındaki ihtilafı 

müzakere 1olUe halletmesini llitlerden 
rica ettikten sonra, İucUtere Başve• 
kili aynen şu sözleri yazmaktadır: 

«Bir defa harp başladıktan sonra 
cephelerin herhancisinde kazanılacak 

serl uferle harbin nihııyetlt"nebllece

iine ihtimal \'erir euU. tehlikeli bit 
hataya düşmüş olursunuz.• 

İtalyaya .rellnee; bu de\•lehn de 
harbe sürüklenmesinden korktuğu ci
hetle sulhu iadeye çalı~makta olduiıı 
&nla~ılmaktaclır. Filhakika Polon1a ... 
da.k.I askeri ldrekitm devamınca, yar .. 
dımına lbUya.cı olmıyan Almanya, 

yeni p:rtla.r altında İtalyayı harbe l'ir
ınek iein taZJo·ik edebilir. Alman'.'·a Po
lonyada.ld emrlvaktden sonra İnril -
tere ve Fran."'3. Ue ulh yapabilcceiinl 
ümll ellll;inden harbin hududunu ce· 
Dlşteım-•k lı;1l7onla. Fakat mulııa

sara içine almnıı:I ve mun bir harp 
ı........,.c1a b.ınılulıruş olan Alman7a
nm İtalyan m.Utteflklo.1 birka.e ay ev
vel b:malanan mukavelenin bullUm
lerlnJ yerine l'etirmeğe davet etmesi 
mabtemeldir. Bu vub'ette ita17anın 
son dertte ııuüt bir va"'7ele dıişett
ilne şıiphe 7oktv. Ciinkii Almanyanın 
davtUni bbııl elmelı, İncllleruin ve 
Fran1anın ••tu~k barruslarma be .. 
def olmalı: demelı:Ur. Dlitr laraflan 
AvutaQanm. ortadan kalk•••IJe hu• 
dut komşasa oldu.ta biqııill: devlelin 
b~Uni uaerbıe eell>elmek de işi· 

ne eıvum.es. Ba sebepledir ki İtalya 
bir taraftan sulll11D lades.ine php•k

ta, diler larallan ber ihUmal için de 
b.uırlamaakladır, Anıavnllnlı: Ue Yu
nanistan arasındaki hudut Uı.erlnden 

ıısl<erlerilli geri ~lı.m.,.I de bu buır· 
lıi eıoıılesindendlr. Fllbakllu. Alman• 
SoVJ'el ani-ası. -iti Avrupa n&i· 
y•Unl lemeliııden deiittınnlt ve bin· 
aetJce ba deiifiklikte.n İlalyaıwı Bal
llaıılanlalı.1 vulyetl de müle.-lr ol • 
muştur. 

Aeaba AlmaDJ'&lllll taıylklne muu~ 

kaldığı tatdlnle, ilal7a ıııasıl bir ı.a
nr vettttkllrT Burul 17lee maiüm el
mamakla beraber, İtalJ'um Yunan 
budlldundan eekllil askeri B<enere 
&ö.ndemıesl herhalde manidardır. Bel .. 
ı.ı de İlalya bir larallan sulb kin ca· 
lışırken, dJj"er taraftan bu han-k<'tlle 
Alman ta:aylklnl önlemek biteml)tir. 

••••• ••• • •••• ••••• •••••••• 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Otobüs yolcusunun 
bekleme yeri 

B1r okUTucamuı: 7au;ror: 
Ben her saman otobüsü tercDt 

eden blr 701cuyum. Çünkü ne d• 
olsa tramvaylardan evvel fşlmiD 

başına &ilmiş bıılunU7orum. F>ı

kat otobüs duraklarmda ekseriya 

şöyle bir vaziyet hasıl oluyor. Me· 
seli be.D herkesten evvel clunk 

mahalline ıetmi:t bulunuyonun. 
İlk ce.Jen otobWıle de dJyellm ki 
bir kişilik yolcu mahalli var. Fa· 
kat b(onden klmblUr ne kadar Mtn· 
ra ıelen bir adam cöğsumdcn 1· 

ti.yor, otobü.se binl):or, cidiyor, 
ben arkadan celecek otobüsü bek
lemek mttburiyetlnde kalıyorum. 

llalbukl bu iti bir nizama koy -

mak tizımclır. Avrupada oldulu 
C"ibi otobüs durak yerlerindeki 
direklere sıra numaralı biletler as· 
malıdır. Her celen yolcv bu nu· 
maraları kopararak, blltl('lye cös· 

tennf'k uretUe dlier 7oltudan 
daha evvel celdiiinl isbat eder 
ve o kadar beklemiıt olmak hak
kını kaybetmes. Bu Dt'VI blr-:ok 
feyler Avrupada tatbik rdilir dt, 
bizde neden edilem in1 anlı.mı· 

yenun. 



RADYO HABERLERi Son 24 Saatte 
~ _ ~eJer Oldu ? . 

Kızılordu ilerliyor İspanyada terhis Sovyetlerin Balkanlarla 
münasebetleri 

Paris 25 (Radyo - Pari Mon - Paris 25 (Radyo - Pari Mon -
diyal) - Kızılordu erkimıharbiye- diyal) - İspanya hükumeti 50 Lın 
sinin tebliği: Ordumuz, tayin olu- askeri terhis etmek suretile bıta
nan hududa yak!aşıyor. Halihazır- raflığa bağlılığını göstcrm!ş•ir. 
da Brestlitosk'tan yirmi kilomet- ı-----:...:... _ __. _____ _ 
ro ileride bulunuyor. o·· l f .. 

Dünkü resmi teblığler o kadar 
mühim değildir. Harp, Varşovanm 
önünde devam etmiştir, Fakat, Var-ı 
şova mukavemet ediyor. Sovyet
ler, Polonyada işgallerine devam 
ediyorlar. Garp cephesinde topçu 
faaliyeti görülmüştür. Sovyetler 
Balkan memleketleri ile o!an mü
nasebetlerine ehcmmiyt vriyor -
!ar. Moskova ile Sofya arasında 

Bir Çin vapnru batırıldı 
1 

en pro eSOY 
Paris 25 (Radyo - Pari Mon - F d' •• h t 

diyal) - Şimal ve Baltık deniz - feU Un aya 
!erinde Çin bandıralı iki yük va- ve hı"zmetlerı· puru Alman tahtelbahirleri tara-
fından batırılmıııtır. Mürettebat 
sandallara binerek hayatlarını !.rur
tarmışlardır. Finlaodiyanın Ber -
!in sefiri. Çin hükumeti namına 
bunu protesto etmiştir. 

Ayin yapıldı 
Paris 25 (Radyo - Pari Mon -

diyal) - Bük.reş!en bildiriliyor: 
Başvekil Mösyö Kalineskonun isti
rahati ruhu için yapüan ruhani I 
ayinde Majes~c Kral Karo! veliaht 
prens Mişel, vükela heyeti ve ec- ' 
nebi sefirler hazır bulunmuşlard:r. 

Parisdcki ıiyin 

Paris 25 (Radyo - Pari Mon - l 
diyal) - Bugün, Romanya Baş - , 
vekil. Mösyö Kalinesko'nun isti - · 
rahat. ruhu için Madlcn kilisesn-

1 

de büyük bir ruhani Ayin yapıl -
ınıştır. Ayinde Cumhur Reisi :ı.ı:ös

yö Löbrön namına yaverL Başve
kil namına Möayö Şampetiye, Da- 1 
hiliye Nazırı Alber Saro, ecnebi se-, 
fir)er ve büyük bir kalabalık ha
z r bulunmuştur. 

Bulgar gazeteleri ve nutuk 
Sofya 25 (Rndyo) - Bütün ga

zeteler, birinci sahl!elerinde Du
çe'nin nutkunu ve resmini dcrcet
mişlerdir. 

