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Sahib ve Batmuh•rrirl: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 1 

Fransızlarla Almanlar Muharebeye Başl8dı, 
Sigfrid Hattı u Sabah Bombardıman Edildi 
Müşterek Büyük Taarruz Bugünlerde Başlıyor, Ancak Bu 

Taarruzun Nereden Yapılacağı Kestirilememektedir 
Fransız Arazisi Ozerinden Busabah 25 Tayyareden Mürekkeb Oç Alman Filosu Uçtu, iki · Tayyare Düşürüldü 
Harb EN SON DAKiKA 

Türkiyeden 
Uzaktır 
Balkanların bitaraflığı, Ro
manyanın bir ademi tecavüz 
paktı imzalamak hususun
daki teklifini taı.eliyebil -
mek karan günün en canlı 
mevzuudur. 

Polonyalılar Cenub Mıntakasında 
Alman Ordusunu Bozdular 

Paris tı (HusuE!) - .tiududda 
Fransızlarla Almanlar arasında 
çarpışmalara ·başlanmıştır. Ancak 

...,,..,,,,..,,,,..,,,,..._....,,..,,,..,,,..,,,.,.,,,l bu çarpışmalar henüz ilk temaslar 

man kollarını bom~alaımşlardır. 
Keşi( tayyareleri biitün cephede 
düşmanın hummalı bir faaliyet 
halinde bulunduğunu görmüşleT
dir. Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

ti Bugün için herkesin merak et -
'ği mevzu şudur: 
- Polonya - Almanya - İngil

~re - Fransa arasında filen baş
aın~ bulunan muharooe bu hal
~e kalacak mıdır?. Dünya harbi 
lı~Lne ink~ab edecek midir?. Har-
lfl Akdenize, Balkanlara ve Tür

~ıyeye yayıinıası ihtimali var mı
ır?. 

lı Bütün bu suallere birden ve 
al'i mahiyette cevab vnebile -

tek yeryüzünde bir tek adam ta
savvur edilemez. Sovyet Rusya, 
Amerika, İskandinavya , Baltfk 
hükumetleri ve Japonya bitaraf
flılannı ilan etmiş bulunuyorlar. 
lalya da henüz bitaraftır ve Ma-

•-ristan, Yugoslavya, Romanya 
da bitaraflıklarını ilan etmi~lerdir, 

llarb. bu memleketlere Ancak 
.IUmanyanın Polonya cephesinde 
~a('j bir netice alması ve Balkan
ara, cenuba tecavüz etmesi; ya

lıııd da İtalyanın Akdenizde Al -
""'nya leh veya aleyhine harbe 
ltıb üdabale etmesi ile sirayet ede-

ilir. 
ı\lmanyanın, memleketini kahra· 
~anca müdafaa eden, hatti Ber
ın üzerinde uçurduğu t~yyare -
~erle icabında taarruz kabiliyetini 

e haiz bulunduğunu ifade eden 
(Devamı 3 üncü sahifede) 
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halindedir. Sigirid hattının bazı 
kısımları bu sabah hava kuvvet -
!eri tarafından bombardıman edil
miştir. 
Fransız - İngiliz büyük müşterek 

taarruzunun başlıyacajtı günlerin 
pek yaklaştığı hissedilmektedir. 
Ancak bu taarruzun oorcden ve 
nasıl yapılacal!nıa merak edil -
ınektedir. Taarruzmı bir yıldırım 
mahivetmde o}aca~ına şüplıe olun
mamaktadır. 
25 AL;'llAN TAYYARE'!İ FRAN

SIZ TOPRAKLARINDA 
Paris 6 (Hususi)- Bu sabah ü

çer tayyare gruplu beş Alman fi
losundan m ~ •ekkcb yirmi beş 
tayyare bu sabah pek yüksekten 
Fransız topraklarına girmişler ve 
derhal tayyarelerimiz tarafından 
karşılanmış' ardır. Düşman tay -
yareleri kısa bir muharebeyi mü
teakib geriye dönnrüşlerdir. Bu 
muharebede iki Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Londra 6 (Hususi)- Garb cep-

iki Polonya neferi bir tel örgüyü kesmeğe çalışıyorlar. 

besinde Fransız ve İngiliz ordu
larının harekatı başlamış gibiclir. 1 

Fransız ve İngiliz tayyareleTi di!Ş
man gerilerine sarkarak, bazı düş- 1 

Alman tayyareleri Holanda ü
zerinden de uçarak bazı şehirlere 
bomba a\!'.nşlardır. Holandalılar 
ateş açmısiar, tayyareler çekil • 
ıniştir. 

Diişn1an tay}·arelerinin Iı~ransız 
ve İngiliz şehirlerine, sanayi mer
kezlerine ani baskın!"' yapmalan 
her an beklenmektedir. 

İngiliz tayyareleri bugün de Ki
eldeki düşman filosuna ve Haın
burgdaki snn&yi mÜcSseticlcrine 
bombalar atınıştır. 

CENUB CEPHESİNDE 
AL. IANLAR BOZULDU 

Varşova 6 (Hususi'.'- Bütün 
ce~•·eierde harekat şiddetini ar· 
!ırmaktadır. Düsman ordusu şi -
maideki harekat~ hafifletmek için 
cennbdaki tazyikini arttırınıstır. 
Şiddetli bir muharebe olmuş ve 
Alman ordusu ağır zayiatla tarde
dilıni•tlr. Alınanlardan bircok esir 
alınmıştır. Pek çok tıınk, otomo
bil ve ganaim elde edilmiştir. 

• • • • • • Bır Oda Dolusu Antenya Vapurundaki Yolcular-
apC..~~!~rng~~:!: dan Yüzde Yiı·mi B~şi Boğulmuş 
sinde oturan Muhsin adında b.ri 

(Devamı 3 üncü sahifede) Bir Alman Vapuru Kendisini Güç Kurtardı 
adında bir yolcu söyle anlatıyor: 

Aziz Okuyucularımıza 
Londra 6 (A.A.) - Gazeteler A

tenya'nın torpillenmesi hakkında 
t' csiiat vermektedirler. Bu tafsi -
liıt Katenelan. adındaki Norveç 
petrol gemisi tarafından kurtarıl
mşı olan yolculardan alınmıştıı:. 
Glaskov ahalisinden Faclert Gillen 

, •- Atenya'nın tahlisiye sandal
larında idik. Ay ortalığı tenvir e
diyordu. Bii'denbire suların yük
seldii(ini ve Alman tahtelbahrinin 
meydana çıktı~ını gördüm. Tor -
pıllenen ~em nin bir mil ilerisln-

de bir müddet kaldı. Fakat baska 
taarruzda bulunmadı. İnfilak ne
ticesinde geminin büyük salonun
da bulunan bir yolca ile mürette
bat telef oldular. Tam yemek za
manı idi. İçinde bulundukları tah-Aziz okuyucu. 

(Devanıı 3 üncü sahifede) 
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İlk günlerin taarruz 
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istikametlerini gösterir harita 

Harekat Henüz ilk 
Sa fhalarındadır 

.. 
Netice Uzerinde Hicbir Kat'i 

Zaman 
• 

Müessir Olamazlar 
Muharcben'n başladığı 1 eyli'ıl

den bugüne kadı:r geçen altı gün 
zarfında muhtelif cephelerde Al
manların, bütün iddialarına rağ -
men, umduklan hedeflere vara -
madıkları anlaşılmaktadır. Dört 
cepheden başlıyan taaıTuz bilhas
sa Koridorda ve Silizyada şidde -

tini gösterm.şti. Almanlar beş gün
denberi aşa~ı Vistül boylarında ve 
yukarı Sil'zya<la Polonya kuvvet
leri ile ul!ra~maktadırlar. Henüz 
kuvayı külJiyeler karşı karşıya gel
miş değildir. 

Alman hava kuvvetleri üstün 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Son 24 Saat İçinde 
Neler Oldu? 

Dün Gazetemiz Çıkdıktan Bugüne Kadar 
Geçen Huadiselerin Hlasası 

(Gazetemizin dün int4ar ettiği 
saatten bu vakte kada t zar· 
fında gerek harb cep 'nde ge-
rek si11asi sahalarda vukua gelen 
hadiselerin bıı sütunlarda her ııün 
bir 1ıul<isasını yapacağız. Okuyu-

C1ılarımız bu suretle 24 saatin bii
tün vekayiini öğreıımış olacaklar, 
diğer mühim telgrajlmı da aıın 
sütunlarımızda okuyacaklardır.) 

Dündenberi muharebe vaz vctl 
(Deyaını 3 ündi sahifede) b ller g~nü?e i;mrünıü~de? on yıl katarak tesis ettiğimiz ve Türk 

.81kının ~ımdıye kadar hıçbır gazeteye nasib olmamı· yüksek tevee
~~lı ve rağbetini kazanmakla yegane haz ve iftihar duyduğumuz 
t' N TELGRAF'ı bugünden itiba•en •Yeni Sabah., •İkdam, refikle
tılı:ı.iz gibi dört sahifoye indiriyonız. Be~ kuruşluk gazeteler de daha 
~Vclden ~6. ve 12 sahifeden 8 sahifeye inmi~lerdir. Buna :ıcoob Av· 
t Pa harbıdır ve .. İstanbul Jınınnınakadar gelmı~ bulunan kagıdlarımı· 
l'!'.. Alman vapurları. içinde Bulgar limanlarına götürülmesi, yoldaki 
b 81iıdlanmızın da yıne Alman vapurları ile Almanyaya döndürülmüş 
lllunmasıdır. 

Cebhede Oğulları Bulunan Ailelere Sahte Telgrafı ER EVE 
Var0 ova 6 (Pat ajan!ı) - Varşo- j(ünü bildirmel:tedirler. Bunun da' nı takbih etmektedir. Ç Ç - • 

. llarb başlamadan önce hakiki kıymeti 3300 lira olan ve bugün 
~ıe matbu halde sunduğum~ ~~ğı~ı ~v:velki gün 8975 lira gibi bir 

8tla satm aldık ve satın alabildıgımız ıçın de ayrıca bunu bir tali 
~ri addettiJ<. 

le Ş.in_ıdi, bü~ün gayretimiz~ s~rfed.erek lıCT gazete gibi biz de kağıd 
~ darıkı çaresıni arıyoruz, hukumetın bu hu,usta matbuata göstereceği 
1 llrdımın nçticelerini bekliyoruz ve elimizde nıevcud kağıdı azami 
~arruf tedbirleri alaTak neticenin inl<..!:;afına kadar idare ıetmiye 

4'Yoruz. 
l nu tedbiri alırken, romanlarımızı, gazetemizin başlıca münderica· 
&~~·- ın.uhafoza etmiş, hurufatı küçültmüş, yazıları ve havadisleri daha 
r il hır hale sokmuş bulunuyoruz. Okuyurularımıza ayrıca akşamın 
/~. Vaktine kadar grlebilecek dün.va havad,.Jerini de eskiden olduğu 
dı 1 Şimdi daha dikkat ve daha slir'atle verebilmek tedbirlerini de al
lıkk. Ancak. ikinci plandaki yazılarımızdan ve reklamlardan fedakar
.... Yapmış bulunuyoruz. 
li Gayretlerimizin kôğıd bulmak hu.usunda \'Creceği semere nisbe - ı 
e:d~ . ve· en kısa zan1an zarfında eski haliınize \'e hacmiıniıe dönmek 

.- bu:yük emelimiz ve ümidimizdir. 
lah ~'..' kadar açık ve dürüst konuşan ve dürüstliiğii kendi siya,i ve 
at• •ırı hüviyetinde daima birinci esas telakki eden SON TELGRAF'ı 
h •ı okuyucularımızın nrnzur göreceklerini ve •cümle ile geleııi düğün 
ayranı. savarak bizi buğışlıyacaklarmı kuvvetle umuvoruz. 

l)J\N <lKUYUCULARiı-IIZI MAGAZİN VE DİGER \"AZILARIMIZ
lıtı{ DA MAHRUM BIRAKMAM AK İÇİN GAZETEMİZ ARADA 1 •-8 VEYA 6 SAHİFE OLARAK İNTİSAR EDECEKTİR 7LTN-- -- - - - -- _____ .__ _ -- - _....:..__ --
~ - - _xıxı!l.L<ız.ıxı>LA.Lzıxı>..a..x.L4l.LZLA.LZ.--

va radyosunun bıldirdiğine göre, Almanlar tarafından yeni icad e- Varşova radyosu esil' edılen Al- 1 t b 1 p 
meçhul bazı insanlar, oğulları cep- dilmis bir usul olduğu anlaşılmış- z 1 ra 1 eşrev manların ailesiJK. ·bunların sıhhathede bulunan ailelere tahrif edil- tır. Varsova radyosu. günde birkaç 
mis telgraflar göndererek, oğulla- defa neşriyat yaparak. Polonya - leri hakkında her ııün malumat ve
rının muharebede maktul düştü - daki bu ç.eş'd Alman propagandası- recektir. 

Polonya Şehirlerindeki Çocuklar ve Maluller 
Varşova 6 (Pat ajansı) - Bütün 

Polonya şelılılerindeki çocuklar ve 
mali'ılJer tahliye edilmektedir. 
Çünkü Alman tayyareleri açık 

Polonya şehirlerini bombardıma

na devam etmektedirler. 

Varşova radyosu, Almanlar ta-

rafından işgal edilen topraklardaki 

Polonyalıları yerlerini yurdlarını 

terketmemege davet etmektedir. 

