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SAYI: 900 Telefon: Bapııuharrlr: 2:082'1 - İdare Müdürii: !3300 
İatanbul Nuruoemanl7e No, M . En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Alqam Gazetesi Sııhib ve Bapnuharriri: 

ETEM iZZET BENICB 
YIL : 3 

Londra Busabah iki Hava Hücumuna Uğradı! 
Varşova Ününde Büyük Bir Meydan Muharebesi Başllyor, Almanlar Luç Şehrine Girdiler, Varşovaya 20 Kilometre Yaklaştılar 
Fransız ve İngiliz Tayyareleri Bu Sabahtan İtibaren Alman Hava 1 aarruzuna Karşı Hakiki Mukabeleye Başladılar 

Sovyet Rusya ve 
Türkiye 

Hadiselerin ink işafı Karşısında Sovyet 
Rusyanın Vaziyeti ve Türkiye - Sovyet 
Rusya Münasebatı Nasıl Mütalea 
Edilmelidir ? .. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
llulıattbe vazi;Jeli inkifaf ediyor. 

Garb cephesinde Frıınm.larla Alman
ların ilk ıeması başlamıştır. İngiliz ve 
Fransız ordulannın Almanyaya taar
ruz için haz.ırladık)arı pJAn ve .ıldılt

lan tedbirler oıaunıaııtıkça harb de lu
'tlŞacaktır. İngiliz ve Fran~ttlarm bi
rinci merhalede Alınan milleti, onun 
selim ihata ve milli ıuuru Uzerinde ;,_ 
lemiye ça.lı:tıklan görüldü. Şimdi sıra 
orduların çarpışmasına ııeımı.;lir. Kud
ret ve kuvveUnin üstünlüiiln\! itim.,d 
eden bu iki büyük garb devleti hazır
hklarlll.I iyiden .iyiye tamam1am3 ian 
Alman ordusuna hücum etmeyi uy
ıun bulmuyor, körükörOne Sigfrit çe
lik k"1eleri ön\lne llJdıp beyhude kan 
akıtmaktan ve nümayiş yapmaktan 
sakınıyorlar. 

Almanyanın, Polonyayı yalruz başı
na ezebileceği endişesini de herhaTde 
limcülik varid telruuti etmiyorlar, ~t
seler bile bunu neüce üzerınde asla 
müessir görmüyorlar. Polonyanm bazı 
Şehirlerden çekilmesi, hattA Varşovayı 
tahliye etmesinin ise bugün için ne 
Alman kıtaatının bir zaferi, ne de Po
lonya ordusunun bir hezimeti şeklinde 
tefsirine lmkAn yoktur. Polonya, he
nüz kuva:yj külliyesini ve harb vesai
tini tamamile muhafaza etmekte ve 
'Yalama harbi J'&pmaktodır. Polonya
mıı hattA mukabil taarruzlarla yapa
cağı asıl muharebeleri daha ileriJ'e, 
Cll.rb cephesindeki ıiddeW muhareb
ler gafhasına sakladığı bir hakikat ha
linde tebarüz etmektedir. Bu itibarla, 
llç buçuk mil;ron süngülük ve yirmi 
lenedenberi her tllrlii ihtimalleri göz
önUnde bulundurarak modern allA!ı-

larla teçhiz edilmiş Polonya ordusu
nun bir hamlede yenilip yutulmasına 
iınkAn tasavvur edilemiyeceği gibi 
birkaç ~ehrin, hat!A bir büyük arazi 
parçasının kaybolmasının, düşman e
line geçmiş buJunmasının hiçbir ehem

miyeti yoktur. Ordusunu ve kuvvetini 
muhafaza edebilen bir millet için hattA 
dörtte üç topraklanın biJe düşmana 
vermenin kat'i netice üzerinde mües
sir olmadığı yirmi beıi yılın tarihi için
de müteadclid nılsallerile görülmüatilr. 
Şimdi garb cephesinde topçu düello

su ve hava taarruzları ile ve pek az 
da piyade ve motörlil Fransı:ı kuvvet
lerinin teması ile devam eden muha
rebe prk cephesinde de iı;aret ettiii
miz vasfı taşırken hAlA bütun ddnya 
e!kftrı umumiyesi Sovyet Rusya ve 
İtalyanın alacakları kat'f vaziyet ile 
alakadardır İtalyanın bitaraflığı üze
rınde fimdjye kadar bu ı-Utunlarda 

ifade etmeğe çalıştığımız ve ileriye 
surduğümüz vaziyetler dışında yeni 
bir değişiklik yoktur. Sovyet Rusyaya 
gelince, Sovyetıerin başhyan Avrupa 
harbinde bugünkü ve yarınki hayaU 
menlaatlerini ızrar eden hft:diseler ce
reyan etmedikçe bitarafhklarını mu
halaza edeeeklerınden şüphe edilemez. 
Almanya ne Sovyet Rusya arasında 
dünyayı yeniden taks.im için bir gizli 
protokol im2alanmış olduğü hakkın -
dakl haberler ve ileriye sürülen tah
minler ancak birer hayal mahsulü o1-
maktan ibaret tasoiat olmak gerektir. 
Sovyetler barbden müctenib ve dahili 
refah ve kuvveUerinJ artbrmak gaye
sindedirler. Dünya devletlerine naza-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

A•k•r:. GOzlle Cepheler 

Siklet l'Aerkezi Garb Harbin 
Cebhesine İntikal Ediyor 

4 eylül \:t 6 eylUJ va zJyeUerlnl cösterJr harila 

Almanların Polonya toprakla -j Polonyada halihazırda üç cephe 
rında üç cepheden başlıyan taar- teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bi
rızJannın, bilhassa tayyare Jruv - ri şa1ki Prusyadan Varşovaya doğ
VetJcrinin himayesi altında ilerle- ru ilerleyen cephedir ki, son ge-
llıekte olduJ;<una şüphe yoktur. lDevamı 3 üncü sahifede) 