ZAYİ 

Londra 24 (A.A.) _ Bu gece yeni bri ticaret muahedesi yapıl -
Londrada ölen profesör Sigır.und ı mıştır. Sovyetlerın Polonyaya gi
Freud, 1856 da Avusturya Mo - rişı ve işgal ettikleri yerler itiba
ravyasında ~'reiberg şehrinde doğ- rile, Almanların aleyhine bir ta
muştur. kım hiidise'.er çıkacağı ileri sürül-

Viyanada tahsilini parlak suret-ı mektedir. 
tc ikmal etmiş ve Jaburatuvr.r ça- Musolini'nın evvelki gün söyle-
lııımaları esnasında kokainin sı - diği nutku tefsır eden Paris ve 
zılan dindirici mahiyetinin keşfi f Londra matbuatı, verilen sözün 
ile neticelenen tetkiklerde bu.un- yerine getirileceğini, sulh değil, 

1 

Sonuna kadar harp ''apılaea;;ını 
muştur. Frcud, bilahare Parise gel- ·' " , yazıyorlar. 
miş ve Pariste Salpetriere do dok- Romanya, Macaristan ve Yugos-
tor Charcot'nun nöroloji kurlarını 1 lavya arasındaki münasebetler sık
takip ederek bilahare nevrozlar ve 
isteri ile alakadar olmuştur. !asmış ve dostane bir şekil almış-

Freud, otuz yaşında Viyana ü- tırRomanya Basvek li Kalinesko _ 
niversites!ndc tedrise memur edü- ~. k ld ı t nun cenazesı u .. n a ın mşı ır. 
m111, bilahare 1902 de nöroloji pro- Merasimde Kral, veliaht, nazırlar 
fesörü tayin edilmiştir. rnır bulunmuştur. Gizli faşist teş-
Avusturyanın Almanyaya ilha- kiliıtına mensup birçok kimseler 

kını müteakip, gerek Yahudiliğe tevkif edilmiştir. Temizlik ameli
mensubiyeti ve gerek nazariyeleri i yesine devam ediliyor. Şimdiye ka
dolayısile _nasyonal sosya!istleri~ j' dar imha edilenlerin sayısı 350 yi 
kara listesınde bulunan Freud, Vı- bulmuştur. 
yanayı terkcderck hükiımetin mi· , • ı - - • • • - ı ı ı - • • • - • •• -

safiri olarak İngiltereye gelmiş ve ı• • d y • 
burada İngiliz vatandaşlığına ka- \ zmır e eni 
bu~ edilmiştir. Son zamanlarda, s 

1 ailesi ile birllkte, Londranın 1 arSIDtl ar 
Ha'."'pslead mahallesinde oturmak- Qld H y k 
ta ıdi. u, asar o 

ZAYİ İzmır 25 (Hususi) - Dün gece sa-

Beşiktaş 38 inci ilk okuldan 936 
Hüviyeti kaybettim. Yenisini çı- senesinde aldığım tasdiknamemi 

kartacağımdan eskisinin hükmü ; zavi ettim. Yenisini a:acağımdan 
yoktur. ı eskisinin hükmü yoktur, 