Litvanya Hükumetinde Umumi Seferberlik 
Varşova 6 (Pat ajansı). - Vaı:- 1 ferberlik yapmaktadır. Litvanya-ı çan bir Alman askeri tayyaresini 

şova radyosunun bıldırdığınc go· 11 k d' t ki ·· · d d" .. " ı d' 
L ·t h"k" t· . 1 ı ar en ı opra arı uzerın e u- uşurmuş er ır. re, ı vanya u ume ı umumı se-., 
Belçika Uzerinde Mechul Tayyareler Ucuyor 

Brüksel 6 (A.A.) - c İndepan -

dance Belge• gazet.esırm Eupcn 
muhabiri Aix-Lachapelle mıııtaka

sıan ·bir hava akını ;.ıpı'dıgını ve 

Yahudiler 
Londra 6 (A.A.) - Yahudi ajan

sı müdürü Dr. Weizmann. B. Çem-, 
berlayn'e göndermiş oldui{u bir l 

bi ha~sa ]!;.,chwetc ·Ier ve Sıolberg 

sanavi merkezıe1 ı11 bomba.ı.dı -

maPc J.n mütee'öSiı oldukhı ını yaz-j 
ıraktadır. 

Demokratlarla 
meknubda Yanudi ajansının de -
mokraıu!erin davası için açılmış o
lan cidalde İngilterenin yanıba -

l uv.ı r m t~ı: ının hava mü
dufaa ıw >a.a di.in gece meç
hu. bır Lıyyaıen karşı ateş aç -
mış:.ırd r Tavvare derhal uzak -
Jaşmı<tır. 

Beraber 
şında mevki alı;a~a karar verm.iş 
oldu/tunu temin etmiştir. 
(Diiler telgraflar 3 üncü sahifede) 

Alman yüriiyüşün!ln altıncı güniindeyiz. Daha hiçbir şey be!U 
değil. Lehliler durdurduk der, Almmanlar yürüyoruz iddiasında. No 
birinin durdurduğu, nerede ve nasıl durdurduğu, ne d't. öbiirünün yü
rüdüğü, nerede ve nasıl yürüdiiğii belli. İki taraftan gelen haberlerin 
vasatisini alı;.ak, ortada ne yürüyen kalır, ne de durduTan. Edebiystın1 
yapa yana bitiremedikleri Alman hız ve gücüne nazaran şimdiye ka· 
dar Almanlar, en tedbirli yüriiyüşle en aşağı 100 kilometro ilerlemeli 
değil mjydi? (0 kilometroluk Koridor haliı aşılamadı. Bu cephede, 1914 
harbinin Belçika kaleleri tarzında müstahkem mevziler yok ki bun
lara tos vurmakla meşgulJer diyelim. Hem 1914 harbinin daha ilk haf
tasında en müstahkem kaleler üstüste nasıl düşürüldü, unuttuk mu?. 

Alman taarruz kuvvetlerinin, aşnğı yukarı hacmi, . ekli, nıe,·kii, 
en yakın ihtiyatlau, yüksek kumanda heyeti , hep meçhuliimüz. Bun
ları Polonya keşif kaynaklarından biiliin cihanın duymuş olması 
gerekmez miydi? 

Dikkat ederseniz, ınüthi~ bir yıldırım gibi dii en kapı,şma haberin· 
den sonra birdenbire havada garib bir bo~hık hasıl oldu. Zavallı ı:a· 
zeteler iki gündür 48 puntolu harflerle 8 puntoluk hadiseleri bildiri
yor ve yalnız cümle mimnrileri dcğisik. hep ayni •eyleri geveliyor. 
Eğer bir denizaltının batırdığı 1400 yolculu gemi olmasaydı bu film 
başlangıcı bize pek acemice görünetekti. 

Pehlivanlar arasında bu ne ızt1rahlı pe~r~\) 
Bin ihtimale ircaı nıüınkiin olan bu girift ,·aziyct lcarsı'iında en 

ilmi görü~, hareket safhasının şimdilik korkunç bir ınumnına ifode 
ettiğini bilme. Şu anıla hiçbir ş e~· iddia etmemek, hir)ıir iddiaya 
kıymet• vermemek, yalnız inkişafı beklemek lfimıı. Bu \'nziyetiıı altın· 
dan ya eşi görülmemiş b;r sefalet \'e komedya, yahud bir dclı~ct vt 
facia çıkıverecek. 

'IECİB FAZIL KISAKÜREK 



2-SON TELGRAF- 6 EYLOL193t 

RAST .\.il A "f:LER DAHİ 

BO)IUALANrYOK 

Amerika Cumhurreisinin mesajı da, 
blr('Ok mf'.saJJar l'ibi, hokka altına 1"UU. 
S ivil h:ı.lka, kadınlan, çocuklara at.et 
edilnıe:-.in. diye, Rmvelt muharib AT .. 
rupa devleUerine mU.raca&t etml.tti. On
lar da: • - Hay, h a y .. Bö7le fc.nahk bizden 
sad!r CJlmaa, cevabını vermf.tlerdL 

Fala.t , hani, nerccle'?'. 

A lman tay:va reltrinln kadın ve ço
cuk yu.k.Ju trf' ıtlerı bom.b;.ı.rdı.maa ettik

lerine dair haberler gt-Uyor. Bu, yetlf
mi:"rormu.. .. clbl. bastanf'ler, manastır -
la r bllr boınbardıman edUJyor. 

'Cir h :ısta , kttUından d:ı , ı:oruktan da 
d ah a .lc iz d t"l ll midir!. llele, manas -
tırdan nf' i<>ll"r i lnb?. DUnyasından bık· 

mı:ş ve y3. ln ız Altahla başbafa kalmak 
ifln bu çail altına çekllmiş masum ın .. 
ı:ın la!"a. nt' hıncıun; var?. 

8().,. ' 't'nnrk ve tutmamak •• Yirminci 
Asrın Jı3 s i o.mi olarak tarihlere C'eçecelL 

~!EÇIU:L BİR TVllL'Ü 

f\ol ı\. Lt..: i'.\l OLA.l\fll.OR. 

1-f.a rbin ilk bu1uk Ye dişe dokunur 
kurbanları cemiler oldu .• Birer i~r 
c-ldiyorlar, Yine, clcnizlcrde meçhul 
la.htelba.hirler dobşnıaia. başladı. İs -
panya h ac b inJn ku;'ın dcvlrlerinde de, 
7lne b!l meçhul tahte1bahirler Alule -
nJzde cüri.i.nmuşler, birçok cemııer ba· 

hnn.,,ludı. Aradan yıllar ıreçtl A.Yal 
ıncçhul , tahtclb:Lhlrler yine fullyete 
ıreçtl 

.1'e uzun ve m~kuJ muadele imiş ki, 
bunca yıldır, merbul , bfr türlü malü.m 
olam17or! 

l ?C UZLIYACAGI YERDE 

PAIIALILIK NİÇİN?. 

İh tikRrın ve muhteklrin 

1XDAM: 

MSI çlktı. 

ŞtkiyeUer oluyor. Demek ki, bulanık 
suda ba.lılc avlamak merakına diifen
ler oluyor. Bakkaldan tutunuz aa pll:

kala kadar her ticaret evi, sattıiı mala 
az veu çok bir f"T llive etil. SebebT. 

Hlo sebeb 7oktu.r. 

BllJıasa yiyecek, içecek maddeleri 
Türklyemlzde bol bol vardır. Halla, 
7ollar kapandaiı için, fhracatunızın a.
n.lması dtişünülebiltr. Bu va:ıiyette ise, 
hanyfci zaruriye .maddelertnhı dünde• 
daha ucuza dütmesl lizım celmes mi!. 

YERE SERİLİNCE 

GÖRECEKSİNİZ 

Bir adam berbere crtmı., SOrmllf: 
- Saeım beyazlaşmq mı!. 

Berber cevab vermiş: 

- Kesiyorum işte .. Şimdi önüne dü
ter, aörtirsün •• 

Harbin de, ne kadar siireeeji, ve ne
ticesinin ne olac&i'ı belli olmas.. Bu.l'ün 
veya yarm yere serilince, ne o1aca(mı 
cörürüz. 

1-lerak etmeybıJz, bablmı .. 

AVRUPA TETKİK 

SEYAHATLERi 

Avrupa trenlerinin sonun~ dun 
celndf... Her· trenden çıkan yolcular, 
llacdan dönen imanlar ctbi, kartıla -

n1yor, etrafı çevriliyor: 
- Ne var, ne 7ok?. Vaı.iyet aasıl?. 
Herkes C"örü.şün.e, duruşuna söre bir 1 

teYler anlat17or. Avrupa yotcuıuiu 
7apmak., ,ımdt bir kabram&nlık 7ap -

mail &"lbl oldu. Her ıeten yolcu, balla~
dıra ballandıra anlatıyor. 

Artık, Avrupa tetkik ve tetebbu se
:rahallerl bitli. Eskiden ae büyllk bir 
plyaDl'O idl. Şimdi . Avrupaya tetkik se· 
J'ahallne çıkmaia kend.Ultlnden lailb 
tek he\•esll (ıkacalını u.nneim.lyorum. 

AHMED RAUF 

mhle yaptıtımız anlaşmalar icabı ola· 
, rak taahbüdlerlmizi Ha içln de ha.rbe 

rlrebllirlz. Bu iki ihtimal lahakkuk et-

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Öldüren 
Aşık 

İstanbul Aiırceu. mahkemesine ve· 
lilet eden asliye ikinci cezada dün, 111.f 
,.-d önce, blr rece Sultanahmedde, Dlz
d.arl.rede karası Zehra lle kaylnpederl 
Hasan çavuşu tabanca Ue öldüren ve 
aslası ahçı Mehmedl de öldürmek ku
dile aiır surette yarahyan katil Trab
T.Onlu E1ninin dunqmasına devam edU-

qlir. 
Müddeiumumi muavlni Feridun Ba

,rana doktor ve morc raporlarına, tah
kikat evrakı münderecatına ve i.mme 
şahidlerinin mahkemede verdiklerl ..@'· 

leni ifadelere g"Öre, ErnJnin karısını ve 
ka7inpederini taammuden öldlirdıiiü

ne kanaat cetlrmlf ve l'eçen duruşma
laTdan birinde katU Endnin ceza kanu
numu2un 450 inci maddesine röre tec
zlyeshıi - idam cezası - taleb etmlfli, 

Emin. mahkemede karısı Zehra ile 
pylnpederlnl vurduiunu ikrar etlik
ten sonra kendisini şöyle müdafaa et
miştir ; 

- Zehra ile bundan dör& Mne ev.-el, 
Tralr~nd.a evlencllk. Ben istanbulda 
askerUğimf yaptık.tan sonra onu da bu
raya g"etirttim. Blr oda tuttum. Bir ı 

müddet bu odada karımla beraber o
turduk. Sonra u~tam ahçı l\lehmedin 
tekllfi ü-ıerlne , Dizdarlyedeki evine la· 

şındık .. 

~ 
Harb Ne Kadar 

Sürecek? 

Harbin şiddetlenmiş ~nle.ı:ini 
yaşıyoruz. İngiltere ve Fransa 
kuvvetleri harekete g~miş bnlu
nuyo.rla.r. Dünya efki.rı umumi • 
yesi yalnız Avrupa harbile meş· 
cuL Herkesin kafasında, bir takım 
sual işaretleri var?. 

1- İngiltere ve Fransa Polon· 
yaya daha cezri ve müessir yar
dnnı nasıl ve nereden yapabile -
cek!. 

2- italyarun vaziyeti nedir?. 
3- Rusya ne yapacak?. 
4- Harb daha ıjyade dallanıp 

budaklanacak mı . 
Muhakkak olan nokta şudur 

ki, bu suallerin cevabını, sarih ve 
kat'i olarak, yeryüzünde, belki de 
hiç kim•c bilmiyor. Çünkü, bn~h
yan ve pek kanlı bir şekilde de • 
\•am eden Avrupa harbinin ma -
biyeli üzerinde hiikümler yürüt
mek, hiç olmazsa doğTuya en ya
kın tahminler yapabilmek için, 
mevcud ~dtlara göre vakıaları, 
tetkik etmek lizımdır?. 

Bugünkii şartların, vakıaların 
iınza ve sözlerin baki kalacağını 
kim temin edebilir?. 

Herkes, bcniın, sizin gibi , harbin 
inkişafını. takib ettiği seyri dik
katle mütalea ediyor. Başlıyan u
mumi ha1:bin mutlak bir istika-
meti şiındiden çizilemez. Harbin 
devan1 müddeti de, netice üzerin· 
de en biiyük amil olacaktır? . 

Ankara 
Yolculuğu 

ikinci Demir Yolu 
Nerelerden Geçecek 
Öğrendiğimize göre münakale ve 

Muhabere Vekaletı yeni İstaniı!ll· 
Ankara hattının b i~an evvel inşa 
olunmas ı için esaslı tetkiklere baş
lamıştır. 

Ezcümle Erzurum, Diyarbakır, 
Cizre devlet derrtiry0lları başmü
dürlerinden müteşekki ı bir heyet 
bu maksatla geçen gütı yeni hat 
güzergahına gelerek Adapazarı -
ibolu arasında fili tetkikleıı yap -
mıştır. 

Yine öğrendiğimize göre bu tet
kikler neticesinde yeni hattın gü
zergahı şu suretle tayin olunun -
muştu: 

Haydarpaşadan kalkan ve bil -
mukabele Ankaradan gelen tren· 
Jer şimdiki Arifiye - Adapazarı 
hattının 7· inci kilometresinden ay
rılacak ve yen i h at buradan başlı

yarak Akyazı nahiyesi - Tokurcun
Mudurnu - Nallıhandan geçmek 
üzere Ankaraya girecek tir. Yeni 
hat ile İstanbul - Ankara yolcu -
luğu 1401 kilome tre b irden aza • 
lacaktır. 

Diğer t arafta n Mudurnudan ay
rı bir şube hattı da Boluya indi -
rileccktir. 

Yeni Polis 
Teşkilatı 

l\lehrnedin evine gitmeden önce ka· 
rımla l'ayet iyi geçiniyorduk. Fakat 
onun evine taşındıktan bir müddet 
sonra karımın deflşttflni farketUm. 
Zehra artık benden solu.muştu. Ehem
miyetsiz şeylere kt'llYOr, sinirleniyor, 
sık ~ık benimle kavl'a ediyor, a('ı söz
lerle kalblntl kırıyordu. 

