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J KURUŞ , _ _. 

SAYI: 897 
Telefon: Bapııuharrir: Z08Z'1 - İdare lrllidlirli: Zl300 

İataııbal Nuru..,..mnb'e No. M En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Alqam Gazetesi 

PAZARTESİ 

4 
EYLÜL 1939 

YIL: J 
Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

1400 Yolcusu Olan Bir ingiliz Gemisi Batırıldı 
Londra Ufuklarında MeçhUI Tayyareler Görüldü 
Harb Çok Şiddetli ve Kıyasıya Bir Hal Aldı, Almanlar 

Zehirli Gaz Atıyorlar, Vehamet Artmaktadır 
lngiliz Filoları Ussülharekelerinde T ahşid ve Takviye Edildi 

Büyiik Harb F eldketi 1 ~';~.S-:E EN SON 
D S k 

miştir. 

UNnyayı arar en Yüksek makamlar yurdun mü-
dafaası için lcab eden tedbirleri DAKiKA 

Efkarı Umumiye ile Birlikte Bir Kere 
Daha Bugünün lcabları İçinde Dün
yanın ve Türkiyenin Vaziyetini Göz
den Geçirebiliriz. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
İneiltere ve Fransanın da Al - '! 

~ıınyaya karşı harbe cirmeleri ile 
~Yük Avrupa harbi 3 eylul saat 

U den itibaren başlattı!§ oldu. 
1939 un bugününde başlıyan bü
l'ii.k Avrupa harbinin han&i yılın 
banıi ıününde biteceğini ve mu
harebenin diinya haritası üzerin
de hangi sahaları ateşe yakaca • t'u bU&iinden kestirmenin im • 
....,.. yoktur. 

llitlerin, Danzis ve Koridor il
lerindeki kayıclsız ve şartsız IA1'arı 
bısanlıb nihayet harb feliketine 
ıtlirti.klerken insanlık ve sulh adı
ba her çeşid fedakirlıiı ve makul 
~llreket hattını ittihaz etmiş bu
~n İngiltere ve Fransanın da 
~tiiıı bu tedbirlerden aonra har
"" girmeleri insanlık ve prestij 
h~kımından da bir borç ve bir va
life idi. Bu vazife bugün bütün 
jbenı:miyetile deruhde edilmiş bu
llııuyor. 
8u dakikada Almanya bir ta -

l'aftan Lehistan ve 'bir taraftan 
da İnıtiltere ve Farnsa ile çarpış
llıaktadır. ffitler, Lehistana teca
~z ettiği ilk gündeki beyanatın -
dıı ve Musoliniye gönderdiği mek
tubunda hiçbir yardıma muhtaç 
01ınadan döğii~bileceğini ifade 
•lınişti. Bugün de hu sözünü tu -
lacak ve yahud da muharebeyi 
daha geniş bir sahaya intikal etti
tecek mi bilmiyoruz? 

vaziyetleri de mevzuu bahsolmak 
iktiza edecektir. 
Almanvanın her ne pahasına o

lursa olsun Holanda, Belçika, İs
viçrenin bitaraflıklarını nazarı i
tibare almaksızın İngiltere ve 
Fransa üzerine harekette bulun
ması da ihtimal dahilindedir ki, 
bu takdirde Almanya ateş saha
sını Romanya, Mac'llriııttın, Yu 
goslavya ve İtalya gibi cenub hu
dudlanna dokundurmadan şarkın
da yalnız Lehistan ve &'arbında da 
İnı>iltere ve Fransa ile muharebe 
edecek, lııuvvetlerini ;yaymaktan 
ve zafa uğratmaktan çekinerek 
'8rkta taarruz ve garbda müda
faa harbi yapmayı tercih eyli
yecek demektir. 

Görülüyor ki, henüz hiçbir va
ziyet tahmin ve mütaleada bulun
mak çağına girmemiştir. Hadise
lerin ve vaziyetlerin inkişafına ve 
bu arada bilhassa İtalyanın vazi
yetinin tamaınile aydına çıkma
sına kat'i ihtiyaç v'IF'iır. 

Bütün dünya için temenniye şa
yan olan vaziyet hiç şüphe.iz mu
harebenin Almanya - Polonya -
İngiltere - Fransa arasında mah- ı· 
dud kalması ve neticenin çabuk 
alınmasıdır. Biitün bu ihtimaller 
irinde Türkiyenin vaziyetine ge
lince, Her vakit için bu sütun .. 
!arda izah ettiğimiz gibi Türkiye 
bu dakikada dahi Almanva da da
hil olduğu halde bütün dUnya mil
letlerile dosttur. Gavcsi sulha sa
dık kalmak ve hiz~et etmektir. 

almaktadırlar. 

Geminin Batışı 
Vaşington 4 (A.A.) - Bay Ken-ı 

nedv Anenia vapurunun Beliast'da 
batırılması esnasında içinde 200 1 
Amerikalı yolcu bulunduğunu Ha
~iye Nezarntine bildirmiştir. A
merikanın her tarafından gelmk
te olan haberlerde Athenia'daki 
Amerikalı yolcular hakkında ma
lumat verilroelktedir. Bu yolcular 
arasında Avrupada geçirmiş ol -
du.kları yaz tatilinden avdet eden 
Texas hilkı'.imeti dahilinde kain 
Hustan'lı ahı genç kız Fredone 
Ksbarg ahalisinden Bay Folot 
Harres, Sarataze Strungs belediye 
reisinin karısı ve oğlu bulunmak
tadJr. 
Athenia'nın torpillenmesi Va -

Vahim Hadiseler Doğuracak 
'ingtonda :fıevkalade heyecan u - ı 
yandır.ınıştır. Bu münasebetle Lu
sitania meselesi hatırlatılmakta 
ancak Athenia'nın yalnız yolcu j 
nakletmekte olduğundan dolayı bu 
defaki torpillemenin mazur görü
lemiycceği ilave olunmaktadır. 

Bav Ruzvelt'in katibi Bay Stof
len Barly Re'sicumhura bu tor -
pillenme hakkında rooni bir tel -
graf gelmiş olduğunu beyan ve şu 
sözleri ilave etmiştir. 

Resmi haberlere .göre vapur, 
Liverpol tarikile Glas~ow'dan ge
liyor ve ha.mil oldufıu bir takım 
mültecileri Kan.ada> gotüruyor
du. Vapurun harb mühimmatı nak
letmesinin lkat'iyyen mümkün ol
madığını lsbat etmek için bir nok-

ta üzerinde ısrar etmek isterim. 
Filhakika bu nokta Vaşington me
hafilinin nazan d.kkatini celbet
mektedir. Alman hükumetinin bü
yük harbde hatta Amerikanın müt
tefiklere iltihak etmesinden evvel 
Amerikaya ;karşı amansız bir har
be girme~e karar verip vermemiş 
olduiıu suali henüz irad edilme -
mektcdir. 

Torpilleınen.n çok miihim ve a
cil neticeler tevlid erimesi muhte
meldir. Bazı zevat Bay Ruzveltin 
yann vahud öbür gün 'kongreyi l 
fevkalade içtimaa davet etmesinin j 
muhtemel ve pek de mümkün ol
duğu mütaleasını serdctımektedir-j 
ler. 

Batan Gemide Amerikalı Yolcular Bulunuyordu 
Londra 4 (A.A.) - İstihbarat 

Nezareti Athenia tr.ansatlantik 
vapwrunda Liverpol'den binen 101 
Amerikalı ile Glaskow'dan binen 
145 Amerikalı yolcu bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Athenia Glaskow'dan ayrıldık· 

, 

tan sonra Liverpol'e de uğramış ve 
buradan cumartesi günü saat 16 da 
kaptan James Reid, kumandasın
da Montreel'e hareket etmiştir. 
Vapurun sahibleri gemideki yol -
cularla mürelıtebatın 1400 kişiyi 
buldujtunu beyan etmektedirler. 

Yolcuların büyük bir kuıını buh
ran dolayısile Amerikaya avdet 
etmekte idiler. Athenia'mn tahli
siye sandalları 1830 kişi alabilmek
te idiler. Vapur limanlardan bin 
tonluk yük almıştı. 

( Diğer Telgraflar 5 inci Sayfam1zdadır ) 

' Türkiye, Boğazların Bekçisi 1 
Bu sabah saat sekiz buçukta Moskova radyosu Alman • Sovyet paktından 

b:ıhsederken Türkçe olarak şullları söylemiştir: 
cc Bu pakt Til'aret ve Dostluk esaslarına bağlıdır. Boğazlara Türklerden daha 

iyi muhafız, bir bekçi olamaz. Türkiye, Almanya veya Almanyauın do~tu herhangi 

1 bir devlet tarafından tecavüze uğradığı ta '•tirde bu muahede Keenlemyekün hük
müpde kafocaktır.» 

Son Yirmidört Saatlik 
Harekatın Blançosu 
Polonya Suvarileri 
Topraklarına Akın 

Alman 
Yaptılar 

Dün so.bahtanberi geçen son yir
mi dört saat i.;inde harb vaziyeti
nin hulasası şudur: 

Dün sabah saat 6,15 de ve saat 
sekizde Alınan tayyareleri Var -
şovaya iki defa hücum etm.i.şler
dir. İkinci taarruz ıbir saat sür -
rnüştür. 

Bir Alınan tebliği Tseheusta -
chan'nın işgal edildiğini, Artha 
nehrinin Nielm'in şarkından ge
çildiğini ve Bren'tin Almanların 
eline geçtiğini bildirmektedir. 

Alman kıt'aları ileri hareka -
tında müşküliıtıl.a karş.ılaşmakta, 
ele geçirdikleri nokta! arda de -
vamlı olarak tutunamaktadır. 

Polonya kıt'alan hudud üzerin
deki Zaıbszyni'yi tekrar işgal et
miştir. 

İnl(i.lizlerin har.b iliın etmelerin
dan sonra, ilk yaptıkları hareket 
Alınanlara aid Bremen adlı trans
atlantiiti zaptetmeleri olmuştur. 
Gemi açık denizde giderken, İıı -
giliz filosu tarafından çevrilmiş 
ve esir edilmiştir. 

Mısır hükumeti, dün akşam u
mumi ıefenberlik iliın etmiştir. 
Varşovada, halk İ:ngilterenin ve 

Fransanın harbe girdikleritıi ö~
renince, mmenuniyetleriıti izhar 
ı1tıniş, bu devletlere aid sefaret -

hanelerin önünde tezahurat yaı>
ır. stır. 

ZEHİRLİ GAZ ATIYORLAR 
\'aı'şovadan verilen harb ra

poruna göre, Alman ta7yareierl 
aivil halka da bomba atmaktadır. 
Bazı ·bombaların içinden İperit 
gazi çıkmıştır. 

(Devamı 5 inci sahifede} 

• • 
Siyasi Vaziyetin 

24 Saatlik 
Blançosu 

Japonya Bitaraf Kalıyor, 
Amerika Bitaraflığı 

Bozuyor 
İngiltere ve Fransa Almanyaya 

karşı harb ilan ettikten sonra, ye
ni tedbirler alınışlardJr. İngilte • 
rede yeni 'bir harb kabinesi im -
rulmuştur. Bu kabineye umumi 
harbde Bahriye Nazın olan Çörçil 
ve eski Hariciye Nazın Eden de 
girmiştir.Çörçil yine Bahriye Na· 

(Devamı 5 inci sahifede} 

llunu bilmediğimiz gibi İtat -
3'~nuı da İngiltere ve Fransa harbe 
tıtdikten sonraki vaziyete naza
t''.." bitaraf kalıp kalmıyacağının 
t ll~ük ehemmiyeti vardır ve bat
a bugünün en mühim mevzuu 
~~dur. İtalya bitaraf kaldığı tak-

l\lemlcketin selameti için de 
muhtelif devletlerle muhtelif va
ziyetlerde ittifaklar ve misaklar 
imzalamıslır. Bu ahidlerinin hep
sine sadık bulundu.i!u gibi bey
nelmilel vazivet karşısında da ga
yet uyanık, ha<sas ve müteyak -
kızdır. Herhangi bir anda herhan
gi bir tedbiri almak vaziyetinde
dir. 

" 'I 
ltde muharebeain Akdenize sıç

raması imkiını yoktur. 
ı\kdenize muharebe iki yoldan 

~lebilir. İtalvanın Almanya ile 
lııtlikte muharebeye girmesi su
t~t.ile, yahud da Almanyanın İn -
r·'~· ve Fransız kuvvetlerini muh
•lıf cephelere dağıtmasını temin 
jYleınek kasdile cenubundaki dev
•Uere ve Balkanlara sarkması 
kkli ile. 

l\femleketimiz bir tecavüze uğ
ramadığı veya bizi bağlıvan ka
vıd ve icabların tatbiki bir za
ruret üadesi içine girmedikçe har
bin memleketimizden uzak kala
cağı da P'Özöniindedir. Millet tek 

(Devamı 5 inci sahifede) 

, " 
ı Merihden ı 

Dünyaya Açık 
Mektub 

Yazan: 
AHMED RAUF 

Bu çok enteresan yazıyı bu
&'iin ikinci sahüemizin baş sü
tunlarında mutlaka okuyu -
nuz. 

İtalya Almanyanın talebi ile 
~eya kendi arzusu, aradaki itti -
b.ıür. muahedesi ile Almanya lehi
h • harbe müdahale ede1'e hiç şüp-
1.• Yok ki İngiltere ve Fransa bü-
1ıın kuvvetleri ile ayni zamanda 
1alya üzerine hücum edecekler, 

:ıı kısa zaman içinde İtalyayı ber
i •raf etmek suretile ı:arb hudud
b.a•ında müdaf~ada kalarak ce -
d llbdan, yani Ital~·anın şimalin -
'en Almanyaya taarruz edecek • 
''~dir. Bu talcdirde Akdcnizde 
~Ulıarebe filen başlar başlamaz 
laek tabii olarak l\fı~ır, Yunanis -
d n, Yugoslavya, ispanya gibi 
t •kletıerle berajıer pek tabii ola
l~ Cumhuriyet Türkiyesinin va
l~Y•ti de mevzuu bahsolmak va
lı~~~tini ortaya çıkaracaktır. Bu 
ı;;;ıe olduğu gibi bu takdirde 
) ınanyanın, Macaristanın, Sov-
•t llusyanın ve Balkan hirliii"inin lılt====-======== 

Okuyucularımıza 
Avrupada başlıyan harb dev -

lctlerarası karışık vaziyet dolayı
sile gazetelerin hayat maddesi o
lan kağıd tedariki hususunda im
kansızlık derecesinde bir güçlük 
ba<«östermiştir. Kağıd yüklü va
purların bir kısmı ı,:elip geçmiş, 
bir kısmı geri dönmüştür. l\futa
den bizlerle iş yapan fabrikalar 
da sipariş kabulünden çekinmek
tedirler. Bu vaziyet karşısında, 
dünden itibaren sabah refikleri
miz sekiz sahifeye inmişlerdir. 
Akşam gazeteleri de ayni müşkül 
vaziyet karşısında bulundukları 
için cSon Telgraf• ı maale.ef biz 
de şimdilik altı sahifeye indirrne
ğe mecbur kaldık. 

FAKAT ... Bugün altı sahifeye 
inmekle beraber, okuyucularımız 
gaıctenıizin mündericatına her 
zaınandan ziyade itina gösterdi .. 
ğinıizi göreceklerdir. Günün ha
berlerini nıuntazam~n ve eksiksiz 
vereceğiıniz gibi. devanı ctnıekte 
olduğumuz tcfrikalarıııııza da kü
çük nuntolarla dizdirmek suretile 
sahifelerimizde yer bulmuş olu -
yoruz. Geçici olmasını temenni 
ettiğimiz bu vaziyet karşısıpda 
okuvucularımızın bizi mazur gö
rçeeklerine ıüpbe etmiyoruz. 

Bu Sabah 120 Talebe Geldi 

İtalyan v~purları 
Seferlerine Başlıyor 

Dün &'elen talebelerden bir çup 
(Yazın 5 inci sahifede) 

Son siyasi vaziyet üzerine bazı kimseler lüzumsuz yere telaş et • 
. mektedir. Resimde gördüğünüz ka !abalık, Em.niyet Sandığı önünd41 
birikenleri &'ÖS~iyor. 

ÇERÇEVE 

işte! 
Dünkü sabah &"azetelerinde, Tas$ Ajansından naklcclerek Anadolu 

Ajansının verdiği şöyle bir haber vardı: 
Sovyet Hükumet Reisi Molotof, 31 ağustos tarihli yiiksck Sovyet 

içtimaında dedi ki: 

•Stalin, Almanlarla anlaşmak suretile, garbi Anııpa politikacıla

rının Almanya ve Sovyet Rusyayı birbirine ezdirmek için takib etli&i 
hile siyasetini açığa vurmuş, böylece hcılcfnie ulaşmıştır• 

l\folotofun maksadı, (İngilizlerle Fransızların bize oynamak i ·te
diği oyunu biz onlara oynadık!) demek değil mi? 

Peki aziz okuyucu, l\folotofun 31 ağı1stosta açıkça haber \·erdiği 

bu maksadı ben, 29 ağustos tarihli ve (Bilmecq) başlıklı fıkramda 

aynen göstermedim mi? Ayni günlerde bir takım patron - başmulıar

rirler, (bu anlaıma Almanyayı zafa diişürür, sulha yardım eder!) hük
münü vermiyor muydular?. NECİH FAZIL KISAKÜREK 

(Deı•anıı 5 inCi salıifede) 
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~ HADiSELER KARŞISINDA 
1 __ ·. ·' ' · , · Son Telgrcıf. 

MERİHTEN DÜ1''YAYA 

AÇlK !UEKTUB 

Aziz okuyucu~ara, bugün söze 
başlamadan en,el, sıze, Merihten 
aldığım bLr mektubdan bahsede -
cegım .. Hatta. merakınızı gider -
mek içın, bu mektubu aynen, aşa· 
ğıyıa yazıyorum: 

cAzızim Ahmed Rauf ! 
İstanbul dünyanın en güzel şeh

ridir. Onun için, dünyaya hitab 
ederken İ•taooulu seçtim. Son Tel
graf da İstarrbulda en çok satılan 
ve okunan gazetedir. Onun içiQ de 
Son Telgrafı seçtim. Sen, Ahmed 
Rauf da. Son Telgrafda en çok o· 
kunan muharrirsin, Onun için de 
senı intihab ettim. 

ş·m<il, beni dinle azizım! 

Bundan bir iki hafta evvel, duy
dum kı, kürei arz insanlarını bir 
telü.ştır alınış ... , Güya, ben. Merih 
seyyaresi, dünyaya çarpacak ve 
altını üstüne getirecek iımişiım!. Bu
nu ~itttiğim zaman, yer yüzü in
sanlarına teminat, garanti verme
ği lüzumlu gördüm. 

Koltuğunun altında çanta, to
ımar tomar evrak bir takun insan
lar, son aylarda dünya üstünde me
kik dokuyorlardı. Ben ihtiyarım, 
Gözüm pek iyi seçmez. Yanıba -
şımdaki Neptün yıldızına sordum: 

- Bunlar nedır?. Dedim. 
Cevab verdi: 
- Diplomatlar, sulhu kurtar -

mağa koşuyorlar, 

Dedi. 
Sonra bir makine şakırtısı duy

dum, kulağını pek iyi duymaz. Bu 
sesleri, maki.nelitüfek atışlarına 

benzettim. Yine yanımdaki arka
daşa sordum: 

- Bu sesler, nedir, dedım?. 
Cevab verdi: 
- Yeryuztinden daktılo makine

lerinin sesi geliyor, dedi.. 
- Nedir, böyle hiç durmadan, 

uzun uzun yazdıkları, dedim 
- Nutuklar, mesajlar, notalar, 

ültimatomlar, anlaşmalar, taah -
hüdler, ihtarlar yazılıyor, dedi. 