Hukuk fakültesi sınıf 1 Beşiktaş Yıldız hamam S. No. 33 
Fahir Perçin 6456 Halide Erdeğer 

~~~~~~~~~~~-

,,,. Önümüzdeki çarşamba 

SÜMER 
akşamından itibaren~ 

Sinemasından 
Raımu - Marıe Belle ve !Uıchel Sımon 

Tarafından yaratılan ailevi bir dram ve eğlendirici bir macera 

at 20,50 de İzmirde oldukça şiddetli 
yeni bir zelzele olmuştur. Ha'.k bü
yük bir korku gcçirmi§tir. Hasar 
yoktur. Dikilide açıkta kalan üç 
bin vatandaşın korunması için ted
birler alınıyor. Kızılay cemiye:i 
merkezinin yolladığı 300 çadır gel
miştir. Daha bir bukadar çadıra ih
tiyaç vardır. Bu civarda yağmur da 
başlamıştır. Yağmur, açıl<ta kalan 
vatand2şların vaziyetini daha pe
rişan bir hale sokmuştur. Kızılay 
bu vatandaşlara sıcak Y<'mek, el
bise ve saire vermektedir. Dikilide 
enkaz a~tından ceset!; rln çıl<arıl
masına devam edilmektedir. 

OLGUN KADIN 
İstanbul Defterdarlığından: 

1 - Mükelleflerin vergi nevilerine gore tahakkuk ettirılmiş olan 
borçlan ile bu borçl:ırına karşı yatıracakları paraların mfktarını kayıt
lara ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabil
meleri maksndıle 2184 sayılı kanunlaihdas edilmiş bulunan vergi cüz
danları her malsandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli 
kuruşa s:ıtılmaktadır. 

SPOR 

Dünkü maçlar ~e güre~ler 
Galatasaray ile Fenerbahçe ara

sındaki hususi maç dün Fenerbah
çe stadında oynandı. Neticede Ga
latasaray 4 - O Fenerbahçeyi mağ
llıp etti. 

Dün sabah Taksim stadında ya
pılan hususi maçta da Peralılar 
hakim bir oyundan sonra Beşik -
t""?lıları maıfup ettiler. 

Futbol müsabakalarından baş -
ka, dün, Taksim stadyomunda pro
fesyonel güreşler de yapıldı. Dün-

2 - Bu1·çlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrıca kü güreşlerde Tekirdağlı Greko _ 
makbuz ver Imeklc beraber teslimat bu cüzdanla:ra da kaydedilir ve her romen'e hükmen galip geldi. Al
mükell"f vl'lgı cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini ödediğini is- mania güreşecek olan Dinarlı Meh
bat edebilir. med dün gelmedL Habeş Kasım 

ı 
Tafari ve Müliıyim güreşi çetin o:-

3 - Cüzdan almak mükellefler içın mecbır.i değildir. Ancak bütün du. Neticede Mülayim tuşla galip 
borç ile teslimatı bir arada gooteren bu cüzdanlar büyük bır kolaylık geldi. 
temın ettiğinden her borçlu vatandaş tarafından alınması faydalı ol- - - ıs· tanbul .. ~ . * ?ııtaarti Vek.5.lctine ait 
dugu ve arzu eden vatandaşların benelı mukabilinde mal6and>'klarından erkek terzilik mektebinin daha ziyade 

.ılabilec~klcri tebliğ olunur. (.:ıo3) geniıletilmcsi tekarriir etmiştir. 

Yemekten sonra, Hans Valter: 
- Viski emretmez misiniz?. 
Dedi. Kendi kendime: 
- Oldu olacak.. 
Dedim. 
- İçelim .. 
Bilmiyorum, ne içtık, ne kadar içtik; ıçtlkçe 

içimi döküyor, sanki genç konsül kırk yıllık içli 
dışlı ııhbapmıy1z gibi bütün ıstırabımı, bedbahlı -
ğırr.: ona açıyor, anlatıyor, hüzünleniyordum, O da 
lıcrimlc beraber, belki benden daha çok içiyordu. 
Ay çok güzeldi, manzara çok güzeldi, yıldızlar 
çok güzeldi, de~in, gôkün, dünyanın görünüşü 

çok güzeldi! Bir an geldi ki, bunlara bakmıyor -
duın, baktıkça baş dönmesi geliyor; derin, ciğer -
!erimi havalandırıp kabw·galarımdan dışarıya dö
kecek kadar uzun ve kU\·vetli nefesler almak ih
tiyacını hissediyordum. 

Bir an gaHba bütün bütün kendimi kaybeder 
gibı oldum, zihnim hiç Jşlemiyor, başım boynuma 
ağır geliyor, gôzlerı.m kapanıyor, hayalimde yalnı.ı 
Cahit dimdik duruyordu. 

Vans Valter: 
- İsterseniz sizı yatağır.za götüreyim'. 
D dL 
- Fena olmaz!. 
Ve Beraberce k iktk, 

odama gotürJü. Sarhoşt'4ll1. 
koluma grrdi, beni 
Sarhoşluğumu bıli -

yordum. bıraksayaı y1kılacaktım. Fakat, yine bili
yordum ki, bu sarhoşluk daha ziyade içimden, 
hüznümden, yaramdan, Cahitten geliyordu. Bütün 
dertlerim ayaklanmtş, ciğerlerimden sızan kan kal
bim ı kaplamıştı da ondandı!. Bu anlarımda da 
Paşa abus, nefret verici, iğrenç, tırmalayan, hor -
layan, \·ahşi bir yüzle gözlerimden hiç aynlınıyor
du. Ve .. Hissediyordum kı onun elinde bir esir, 
bir o ·uııcak, bir aletim! 

Bu kin, bu nefret, bu gayız ve dehşeti bütün 
sinirlerimde duyduğum ve .. Muhayyelemi doldu
ran Cahıdi bütün varlığımla arandığım bir saniye
de. Hans Valter, 

- Sizi soyayım, yatağınıza yatırayım! 
Dedi. Hiç onunla meşgul değildim. Ne söyle

diğini, kim olduğunu, ne ·aptığını bile farketme -
yordum. Bana odamda hizmetimle meşgul herhan
gi bir adamım gibi gelıyordu. Sarhoşluktan mı, 

yeisten mi neden .bilmem? .. Bir aralık eöıJerimden 
yaş boşanmağa başladı. 

Hans Valter: 
- Çok mustaripsiniz .. 
Dedi, yavaş yavaş saçlrımı okşamağa, göz -

Jerimın yaşını silmıye başladı. Ve .. Mütemadiyen 
gözlerımdeki yaşı d;ndirmck, iç mdeki feveranlı 
hilznü sindirmek iç.r birçok şeyler söy!Gyor, vücu
dünu y.ıvaş ya\•aş \"licudıiıne yakınlaştınyor, sı -

(Devamı var) 
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EN SON DAKiKA ............................... 
Prusya Krallığı mı Kurulacak ? 

Londra 25 ( A..A. )- Pazar cauteleri 
SovyetJt"T blrlltlnin Polonya.da.ki ıeniş 
hareketinin uyandırdıiı hayretten bah
setmekte ve bu hareketin ,·aıi)·et üze
rinılc bıra.kacaiı akl~ler hakkında td
~irlerde bulunmaktadırlar. 

Observer pzeteslnde Gervln, Polon
yanın 4 üncü defa olarak SovyeUer 
Birllii. lehinde taktj.m o1undufunu 
yazmakla ve bu memleketin flmdikl 
hudutıarının •imaldc ve ct-nupta t-skl 
hııdullarmdan ı50 mil Derlemiş bu -

Junduiunu teba.rliz ettirmektedir. Sov
yctler Baltık devletlerJ ile Karpatlar 
arasında eskiden oldutu kadar timdi 
de mef(lhur olan bütW ıevkuJceyf nok
talannı, nehirleri, yolları, şimendifer 

hatlarını ,.c ırki sebepler dolayıstle 

paylaşılamıyan bühm mıntakalan el
lerine l'etirmişlerdlr. 

Hitler; Karpatıardaki petrol kuyu
larını kaybetaılt ve lmparatorlujun 
tem.ili kabiliyeti olmıyaa 30 milyon 
Slan memleke-Uae sokmak ctbl nan-

kör bir iti Uz.erine ah:nvJtLr. 
Zaman geçtikçe bıı Slavlar HIUer 

sistemi için öldürücü blr yara ola -
caklardır. 

1\-loskova Almal1J'&7• lizım olan mad
deleri verect>ktlr. Fakat nazilcrin ls
tediii miktarda detlL Çünkü ~ovyet· 
ler kendi hesaplarına çahtl:rorlar. Ba 
itibarla Grecakofun şu nasihatini tut
maları ihtimali de vardır: cPruya 
luah için ııa1-&?-• 

Bir İsveç Vapuru Batırıldı 
Oslo 25 (A.A.) - Göteborg lima-[ ret gemisi. şimal denizinde bir Al-' tamamile kurtulmuş ve tahlisiye 

nına yazılı G<>rtrud Be1_11tt ismin- man denizaltı gemisi tarafından ba-1 sandalı ile Norveç sahiline ,·asıl 
dekı 1,500 tonilatoluk lsveç tica- tırılmıştır. Geminin mürettebatı 1 olmUŞtur. 

Bulgarlar Dobrucayı mı istiyor ? 
Parb 25 (A.A.)- Davas: Frans-ız f 