İktısadi ve askeri ablukaya a
lmınJ!i bir vaziyette olan Alman· 
ya, ne kadar dayanabilecektir?. l 
Harbi~ , yıllar süreceğini şimdi- Terfi Listesinin 

den soylıvenl!'r \'ar. Fakat, bu tah-
min, ne dereceye kadar doğrudur?. Hazırlanmasına Başladı 

Yeni şartlar, yeni vaziyetler 
doğuracak, harbe ve dünyaya ye. 
ni itsikanıetler çizecektir. 

Arada.o çok zaman ceçmeden bunun 
sebebini öğ"rendlın: Meier karım zehra, 
ile tıSlam !\lehmedi, blr odada zina ya· 
parlarken cördum. Birdenbire tuylerim 
diken diken oldu. Şuurumu ve irademi -
kaybettim. Tabancamı çtk.a.rdım, Ü'tr r
Jerine ateş eltim. Zehra vuruldu, l\oleh
med ka('h , onu kova1.ıdun. Biraz sonra 
alt kat.ıa, sorad.a bir ayak ~esi duydum. 
Biri bana do(ru ıreliyordu. Fakat sofa \ 
karanlık olduğu içi nklm oldufunu fark 
edemedin1. 1\lehmed sandun. Ateş ettim. 

REŞAD F.EYZİ 

Yugoslav Kralı 16 
Yaşında 

Yeni polıs teşkilatı ve emniyet 
mensuplarının terfileri için cm -
n iyet um um müdürlüğü t:ı.rafın • 
dan geniş b 'r liste hazırlanmağa 1 
baslanmıstı r . Liste önümüzde ki ay 
basında tamamlanacak ve her vıl ı 
olduğu gibi bu sene de Cumhu -
riye t bavramında emniyet memur· · 
tarına tebliğ olunacaktır. 1 

Milli 
Piyanko 

1 j~)~il':I•1!iil~ 

Bu Aydan itibaren 
Tayyare Piyankosu 
T eş ki latı Değişiyor 
Tayyare piyangosunun son ke

şidesi önümüzdeki ayın 11 inde ya
pılacaktır. O tarihten itibaren tay· 
yare piyangosu ismi ve teşkilatı 
liiğvolarak bilfiil cMilli piyango. 
ya kaydedilmiş olacaktır. 

cMilli piyanJıO• idare meclisi 
reisi Emin Ali üçüncü bir mak -
sadla şehrimizde piyango müdür
lüğünde icabedeR tetkiklerde bu
lunduktan sonra Ankaraya gitmiş
tir. 
Diğer taraftan cM .lli piyango• 

idaresi geniş bir bayi tesk i latı ile 
çalışacaktır. Şimdiki bayilere ve
rilecek komisyon miktarının indi
rilmesi de düşünülmüşse de bu 
do,ii;ru bulunmamaktadır. _ ... _ 

Üniversitedeki 
Alman 

Profesörleri 

'• Biz Artık Türkleştik, 
Burada Kalacağız,, 

Diyorlar 
Bir buçuk aydanberi Ulud~ğda 

kamp kurmuş olan Üniversite ec
nebi profesörlerinden 12 si ·dün 
dönmü~tü r. Bu profesörleri!\ hep
si de Almandır. Bunlar Türkiye -
deıı ayrı!mıyarak Ün iversitede 
derslerine devam etmeği k arar -
lastırm ı•lard ı r. 

Huku k ve iktısad fak ültelerı or
dinar yüs profesörü ve eski Avus
turya iktısad nazırı Döbresberg bir 
muharrir imize demiştir ki: 

İngiliz Oominyonları 
Yazan: Ali KEMAL SUNllJJUi 

. . .,d· 
Arhk Almanya ile IngiJtereum 

ııasebetlerl ancak harb ıuunasebeile " 
ı lo • rldlr. Siyasi sahadaki faaliyet. d P ikl 

matlar arasında cörü1ecek tşter k· 
me!.tlleket. arhk sOzü askerlere bıra b 

ta ile hıır 
11UŞ oldu. ciltere1l Almıw7a M' 
haline sokan sebebler hep matiun. bet 
tık o satha kapanmış oldu. 'l'lrntl af" 
sene sonra bir kere daha Alman>'~ 
nı halaya düşmüş oldu. İnl'ilte 

. batlı< 
Avrupa kıt'asındakl kavca fçın 

rlrmez zanued.Udl b• 
911 de böyle olmuştu. 939 da da ıet• 

görilluyor. İnciUz İmparatorlu.tunu 
0 

.. 

kil eden Dominyonların anavatanı .. , .. 
. d birb~ lan IngUtere Avrupa lr..tt'a.sın a k" 

-':.il· •-iyece be l'lrerse ona yardım cuıp e~ . ıı-1'" 
lerlnl AlmanTa pek şüpheli g-ordı.t· 'e" 
bukt başta Kanada oldutu halde 11e,. 
nb:eland, Avustralya, cenubi J\fl'b'" 
hep birden anavalana yardım f(lln iP" 

zır bulunduklarını bildirdiler. J)OJO .. 
yontar ile İnC"iltere arasmdall:I uıi.ıll~lt 
sebetler bilhassa 926 danbeTI başka ki" 
esas üzerinde eere,.an ediyor. l)o~dr• 
yonlarw her biri ayrı birer dt'~Jt 

.. k .. ındı.ıtl•rı Bunlann müşterek bir hu u 
1 

.. 
• ı.aaf1'le varthr. Inı-Utere Kralı anava 11 

1
,_ 

butiyetleri yalnız hük:ümdıırJıfa 0 
lO"' 

·- - n volfl sadakatlerinden ibaret ı-orune 1~ 
yolllar dünya yüzünde İllı:parato~lt" 
camiasını teşkil etmişler, fakat bir , .. 

htle Jerlne nasıl muhtaç olduklarını. dıtırl 

navatanın teb1tkeye utraması ktıı ol•· 
için er geç nasıl bir tehdid der:nek AJ .. 
cağını çok iyi takdir etm~terdir. rdJ' 

)>Ootb3 manla.r blreün Kanada ya da _ _ dail" 
man tayyareleri yollamalı diiş~ ,,4(rl· 
lel'lnl saklamad.ıklan gibi cenubi sene· 
kadakl Alman tahrlkih da son ı,ı 
ferde arttıkça artmışbr. Bütün bUJJ. 

ucri 
bu l'Ünkü Almanyanın eınt bb 

. .. uııasır 
yalnız orta AvrtlJ>&Y& mu 1 • 
chayat sahaso bulmaktan ibaret 

0 

ba.Jltrı 
Onun için dominyonlar111 istik 1 , t 

ona cöre diişüumiışler, btl.hs.SSa ~I b1' 

Kraliçenin ,.azın Kanactaya ı1trnel sıoJ 

madıiını «östermlştir. 

· ~· Dom.inyonu.n anavatana ola.D ala .... .. 
1 .... . 

bir kat daha arttırmağa vesile 0 a:uıı 
tur. Londra hük.Qmeti İmparatorlu b ,-e 

h•' hal ve istlkbaline taatUik edt.·.~ı . ur" ' '' 
sulh clbi mühim meseleleri roruş }lJ" 

Domln,.onlan dakik.ası dakika51011
1
criO 

n ıuP berdar etmektedir. Bunu so ··tı:U .. 
Ebu-ı~lya7.ade Ve-lid, tehlike kar~ ı -

~ında İngll i ı;lerin itidal ve teennisinl 
numune olarak l'Österiyor. Bb Al -
ma.olarla ha.rb halla.de defUb ve dos
ta.ne münı 'iebetler idame edl;ronu.. 
Türkiye, burün her umandan ziyade 
mace.radao mü.cteoibdlr. llalbukl eski 
Tanin ve şimdiki Yeni Sabah refiki -
mlıln baıtmuharrlrl Huseyin Cahid 
Yalçın tek.başına Almanlara harb llin 
etmlt rtbi mütem&dlyen Almanya.ya 
hiicum edlJ"or. Trablu.srarb harbinde 
ve umumi harb başlaD.l'ıcmdakl hata .. 
Jarı tekrar etmlyellm. 

CUMHL..ıTl:rı 

. kt• Sonra C\.·den ("ıktım. cltUm. Erlai l"Ü-medik(e Türkiye harbe girmıyece ır.• 1 

Yuııoslav milleti bug[jn Kral 
ikinci P iyer'in doğumunun on al
tıncı yıldönümünü kutlulamakta • 
dır. 

Hatayda Sebze ve 

Meyva Ucuzluğu 

•- Biz artık burada tamamile 
Türkleştik. Kendimize yeni O:ıir va
tan bulduk. Eğer tekrar askeri mü
kellefiyetimi yapmak lazım gelir· 
se, Türk ordusunda bir nefer gibi 
çalışırım.• 

vekayit de &"ÖSterdl, İn.flit.ere bıJ&aribi 
meti harb halini Uin etmek rlbl rli' 
bir kararı vermenin arifesinde pil ı..oJl' 
mentoyu toplarken DomiJuonıarJJJ f}tf 

drada bulunan müınessiUcrl de t>tf" 

şeyden vaktinde ve 1:amaıunda ıı:e tt" 
dar olmuşlar, kendi memJeketle~lllr' 
lefonıa konuşarak cevabJar a ;,sıı 

auavatanın yard.unma icabın~ ood'll 
kO'lulacabm temin ctmlşlerdlr · .. 1 ,,ııı 
sonradır ki Londra bü.kümed oıü.50,.01. 
olarak yeni vHlyete rlrmlf buıuıı !)O • 

.. \.bidin Daver t lddel harbinin hı.saat 
olanu~aeaiını SÖJlÜyerck di7or ki: 
. Almanlar bu muharebede de şiddet 

ırO.leraıete b841adı. Halbuki ı.ar.ı ta
rafın tayyareleri bomba yerine beyan
no.me attYor. Alnıan deniu.ltı Kembil 

Jlk haınlede blr )'Otcu transatlantiğini 

bahrdJ. Bu har bin &iklct merk<·1. i )'İne 

carb <'C1>heslndedlr. Zafer de, hezimet 
de orada taa77iin ede«:ktlra 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel 10nıyor: «Tiir~t ... 

yenin vaılyeti ne olacak?• di1or ki: 
«Bütün Türklerin merakla sorduj'u H&I 
budur, TUrlr.lye, bududlarına dokuaul
madıkça harbe rlrme-z. Müıterlklerl -

Hi.iseyln Cahid Yalçm cVah~iler» ser

levhah bucünkü b&.'ilnakalesinde bir 
Alman tahtelbahrintn blr İnglliz vapu· 

runu batırması üz.erine Jlk ağza ı-eleu 

kelimeııln ş11 olduiunu siiylüyor: Vah· 

tl1er! insanı en çok slntrlendiren, te -

e.ü.r ve pleyana sevkeden ııokta, &o· 

fukkanhlıkla lrtlklb edilen bu clna -

,.eUn haTb bakımından hiçbir fayda&t 
melhuz olmadıiulır.-

vAJttr· 
AslDl Us Avrupada be,-nelmilel bir 

ahli.k rejimi t.ttssus etmedikçe, dtinya 

sulhundan bahsetmek abes olduğunu 

si.ıylüyor. Diyor ki : 

c.G«'en seneye kadar Polonyayı Çe· 

koslonkya aleyhine kullanan ve hatta. 1 
kendi!ii ıtbl müstemleke talebine teş. ı 

• 
vlk eden Almanların bu devleti şimdi 

Avrupa haritasından silmek tein en 

korkunç sllihlarla tizerlne yü.ruıneıl 

kadar ibret alınacak bir Jevha bulu -

nabllir mi'!'• 

Plaj Bülbülleri 
~o.88 

• 
Ferıdun, QOCuklarına her ay 

muntazam para gönderiyor, ço -
cuklarm annesine de ayrıca nafa
ka veriyordu. 

O gün nedense Feridunun içinde 
sebebi meçhul bir heyecan vardı. 
Çocuklarını int defa ııörmüyordu. 
Hemen ~emen her av şurada bu
rada buluşur konuşurlardı. 

Feridun o .ııün çocuklarına ve -
r ihnek üzere yanına fazlaca para 
da alınıştı. 

- Önümüz bayramdır, çocuk -
!ara elbise falan almak IAzımdır. 

Dıvordu. Bunları almağa vakti 
yoktu. Nikıir hazırlığından başka 
işler ~örmek fırsatını bulamıyor

du . 
Çocuk ların a nnesi becerikli

diı· . O alsın . Ben parasını veriyo -
run1 va. 
Dıyordu. 

Saate baktı. 
- Tam dört.. 

' 
Çocıık 'ar ha la meydanda yoıctu. 
İ ·te Kadıköy vapuru geliyor. 
Feridun ayağa kalktı: 
- Belk i bu vapurdan çıkarlar .. 
D iyerek sigarasın. tellendirdi. 
F eridun tahmin inde aldanma -

mı · tı . İlkönce Selmayı. dah a son
ra oğlunu gördü. 

Vapur ivice yanaşınca Fer idun 

Yazan: İskenıler F. SERTELLİ 

<bekleme salonundan: 
- Refik .. 
Diye seslenmişti. I 
Yolcular arasıt>dan koşarak is-

k~leden içeriye giren bu analı ba- 1 
balı öksüz yavrucaklar kalabalığı 
öyle siddetli bir hikumla yarıyor
lardı ki.. 
Onların da babalarını özledik

leri koşuşmalarından belliydi. 
Feridun çocuklarının ikisini de 

kucakladı.. Gözleri yasarmıstı. 
·selmanın: 
- Babacığım ... Bizi unutmadın , 

değil mi? 
Diye bağırması, Feridunun kal

binde bir anda derin bir yara aç
mıştı. 

- Bir baba, evladın ı unutur m u 
yavrum? 

Diye rek, ikisinin de kollarından 
tuttu . 

Köprünün altındak i ınahallebi -
ciye girdiler. 