Altında ' • Cehennemi Ateş Hattı 
• •• 

lskenderiye Onünde Alman Tahtelbahir/eri Görüldü - Fransız Piştarla1·ı Alman 
• ff 

Topraklarında ilerliyorlar ve Almanlar Bu Saha U zerindeki Şehirleri Boşaltıyorlar 

Almanların Harbi Mevziileştirmek Yolundaki Ümidleri Suya Düştü ! 
Roma {Radyo - Saat 10,30) -

Alman cenub ordularının Karaku
viden ileriye dojtru hareketleri 
sür'atle ink4ai etmektedir Bu sa
ba:lı Alınan ordusu Loç şehrini de 
işgal etmiştir. 

Biikreş (Radyo - saat 10) -
Şimal cephesinde Alman kuvvet: 
leri Varşovaya yirmi kilometre 
mesafeye kadar yakl~ış!ru-dır. 

Leh ordusu Varşova önünde bü
yük bir meydan muharebesi ver
meğe hazırlanma.ktadJr. Şu daki -
kada lbu muharebenin başladığı 
zannedilmektedir. 

Londra 7 {Hususi) - Üç gün- ı 
denberi Mozel mıntakasında ta -
ha.şşül etmekte olan Fransız kıt'a
ları dün Sarbrük istikametinde 
harekete geçmişlerdir. Almanlar 
mukavemet göstermemektedirler. 
Şehir tahliye edilmiştir. 

Bu sa·bah Parisde neşredilen res
mi bir tebliğde Fransız ordusunun 
Alman topraklarında ileri hareke
te g.;tiği kısaca bildirilmiştir. 
Fransız mağazaları askerlere 

yüzde yirmi tenzilat yapmakta -
dırlar. 

Roma 7 - Son haberlere l'Öre, İs • 

• • • • • 

vlçre, Fransa ve Almanyanın tlt.lsak 
noktMmda. •lddetll bJr topeu muha -

rebesl o1makıadır. Karaorman ve Bad 
Dükalıtı mın&akasındaJd bütün ceri 

yollar ateş altına alınmıştır. Sabaha 
kadar devam eden a letin b uaiin de 
arkası kesilmem.iştir. 

İSKENDERİYE ÖNÜNDE 
ALMAN TAHTELBAHİRLERİ 

Roma {Radyo - Saat 10,30) -
Mısır sahi~lerinde ve İskenderiye 
açııklarında Alman denizaltıları 
görülmesi üzerine İngiliz zırhlı -
!arı faaliyete geçmiştir. 

Hükümet Mısır limanlarında bu-

Almanlar Londraya Oçüncü Bir 
Hava Hücumu Yaptılar 

Londra 7 (A.A.)- Dün Londrada 
hava tehlikesi işareti verilmiştir. Bü
tün otobüs1er durmuştur. Yollardan 
geçmekte o~an insanlar sük.Onetle sığı
naklara iltica etmişlerdir. Gerek met
ropolitcnle-r, gerek diğer trenler, hıS.Ulı 

ta en açık yollarda seü:rüsefere de
vam etmişlerdir. Bu alert harbin baş
lancığındanberi üçüncüdür. İki saat
\en fazla devam etmiştir. K.at'iyyen pa
nik olma'llıştır. Sığınaklara iltica eden 
erkekler, kadınlar, kızlar gaz.ete oku
muşlardır. 

Issız sokaklarda polis memurları 

dolaşıyordu. Başlarında gaz maskeleri 
sırtlarında gaze karşı kendilerini ko -
ruyacak elbiseler vardı. «Tehlike geç
ti> işareti verilir verilmez hayat tama
mile durmuş olan şehir g(ı:ya bir sihir-

baz değneği dokunmuş gibi derhal 
canlanmıştır. Motosikletlere binmiş o
lan Polis memurları ellerinde «tayya
reler gözden :kayboldu• levhaları ol
duğu halde tokaklıarı dol8$Dışlardır. 

Hiçbir bomba atılmamıştır. Esasen 
ahali düşn1anı tardetn1ek için İngiliz 
tayyarelerinin yükseldiğini görünce 
emniyet kesbetmişlerdi. Biraz sonra 
tehlike işareti verilmesi üzerine tay
yare dafi topları ate~ etmeğe başlamış 
ve İngiliz tayyareleri İngilterenin şark 
sahHlerine yükselmiştir. Hiçbir Alınan 
tayyaresine isabet vaki olmamıştır. 

Yarım saat sonra1 yani saat 7,30 da 
tayyare dafii top1ar tekrar ateş etme
ğe başlamıştır. İkj motörlü bir Alman 
tayyaresi hüviyetini gizlemeğe çalı,ır
ken meydana çıkarılmıştır. Bunun ü-

z.erıne tayyarenin etrafında obüsler 
paUamağa b~lamıştır. 

Saat 9 da tehlikenin sona erdıği işa
reti verilince h~diseye ş3hid olanlar 
üçer tayyareden mürekkeb iki grup 
halinde altı tayyare &örmü.ş: olduk.la -
rını, bunların bataryaların at.eşile püs
kürtüldUk.lerini söylemişlerdir. Bu 
tayyareler ikinci defa olarak yine gel
mişler ve yine püskürtülmüşlerdir. 

H<idisenin diğer bir mUşahid.i de 
şöyle demiştir: 

.Alman tayyarelerinden birinın kıç 
tarafında bir obüs patladı. Tayyarenin 
düşürülüp düşürülmediğini bilmem, 
yalnız başaşagı yere doğru indiğini gör
düm., 

Top gürült\lsü Londranın en uzak 
mahallelerinden işiülmiştir. 