matbuatı, cSovyetlerin :rt'nidt"n A.vru
paya dlihulU.a mevzuu He m~al ol
maktadır. 

Gaz.eteler. Pauslıi.vi~ınin bu yeni a
kını ile yeni iki mt-Selrnin ortaya ('ık
tıiını tc>barüz etlirmektedir. Bu ikt me
sele, Akdrniz meM-lesl ile Balkanlar 

meselesinin ı-österdfil vaziyette defi

şiklik hasıl olması ve Cermaniım ile 

Slavizm ara."iınd.aki mü.cadelenin yeni ı· 
bir sa.fhaya cirmiş bulunma.sıdLT. 

yet, Balı-arların battı harekrtidir. Bul-

1"arlar, Rusya ve ,'\lmanyanı"l Polon

yadaki m~trrı·k bareketlrrinl '"f'Sile 

ittihaz «-derek Dobrl« uıerindekı la-

c:Journaht pzt't<'Slnde Salnt - Brice, 
di,-or ki: 

Bu me;elede en karakteri.~tlk vazl-

leplulnl ileri urm('ktedir . ."urasını Ja 
uııutmamahdır ıu Balkan antanh. bu 

\ taclilri programa lkUfı kurulmgştur. 

Nehirde Gemiler Batırıldı 
1\loskova 25 (A.A.)- Dinyrper nelı

ri üzerindt'lı:l SovYf't nehir fBOSll P•.1· 
1onyadan mukavemet &öl'ln.Pden iler
lemektedir. Da. filolar dUn Punit..~cv -

Sar\.·y şlmrndifer köpril. .. üne kadac ( 
,.etmiştir. ı 

Dinyeper nehri üzerinde birkaç nuıyn 
k~edilmlşür. Pofoıayahlar S<>vı .. t fi- 1 

)osunun muvasalatından t\·\·eı h1rlı::3ç 

slllh ve mühimmat. yükhi blr~ok I:• • 
mlleri nehirde batırmııtlardır. 

Kurtulan Deniz Zabitleri Anlatıyor 
manyaya çıkaracağını söyledi. 

Sulh Ümitleri 
Kaybolmuştur 

(Birinci aahifeden detıam) 
büyük ehemmiyeti vardır. So"-yet Rus
ya carp hudutlannın f'mniyetlni t is 
,.e .-\.lmanyanın Karadcnlı.e Ye Balkan
lara lmneslnl mini teclbirl rinl almlf 
olarak bitaralhr. Bu bitarafhiını ken
dllifinden llılil edttf'il hem bC'klrne ... 
mez, hem de beklemek ic;-in bir sebep 
yoktur. SovYrtler boıti:nkti prtlar 
itinde annlt bilfiil bir f.f'CaviD vr harp 
llinı lta.rımnda kald.ıklan takdirde 
muharebeye cirerler. İlalyanm vui-
7etl ise henüı: tam.amile aydınlanmt1 
detUdiT. Yunan hudutlarından Vf' oa 
iki acla.da.n askerlerini ~kmesi BaJ ... 
kanlara ~ Tü.rlllyeye ~· hiç üp
lıesb bir dooUak ı.mlnah ııa:nlmalt 

lium gelir. BacilDltü nabel içinde 
İtalya bllattf defil. fa.kal, muharip d• 

d~ildir. Bitaraf olabllmrsi h·in be 
Almanya. ile olan aak.ui lttUakmı bos
m.aa linmdır. Henıiıı bu itUla.k aynen 
durduj:u ~bi Bitler nutkunda İtalya
nın ınaı:Jdelli ha~lletl"ri.ni ~kr.a.r rt
m..İYtteiin.i le-yit elmifllr. tusolini de 
e'\"\"elki ı-ünkll nutkunda icap f'ttlil 
aman harbe- l'irebilccdinl .öylemiş
tir. Ancak, klminle beraber, nasıl ,.e 
ne ,·akit?. 
Bwıu söylemt-mifUr. Bwum içindir ki, 

İtalyanın '·aziytti heniıs aycllJll.anma
m tır. aydmlanm1ya hakikaten muh
taçtır .. diyoruz. İtalya, btllli bu kq 
de,til. t.Ut U.k~ab.ar \"eya .J'ucla har
be Prdiii takdirde muhakkak JJ. harp 
öıuimlızdeld yazdJln illbarrn daha şa
mil bir rrrçevrye intikal elmi \"t ~·a

yıJmı ola<"akhr. 
Bunun içindir ki, henuz harbin kı

sa bir a.manda bltecei:i veya carp 
ttphesinde tamamilr mrvıiileşrt·eil 

yoluncb bir hu.Juim ileriye . urmf"nio 
vakti relmemiştir. 

ETEJII İZZET BE! İCE Londra 25 (A.A.) - Bir Alman 
denizaltı gimisi tarafından batı
rılan Truro ismindek. İngiliz ge
misi zabitler! şunlnn söylemiş -

de bulunduğumuz tahlisiye sanda-' 
lını yedeğe aldı. Denizaltı kuman
danı bütün zabitleri gemisine da -
vet etti ve kendilerine, muharebe
nin sonurı.a~kadar denizde vazife / 
almamayı vadetmelerini; aksi tak-ı 
dirde deniza..tı gcmısıne alıp Al -

Biz birinci teklıfi reddettik. Bu---,,.,,.~~~~~--~-·-~-..,.,_ 

~~ir: l 
Truro battığı zaman denizaltı I 

gemisi mürettebat ile beraber için-

nun üzerıne kumandan sandalı -
mızı deniz uzerinde kendi haline 
bıraktı. 33 saat sonra bır Belçika 
gE-misi tarafında, kurtarıldık. 

Almanlar Merhametsizce Davranıyorlar 
Stokholm 25 (AA.) - A'man 

denizaltı gemilerinin iki Finlandi
ya vapurunu torpillemeleri Fin -
landiya ve bütün şimal memle -
ketlerinde endişe uyandırmıştır. 

Bu memleketlerde Almanların 
denizaltı harbini merhametsiz bir [ 
şekilde şiddetlendirdikleri kanaati : 
vardır. 1 

Bir gazete bitaraf bir geminin 
sellüloz i.lc dolu olduğunu yaz - ı 
maktadır 

Alman sefareti "Sellülozun filha
kika Alman kaçak eşya listesinde 
olmadığını fakat vapurun iptidai 
bir madde naklettiğinden dolayı 

torpillenmesinin muhakkak bu -

IU11dc. unu beyan etmiştrr. 1 
Stokholmlu bır gazete Almanya

nm bt.ara!lar'!I tıca•etine mani oı-' 
mıyacağını temin ettiği diğer bir 1 
gazete de İsveç diplomasisinin bu 
mesele üzerinde tam faahat almak! 
niyetınde bulunduğunu bildırmek-· 
tedir. 

Almanlar da Hududu Beğenmiyorlar 
Zürih 25 (A.A.) - Alman mat

buatı. Polonyada halihazırda çi -
zilen Alman - Sovyet hudut hattı
nın sadece askeri ıhtiyaçlara teka- , 
bül ettığini ve bu hududun bun - ı 
dan sonra ne şekil alacağı malum 

olmadığını iddıaya devam etmek
etdir. 

Stutıgart gazetesi bu hususta 
diyor ki: 

cSovyet kıt'alan Polonyaya gir
mek emrini aldıklan zaman hudut 
hattı hakkında esasen bir itilıif l 

mevcut bulunuyordu. Harekat par-ı 
lak bir şekilde başarılmıştır. Hatta, 
Lembergde muhasara edilmış olan 
Polonyalıların karşısında bulunan 1 
Alman kıt'aları yerlerini Sovyet 
kıt'alanna terketmişlerdir.• 

Alman Kıt' aları Taarruz Ediyor 
Parls 25 (A..A.)- Alman kıl'aları 

Fransız lltri mevıllerlne ka~ı mevzii 

taarruzlar yapmata devam ebnekte -

dlrler. Almanlar C&1'P cephesind<" mu-

hasematın bldayetlndenbert ku1lan - 'l fak mlk:y~ta hücumlar 7apmakta ve 

dıkları tabiyeyf umumlleştlrerek moh- her defasında kV<'Lii lnt'alarla hartke-

telif noktalara, birbirini takip eden u- te c«mektedirler. 

Sovyetler Hızla ilerliyorlar 
MOAkov:ı 25 (A.A.)- Tass: Kızıl or

du ıenelkurmayının trbllil: 

• 24 eyliıl va:ıar cünü, tahdit edtlen 

hatta doğ-ru llerl17en kızal ordu kıt'a

ları, Sciny, Avrustov ve Gru~v şe

hirlerini almışlar, Bre~tlitov. km 40 kl
lometı-e şinıall prbL-..inde .. l.vru!'\1oV -

Kuychlne - Brla.ru;.k - Rassno hattını 

Batan 
Dublı.n 25 (A.A.) - Kazelside 

İngiliz ticaret gemisi, bir Alman 
denizaltı gemisı tarafından batı -
rılmıştır 

tutmu.o;Jar, Brestıttov. kun 20 kUomet
re cenubu rarblslnde P1chi<'hatsı, Lo

lbomlli, Grube~vu. Cunouvu ve Lvo

vun 20 kilometre imali prblsinde 
Ya.ııouvu ele crçlrmtşlerdlr. 

Lvo\·un cenubu rarbisinde, Komar- ı 
no, Dra.cobytch vr Boryslav ahnlDlftır. 

Garbi Birleruya ve carbi 'Ukran-

Gemide 12 Kişi 

yada Polonya ordrutunun ba.kayas1D1 
t.emWemekte olan kızıl ordu kuvvet
leri, Brestlito,:skun <"tnubu şa.rkisin

dek.1 Polonya kıt'aları l'rupunun tas
fiye.q:i esnasanda on biodrn fazla tr ve 
subay ve Grubefovun cenubu rki -
sindeki grupun ta.'lflyeslnde de bir pi
yade alayı \'t blr mok>rlü lh·ayı esir 
almıllardır. 

Öldü 
tan ve telsizci hastaneye yatırı! -