Refik, babasının sevd'.ği kadar 
vardı. Zeki ıbakışlarile so ~ukkan
ı;lığını muhafaza ederek : 

- Çok •bekletmedik, değil mı 
baba? 

Dedi. Feridun <:evab verdi: 
- Hayır yavrum. ben de şimdi 

gelmiştim. 
- Haydi, cabuk oturalım baba. 

ııu karakolda; sofada l'urduğum ada
mın kayinpederlm Hasan çavu.., oldu -
iwıu öğrendim, çok müteessir oldum. 
Karım Zehrayı hayatımdan, canım

dan daha eok sevbordum.. Ouu bir ya
ba.ı1cı erkeJiıı kolları arasında 1"örün
ce, birdenbire neye utradıtunı anhya ... 
madım. Kan beynime hücum etti, cöz .. 
lerim karardı ve bu cbıayell lşledloı, 

Durqma, mahkemeye celmiyen şa. 
hldlerin de sorl"UYa çekilmeleri lçln 21 
eylüle lallk edilmiştir. 

Deniz Harb 
Okulunda · 

As Teğmenlere Bugun 
Diplomalar Veriliyor 
Heybelideki deniz harb okulunu 

ikmal ederek asteğmenliğe terfi e
den Ye dona nmaya iltihak e yleyn 
ıtnç subaylarımızın diploma tevzi 
merasimi bugün mezkur mekteb
de yapılmaktadır. 

Merasime saat 15 de başlana -
caktır. 

- Ne var? Bu kadar aceleye se
beb ne? 

- Öteki vapurla döneceğiz de. 
- Niçin? .. Babanızla b ir iki saat 

beraber kalmak, konu~ma~ iste
mez misiniz? 

- İs teriz amma, annem kadı -
köyün<ie iskele başında bekliye 
cek. Hava biraz serince .. 

- Anneniz serin hava.dan hoş
lanırdı. Biraz beklese olmaz mı? 

- Olmaz, baba! Annem Konya
da üşüttü ·kendini. Çok öksürüyor. 
Sana mektub yazmış oimasaydık, 
vatagından kalkıp sokağa çıkacak 
değildi. 

- Vah vah. Gece yatark~n bir 
ıhlamurla asprin alsın .. Terlesin. 
Bir sevi kalmaz. 

Rcf k haz'n bir ta\•ı r l a basını 
salladı • 

- Aıınc nlin rah a tsızlı,ğı herkesin l 
b ldie i soğuk algınlığı değil. Kon
yadan harekPtimizden önce dok -
torlar ınuavene ettiler. Heybelide 
oturmasını ta,·s i\·e ettiler. 

Selma küçüktü bu sözlerdeki 
nük teleri anlıvamıyordu . 

- İk gün son ra Heybeliadaya 
ı">ın ıroruz. baba! Oraya da gel
zn ı_\ ecck n1lsın? Senı hep biz m i 
aravaca ~ ı z ? 

Selma bo,;anmanın, ayrılığın ma
nasını da bilmiyordu. Annesi onu: 
(Babanın çok lşi var. Eve gele ~ 
m iyor. Elbet bir gün gelecek .. ) di
re avutuyordu. 

Doktor Feridun kızını k uca~na 
aldı.. 
Yanaklarından Öptü. 

c.pevamı var) 

ihtikar Yapanlar • 

Bizim gazeteye klişe yapan va
tanda~ kullandığı bilmem hangi 
ecza maddesinin kilosunun hemen 
hemen bir mi•li pahalandığını, 
dört yüz küsur kuruşa çıktığını 
söylüyor • 

Kime raslasanız, son hafta için
deki fiat artişlerından bahsediyor. 
Demek ki, ortada, kuru bir iddia, 
bir zan, bir vehim değil, hakikat 
ve hadise \•ar. O da şudur: 

Bir kı>tııı toptancılar ve peraken. 
deciler son si,·asi vaziyetleri fır

sat bilip mütL':ş ve insaf >IZ bir 
ihtikar yoluna sapmışlardır. 

Umumi harbde muhtekirden çok 
çeken bu milletin, bu sefer, alda
tılmasına meydan verilmiyeceğini 
mutlak olarak biliyoruz. İnsanın 
tek maddeli yeni ve hususi bir ka
nun ~ıkarılmasını istiyeceği geli. 
yor. İhtikar yapan asılır! 

Bl!RHAN CEVAD 
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İnselhaym canının sıkıntısından 
vuınruğunu masaya vurdu. El!er 
o dakikada bu haydudlardan biri 
karşısına çıksa, mutlaka heri1i g~ 
bertirdi. 

Bu düşünceler içinde iken, pen
ccren:n kenarında boynunda at • 
kısı bulunan bir adam görmez mi? 
İ.ki mavi göz bankere dikilmişti. 
Müstehzi bir ses sordu: 

- Bonsuvar İnse!haym 
Penceredeki bu adam Templar

dan başka kimse değildi. 
Yahudi !banker, bu sesi duyar 

duymaz birdenbire bayılır gibi ol
du. Çünkü yukarıda uyumakta o
lan kızını düşünüyordu. Bitkin bir 
halde . 

- Paranızı verdhn, daha ne is
t iyorsunuz? Parauızı verdim, be
ni artık bırakınız! diyebildi. 

. Aziz• yavasca odaya girdi, yine 
pence renin kenarına oturdu: 

- Hayır, dedi, paramızı verme
diniz dostum! 

- Nasıl vermedim? Bu akşam, 
bano nasıl tarif ett!n 'zse, o şekilde 
verdim. Bir yanlışlık oldu ise be-

Akdeniz limanları ile denizden 
nakliyatın meneclilmiş olması mü
nasebctile İstanbul - İskenderun 
hattı vapur seferleri de tatil edil
miş -0lduğundan şehrim izden Ha -
taya ve bilmukabele Halaydan da 
şehrimize yalnız şimendiferle veya 
oenub şehirlerimizden otobüsle 
gidilecektir. 

Hatayda yaş meyva ve sebze fi
atları çok düşmüştür. Sevk-0luna
mıyan bu kabil meyva ve sebze
lerden satılamayıp çürümeğe yüz 
tutanlar akşamları den ize denize 
dökülmektedir. 

Almanlar Tavuk Alım 
Satımını Durdurdular 

Tavuklarımızın en birinci müş
terisi olan Almanyanın şehrimiz -
de bulunan ajanları dört günden
beri tavuk alım satımını durdur
muşlardır. Vasati bir hesabla se
nede Almanyaya 60 vagon tavuk 

nim kabahatim dej!ildir. Fakat 
ben parayı verdi.ın. 

Templar, bir hokkabaz ıı;ıL'bi ce
bine koyduğu iplerle bağlı 
banknot destelerini masanın üze
rine koydu: 

- İşte paranız İnselhaym! dedi. 
Tam seksen bin ch>lar! Yalnız bu 
paranın içinden yüzde on k-0mis -
yon aldım. 
İnselhaym önüne konan banıknot 

destelerine ·hayretle bakıyordu. 
Hatta elini ibile sürmedi. Kendisini 
toparladı. cAziz• e baktı. 

- Siz bu paraları nerede bul
dunuz? diye sordu. 

- Galiba siz kaybetmiştiniz. Ben 
de o sırada arkanızdan geliyordum. 
Paketi aldım. Eğer evinize, yan -
gın merdiveninden çıkarak pen -
cereden girmis bulunuyorsam bana 
darılmayınız. Çünkü ıben böyle ge
ce jiınnastikler;.. ,den hoşlanırım. 
Benim parada gözüm yoktur. Fa
kat siz paranızı böyle havaya sar
fedecek ·kadar çok zenginsini? ga
liba? 
İnselhaym daha sapsarı kesildi: 
- Demek bu parayı ... Benim bı

raktığım yerde buldunuz. öyle mi? 
Templar başile cevet• dedi. Fa-

Nakillerini İstiyen 
Muallimler 

İstanbulda ve diğer şehirlerdeki 
ilk mekteb muallimlerinin meşru 
se_bebler dolayısile bir vilayetten 
di,i!er bir vilayete naklolunmaları
nı \stiyenlerin müracaatlarının tet
ıkiki Maarif Vekaletince ikmal o
lunmuştur. Buna aid listelerin bir 
ıkaç güne kadar şehrimiz ve diğer 
maarif müdürlüklerine teblij!i bek· 
lenmektedir. 

Daha "'yanı dlltl<at olan bası i ıet• 
. h ·· kum•ııer mın;t•onların başındaki u .:: stl " 

fıJlll o· kil eden devlet adamlaruwı dt b 
retle herhaaırl bir harbin aletblıl bır 
lu.nurlarken şimdi onların da ıa;b tı•' 
muvafakatle Almanya7a kal11 11 ~rıdtr• 
llne reçllmeslnl lslemlf . olıll• ,.opaıl' 
Bu da rösleri.Tor ki buıriıD /l v rll il' 

•ııJIY ıulhun bozulmuş olması ınes j).ltdl" 
mamlle Alman7anın bo1nun• 1 jpt,. . ,ıııs 1 

ve piliç ihraç ed ilmektedir. Bu tak- mlıı demektir. İnırlltere ve ın ,ı1et1° 
riben 500 b in aded tutmaktadır. paratorıutu meşru müdafaa . .- ııııı•"' 

alnıq, lecavüze ufnJ'an ınulle. ,.,,,ıı 

.. ...... .. . 

Almanların şehrim zidekı alıcı ını ı• 
imdadına koşmak vulles _,,.,,; 

aoentaları elinde külliyetli mile - yohıaa ırltmışllr. ~ 
tarda kesilmiş ve canlı tavuk kal- ı...::.;;;=:..:;:.:;;;::.;;;;;.. ____ -::B. I' 
mıştır. Bunlar Fındıklıda ardiye- Gazla Karışık • l 
lerde muhafaza altına alınmıştır. 

Almanyaya ihracat durmuş ol- Maden Cevheri ,ti· 
duğundan şehrimizde tavuk ve Maden tetkik ve arama ~er •. 
piliç fiatlarının bir miktar düşe - tüsü yurdumuzun muhtel · ırıuJı 
ceği anlaşılmaktadır. Ieri~den 50 ye yakın yerd~~,;adiil 

telif maden cevherlerıııe 1811Ji.e 
derek nümuneler almıs ve J<M'''~ 
göndermiştir. Benzinle ıı.aı per d8 

Sist buton isminde bir ce:V·ırıuıı6 
bulunmuştur. 200 torba nu 
Ankaraya gönderilmiştir. 

kat bu sefer Yahudi kızmıştı. Ye
rinden doğruldu: 

- Budala adam! Diye bağırdı, 
sen bu paraları getirdin amma, 
kızımın idam hükmünü de imza -
ladın. Eğer bu adamlar parayı bı
rakdığım yerde bulmazlarsa, kı
zımı öldürürler. 

Temlar yazıhanenin yanındaki 
koltuğa oturdu: 

- Pek o kadar teliş etmeyiniz! 
dedL 

- Canım, siz ne diye benim işi
me karışırsınız? Sonra siz kimsi -
niz? 

- Ben mi? Ben ıkızınızı geçen 
akşam siı.e gönderen adamım. 

Yahudi şaşırdı ve doğruldu: 
- cAziz,, misin? 
Templar yavaşça başını eğdi: 
- Evet ' ded ı. 

- Evet dedi, sonra kolunu uza-
tarak, yazıhanenin sağ gözünü 
çekti. Amerikalılar umumiyetle 
puro kutularını orada bulundu -
rurlar. Bir puro aldı, ucunu kesti 
ve saşkın şaşkın kendisine bakan 
Yahudinin karşısında yakıp içme
;ite maşladı ve devam etti: 

(Devamı tıGr}. 

- ıJ 
Hatayın Kada.st~~~si~ 
Şehrimzi kacl\ stro mudi.ifııl< uıer' 

Hatay kadastrosunu ya~rn eırıur~ 
bugün şehrimizden yenı rn 1<1"il t 
yetine gidecektir. Orada. tede!ıi sı;i 
pu kayıdlan ve halkın. el~ıı~t. 
nedler dej!iştirilecektır. il'• '~ 
bir mütercim heyeti -~eye b8

• 
fransızca kuyudatı tercu l< old~ 
lam ıştır. Arazi davaları ~ ııısh~e
ğundan Hatayda kadastr'.'./-1 

Birimizin fJerdi d' 
Hepimizin Der 1 

• atı 
Adada Su Tesıs 

Masrafı faıiadıt 
OkgYUfotP 

Ad.ada oturan blr 

df 

yauyor: ~ıa" 

· Fak•'• • 11<' «Adara su reldı. •il sııJ 
olınaia tallb yok. Çıit>•.;. ıe" ; 
eve cetirilmesi içiJl islell p1e&.r~ıı 

1 on o1 sat masrafı poklur· ıeıırllJI' d 

mesafeden eve su1u.n lbll•I· " 
için 90 lira ;.ıenl:Jor. JJ• 1tıur. · 

rl ipin 00 •""' para ev sahible ı:;\I abO # 

Eter Adalard• razl• ,... 1•'1 
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Son 2 4 Saatte 
Neler Oldu? 

Aten ya 
Vapurunun EN SON DAKiKA 

1Harb Türkiyeden t:ı01&10 
Uzaktır Ahmed .M.itad 

(Birinci sahifeden devam) 
Şiddetle inkişaf göö' ermeğe başla
nuştır. Polonyalı!ar Vistülün şar
kında son derece mukaveIT1<1t gös
termektedirler. Burada şiddetli 
ınuharebeler, bilhas.sa süvari ha • ı 
rekatı devam ediyor. Koridorda 
Polonya kuvvetleri, ric'at hatlarını 
kapamağa uğraşan Alman cephe
sinı yarmağa çalışmaktadırlar. 

Leh tayyareleri ve toplan dün 
de 14 Alman tayyaresi düşürmüş
li>rdir. Cenubu l!'arbi cephesinde 
Alman tazyıki devam etIT1<1ktedir. 
Poznan cephesinde sükunet vardır. 