Bunlar da sulhu kurtarmak ıçin 
imil! Fakat, fayda vermedı! 

Nıhayet, cuma sabahı, gök gü
rültüsünü andıran bir sesk uyan
dım. Arkadaşa: 

- Ne oluyor?. İstanbul frrıncı-

Vapur 
Seferleri 

lstanbuldaki-T aşralılar 
Memleketlerine 

Dönüyorlar 
Akdeniz scfcrlerinb lağvedil -

mesi üzerine Dcnizyolları idaresi 
Bandırma hattı seferlerini takvi -
yeye karar vermiştir. Bu hatta ye
ni postalar ilave olunmıı.sı veya 
Kadeş gibi büyük bir vapurun tah
sisi mukarrerdir. 
Ayrıca Bandırma - İzmir tren

lerine de müteaddıd vagonlar i.ii
ve olunacattır. 

Posta. telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü de en:elki günden iti
·baren tekmil Akdeniz iskeleleri -
nin postasını ktradan gönderme -
i(e ba~lamıştır. 
Haydarpaşa - Konya ve Havdar

pasa - Adana trenlerinde de yolcu 
savısı çolt. ıırtnııştır. 

Dun limanımızdan Karad:rıze 
•hareket ~n vapurlar tıklım tık
lım dolu bir halde kalkmıştır. 
Şehrimizde acele ve havali bir 

işi olmıvan •bazı taşralılar da yer
lerine harekete hazırlanmaktadır
lar~ 

Su Abonelerine 
Saat 

Dünya mahluklarına selam söy
le,. İçleri rahat etsin .. Benim böy
~e bir niyetim yoktur. Zavallı dun
ya insanları.. Görüyorum ki, yine, 
birbirinizi boğazlamağa kalkıştı -
ruz. Bu, sizler içın az mı felaket
tir?. Bir de, ben gelip size çatar -
sam, haliniz, nice olur? 

lan ile Belediye a.rasında yine mü- . • 
nakaşa mı var, 1Fransaya ilk Partı 5000 

Dedim. Saat Sipariş Edildi 
Cevab verdi: 

Asırlardır ibeklediğiniz kıyamet 

işte, o zaman kopar .. Adem oğul
larına selam söyle'. Üzülmesin -
ler, dünyaya çarpacak marpacak 
değilim., Zaten. hepıniz, çarpılmı
§a dönmüşsünüz .. Nedir o hali • 
niz?. Nedir o suratınız, vücudü -
nüz?. Zayıflama:k moda dıye, se
nelerdir )iyip içmediniz, çiroza 
döndünüz. Yüzünüz, kaşık kadar 
küçüldü. Şimdi. duyuyorum ki, ba
'Zı memleketlerde haftalık yağ is
ıtihkakı 60 grama kadar indiril -
miş .. Vah zavallılar!. 

Feza denilen boşlukta, dünya ka
dar hiç bir seyyarenin, sizin grbi 
ılıütün ömrünü huzursuzluk için -
de geçirdiği vaki değildir. 

- Hayır .. 
- Peki nedir?. Kadıköy tarafın-

da oturanlar csu• diye mı bağı -
rıyorlar?. 

-Hayır .. 
- Nedir o halde bu gurultü ca-

nım'. Haber gazetesi yine ikinci 
tabı mı çıkarınllj?. 

- Hayır .. Hiç biri değıl. Dün
yada harb ·başlad1 .. 

- Eyvah ... Öyle ise bizim er -
kiınıharbıye reisine söyle. Dünyaya 
çarpmaktan vaz geçtim .. Yer yü
züne 25 sene il)in sulh garantisi ve

riyorum. 
Azizim Ahmed Rauf, biliniz ki, 

Merih. 25 sene dünyaya çarpmı
yacaktır. Selam. Hoşça kalın.• 

AHMED RAUF 

IKÜÇÜK HABERLE[I 
* 1940 da yapılacak umumi * Köstenceden limanımıza gel

nüCus tahriri hazırlıkları devam mekte olan 200 tonluk bir Yunan 
etmektedir. Vekalet vilayetlerd<ın gemisi Boğazda Sarayburnu ö
Belcdiyel&den nufus kanununda nünde karaya oturmuştur. Vapur 
b:r dğişikliğı icab ettiren nokta- şeker mayası yüklüdür. Kurtarıl-
lar olup olmadıgını sormuştur. ma işine başlanmıştır. * Orta mekteb muallim ınua* Tophanede bır malıve şubesi vinlii(i tahriri ımtıhanlarına ıı ren-1 
açılmasına karar verilmiştir. Ha- !erden kazananların bırkaç gun 1 

zırlıklar yapılmaktadır. sonra şifahi nntihanları yapıla-* İnhisarlar idaresinin hazır - ca'ktır. 
ladığı yeni tip •Doğu• sigaraları * Münferid hakimler teşkilatı 
bugun piyasaya çıkanlıvor. kadrosu henüz tebliğ edilmemiş-
* Avrupa trenleri, cenub yolıı tir. Eğer 'kadro bugün de tebliğ 

ile seferlerini yapmaktadırlar. edilmezse bu usul bir müddet te
elıhüre u.~•- 1caktır. * Berlınde toplanacak olan bey- __ _ 

n~lmile eczaıeıar konferansına i,şti
rıık için gitmiş oan Türk eczacı
ları heyetı memlekete dönmüştür. 

* askeri tıbbiye mektebine bu 
sene 50 talebe alınacaktır. Lise -
!erden pek iyi derecede mezun o
lanlar imt;hansız alınmaktadır. 
Diğer talihler arasında imtihan ya
pılmıştır. * Dün sabah Varnadan hareket 
eden ve yolcularından ekserisi 
Musevi olan bir vapur transit ola
rak limanımızdan geçmiştir. Va
pur Filistine geçmekted;r. 

Kahve ve 
Gazinolar 

Yeniden 
Taksim 

Sınıflara 
Edilecek 

Belediye reisti2i; İstanbul kah
ve. gazino ve kıraathaneleri hak -
kında yeni bir talimatname hazır
lamaktadır. 

Bu talimatnameye göre kahve, 

Plaj Bülbülleri 
!\o. 86 

Bu dostsuzluk, bu insan yüzü 

gormemezlık ne zamana kaaar sü
recekti? 

* 
Cihangire taşındıklarının üçün-

cü gecesiydi. Feridunu bu muhit

te tan,yanlardan Ye kendisinı çok 
S<'\'en dostlarından mühendis Sa

bh, karısıle bir akşam - yemek
ten sonra - Ferıdunu ziyarete 
gelmişlerdi. 

Salih, Ferıdunun çocukluk ar
kada1ıydı. Hatta o, ressam Nec
detin de eski arkadaşlarındandı. 

Vaktile hep bir mahallenin ço
cuklarıydılar. 

Yazan: İskender F. SERTELLl 

Salih biraz nobran ve tok söz
lü, fakat merd bir erkektı Eve 
gelir gelmez: 

- Ben sana çoktanberi, bekar
lık sultanlıktır, derlerse inanma, 
evlen! Der dururdum. İyi ki, ev
lcnnıcğe kalktın .. Yilk'i.'.l •eni biz 
zorla evlendirecektik! 

Demişti. Sonra bu sözü Selinin 
bir kabalık telakki etmes:nden 
çekinerek: 

- Affedersiniz, hanımefendi! 

- diyerek Seline dönmüş - biz o-
nun bekiir kalmasına razı deği

liz. Esasen ben yaşını başını al -
mış erkeklerin hiç birinin bekılr 
kalmasına taraftar değilim. Sıhhi 

Mailım olduğu üzere şehrimiz 
sular idaresinin uzun müddelten
beri su saatleri kalmamış, bu se
beble yeni abonelere saatsiz su 
verilmesi usulü kaıbul olunmuştur. 
Sarfiyatı tahmine istinad etti - ı 

rerek abonelerden bu suret'e geli,şi 
güzel su parası alınması hem abo
nelerin şikayetini mucib olmuş ve 
hem de bazı karışıklıklara sebebi
yet vermiştir. 

Bu sebeble idare son günlerde 
vapılan yeni müracaatları reddet
mektedir. Halbuki bu vaziyet de 
halkın susuz kalmasına sebeb ol
mak demek olacağından Belediye 
reisliğı tarafından ise el konmuş
tur. 

Vaki teşebbüs üzerine ilk par -
tide Fransadan 5000 susaati alın
mış ve bunların yola çıkarıldığı 
da Belediye reisliğine bildirilmiş
tir. 

Parasız Nikah 
Kağıdları 

Bugünden İtibaren 
Evlenecek Çiftlere 

O ağı tılaca k 
Para. ız nıkalı kağıdlarının mü

hım bir partisinın basılması ikmal 1 
olunmuştur. İlk partiden on •bine 1 
•·akın kağıd Ankaradan şehrimize 
gönderilmiş ve Belediyece birçok 
evlenme memurluklarına gönde -
rilmistri. 

Henüz gönderilmemiş olanlara 
da 1 - 2 gün içinde yollanacaktır. 

Parasız nikah kağıdlarmın ev -
lenecek çiftlere meccanen dağı -
tılmasına bugünden itibaren 'baş
lanmaktadır. 

- - ... 
gazıno, kıraathaneler veniden sı
nıflara a}Tılacaktır. Semt, mevki, 
büyüklük. müsteri ve oyun vazi
yetı, radyolu, radyosuz olduğu ve 
saire gibi hususlar sııııflara tak -
sim ı.:;inde esas tutulacaktır. Yak
loşan kış mevs'mi müno~betile 
de bu verler hakkında bazı ted -
birler alınacaktır. 

ve iktısadi bir sebep olmadan ev
lenmemekte israr eden erkeklere 
muhakkak •ağır para ve sopa• ce
zası tatbikı taraftarıyım ... 

Demiş ve herkesi güldürmüştü. 
Mi.ıhendıs Salıh çok neş'eli, 

nükteli konuşan, gamsız görünen 
kırk ra~larında, göbekli orta boy

!tt bir erkekti. Karısı da keı.disi
ne uygundu .. Kocasının sözlerine 
mütemadiyen kahkahalarla gü -
!er ve sık sık sigarasını tellendi -
rirdi. 

Feridun o gece Salihe: 

- Her aile sizin gibi nefeli ol
saydı, cem:yetımizin ahla ki bün
yesi daha sağlam olurdu. M:ıama
fih, neş'enin de keder ve ıztııan 
gibi sarl olduğuna inanıyorum 

·ben. Sizi gördükçe neş'elendiği

mi söylemek, bu noktayi isbata 
kafi bir delildir. 

Diyerek fazla iltifat etmişti. 
Salih gülerek ceva'lı veriyordu' 
- İnsanlar her bulaşık hasta-

bmAM: 
Ebüzziyazade Velid cVaziyet ni

nahet vüzuh ve kat'iyet kl!!lbetti> 
başlıklı yazısında, yeni bir cihan 
harbinin başladığını kaydettik
ten sonra diyor ki: Bu harlı de İn
giliz - Alman reka,betinin doğur
duğu bir iifettir. Versay muahe
desinin haksızlıklarını tashih e
der gfıbi görünen Hitlerin Çekosı.,_ 
vakyanın istilasından sonra güt
tüğü maksad meydana çıkınca 

facianın önü alınamadı. Şimdi dü
§Ünülecek şey bu mü t:lıiş haileyi 
olduğu yerde ,boğmaktır. Hitler, 
Lehistana hücum ettiği gün da
vayı manen kaybetmiştir. Dünya 
onun istila emellerini anlamıştır. 
Bu İngi'tereye ilk kademe müza
heret temin eder bir keyfiyett<r. 
Şimdi çok sür'atli hanbetm.ek liı
zımdıı. 

CUMBL'Stn.T: 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel •Nihayet u
mum! harb• ~lıklı yazısında di
yor ki: Çemberlayn harb istemi
yordu. Korkusundan değildi. O 
Almanyanın ezileceğini biliyordu. 
Fakat beşeriyetin yeni ıbir afete 
sürüklenmesinden korkuyordu. 
İki sene uğraştı. Birçok fedakiır
lıklara razı oldu. Nihayet harb 
halini kabule mecbur ka'dı. Şimdi 
artık ric'ati mümkün olmıyan bir 
emrivaki karşısındayız. Yeni bir 
cihan harbi başlamıştır. Hanbedi
lecck ve yeryüzünde hak, adalet, 
taahhüd tanımıyan, insanlara hu
zur ve yaşama hakkı vermiyen 
hırslara gem vurulacaktır. 

VAKİT 

Asım Us •Avrupa umumi harb 
haline ııir.yor. başlıkı yazısında, 
Po ony-. ile harbett'ği müddetçe 
İtalyan.n yardımına muhtaç ol
mıyan Almanya, !ngılterc ve 
Fransanı n da harbe girmesi üze-

Abidin Daver cBaşbyan harb rine Muso:in.ye müracaat ede:ek 
karş:sında. baı.fı.k'ı ya?,:sında, yard:m llitiyecektir. İta.yanın bu 
yirminci asrın ikinei dünya har- vaz:yet kar~ısında bitaraf ka~ma-
binin başladığını yazarak dıyor sı ihtımali co~ zayıftır. Ya Alman 
ki; yirmi ıbeş sene evvelki haroin :va i!e birleserek harbe girecek, 
mes'uliyetini o zamanki düvE!'li --ahud Alman ihtiraslarını ker,. 
muazzamaya taksim etmek ka _ disi !çin de tehlikeli görerek 1914 
•bilse de tarih ·bugünkü harbin de o duğu s(hi ı:arb dev;etı!'ri 

cephesine giıTcektir. B:zim, ln-
mes'ulirelini Aimanyaya ve onu giltere, Fransa, Yunanistan ile 
teşvik ooen Sovyetlere yükliye - emnivet muahedelerimiz oWuğu 
cektir. İtalya şimdilik bu mes'u- gibi. Balkan antantı devletlerile 
liyetten kurtulmuş vaziyettedir. de ·bai!lılıklarım.z vardır. Bunlar 

Cihan efkarı umumiyesi, tari- bozulmamıştır. Bu ıaahhüdler i-
he •sulh cephesi> adile ıı~ecek o- cab ederse, miri hudud,arımız bir 
lan taraf 'ehindedir. Bu cephenin taarruza uğrarsa vazifcm'zi yap-
maddi kuvvetini de küçük gör- makta tereddüd etmiyeceğiz. 
mek hatacj.ır. İngiliz, Fransız do- ı YE!\i SAlJAB: 

nanmaları denizlere hiikimd1;f. - Hüsevin Cahid Yalçın •Asıl hartı 
Fransız ordusu her bakımdan dun- başlıyor. •başl.klı yazısında, bu- ı 
yanııı en mükemmel ordusudur. gün fogiliz ve Fransız milleti ken-
Türk milletine gelince Mil!j Ş~fin di!erind •n ziyade küçük millet -
'basiretkar idaresi altında dostu !erin selameti. hayrı ve hürriyeti 
ve düşmanı hayran eden bir sil - için kanlarını döküyorlar. diyor. 
kunet ve soğukkanlılıkla hadisatı Bugün vapdan fedakarlıklar, ya-
takib ediyoruz. Mukadderatımı - rının huzur ve sükununu, sela -
zın göstereceği vazife'eri yapma- metini, hak ve adaletin hükümran 
ğa haz.r bulunuyoruz. olmasını temine hizmet edecektir. 

Her Evde 
Bir Sığınak 
Yapılacak 

Aile Reislerine Tebligat 
Yapılıyor 

Nahiye müdürü ve po!.s komi
serinin iştirakile dün öğleden son
ra bir toplantı yapan Yeşilköy 
Cumhuriyet Halk Partisi idare 
heyeti kövün bütün evlerinde hu
susi birer sığınak yapılmasına ka- ı 
rar vermiş ve bu i,şe dört kişL ik 
bir hereti memur etmiştir. Bugün-, 
den itibaren bütün mahalleleri do
lasacak olan heyet her aile reisine 
par.ı kararını tebliğ edecek ve ka
rarın bıran evvel yerine getiril - 1 

mesi tavsiyesinde bulunacaktır. 
Heyet alakadar ha!ka korunma ta
limatnamesi hükümlerini de ayrı 
ayrı okuyacak ve anlatacaktır. 
Toplantı geçe geç vakte kadar de
vam edecektir. 
~ 

Bir Kadın 
Dostunu 
Yaraladı 

Sarayburnu mahzenlerinde ya
tıp kalkan i,ş, güçsüz takımından 
Hakkı oğlu İsmail adında biri bir 
müddet evvel beraiber yaşad:ğı 
Hanife adındaki metresile kavga 
etmiş ve kadından ayrılmıştır. Ha-

lıktan kaçarlar. Fakat, bu hasta
lığın kendilerine sirayet etmesi
ni isterler. Bazan ben, yeni tanış
tığımız somurtgan ailelere kışlık 
odun. kömür satar gibi, neş'e sat
mağa heveslenirim. Bazı kimse -
!er o kadar duruk, o derece neş
'esiz ve hareketsizdirlcr kL İn
san bu gibilerin karşısında bir 
dakika ·bile tahammül edemez .. 
çileden çıkar. 

Feridun, Seline bakarak, arka
daşına: 

- Biz, hamdolsun öyle, seni 
çileden çıkaracaklardan değiliz, 

değil mi? 

Diye cevab verdi. 
Selin bu aileden çok memnun 

olmuştu. 

Feridun bir aralık, Selinin ku
lağına şu sözleri fısıldamak fır

satını buldu: 
- Karı koca, biraz fazlaca ge

vezedirler amma .. çekilir tarafları 
da vardır. Hiç olmazsa dedikodu 

Ara inin 
Köylüye 

Dağıtılması 

Bakırköylülerin Dava
sına Başlandı 

Yeşilköy nahiyesine bağlı Hal
kalı ve Firuz köx]eri ahalisine ara
ziye olan ihtiyaçları dolavısile o 
civardaki iki çiftlik hududlan 
içinden ve bedeli mukabilinde hü
kumetçe lüzumu kadar arazi ve
rilmi;;ti. Fakat bu topraklarla hem 
hudud bulunan d:ğer arazi sahib
ler, ah'ren mahkeme~·e müracaat
la yapılan bu muamele vüziınden 
kendi hakla, ının ihlal edildii':i id
diasına başlamışlardır. 

Bu mesele hakkındaki muha -
kemeye başlanmıştır. Barutçubaşı 

ve Veznedar ciftlıklerine ad ara
zinin dahi köylüye tevzı edilmesi 
takarrür etmiştir. Fakat bütçe im
kansızlığı yüzünden henüz istim
liıke başlanamamıştır. 
•••• 1 • • • • • • • • • • • • • • •••••• 

nife birkaç defa İsmaile müracaat 
ederek barışmak teklifinde bu
lunmuş, fakat her defasında rP.d 
cevabi!e karşılaşmıştır. • 

Dün akşam üzeri Yenipostane 
önünde İsmail ile karşılaşan !!a
nife teklifini tekrarlamış, bu defa 
red cevabile karşılaşınca ~anla -
sından çıkardığı jiletle İsmaili ya
naklarından tehlikeli surette ya
ralamıştır. 

yapmazlar .. Kimsenin hususiye -
tine müdahale etmezler,. 

- Çok neyeli bir çift doğrusu. 
Ben pek hoşlandım onlardan. Ni
çin şimdiye kadar tanıştırmadın 
•beni onlarla .. ? 