•• 
Fransızlara Göre Umumi Harbin Onüne Geçilmez 

P aris 7 {A.A.) - Maten gazete
sinden: 

Bundan yirmi beş selli? evvel 
Gamelin, Joffa tarafından dikte 
edilen Marn muharebesi eınirna -
mesini yazmış idi. Bugün onun 
yıldönümüdür. O zaman memle -
ketinin selametinin faili olduğu 
bir iharb başlamıştı. Bugün tek:rar 

edilen cinayet karşısında ya ca -
ninin veyaJrud bizim heHikimiz bi
tebilecek olan bir harb başlaını;r 
tır. Galib gelınef(e kat'! surette 
karar vermiş olan bizi idare eden 
şeflerin icraatına emin bulunu -
yoruz. Selametimiz iyi ellerdedir. 

cEpoque• gazetesinde okun -
muştur: 

Almanların bu oyunları mey -
dandadır. Zaman kazanmak için 
Almanların büyük mikyasta bir 
manevra cıevirmelıerini bekliyebi
liriz. Fransız hükfuneti tehlikeyi 
ııörmüştür. Zarlar atılmıştır. Al -
manya her nepahasına olursa ol -
Bun mani olmak istediği şeye şahjd 
olacaktır ki, o da umumi harbdir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 

Almanlar Harbi Mevzileştir
meğe Muvaffak Olamadılar 
Paris 7 (A.A.)- Pelll Parlsioa p-

zetesl, harbin .-,r1lan bakkmda tö:rJe 
yaZJyor: 

Blrka(i ,un sonra Ultlertn metaleba-

1 K IS A CA 1 __ _, 

Halk da Hayretde Biz de! 
Soruyorlar· 
,- Niçin gaz.et.eler dorder ve seklzer 

sahı!eye indiler. 
Cevab veriyoruz: 
- Kağıd yok. 
- Türkiycde kfı.ğıd yapılmıyor mu?. 
- Gazetede yalnız f/.ir Türkün, her 

şey Avnıpanındır. K5gıd, mürckkeb, 
dizıne1 baı;.ma makineleri ve bütün 
malı.eme. Hula~a. iğnesinden ipliğine 

kadar. 
- Hayret .. 
- Evet hayret! 
- jzmit k3ğıd fabrıkrı~ı ne yapıyor?. 
- Bilmeyiz. Fakat, derhal ve sür'atle 

gazete k3ğıdı yapmağa başlama!<ı 13-
zımdır-

- Nıçin mt>~eıa bil" ~en(.l'lik ('azt>te 
k!ıgıdınız depo edHmiş değil? 

O zaman da ben F:ordum: 
- Bir senelik k5ğıdı de.PV eunek 

120 - 150 bin lira ara~ndadır~ Ankara 
caddesinde Bay Yunus Nacti'den baş
ka böyle bir babayıiıit daha varını ki?. 

• • 

tına ve mürvetkir bir muta.vassıtm 
yardım.ile sulh meselesin.J müukue 
masa.sına nakle&tirmekten ibaret olan 
büyük mikyasta manevi bir taarruza 

UJ'CUD l't:.leeek hedefler elde edip et
mlyecetl bekl•nileblllr. 

İddia Pdebtllrls ki, bu manevi ta&r

(Devaını 3 üncü sahifede) 

Almanya Sıkı Bir 
Iktısadi Abluka 
Altına Alındı 

Seri Bir Harb Yapması Almanya İçin 
Bir Mecburiyet Haline Girmiştir 

Faris 1 (A.A.)- İyJ malümat almak
ta olan metı:ı.111 haliht.zırda muhase -
matın yalnız karada, denizde ve hava
da detJJ, &l nl zamanda lktısadi sa.ha
da da başlamıı olduionu yazmakta ve 
Londracla AlmanJ'&J'a karşı jkt1S&di 
harbi idare edecek bir tqktıaı vüeu
df' ıettrilmlş ol.mas:ı hakkında mütale
Ja.r ~rdetme-ktedJr. 

Fransa ile İn&'lltercnln bu sahada a. 
lacatı tedblrl•rl birlikte tanzim "1•
bHmeleri Jcln bu W>şklliı ile Fran.so 
makamatt arasında irtibat tesis edil • 
mlştlr. 

Herşeyden evvel Almanyanm harbi 
idare için zaruri olan iptidai maddeler 
ledırtkl 1 in~ f•lce utratmak mevzua
bahistir. 

Saliihlyett.ar mehalll bngünl<ü Al
manyanm 19lf sen~hıdeki AJ.nuuı:ra
dan daha kolaylık.la yaralanabll· eiüıl 

beyan etmekte ve Almanyanm timdi 
bltaraflıklarııu ilin etmlı olan bau 
memleketlerin yardımına l"ÜYenmlt ol
dutunu ili.ve etmektedirler. 

Diier tanfta.n Almanya.nı.n ikbsadi 
vaılye&I tok naılktir. Son aylar 1.arfın

(J)eyamı 3 üncü sah!fede) 

lunan bitaraf gemilerin yan taraf- 1 
!arına, mensub oldukları gemilerinj' ı -.--.11111ıı--11111''-ııllllllı ____ _..._ .... 
bayraklarını boya ile ve uzaktan 
görülecek bir sek.ilde boyamadık- U k •kı• 
tan sonra limandan çıkmamalarını na l Tayyare 

Hücumları 

Başladı 

tavsiye etmiştir. 
ÇEMBERLAYN BUG~ BİR 

NUTUK SÖYLİYECEK 
Londra 7 {Radyo) - Bay Çem

berlavn Avam kamarasında bul(iin 
umumi vaziyet hakkında beya -
natta bulunabileoegini söylemiş
tir. Başvekilin harekata geçildik
ten sonra vuku bu'·acak olan bu 
beyanatına bilhassa ehenuniyet ve
rilmektedir. 