Dün de öğleden sonra bir İngiliz 
i{emisi ile iki Alman gemisi daha 
batmlmıştır. Bu vapurların bütün 
ınürettebatı Norveçliler tarafınqan 
kurtarılmıştır. 

Alman tebliğleri. İngiliz tayya
relerinin Kiyel'i bombardımanı es
nasında beş İngiliz tayyaresi dü -
~Ürdüklerini iddia etmektedirler. 

Dün 38 Leh tayyaresi Berlin ü
ZCrinde bir istikşaf ydpmışlaıdır. 
~eçhul bir tayyare Danimarka li
ınanlarından birini de bombardı-
l!ı.an etmiştır_ . 

$imal dernzi sahilınde Ingiliz 
tayyareleri nehir mansablannda 
buiuhan Alınan harb gemilerine 
bombalar atmışlardır. Almanl111" 
bu düşman tayyarelerinin de ya -
tısını düşürdüklerini iddia etli -
'lorlar. 

Sovvetler 1919 sınıfı ile 1918 sı
nıfının ikınci yarısını silah altına 
Qağırınışl:ırdır. Toplama 15 ey -
lıli ile 15 teşrinievvel arasında vu
ku bulacaktır. 

Dün isimlerini yazdığımız Ro
llıanya, Yugoslavya ve sair mem -
kketıerden maada, İran hükumeti 
de bitaraflığını ilan etmiştir. 

Brezilya ve Venezüella hüku -
llıetleri de bitaraflıklarını ilan et
l!ı4lerdir. 

Bir Oda Dolusu 
Hava Gazı 

(Birinci sahifeden devam) 

diın evinde kerih bır koku hisset
llıi.ş ve bu kokunun tlıavagazi ko
ltUsu olup olmadığını anlamak için 
kıbrit çakmıştır. Kibritin çakıl -
llıas:ıe beraber, odayı dolduran .iıa
\ıa gazi parlamış, Muhsin, karısı 
Ve çocuğu muhtelif yerlerinden 
Yaıımıslar ve hastaneye kaldırıl
ltııslardır. 

AC.IR BİR YARALI 

Evübde oturan Mehmed adında 
birı bir iş yüzünden cıkan kavga 
l\eticesinde ayni semtte oturan 
~.fardiros adında birini ağır surette 
.,taralamıştır. 

Yolcuları .. ---------. -. ___ ,,.. l 
(Birinci sahifeden devam> 

1

1 UçAlman Korsan Gef1?l8l Batırıldı, Alman T ahte -
lislye sandalını yakalamış olan ve b h • l • J B • V Jı "/ " 1 T B f d l 
yine Norveç vapuru t.aratırulan 

1 
a ır erı ae ır .n.aç ngı ız Y apUTUnU a ıT l ar 

kurtarılmış bulunan hır Musevı Londra 6 (A.A.) - istihbarat !antikte tahr!b edilmiştir. Alman hükfuneti, mayn tarlaları 
karı koca iki küçük erkek kardı; nezareti birkaç deniz hareketinin Diğer cihetlıen Alman tahtelba- vücude getirdiğini bildirmiştir. 
şinin sular tarafıOO.an alınıp go- muvaffakiyetle yapıldığını bu sa- Jıirleri birkaç İngiliz ticaret gemi- İngiliz tayyareleri, tarafından 
türüldüğünü gormuş olduklarını bah bildirmiştir. sine taarruz ederek batırmışlardır. Alman gemilerine karşı yapılan ta· 
söylediler. Korsan gemisi haline getirilen İngiliz harb gemileri, muhtelif arruzların evvelce bildirildiğinden 

Felaketten kurtar~ş olanların üç Alın.an vapuru içindekiler .em- mahallerde bu tahtelbahi:rlere hü- daha muvaffakiyetli bir şekilde 
ekserisi, i~lakın makine daıre • niyet altına alındıktan soma At- cum etmişlerdir. cereyan ettiği zannedilmektedir. 
sinın yakınınde vukua gelmış ol-
duıtunu söylemektedirler. 

Mürettebattan Glaskow'lu birisi Yapılacak Yugoslavyada Manevralar 
infilak neticesinde yolcuların yüz- . Belgrad 6 (A.A.) - Yugoslav - I dan verilen haberler, doğru de - ralar yapılacağından muayyen bir 
de 25 inin telef olmuıı olduğunu j k , f be lik ·ı· tt· talim devresi için bir miktar ihti-

yarım ısını se er r ı an e ı - • ğildir ve hakikate uymamaktadır. 
söylemekte ve şunları HA.ve etmek·ı ] yat efradı silah altına davet edil-
tedir: ğine dair ecnebi radyolar tarafın- Yugoslavyada yer yer manav- ıniştir. 

c- Gemide birçok çocuk vardı. p • H [k Dü G LJ K k G 0 J 0 

Herhalde çok fecı sahneler olmuş- arlS a ı n ece na Va OT USU ecır ı 
tur. _ i Paris 6 (A.A.) - Sabaha karşı 1 civarı üzerinden uçmaları ihtimali' gectiğini ilan etnı~~rdir. 

Çocuklar saı;(a soLa koşrak ana : \ saat 1,40 da canavar düdükleri bulunduğunu haber vermşilerdir. 1 Londra 6 (A.A.) - Bu sabah Lon-
larını'. babalrını çağırıyorlardı.: B.~r düşman tayyarelerinin Paris ve Saat 4,10 da düdükler tehlikenin• drada tehlike işareti verilmiştir. 
kızcagız. anasının, babasının oldu-

0 0 
• 

ğüne şahid 0ıau.. . . Berlındekı lngiliz Sefaret Heveti Hollandaya Vardı 
Gene Glasgow'lu dı~r bır tayfa .T 

torpil gemiye isabet eder. etmez, Londra 6. (A.A.)- İstın,barat Holanda hududunda kain. Oldcn- \ giltereye a~det etmiş bulunacak-
bır duman bulutunun gemıyı sar- Nazırı •. Ne".ıUe Henderson ı.e Ber- zeel ıstasyonunu. terketmış- olduk , Jardır. Hepöı de sağ ve salımdır. 
mış bulunduğunu ve bir müddet lındekı Ingılız sefaretının 30 kışı- !arını beyan etmıştir. Bırkaç saat 1 Almanyada bulundukları sırada 
sonra tahtelbahirin su yüzüne çık- ye balğ olan erk.in ve memurini- sonra sefir ve yanındaki'er Rot- . sıkı bir nezaret altına a!ınmı,.lar -
tııtını söylemektedir. nin dön öğleden sonra Almanya - terdama gelmişlerdir. Yakında fn.1 dır. 

ıe:~:;~neyh. ilav..ıen şunları söy- 70 Tay yare V arşovayı Tekrar Bombardıman E tt.il 
•-Neye uğradığımızı anlamadan Varşova 6 (AA.)- Resmen bil- Şehrin üzerine tahriıb ve yangın bir çocuk grupuna isabet etmiştir. 

tahtelbahir bizi torpilledi. Telef <>- dirildFiine göre eylulün dördün- bombalan atılmıştır. Tayyare dafi topları 7 Alman ı 
lan bir kızcağız, bir şezlon,gun ü- cü günü öğleden sonra Alman tay- Tayyare'er bilhassa fakir halkla tayyaresi düşürmüşlerdir. Bun -
zerinde yatıyordu. Bir obüs kafa- yareleri Varşova üzerine b:r akın \ meskun olan mahallere taarruz et- !ardan ıbaşka bir düşman tayyare
sının yansını alıp f(ötürmüştü.. yapmışlardır. Akına 70 bombar- mi~lerdir. 15 kadar ölü ve birçok si de bir ormana dü:şmüştür. Bu 

Dublin 6 (A.A.) - Havas ajan- dmıan tayyaresi iştirak etmiştir. !)'aralı vardır. Mermilerden biri tayyare aranmaktadır. 
sının muhabiri, dün Galway'da ka· •• k 
raya çıkan Athenia vapurunun sü-ı Fransız Halkı Harb Safhalarını Og"' renece 
varisi kaptan J ames Cook ile gö- 1 
rüşmüştür. Paris 6 (A.A.) - Radyo ile aşa- Komiserin İtalyadan bahsetme-

Süvari demiştir ki: f:ıdaki beyanname neşredilmiştir. mesinin sebebi, İtalya hakkında 
c- Athenianın torpillendiğine İstihbarat nezareti umumi komi- söylenecek bir şey olmamasıdır. 

şüphe yoktur. Vapur zabıtanından seri Fransız erkek ve kadınlarına İngiliz ordusundan da bahsetme -
,biri bir teleskop görmüş, birkaç hitab ediyor: nıesi. bu ordunun da Fransız ordµ
dakika sonra da •bir tahtelbahir su· Komiser önümüzdeki günler ve su gibi seferber halde olması, va
yun üstüne çıkmıştır. Tahtelbahir, haftalar içinde size Fransanın hali zivetin mütalea ve tefsirlere mü
Athenia'nın telsiz cihazını tahrib hazırda girmiş olduğu hatlıin saf- tehammil olmamasıdır. Halbuki 
ma•ksadile bir kere top atmıştır. haları hakkında malumat itasına İngiliz donanması seferberlik sta-
BİR ALMAN VAPURU KAÇTI memur edilmiştir. Hiç şüphesiz jını geçirmiştir. İhtimal harbe aid 

Bogota 6 (A.A.) _ 2000 tonluk komiserin bu vazifesi kolay değil- >kinci tebliği biraz tkısa ve muzlim 
Alman Helgoland vapuru Puerto- dir. Bu hazırlık devresinde düş - buJmussunuzdur. Bu teıbl'ğin haki
Colombia'ya iltica etmiştir. Vapur, mana ma!Umat verecek mahiyette tkı.i •kıymetini anlayıp kavramak 
bir İngiliz harb gemisi tarafından haberler neşredilmiyecektir. için onu 1914 tarihli ilk tebliğ ile 
takib edilmekte idi. Baş kumandan tahşidatın ve mukayese ediniz. Bu tebliğler sulh-
428 YOLCU tRLANDAYA GELDİ seferberliğin pek mükemmel ol- cuyane mesaimize devam ederken 

Dırblin 6 (A.A.) - Atenya yol- duğunu söylemiştir. bir sürprize yakalanan bir mille-

tin tebliğleridir. Bu tebligler ayni 
zamanda nerek taarruz ve gerek 
müdafaa icin zaruri olan her şeye 
malik bulunan, hud~dlarına hicbir 
noktada tecavüz imkanı mutasav
ver olmayın, liifla Yakit geçir -
miyen bir milletin tebliğleridir. 

İngiltere ile Fransa arasında bir
lik tam olduğu bir devrede yeni- j 
den harbe girmiş bulunuyoruz. 

Düsman hakikaten çok büyük- ı 
tür. Onun fena vicdanı kendisine j 
her tür! ü silahı kullandırmaktadır. 
Su halde harbler tarihinden istid
lal ederek onun hezimete mah -
kUın olduğunu söyliyebi!iriz. 

• cularından kurtarılmış olan 428 R [ A b 1 V ld [ ' 0 

kişi dün İrlandada kain Golay'a UZVe ffen ffl argonun ın.a lTl ması ISfenlyOT 
gelmişlerdir. Bunlarduı on ikisi Vaşington 6 (A.A.) - Ruzvelt rarla istemektedirler. yardım edilebilmesi için silahlara 
ağır surette yaralıdır. Birçokları tarafından bitaraflığın ilan edil - Nevvork Herald Tribune gaze- konan .ambargonun biran evvel 
da vücudlerindeki yaralardan mesi üzerine bu sabahki ııazeteler tesi, Almanyaya karşı giriştikleri kaldırılması liizımgeldiğini yaz -
~u~ta::a:~v~r~~~ ;:ı~,:~: bitaraflık kanununun tadilini ıs- mücadelede İnl(iltere i:le Fransaya maktadır. 
t~ 0 1an ~'?'erikalı bir talebe torpi- Amerikan VapurlarınaZırhlılar Ref aket etmiyecekl 
im gemınm baş tarafına tam ısabet 
ettiitini gözile görmüş olduıtıınu 
söylemiştir. Ateny& mürettebatının 
söylediğine göre torpil 800 ila 1000 
vardadan atılmıştır. 

etmiveceğini bildirmiş.tir. 1 ticaret yollarını takib etmelerine, , 
ve geceleri bütün ışıklarını ya -

karak sefer etmelerine karar ver-
diğini söv !emiştir. 

(Başmaka~deıı Devam) 
Polonyayı ezebilmesi çok çetin ve 
uzun bir dava olduğu gibi ayrıca 
Fransa ve İngilterenin kat kat fa
ilı: hava, kara, deniz kuvvetlerinin 
tazyiki karşısında kuvvetlerini 
başka başka cephelere tefrik et
mesi mümkün değildir. Almanya, 
tekbaşına ancak bu üç devlete 
karşı kendi maddi ve manevi kuv
vetlerinin tamamını ortaya ko
yarak mücadeleyi idame etnıeğe 
mecburdur ve bu defaki harb talil 
Kayser zaınanma nazaran kendisi 
için daha müsaid görünmemek -
tedir. İtalyanın bitaraflığı henüz 
vüzuhsuz bir bitaraflık olmakla 
beraber İtalyanın kendiliğinden 
ve istiyerek bir harbe gireceği ve 
bilhassa bu harketinin İngiltere 
ve Fransa aleyhine müteveccih 
bulunabileceği şimdilik pek la • 
savvur edilcınez. 