- Fırsat düşmemişti, canım! 

Bundan sonra sık sık görüşürüz. 
Mühendis Salih, piposunu ya

karak, biraz ayakta dolaştıktan 

sonra, bir koltuğa oturdu: 

- Ev anlat ibakalım, Feridun
cuğum! Nikah ne zaman olacak? 
Bir eğlenti filiin yapmak fikrin
de misin? Yoksa, bu sefer de b!.
zi atlatacak mısın? 

Feridun: 

- On gün sonra olacak, dedi, 
siz, davetlilerimizin başında bu
lunuyorsunuz. 

- Şey, "8Il• birini hatırlat -
mak isterdim.. İyi ki §imdi aklı. 
ma geldi. Bizim Necdeti de unu~ 
ma sakın.. Çok ayıb olur sonra. 

Feridun birdenbire ~aşırdı: 

Ekmek 
ve Benzin ---

Buhranı İcabettiren Hiç 
Bir Sebeb Yoktur 

Gümrük .ticaret müdürlüğü ve 
gerek ticaret odasile Belediye, son 
siyasi durumdan istif!rtle ederek 
piyasalarda ve tüccar, esnaf ara
sında yanlış dedikodular işaa et
meğe yeltenenler hakkında ciddi 
ve sıkı takibata ı;ıeQmişlerdir. 

Ezcümle un buhranı başlıyacağı, 
memlekette ve şehrimizde buğday 
sıkıntısı çekilip ekmek fiatlarınm 
artacağoı gibi yalan ha'berlere kal
kışanlar şiddetle takib olunacak -
lardır. 

Tüccar ve alakadarlar memle -
ketteki bütün mevaddı gıdaiye ve 
diğer lüzumlu maddelerin çok bol 
herhangi en küçük bir fiat yük -
sekllğine bile meydan verm ye -
cek derecede mebzul olduğunu 
kuvvetle temin etmektedirler. 

Bundan başka; bnzin ve petrol 
buhranı başlıyacağı ş:ıyiası da a
sılsız görülmektedir. 
Şehrimizde maruf bir benzin 

ticarethanesinin şoför ve otobil -
cilere iki, üç gündür mübayaatını 
keserek benzin ver.mek istemediği 
görülmüş; bu vaziyet şoförler ta
rafından Belediveve şiayet olun -
duğundan hemen mezkur mües -
sese hakkında kanuni takibata ge· 
çi1ıniştir. 

Halbuki diğer firmalar her is -
teyene ve şoförlere mc<bzul mik
tarda benz.n vermeğe hazır olduk
larını bildirmislerdir. 

Bu vaziyet de, hen3ın saklamak 
istivrn firmn alevhinde bir delil 
olarak tel5kkı o.unmuştur. 

---<>---· 

Ticaret Odaları 
Kongresi 

Kongrenin Bir Hafta 
Süreceği Tahmin 

Ediliyor 
Önümüzdekı avın 23 ünde An

karada toplanacak olan ticaret o
daları umumi kongresine aid ha -
zırlıklar ikmal olunmuştur. 

Bütün memleket ticaret odala
rının iştirak edeceiti bu kongre -
nin bir ılıafta kadar devam ede -
ceği tahmin olunmaktadır. 

Bu seneki umumi kongrede bil
hassa, sanayi odaları teşkili mese
lesinin görüşüleceği tahmin olun
maktadır. 

Bu odalar teşkil olundu.ııu tak
dirde İst.ınbul ve di.i{er şehirler -
deki sanayi birlikleri hemen liığ
vo1unacaktır. Diğer taraftan sana
yi birliklerinin tesviki sanayi ka
nununun bazı takvidatı dn refolun
duktan sonra ipkalarında bir fay
da bulunup bulunmadığı husu -
sunda Ticnret Veküti dl! anıca 
t•tk:1<ata baslarrıstır 

Üniversitede Derslere 
Geç başlanacağı 

Zannediliyor 
İstanbul Üniversitesinde bu se

ne derslere geç başlanacağı anla
şılmıştır. Tedrisatın ancak 25 teş
rinievvele doğru yapılabileceği 
tahmin olunmaktadır. Tatil mü -
nasebetile birçok ecnellıi profesör
ler Avrupaya; memleketlerine git
miş U>ulunmaktadırlar. 

Harb vaziyeti devam ettiği tak
dirde bittabi bunların gelmeleri de 
müşkülleşecektir. 

Rektörlük; bu takdirde boşala
cak kürsüleri ne suretle doldura -
bileceği hakkında hadiselerin in -
ki•afını bekliyerek bugünlerde bir 
karar verecektir. 

- O çok hasta idi ayol. Hasta
neden çıktı mı? 

- Geçen gün çıkmıştı.. Suadi
yeye gittim. Köşkünde ziyaret 
ettim. Her yere çıkmıyor amma, 
senin nikahına hemalde gelebi
lir. 

Selin, Salibin karısile konuşur
ken, bu muhavereye uzaktan ku
lak verdi. 

Feridun bu b&hsin çabuk ka -
panmasını ister gibi görünüyordu. 

- Zavallının başına ne feli -
ketler geldi .. Az kaldı öbür dün
yaya gidiyordu. Nereden açtın bu 
lan .. ? Neş'emi kaçırdın şimdi.. 

Dedi. Salih elini ağzına götü -
rerek fısı !dadı: 

- Çapkınlığın sonu budUI'. Su
adiyede hanım hanımcık bir ka
dınla yaşayıp dururken, Florya
da bir aşi1tenin peşine takılıp kal
makta mana var mıydı? İnsan ne 
ararsa, onu bulur. 

(Devamı ıııır}. 

ı·lt11:Z•l!iiW 
Yakın Tarihten Misal 

Yazan: Ali KEMAL SUN~J.'lf 
Almanyaıun şimdlkl H~rlciye N• • 

11111 Fon Rlbbenlrop evvelce t.ıılJlll 
pr.Jıahl&ada bll7ilk elçi ldi. ,..
bü~üit devlel reblnln bıiyük bir 111 
madına mazhar olan elçi l'ÜDÜD ıKrill"' 
de Hariciye Nezaretine relirUdl. cır 
oen sene Avrupada başgösteren b_." 
ran sırasında Fon R.Jbbentrop flal'kll• 
J'e Nazırı bulunuyordu. Çekoslo~ 
faelasınıo son perdesi indikten -" 
orla7a blrı:ok neşrı,.aı çıktı. 

Dünya rnatbuah çok şeyler yazdı " 
lar. Buhranın devam etU,tl aylar .,,. 
tında öirenilmemlt neler vardı ki ,... .. 
ra birer birer anlaşılıyordu. 

Bunlardan birisi de fU oımat&"1 
Fon Rlbbentrop Cekosloyakya qıad' 
birinci derecede rol oynamış bir dir 
lomaUır. İnc'iltcreyl çok iyi ta.ıııdıll 
söylenen bu diplomatın 0 zaınsn Ct -
1..oc;lovakya lein İncilterentn AlıilanJ• 
ile harbetmiyecefinl söylemiş, tek~ 
söylemlj, nihayet o kadar ısrar c&Jdil 
ki kendisini dinl_iyenlerl ikna:ı ııt.• ~ 
vaffak olnıu,. Evet.. Geçen !liefle ..t 
vaklUer Almanya Çt"ko~dovakY3 ile 
raşıyordu. Nihayet bu mesele biiYii " 

dıikçe bllyümüş, AJmanya bu sefer~ 
hls~n uı.erine ordular yolladık• ,..ı 
o zaman da Çeklerin üzerine askt sO" 
:rollaınaia karar vermişti. BunUJl 
na harbe varacak deniyordu. 

Fakat Alman Hariciye Nazırı te~ 
ediyormuş ki İngiltere bunun icİD -'" 
manya ile harbe girmiyecektlr. O b 
de yürllmefe karar verilmlt ve çr 
koslovakyaya &'irllınt., oldu. 

llarb olmadı. Emrivaki I\tünihde;· 
bul ve lasdik edlldl. Aradan bir ılJI' 

reçtl Bugün Almanya yıne kun·e }il 
miJracaat etti. H~def dC' ,1mdiki ~ 
Lt-hbtandır. Fakat acaba geçen ğiI 

1 1 
Çekoslovakya l~;in harbet~iyc<'C .,
kadar ı~rarla söylenen Jnı:iıtf'rt 

ıt••· sene Lehistan l~ln harbe giriyor. el" 
ve~ miJracaaUa bled1ğlnl yapınaJI: 

~· betine gidenler ve Avrupa suJhUP11 .. 
. ·ııt 

tcdlklerl &'ibl bozanlara kar,ı ınırı 
0

,. 

renin de kuvvete müracaatla sulh11 • 
ruya<'aiı her '\'esi1e ile Londr.ıtU ~ 
devlet adamları tarafından karu·till' 
tekrar edilmişti. Kuvvet isliın'1 

ii5" karşı kuvvetle mukabele. i~te ~ti ~Jtt" 
tur bir kere konduktan ·onra JJJI i" 
renin Avrupa kıt'asında başhyan ıat -8' 
sellıi.h kava:-anın karşasında seyJrcl k 

mıyacağı besbelli idi. 

Fakat İngllt.erenin böyle feı·"-ı&1:: 
zamanlarda karar verirken na..ııı:d ~ 
rekel ellii;inl ırösteren başlı:a bir ':,..· 
daha varda.r. Geçen seneki çe• ti' 
valcya misali defll, yirmi beş sene 
velkl Belçika mlsall. ,. 

Belçlkanın bllarafiıi;ma ıaarf1lll -• . 1•"' dillrse lnırllterenln seylrcl kalılll ir<' 
bu taarruzu yapana karşı harbe ' ,.,. .. 
ceflnl yirmi beş sene evvelki ııııı>" ~· 
torluk Almauyası iyice kestireoıeJI' 1, 
iL Eğer bunu keslirseydi B<lçil<•.,. 
dokunmıyacakh. Harbden sonra 
mesele çok mevzuu bahsolm\l.1tut· t' 

Bunun tafsilitına lüzum cöril1Jtll1 .. ; 
bilir. Yalnız Alman KayserlnİJ1 ° t; 

manki BqvekUI Belçlkaya ıaarf1lll i• 
den Almanyaya kar~ı in1r1Jtcre•IP ,s• 
linı harb ettiğini ötrendlii zarn~,~r
rJihUyari olarak e11erinl başın• ıo 
mu : ıt' 

- Bu böyle mi olacakh?. defl1e• 

k"ndtnt alamamıştı. ıııcl 

Yakın tarihin işt" böyle ınl~ 
de var. __/ 

-· ·-· _., _.,_ ..... , ..... ·-·-· _,, -· -
Köy Katiblikleriııe 
Gidenler Çoğaldı 

~eııf 
Köy katibliğine talib oları Jlll" 

ler çoğalmıştır. Orta mckteb rı· 
zunu gençlerden İstanbulu bı ~ 
kıp 45 - 50 lira ücretle güzel !<:[il 
!ere çekilenlere pek çok tesl 

olunmuştur. , ~C" 
Birçok köyler dışarıdan aı:ıır srıJI 

retlerle katili aldıkları, buııl of' 
da kendilerinden ıbeklenen faY -;e
ları temin etmedikleri Dahili)'e i • 
kaletince anlaşılmıştır. Bu "~eli" 
yet üzerine Vekalet bütün ~e 0ır 
mil vilayetlere yeni bir emil' g 
dermiştir. ;1if 

Emirde haricden kat'iyYe!l .... 
·tıv 

katibi• alımnaması, cköV JcB rl' 
liği• nin herhalde mualliıııle '!' 
eğitmenlere hatta imamlara vepl 
ımUhtarlarla azalara yaptırı!J!I 
bildirilmiştir. . b~· 

Ancak köylü arasında Jcs.~ıb bil' 
lıınıadığı takdirde birkaı; Jcof rt~ 
leşerek haricden asgari bir iiC 
katib seçebilecekkrdir. A 

oo()LJ 
Mecmuası 

? ? ? • • • 

..._ 

--
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No. 75 'Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

~atih Karabulut'u Çağırarak Ona 
Şu Emri Vermişti: 

''Şimdi Yapacağınız Kalenin Yerini İşgal Et, 
Yarın Ben de Orada Olacağım.,, 

.._Evet ..• 

~ Ferman buyurursanız yarın 

4 §l tarafa geçıp derhal işe baş
hl.tın padişahun .. 
~ Yarın sabahı beklemeğe lii
~ Yok .. Bu geee, derhal :kuv -
atlerııın· . . k 
ı:ı . ızı arş<ya geçirelim .. 

l E>di ve veziriAzam Halil Paşa
' dönerek: 

ı.;; La!run, bu gece karşı yakaYı. 
ta 81llile .i,şgal altına alalım. Ve-
1/1n sabahtan it.ibaren de in • 
~ta başhyalıın. dedi. 

'•b ıraz sonra ikinci Mehmed, Kır 
ilıir ulutu çağırmıştı. Verdiği e-

şu Oldu: 

) ..... E:arabulut; bu gece beş yüz 
enıçe .. 1 ) rı ı e karşıya geç ve kale 
•ııacağımız yeri ve civarını · 

iat eyle... ~ 
.._ Ferman e!endiınizindir. 

ie.._. Amele ve usta bölükleri de 
~ıler!e sabaha kadar geçiril • 
r · bulunur ... Ben de sabahle • 
ııı gelirim. 

f.a.f adişahın verdiği bu emir der
~· . Yerıne getirilmişti. Beş yüz 
ıııtık b" . . 

b~ı ır yenıçerı k.uvveti Kara-
te ~tun kumandasında çektirile
)a 1n.diri!erek gece yarısı karşı-
l<geçirilmiştL 

) arabulut, kale inşa olunacak 
!ti v . 

ııı e cıvarını işgal altına al • 
r,~§tı. Rum köylüleri, Türk aeke
lı~ l!ı geldiğini gördükleri zaman 

de korkmamışlardı. 

ı.(iitıkü; Rum köylüleri, papaz. 
~ başfarında olmak üzere din 
bııı elesınden dolayı hali isyanda 

Unuyorlardı. . 
l<öylüJ )er er, imparatora ve mai • 

!( llıe küfürler savuruyorlardı. 
it at~Jikliği ve iki kilisenin birleş-
1:•sıni kat'iyyen kabul ebıtiyor • 
•tdı. 

g:~(amiral Notarasın söyledıği 

lta.ı~ R:atolik ki!isesile birleşip 
Ilı ır _olmaktansa Türklerin gel-
esını tercih ederim. 

r, Sözünü hep bir ağızdan bağı
~ıYorlardı. Çok muntazam ve 
41 bir asker olan yeniçeriler 
g .. tşıya geçer geçmez daha ilk 
)U!ıQen fakir fıkaraya ekmek ve 

~[ece.k tevziine başlamışlardı. 
l\ ç şuphe yok ki; çok geçmeden 
a Utnelihisarmda da bir, iki imaret 
Çılacaktı. 

r, Ameleler ve ustalar da kadıla
~n kumandası altında sabaha 

1 ar gemilerle karşıya na:klo -
Un<1u. 

n lkinci Mehmed, sabah namazı
'i. a Yarım saat kala maiyetinde 
~os paşa, Karaca paşa, Şeha

'-._ in paşa oldukları halde bir 
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\'alkros evvela hiçbir şey söy
~trıedi. Sonra cebinden bir ka -

tıı. bir kağıd çıkararak çek kar
nesini imza:lamağa hazırladı: 
-. Ne kadar istiyorsun? 

~-. Benim paraya ihtıyacım yok. 
takat çok sür'atli ve koyu renk
: bir owmobil istiyorum. Bunu 

'Q; sat,n alacaksınız. Yakın za -

llıanda İnselhaymın konağında 
~0k şayanı d.kkat hacıiseler ola -Ca· 
gını zannediyorum. 
•Aziz , in muayyer> bir p!anı i0ktu. Papulosun söy~ediği söz

erı düşündü, düşündü . 

la Büyük patron çetcsın ' n, _bılhas
t· gecelen çalışmayı tercıh ettl-
ıni bıliyordu. Bütün Neyyorkun 

i~b7.uJ ışıklan yandığı bir sıra -
ta Templar yen arabasının di
' ekı,,Yonuna geçti. Bütün cadde
~~r elektrik hüzmeleri içinde gün-

Uz gibıydi. Şeh.rde işlerini biti-

çektiri ile karşıya ıııeçm:işlerdi. J 
Herkes uykusuz ve yorgun olmak
la beraber diri ve canlı idiler. 

Çünkü; binlerce kişi biliyordu 
ki, İstanbulu fethetmek için bu
raya geçmişlerdL 

Çok geçmeden; Rumelilı.isan -
nm kayalık tepelerinden birinden 
ezanı Muhammedi seıderi ~itildL 

Bu ses, mü'minleri namaza ça
ğırıyordu. Bu öyle bi.- setı idi ki; 
yalnız, minMeden bağırmaz ... Is
sız çöllerde, bayabanlarda, kaya
larda ve her yerde mü'ıninlere 
sedasını ulaştırırdı. 

O vakitler, metruk bir kilise ha

raıbesinden başka bir şeye malik 
olinıyan Rumeli'hisarının kaya -

ları tepesinden bağı.ran k~kin ve 

tiz sesli müezzinin: 

- Allahüekber ... 

'Sedası; Boğazın iç ve dışında 
mukabil ve mütekabil akisler ya

pıyor, havayı mevceliyerek hı -
ristiyanların yediilahiye mevdu 

addettikleri ~ehrin semasında yük

seliyordu. 

(Devamı var) 

E • l !ıTA71!M: 1 :ı :ı: 1 :ı ! :ı •I 
Kulağını 1 İşçi Kızı 
Isıran Fazla 
Kadın Çalıştırmış 

Meşhud sw;lar hakimi dün bir 
kira meselesi yüzünden saç saça 
başbaşa gelip yekdığerini ıyı'Ce 
döven iki kadını muhakeme ede
rek cezalıındırmıı;tır.: 
Beyoğlunda Tomtoın mahalle • 

sinde oturan ve Eleni, Ester is -
minde bulunan bu kadınlar, ayni 
apartımanın ayn ayrı iki katında 
ikamet etmektedirler. 
Apartıma:n sahrbi, geQenlerde 

kijçük bir seyahate çıkmış ve iddi
aya göre de maznunlardan Eleniyi 
kiralan toplayıp biliıhare kendi -
sine vermeğe memur etmiştir. 

Eleni de, aybaşı münasebetile 
bu kere kiracılara müracaat ede
rek aylıkları istemiştir. 

Fakat bunlardan Ester; Eleninin 
kendi başına para toplamağa kal- ı 
kışlığını iddia ederek kirayı ev sa
hibinden başka kimseye vermiye
ceğini söylemiştir. 

Işte <bunun üzerine iki kadın a
rasında başlıyan ağız kavgası biraz· 
sonra tokat ve yumruğa dönmüş ı 
birbirlerinin saçına yapışan ka -
dınlar kırarcasına dövüşmüşler -
dir. 

Bu ara Ester, kendinden hayli 
uzun boylu ve kuvvetli olan has
mının arkasından çevik bir sıçra
yışla omzuna atlamış. kollarile bo
ğazını bir kıskaç içine aldıktan son
ra kulağını kanatacak dereecde 
şiddetle birkaç defa ısırmıştır. 

Nihayet komşuların müdaha -
lesile iş yatıştırılmıı;; Eteni kulağı 
varılmış, boğazı morarmış, Ester 
de saçları yolunup, sol gözünün 
üstüne yediği bir yumrukla mos
mor bir kavga da~gası yapışt: -
rılınış bir halde mahkemeyı boy
Jamış_la:rdır. 