Sulh Türkiye 
Cebhesine 

Girmeseydi 
İtalya Şimdiye Kadar 

Almanyanm Yanında Yer 
Al caktı 

Biıkreş {Radyo - 10,30) - Kro
nike gazetesi bugünkü başmaka
lesinde Akdenizin vaziyetinden 
bahsederken şunları yazm1ştır: 

•Tiirkiyenin sulh cephesine gir
mesi Akdenizde sükunetin muha
fazasına sebeb olmuştur. Eğer Tür
kiye bu cepheve girmemiş olsay
dJ, İtalya şimdiye kadar Alman
yanın yanında belki de yer al -
mıştı.• 

Bulgar Sefiri 
Geldi 

Seferberlik 
Tekzib 

Şayıalarını 
Ediyor 

Semplon ekspresi artık işleme
mekte olduğundan bu sabahki Av
rupa ekspresi yine Milano'dan 
ııelmiştir. Ekspresten çoğu Türk 
olmak üzere 18 yolcu çıkmıştır. 
Yolcular arasında bulunan ve sof
yadan gelmekte olan Bulgaristanın 
Ankara sefiri M. Kristof bir mu- f 
harririmizin muhtelif suallerine şu 
cevabları vermiştir: 1 

- Bir ay kadar evvel rnezuni.- 1 
(Devamı 3 üncü sahifed e) 

ÇERÇEVE - -

Büyük taaruzdan önce 
İngi l iz ve Fransız tay
yarelerinin Alman şe
hirlerini ve sanayi mer
kezlerini imha edecek 
bir hava taarruzu ha
zır ladık lan anlaşılıyor 

Paris 7 (Hususi, en son 
dakika) - İngiliz "·e Fran• 
sız hava kuvvetleri Alınan 

heva taarruzlarına karsı • 
bn sabahtan itibaren hal..i-
ki mukabclc)e başlamış
lar<f • 

Sirt·rıt battı boyunca bu q,bah da 
fedrden itibaren fasılalı olarak ce -
lte:aaemi 1>lr ltombardunan devam et
aift.lr'. Alman topraklarına. clrmill bu
Jonan lllıı Fl-aruuz kıt'alan büyülıı bir 

molı:aYnnt& rörnı.eden llerJemektedlr· 
Jer. 

. bansm ve inclliz ordularm.m b ü .. 
Jölı taanuwna bütün Alman7a ~lr
krial ll'e sanaJ"l merkez.lerinJ imhayı 

istihdaf eden blr hava. ia.arruz.unun te
lııaddıim eclece.tt anlaşılmaktadır. 

Şimal deılirlnde bir Alnuan t.ahteı

bahiri avlanm , Dolanda uJılllerlnde 
bir Alman torpidosu hasara utraDUf
br. 

Milli Şef 
Dün Sovyet Etçiııini 

Kabul Etti 
ADlııan. 6 (A.A.)- lt•lslcumhar is

_, ineli bugun saat 18 da Sovy•I 
bbiik elçisi Terentidi kabul etmittir. 

Bir saatten far.la sürf'n bu kabulde 
Barld;pe V•klll Şülıırü l'aracoğlu ela 
hazır bulu.nmu tur. 

7inci Gün 
Bu sabaha kadar gelen haberler, hareket salhasmdakı garib tcreddud ve 

müphemlikleri birdenbire aydınlatıverdi. 
Koridorun baştanba~ 2aptedUditint, 10,800 LehUnın esir duştuguou, Şark! 

Silezyanın tamamile alındığını, Varşovaya 30 Jtilometro mesafede boğuşmalar 

cereyan ettiğini, Leh idare merkezinin Var.:;ovadan 110 kilometro ~ka uz.akı~ ... 
tırıldığını duyuyoruz. 

İki cehennem fisltiye~i olan Aiajino ve Sigfrit müst.:ıhkeın haOan top(U 
düellosuna tutu~muş, Fnuısız kuvvetleri Alman topraklarına girmiş, İngjliz tay-
7areleri gökten edebi nasihat yerine bombalı ihtar atmağa başlam~tır. 

Demek ki «ha, haı ha ... > diye bir türlü •harb,, kelimeı-ini te1Mfuz edemiyen 
kekeme. peşrev safhası artık geçti ve harb, büti".-ı deh~e-tHe nihayet tel:lUuz 
edHdi. Ilk harb haftası içinde Almanların bir afallama anı yaşadığına kat'iyetıe 
hü.krnedebiliri2. Belki de, her tedbiri almış olmalanna ragmen İngilizlerle Fran
sızların harbedebileeeklerine ihtimal vermiyorlardı. 

Kuvvetle toslanmış ve oldukça sarsılmış olan Leh kuvvetleri, henuz Alman 
taarruzu kU&ısında son l>ÖZ:ilnü söylemedi. Lehlilerin, icabında Varşovayı da 
vererek şarka doğru çekileceklerini, garb cephesinde.ki vaziyet belli olmadan YtP
ranmamıya çalışacaklanru anlıyon12. Lehli]er dünya göz.ile İngiJiz \'e Fransız 
2a1erini idrAk ve semeresini iktitaı ehnek istiyor. Bugünden itibaren sıklet ve 
netice merkezi garbe geçmiş bulunmakta. Acaba }"r'ansız ve İngiliz ordulan 
hayal! ve efsanevi yeni sil3h korkusunu bir tarafa bırnk1p hakiki ve ebedi 
kahramanlık an'anesile ve varkuvvetlerile Siglrit hattına nu abanacaklar? Bu ih
timale bugün için •eveti> diyemesek de, ınabud hattın gürül gürul çliker'ildiğinl 
duyduğumuz gün, ruh ve madde mücadelesi ilrerinde bc:-şer tariruni en büyük 
destana kavuşmuş telAkki edebiliriz. 