Harekat Henüz ilk Safhalardadır 

Vaşington 6 (A.A.) - Ruzvelt 
matbuata IJ:ıeyanatta bulunarak 
Amerikalıları Amerikaya getire -
cek olan Amerikan vapurlarile 
şileplere .barb gemilerinin refakat 

Nfumaileyh Amerika hükiıme -
tinin, gemilere Amerikan bayrağı 
resmolurunasına, gemilerin mutad 

Polonyanın Hükumet Merkezi Naklediliyor 
Varşova 6 (Hususi)- Bura me-1 kümet. merk~zi başka ;\ıir şehre ı !arı da •. bu tedbiri haklı göster -

Bu takdirde de Akdenizde em
niyef ve i:;tikrar devam edecek 
demektir. Yugoslavya, Romanya, 
l\oıac-.. ... ·&.3ınn n blLaraııık.ıarını ilin 
etmeleri pek ziy~de dikkate ~a
yandır ve .. hu meınleketler esa· 
sen Almanyanın billıa .sa son yd 
içindeki tedhiş hareketlerinden 
ürkmüş vaziyette bulundukları 
için Almanyanın lehine herhangi 
bir suretle harbe müdahale etme
leri beklenemez. Hele, Balkanla -
rın bilaraflığı ve Roınanyanın 

Macaristan - Yugoslavya ile bir 
·ademi tecavüz paktı imzalamak 
hususundaki teklifini tazeliyebil
mek kararını verntiş olnıası bu 
yolda günün en şayanı dikkat 
mevzuu ve kararıdır. Bıı paktın 
Um:ası ile üç devlet arasındaki ih
tilaflar ve ekııdiyet davaları or
tadan kalkmış ve haricden gele
cek tecavüzlere kar~ı da bir sed 
kurulmus olacaktır. Bütün bu 
"'aziyetlerde netice itibarile Tür· 
kiyenin gerek Balkanlar, gerek 
Akdcnizdeki vaziyetini kuvvet -
lendirmei:e yarar olmakta ve har
bi memleketimizden çok uzak bu
lundurmaktadır. Birçok defalar 
işaret ettiğiıniz gibi Türkiye ya 
doj;rrudan doğruya bir tecavüze 
maruz kaldığı vakit harbcder, ya
hud ittifak ve taahhüdleri harb 
etmeyi icab ettirdiği zaman, bu 
taahhüdlerimizde Balkan birliği 
akidlerinden herhangi birinin bir 
Balkanlı devlet tarafından teca
vüze uğranıası veya Akdcnizde 
harb çıkması ve emniyetimizi teh
did etmesi gibi şartlara bağlıdır 
ki, bugünkü vaziyette bu icablan 
harekele geçirecek hiçbir hadise 
de mcvcud değildir. Ancak, hü • 
kfünet her ihtimali muhakkak ki, 
daima gözönünde fbulunduruyor 
ve her tür!ii ihtiyat ve teyakkuz 
tedbirini Çok daha evvelden al • 
mış bulunuyor. Bu itibarla Türk 
efkirı uınunıiye'iİne \'e n1illctine 
düşen vazife emniyet ve huzurla 
hadiselerin istikbaldeki inkişafını 
takib etmek ve sükfııı içinde gün
lük işleri!e meşgul olnıokhr. Ve 
nihayet lıerşeyin başında mukad
deratımızı emni~eet. guru·ı-, inan 
ve imanla kendisine \.'e kararına 
raptettiğinıiz Şef, bu milletin ına
kUs taliini yenen İııönü'dür ,.e .. 
Atatürk'ün İsmeti'dir. 

(Birınci <alıifeden deı:am) 

oJduöu için, Polonya sanayı mer -
It<!zlerini tahribe devam etmekte 
Ve halk arasında panik tevlid et
llıek için de şehirleri bombardıman 
etnıektedirJ.er. A:hali zayJatı oıl
lllakla ıberaber, o kadar mühim 
dtği!dir. Şimdiye adar harekat 
Uc mıntakada cerevan etmektedir. 
Birincisi yukarı Vistül rruntaka-
1tQır ki, burada muharebelerin bil-
ıı.sa şiddetli olduğu anlaşılıyor. 
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Buraları kömür ve sanayi merkez
leridir. Burada Almanlar hudud -
dan 50 kilometre kadar Polonya 
topraklarına ilerlemis bulunuyor
lar. Karakuvi henüz Polonyalıların 
elindedir. 
Gaı·bdoı gel"n Alm.:ın kuvvet -

le;i de Varta nehri boyunda iler
lemeğe çalışmaktadırlar. Alman -
!arın Pozen müstahkem mevkiiııe 
henüz taarruza kalkmadıkları an
laşılıvor. Bu vaziyet Polonyalılar 

Yvan: M. SAMI KAKA:l:ll.L 

İmparator Kardinali Dinledi, 
Türklere Hücuma Karar Verdi 
ll.umelihisarının jnı;asına 145 

Benesinin nisanında başlanmıştı. 
A.?ustos ayının ortalarına doğru 
laınanılanciı. 

liazreti Fatih, kale bitinciye ka
dar başında bulundu. Amele ve us-

lıl•larla beralber kazma kürek ça
ştı. 

~ lea!e bitip toplar yerliyerine 
Onduktan sonra; Hazreti Fatih 

~<ı·ını iki ağustosta Rumelihisarını 
~rketti. 
İmparator Kostantin, müthiş 

ha ınının teveccühünü celb için, 
~\·veıa kalede çaiışan ameleye eı
~k ~ôndermeğe başlamıştır. 
lnıparator, daha doğrusu ne ya

Qilcağını saşırmıstı. Hazreti Fa -
~he karşı gelemiyordu. Muslihane 
·r surette hareket ediyor. Padi

••hı kırmamağa çalışıyordu. 
t Fakat bir gün kardinal İzedur, 
llıParatorun huzuruna dahil ola

rak şu voltla şikayette bulundu: 
i - Haşmetmeab1 • Türkler kaleyi 
tıııam ederlerse Kostantln sehri 

tehlıkcye girecektir. Binaenaleyıh; 
bunlara yardımdan ziyade karşı 
koymak lazımdır, dedi. 

İmparator, kardinal İzidorun 
fikirlerini kabul ediyordu. Lakin, 
padişaha karşı koymak müşküldü. 
Kardinale cevab verdi: 

- İyi amma; biz ancak Bizansı 
kalelerimiz içinde müdafaa ve mu
hafaza edebiliriz. Harice çıktp 
Türkler üzerine saldırabilir miyiz? 

- Kuvvetlerimizi kaleden dı -
şarı çıkarmağa lüzum yok .. Bir kı
sım kuvvetlerimizle civar köylü -
leri teslih edip Türklerin taş ocak
arına ıkireç kuyularına ve amele ta
bqrlarına hücum edebiliriz, dedi. 
İmparator kardinalin tklifini ka

bul etmiştir. Fakat; Notaras buna 
-muarız kaldı. Ve şu yolda idarei 
kelam eyledi: 

- Haşmetmea:b! Türklere fırsat 
vermiş oluruz ... Mukılbil taarruz 
hakkına sahih orurlar ... Sonra köy
lerimizi yakar, yrl<arlar Hıristi -
yanlık namına sizden rica ederim. 

hafilinde söylendiğine göre, ihti- nakledılecektır. Alman tayyarele- mektedır. 
yati bir tedbir olmak frzere, hü- rinin devam eden bombardıman-

.lısabına müsaittir. 
Koridordaki muharebelere ge -

lince. en son gelen haberlere ba -
·kılırsa: koridor _kapanmıştır, şarki 1 
Prusya ile garbı Prusya bırleşınış
tir. Vistül boyunda şiddetli muha
rebeler olmaktadır. Daha birçok 
11ünler Almanlıırın ·burada çarpış
roağa mecbur kalacakları anlaşı -

bu fikrınizi geri alımı.. ı 
Papanın meşhur kardinali işi 

.körüklüyordu. Notar.asın fikirleri
ni cerhetti ve asabivetk! bağırdı: 

- Ha<metmcab!. Notaras cenab- 1 

!arı bizi Türklere mi satmak. is -
tiyor? .. 

Notaras, kardinalin bu asabiye
tine. ayni şiddetle mukabele etti: 

- Rum halkını. durup durur
ken katoliklik nam ve hırsına fe
da ettiremem. 

İki hasım İmparatorun huzurun
da dehşetli münakaşaya girmişti. 
Nihayet; İmparator kardinal İzi -
dorun fikt1nı .kabul etti. Türklere 
taarruz etmeğe karar verdi. 

Birdenbire İmparatorun siya -
seti değişmişti. Türk amelesine er
zak veren İmparator. şimdi Türk
ler üzerine gece baskınları yapı -
yordu. 

Hazreti Fatih; Bizanslıların bas
kın hareketlerini kırdı. Fakat ka
leyi sükunetle itmam için daha 
ileri varmadı. 
İmparatora haber yolladı. Ta· 

arruzların önünü almasını istedi. 
Kostantin dragajesi yine Bizans 
kurnazlığına yaraşır bir cevab 
vermişti: 

- Ahali, kendi kendine galeya
na gelmiş !bulunuyor .. Önüne ~eç
meğe salışıyor.uz. 

Bu, taarruz işinde Halil Paşa -
nın da par.mağı vardı. Hazreti Fa
tih her şeye agah idi. Fakat, siya
seti ve durendişliği elden bırak -
mı yordu. 

'liizanslıların taarruzları çoğaldı. 

(Devamı 110r.I 

lıvor . yük muharebeler ·baslamamıştır. 1 

Gurülüyor ki, Polonyalılar anu
dane mukavemet ediyorlar. Yıl -
dırım harbi tahakkuk etmemiştir. 
Bütün bu muharebelerin kat'i ne
tice üzerine müessir olamıyacak
ları süphes'zdir. Henüz kuvayı kül
liyeler karşı karşıya gelmemiş, bü-

Garb cephesindeki vazivete ge- J 

lince, müttefik devletlerin taarruz 1 
istikametleri hakkında henüz bir 
şey bilinmediği gibi, harekete de 

J?eçilmiş değildir. Yalnız tayyare
ler Alman sanayi merkezlerini 
bombardımana devam ediyorlar. 

ETEM İZZET BENİCE 

* Be'ediye, sipariş ettiği arozöz
lerin harb vaziyeti dolayısile ge
cikmesini düşünerek, bunların da
hilde imalim düşünmektedir. 

:okma edecek; vahşi, kudurgan bir atılışla üzeri
me çullanacak gibi bakıyordu. Bilmemnasıl oldu? .. 
O sırada birdenbire dışarıda kuvvetH ayak sesleri 

oldu: 
- Bırak kollarımı geliyorlar ... 
Dedim, bileklerimi §iddetle çektim. Ayak se

sinden ve söyleyişimin şiddetinden sakındı, haki• 
katen bileklerimi bıcaktı. 

- Derhal buradan çık git... 
Dedim. Saniyelerin içine sığabilen bütün bu 

Jıliı!iselerden sonra, kinle hırsla dişlerini sıkarak 

tepeden tırnağa beni süzdü ve tek kelime söyle • 
m~en oradan çıktı, gitti. Ömrümde ük defa böyle 
bir .taarruza uğradım. Ne cür'etle, ne taşkın hla 
\'e tecavüz?.. Hayret ediyorum. Anlaşılan Nedim 
Bey Nazmi Efendi!• çoktan beni gözüne kestirmi§ 
te faı1anda değilmişim! 

Fakat, niçin bunu böyle kaba bir dağ adamı 
gibi yaptı? Ona bir türlü akıl erdiremiyorum. Söy
lemek. Dökülmek, açılmak ve .. Sevmek için bin 
türlü yol ve tedbir varken birdenbire böyle bas • 
kın ve tecavüze kalkmak ancak bir cinnet nöbeti 
sayılabilir. Her halde, ben onu deli etmediğime, 

deli edecek bir şey yapmadığıma kaniiln. Demeli: 
ki, o çoktanberi benimle meşgulmüş, renk de ver
miyor. açılmak için fırsat bekliyormuş. Telefonu
mu dinleyince birdenhire: 

Meseleyi hemen halletmeli ... 

Kararını verdi, ve .. Böyle yaptı! İyı, amma .. 
Bu da delilik! Sonra, ne de olsa böyle yapmaması 
lazım gelen bir adam. Benim hoşuma gitmiyor, 

fena halde sinirime dokunuyor filıi.n amma, küçük
tenberi paşanın yanında büyümüş, Oksfordta oku

muş. İncelmiş, muıt§eret hayatının inceliklerini bi
lir; frnnsızca, ingilizce ve türkçeyi alla lisanı gibi 

öğrenoniş, centilmen bir Mısırlı. İhtimal bütün bu 

meziyet sayılabilen şeylerde bir insan ruhundaki 
kabalığı, vahşiliği, hoyratlığı lüzumunda gidere -

miyor; yaradılış daima hüküm ve kudretini mu -
hafaza edebiliyor. Fena yaradılışlı bir adamın, bü

tün :htimamlara ve tahsiline rağmen her vakit için 
fena kalafıileceğini kabul etmek lazım. 

Maamafih ne de olsa bu herifi affetroıyeceğim. 
O, gaiiba beni de Abuk Paşasının bir başka tür -
lüsü zannediyor. Paşayı kısmış, kıvırmış, avcunun 

içine almış. Beni de kendisine ramedebileceğini, 
s;nsi bir irade ve idare ile tahakkümünün esiri ya
pab;ıeceğini sandı! Nihayet paşa. servet, para v~ 

bütün bu menfaatlerde beni bir hadde kadar tu
tabilir. Paşaya w sel"Vete mağhlb oldum, fakat, 

e•ir olınaJıml" 

(Devamı vıu) 

Efendınııı 
Şarapları 

• 1 1 Nakleden: Seliimi İzzet , __ _ 
Şarabcı Leonldasın deposuna, Mar ... 

sllJ'adan şarab fıçılan celdi. Fıçıların 

üstibule cA. Mlthat. İstanbul• yası ... 
lıydı. 

LeonidAsın ki.tibi edebiyat mf'raklısa 
bir rençll: 

- Usla dedi, Ahmed Mlthat Efen
diJ'e f&Rb 7olla.mqla.r •. Kaç okka v&rt 

- Bq bin okka kadar var.. Blr 
insan bu kadar prabı neyder? 