ml§tır. Saruldığ na göre geminin 

Geminin mürettebatından 22 ki-: 

şi, tahlısıye sandalları ile karaya j 
çıkmışlardı!' Yaralı bulunan kap- l mürettebatından 12 kişi öln:.üştür. 

Patlavıcı Maddeler Kullanıyorlar 
Roma. %:i ( .. \.A_.)- ~lmanyanın c-arv 1 karşı içleri patlayıcı maddelerle doln ı eden bu balonlar civarda. dolaşan tay-

eepbc inde bulunan ltaJyan l'azet.«-cl- küçiık balonlar kullandıklannı bUd..ir- 7arele.r ic;ln tehlikeli birer lUlttır. 

lrri Almanların du,-man tayyarelerine mektedirle-r. İstendiii uman lnlilik 

Halk Sokaklarda Ekmek Bekliyor 
Ams\ordam 25 (A.A.)- Telgraf ıa

zetesl, Almanyadakl hayat hakkında 
bası &arlp mali'amat nqretmektedir. Bu 
pzetenin bllillrdlilne cöre halk Jiye-

cdı almak leln sokaklarda beklemek
tedir. Fazla olarak da vesikalarda 7a
xılı ylyecdı miktarı rıin reçUk~e ual
tılmaktadır. 

Esvaplık kumaşlar da bazı takyldata 
iibl tutulmoııtur. Yalanda hallt 7al.ııı& 
mua7ye11ı bazı kumatları . atın alabi
lecektir. 

Amerikalılar Silah Satmak istiyor 
NeY>"ork %5 (A.A.)- Amerikan ef

kirı umumiye eostitW;ünUn yaptıfı 

referandom neilcesloe cöre Amerlka
lılann yillde 57 ıı Fransa ile İnrll-

tereye siüh ve mühimmat atılmasına 1 sahlan malların İnl'llh ve Fra.nsaziar 
taraftardır. Bundan ha.oka e.fkirı umu-
miyenin yüı.de 90 ı bu satL,ın peşin 

para ile yapılmaSJnı, . yüzde 9' il de 

tarafından kendi npurlan Üzerinde 

nakledilmesini lal<p etmektedirler. 

Polonya hükumet erkanı tevkif mi edildi ? 
~foü.:ova 25 (A.A..)- Jlavu: Sov- ı yeti Rom.;a.nya hukiımetinin memlekete j de SoVJ'et makamları pasaport mtse-

yetler BirJlfine henıiz avdet etmiJ'en iltica eden Polonya hükiun~t erkinı ile lesini o Jı.adar CÜ<'lettlrmiflerdir ki 

Varşovadaki SG-vyel faret.J au.nnm Polon1a setareü memurlarını tevkil bunların heyetin azimet veya So• _ 
ilabell halı.kında bir haber altnmadan elmeie karar verdlilnl öirenmesl ü yet topraklarından sermelerine mi.nl 
Mo"kovadakl Polonya dlplomaUarının 
serbest bırakılm]J'acatından korkul -
maktadır. 

Sovyetlerin Varıt0v• sefiri Şaranofu 
son cün1er zarfında Varşovada cören ... 
ler olmuştar. 

olmak maksadlle harektt ettlkltrln-
zerine bir an eV"·eJ Finlandiyayı t.erlr: 
etmek iııere lııwrlıta b .. laDUtlır. Çün-
kü Finlandiya hükiımellnln do bu şe- den korkulmaktadır. 

Birka(' cünd nberl .:\fo!:lkovaya mu-kilde hareke& ttme~lnden endJşe olun .. 
maktadır. vasalatları bek1«"nen Vlnskdekl Polon-

Polonya , efaret he~.etlnln memleketi Y• konsolosluk mtmurları da henüz 
Flnlandlyadakl Polon7a aefareı he- terketmesine müsaa.de olunmakta ise relmemişlerdir. 

Belçika ıstikraz Tahvili Çıkaracak 
Brüksel 25 (A.A.) - İndepen • 1[ kıimeli"l yakında ist,kraz tahville-! Bu haber şimdiye kadar resmen 

dence Belge gazetcsl; askeri mas- · ·'- - • aktad · 
fi ka t l bi•--~ ıç· ,_.. rı ç1.11.aracag nı yaz!ll ır. teyıd olunmamıştrr. ra arın pa ı a uıı=ı ın uu -

Saracoğlu 
Moskova'da 

(Birinci sahifeden detıam) 
kik..a.Jarım esnasında bunu s.iı.in ,.:ı.,~

tanııla bUdirmeklr.n 'ok bahti;, arım. 
&\·yet vatanda hı.rmın n ''e mute
bes:,im cebrtltorlni gurduiümden do
layı e4tk mtmnunum. Bu, So\.7rtler 
Birllil milleUerile Türk milleti ara...,ın
daki dosUutu tcbsüı tttirmektt'dir. 
Bu dostluk ikJ buyuk miJJeUn kurtu
l~ mücadeleleri yaphit zamanda baş
lamııjhr. Bu iki memlekel, buıun de. 
.her uman oJdllfu l'ibl. imdiye kadar 
aynl yuk.ftk hararetini muhafaza f'l
m~ do!rtlukla dolu tllrrinl btrhtriJıe. 

un.hnaktadır.» 

FKA. ·sız MATBG \.TISI .• 
TEFı;İ.llLEllİ 

Paris (&a.d.yo)- Türkiye Hariciye 
V<klli Şiıkril Saracotlımmı !llookova 
seyahati ebemmi7eUe karşılaıım t&r. 

Gazeteler bvııa dair makaleler y.u..ı

yorlar ve Türkiy~ takip rttlii :ulh 
Polltilıasmıb.ıı bah><db'orla•. Salihl
yettar mehafilt C'Öre Turkiye iki anla!f
ma yapmak jçin m.nak.erede bulunu
yor. Birincisi İ.nı'Ut.ere ve Fransa ill'
dlr ve esa~lan maliımdur. Bu anla'jllUl 
Şarki A.kdenizde ve Balkanlarda Jullı 
ve ri..k.imtı muha.taı.a i('i.ndlr. İ.kluci 
anlaşma Sovyel Jlll.'!J7a iledir. Bunun 
da hedefi Karadtnizde. Balkanlard.ı 

ve Şarki Akdenlzde sulh ve sükiiuun 
muha.fazuıdır. 

Salnt BriC't. Jurnal l'Ut'leoinde yu
dıtı makaledl' diyor ki: .Türkiye Ba
ril'lJ't: Vekili bacun Moskova1a vi.stl 
olacaktır. B. ~ukrü Sararoilu son be-
7anaLuul& Türk.lyenln takip rttıtı po

litikayı anlatm.ı:;tır. \'aıiyrt a(lkhr. 
Türkiye h"m in.-iltere l'f Fransa Ur, 
bt'Dl de Sovytt1torJe anlapnalar yap
mak icin .-ö~liyor.» 

Populaire cazett-~i de dl.)'OT ki: c..·\l
m&nya.nın Balkanlarda blr harrkeli 
Türk.iyenln de mukavf'n1t>ti ile kar.;.ı

taşacaktır, Balkan Ba.lkanlılanndır. 

Türkiye ayni ı.amanda bir B&lkan dev
letidir ,.e Balk2nlarda haktm vat.ifc
sini sörm ktedir ..» 

General 
Memlekete 

Vehib 
Geliyor 

Ankara 25 (Hususi) - Eski ordu 
kumandanlarından General Ve
bip memlekete avdet için hükı'.ı -
metten müsaade rica etmiştir. Bu 
arzusu kabul edilmiştir. Kendisi 
gözlerinden hastı. bu:unmaktadır. 

General Vehip, un.umi harpten 
sonra kendiliğinden ' memleketi 
terketmiş, bu mü"a' · z.dında bir 
çok maceralara atumıştı. General 
Vebip, Habeşistanda İtalyanlara 
karşı da barbetmiştı. 

Bu SabahKi Trenler 
Bu sabahki konvansiyonel ve 

ekspres trenleri 1kişcr saat rölarla 
gelmişlerdir. Gelen trenlerle pek 
az yolcu ve bu meyanda Frans:ıda 
tahsilde bulunan talebelerden altı 
kişi gelmiştir. Bundan başka Su
riyeye gitmek üzere Fraosadan biı 
seyyah grupu gelmiştir. Bu"lar 
transit olarak geçiyorlar. 

--0---

Berat Gecesi 
Eylülün J'irmi sek.hinci Pf'r mbe 

aıinü S;ıban aJ'IDlD on dOrdünr müsa .. 
dit oldufundan me.ıkii:r Perşembe cU .. 
nii •klf"m• (Cuma cttnl)° L<ylcl Berat 
oldufu Uio olunur. 

htanbal lüftusU 
F, LGE:>;E& 
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HADiSELER ARASINDA 
KURTULUŞ 
Biçki ve dikiş dershant>si 

Müdi.rrsi Bayan Papazyan 
Haftanın 4 günunu Kadıdara 

günde üçer saat Fransız usulile Beri inden Par ise Telef on 
Fransanın Berlin sefiri Almanyadan ayrılmak 

için hayli müşkülat çekti 

biçkı ve dikiş dersi tedris edilir ve 
-4 ayda maarifçe musaddak diplo
ma verir. Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan Apartıman. 

Fransanın Berlin sefiri ile kırka/ 
yakın sefaret katiplerinin Alman ' 
payıtahtından aynlmalan mühim 
bir mesele oldu. Alman memurları: 
•Gece hareket edeceksiniz. Husw.i l 
bir tren sizi Belçika hududundaki 
Herbesthale götürüp bırakacak .. • 
demişti. Sefir ve memurlar bir kı
sım eşyalarını topladılar ve hare
kete hazırlandılar. Gece yarısına 
doğru gelen diğer bir Alman me
muru: .!s deltisti. Holanda hudu
duna gideceksinı .• > 