Ben, hiçbir madde earbnı ihmal etaneksizin her kudretin nıhl aıd olduiu· 
nu dalına ileriye ııürdfun. • 

NECİB FAZIL KISAKüREK 
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it A.'llELE BİRDEN 

ZllUIBLENllİŞLER 

Bakırkoyıinde bez fabrikasında ca. -
ll:pn 40 amele, evvelki akpm zehir -
lenmişler- Yf'mekten, sudan mı oldu
ta henüz malilm detllmlş .• Sudan ol· 
aiunu pek zannetmlyorm:, cünkü, Ba
kırkö7Unun ~usuılutu .. tıpkı Kadıkô1' 

ve havali.si &ibl - me11hurdur. Yemekten 
mı1 acaba!. Bunu anlamak lçln fWl& I 
dikkat etmeli: 

Be1u pe7nir, balık, ili, 1oturt 1e-
m lerst>, muilaka bunlardan blrlle ze· 

lrleo.mf$1erdlr. 
Bir de kala1 u kap kah1or. 

Bu havadisi veren 1":azetede tiyle bir 
imle var: c.Fabrlka idaresi, bugüa 

i.htb'aten. ameleye 7emelr: vermeml.ş ve 
yalnu ııe1nlr ekmek ırlbl JIJ'eeekler 

WılmJ41ır"' 

tık, bir mllddet s•lemJ,.ecek, demektir. 
Bu muddct, nekadar silrttek.1. O~ını 
Allah bilir .. Fakat, biz, ııehrln lmanna 
7ine devam edeblllrb. Prosfun olması 
şart defll ,.,_ Zaten, onun bütün söy
ledlkler1nln yüzde tacını aynen yapı ... 
J'Orduk!. Herkes bir fikir, bir müta • 
lea llrri ıürmü1or mu idi!. 

l\IEVSmO..F.R BİLE HARBi • 
HABER VERlIİŞLERDİR 

Havalar aoiuk 1'ldi7or. Bele l'ecelerl. 
Vapurun l'iıverte&lnde, eve giderken, 
adeta ilşii.J'orom •. Bilmem. Is na ıJ.sı ... 
na. Ciddi IÖJ'lllJ'orum, oturduium 5aJ'• 
!iye köyünde lanıdık bir alle, iki üO 
aQamdll', aobayı 907le blr parlatıyor ... 
ıar. 

Esbabı mucibe olarak da: 
- iılkterlmb ısm.q-ın- Botlanıyonu, 

iruwı soba anror, dlrorlar •• 
Bu sene, yaı nebdar ce<ı celmlştl. 

e 

Zehlrlenrn insanlara pe7nlr verilir 
mi 7ahuT. 

.ZALDIKC AZALDI 

Kış da, nekadar erken l't-ldL. Tevekkeli 
.... detu, bu 7ılın mevsimlerinde bile bir 

betaınellk var .. B&Uanıa., harb pat .. 
!adı • 

Dian sabah relen Avrupa ekspresi ele, 
do 7olcu ile selmiş.. ArlJk, Avrupa tren
lerinin J'Olculan prmakla saJ'llıJ'or. 

O kadar asaldı. ve ber biri, birer kah· 
ı l"&IDall sibl ka ılanıJ'or, NibaJ'el, bir 

rin. pliba, tek Tolca lnmlJ'ecek .. 
İstasyondaki hamallan, tercüman .. 

lan, otel rarsonlannı dü1ünd7orum.. 
ba, ne 71p17orlar? 

Z.nllılar da lşalıı kaldı. 

Rarb, çok fena ter, v elim?. 

ııtz 1'İNE İMARA 

DEVAM EDELİM 

t .. tanbal imar plinını ;rapan şeh.fı. -
ellik mıitehaıınsı Prosl'un basiinlerde 

'1ıl. relmesl bekleniJ'orda. Fakat, ııôn va • 
ç; ıl7et dola7uUe, adamcafız Parlsten a;r-

Acnı: GÖZLtllt 

PARA ETllIEDi 

Almanlar bir bUe J'apmışlar; Polon-
7a arazbl üstünde uçan laJ'J'arelerlne. 
PoloDJ'& ordusu ü..nlformasmı taflJ'&a 

Alınan askeri bindirmişler .. Ve bu as
kerler, parqütlerle, PoloDJ'aJ'a inmlf .. 
ler- Söxde Polon1aWar, bunlan tam
lll.IJ'acak, Lehll zannedecek de, bu açık 
l'Özler de, orada lf l'Öreeekler .. 

Fakat, açık •özlUkte, Polon1alılar, 

Alınanları bastırmışlar; bu tebdili Ju
ratet etmlt insanları derhal tantm.l!j
lar ve esir aınwııar .. 

Zannetml7oru.1 iti, Almanlar, artık, 

bu paraşütle adam lndlmıek usulünde 
ısrar etslnler .. Çimkü, muvaffak ola· 
ma.ddar .. 