Hakim kavgacıları ve şahidlerl 
dinledikten sonra ikisini de ka -
bahatli görerek ayı·ı ayrı para ce· 
zasına m::ilikum etmiştir. 

ren amele, memur ve müstah -
demler ilk vasıtalarla banliyöler
deki ikametıgiıhlarına dönüyor -
!ardı. 

Templar denızden gelen hava 
ile kendisini büsbütün daha .genç, 
daha zinde hissediyordu. Templar 
düşündükçe, ta.kib ettiği izın pek 
.sa~tli olduğunu ar.ti.yordu. 
Gangsterler, uğradıkları hezimet
ten bir an tereddüde düşmekle be
raber, herhalde kendilerini t(}p -
ladıklarına ve bu defa daha şid -
detle harekete geçecekllrine süp
he yoktu. 

İnselhaymı daima korku altm
da buludurarak ondan para çek
mege devam etmek istiyeceklerdi. 

Templar Sutton meydanına gel
dı. İl15elhaymın evinin önünde 
kuvvetli bir otomobil bekliyordu. 
Az ileri.de bir adam aşağı yukarı 
dolaşıyordu. Templar, otomobili
ni müsaid bir kenara çekmek için 
yayaşlattı. Kuvvetli otomobilin 
otuz metre kadar mesafesinde 

Genç işçi kızlarını günde 8 saat 
yerine 10 saat çalıştırmaktan ve 
ayrıca müessesesinde hep !küçük 1 
yaşta işçi bulundurmaktan maz
nun bir trikotaj fabrikatörünün ! 
muhakemesi evvelki gün birinci 
asliye cezada yapılınıı;tır. 
İstanbul iş dairesi müfettişleri 

tarafından bir cumartesi günü sa
bahleyin saat 6 - 6,5 da ansızın tef
tiş olunan fabrikada müfettişler 
bazı küçük kızların örme maki -
nelerinin başında çalıştıklarını 
görmüşler ve emsalinin daha he
nüz yataklarında mışıl mışıl uyu
dukları sabahın bu erken saat -
tinde onların işle u{ruışmalarına 
hayret etmişlerdir. 

Kanunun ancak hususi müsaade 
a.lmdıktan sonra bazı mahdud iş
lerde çalıştırılmalarına izin ver
diği küçük genç kızlarla müfettiş· 
!er arasında yapılan kısa bir mu
havere bu usulsüz çalıştırışın baş
langıcı gibi bitişinin de tamamile 
gayri kanuni olduğunu; mesainin 
bi!a fasıla her gün 10 saat devam 
ettiğini de onlara öğretmiştir. Bu 
vaziyet üzerine bittabi hemen tah
kikat açılmış ve bir zabıt tutula
rak keyfiyet tesbit olunmuştur. 

Genç kızlar sa!iyane bir tavırla 
müessesedeki diğer usulsüz hare
ketleri de anlatmışlar ve 10 saat 
mesainin tabii bir şey olduğunu, 
bu müddetten beş dakika erken 
gitmek istiyenler hakkında ceza 
kesildiği anlaşılmıştır. 

Bu teftiş esnasında; fabrika mü
dürlüğünün maalesef kanuni mec
buriyetleri hala yerine getirme -
diği ve eski usulsüz hallerin el'an 
devam etmekte olduğu görülerek 
iş adliyeye oradan da muhakeme
ye verilmiştir. 

Evvelki günkü celesde maznun 
fabrikatör kendisine böyle bir teb-

durmuştu ki, konaktan birisi çıktı. [ 
Kısa boylu bir adam ... Karşı kal
dırımda aşağı yukarı dolaşan a
dam hemen yanına geldi. 

Templar bu yeni gelen adama 
dıkkatle baktı, koltuğunda koyu 
renkli kağıda sarılmış bir paket 
taşıyordu. Dolaşan adam1a bir da
kika konuştu, sonra otomobile 
doğru yürüdü. 

Sokak liımba:;ının ışığının yar
dımHe Teınplar İnselhaymı tanı
dı. Çünkü gazetelerde resimleri
ni görmüştü. 

Kendi kendine dü~ündü · 
- Tam zamanında gelmi~im. 
Templar, karşı kaldırımda do -

~~ 
• ' ~ " - <~-r- 0 A ... 

Halkda Mekteb Aşkı 
Ve Tezahürleri 

Karadeniz Ereğlisinden bir ga
zeteye mektub yollıyan muhabir, 
buradaki orta okulun, bu yıl, ka· 
paıımak tehlikesinden ve bu yüz
den lıalkın endişesinden balıse -
diyor. 

Çünk, bu şehirdeki orta okulu, 
lıalk, belediye, lıususi idare el -
birliği!e kurmuşlar ve maddi, ma
nevi yardımlar yapmışlar. Maa • 
rif Vekaletinin, burada bir orta 
ıııekteb açmak hususunda kafi 
tahsisatı yokmuş!. 

Fakat, bu sene, Ereğli belediye
sinin bir takım mali müşkülat 
karşısında kalması dolayısile, or
ta mekteb için bugüne kadar yap· 
tığı yardımı devam ettiremiyece· 
ğl hissediliyormuş. 

Hadise, hayli hazindir! Eğer, be
lediye, Ereğli orta okuluna yardı
mı keser de, mekteb de bu yüz
den kapanmak zaruı etinde kalır
sa, bilmiyoruz, Maarif Vekaleti, 
böyle a<ıkh bir sahneve meydan 
verir mi? 

Herhalde, İcab eden tcdı.iri a
lacaktır, kanaatindeyiı'. 

Jn.!JlllAN CEVAD 

Şubatta Ağaç 
Bayramı 

1 --- -
stanbulun Ağaçlan d ı rı l-
masına Ehemmiyet 

Verill}c.e~ - ' 
Vali ve Beledive reisi Lutfi Kır

dar İstanbulun · ağaçlanarak ye
şillenmesi için icabeden bütün fe
dak~rlığı yapm..,..;:a karar vermiş-. 
tir. Istanbul gibi suyu, havası ve 
iklimi ağaıç yetiştirilmesine azami 
derecede müsaid bir muhitte bü
tün boş sahaların ağaçlandırıl -
ması küçük bir himmetle elde e
dilebilecek güzel bir eser olacak· 
tır. 

Bütün geniş ve ana caddelerin 
iki yanına yeniden on binlerce fi
dan dikileeek, ihtivar ağaçlar bu
danacaktır. Aynca bu yıl şubat a
yında şehrimizde bir cağaç bay· 
ram1> yapılması için de hazırJı.kla
ra girişilecektir. 
~ 