- Ne yaparsa yapsın, bn bize ald 
dejil. Bia kendlslne şarab celdlğ'inJ ha· 

ber verelim. Ne olur. depoya bizzat 
celse de yuzü.nu ı-önem .. 

Ahmed !\llUıat ı.:rendinin evine blr 
mektub yolladılar, hıt!ter '\'erdiler. 

Erlesl rünü depoyo "'!ithal Efendi
nin kahyalaı ından blri c-eldl, blr mlk· 

lat şarab alıp rittl. 
Ertesi cu.nu yine celdi. Her tUn l'e· 

llyor, bir miktar p.rab alıp l'idi.fordu.. 
Şarabcı da, ltitlbl de Ahm•d 'lflthal 

Efendiyi coremediklerlnc uzuluyor -
lardı. 

• •• 
AIU ay sonra blr ciııı depoya kılıit 

kıyafeti dlizgi.m bir zilt geldi: 

- Marsilyadan A. 1-'titbat namına ce· 
len şarab fıçılarının sahibb'im. 

Depo sahibi yeri.uden fırladı: 

- Bayurunuı; efendim. Adınn. ne· 
dlr! 

- Ali Mllhal. 
- AH MJthat mı!. 
Şarab deposu sahibi sarardı, sende· 

ledl. Kekeledi. All MtUıat şiipheye düt· 
tü: 

- Ne o, yok.sa ıarablar kazaya mı 
ulra.d.I! 

- Hayır .. Yani evet .. Fıçıların Us ... 

timde adresiniz; 1oktu. 
- Fıçılara. benim detti, sizin a.dre

slıtiı; yazılır. Siz buyuk bir deposunuı:. 
Ben her zaman İ.stanbu.lda bulunma· 
dıflm icln, perakende satacatım. Top· 
tan şarabları sizin adresinizi \'t.'rlp ıs· 

marladım. 

- Sormayın feliketi. 
- Nedir felilıet olan? 
- Bil"medik. Bari fıçılara Ali Mit· 

hat diy" yar.saydılar. 

- Ne olmuş canım? 
- Ben şarablar Ahmed Mlthat E • 

fendiye gönderildi sandım. İstanbulch 
hattl J"eryüıünde blr tek Ahmet 'Mit· 
hat Efendi vardır. Kendisine yaM.un 

- Şarabları aldır!. 

- Hepsini deJil, bin kilo kadar kaldı. 
- Ahmet Mllh&I Efendiye aid olnu 

yan blr maJı Ahmet ~lithat Efendbe 
verdiğiniz lcln sizi dava edecellıu. 

Ali Mlthal Erendi rıııı. 

• •• 
Şarabcı Leonlclas -lamışlL Arlık 

Ahmed Mithat Efendiyi itham ediyor
du. Kitlblne baJırı7ordu: 

- Bu ne biçim muharrir!. Kendine 
ald olmıyan şarablara sahlb çtkı7or. 

- Hiç detll, ıarablarrnız reldl, r•· 
llp alınız dlye J'az:dınu, o da rellp aldı. 

- Almamahydı. Binlerce kilo şarab 
ner~en celdl diye insan blr kere sor
maz mı?. 

- Neden sorsun? Hediye ırelmif ola
bilir. 

- u.,. bin kilo '"rab hediye relme... 
- PekAli da sellr. Durnnca iyile-

şen bir meli. 
- Peki amma alta ayda bin kilo şa ... 

rab içmedi ya bu adaJl'L 

- Bunu bilmem. 
- Ben ötrenecetlm. Ben de ondan 

dava edeceflm, o uman SÖJ'llyecell. 

• •• 
Ali Mithat EfendJ şarabcıdan, şarab-

cı AJımeı 1\1ltbat Ercndlnden davacı 

idi. 
:\l~ele anlatJtldı. Ahmed Mithat E

fendi kıihyasına bu işin ne olduiunu 
anlamasını soylemiş. adam da iı.1 an
la71p dinlemeden f&rabları tekmiş, fa· 
kat Mlthat Efendi7e: 1toklatmamısb. 

Fakat kih7a11 da mahkürn tdeme
dller: 

- Ben aldımsa efendim namına g-e
len şarabları aldım, benden ancak e· 
fendim dava açabllir: dedi. 

Leonldas Efendi7i, Ati 11U:.at Efen
diye bin okka ••rab taı;mlnine mala -
k.Um ettUer. 

Leouldu Efendi buna 7anmıyordu. 
O merak.taydı. Altı ayda bin kilo tar•b 
içilmesine lmkin yoktu. Şu h.alde kih· 
ya satmış olacaktı. 
Kihyayı buldu, rica etU; 
- Allah a1kma söyle. bin kilo .-ra.bı 

ne :raptan? 
Kihya &"illdU: 
- :Wersk ettlfiıı te:Ye bak, bir okka 

şaraba mukabil yU.• dirhem rakı alıp 

icUm!. 

5 l\.işi Zehirlendi 
Bakırköy ·bez fabrikasında ca

lısan be~ amele dün zehirlenıne a
laimi göstermişler ve derhal has
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmışlardır. Yapılan muayene 
neticesinde bunların yedikleri ye
mekten zehirlendikleri anlaşılmıs, 
artık yemekler tahlile gönderil -
miştir. 
Mahkeme Reisleri Toplandı 

Yeni İstanbul adliye teşkilatının 
tatbiki hakkında görüşmek üzere 
:ıtı sabah Müddeiumumi Hikmet 

\ 
onatm reisliğinde büyük bir içti
ma yapılmıştır. 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat Veteriner !akül
tesine kız ve erkek, Or:nan fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, pır 
ralı yatılı ve yatısız t1lebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşa
ğıdaki iartlara uy>nak gereklidir. 

1 - Tür;c tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk 
imtihanını vermiş bulur.mak, (Türk liselerine muadilligi Maarif Veka
letince tanırunış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur,) veya 
Üniversite veya yüksek bir mektep mzunu bulunmak şarttır. 

il - Univ~sitr ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tah
sillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük 
!tarar verir. 

III - Er.stıtüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 
yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

JV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak
kında tam kşekküllü bir hastahane raporu ltızımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya Ziraat, Orman, Vet61ner müdürlüklerinden tedarik 
olunur. Bu nüruunrden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 
sağlık ve ldğlumlık mu&yenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği 

beden ltab~tini gö~teremiyEnlerin Enstitüden ilişiği kesllir. 
Vl- Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj göı-

meye mttburdur. Bu ııtai ıılhayetüıde talebe imtihana tabi tutulur. 
Stajdan aonra talebenin Enstitüde nazari olarak derslere devam 

edebilınm için bu imtihanda muvaffak olması prttır. Staj müddetince 
lalebeye SO lira aylılt verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte ll"'!s
terllir. Stajyer talPbenin yemesi ve içmesi de Enstitüce temin edildiği 
takdirde ltendi$ine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden staj veya okuma devresi içinde heı 
ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlar
dan veya cezaeı; çıkarılanlardan hükfunetce yapılan masrafları ödiye
cekleri hakkında, ver'lecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir ke
faletname alınır. Enstitüye girmek ıstiyenler, yukarıda yazılı sağlık ra
porundan başka bse ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin 
ve nüfus tezkerel~rini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal ka
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DID mioil name :rıl 

ve aam N.aı 

Sakine Fehmi 
Kiraç 
Mehmet EUıem• 

Mehmet Ethem 

İsa ve la 

Meliha 

Hayri Özer 

Çorap imalcisi 

Kahvehane 

Kahvehan11 

Gömlekçi 

Attar 

Kasap 

Mehmet Hulfisi Çevik 

Baha Pınu 

Hıfzı Dağdev İren kahvehane 

Cemal Jldırbaşı Ahçı 

H. A B. Abut ban 32 

• Abacılar 1 

• Abacılar 1 

• iMesadet han ~ 

• Balıkpazan 26 

• Tahmis 1 

• • 8/7 

• Abacılar 13 

• 

> • 1 

-
" • 13 

90.00 

315,00 

315,00 

79.13 

180.00 

855.00 

420.00 

162.00 

315.00 

111.00 

%40 

%35 

%30 

%25 

%25 

%35 

ı%Q.6 

wı:ı.8"4 x. 
517 B. 
4.63 K. 

91 B. 
82 c. 

98.17 K. 
19.63 B. 
9.82 K • 
1.96 B. 
1.77 c. 
0.73 K. 

16 B. 
13 c. 

150.50 K. 
30.10 B. 
43 K. 
09 B. 
3.11 K. 

62 B. 
56 c 

23.26 K. 
4.65 B 
4.19 c 
ö.66 K. 
1.13 B. 

•iktan 

00 21/22 938 

"%15 15/30 938 

43/l 938 

%15 20/24 937 

%15 7/25 937 

22/23 938 

26/21 938 

%15 6/25 938 

%Hl 3/26 937 

6/25 938 

Hocapaşa nıaliye Ştlıbesl mükelletlerinaen olup yukarıda adı, işi ve ticaretgah adl'es!eri yazılı şahıslar 
terki t!earetle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe saliihiyetli bir kimse de göstermemiş ve yapılan 
araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında göstrilen yıllara ait kazanç, buhran ve yüzde 
:zamlarını havi ihbarnamelerin bizz zat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun l O ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilAn 
olunur. (6988) 

SAÇ EKSIRI 

Komojen 
Saçlan beeler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül-
meııini önler, kepekleri-

ni giderir • 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 
_ ... _.._ 

Pendik Belediyesi Tahsilat Komisyonundan ~a 
Belediyemzie meraldbi bahriye resminden 314 lira 23 kuruş bO~ 

Mürvelin Boran ve H. Bendasat mezkU.. borçlanru 4/9/900 pazat uı· 
günü Mürvetin Boran belediyemize tediye ettiğinden komisyonulll yr 
ca Pendikte karye civarı mevkiindeki Mürvettin Boranın tarlasına ğl' 
pılan taki.bat kanunen sukut etmişolduğw'ıdan satış yapı!amı:P'8 

nın alakadarana malfunu olmak üzere ilan olunur. (6502) 
ltdını a,ı raporun.ı orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler /=================================...,=======-
hakkındaki ehlıye+.namelerin! iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu Çatalca Hukuk Hakimliğinden: 

bir diJeJ;çe ile ve 6 ta.:ıe !otoğrafla birlikte doğruca Ankara Yüksek Zi- İstanbul B 1 d" . İlanları Hadımköyünden Hasan kızı Ka- Yatıh, Y..tısız - Kız, Erkek 
raat Enstitüsü Rel<törlüğüne müracaat ederler. Talipler dilekıçelerinde C C JYCSJ milenin kooası İzzet aleyhine aç-

hangi fQkül.eye kayıt olmak Jstejjklerini bildirmelidir. tığı ihtar davasında hzetin .ika- YÜCE ÜLKÜ LİSELERİ 
r 

IX - l'ulstiz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukar- lık M\ıbammea metgmıının m~ul bulunduğu 
&ki maddede y::.zılı evrak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteber değil- teminat bedeli kaydile davetiyesinin bilıitebliğ Kayıd muamelesine başlanmıştır • 

· 146238 Q936500 !Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 131000 · d ed"l · b" ı- 141 Adres: Ç.n..,.ıkapı Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 
dir. • • ıa e ı rnesıne ınaen usu un j ll.iiiıiil.;.ıiı.mc-;;m;-s ;;;;;..;.~;i~.iiim;im.iimm;mıİıııİm•--: 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede ldlo süt, SOOOO kilo pastörize ve 625 kilo yoğurt ve müteakıb maddeleri mucibince 
3191,25 .ı550 00 Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 92500 1 7azılı vesikalarla vaktinde ba§ vuranlar arasında pek iyi veya iyi dere- • davetiyenin gazete ile i:iını ve 

kilo dağlıç eti 
celi ve Fen A.olundan olanlar t6cih olunur. bir nüshasının mahkeme divan - ı 

XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni Muhammen bedelled ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ; 1 D l t D 11 İ l t U ın 
1 İhal 8/9/939 hanesine taliltile müddeti iliının 1 ev e e •. ı .yo arı ş e me mu k b 1 dil k t 1 be ·1 lm k ·· be dir işler ayn ayn kapalı zarf eksıltmesine konu muştur. e 1 

a uxrre ecce e ~ t ye şlamı o a uzl er~ d ş se~~· . Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Bclediye in.de Daimi Encümenin.. on iki gün olduğu karargir olmak-, Müdürlügw Ü İlanları 
- evapıseyenerayrıcapu gonermeıır. )c1.e 1 akt Şartn 1 Zbt M eı· M .. d .. 1 ..•.. kl · l "dd !ehiz t· hk ----

XIII B 15/ 
• to 

1939 
t ·h· d 1,.1.. 

30 
yapı ac ır. Sın(' er a ı ve uam at u ur ugu a emın- a mu eaa y ze ın mu a e- -

- aş vurma zamanı agus s arı ın en ey u un .. .. . . . . . . 1 1e ı 1 
.. _ . .. . de gorülebı!ır. Taliplerın ıl.k ternınat makbuz veya mektu.b an 1 me günü olan 13/9/939 perşembe Muhammen bedel, muvakkat teminat ve liste numaralari e nıı 

uncu gunu akşamına kadardır. Bun dan sonrakı muracaat!ar kabul edil-12490 lı k .. h 1 ak! k 1 rll ih 1 gıı · 
(3705) 16167) numara anuna gore azır ayac aır apa ı za arını a e günü saat 14 de mahkememizde 

1 

tar ve cinsleri aşağıda yazılı malzeeme 12/10/1939 Peıtjembe ··ıet' 
mez. - günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (6702) bulunması ilan olunur. saat 15,30 dan iti.baren liste sırasile ve ayrı ayn ihale edilmek 11 

ll••••••••••••••••••••ı••••••• -------------------------- kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 1 te-

E K Z A M 1 N I• t b J D ff d J ...., d •••••••••••-- Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı ınuvak.kn 5881 s an u e er ar ıgın an: ı · minat ile kanunun tayin etti~! vesika18'l"ı ve tekliflerini ayni ııun 
Yalak, yemek ve çalışma o-

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ·ndC~• Adet heberının Mubammee 
Ekzamanın ilacıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Keşıf ~e şAitnamesi mucibince idaremizin Kabataştaki İnhısar

lar binasında yapılacak tamirat işi kapalı zar.f usulile eksiltmeye kon
mu§tur. 

lI - Keşı! bed~li (20.027) lira muvakkat teminatı 1502.02 liradır. 
III - Eksiltme Jl/IX/939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le

vazım ve muvayaat eubesindeki Alın komisyonunda yapılacaktır. 
IV - ŞarLoamelC'r her gün Levazım şubesi veznesınden ve İzmir, 

Ankara Bll§mücürlül:!erinden (100) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanwrl 
vesailı:le % 7,5 güven:re parası makbuzu veya banka temmat mektubu
nu ve ş:ırtnamenln CF) fıkrasındaki vesaiki ihtiva edecek kapalı zarf
larını ih•le saaı.nd<'n bir saat evvel mezkür komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilındı: venr.e kri ilan olunur. c666J. 