V nlamıyormQ4.. Blnaenalerb, Prost ar- AHMED RAUF 
_.:...~~~~~~~ 

e 
ı Ebuulyazade Velid, sarb cepbesln• 

t 4e barb başbJ'•lı durl bOf ırün oldufu 
llalde hiçbir ..a.sh barekel olmaması
- sebebini, CemberiaJ'nln ynmuµJı: 

1. :sb'aseUne atled.Jyor ve dJ,yor kJ: 
e cVaıl7el vahimdir. Tarlb beferlyell 
t: 1ek 7ere çıkmaıa sok.anın cnasını et-

bet&e ver cektlr. Ne 7au.k ki cna ,-ünü 
el.intlye kadar mllyonbrc& tman tla 

r 
'urban cldecektlr.• 

TANı 
J 

ı M. Zekerl1a Sertel cSoV)'el RDBJ'a 
1 umJmi mJ41.r, J'Ok.sa fırsat mı belde• 

t mekt.edlr!• ualinl SOl'UTOr ve dbor 
I ki: .SoV)'eller dahili vaziyetleri doia-

vune blr harbe clrmckten lctlnab e
diyorlardı. SoVYetJer, ademi tecavüz 
:aaktlanna ratmeo Polonya hududuna 
ısker 7ıiuorlar. Ci.ınkü Almanlanıı 

Polon7adaıı sonra muhtemel tecavu .. 
terini dW,U.O.uyorlar. Almanlarm Ro -
man:raya, Karadenlze ve Balkanlara 
..,ıana.ı lbtlmallnl dUfllJlerek böJ'ie 
bir ı ... bbllsiı önlemek için tedbir ah· 

7orlar.• 

Yunas Nadi, harbin sösterdlil vaal
,..ıı taıııll edl1or. İlalyanm bitaraflıit 
Akdeniz emniyetini temin etmiştir. 

TUC'OslaVJ'&, Romanya ve BulprJstan 

bitaraftır. iran bitaraftır. Almanya • 
nm Ballanlara sarkmıyacafa temin o
lunuror. Türkiye ile SoV)'elier yazılı 

muahedelere bUe ihtlyac l'östermlyen 
tabü mülleli.kdlr. Kardot Mısır ted
birler aLmıttır. Yunanistan Türkiye .. 
nin tabU müttefikidir. Bu vaılyf't kar ... 
flStnda harb bizden uıakbr. 

VAIİT: 

Asım Uı, barbln devam ettiil b• 
sırada Holanda, Belçika, bviçrenm bl
tarafbklan ile italJ'&, Macaristan ve 
Bulprlstanı.n bltaratlıkları arasında. 

biiyii.k farklar oldafunu 7auyor. Blr 
Jusmınm ranlmel kolladıitnı. bir kll
mmm ha7at saha!ıı l'öttttljlnl yazıyor. 

Ymd SABAB: 

Bllse1in Cahid Yalçın, İnrlll• tayya
relerinin Alman1aya attıfı 6 milyon 
beyanname7e, teflcrlnln yalanJanııa. 

kanan Almanların lnanmı7acafmı :ra 
tllJ'Or. -------- --- ---:-Mısır Askeri Hey'eti 

Bir müddet!enberi Ankarada 
bulunmakta olan ve iki günden -
beri Eski~ehirde askeri müesse -
selerimizi ziyaret eden Mısır as
keri heyeti bu sabah hrimize 
~imiştir. Heyet bugün topçu mek
tebi ile harb akademisini ziyaret 
edecektir. Yann Mısıra harekete
decektir. 

Plaj Bülbülleri 
l\o.89 

Göz yaşlarını iç'ne akıtıyor, te· 
essiırünü çocuklara belli etmeme
Re çalışıyordu. 

- Yavrucuğum, dedi, işlerim o 
kadar çok .. O kadar ağır ki.. Gelme
me imkiın yok. Sizin hır şeye ihti· 
vacınız var? Bir şey istiyor mu -
sun? 

Selma ııfüdü: 
- Bana gözlen acılır kapanır 

bir bebek al, baba! Başka bir şey 
ıstemem. 

Refik içini çekti: 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

yiniz .. Bak, bu usta, İstanbulun en 
meşhur malıalleb'cisidir. 

Selma rnahallebiyi yemedi: 
- Annem bundan iyi yapardı 

mahallebiyi.. Bu fena kokuvor, ba
ba. 

- Baska bir şey ye, yavrucu
,itum ! Kazan dibi, tavuk ,göl(sü, süt
laç ta var. 

Selma: 
- Sütlaç isterim .. 
Dedi. Sütlıiç ,geldi. Yaramaz ço

cuk: 
- Bu da tatsız olmuş baba, dedi, 

j!f'Çen gıin annem öyle lezzetli bir 
sütlaç yapmıştı ki .. Eğer sen ol
saydın parmaklarını yerdin' 

Feridun güldü: 
- Öyle ise sen bir lımonata iç .. 
Dedi. 
Limonata geldi. 
Selma, limonatayı da isteksiz 

içti. Dudağını buruşturdu. 

1 

- Hiç hır şeye ihtiyacımız yok, 
babacığım! Bir ihtıvacımız, bir ek
siğimiz varsa, o da sensin! Ne olur
du, annemle beraber otursaydın? 
Ondan ayrıldığın ı;ıündenberi içim
de bir sızı var .. Rahatımız, neş·e -
miz kaçtı .. Gülmesini, eğlenmesini 
unuttuk. Annem öksiırdükçe evi
miz sarsılıyor. Sonbaharda herkes 
•dalardan döneı ken, biz Heybeliye 
gideceğiz. Annem çok hastadır, ba
bacığım! Onu -hır kerecik olsun 
vorsen .. Kusuru varsa bile affe -
ders~ sanıvorum' 

Fer:lun kendını tutamwordu. 
Ceb nden mcndı.mı çıkardı. 
Goz crınden aknn yaşlan sile -

rek. biraz önce ısmarladığı mahal
Jebiyı zorla·vc ,eğe çalışıyordu. 

- Haydı cocuklanm. siz de vi-

Refik babasına annesinin hasta
lığı hakkında biraz daha malüına.t 
verme~e çalışıyordu. Nihayet o da 
on bir yaşlannda bir çocuktu, Her 
şeye aklı ermivordu. Zaten ona 
annesi hastalığından bahsetmemiş
ti ki .. 