Avrupaya Şi md ili k 
Talebe Gönderilmiyecek 

Bu sene memleketimizden ecnebi 
memleketlere talebe gönderilmesi ı 
işi Avrupadaki harb vaziyeti do
~~~'.sile şi.mdilik tehir olunmuş - , 

Bu sebeble evvelce maden tet -
kik ve arama enstitüsü tarafından 
muhtelif memleketlere gönderi -
leceği ilan olunan 12 talebe ile Ma
arif Vekaleti tarafından yollana -
cak talebelere bul(Ünlerde tebli • 
gat yapılarak tahsillerine burada 
devamları kendilerine bildirile -
cektir. 

ligat yapıldığından haberdar bu
lunmadığını, görünüşte küçük zan
nedilen işçi kızlarının her birinin 
16 yaşından aşağı olmadıklarını 
iddia etmiştir. 

Neticede muhakeme zabıt vara
kasında iSimleri bulunan küçük 
kızların çağırılıp nüfus tezkerele
rile beraber görülmeleri ve tah
kikatı yapan müfettişlerin celbi 
için başka bir güne bırakıldı. 

!aşan adamın sivil bir taharri me-1 
muru olduğunu anlamıştı. 

,Aziz , milyonerin böyle oto -
ımobille nereye gidebilcceğıni dü
-şünüyordu. Acaba milyonerin o
tomobilini takib etmek mi. yoksa 
bulunduğu yerde beklemek mi da
ha muvafık olacağını düşündü. 

Kuvvetli büyük otomobil yola 
koyuldu. Templar neye karar \'e
receğini düşünürken, birdenbire 
paket aklına geldı. 
Omuzlarını silkti: 

- Haydi biz de gidelim, dedi. 
Öndeki otomobilın süı-'atle uzak. 

!aşan kırmızı lambası arkasından 

atıldı ve yetişti. Arada yirmi met· 
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,- Bugünkü Afet Karşısında _j 

Ateşin Dünyayı Sara
cağı Anlaşılıyor 

Aklı Selim Sulh 
Tarafdarlarındadır 
ÇeınberJal n, avaın kaır.ara .. 

sında cuma günü akşantı sö,\'le
diği nutukta, on sekiz aydanberi 
sulhu kurtarmağa çalı~tığını ifa· 
de etti. Fakat, maalesef. kurtarı
la:mıyan sulh, diinyad:.ııı çekilip 
gitmiş, ~;erini Jıarb il&he~ine bı· 
rakınışlır. 

Kadın, Çocuk, Sivil Herkes 
Bomba Yağmuru Altında 

Rus - -Alınan muahedesinin ak· 
dinden sonra Rusyada Avrupanın 
bugünkü siyasi vaziyetine dair 
neler düşünülüyor bahsi Avrupa 
gazetelerince merak edilen bir 
mevzudur. Onun için Moskovada 
bulunan Avrupalı muhabirler ta
rafından bu hususta bazı malumat 

verilmiyor değildir J 

Vaziyet Moskovadan sükun ile 
seyredilmektedir. Artık Rusya Av
rupa devl~tlerinin ihtilaflarına ka
rışmıyor. Kendini çekmiş bulu -
nuyor. Onun için vaziyeti böyle 
sakin olarak tetkik etmesi tabii 
sayılmaktadır. Eğer Avrupada bir 
kavga çıkarsa Rusya bitaraf kal
mak kararındadır. Sonra diğer ta- 1 

raftan Rus siyasi mehafılıne göre • 
de Awupada biQ:' harb olmak teh· 
likesi yoktur. Çünkü Alman - Rus

1 

muahedesi sulhu korumağa hizmet 
eden bir vesika sayılmaktadır. Bu.I 

nunla beraber Moskova sokakla- 1 
rında yüzlerindeki gaz maskeleri 
olduğu halde birçok gençlerin do
laştıkları görülmekted ir. Bunlar 

hava taarruzu halinde ahalınin ne 
yapacaklarını göstermek ve taiim 
etmek üzere dolaşan gençlerdir. 
Bu tarzda talimlerin. tecrübelerin 
programları daha çok ev\e lden ha
zırlanmış ve tatbik edilmeğe ge
çihni§ olduğundan şimdi birdenb•- ı 

bırakılamıyormuş. Yoksa bir harb 
olacağından dolayı mukabil ted
bir almak lüzumu görüldüğünden 
değil, şimdiye kadar Almanya ve 
İtalya aleyhine yazılıınakta olan 
yazılara artık matbuatta nihayet 

verilmiştir. Bunları hatırlatacak 
• 1 

tab:rler de kullanılmıyor. Alman-
Rus muahedesinin akdi her halde 

Rusyadaki neşriyata müessir ola· f 
cak görünüyor. Tiyatrolarda da, 

sinemalarda da bu tesir görüle -
cektir. Almanya ve İtalya aley • 

hine yazılmış piyesler oynanmı -

yacak, yazılmış kitablar basılmı- 1 
yacak görünüyormuş. 1 

Bir zamandanberi müzakere için 
l\foskovada bulunan İngiliz ve 
Fransız askeri heyetleri Rusyadan 
ayrılmışlardır. Buna da ir malumat 

daha evvel telgrafla.- ofından 

bildirilmişti. Bu haberlerden sonra 
1 

da Başvekil ve Hariciye komiseri ı 

M. Molotof'un yakında Berline gi· 
deceği söyleniyordu. İşte bunlar -
-dan başka şayanı ehemmiyet ha
vadis görülmüyor. Yalnız Avru -
ıpalı muhabirler bundan sonra Rus· 
ya ile Japonya arasındaki müna
sebatın ne olacağına dair Rusyada 
ne düşünlüdüğü bahısine de temas 
ediyorlar. Almanya ile Rusya ara
sında böyle bir misak aktedilmesi 
Japonların hoşuna gitmemiştir. 

Tokyodan gelen malumat hergün 

bir kat daha gevşemektedir. Ja -
apon matbuatında bu hoşnudsuz
luk kendini tamamile gösteriyor. 
Bolşevikliğe karşı mücadele namı 

re kadar bir mesafe tutuyordu. 
Sanki iki otomobil bu kadar uzun
lukta bir iple birbirine bağlı gi -
biydi. 

Caddeler geçildi, evler seyrekleş
meğe b~ladık. Kır yolları başladı. 

Templar bir sigara yaktı, lamba
ları söndürdü. Nevyork sokakla -
rında bir otomobilin diğer bir oto
mobil arkasından gitmesi tabii te
lakki edilebilirdi. Fakat tenha bir 
yolda ,·aziyet değişirdi. İnsel· 
lıalyn'a takib edildiği zannını ver
memek lazımdı. 

Ay ışığının altında yol gümüş 
bir kemer gibi uzanıyordu. Temp-

verilen muahede evvela Almanya 
ile Japonya arasında aktedilmiş, 

ondan sonra buna İtalya da iştirak 
etmişti. Japonyada daha geçen gü
ne kadar bu ımuahedenin askeri ı 
ve siyasi bir ittifak haline konması 

için ordu generalleri arasında kuv

vetli bir cereyan yardı. Fakat Al- 1 

manların Rusya ile anlaşması Ja

ponların bu husustaki hesablarını 1 
şaşırtmış oldu . Moskovada çıkan 
Pravada gazetesi Japon matbuatın

da görülen bedbi ııane bir takım j 
neşriyatı almakta ye artık Alman-

1 ya ile Japonya arasında aktedil
miş olan eski muahedenin ortadan 
kalktığını yazmaktadır. 

Rus gazetesine göre bundan son-
1 

ra Japon~·a a.rtık Alman ve İtalyan 

dostlarından a) rılmış bulunuyor. 
Çındekı harb bundan sonra Japon
ya hiç müsaid olmıyacak bir ta -

kım •erait altında devam ettire -
bileceğini ilaYe ediyor. Gene Pra
vada gazetes ı Aımanya ile Leh!s· 

tan aras.ndaki ht lafa dair gelen 
haberle e c.e bu\ ilk ı:.;. elıemmiyet . 

vermemekte Ye bunlDra az bir .;--·er ı 

tah s,s etmektedir. 

Japon kabinesinın istıfa ettiğini , 

b ır :< ı gün ev\'el telgraflar bil
d ırıni ~ t i. Bu st fa~·a sebeb ne ol

duguna dair verilen yeni maılı.ma
ta göre Alman - Rus muahedesinin 

a kdi J • pon kab inesinin istifasına 
yol açm.~tır. Başvekil Baron Hi -

ranunun '-on zamanlarda Almanya 
ile Japonya nrasıııda ittifak akdı 
etrafında muzaker~ler cereyan et
tikten sonra şimdi Almanyanın 

Rusya ile anlaştvermesi karşısında 

istifadan başka bir çare göreme
miştir. Başvekil istıfasmı İmpa -

r:rtora gidip verdıkten sonra vaki 
olan beyanatında şunları da söyle
m tır: 

c- Avrupada yeniden vaziyet 
karışmakta ve garib bir şekil al· 
maktadır. Alman - Rus ademi te
cavüz misakının akdi de böy!ed,r. 

Japonya en·elce hazırlanıış o.du
ğu politikadan vazgeçerek harici 
siyasetine yepyenı bir istikamet 
verecektir.• 

Bazı ka)·naklar, Parİ:!!ıİn kanaa
tini de ~u ciimlelerle huliısa edi
yorlar: 

•- Sulhu kurtarınak için lıer
şeyi yaptık. Artık zaferi kazan . 
mak için herşeyi )·apacağız ... 

Dünyada sulhun taraftarı oln11-

yan, samimi olarak böyle düşün
miyen hiç kinı~enin bulunn1aına
sı lazımdır. Çiinkü, 'ullı daha me
deni bir haldir, Harbin lıir facia 
olduğunu ise, bugüniin diploınat
ları lıerkcsten daha i~·i bilirler. 
Hakikaten, sulh ceph~i, aylar, 
hatta seneler \·ar ki, dünya ~ul

hunu kurtarınak için uğra~nıış. 

koşınus. ) orulnıuş, daha ileri ı:i

dreek, birçok fedakarlıklara dahi 
katlanmıştır. 

Fakat, bütün bu ınesai, sulh pt.-

risıni avuç içine alnıağa, onu ka- .. 'Tupa 
natlaııdırıp uçurn1an1ağa kifi gel- ''r. 
rneıniştir. O, ~ine elden ~itnıi~ -
tir. 

Beynchnilcl dün.ya ıniinasebet

lerinde, ihtira•lara alet olmak kö 
tü birse~·dir. Hududsuz \'e ~uur • 
sıız ihtira;; heın o ınilleti heın de 
dün)·a milletleTini feiakete sil . 
riiklP.r. Biltiin dava. ihtira~ları i
dareli ve muhakemeli •mllanabil
mcktedir. 

Ferdı haptın111da da ö)'le de· 
ğil mid;t?. Şahsi. birçok ihtira\
larıınız vardır. Fakat. btitiin bun
laruı hepsini bir anda \'C tanıa

men tahakkuk ettirmeğe çalısır 
sak, heın kendintize, heın de nıu
Jıitiınize huzursuzluk \ · er111i~ o 

Iuruz. 
Siyasi ihtiraslar i'e daha ziya

de kayıd ve ,artlar altında diz

gin1ennıeğe nıuhtaçtır. Çünkü. ha
yal geniş bir lıazi1'edir. Hudud · 
suz şekilde. bir takını dü~iincelere 
sahih olabiliriz. Yalnız. unutma -
ınak lıiznndır ki. ihtirasların a<:ı

ğa vurulnıası. hi~bir zaınan, ına

kul hak talebleri demek değildir. 
Bi13.kis. hudud~uz ilıtira~ların 

tezabürii, dün)·a:ya yalnız ]1uzur
su2luk ,·ermekle kalmaz, harb 
feliıketleri doğurur. • 
Aklıselim, sulh taraftarı ol 

maktadır. 

REŞAD FEYZf 

EKmek Fabrikaları 
Bundan sonra politikanın her 

halde İngilizlerle anlaşmak yolu
na gıtmek olacagı tahmin ediliyor. 
Hulasa Rus. Alman muahedesinin ·Maliye Vekiıletı İstanbu lda \'e 

diğer ~ehirlerde ekmek fab rika -
akdi dünya politika aleminde Rus-

larının iktısadi faydaları bulun -
yanın Avrupa ihtilaflarında bi -

duğunu kabul ederek bunların ver
taraf kalacag·ını, Japonyanın Al -

gi muafiyetleri .hakkında bir emir 
manya ve İtalyadan ayrılmış ola· 

göndermiştir. 

ıak İngiltere ile olan ihtilaflarını Bu emre göre, İkinci sınıf ek-
halletmek istiyeceğini göstermek- mek fabrikaları da iktısadi fay -
tedir. Diğer taraftan gene Ahnan- dası bulunan müesseseler arasına 
Rus anlaşmasının İtalyada nasıl ithal olunmuştur. 
karşılandığı etrafında Avrupa mu- -------------
habirleri bildirdiği malumata gö-

re İtalyanlar Rusya ile zaten dost 
olduklarını bu vesile ile de söy -
lüyorlarmış. 

!ar. ne olacağını çok merak edi -
yordu. Bir aralık yolun üzerinden 
muayyen fasılalarla bir ışığın ya
nıp söndüğünü gördü. Templar 
derhal frene bastı. Otomobil dur
du. 

Önden giden otomobil de dur -
muştu. 

Elektrik lambası üç ışık daha 
verdi. Templar otomobilden siyah· 
bic paketin yolun kenarındaki hen
değe doğru atıldığını gördü. Milyo
nerin otomobili tekrar hareket et
ti. 

Teplar yavaşça otomobilden 
çıktı ve hendeği takib ederek, pa
ketin atıldığı yere doğru yürü -
dil ve İnselhayn 'in demin kollu • 
ğunda taşıdığı paketi gördü. Bu 
paketin içinde ne bulundğunu an
lamak için zihni yor.ınağa pek <>
kadar hacet yoktu. Templılr paketi, 
alacak yerde, geri taraftaki bir a
ğacın arkasına gizlendL Ortada 

hiç ses, sa da yoktu. (Devamı var 1 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yine Bira Meselesi 
Silivrikapısından bir okuyu· 

cumuz yazıyor: 

.Gazeteler bira satışı hakkın
da birçok yazılar yazdılar. Ba
zıları esnafın elindeki birayı 

fazla fiatla satmak için sakla
dığını bile yazd1lar. Belki böy
leleri vardır. Orasını bilmem. 
Fakat da.ha doğrusu İnhisarlar 
idaresinin bira yetiştiremediği· 
ni neden açıkça ya:ııınıyorsu -

uz? 

Halk bira bulmak için İstan· 
bulun tramvay geçen işlek cad
delerine gitmek mecburiyetin· 
de kalıyor. Çünkü idare ma -
halle aralarındaki satıcılara bi

ra verm i~·or. Buna elimizdekı 

bira karneleri şahiddir. Biz kü
çük esnafız amma, yine bu 
memleketın adamıyız. Asıl bi

zi kollamalı!• 
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No. 75 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Bir Gündel ·Gazetel~r 
Parisden 8.000 Ve Tertıb 
Çocuk Çıkarıldı Hataları 

Parisin havadan taarruza uğ -

raınası ihtimalinL düşünen hüku

met, mekteb çocuklarını i"hirden 

uzaklaştırmağa karar vermiştir. 

Büyük Bir İzdivac Merasimi 
İki Ser.•eı i 

Hiiler 
''Aşka Karşı da 
Hissiz,, Deniyor 

Herkes merak ediyor. Tek ba
şına dünyayı harbe sürükleyecek 
kudreti kendisinde gören Hitler 
acaba kadınlara karşı zayıf mıdır? 

~HjKAYE?-.~ 
(KATILKAD ) 

Donanmaya Haber 
Vermek Lazımdı 

Gazetelerde, müretUblerin dal
gınlılığından veya acele etmesin
den birçok yanlışlıklar husule ge
lir. Msela bir tefrikaya ajd birkaç 
satır, günün en mühim hadise -
lerı arasına karışır ve yahud çok 
mühim bir haber, makalelerin, hi
kayelerin başına veya sonuna ge
lir. 

1 1 Yaza..-ı: Hüsameddin Nuri 1 

Bunun İçin de Donanmanın Olduğu Yere Bir 
Yelkenli Göndermek lcabediyordu 

- Eskıden öyle değild, amma .. 
Marmaraya şu kör olası tahtelba
hirler doldu dolalı aşağı yukarı 

•böyle oldu. Her gün bir tarafın 
topa tutulduğu, filan yerde bir 
yelken!initı, falan yerde bir ma
vunanın, ötede bir nakliye gemı
sinin, beride bir harb sefineninin 
bu mel'unlar tarafından hücuma 
maruz kaldığı, batırıldığı, sakat
landığı haber veriliyor. 

Kaymakam şakasına devam et
ti: 

- Haydi bakalım .. İnşallah bu 
seefI1ki bir tahtelbahir yakalan
dığını müjdeler de sevinirsin reis 
bey! ,, 

- Hiç ummam!.. 
Malmüdürü söze karl§tı: 

- Söyleyene değil, söyletene 
lbak!. .. Kaymakam beyin dedikle
ri gibidir belki! ... 

varır oraya! .. Rüsumatın motö -
ründen istifade etmeliyfa! 

( DPvamı var} 
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Geniş Salcnlarında her 

Hafta Toplandığı 

MELEK SINEMASI 
Pek yakında Jeni sinema 

Mevsimine başlıJor 
Melek sineması bu sene yeni 

mevsime birçok yeniliklerle giri
yor, Mesela: Meşhur bek!eme sa
lonu, sokağa doğru yer a.Jan dük
kaD'l.arın alınması ile salona ila
w edilrojş ve gen~letilmiştir. Bu 
salona hususi surette getirilen bü
yük aspiratörler konulmuş ve kol
tuklan baştanbaşa yenilenmiştir. 

İ stll8yonda treıı beldiyen 

küçük kız 

iki 

Bu hatalara misal olarak, Pa!"is 
gazetelerinin bir•nde gördüğümüz 
şu satırları nak1ed;y uz: 

BÜYÜK BİR İZDİVAÇ 
MERA Si.Mi 

<Alber G ... ve Pol... adlı iki 
serseri. dün öğlenden sonra, bü
yük ordu caddesinden geçme'kte o
lan maruf zengin !erden Mösyö K .. .f 
nın köpeğinin kuyruğuna bir kon
serve ·kutusu bağlarlar. J 

c Yüksek ailelere mensub davet
liler tarafından tebrik edilmişler -
dir Biz de bunlara iltihakı büyük 
bir şeref addederiz. • 

Gazetenin bir başka sahifesinde 1 

de şu yazılı: 
İKİ SERSERİ 

.Dün Sen Ogusten kilisesinde, 
oıtornobil fabrikatörlerinden Mös
yö M. G. H ... ile Amiral H ... nin 

Mahallede onu tanıyan kalma -
mlJjtı. bile .. Tamam on iki sene son
ra döndüğü mahallesinin kaldı -
rımsız sokağında ürkek adımlarla 
yürüyordu. Hava soğuk ve yağ -
murlu idi. Üzerindeki eski palto
sundan, başındaki yağlı şapka -
sından, lııapılann iri halkalarını 

tı'kırdatarak bir parça ekmek yal
varacak bk dilenci sandılar onu .. 

Fakat o, hiçbir kapı çalmıyor, 

sıcak sobalı odalarının pencere -
lcrinden dışarı.daki yağmurun hır
çınlıklarına dalan gönülleri kay -
gusuz insanların pencerelerine 
bakmıyordu bile .. 
Yürıidü .. Yürüdıi .. Ve sonra tah

tahtaları çurümeğe yüz tutmu~. eğri 
büğrü pencereler! tozdan perde -
lenm'~ eski bir evin önünde dur
du. 

onu k<ırşılasa .. Minımıni yavrula.fi 
(baba) diyerek etrafındn dolaŞ • 
salar .. 

Nihayet bir gün.. llık bir y.Z 
günü, serin gölgeli çam ağaç!Bfl 
altında senelerce için ıçin susle • 
diği en büyiik emcl.ni kolla:ı ııra· 
sına aldı. Bu: henüz on sekiz•nde 
kıvır kıvır saçlı ince yapılı giııel 
bir kızcağızdı. 

Onların sevgisi günlerce çaırı • 
lıklarda, plajlarda. sinema salon· 
larında sürüklenip gitmedi. 'fan~ 
tık tan iki ay sonra evlendiler· \I 

arılık gençliğinin hatıralarını bat 
rına gömdüğü eve, anasından on• 
kalan evine bir daha dönmedi-

* Nekadar mes'uddu .. Ak~arnlıı!l 
işinden yorgun döndüğü zaman sı• 
cak bir şefkatle onu kucaklayan 

(Devamı 5 iııei sahifedı) 
/ 

m~ 
ANKARA RADYOSU Heyet kazanın önüne gelmişti. 

Kaymakam içeri girerken arka -
daşlarına teklif yaptı: 

- Bizde biraz otursak! .. Buyu
Tun, birer kahve içelim.. Öğleye 
kadar hep'mizi alakadar eden va
kitlerin tedbir alınacak hususla
'ra dair biraz konuşuruz! .. 

Yalnız memleketimizin değil, 
bütün Avrupanın en güzel ve en 
son sistem si'11ema ve Western E
lectric Mirrofonik makinelerine 
sahih olan Melek sineması her se
ne okluğu gibi bu sene de filim

Jerini seçmekte büyük bir titiz -
likle hareket etmiş, fenaları bı -
rakmış, ortalara bakmamış ve yal
nız en büyük !ilimleri intihab et

Bunla>r hususi otobüslerle Pa - kerimesi mat.mazel Helen'in izdi

risten uzak d<öylere, kasabalara vaç merasimi yapılmıştır. 
gönderilmiştir. Buralarda ayrıca .Bu iki serseri, zabıta memur -

sığın.akim- da yapılmıştır. ları tarafından yakalanmış, ifade-
Çocuklann yanlarında mual!i - leri alındıktan sonra tev'kifhane

meoleri de bulunmakta ve iaşeleri, ye gönderilmiştir.• 

Diyorlar ki: •Evet, Hitler, aşka 
karşı da hissizdir. Hususiyetine gi
ren kadınlara hiç bir suretle bağ
lılık göstermemiştir. Onun biraz 
sevdiği musikidir. Fa·kat bütün 
bunlara rağmen onun kalbinde de 
Viyanlı güzel bir kızın hr,yali ya- 1 