Fransız sefiri Mösyö Kulondr: 
- Pl'kala, dedi. Fakat hükilme

üıne haber vermem lazıım. Zira 
benim Herbesthale ı:ıelmediğiml 
görünce P aris SE-tiriniz doktor 
Broer'in hududu ~esine müsa
ade etıniyecekler ... 

ikinci defa tekrar edince alay ol
madığını anladı. Fakat, düşman 

bir memleketle telefon muhabere
sinin yasak oldui(unu düşünerek 
tekrar telefonu kapattı. 

Bunun üzerine Mösyö Kulondr, 
Fransanın Bren sefirinin delaleti
ne müracaat etmiye mecbur kal -
mıştır. Hariciye Nezareti Berlinle 
telefonla görüşmüş ve yirmi dört 
saat sonra Almanyanın Paris, 
Fransanın Berlin sefirleri küçük 
bir Holanda istasyonunda karşılaş-W 
nuşlar ve birlbirlerini son defa se
Jamlamışlardır. 

PARİS SOKAKLARINDA 
Seyyar satıcılar, kahvelerin ta

raçasında oturanların önünde du· 
ruyorlar ve bağırıyorlar; 

Daima Gene • 
Daima Güzel 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat Veteriner fakül
tesine kız ve erk~k, Or:nan fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pa_I 
ralı yatılı ve y2tısız t1lebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa· , 

ğıdaki şartlara uy'llak gereklidir. , 
1 - Tür;c tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk 

imtihanını verıııiş bulur.mak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Veka
letince tanınm1ş ecnebi liselerın şahadetnameleri kabul olunur.) veyal 
Üniversite veya yüksek bir mektep mzunu bulunmak şarttır. 

Hali Tasfiyede bulunan 

TORK EHDOSTRI ve TECİM ANONİM ŞİRKETİ 
Tasfiye Hey'etinden : 

Beş dakika sonra Fransa Ha
riciye nezareti telefon memuru şu 
sözleri işitti: 

- Potin bağları! Potin bağları!. 
Bunlar, on beş ,gün evveline ge

linciye kadar ufak çıçek demet
leri satarlardı. Şimdi çiçek al·acak 
kim?. Bütün çiçekçiler, geçer mal, 
yani potin ballı satıvorlar. Seferber 
edilenler mutlaka yedek birkaç 
bağ alıyorlar. 

~~•İlllİİlllİİimıİııııİm•; lI - Üniv~rsite v• yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tah· 
sillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük 

Hali tasfiyede bulunan Tıirk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi hisse
darları heyeti umumiyesinin, 12 Birinci Teşrin 1939 tarihine tesadüf eden Per
şembe günü akdi içtima etmek üzere daveti kararlaşbrılmış olduğundan, 

Şirket hissedarlarının meı.kUr günde saat 11 de Şirketin Ankarada Yenişe
hirde Karanfil sok.atında bulunan merkezini şereflendirmeleri ve hisse !;enet
lerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını mi.U:ibit ·vesaiki içtima gününe te
kaddüm eden bir hafta evvel Ankarada Şirket ~f.erkezine, İş, Ziraat Banka
larına veya Sümer Bank'a tevdi ederek birer dühuliye varakası elmaları rica 
olunur. 

- Burası Berlin. sizinle konuş
mak istiyorum. 

Telefon memuru, bu sözlerin bir 
alaycı tarafından söy lendiğinc 
htiJıımederek cevap vermedi. Fakat 

• • • . • • 
• 

İngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Alman yada geçım ne halde Eksir Balsamin 
KANZUK Almanyada, 27 ai!ustostanberi yi

yecek sabun, deri, kömür ve el
bise kumaşlan vesika usulüne ta
bi tutulmuştur. 

Her Göring'in riyaseti aıltında 
bulunan b!X kamisvon, Almanla
rın yediklerin i.i.çti.kerinl sıkı bir 
kontrol altında bulundurmaktadır.ı 

Bundan başka Almanların, düş
man tavyareleri tarafından atılan 
beyannameleri okumaları, radyo
da yabancı istasvonların neşriyatı
nı dinlemeleri de menedilmiştir. 

Erkekler iki kat elbise, bir palto, 
iki çift kundura, altı mendil, ka
dınların da üç pantolon, iki gece
lik gömlek, iki kombinezon ve altı 
mendilden fazla bulundurmalan, 
otomobil ile gezmeleri de yasaktır. 
Hlliıfında hareket edenler en ağrr 
cezalara çarpılmaktadır. 

Almarilara, vesika mukabili ve
rilen yiyecek ve sairenin listesi: 

Sabun, ayda 15-0 gram; süt, gün-' 
de 20 gram; et, günde 100 gram; 
zeytinyajh veya peynir, günde 60 
gram; şeker. haftada 280 gram; 
kahve, haftada 30 gram reçel, hat-

. 

Terez Nauman 

tada 110 graan; kundura, iki çift-
ten fazlası yasak; ekmek, kuru isimlı 2 şaheseri, bütün dün-
sebze, patates serbest.. yanın en mükemmel güzellik 
İTALYADA VAZİYET SAKİN mustahzarlardır. Ötedenberi 

Roma - İtalyanın her tarafında memleketimiz itibar aleminin 
harp hazırlığı görülmekle beraber takdirine mazhar olmuştur 
vazıyet .mümkün olduğu kadar ta- K B l • k · 
'bii gösterilmek ısteniyor. Alınmış rem a samın anzuk 
olan müstesna birçok tedbirler Kadın güzelliğinin sihrini 
varsa da bunlar Almanyadaki ted- terklbinde saklıyan en ciddi 
birler dereces:ni bulmamıştır. Şi- ve şayanı itirnad markadır. 
m_endiferlerin işle~esi de öyle bü- Genç ve ihtiyar bütün kadın-
yuk bır sekteye ugramamıştır. Ga- . . • . . 
zetelere de harp halinde olduğu lar ıçın zarurı bır ıhtıyaçtır: 
gibi sansör konmamı~tır. Fransa, Cıldın let~et ve taravctını 
Almanya ve Lehistanla ve diğer arttırır. Yaglı, yağsız ve acıba-
bitaraf memleketlerle de Roma a- dem cınslerı vardır. 
rasında bazı kayıdlara tfıbi olarak Eksir Balsamin kanzuk 
telefon muhabereleri- devam edi
yor. Bir de Romada hava taarruz
larına karşı tedbir alındığını gös
terecek meydanda birşey görül -
müyor. Mesela muhtemel hava ta 
arruzlarına karşı müdafaa .topla
rının nerelere yerleştirildiği de 
belli olmuyor. Roma halkının an
cak pek az kısmında gaz maskeleri 
'bulunmaktadır. 

Cildin daımi yumuşaklığını 
temın eder. Yüzdeki çıJ ve le
keleri alır. Sivilceleri tama -
men izale eder. Traştan son
ra cilde latif bir serinlik ve-
rir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

' 
inhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 

ı- Şartnamesı mucibince 4/lX/939 tarihinde kapalı z..1rfla ihale olunamı

Öldü yan 1 adet vinç yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmu~tur. 
il- Muhammen bedeli sif 6500 lira muvakkat teminatı 467.50 liradır. 

Alman gazete:.,n, Terez Nauma· III- Pazarlık 29/IX/939 Cuma günQ saat l4 de Kabataşta Levazım ve Mü· 
nın vefat ettiğini haber veriyorlar. bayaat şubesindeki alim ko".'isyonunda yapılacaktır. . _ 

B k 
.. 1 · nd k 1 l IV- Şartnameler her gun •ozu geçen şubeden parasız alınabılır. 

u ız, goz erı en an ı yaş ar · . . . -- ıt d 7 5 --.. ... V- Isteklilerın pazarlık ıçin tayın olunan ıun ve saa e yuz e , guven-
dökerek aglıyordu. Bu kızın, 1926 me paralarile birlikte mttkür komisyona gelmeleri ilfuı olunur. (7452) 
senesindenberi her pazar günleri Jf.. Jf.. 

karar verir. .. . ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-·i 
III - Er.stıluye g•recek yatılı talebenin yaşı 17 den a~ağı ve 25 den 

yukarı olamaz. N"hari talebe yüksek ya~ kaydına bağlı değildir. / 
IV -- Parası? y3tı~ı :alebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak

kında ıam tcşckkül!ü b;r hastahane raporu 15zımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik 
olunur. Bu nüm:ıııeduı başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 
sağlık ve s.ğl.ımiık :nu.1yenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği 

1 beden kll'biliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 
VI-- Ziraat fakültesi.ıe girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör

meye mecburdı.r. Bu ,;ta; nihayetinde taleoe imtihana tabi tutulur. 
Stujdan sonra !~!ebenin Enstitüde nazari olarak derslere devam 

edebilmesi için bu im!ilıtnda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
talebeye 30 lira aylık verılır. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gös-
!erilir. Stnıyer talPbemn yemesi ve içmesi de Enstitüce t.emın edildiği 
takdirde kendisıne bu 30 lira verilmez. 

' 

VII - Par~sız yatılı talebedeh staj veya okuma devresi içinde heı 
ne sur~ıle olursr. cl•un kendıliğinden stajını veya tahsılini bırakanlar· 

dan veya cezae. çıkarılanlardan hükilmetce yapılan masrafları öd.ye-! 
cekleri hakkında. ver'lecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir ke· 
faletname alınır 

VIII - Enstitüye girmek ist'.yenler, yukarıda yazılı sağlık ra-
1 

porundan ba~ka lı<c ve 0lgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin 
ve nüf.ıs teüerclerini. 1Jolis veya belediyeden alacakları hüsnühal ka-' 
ğıdını a~ı rap'-run,ı 'lrta ve liselerde görmüş oldukları askcfı dersler 
hakkındaki ehlı;ıe•namelerini iliştirerek el yazılarik yazacakları pullu 
bir dilel;çe ile •e 6 ta!'!e fotoğrafla birlikte doğruca Ankara Yüksek Zi· 
raat En•tit.isü Re'<törlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde 
hangi hkül:cye kayıt o!mak i;;te.iiklerini bildirmelidir 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukar
Qaki m:ıdded;: yı:.ztlı evrak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteber değil

dir. 
X - P3ras:z ;,'at.Jı talebe alınmakta birınci ve sekizınci maddede 

yazılı vesikalarla vaktincle baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi dere· 
celi ve Fen ><olundan ola!l!ar tercih olunur. 

XI - V dcriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni 

kabul edilecek telebeye ~amil olmak üzeı-e beş senedir. 
XII - Cevdp isteyenler ayrıca pul göndermelidir. 
XIII - Bai vurma zamanı 15/ağustos/939 tarihinden eylülün 30 I 

uncu günü a~amına kadardır. Bun dan sonraki müracaatlar kabul edıl-

mez. (3705) (6167) 

o. Oenizyolları Uı MüdürlUQü ilanları 
25 Eylulden 2 Birinci teşrine kadar 

Muhtelit hatlara kalk•c•k v•purl•rın isimleri, 
kalkıt gUn ve •••tlerl ve k•lk•c•kl•rı rıhtımlar 

lartıfl hattın• 

llulllany• h•ttın• 

••nlllırma hattına 

imrez hattın• 

Ayvalık hıttın• 

- Salı 12 de (Guneysu), P e!'1embe 12 de (Ere) 

Plll&r 16 da (İzmir), Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale), Camartesl 
(Ana.farta. Sirkeci rıhtımından. 

18 de 

- Salı, Pertf'mbe ve Pazar 9.30 da ( l'fur). Top-

hane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve dlter cunler 8.45 de (Sus), 
Cumartesi ayrıca 13.30 da (Marak:az). Tek-
mil Postalar Galata rıhtımından. r 
Not: 1 Blrlncltfşrln Paur Postası kı' taritf'sl 
mucibince Jstanbuldan saat 9 da kalkacaktır. 

- Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

(Marakaz). Galata nhbmından. Ayrıca Çar

'amba ve Cumartesi ıo de (Konya). Tophane 

rıhhmından. (Sah postası hmır Fuarı 

nasebetile Jli.veten yapılmaktadır.) 

- Sah ve Cınna 19 da (Seyyar). TophanE' 
hmından. 

mti-

rıh-

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba. 15 te (Bar~n), Cumartesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İxmlr IGrat h•ttına - Pazar 11 de (Tırhan). Gala.ta rıhtımından. 
M•r•ln hattın• - İ•'arı ahire kadar tatil olunmu.,tur . 

Not; Vapur seferleri hakkında her türlü mal_ilmat aşağıda tele
fon rumaraları vazılı Acente !erden öğrenilir. 

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

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

Sirkeci şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 
(7650) 

üdürlüğünden 
):(Özlerinden kanlı yaşlar dökülü • 1- Keşifname, şartname ve planı mucibince 7/IX/939 tarihinde kapnli 
yordu. zarfla yapılan münakasada talip zuhur ebnediğinden Diyarbakır baimiıdür:uk İs tan bul Telefon M Emlak ve Eytam 

Esas No. Yeri 

Bankasından : 
Cinsi Senelik kira Oepoziı0 

117.-
Terez; kehanette de bulunuyor, binası inşaatı işi yeniden pazarlıld:ı eksiltmeye konmuştur. .. . . A 

ıı- Muhammen bedeli 34235.W lira muvakkat teminatı 2567.63 lirado<. Yuz kılometro harıcı kapalı b ronz tel kapalı zarf usulile mübayaa 

istikbalde olacak şeyleri haber ve- ııı- Pazarlık 27 /lX/ 939 çar;aPıoa günü saat 16 da Kabataşta ıevarnn '° edilecektir. Muhammen bedel on b 
riyordu. Nazi rejiminin son bula- mübayaat ıubesindeki alım komi•ycn.ıda yapılacaktır. mesi 30/9/939 cumartesi giinü saat 
cağını söylemesi üzerine Alman ıv- Şartname1er her gUn ıevazun şubesi veznesinden ve İzmir, Ank..1ra, caktır. 
zabıtasının takibatına maruz kal- Diyarbakır başmüdürlüklerinden 171 kuruş mukabihnde alınabilir. İstekliler, muvakkat teminat m 
mış ve köylüler tarafından sak • v- Münakasaya girecekler ııauırlık için ~yin olunan gun ve saatte yüz- nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfla 
lanmlŞİL de 7,5 &üvenme paralarile birlikte mczklır komisyona gelmeleri. (7458) vermelidirler. Şartnamesi levazım a 

Türk akıncılan1 Bizans silvarlleri -
nin &elisin! adım, adım takip ediyor
lardı. 

Nihayet Justinyani hücum emrini 
verdi. 

- İleril. 
ISTANBUL KAPn.! 

BlZANS SARA Bizans süvari.er! dortnala kalkWar 
ve çok yakın kaldıkları top mevziine 
şiddetle hucum ettiler. ı No 96 Ya7an: M. SAMI KARAlı'..l!.L 
Taın bu ıırada cenahlardan çıkan • 

Türk akıncıları, Bizans ıUvarilcrlnin İmparatorun şon ümidi de suya düşmüştü, kale 
a"erilerine ve önlerine doğru ytirüdü -
ıer. kapılarını kapıyarak dışarı çıkmamak gerekti 

Merkezde \'e top ba ında bulunıın 

üç dört bin amele ve ıı gat makulesi 
kafile de pi]ade olarak cenge &irffiljU. 

Türle ~cılarınw bu ant ba Kını o 
derece şiddetli olıı1ıJitu ki, gerilerin
den, cephesinden taarruza uğrıyan Bi
zans ıtivarileri b1r anda buğday ba
şakları cibl biçilip kalmııtı. 

Justinyani. bu badireden kurtulmak 
!~in atını genlere sürdü \'e bir !ımıt 
bLılarak gü~hal ile yakasını kurtanp 
kattı. 

Justı.nyanı ile birkaç kwn<lndan ve 
ŞÖ\:alyc de nasılsa canını kurtarabil -
mişt.ı. 

Nihayet; baskın yapmağa tık n Bi
zans ve Italyan aüvar leri Türk nk.i!l· 
cılıırın.n kılıcından gctm-;tı. 