Zckı çocuk doktorları gızli gizli 
dinlemış, konuşmalardan anne -

POLİS 
VIE 

1AHKE)1ELER 

Sağır 

Duymazsa 
Asl17e ik.incl ceıa mahkemesi, bun

dan beş ay once. bir cün :\lüıtlr namın
da bir balıkçQ'ı aralarında ("ıkan bir 
mıinaka~ sonunda döien Hasan Aftay 
adında bir şahsın duru"fma ·ına dün 
devam etmiştlr. 
İddiaya l'Öre bjr l'Ün Bedri, Asun, 

Ali ve l\tUnir blr 1'a1.inoda otururlar
ken, bir ara pzlnoya Da.san cirm.1' .. 
dört arkadaşa albn dltU bir adamı a
radığını ylemlş. Bunlardan &ım: 

- Burada iki altın dl.ı;ll adam var. 
Biri ben, biri bu arkadaş, dl erek ya ... 
nındakl Bedriyi işaret elmiş, 

Kulaklan atır işiten Münir, lla.sa· 
mn SOzlerinl yanlıt anlamış. KendUtn
den bah edlldlflnl zannederek: 

- Saba.hle1'1n avladıimı balıklar, 

deniz kenarındaki kulübemde, baJ'dl 
•idelim, una l'Öst.ereylm. demiş .. 1\-lü
nirln satır oldutunu bllmi1en Basan, 
buna sinirlenmiş, Mllnlrl tahkir etmiş, 
l\Jünir de kendisine mukabelede bulu
aa.nca, Hasan ba sefer ono tokatlamı
J'a, dö(lnec• bll!jlamı.,. Orada buln -
aanlar lUnlrl Basanın elinden müt -
.lıiiliılla knrtarabllmlşler. 

Dünkü muhakemede dlnlenen ta -
hldler, Hasa.n ale7hlnde ifade vermlJ ... 
!erdir. Durutma dlfer pbidlerln de 
mabkeme1e çatınlmalan kin bqka 
bir rune lt>hlr edUmlştir. 

Öfke Baldan Tatlıdır 
Dun Taib isminde bir adam bir ar

kad&fı ve arkadqmın karııı ile bir -
llkte, Yenlkapıdakl cazlnolardan biri
ne l'iderek, orada içtikten sonra, 7lne 
onlarla yemek ,.emek tızere, o semt
teki lokantalardan birine sıtmlştir. 

Lokantada, Taib ve arkadaşlarının 

bulundutu masanın tam kar,.lSındakl 

masada Mutafa namındaki şahsın ya
nındaki arkaclatı Ue şakalqmasmdan 
kuşkulanan Taib, Mustafanın, arka ... 
daşının karısına söde işaret ellltlnl 
zannederek, l\tustafaya atır sozlerle 
lıakarelle bulunmuştur. 

Bu sırada Reşid isminde biri araya 
slrmlş, Taibe yanıldıtını, Muslalanm 
namuslu ve dürUst bir adam oldutunu 
söylemi be de, asabiyetten ne yaptıfı
nı blJemJyen Taib, bu zatı da frna söz
lerle tahkir elmLtllr. 

Tafbln muhakemesine dUn ucuncü 
sulh cezada başlanmı$tır. Du.nttma ba ... 
:u sebeblerden dolan başka bir l''line 
bıralulmışlır. 

1 
KOÇUK 1 

HABERLER 
~-* Birleı:ik Amt·r•ka de Belı.,ika ara

sında kurulan hakem komısyonundak.f 
bitaraf azalığa Üniversite Rektörü Ce
mil Bilseli seçmışlerdir. * İktısad fakültesi dört sınıfa cıka
rılmı.şhr. Bu sene dördüncü sınıf açı-
lacaktır. * İstanbul vali n1uavinliğine mü.i
kiye ınüfettişlerinden Raif İnan Ve
kaleten tayin edilmiştir, * Bakırköy bez fabrika mda çah-
1&11 amelelerden 40 ı zelurlenm!ştir. A
meleler tedavi altına atııınu~la.rdır. 

Tahkikat yapthyor. * Adliye Vekili, müddeiumumilik -
lere bir tamim göndererek bilhassa hu
kuk mahkemelerinin teblftler )"ittU.n

den davaları süriıncemede bıraktıkla
rını zikretmiş, bunun önüne geçilme .. 
sini i.->teınişür. * Liman amelesinin birikmiş olan 
malzeme sigorta paralarından vergi 
ve zarar zi1'n borçları kesildikten 
sonra kalacak kısmı, kendilerine tevzl 
olunacakttr. 

sinin hastalığı hakkında biraz ma• 
lıiınat toplamağa çal:.:;mıştı. Feri
duna annesinden bahsederken: 

- Baba, diyordu. Anne- Kon
ya hiç yaramadı. Döndüğiimüz gün 
Kadıköyüncle tartıldı, tamam beş 1 
kilo eksilmiş. Zaten ben onun za
yıfladığını seziyordum .. Yüzünde 
kan kalmamış, ne "esi sönmüş, iş
tahı kapanmıstı. Sofraya bizim h&
tırımız için oturuyor. Annemi !bir 
dakiı.lcacık olsun ,görınk, hatırını 
sormak istmez misin, baba? Sen 
bu kadar merhametsiz bir insan 
değilsin! 

Feridun tıkanacak, yere dili;üp 
bayılacak gibiydi. Oğlunun söz -
!eri hançer gibi kalbini yarmış ve 
Feridunun insanlık duygularını 
tamamile uyandırmıştı. 
Meşhur İn,giliz alimi Herbert 

Casson. bo:; yere: cÇocuk, aile ra
bıtalarını perc!nleyen bir kuvvet
tir!• dememişti. 