şamaktadır. 

Greta Ranbaldi isminde olan bu 
güzel kızı çocuk iken tanırrııştı. 

On beş sene sonra bu çocuğun çok 
güzel ve çok sevimli bir kız oldu
ğunu görünce hayretten kendini 
alamamıştı. Greta bir soğuk algın
lığı neticesinde hümmaya tutulp 
ölmüştü. Geçen sene Avusturya
nın ilhakı üzerine Viyanaya giren· 
Hitler'in ilk işi. bu çok sevdiği kı
zın mezarını ziyaret etmek ve çi
çeklerle süslemek olınu~tu. 

Dalgındı.. Kapıya uzun uzun 
baktı. Bilinmiyen bir acı ile için
den boğuştuğu yüzünden okunu
yordu. Bununla beraber çok sakin
di. Onu hiç bir şeyin alakadar et
mediği, ancak iç'ni kavuran bir 
ateşin damarlarını sardığı şu an
da niçin ona bakıyordu he'l'kes?. 
Tamam on i'ki senedir ayak bile 
basmadığı bu mahallede onu ta -
nıyan vardı amma, ay.-ıldığı gün
kü gibi dönmem.şti lıi.. 

l·ı- DALGA UZUNLUGU 1 T.A.Q. 19,74 m. 15195 ICcs. 20 J{\\'• 

ı T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 J{\\'· 

1 
1639 m. 138 Kes. 120 J{\\'· 

istirahatleri hükümet tın-afından İzdivaç merasimine ve iki ser-
seriye aid yazıla.rın, sahife bağ -

temin olunmaktadır. 

Mahallenın bütün pencerelerin
den perdeler aralanmış, bütün göz
ler onu süzüyorlardı. Hafifçe sar
sıldığını gördüler .. Teklif kabul edildi. Hep birlik

te kaymakamın odasına geldiler. 
Oturdular. Yalnız Ilınan başkatibi 
ile tahrirat katibi postalan göz
den geçırmek üzere oradan ayrıl
dılar. 

!arken birbirine karlJjtığı anlaşı
Çocukların beraberlerinde küçük 

lıyor değil mi? ... Kapıya doğru isteksiz iki adım 
attı. Sonra cebinden çıkardığı ko
caman bior anahtarla on iki yıldır 
kapadığı gençliğinin kapısını acıklı 

bir roman yaprağını yırtarcasına 
boğuk bir inilti ile açtı.. İçeri girdi. 

miştir. bir yol çantası, iki günlük yiye - ı-..:..--;;_----------1 

15 dakika kadar muhtelif mev-
2ular üzerinde gö~üldü. Henüz 
bir çeyrek geçmişti ki liman baş
ikatibinin te!Aşla kazaya geldiği, 

ııyni telaşı muhafaza ederek kay
makamla Liman reisi ve Malmü
dürünün toplu bulunduğu kay -
makamın odasına girdi. Ortada 
durdu. Kaymakamın yü,üne ba
karak anlattı· 

- Şifreyi açtım Beyefendj, tah
min buyurduğunuz gibi bunda 
bir düşman tahtelbahirinin Siliv
ri yakınlarınaa bozulduğu, su -
yun üzerinde lıaldığı yazılıyor 

Donanmaya 'haber verilmesi is
teniliyor! 

Bu !ilimlere bir göz gezdirmek, 
bunun ne kadar doğru olduğunu 
isbata kafidir. 

Melek sınemasmda bu Si'ne gö· 
receğimiz büyük filirnlerde:ı ba-
zılarımn isimlerini şimdıden ya
zıyoruz: 

EN BÜYÜK SAADET: CORRİ
NE LUSHAİR, VAŞİNGTON GÜ
LÜ: Alice Faye, Tyrone Poweı, 
BAGDAD HIR3IZI: Bütun ren ı 
başrokle SABU; HONOLULU: 
Eleanor Powt'l. Sinemacılık tari-

cdk konserve ve çikolata va.rdır. 

Bir günde 8.000 çocuk gönderil -
rojştlr. 

ı-------~~~~-~~~ 

Kleopatranın Diyarında 

Mısır kadınlan da Türk hem -

şireleri gibi terakki sahasında da 

hinin bugüne kadar yarattığı en me-vcudiyetlerini göstermiye baş-
muazzam ve en güzel film: MARİ !adılar. İlk defa olarak Mısır ba-

ANTUANET: Baş rollerde TY - rosuna üç bayan kaydolunmuş -
RONE Power, Norma Sherer, AŞKI tur. 

UGRUNDA KATİL: Şarl Bayer, 1 , . 
Sıgrid Gurie; MİKA?O: Bütün Meb us Bayan Evlenıyorı 
re.nklı, S~RENAD: Lılyan Harvey Avam kamarası kilisesinde ilk 

DOGRU MU DERSİNİZ? 

ili .... 
ııı .. U' 

Bayan - Dünyada en akıllı a
dam kimdir? ... 

Filozof - Kadınlara ehammiyet 
vermiyen, sözlerine inaıımıyan ... 1 

KALIBI DEGİŞTİREN KİM? 

Birkaç gün sonra mahallede onu 
tanımıyan kalmadı.. Sabahleyin 
erkenden evden çıkıyor, gece geç 
vakit dönüyordu. Fakat nereye git
tiğini, ne iş yaptığını kimse bilmi
yordu. 

Yalnız onun, Ayşenin oğlu Ah
med olduğunu .. Senelerce okuduk
tan sonra iyi bir men:ıuriyet aldı
ğmı .. Sonra da on iki yıl evvel ev
lendiğini öğrendiler .. 

Liman reisi saatine baktı.. Sor
du: 

- Hangi mahrecle saat kaçta 
verilmiş telgraf? 

HIND RUYASI: TYRON Power- 1 1 defa olarak kadın bir meb'usun 
Mima Loy; DELİLER EGLENİ - • 
YOR N CLARK GA akıd merasimi yapılmıştır. 

Adamın biri, çoktanberi görme
diği bir dostunu ziyaret için evine 
gider, kapısını çalar. Kapı açılmaz, 
cevab veren de olmaz. Tekrar şid-1 
detle çalar. Yanındaki komşu, pen
ceresiru açarak sorar: 

Ahmedin on iki sene soma böyle 
sefil bi; surette tekrar evine dön
mesi herlıesi şaşırtmıştı .. Kimse ile 
konuşmuyordu. Mahallenin en yaş
lılarından bütün çocuklarına ka -
dar herkesin dilinde onun bilin -
meyen macerası bi'I' masal gibi do
laşıp duruyordu. 

: . or~a Şerere -
BL, KÜÇUK PRENSES: Bütün Londranın en kalabalık bir ma-

- 12,43 geçe, Silivri mahrecile 
verilmiş .. 

- Şimdi saat biri beş geçiyor. 
Demek 22 dakika olmuş.. Vak.it
tir .. Sür'atle donanmaya haber 
gönderelim .. 

renkli, MADAM BUTERFLAY, 
1 

hallesini temsil eden ve maarif 

meşhur opera ve bunlardan maa- nezareti müsteşarı bulunan Mi

da ikmal edilmek üzere olan Mar- sıs Telırna Cazalet, Mistr David 

- Donarıma Jl('rede reis bey?. 
Hangi vasıta ile haber göndere
ceğiz! 

- Kumandan buradan ayrılır
ken haııb gemilerinin Marmara 
adasında olduğunu söylemedi 
mi?. Oraya haber göndeririz'. 

len Dietrich'in geçen sene alkışla
dığımız büyük Vals yaratıcısı 

MİLİZA Korjus'un iki büyük fıl
mi ve Foks ş:Tlıetinin mil -
yonlar sarfile yaptığı HOLİVUT 
iRESMi GEÇiDI •atıereri. 

Kerrle evlenmiştir. 

Meb'us bayanın kocası, meb'us 

olmak içın üç kere namzed!iğini 

koymuş, üçünde de muvaffak o
lamamıştır. Maruf gazeteci olan 

}{,erT, avam kamarasını tenkid 

etmekten hoşlanır. Yeni gelin ve 

güveyınin şahidleri, sabık başve

kiı Makdonaldin oğlu ile Loid 
Corcun kızıd,r 

- Hangi vasıta ile! 
- Bır yelkenli çıkarsak ... Geç 

Melek sineması bu sene göste -
receği filirnler ıçın ayrıca nefis 
lbir katalog hazıriamışttr. Bu ka
taloğ müşterııcrine hedıye olarak 
da!;'ltıl;.cakhr. 

Dıyorum, boyuna duşÜ'1Üyorwn. Bazan çarça
buk bu sevgiye doyuyorum. günler ve h ftalarca 
gör'!1csem aklıma bile getirmiyorum. 

Hakikaten, hem genç, hem güzel, henı \O'.k 
içlı ve şuh bir çocuk' 

Herhangi bir kadını tatmin ukbılecck ba tT

kek. Şehvetle dü ıinunce ınsan onu kol.ar.nın ara
>ına almak, giığsünün üzerine bastırmak, hamur h&

Jıne getirmek, sonra her et parçasını ağzının içınde 

ıatlı, doyulmaz bırer lokma gibi çiğneye çıi,'Tleye, u-
1alaya ufalaya yemeit, yok etmek ıstiyor. Onu bu-
nun ıçııı seviyorum, ondan bunun ;çin hoşlanıyo -
rum. Tamam le et hıssi, et aşkı. et' evgisı. Dudak -
!arını dudaklarımın ıçıne aldığım zamanlar biT alev 
cılagasının parfayıp ikimizi de sardığını zanned, -
yorum, birçok defa1ar yemek, koparmak, iştiha ice 
çığnemtk için ısırıyorum. 

- Aman Belkıs kopaı·dın, canımı yaktın' .. 
Diye avaz avaz haykırtıyorum. Ne yapayım, 

o. halı.e daha çok hoşuma gidiyor! 
Telefonla kon~ınız, yalvarışları belki yaırım 

saatten fazla sürdu. En son dayanamadım, çok mü
teheyyiçtır. onu yanımda, karşımda, kol!arımın 

ar nda zanr.edıyordum: 
- Pekey ... 

DE:dim, i:ave ettım: 
- Bir gece ... Amma' .. 

Tam. ben bunu söyleyıp te telefonu kaparrl:en 
)led•m Bey Na;ı:mı Efende hazretlerı yanımda peyda 
ı>IMı.ı~. Farkında değıldim. Ben ahizeyi çengeline as
tım. oa~ımı çevirilim, bir de b<J<tım, bu efendi kar
şımda! 

- Yine yakaladım ... 
Diyen mW;tehzi bir bakışla gözlerimin içine 

bakıyoı. Ve .. Hafıf bir tebessüm, şişman yanakla

rında dol~ıyor. 

- Neredesiniz hanımefendi. Böyle bir gece? 
Dedi, beni beklemeden manalı manalı söylend?: 
- Affınızı rica eder>ın. Bilmiyerek husu.! bir 

muha,·erenizde bulundum'. 

Fena halde kızdı.m. Zaten Jüç ho§uma gitmıven 
b.r ,.dam. Or..ı .ııörd.inı mı.: yılan 11;ormuş ıı bı tı.ı ·-

- Kimi arıyorsunuz• ... 

Radyo makineleri çıkalıdanberi · 
fonoğraf eski mevkiini kaybLtti. 

- Bizim Bay Ahmetli!.. 
Ahmed uzun boylu, siyah parlak 

gözlü yakışıklı bir delikanhydı. 
Annesi öldükten sonra bir sene 
kadar bu tahtaları çürümüş eslıi 
ve bakımsız evinde otmmuştu. 

Zengin değildi.. Fakat 'kazanıyor
du. Bir sene böyle yaJnız yaşadı. 

- O; sizlere ömür, kalıbı değiş-
tirdi!.. Buna rağmen fonoğraf makine!eri 

terakki ve t.ekemmülde herde - - Vah vah! Haremi ne oldu? ... 
vam ... 

Son zamanlarda yapılan fo -
noğraf makineleri k;inde bir ceb 
saati kadar küçük olanları yapıl
dl. Yalnız, plikılann hacmini kü
çültmekte güçlük çekiliyordu. Bir 
Amerikan firması buna da çare 
bulmuş, bir saat camı büyülolü
ğünde p 1aklar yapmağa muvaıf -
fak olmuştur. 

- O da kocaya vardı' 

- Desen a asıl kalıbı haremi de-
ğ . t• d'I ışır ı. ... 

şekildi işliyor, en çetin havalan 
çalıyor. Tabii kısa parçaları ... 

Geçirdiği yeknasak hayat onu 
sıkıyordu .. Her genç gibi onun da 
kafasında sfü~lediği tallı hayaller 
vardı. 

Bu küçük şah!!tier normal bir 

Az ·bir zamanda, uzun opera 
parçalarının da bu küçük plaka 
alınması çareleri bı.rlunacağına 

ne şüphe'. 

Bi.- yuvası olsa .• Akşamları işin- 1 

den yorgun argın döndüğü zaman 
sevimli bir yüz sıcak bir şefkatle 

]erim dıken diken oluyor. Nedense bir tfirlü bu a

·iamla yıldızlarımız barlJjmadı. 
- Pekey .. Ne arayordunuz bw-ada? 

Dedim. O, bu sualime cevab vereook yerde yı
Jı~tı, gözlerini süzdü; laübali, fa'kat rıyakar bir ta
vır takındı ve .. Bana sordu: 

- Hanımefendi hazretleri bir geceyi nere<k! 

t,eçirecekler? 
Dehşetli kızdım. Elim ayağıan titremeğe baş -

lodı. 

- Bundan sıze ne? .. 

Dedim, sert sert yüzüne baktmı. E:... dıaırmadı, 
1eY•m etfr 

- Prenses h~:ı:retlerl gallba Tarabyayı teşrıf e

decekler .. 
Çıldıra<:aktıın. 

- Rica eder.m. Susunuz~. 

Dıyebil.dim. Gözüm aynaya ilişti, yüzüm mos
mor olmuştu. Eğer, muktedir olabileceğimi bilsem 
kalkıp başına birşey indirecek: 

- İşte buraya gidecektim ... 
Diyecektim. Ömrümde bu kadar küstah, cür'et 

sahih· pışkin adama rasla.madı.m. Hiddetten çatlı
yacağımı görüyordu da hala: 

- Kimbilir Prenses hazretleri o bir gece ne ka- l 
daı eğleneoek1er ... 

Dıyor ve .. İlave ediyordu: 
- Hanımefendimiz, hürmetkar !arını hiç de hu- 1 

susi rcfı&atlerine kabul etmiyorlar? .. 
Dudaklarındaki o, her vakitki manasız tebes -

~iim birikintisini gene muhafaza ediyor .. Gözlerini 
gözlerimden ayırmıyordu. Artık, her şeyi gözüme 
aldırarak yerimden fırladım: 

- Siz çekilip gidiyor musunuz, bana onu söy-

~yiniz? .. 
Dedim. Derhal cevab verdi: 
- Çok hiddetlismiz Prenses hazretleri.. 
Ve .. Araaınızdaki konuşma şiddetle devam etti: 
- Hıddetli değilim. fakat, haddiniz ihtar edi-

vorurr.. 
- Rica emyorum ... 

(Deııamı uar J 

BUGÜN 
19 Procram. 
19,05 1'1üzik (Senfonik p!;.kJar)· 
19,30 Türk mlizlii: Fasll bcyeLI• 
20,15 Konuşma. 

11 
20.30 Memlcktt saat ayarı, ,.,..,. 

meteoroloji baberlt"ri. 
20.50 Türk müziii: ı 

Okuyanlar: Mefharet Sa.inallı ~rtOI 
IJ:ıt~ Rba Ahıskan. ('aJanlar: \'ectbe 

7aJ, Rqat Erer, Cc-vde-t Kozan. •• 
l- Tanburi Cemil - Hıisrynl f'1 

(Gürmck isi.er S"ödrrlm). rt 
2- Asım BC'y - Hicaz p.rkı (fi 

:r.ahmi ciie~oza df'\iakir aruuımal'') 
l- Bicu türkü (Yürü dlJber yur"ır' 
t- Balk türk'lisu (İn<'e çayır bici.I 

mi?) V 
5- Tanburi Cemil - Kurdilihit'•,. 

peışrevl. ;.t 
6-- T:ı.nburi Cemil - Kırdillbicatk 

prlu (Defi nalet tylcrlm). 
-·~· 1- Lem'i - KürdUlhleazkir , ... 

(Bl• tendi clbl .alimi ııevmııll. _,..ı 
8- Lem'i - Kürdllibicazkıi.r r· 

(Saun ıribl sinem dahi) . ;t 
9- Suphi Ztya - KurdUibic•~" 

,arkı (Bahçrnh:de bir cuı oısaın). 
10- Vasll - Kürdlllhlcazkir saJ • .ı· 

maisi. 
21,30 Konuşma (Dolılorun -ıl)· 
21,45 Neşeli plaklar - R. .,. 
ıı.so Mi.Wlıı: konu ması (Cf'\•at "I" 

dah). 
q·I' 

Z2,05 Müzik (KU('ull ork~ra .. ·~ 

Necib Aşllm). 
ZS Son a.ja.ns haberleri, z.traat. f'*'i , 1 

ham ve tah'1'.ili.t, l.amblyo - nu.kut ltd 

sası tlial). 
23,20 Müzik (Ca2band - Pi). 
23,55 - 24 Yarınki proırram. 
1%,30 Program. 1 

IZ,35 Tiırll mü>.ltl: (01103'..n: )t• • 
v,.ı 

se:ryen. Senar, Çalanlar: V~ihf' .1 

yal, Cevdet Kozan, Kf'mal Niyazi ~t~ 
bun). ıll 

1- Zeki Arif - Mayf' şarkı 1 ,,..ı 
bab~tde ı:ıilltr). 

1 •' ı- Fahe - N1.krlr. 'arlı tGo"ll1 

için ateşlere ~aı.r.m). 
41

, 
3- Ballı tıi:r•usu - (Elvtcla d.,t 

11 sönüt). . , 
4- Halk turlltisu - (Şahan~ ıfi' 

ler). 
5-- Hal!< turluisü -

haydi sente kaeatım). , 
6- Halk türkü~ü - (Kır oj'Jarutı il' 

varı). .,e 
13 Memleket saat ayarı, ajans 

meteoroloji haberleri. ,.,1. 

":;~j ·;;:ı 
20 22 --1939 • .4.1 9. Gün 24?. Hmr Uf 

4 Eylfıl PAZARTESİ - 1 

Vakitler Vaaati Euıtl 

oa. da. ıL d•• -
Güneş 5 27 10 41 

Öğle 12 13 5 34 

ikindi 15 52 9 12 

Akşam 18 38 12 oO 

Yatsı 20 13 1 35 

İmsak 3 45 9~ 



-SON TELGRAF-" EYL0Lıt3t 

Son Yirmidört Saatlik 
Harekatın Blançosu 

(1 inci sahifeden devam) 
Dün Var:;ova, Deblin, Radonski, 

'l'orun, Ponzan, Krakovi, Plock ve 
diğer ıbazı şehirler ·bombardıman 
edilmiştir. 

Czestochova mıntakasında Po -
lonya tayyareleri düşman zırhlı 
ltıt'alarına hücum etmişler, mo -
lıörlü kolu muvaHakiıyetle bom
bardıman etmişlerdir. 

Mevzilerinde bulunan diğre bir 
Alman kıl'ıısı da aiiır zayiata uğ
ratılmıştır. 

, Polonya avcı tayyareleri Torun 
cıvarında cumartesi günü dokuz 
Alman tayyaresi düşürmüştür. 
Pazar günü de yedı Alman tayya
l'esi düşürülmüştür. İki gün için
de Almanlar 65 tayyare kaybet -
ınişlerdir. Lehliler de onbir tayya
re kaybetmişlerdir. 

Almanlar Silezyada ve garbi 
lCarpatlarda çok şiddetli taarruz
lara devam ediyorlar. Düşman bü
Yük kuvvteleıini harekete geçir

kovadan haberler ~elmektedir. 
Pazar günü, Kızılordunun bü

tün ihtiyatları silah altına çağı -
rılmıştır. 

LEH SÜVARİLERİ ALMAN 
TOPRACINDA 

Yine Amerikan menbalarına g6-
re, Varşovaya gelen haberlerde, 
Polonya ordularının mukabil ta
arruza ueçtikleri ve Le'h süvari
lerinin Alman toprağına girdik -
!eri bildirilmektedir. 

Gelen haberlere göre, İnıgiliz 
dominyonları da Almanyaya kar
şı harıb ilan etmişlerdir. japonya 
bitaraf kalaca~ı bildirmiştir. 

İngilterenin ve Fransanın Al -
manyaya karşı büyük bir hava 
taarruzu hazırladıkları söylen -
me~edir. Londrada bütün askeri 
harekat gayet gizli tutulduğun -
dan İngiltere ve Fransanın Al -
manyava nasıl ve nereden taar
ruza.. geçecekleri ve •bu taarruzun 
saati bilinmemektedir. 

rnistir. 
Kuvvetli bir düşman zırhlı gru- Haııb harekatına dair bu sabah 

Pu Ozestohova istikametinde iler- erkenden fübaren aldıtJmız tel-
leıneıte muvaffak olmu~tur. Po - graflar son dakika sütunlarımız -
lanyalılar ıbu ~ehri tahliye etme- dadır. 
ğe med>ur kalmışlardır. Düşma- e e 
nın faik kuvvetleri karşısında Leh- s • ,. v • • 
liler Silezvadan çekilm işlerdir. ıyaSJ azıyetJn 

Esa ırmağı boyuoca Grudziadzın 
şinı:ıii .. şarkısında düşman piya - 'l4 Saatlı"k 
desı hucum arabalarına dayana - b 
rak şiddetle taarruz etmektedir. BJ,. 
Şarki Prusya mıntakasında mu- ançosu 

iıarebeler hududa civar yerlerde 
:levam ediyor. 

~lUKABİL TAAdRRUZA 
GEÇTİLER 

Gdyna ve Danzig mıntakasında 
Orlodvo ve Kacti şehirleri bir mu
kabil taarruzla Polonyalılar tara
fından istırdad edilmiştir, Ves
terpıatte garnizonu hala kendini 
lnüdafaa etmektedir 

Polonyada son ihtiyat efrad ı da 
Silfıh altına çağırılmıştır. 

Dün saıbah Varı;ovanın çok yük
seklerinden uçan Alınan tayya • 
l'ııleri Praga ve Neeie varoşlarını 
bombardıman ed~ek clemiryolu
na ve motör fabrikasına isabetli 
endahtlar yapmağa uğraşmışlar
dır. 

Pazar günü öğleyin Varso\·aya 
Yapılan ilk hava taarruzu esna -
sında Polonyalı pilot mülaı:im 
Palusinski 12 Alınan hafif bam -
bardıman tayyaresine karşı ~pk 
cesurane muharebe etmiştir. H:!)
lonyalı müliiziın bir Alman tay 
Yaresi düşürmüş, nihayet kendi 
layYaresinin kanadları düşman 
ınermneri ile delik deşik edilmiş, 
bizzat kendis de yaralanmış. bü
tün ·bunlara rağmen, arızasız ye
re inmeğe muvaffak olmuştur. 

Polonya ajansı, harbin ilk günü 
olan ıbir eyh'.ilde, Alman tayyare -
!erinin Polonya şehı.rlerine 94 ta
arruz yaplıkl;.rını bildirmekte -
dir. Bu taarruzlarda 130 Lehli öl
ınüştür. Bunlardan 12 si askerdir. 
Birçok kimseler de ağırca yara -
lanmış, vtizlerce kışi hafif yara 
lar almişlardır. 
lfASTAXEYİ BO:\IBARDI:llAN 

ETl'İLER 
Alman hududundaki Vielun 

hastanesi şiddetle bombardıman 
edilmıştir . 
Pauır sabalu Alman t ayyarele

rinin Lüb'ine yaptıkları taarruz 
esnasında birçok evler yıkılmış, 
dört kişi ölmüş, yedi kişi yaralan
mıştır. 

Devam eden muharebelerde Po
l<ın~·a topçusunun muvaffakiyeti 
bilhassa tebarüz ettirilmektedir. 
Po!on~·a topçusu, son iki günlük 
ınuhareb<-lerde 37 Alman bom -
baroıman tayyaresi düzürmüş, 100 
ı\Imm tankını tahrib etmiştir. 