Bu vak'a, imparatora blldirıldıg. ıa

man, ızLrabından ne yapacagr1ı ır 

lı. Ennde mc\T t bı kısı kuvveti d 
L eyh\.i.de yere sarfetmi~ı.ı. 

İmparator Kostantiru.n son ümid 
ı;uya dıişmO;tU. Artık kııle kııpılaru 

kapayıp dııan çıkmamak: en bilyl 
akıllilık olurdu. 

Karaca 'Bey; ba!kııu hemen Sult 
lllehmede bildi.rmlştı. 

İmparator Kost~ ıtınm baskın ümit
ceri suya düşünce artık ıehzade Or -

hanı tarnamile gozdcn çı.karmağa \ (_• 1 
onu Anadolu dağlarına salıvererek Sl.ıl
tan .Mehmedin bal:na belA etmeğe ka
rar vermi:sti. 
İmparator en son kozunu oynanınğa 

1;alışıyordu. Başka başvuracak care 
kalmnmı~tı. ÇiınkU; Türk padişahı İs· 
tanbul muhasar..ısa i\;in hazırlıklarını 

bitirmek üzere bulunuyordu. 

İmparator, Notara!\l çağırdı ve son 
kararını şu i\lretle teblii etti: 

- Nvtaras, artık ba ka çaremiz kal
madı. Şehzad yı salıverelim .. 

- IfaşmetıneAp!. Acaba şehzade mu
vaffak olacak mı dersiruz? 

- Jı.tuvaflak oJ.ma ;:ı do, Anadoluyu 
bir nuvakk t .ıru: n itin ık.il.:.ue du
,Urme ı k!ıfi .. 

- D'°' ğru buyuruyorıunuz.,. 
- lliÇ olmazsa bıraz daha nefes al-

mış ohuuz. 
- 111 uhakkak ., . 
- Belki o vakte kadar daha ba~ka 

ıeyler de vücut bulur. Türk padişahı
nın bu sureUe elinden kı..ortulmuş o
luruz. 

- Şehzadeyi ne vasıta ile yollıyn
caiızl 

- Ceneviz ve yahut Venedik gemi
lerile .. 

- Ceneviz gemilerHe yollamak teh
lıkelidir. 

- Neden? 
- Cenevizliler, derhal Türk padişa-

hına haber verirler .. 
- Doğru, bu iki yüzlü siyaset takip 

eden bu herifler bu işi yaparlar. 
- Fakat; \rencdik gemileri de tch

HkeJidir. 

- Zannetmem .• 
- Türkler~ İtalyanlara düşman ol-

duklaı1 ,çin gemilere hilcum ederler. 
- Gemiler, eorunmecıen bir sahile 

yanaşmalıdırlar. 

- Bl..ı mümkün olamaz .. 
- Olw-. Veoedlıtliler tyt kursondır-

Jar. 
- Zanncdiyoıu ki, Turkler t.;.Wıl· 

terin tamamile göz alLna almışlardır. 
- Böyle de olsa, Vencdik kur.:ı.."l· 

ları bır girizgah bl..:!up gırerler 

- Yalnız, §imdi dUşün tegimlz nok
ta ıuc!ur: Şehzadeyi ha.ng. sahıle at· 
malıyız.,. 

- Bu bir IT'eselecl, r 
- Tabii; An~dolu sahlitne atam-a- J 

yız .• Çünkü; Türkler Rumeli ve Ana
dolu hisarlarile boğazı kesmiş bulu
nuyorlar .• Ancak, J\ılarmara sahilleri
ne c;ıkarabiliriz. 

- Evet., 
- Bugünden itibaren Pi<'hzade ha-

zırlığa başlamalıdır. Venedik balyo
zunu ı;ağırınız ve bir gemi tedariki i
çin ıazım gelen tertibatı alsın .• 

- Başü:;tüne haşmetmeılp!. Şehza

deoyı gOrmek ve son iradelerinizi teb
liğ etmek istemez misiniz? 

Fen-a olmaz .. Siz de hozırhğı bi

tırınız. 

Biraz sonra Notaras tard!ından ~eh
zadc Orhana haber yal.lanmıştı. Ve 
çok geçmeden Orhan, imparatorun hu
zuruna geldi. 

Koı;;tantin, şehzadeyi büyUk bir 
nezaketle kabul eylemişti. Orhan, iş

lerin içyüzüne tamamile vAkıftı. 
l!ele, Justinyaninin budalaca bas

kınını haber aldığı zaman gülmüştü. 

Hıç Karaca Beyin on bin akıncı sipa
hisine karşı konabilir miydi? 

Zavallı fiÖValyeler, hemen yarıdan 

yukarı Türk ak1ncılarmın kıhcıncfan 

geçmışt. Fakat, imparatorun karşı -
sında şehzade bu baskından haberdar 
dcğilinış gıbı bir tavır takıl'mı.ştı. Hem 
bu ışler nesıne l zımdı. 

Orhan, runcası su;tan Mehmedin is .. 
tanbulu fethcdeceğinc kanldi. Çünkli 
alınan terLbat ve nbvalin gidişi, Bi· 
z::ınslıların birbirlerhıc dUşUşu tam<ı

JJ' le bun1,. göstcriyoıdu. 

Bu ebcplc, şehzade bir a.., evvel is .. 
tanbulcan çıkmak istiyord\<I. Eğer, is
tanbulda kalırsa muhakkak surette 
ik.nci Mehmedin eline e ir düsmesi 
mukarrerdı. 

( Deı-amı vcır) 

in ilk teminat (750) lira olup eksilt-
11 de Müdürlük binasında yapıla-

akbuz veya banka mektubu ile ka-
rını o gün saat ona kadar komisyona 
mirliğimizde görülebilir. (6291) 

l Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayan-
!ara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan-
tazi rodier, rnoreau, harris, 

' tweed ve sa!re YÜNLÜ KU· 

i MAŞLARlN emsalsiz çeşit, 

cins ve renkleri Beyoğlunda 
BAKER mağazalarında her 
yerden müsaid şartlar ve ucuz 

fiatlnrla satılmaktadır. -
1357 Hlcrl 

1 
1~ Ruml 

Şaban Eylfıl 

11 12 
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Vakitler Vıaatı Eunl 
11. da. iL da. 

Güneı 5 50 11 47 
Öğle 12 06 6 03 
İkindi 15 28 9 26 
Akşam 18 02 12 00 

1 Yatsı 19 35 1 31 
İmsak 4 11 10 07 -. .. , ............•.•........ 

Sahibi ve nef1'\11cıtı idare eden 

Bllf muhcırrlri 

ETEM lzZET BENICB 

Son T Matbuu 

' 

D. 1 Beyoğlu Azapkapı Kala!at
yeri Cad. No. 6/8 

Eski ker..,ıe fab- 780.-

c. 17/1 Galata Kllıçali mah. Çöplük 
iskelesi No. 6 

rikası bjnası 

Depo 

30 Fatih Ctilcami ınah. Hisaraltı Ev 
sokağı E. 9. yeni 1' 

31/4 Fındıklı Perizathatun mab. Apartımanm bl-
No. 37 rinci katı 

250.08 

180.-

183.-

31/5 Fındıklı Perizathatun mah. Apartımanın 2 in- 183.-
Tulumba sokak No. 27 ci katı 

32/1 Tophane Çukurçeşme Ağa- Hacı Bekir apartı- 183.-
hamamı No. 35 manm 1 No. dairesi 

32/2 Tophane Çukurçeşme Ağa- 2 No. lı daire 182.-

32/3 
32/5 
32/6 
32/7 

hamamı No. 35 , 
• 
• 

, 
• 
• 

• 
• 
• 

, 
• 
• 

3 No. daire 
5 No. dairesi 
6 No. dairesi 

> > > > 7 No. dairesi 
3218 Tophane Çukurçeşme Ağa- Hacı Bekir Apart. 

hamamı No. 33 altında dukklın 

32/10 Tophane Çukurcuma Ağa- Hacı Bekir Apart. 
hamamı No. 27 altında dükkfln 

267.-
423.-
420.-
360.-
84.-

120.-

37.51 

27.-

27.45 

27 45 

27.45 

27.30 

40.05 
83.45 
63.-
54.-
12.60 

ıs.-

izahatı yukarıda yazılı bulunan gayrimenkuller açık arttırma usulile kiraY' 
verilecektir. 

Kiralamak iitiyenlerin depozito 
Kiralamak istiyenlerin depnzHO 

İhale 29/9/939 Cuma günü 
İhale 29/9/939 Cuma günü 

atları. (İlıin No. 791) 

saat ondadır~ 
saat ondadır. 

(7454) 

BoQaziçi Liseleri MüdürlUQUnden: 
Eylül'ün 25 inci Pazartesi günü saat 8 de Orta ve Lise 11nıflar1 ve 

saat 8.30 da ilk kısım derslere başlıyacaktır. 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI J 
ilk 

eminat 
394.39 
750,00 
390,38 

muhammen 
bedeli 
5258,50 

10,000,00 
5205,00 

Köprtiler tamiratında kullanılmak Uzcre a.:...nacak kcıc!ıte. 
Temizlik ameles.ineyaptırıJacak k•"'lılc: elbise 

"Y . l'"' 
Karaağaç et kt'!!m pavyonlarına alınat:ak hattı h:ıvaf 
baları ve saire. 1 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mi~tarları 9ukar1d:ı yazılı i,.ler ayrı fl~ıı 
kapnlı zarf eksiltmesine konulmuştur. ihale 28/9/939 pcrıcmbe g!inil saat 1\J(I 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve :\tuamcl5.t ıı.tu~ıtrl~, .. 
kaleminde görülebilir. Taliplerın uı;: teminat ın;.kbuz veya mektupları ıle e'fJ' 
zırhyacakları kapuh zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi ErıcüJf· 
vermeleri. (7247) 