.No. 77 Yazan: RAintl YAGlZ 

·zaklarda Acaib Bir· 
elkenli Görünmüştü 

<Y .. rhisar», Burnunu, İskele Baş Omuzluğunda 
1.. iörünen Bu Yelkenliye Doğru Çevirdi 

ı.uı.ralın em.rın i . 15 d.ıkiKa 1 
sonra, Yarhisarın rfJrmnra ııda 

sından açılı.şının bir buçuk saat 
arkasından Samsun ve Taşoz wr
pidoları da hareket etmişler, Sı

livriye doğru yola kC'yulmuşlar· 

dı. 

Ziya kaptan g ır nin rasıdlarını 
faz'alaştırmış. Herkese denizi k nt 
sol etmelerini emretmiş, kend si 
de dürbünü elinde, ufltu tıöz ö -
nünde bulundura bulunıra Yar-. 
hisarı bütün sür'atilc Sil.vriye 
doğru u_çurtuyordu. 

Btr •buçuk saat suren yol, mü -
rcttcbatın heyecanlı konuşmaları 
arasında 'hiç farkedilmeden alın
nıı.ş; sn:vri uzaktan bir çizgt ha-

'ine· görünmeğe başlayınca Yar
hisar zabit ve miirettebatının ~z
lerı açıklara dikilmiş, herkes tah
telbahiri görmek; süvariye ilk 
d.:ıa ~aıber. v~rme~ gayesile bü - 1 
tun dikkatını gc z..erinde top.a -
mıstı. 

Yarhisar Sılivriye. 7 mil kadar 
yaklaştı. Prova serenınln çanak
lığında duran rasıd yüksek sesle 
ku>-andana rapor etti. 

- İskele başomuzluıtumuza, üç 
mi. mesafede bır yelkenli görü -
nüvor-. 

Z va kaptan dürbünü söylenılen 
ist kamete çevırdi. Adeocd ve! -
kenlinın b!r hayli belirdiği: , gör
dü. Mesafenin uzaklığı velkenliyi 
tamamen teşhise mü§J!id bulun -

muhammen tutarı dalarile salon takımları velha- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesı "1) 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtı'.maktadır. <
69
': kıymeti 

Lıra 

Küçük yazı masası; 83 22 
Daktilo masası l1 22 
İçtima masası 1 'IS 
Telefon masası 3 10 

Lira 
1826 
245 
75 
30 

2173 

- sıl her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HAYDEN) mağa-

:ı:alarında teşhir edilmekte ve 

her yerden ucuz fiat ve müsa'd 

şartlarla satılmaktadır. 

Defterdarlık şuabatı için mülıa yaasına lüzum gö'rü!en yukarıda ı-------------
mıifredatı yazılı 98 adet masa hıza larındaki muhammen •bedelleri üze-

1
-" G ÖZ HE K l M l .._ 

rlnden açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 7/9/939 tar>hine müsadif I Dr. Nuri Fehmi 
Perşembe giınü saat 14 dedir. Talip !erin % 7,5 pey akçelerinı vakti 

İstanbul Belediyesi karşısında 
muayyeninden evvel yatırıp mezkür gün ve saatte Defterdarlık Milli 
Emliik Müdürltiğündeki komisyona müracaatları. (6488) Ayberk Apart. Tel 23212 

Sahip ve ııqriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Buıldar ,... SON TELGRAF Matbaau 

ZAYİ- Mührümü ıkayıbettim. 
Kimseye borcum yoktur. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü yok.-
tur. Fahriye 

M••• . 
Liste Malzemenin ism.i Muhammen ~~t 
No bedeli t 

. ·-·' ;:r 

1 
2 
3 

5 
4 

Kurşun malzeme 
Galvanize saç 
Çinko levha 

Teneke levha 
Alı.~ap travers raptiyesi 

16.100 kilo 
7.450 adet 

30.000 kilo 
4.300 adet 

Lira Kr. 
4425,00 

24677,50 
5400,00 
2112,50 

ı,ır• 8 
:ısı 6 

J850·sı 
405.oo 
J5S. 44 

imaline ma.iu;us lama 540.oO 
demiri 60 ton 7200,00 

~-~---~---~----~~~--_,..., 
GÖZ H.EK1Mt 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabap 

caddesl No. 10 Urfa aprt 
fel: ü!l.~3 

Diş Tahihi 

Ratip Türk oğl&I 
1 il ...... 

Adres: Sirlı:eclde Viyana ok 
birinci kal No. 26 

muyor, yalnız yelkenleri farkedi
liyor, bunlar da suya ~k yakın, 
adeta denizin üzerine çe.!<llmi~ gi
bi gözüküvordu. 

miz ve gemın:n sekli uzaktan gö-! .---------------------••llllİ _________________ __ 
rünmeği bertaraf ediyor amma .. 
Yakından birdenbire çıkacak bir 
hıırb gemisi, yahud kazara bize 
çevrilecek bir dürbün gemiyi mey.Süvari dikkatle oraya bakınca 

bunun ş.skin ye.kenlerine rağmen 
hareket etmedığini gördü. Yeni 
dümen kertelerlni emretti, Yar -
hisan iskele basomuzluğunda gö
rünen acaib yelkenliye doğru ç<ı
virdi. 

Triton suyun üstünde duruyor, 
Klavye ikid•bir saat ı e bakarak 
karanlık basmaiia ne kadar zaman' 
kaldıöını sık sık hesablıyordu. 

Gün, bir asır kadar uzamtJ>tı. 
Mürettebatın taze hava bütün kuv 
velini iade etmiş; gece araların 
dan çıkarılacak fedainin seçilme 
işini bile diişünmeğe lüzum ııör
rrrd•n sakalasmal!a, lıirbirleri:e 
sohbete koyulmuşlardı. 

Trıton süvarisinin kalbindeki 
kabarık, bir ön sezişin tezahürün
den ıbaret olan sıkıntı gittikçe ar
tan, her dakika biraz faztalaşan 
bir roealısla devam ed;yordu. 

Süvari gece padelbotla nasıl çı
kılacaııını, böylece Marmara ada
sma kadar gid'leceğini hesalblıyor, 
her d;ı:kikadn görülmek tehlikesi 
kaı şısında yüreği oynayıp duru -
yordu. 

Denizin üzerinde gecirdikleri 
birinci saatin sonunda Klavye g·z
leI!'e tedbiri almaı'tı d.üşündü İzı- ı 
dora seslcndı 

- Hey .. Kaoiten İzıdcır Şene' 
- Bak mühim bir noktayı ih-

mal et•ık 1 

- Hangi noktayı kapiten? 
- Trlton'u gizlemeği! .. Renııi -

dana cıkarmağa kafid:r! 
- Doğru kapiten! 
- Haydi sen aşa~in!.Anbardan, 

yelkenleri çıkar! Getirin. Serenle 
antentlerin ara.ı;ına <;<•kcl)m. Hiç 
olmazsa uzaktan, yakından ken -
dimizi daha çok görünmekten mu
hafaza ederiz. 

İzidur Şene süvarinin dediklerini 
sür'atle yaptı. Ambardan çıkarı -
lan yelkenler cabucak serenle an
te.n üzerine cekildi. (1) Trı ton'a 
uzaktan bakılınca bir yelkenli 
mavna zannedılecek sekil verildi. 
Bunlar bittikıten sonra Klavye bir 
taraftan kasalarla telsizi (S. O. S.) 
işaret' ni verdirmeğe bir taraftan 
da biran evvel aksam olmasını, 
karanlık basmasını beklemeğe baş
ladı. 

(Devıır.n var) 

(1) Bütıük harbde Rtı.slar, haleıı 
çok biitıiik ehemmiyet olan giz -
lemeııe fazla itina ve bunu gerek 
karada gerek denizde titizlikle tat
bik ederlerdi. Evvela Rus tahtel
balıirleri qemilerini qözden sak -
lamakıan ziyade transporları ap
laıııak üzere 'Janlanna sokulmak 
kin 11elken ile gizlenmeği tatbik 
eımişler; bıı yüzden Karadenizde 
birçok muvaffakiııeıler kazanm4· 
!ardı. Sonradan bıı hile itilôf dev
letl~ri tahıelbahirleri rarajındaıı 
da kabul ve tatbik edildi. R. Y. 

Yirminci Asrın Robensonları 
Yazan: MAYNE - REİD 

- Filvaki öyle. Bu a1'aba çin -
gene arabalarına be112iyor. Bu 
malikanenin sahibleri ise ınuh -
teşem vıllada oturmalıd;rlar. Ne 
yazık ki mimarlığım \ok, kulü
beden başka birşey yapmamış o
lan Küconun da o işe aklı ermez. 

Küco derhal protesto etti: 
- Küco mükemmel kal.fadır. 

Tahtaları biçer, harç yaııar, çatı 
kurar. Size ahsab bir saray YJl -
par. 

Ertesi gün harekete geçtiler. El
lerinde .balta odun kesmeğe baş
ladılar. Taş topladılar. Altı gün 
sonra temel atılmıştı. Yedinci gün 
pazardı, dinlendiler. 
Öğleden sonra bayan Rolf su 

kenarında lıir gezinti teklif etti. 
Çocuklar köstebekleri görecekl~ri 
iç!n çok sevindiler. 

Baraja doğru Rolfun açtığı yol
dan ilerlediler. Biraz sonra Rolf 
durdu. 

- Ev yapan yalnız biz değiliz 
dedi, şuraya bakınız. 
Şurada burada küçük küçük 

kulübeler kurulmuştu. Bunlar 
kundo.zlnrın yuvalarıydı, 

Rolf çocuklara izahat verdı: 
- Her kulu.bede bir dişi ibir er

kek kunduz oturur Kulübenin 
kapıları suya doğrudur. Yazdan 

ÇOCUK ROMANI No. 16 Türkçesi: slS 

ku;lık yiyeceklerini toplarla. Yap
rak ve muhtelif ağaç filizleri yer
ler. 

Bayan Rolf: 
- Kunduzlar ancak ilkbaharda 

yeni bina yaparlar diye bilirdim. 
Yaza girdik. ne diye bu işe geç 
lıaşlamı~lar? 

Herhalde bu hayvanları yerle
rinden lirktü. Kaçırmış olacak -
lar. 

- Herhalde böyle olacak. Mu
hakkak yüzlerce kilometre yol 
aldıktan sonra bu sulak yeri bul
mruılardır. 

Frank: 
- Onlar su boyunca geldikleri 

için bizim gi.bi susamamışlardır, 
dedi. Ne yazık ki konuşamıyor -
lar, yoksa bize ne zaman geldik -
!erini söylerlerdı. 

- Herhalde bizden önce gel -
mi~ olacah.1ar. Ağaçları devirıp 
bend kurmak bir aylık iştir. 

Hanri Gücoya takıldı: 
- Bu mimarlar senden usla, · 

onların baltaları da yok. 
- Evet amma destere gibi diş

leri var. 
Rol:f büyük taşları gösterdi: 
- Her biri yirmı kilodan az· 

değildir. Bu taşları kunduzlar ön 
ayaklarlle taşırlar. 

Küco: l<90at 
Keşke kunduzlar.n aldı zlarda 

aklım olsaydı dedi. Kuııdu 
beyaz lnsar. aklı v rd·r.. , ,1 ~3C 
Suların ortasında ıııı ı: ~ ~c

vardı. Bir zamanlar ı:rnali'~i ,ıö" 
narında olan bu ağaçlar ''1\.ı et• 
!ün ortasında adacıKiar.;.e~· cı~ ' 
mişlerdl. Hu ağaçlar so~"~ 3ıır•c' 
sindendi. Kökleri suda · 
kururdu. 4 ·:ıd;? 

tepr•ı ·;r 
Marı bu ağaçları.; .,.3 11• • 

daldan dala sıçrıyan ha> 1311 

gördü. Bunlar sincc.blar<lımi>ı~t 
düş.man. tehdi.~H. a.ltırda •d:. ıJa·· 
gibı telaşlı gorunu,·orh· b.rıl., 
buki kendilerini kov~lıydaferiııa-: 
yoktu . .ı\ğaçlann ?.'"' ~, 5 01 11 • 

su sathına kadar iniyor~~·;n JJl3 

·tekrar tınnanıyorlaı·, da ' 
atlıyorlardı. 

Mari sordu: de 
Bunlar neden bir yer 

1 ? ~· yor ar. d• cı dt 
_ Mahpus kaldılar ..,:uı ,e 

Birdenbıre sular baslı.döklilP•c~: 
bilmezler. Yapraklar 

1 
lbirıt<:tır 1, 

başladı. Yiyeccklerırı a uza!- I<-', 
dikleri yuvalarından d ni ar•Y"' 
dılar. Kaçmanın çares dıJll· 
!ar, tela~Iarını da anla •ar) 

(D•ı•afl'' t 