Hitler, Alman milletine hita -
ben bir beyanname neşrederek 
<:ephe>e ııitmek üzere Berlinden 
hareket etmiştir. El'an nerede bu
lundu"ıı maliim değildir. 

Nevvorktan Asovciated Presin 
h:ldirdiğine göre Sovyetlerin se -
f~herliğe basladıklanna dair Mos-

HiKAYE: 

KATİL KADIN 
(4 üncıi sahıfeden deı-am) 

le\"irolı bir karısı vardı. Emelleri 
birer birer oluyordu. Pek yakın bir 
zaır.an sonra (baba) da olacak!;. 
O günleri sevindikçe bir çocuk 
gibı seviniyordu. 

Çok sürmedı_ Bı:r gün ona ka
Pıdan gtrer girmez bir kızı oldu
ğunu müjdelediler. Çılgınca bir 
ııc,vnlç.le oda.sına koştu. Canı gibi 
llevd'gı karısını yatakla yavrusile 

(1 inci ıa.hifeden devam) 
zırı, Eden Dominyonlar Nazırı ol
muştur. 

İngiliz orduları başkumandan
lıiına Kxal tarafından General 
Gort Gort, İmparatorluk orduları 
erkanıharbiye reislijiine de Gene
ral lronside, anavatan orduları ku
mandanlığına General Kirk tayin 
edilmiştir. 

İngillere, dün tarihi ehemmi -
yette bir gün yaşamıştır. Çember
layn Avam kamarasında saat 11 d~ 
söylediği nutukla Almanyaya harb 
ilan edildiğini bildirmiştir. 

Daha sonra İngiliz Kralı da bü
tün İng iliz milletine ve İngiliz 
Imparatorluğuna hitaben bir nu
tuk söy !emiş, Cebru ~ karşı gel -
mek ve insanlı.ğı hürriyete kavuş
turmak için İnıı:illerenin her feda
karlığı göze aldığını bildirmiştir. 

ALMANYANIN İDDİALARI 
Almanya ise, dil!er taraftan, lu

giliz ültimatomunu reddettiğini, 
her taarruza ayni silahla mukaıbele 
edeceğini, Lehistanı ortadan kal
dırmağı değil, fakat yalnız hudud 
tashihlerile iıktifayı düşündüf(iinü, 
İngilterenin Le~tanla olan iht?
liıiının sulhen halline mii.ni oldu
ğunu ve Sinyor Musolininin sulh 
teklifini de reddettiğini bildirmiş
tir. 

Diin Fransanın Almanyaya ver
diği ültimatomun mühleti saat 17 
de bitmişti. Almanya, Fransa ül
timatomunu da reddettiği için 
Fransa ile Almanya arasında da 
harb hali başlamıştır. 
Diğer yandan İngiltere hüku -

meli, Alman milletine hitaben ıbir 
beyannam'I neşretmiş. harbin Al
man milleti ile değil Alman hü
kumeti ile yapıldığını ve Hitlerin 
sözüne inanılmaz bir adam oldu
ğunu bildirmiştir. 

Bir !eşik Amerika dev !etleri bi
taraflık kanununun tadili için der
hal hazırlıklara başlamıştır. Ruz
velt bu sabah saat dörtte bır nutuk 
söylem i ştir. 

İngiltere ve Fransadaki Alman 
sefirleri, maslahatııüzar, sefaret 
memurları ve konsoloslar ile, bu 
devletlerin Almanyadaki harici -
ye mümessil ve memurları pasa
portlarını hazrrlamışlar ve mem
leketlerine dönmek üzere hare -
ket etmişlerdir. 

Bu haberlerden başka bu sabah 
erken saatten itibaren aldığımız 
yeni telgraflar son dakika sütun
larımızdadır. 

1 

Başmakaleden Devam 

Büyük Harb Felak eti 
Dünyayı Sararken .. 

vücud ve tek kuvvet halinde 
Milli Şefe in•nmış olarak onun 
eDUi altında toplanmış bulunu -
yor ki bu da en büyük kuvvetimi
zi teşkil ediyor. 
Şimdiki halde, bize dü~eu va

zife tabii giinlere mahsus sükful 
içinde "a:ıiyelin inkişafını bekle
mek ve Milli Şefin direkti.ilerine 
muntazır bulunarak dünya hadi
selerini vakarla takib etmektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

ItoyUn koyuna buldu. Bakıştılar- ı-------------
İkısinin de gözleri yaşlandı. 

Bu; mes'ud yaşayışlarında açı

lan vrpyenı bir ufuktu. Minnettar
lıgı yüzıinden okunuyordu. Başu
cunda saygı tle eğildiği karısını u

Tefrikalarımız 
Bugün S. O. S. dördüncü, Fatih 

üçünck ve Robenaon tefrikaları -
mız altıncı sahifededir. 

EN SON 
DAK!KA 

işte! 
Tam üç gün sonra, rahmini Alınan yürüyiişile ve tehiri hükumet 

tefi .ğzile teyid edilen muharrire n e buyurulur? 
Bayır, benim maksadım kendimi medih değil, zemmetmek. Gö

F acıa Sabaha Karşı Haber Alındı 
rüşlerinıdeki sıhhat, hiçbir fevkal ide mezi;ı:et if•de etmez. Yalnız 

hadiseleri muğ18k ve girift planda göremiyenlerle aramda bir küçük 
frak aneder. Göz sahihlerini gördü klcri eşyadan dolayı tebrik etmek 
değil, takma cam gözlü körleri, oyn adıklan açıkgözlülük rolünden doLondra 4 (A.A.) - Ekserisi Ka- ıliTilm~tir. Glasgow limanında Londra 4 (A.A.) - !stihbarB!l 

nadalı ve Amerikalı olan 1400 vol- mukayyed bulunan Athenia cLeul nezaretine gelen bir habere göre layı utandırmak gerek. 
cusu ile Athenia ismindeki İn.;;j,iz 
vapurunun Hebride adalarınınZOO danldson Atlantic Line kumpanya-
mil garbında torpillenerek sür'atle! sına mensubtu. 13581 ton hacminde 
bat.tı,ğı istihbarat nesareti tara _ olan bu gemi 1923 senesinde inşa 

içi.nde 1,400 yolcu bulunan cAthe-. . Bugün de sis arkasından görü ome"e baslıvan sudur ki 
nıa• vapuru Hebrıde adalarının 200 Almanya ile füli ittifaka ve Avrupa demokrasyası~a karsı 
mil garbinde torpillenmiştir. Ge- ~la ayni salda döğüşıneğe doğru gidiyor. · 

Ruslar, 
Alman.• 

fından sabaha karşı saat beşde bil- edilmiştir. mi, batmıştır. NECİB FAZIL KISAKÜREK 

Geminin Hangi Limandan Kalkması Lazımdır 
Londra 4 (A.A.) - Amerikanın, memişlerdir. Bu seyyahlar Ame - Athenia vapuru ise bEhassa bu 

İskoçya konsolosu Leslie Davis rikaya hareket eden yolcuların yolcuları almak için Liverpol 'e ~-
120 Talebemiz Geldi 

matbuata beyanıMtta bulunaralk demiştir ki: QOkluğu dolayısi!e vapurlarda yer ramıştır. Normal şekilde Atheina- Alakadar acentalara gelen emir-
- Dün bir çok Amerikalı sey- bulamam~Iardır. Liverpalde de nın doğrudan doğruya Glaskow- !erde, İtalyan vapurlarının yine 

yahlar Glaskow'dan hareket ede- birçok yolcular beklemekle idi. dan Belfast'a gitmesi lazımdı. eskisi gibi liman .arımıza munta-
T l B 116 B b / zam seferler yapacakları bildiril . 
.l ay yare er ir ır.ıana.stırı om ardıma n Etti erı' mektedir. İlalvan yolcu vapurları 

Yarından itibaren .rnutad seferle-
Varşova 4 (A.A.) - cPat jansı mışlardır. Ölen ve yaralananların diJen halkı bomba atarak takib et-. rine çıkacaklardır. Akdcnizde bu-

bildiriyar.: adooi malfun değildir. mişlerdir. • lunan İtalyan ş · l.eplerinin de bu-
Dün Va.rşova civarında 17 ka- Son iki gün zarhnda Radomsko Hordz'da son iki gün zarfında Al- günlerde limanımıza gelmeleri 

saba bombardıman edilmiştir. Dört şehrinde sivil ahaliden sekiz kişi man bombardıman tayyare!,.ri dör- beklenmektedir. 
öhnü~ ve on kişi kadar yaralan -

QOcUkla bir sivil ölmüştür. ıuıstır. dü kadın olmak üzere sivil aha - Amerikan vapurları, ihracat em-
Sochacze)lı mıntakasında kii.in ı Sivil ahalinin tahliyesi esnasın- liden 31 kişinin ölmesine ve 40 ki- tiamzı hamilen Akdenize ~! -

Szymanow'da Alman tayyareleri da Alman bombardıman tayya - şinin de yaralanmasına sebeb ol- mışlardır. Romanya vapurları da 
sörler manastırına üç bomba at - releri ateş açmışlar ve tahliye e- muştur. seferler ine devam etmektedirler. 

G K l 
iZJ.\iİRDEKİ VAPURLAR 

az ul anmıya Başladılar İzmirde buLunan İng i J,z \'apur-

Varşova 4 (A.A.) - Pat ajansı ralk bombardıman etmişlerdir. Biri Tay areler, bu şehirlerin üzeri- !arı aıdıkları emir üzerine üzüm 
Almanlar 

bildiriyor: çok kimseler yaralanmış ve yan - ne iperitle doldurulmuş balonlar ve İncir yük!ıyerek İnııillercye 
Alman tayyareleri ıbirçok şe - mı...+ır. Bunların arasında çocuk- hareket elmişkrdır. Diğer İngiliz •• atmışlardır. Bu balonların Sochae-

hirlerin ve bilhassa Nys Lenice, !ar da bulunmalata ise de adecUe- vapurları mal yüklemeğe devam 
Wolbrom ve Ropezyez şehirlerinin rini tıesbit etmek imkanı hasıl ola- zew mıntakasında kain Dzienglewo ediyorlar. 
sivil ahalisini zehirli gaz 'kullana- mamıştır. kasabasına düştüğü görülmüştür. Akdeni:de bulunan, Bartın, E-

ge, Tufan, Tırhan vapurları muh-

27 Tayyare Taarruz Etti • 
Varşova 4 (A.A.) - Pat ajan - ı keb üç Alman filosu Bydgoszcıo i>-- rab oinıuştur. 

sının bildirdiğine göre dün saat zerine bir akın yapmıştır. Yaııı -
13 e doğru 27 tayyareden mürek - lan bombardımandan sokaklar ha-

Hollanda Ü zerİn de Uçan Tayyareler 
La Hey 4 (AA)- Dün gece 

bazı ecnebi tayyarelerinin Ha -
landa toı:ırak!arı üzerinde görül
düğü ha.her verilmektedir. Tayya
reler bulutların üzeirnden uçtuğu 
için bunların hangi devlete aid ol· 
dukları anlaşılamamıştır. Tayya-

KÖ m Ür 
Varşova 4 (AA)- Dün 27 Al

man tayyaresi Cydgeozez üzerin
de uçmuş ve tarlalarda çalışan 
köylülere mitralyözle ateş açmış
tır. Neticede 2 kişi ölmüş, 3 k~i 
ağır, 12 kişi hafif surette yara -
lanmış, 8 bevgir ölmüştür..Piolrkai 
civarında iki yolcu treni bomlbar-

relere ateş etmek mümkün ola
mamıştır. Holanda hükumeti her 
iki tarafça garanti edilmiş o!an 
bitaraflığına karşı yapılan bu le 
cavüzün vahametini tebarüz etti
rerek ıbu tayyarelerin hangi dev
lete aid. olduklarının meydana çı-

karı lması ,\Sin tahkikat yapılma • 
sını ht; ;ki tarafta,n da isti,recek-

1 tir. Huı<umet cevab aldıktan son
ra ıbu !.:.<liselerin bir daha teker-

1 
rür etmemesi için lazım gelen 
tedbir:erin alırımasınn taleb ede
c~ktir. 

Ha lİne Gelen Çocuklar 
dırnan edılmi~. bomba'ardan biri hastanenin iki 

Havas ajansının muhabiri bu- metre ilerisine düşmüş ve binayı 
.ııün Ofwockda çocuk hastanesini hemen kamilen tahrib etm~tir. 
ziyaret etmiştir. Varşovaya tak- Enkaz arasında kalan on ;ki ço-
riben yirmi kilometrelik mesafe- cuktan yalnız on tanesinin kö -
de bolrnan ıbu sayfiye mahalli ge- mür haline gelen cesedi -buluna -
cen cuma günü bo_ml:ıardıman e- bilmiştir. Yirmi beş QOCUk ile beş 
dilmişti. Tayyarelerden atılan hastabakıcı kadın varalanmıştır. 

Ce b e}Üttarık da Seferberlik 
Cebelüttarık 4 (AA.)- Harbin verdiği zam.ın halk ve askerler 11914 den 1918 e kadar sükse yaJ>-

ilanı Cebelüttarıkta sabırsızlıkla heyecanlı tezahüratta bulunmuş- mış olan şarkıları söylemiştir 
beklenmekte idi. Radyo bu haberi tardır. Halk sokaklara dökülerek · 

Ticaret Gemileri İçinİngiltere Yeni Kararlar Verdi. 
LondTa 4 (A.A.) - Nicaret Ne- bir düşman memleketin kanun - hakkında muhabere etmek arzu-

zareti, İngiliz tacirlerinin, müceh- !arına göre teşekkül etmiş olan sunda bulunan kimseler, yazacak-
hizlerinin ve bütün İngilizlerin is- bütün müesseselere şamildir. !arı mektubları açık olarak .düş-
tisna! ahval ve şerait haric olmak Bilhassa düsman memlekete te- mania ticaret• servisi bürosuna 
üzere, düşmanlarla muamelede bu- tevdi etmeğe mecburduırlar. Bu gi-
lunmalarını menetmiştir. Düşman, diyatta bulunmak, sermaye veya bi mektublar, bitaraf ·bir memle -
tabiri, düşman memleketinde bu- hisse senedleri göndermek veya- ketleki herha~i bir mutavassıta 
llunan bütün 1acirl._e, ticaret mü- hud düşmanın para tedarik etmesi- gönderilebllir, mektub sah ibi bu 
esseselerine, meı'kezi düşman mem- ne medar olabilecek muameleler muhaberenin esbabı mucibesini 
Jeket;nde bulunan müesseselerin yapmak memnudur. cdüşmanla ticaret. servisine bil -
diğeT memlekotlerdcki şublrine ve Düşman memlekete ticari bir iş dirmek mecburiyetindedir. 

V arşovadaki Amerikan Sefareti Bombalandı 
tır. Hariciye Nezareti bu hususta 
ne şekilde teşebbüs yapılması li

zım geldiğini tedkik etmektedir. 

firin Konstonicin'deki ikametga -

hının üzerine altı bomba attığı bil-

yaşington 4 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti, Amerikanın Varşova se
faretinden bir telgraf almıştır. 
Bunda bir Alman tayyaresinin se- dirilmiştir. kimse yaralanmamış -

telif limanlarımıza iltica etmişlao
d r. Çanaikkale, Konya vapurları 
limanımıza dönmüslerdir. 

İzmir limanına kömÜI' götüren 
Akdağ. İkbal, Tan vapurları kö -
mürlerini boşaltmadan istanbula 
hareket etmişlerse de aldıkları 
ik incı bir emirle tekrar limana 1 
dönınüşıcrdir. Anafarta \-apuru 
Antalyaya 60 mil mesafede iken 
gen dönerek İzm ıre geldi. Mersin
den gelen Tırhan vapuru da bura
dadır. Polonya bandıralı Levan 
uanurunun mürettebatı aldıkları 
ımir üzerine vapuru acentaya tes
lim ettiler \'e kendileri Polonyaya 
sıittiler. 

İç inde 139 Yahudı mülteci bu
lunan Hazyan vapuru da İzmir li
manındadır. Polis, Polonya. Macarı 
ve Alman tebaası olan mültccile -
rin karaya çıkmamaları için ter -
tibal almıştır. 
İzmirden hareket eden İngiliz 

vapurları ile İsveç, Norveç ve Ho
landa vapurları İngiliz harb ge -
mileıinin himayesi altında yolla
rına devam edeceklerdir. 

* Bugün İstanbul limanında İn -
giliz bandıralı Etrip, Fransız ban
dıralı Teofil Gotve gemilerinden 
başka ecnebi gemisi yoktur. 

TAHLİSİYE KONGRESİNDEN 
DÖNDÜLER 

Almanyaya s!parış ettiğimiz va
purların tesellüm muamelesini 
yapmak üzere Bexli:nde bulunan 
eSki tahl'siye umum müdürü Nec
meddin Erolun riyasetindeki heye
timiz memleketimize dönmek ü
zere Berlinden hareket etm~tir .Al 
manlar hazır bir halde bulunan 
Doğu vapurunu kendilerine lazım 

Varşovada 
Nümayişler 

Büyük 
Yapıldı 

Varşova 4 (A.A.\- Fransanın 
İngiltereye ilti.lıak etmiş olduğu 
ve bu iki devletin ibreaberce Po
lonyayı müdajaa edecekleri ha 

Nis 4 (A.A.) - Birkaç günden- ı yanlar için hurlud, kapalı idi. Bu l denberi münasebat normal şek - beri Varşovada büyük bir şevk ile 
karşılanmıştır. Ahali Fransa w 

beri Fransaya gitmek istiyen ital- memnuiyet, kaldırılmış ve dün - lini almıştrr. İngiltere sefareltıaneleri önünde 
• • • • • nümayişler yapmıştır. NüınayŞ 

ltalya - Fransa Hududu Açıldı 

Londrada Tehlike 
işareti Verildi llondra Üzerinde Uçan ispanya Hadiseleri ~::;,~~;~ ~~~~~ !~~~

1

~ 
Meçhul Tayyareler Bekliyormuş t~ütün sokaklar<la Marseyez ile 

Londra 4 (A.A.)- Sabahleyin Burgos 4 (A.A.) - Havas ajan- fı:ıgilli. marşı terennüm edilmek -
Londra 4 (A.A.) - Saat 2,25 te 

Canavar düdükleri 1ehlike işareti 
vermişlerdir. Alert, saat 3,15 ue 
niliayet bulmuştur. 

Almanya Diplomatları 
Paristen Ayrıldı 

Paris 4 (A.A.) - Berlindeki Al
man sefareti \"e konsoloshanesinin 
memurları dün gece saat 23,3 de 
Parislen ayrılmışlanlır. Bunlar, 
130 kişilik bir kafile teşkil etmiş
lerdir. 

Alman diplomatlarının harekeli 
Fransa ile Almanya arasındaki 
diplomatik münasebetlerin inkıta
ını tevsik etmeıktedir. 

erkenden Londra li.manını ve mer- smdan: tedir. Bir.;ok evler Fransız ve 1n-
kez ve şimali şarki kontluk!arını General Franko Avrupada zu- gili:z ~vraklarile donatılını.ştır. 
ihtiva eden ıı:eniş bir mıntakada hur eden niza karşısında dün öiı· Bireol< kimselerin sevinç içinde 
ha.va tehlikesi ilAn edilmiştir. tlk leye kadar sarih bir vazıyet almış haykırdıkları işitilmektedit. Po -
IJefa olarak saat 2,30 da düdükler değildi. İyi malfunırt almakta olan lonyanın birçok şehirlerinde pay-
çalmağa başlarruştır. 3onradan is- mehafHde Generalin bu :bırbda tahttaki nümayişlere benzer nil-
tihharat Nazırı hava tehlikesinin bir karar vermek için vaziyetin mayişler yap~ olduğu haber 
hüviyetleri tayin edilememış o - inkişahna ıııtizar edeceği söylen- verilmektedir. 
lan bir takım tayyarelerin geç - mektedir. Halihazırda 1spanyol ga- A 1 1 'it j 
mesi üzerine ilan edilmiş olduğu- zetelerinin neşriyatı ııek Makidir. VUStra ya ngt ere le 
nu •beyan etmiştir. İngilizlerin av- Al manya Yere Serilecek Beraber Harb Edecek 
cı tayyareleri derhal yola çıkarıl Londra 4 (AA)- Taymis di-
mış ve bunlar geçen tayyarelerin yor ki: Almanyanm hududsU2 sa- Londra 4 (A.A.)- Salahiyettar 
hüviyetini tayin etmişlerdir. Bu bir membadan "'""''"',,.'""~ gar·· e Iiihiyetlere sahiıb diktatörü ~ ~ ........ ~ 
nun üzerine bir tayyare hücumu- !iz ve Fransız milletlerine ken • Avustralva bafvekili beyanatta 
nun mevzuu balısolmadığı anlaşıl- disine muka\!!efDet etmekten ve •bulunarak Avustralyanın harb 
mıştır. Neticede •tehlike atlatıl - kndisini vere sermekten başka halinde bulunduğunu ve İııgı.!.te-
mıştır• işareti verilmiştir. takib edebilecekleri bir vol bt _ renin mukavemrt elt:.;: i her nok-

ln g i ite re Filoşu Takviye rakmamıştır. itleri=ı ~iltere ve tıeını~ 1mahJ>61"alıs· aının.~~2'.e1·~~:1yyaa.__ 
Ed

. . Fransayı serfüril etımek ve Av - ~· "" 
ılıyor rupada hürriyet ışığının sönme- nında buluna.ea~ını söylemiştir. 

Londra 4 (A.A.)-.Yeni Zelan- Londra 4 (A.A.)- İr1gilterenin sıne cevaz vermek zarureti karr F s n Almanyadakl 
da 'hükumeti harb kabinesine bir bütün harb tı.Iolan haııb üssülha- şısında bıralaruf idl Bııeün ibiE ran ant 

Yenizelanda lngiltereye 
Yardım Edecek 

olduğunu söyliyerek tesl' m etme
m;şlerdir. 

İHTİKAR YAPANLAR VAR 
Yiyecek fiatlarına lüzumsuz ye

re zam yapmak suretile ihtikar vo
luna sapan bazı esnaf dükkanla
rının Belediye zabıtası tarafından 
bugünden itibaren kontrollarına 
baslanacak ve fiallanna zam ya -
panlar cezalandırılacaklardır. 

Busabah Gelenler 
Neler Anlatıyor? 

Harp patlamadan altı saat evvel 
AJmanyayı terkelmiş olan birç<* 
talebemiş b~ünkü Konvansıyo
nelle şehrimize gelmişlerdir. Her 
sabah saat 7,20 d~ gelen Avrupa 
ekspresi bu sabah gelmem :şli<". 
Ekspresin ancak 9 - 10 saat teah
hurle ~eleceği ümid edilmekte -
dir. 

Bu sabah Sirkeci ııarı şimdiye 
kadar görülmemiş bir izdihama 
sahne olmuştur. Be:ç.ka. Fransa 
ve bilhassa Almanvada çocukları 
ta.hs:Ide bulunan b irçok aiklcr ga· 
n.doldurmuşlardır. Bu aileler içı n. 
de çocuğunu mexak ettiği için ta 
Konyadan ve şarki Anadoludan 
gelmşi b irçok babalar vardır, Bun
lar. ge len talebeye QOCuklarını 
somıakta ve malumat aima;':a"ça
lışmaktadır. 

Bu sabahki konvansıvonelden 
120 kadar talebe çıkm:ştır 

Bu arada Alman devlet <';1era
sında ses tahsili yapan Şehir tıvat
rosu artistlerinden Bavan Seın'ha 
da varpır. 

Bayan Semiha, bir muharriri -
mize şan tahsilini bitirdiğ i ni opera 
ve raılvolarda staj için konserlere 
başhyacağı sırada dönmek mec
buriyetinde kaldığını söylemiş ve 
burada kor.;erler vereceğini be\·an 
etmiştir. 

Bu sabahki trenle Mısır Kralı 
Samajeste Farukun teyzesi Pren
ses İffetin kızı Prenses Melek de 
şehrimize gelımiııtir. Birçok va! -
oular Yugoslavyadan geçerken 
Berlinde panilt başladığı haberin 
a:lmı§lardı.r. 

Yl!goslavla.r, yemeksiz kalmış o
lan Türk yolcularına börek, ku "' 
yemekler ve bol ıbo! meyva daıtıt
mışlardır. Yunan topraklarından 

ııecerken de Volcularımız ikram 
görmüşlerdir. Gençlerimizle ko
nuşan birçok Yunan zabitleri Tilr
ki.veye karsı olıın derin dost!u1< ve 
itimadlarını ııu sözlerle ifade et -
mişlerdir: 

•- Mareşal Ctılanaık biz Yunan
lıların da kumandanıdır. Bizler 
kendimizi Çakmağın askerleri sa
yıyoruz.• 

Hitleri Ortadan 
Kaldırmak için 

cBiz harbe Hitleıri ve rejimini 
ortadan kaldıımağa karar vermit 
olaraık giriyoruz. İngiliz milletinin 
Alınan milletine karşı kini yoktur •. 
Fakat büyük bir milletin fena bir 
hizbin kurbanı old~u görme»-, 
ten mütevellid ıııtırabı vardır.• 

Deyli Telııtraf ıııazetesinden: 
cBiz harbe Nazi rejimi ile yer 

yüzünde zayıf milletlerin mevcu
diyetinin ayni zamanda muhafaza ' 
edilmesinin lkat'iyyen mümkün o!.
madıJb, ve •be4ttln hiirriyetini mu
hafaza etıınek rııat11lb iae bu re
jimi ortadan ~ak icab ede
ceği kanaati ile ııi:riyoruz. • 

Bertin 4 (A.A.)- Alınaıi" filnst 
Danziıı önünde bir Polonya \;. .. -
te~irini bat:ırıruştır. 

Parls 4- Havas bildiriycr. Aı
manyaya harb il!nı Franısada s~ -
kiınetle karfllannılfbr. Fransız 
ordusu Majino hattında mevzi al
mıştır. aa.vekll, R.eaumhurla 
uzun bir mül!kat yapınıış, müte -
akiben General Ganıelin ile Arni· 
r.al Darlanı kdıul etmiştir. 

V~on 4' (AA.)- Buradaki 
Çekoslovakya sefiri Fransa ve 
Polonyada bıılunan Çeklerden 
müteşekkil Çek a.skerl kıt'aları 
teşkil edUdi.Pıl bildinniştir. 

tel"l"af çekerek Yeni Zelandanın rekeleıinde tahşid edilmiştir. Almanvanın zimamdarlan ile mö.- Menfaatleri 
elinden geldiği kadar İngiltereye İngiliz filosu les}ih ve muavin cadele ediyoruz. Biz onların Al- l 
yardım dece ~'"i ve bütün men - kruva7.Ör haline ifral! edilen bir man ismini lekeUyen siıyasetlerlne Paris 4 (A.A.) - Fransanın Al-

Var'°va 4 (A.A.) - Polonyaya 
iltica emllş olan Çek Generali Prc
hala. bir Çek elçiliği ihdasına t~ 
şebbüs etmiştir. 

balarını onun emrine amade bu- QOk ticaret ııemilerile takviye e- karşı harbediyoruz. İngiltz dipıo- manyadaki memaatleri, Amerika 

-L------lilLS.ı!l.Dr:tEJClll'l!i:.JINLJU~R~İ--------------...l...!Iı.ııııWı.r~uul!~uunuuı...!b~il~d~ir~mJ!!ıi ~tuir~· --...!~d~il~m~iş~ti~r~. _::._ _____ ~-~_:m~a~s~IB~i~n::n:_:rebberi~~~· ~sulht~~ur'.::_. ___ .:_~se~f~are~tine t.evdi ed;lmiştir. 
zun uzun öptü .. 

Londra 4- Kanadanın perşem
be günü haroe gırmesi beklen • 
nıekteder. 



Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Veni Kalkanlar için Gıda : 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir. çok kolay hazmolunur. Çocuklarda 
ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz, eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz 

KANZUK PİRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU- KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK İRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Depo: I N G ILI Z - KAN Z U K !Ee~all'il<e~lo Bey©~Ul\JJ • Df§ri~aıırnt7>lYID 
lstanbul Perakende Satıt Yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat Deposu 

lzmlr Acentaaı : T0RK ECZA DEPOSU 

Ziraat Vekaletinden: 
1 - Vei:iılet ihtiyacı için açık eksiltme suretile 1 adet müdür ma

llll• 1 aclet yuahıı.ne camı, 2 adet ııef masası, 2 adet masa camı, be§ lri
fillk ll adtt memur _ınasaaı,1 adet cmlı dolap, 5 adet dosya dolabı, 17 adet 
bezaruı aandalya, 4 adet kartoniyer, a adet etajer, 2 adet maruken dö
aer koltuk, 3 ad•t port.ınanto, 1 adet telefon masası, 10 adet daktilo ma
lası l&U alınacaktır. 

il - :Ebiltme 8/9/939 tarihine müsadif cuma günü saat 16 de Veka
let Batmalma lı:oırJsyonunda yapılacaktır. 

3 - !!atın alınacak on dört kalem eşyanın muhammen bedeli 1700 
lira. muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. 

4 - Açılı: elı:!iltmeye konulan eşyanın evsafı ve ıartları ıartname
cl.e açık olaru yazılm,.ştır. 

il - On dört kalem eşyaya aid şartname Vekaiet Levazım müdür-
lüğünden parHız olarsk verilir. c6259• 

----•GECEL· GÜNSEL_: __ mı,ıııı.. 

YÜ!:7 ~!f!. !:!~~Rİ l 
Adrea: Çarşıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 ı 

-------~--mmı•=-'----

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

J 
Ciıııl miktar mııbammen &. % 7 .6 teminat eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şdı:li eaati 

,Ağır Dizel 24 Ton .1600 - 126 - ~ık ek. li 
yağ:ı 

Bulaşık yıkama 

makinesi tulum-
bası ile l Ton 950 - 71 25 Pazarlık rn,aa 
Çivi muhteli1 919 (!8 Kapalı Z. 16 

boyda 90.000 Kg. 12262 50 

1- Şartnameleri mucibince yu karıda yazılı (3) kalem malzeme 
hizalarısıda pterilen usullerle sa tın alınM:aktır. 

Il- Muhammen bedelleri m~ vakkat teminatları eksiltme saa:leri 
hizalanıııda gösterilmiştir. 

fil- Ekıılltme 19/IX/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat fUl>uindelri ahm komisyonun da yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün mü geçen şubedep parasız alınall>ilir. 
V- Bulqık yıkama makinesi münakasasına iştirak edecekler 

ınühürld teklif mektuplarını lbir hafta evvel tütün fabrikalar şubesine 
t~tldk edilmek: üzere vermelidirler. 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bruıknsmda kumbaralı ve lhbanız taa arruf besablannda en az 59 lirası bulwıanlara HDMI 

' •eta sekilecek kur'a ile &fağıdaki plana ıöre ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

» 

• 
D 

)) 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
5GQ » 2,000 • 
250 1,000 
100 /) 4,000 • 

50 • 5,000 • 
40 il 4,800 » 
20 • 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir oeııe l~inde 500 liradan qap diiJ'l1lyenJer~ ikramiye ~ 
takdirde % 20. fazlasile verilecektir. 

-SON TELGRAF-4 EYL 
------ -

İstanb~~ı Vilayet ve Belediye 
Riyasetinden: 

1 ağustostan itibaren kanunu mahsusları mucibince bina, buhran ve 
tanzifat vergilerile tenvirat ve konturat resimlerinin yoklamasına bıı§" 
laııacaktır. 

Belediye Tahakkuk şubelerinin allıkadar memur !arı bu yaklaına_ıar 
esnasında gayri menkullerin bütün taksimat. müştemilat ve teferru•· 
tını mahallen tetkik edeceklerdir. Bu itibarla bilumum emlak saJıı~ 
lerinin yoklama memurlaırnın müracaatında kendilerini hüsnü k•b i} 
edip icap eden izahatı vermeleri ve gayri menkulleri gezdirmeleri, bsJI 
hassa konturatları her an tetkike amade bir vaziyette bulundurııı31 

sayın halkın kendi menfaatleri namına ehemmiyetle rica olunUT· • .ı) 
(5!JV' 

Diş Tabibi 

Ratip Türk oğlu 
Adres: Slrl<eelde Vlyamı oteli mruı 

birinci kal No. 28 
Muayene oaatı: Öileden IODn H-H. 

fpıı--Beyoğlunda---. 
B AK ER mağazalarmdıı 

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

ler, paltolar ve spor elbiseleri 
gıbi zengin ve şık giyilecek 
eşya kolleksiyonunu takdim 
edemez. Şartlar ve fiatlar her 
yerden müsaid ve ucuzdur. 
Daiına BAKER eti.kelini ter
cih ediniz. -

- Çocuk Hekimi ~ Dr. Ahmed Ahkoyunlu 
Taksim · Talimhane Palas No. • 
Pazardan maada her gün saat 

..._15 den sonra. Tel: 40127 

1 Zührevi ve cild ~~stalıkları ı 

ıı ÖğleY!~ s~~)'~~y9l~~Iacami 'ı 
karşısında N o. 33 Telefon 41358 

Daima Genç 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczaJle5
1 

müstahzSTatındaD 

• 
Krem Balsamı 

KANZUK 
ile 

Eksir Balsaınifl 
KANZUK 

G Öz H E K İ Mİ ..-- isimli 2 şaheseri, bütün, ~~ 
yanın en mükemmel guz ri 

Dr. Nuri Fehmi .. ed nbe . müstahzaratıdır. Ot e , in 
Istanbul Belediyesi karşısınd memleketimiz kibar alerıı· 0 

ıut· 
Ayberk Apart. TeL 23212 takdirine mazhar olınuş 

•-•-liıııııı••--- Krem Balsamin kaıı:ı:tJ~ 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 
Tal<slna Cumlıurbel caddeol U 

Muay-ıne Pa.za.rdan ma&da cünJer 1-1 
Telefon: •UıK 

Kadın güzelliğinin siJıif~~ 
terkibinde saklıyan en cıdJf• 
ve şayanı itimad mark3dıJI' 
Genç ve ihtiyar bütün k3 cil· 
lar için zaruri ihtiyaçtır: art• 
din letafet ve taravetını • 
tırır. Yağlı, yağsız ve a~ıb• 

Londra ve Parisin en meşhur dem cinsleri vardır. 

fabrikalarından gelen Bayan- B ı . k n:ı:ıJ~ Eksir a samın a VI- İsteklilerin .. eksiltme için_ tayin oluna.'.1 ~~e % _7,5 güvenme Kur'alar •enede 4 defa, t Eylfil, 1 Birincikiııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecelı.tlr. _. lara mahsus mantoluk, rop ve 1111 

paralarile ve çivi munakasasına gı recekler mühurlu teklıf mektubla- !ili - kostüm tayyörlük yüksek fan- Cildin daimi yumuşakJıo ıe-
rını kanuni vesai.kle % 7,5 güvenm e parası maltbuzu veya ibanka te- =--=-- tazi rodier, moreau, harris, temın eder. Yüzdeki çil ve 

8 
• 

ıninat mektılbunun lhtiva edecek kap~lı zarflarını ihale saaUnden bir ZAYİ İstanbul Maarif Müdürlüaünken : - 1 tweed ve saire YÜNLÜ KU- keleri alır. Sivilceleri ıarrısıı~· 
saat evvel mezkCır komisyun başk anlıgına makbuz mukabilınde ver- MAŞLARIN emsalsiZ çeşit, men izale eder. Traşta~ r'" 

Beşiktaş nüfus memurluğundan lilt 
meleri lazımdır. (6880) Eyüb 37 inci okul öğretmeni Numan Ayla izinsiz olarak vazifesini cins ve renkleri Beyoğlunda ra cilde latif bir serin 

ve Beşiktaş askerlik şubesinden terketmiş olduğundan vilayte kültür yasav kurulunun 28/Vl/939 gün BAKER mağazalarında her · · 

EKZAMIN 
Ekzamanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 
1.::ııı .......................................... .... 

Sahlp vo neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldı.i" yerı SON TELGRAF Matbaası 

almış olduğum nüfus cüzdanımla ve 375-214 numaralı kararile müstafi addedilmiş ve mecburi hizmetini yerden müsaid şartlar ve ucuz rır. İngiliz KANZUK ecz3 resı 
askerlik vesikamı ve bu meyan- bitirmemiş olmasından dolayı da ayrıca takibat yapılması karar altına ·-•f•ia•tl•ar•l•a•s•a•tı•lm-a•k•ta•dı•r•. __ . _____ B_e_yoğlu İstanbul ~ 
da daha birçok bana aid evrakla- alınmıştır. İkamtegahının meçhul bulunması dolayısile keyfiyet ilanen -- · - ~ 
rımı ve paramı ceketim ile bir - tebliğ olunur. (6944) ---- _.. Doktor - Operatör 

likte çaldırdığımdan yenisini al- Dr. Hafız Cemal 
mak için müracaatta bulunaca· 
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 

Fatih Fevzipaşa Cad. 2-7 
No. lı Çankaya makarna 
fabrikasında Ayanoğlu 

Baralambo 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Ul'fa aprt 
tel: 4155:1 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kltab, g-azeıe ve mffmu

alarmı, mekteb kltablarını, kırtaslyenl
zJ temin eder. Refik Fenmen'J.n eJek-
trikcilik kitabını, MümtazYın arttırma, 
eksiltme kitabının An.karada satış 7e
tldlr. 

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar barfo her 
&ibı 2,5 - 6, Salı, Cumartesi iZ - Z,5 

fıka.raya. Tel: 22398 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı \ 
Taksim - Abdülhak H~ı:;nı 
Caddesi, Geyik A;ı~ 

--/ 
_,. ~· 

Birdenbire kocasnna de,..ı. l<'elf 

Yirminci Asrın Robensonları 
u:wklaştığın zaman ben bunalrı 
düşündüm ve· pekala yaşanabile
ceğine karar verdim. 

Rolfuın içi biraz rahat etti. Bu
güne kadar hep buradan uzakllaş
mayı düşündüğü için, buı:ıada na
sıl oturulabileceğini tasarlama -
mıştı. Şimdi bunu tasarlamak ge
rekti. 

bu fikri açmazdan evvel Kücoya 
söyledi. Küco çok sevindi. 

- Kalalım dedi, burada otu -
nalım. Ben sizden başkasının yü
zünü zaten istemiyorum. Orma -
nın papağanlarile beralber sabah
tan akşama kıadar öterim, onlara 
konuşmak öğretirim. Mükemmel 
yaşarız. 

raat mi? Neye yarardı? YeUştir
dikleri mahsulleri nereye götü -
recekl erdi? 

Nilıayet şu neticeye vardı: 

1 ı u . ·e 
- Bana ırmağın su. arı ~ö· ~ 

yor gibi geldi. Bak bıraz 
sular var. 111,rı~ Filvaki ırmağın suları or ı;:a11 
kenar.na kadar yükselıni~~· alıP 
koca, yanlarına Küco'yu ,,: ııe~; 
ırnıağın kenarına indil~r şel>~'~ı 
dilerini nasıl ve ne vakıt t~jr ~ö 
ettiğini anlıyaınadıkJarı . . of 

YazaD: MAYNE - REİD 

- Küco ile arabayı kırsanız, 
sonra sade atın çekebileceği kü
çük bir araba yapsanız. 

- Bundan başka çare de kal
madı. .A=ak bu işe başlamadan 
evvel yarın sabah hanıgi yola çı
kacağımızı ,bir inceliyelim. 

Erresi sabah Rol.f atına bindi, 
yanına yiyecek ve bol su aldı, yo
la çıktı, bir buçuk gün yol aldı. 
Her taraf kurnluktu. Yanın gün 
daha gitti, Sonra geri döndü, kam
pa ulaştığı zama'! at da, o da su
suzluktan baygın düştüler. 

Vaziyet vehamet kesbediyordu. 
Ertesi günü Rober Rolf bir a-
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ğaç gövdesine yaslanıınış acı acı 

düşünürken alnını bir el okşadı. 
Karısı yanına oturmwı gülüm -
süyordu: 

- Burası çok güzel bir yer değil 
mi Rolf 
Kansı elile etrafı işaret ediyor

du. Filvaki bulundukları yer cen
net kadar güzel ·bir yerdi. Rolf: 

- Evet dedi. 
- Öyleyse buradan gidemiyo-

lfllZ diye neden üzülüyorsun? 
Rolf şaşaladı: 
- Ne söylüyorsunuz? 
- Biz çalışıp işliye<:ek bir arazi 

aramıyor muyduk? 

Türkçesi: SİS 

Küçük Lüizayı kendimize ev -
lad ederiz. Tekrar yola çıkmak 

çok tehlikeli. Hepimiz susuzluk -
tan öhnemiz mukadderdir. Tek 
rar ediyorum. Çalışacak bir yer 
aramıyor muyduk? İşte bulduk. 
Buraya yerleşelim artık. 

- Sevgili Ellen, bu ıssız yerde 
nasıl yaşarsın? 

- Burası neden ıssız olsun? Ço
cuklarımız yanımızda değil mi? 
Kalabalık şehirlerde mes'ud ol -
duk mu? 

- insan çöl ortasında yaşıya 
maz. 

- Yaşanır Rolf. Sen buradan 

Uzun bir müddet sessiz durdu. 
Çölün ortasındaki bu sul.;ık ve 
verimli toprak.la bu aileyi besli
yebi!ecek miydi? Ormanda av do
lu idi. Üç tüfekleri ve bol kurşun
ları vardı. Bu kurşunları sarle -

derken, tüfeksiz avlanmanın ça
relerini de bulabilirlerdi. Esasen 
ormanda müteaddid yemişler de 
mevcu.ddu. Bayan Rolf ıslah edil
mesi kabil zehirsiz otlıar arayıp 

buluyordu. 
Rolf düşündükçe karısının fik

rini tesvib ediyordu. Çocuklara 

Hanri ile Frank da sevindiM!r. 
Çöl ortasında, güzel bir ağıaçlıkta 
yaşayıp hayat sürmek hoşlarına 
gitti. 

Fakat o gün kat'i bir karar ver
mediler. Ancak o ge<:e vukua ge
len bir hadise onları billunduk -
!arı yerde kalınağa icbar etti. 

-9-

0 gece Rober Rolf hep istikbali 
düşündü. Çocuklarını bu çöl.de o
formağa malıkfun edebilirmiydi? 
Hem burada n.e yapacaklardı.? Zi-

- Eğer burada bir iş görebilir
sek, hiç değilse vakit geçirmiş o
luruz ve dünyaya döndüğümüz 

zaman da menfaat temin ederiz. 
Karısı mütevekkildi: 
- Parasız kalmıştık. İşe on pa

ra'Sız ıbaşlamak zorunda idi Bel
ki de kader bizi buraya zenıgin o
lalım diye aıttı. İşte mükemmel 
bir malikane. ıBiz de sahi.biyjz. 
İngiliz Lordunun da bundan gü
zel malikanesi yoktur. Burada ça
lışalım. Zengin ohnıya bakalım. 
Rober Rolf güldü. Bu bahsi de 
kapattılar. Gece yarısı olmuştu. 

Ay yükseliyordu. Yatma1< üzere 
arahaya girmeğe hazır!andılaır. 

Bayan Rolf ay ış:ığı altında mım

ı:arayı ıeyrediyordu. 

kenarında buldular. --''ırs•l:Y 
Sular mUtemudiyen y~· 

du. 
- Garib şey!.. , 1 ,!ııl' . . 1 .,a..,_et .:.~:, 
- Bu seb<>bını ı;.ıı r., • , !Jt\' ı 

hadise böyle devam e<1er~e )'.';rli', 
orman su altında kalaca · 1rr•~ 
dört saat zarfında orman»' (! 

de göl gereceğiz. •i t 1; •• co 
Bu .korku ile hemen !!el·~ !·.-' J dl (lJ.• .. 

ler. Çocukları uyandır , 11 ~c', . 
atı arabaya koştu. sonra ' 1•1sl""

1~ 
· • na ~~-Rolf'e sokuldu, kulag~ ·n 1rr.' 

-- Buraya gelmek ,çı 
geçmiştik! 

1 
ıı~r J 

<P"vam 

1 