Feridun, aklı başında bir arka
daşının sözleri!'den bile bu kadar 
müteessir olı11amıştı. Küçük Re
fik, babasına ne büyük insanlık 
ve fazilet dersi v~riyordu. 

- Demek ki, annen Konyada 
hastalandı, öyk mi? • 

Diye mırıldandı. 
Refik: 
- Evet, baba! dedi. İnce hasta

lık diyorlar. Ben de çok merak 
ediyorum. Dunyada bizi kucakla
yan, candan &e\ en, hasta olduğu
muz zaman bizi baitrına basarak 

{Devamı var) 

ihtikar 
Başladı 

Bir Men'i İhtikar Ko
misyouu Teşkili 

Muhtemel 
Siya!°'ii vaziyet dolayısile şehrimizde 

beliren ihtikılnn şiddetle önlenmesi i
şile Vali ve Belediye reisi Lôtfl Kırdar 
bizzat meşgul olmaktadır • 

LUt!i Kırdar dün ticaret mudurlüğü 
ve ticaret odası ile tekrar temas etmiş 
ve muhtelif semtlerden ııecen aylarda 
mukayeseli ha\-ayici zaruriye fiatı 

cetvelleri çıkarttırarak bunları tesbite 
başlamıştır. Belediye reisi bu tetkik -
!erden sonra Dahiliye Vek4letl ile de 
temaa e~tlr. 
Hükıimet bugün veya 7arın ibU • 

kAra kal'lı esaslı tedbriler alıp llAn ey
liyecektir, Şehrimizde men'i ibtikAr 
komisyonu da sür'atle faali1ete geçe
cektir. 

Diller taraftan ıehrin bazı emtıerln

dakl b:ıkkaUarda iki gilndenberl pirinç 
ve makama buhranı başlamıştır. Bil -
hassa irmikli makarnalar hiç bulun -
mamakta, yahud bulunduılu halde sak
larunaktadır. 

11 ilk Mektebin inşa
sına Başlanıyor 

Yeni yapılacak 11 ilk mekteb 
binası için 521 bin 130 lira tahsisat 
bulunup ayrılmıştır. ihale per -
şembe günü yapılacaktır. İnşaata 
on bir semtte birden başlanacaktır. -
Halk Maskeleri Satışı 

-~ı 

I~ 
Gazetecinin Teessürü 1 

Harbin ilk zarar çekenleri arasında, 
biz, l'•zeteler de varız:. Kifldsız kal
dık. Kıi.fıd, bir l'&zeto lçln en hayati 
maddedir. Bilhassa, Son Telcraf c-lbl, 
l'enf1J: bir oku7ucu kütlesine kf'ndlslnl 
sevdirmiş ve muvaffak olmut bir mü
essesenin karUerlne kartı at:.1rari bir 
hacimle çıkmak ız1ırannda kah ı, blı:· 

teri bakilr..aten mütee! lr f'diyoı. 

Ne yapalım ki, bu, bir zarurettir. E
llmlzde eok m.ahdud Jui.iıduuı7 var ... 
dır. Sipariş edUen kitıdlar , limana 
kadar l'elml,ken, boşalblamadan, l'lttl. 
Okuynculann, malı.al düşünerek, vazl-
1elt takdir edeeekltrlnden emin bulu· 

nuyoroz. Gönül arzu edet kı, bu buh ... 
rantı pnJer çabuk ceçsln ve eski Iıac
mlmhe, eski mündereeat pıol'ramllDl
sa dönelim. 

Bir l'azetecl için az konU,fmak, aı 

:raımalı: detıı. çok raınnak, ~ok kon"'-
ı malr. bir lhtl7açtır, bir zevltUc. Gaaete 

k:üeüldüfü için, okUTUCu.lardan ziyade, 
••zet.eclnln teessür dudufw•tl inanı .. 
DJZ. 

Bu&iine kadar, okUYU<'Ul~r1n cenlş 

nfbet ve teveccühüne mazhar olan 
Son TelKl"&f, bundan sonr.ı d&, a;rnl te
veecübe liJık olmata cahµcaklır. 

Gönlümüzdeki me lek atkı sönmemiş
tir. Biz okuyucuları. okuyucular bl~I 

seviyor. 

Yürefimiz, bununla teselli bulmak

tadır. 

REŞAD FEYZİ 

Rakı ve Şarab Sarfi
yatı Azalıyor 

1 

Son ~inlerde şehrımizde halk 
maskeleri satışının arttığını yaz -
mıştık. Ayni suretle diğer şehirleri- 1 mizden de ~ı.ütemadi maske taleb- Şehrimizde bira fiatının ucuz
leri. yapıldığından Ankara dva - lamasından sonra bira '.çen1erin 
rındaki Mamak maske fabrikası ve sarfiyatın miktarı dört misli 
gece ,gündüz muhtelif ekiplerle artmıştır. Buna mukabil .vine o ta
durmadan çalışmağa koyulmuş- rihten itibaren bugüne kadar rakı 
tur. sarfiyatı da muntazaman azalmak-
Ayrıca evvelce yalnız İstanbul ta devam etmiştir. 

ve Ankarada yap:ian maske sa - Bu azalış son günlerde yüzde 
tışları şimdi on ye:lı vıliıyeti • 30 u geçmiştir. Ayni suretle ~arap 
mizde de yapılmaktadır. l sarfiyatı da yüzde 15 nisbetinde 
Halkın baş\annın ı.ilçiilerinı ver- azalmıştır. 

mek üzere Kızılay şubelerine mü- -i~~~iiiiii~~~-·-i1j•jl racaatlan lazımdır. Hayvanlar için 
de maske imaline ba. lanmıştır. j ,,~ 

Yeni Maliye Binaları -
Maliye Vekaleti hesabına Beya

zıdda unşasına karar verilen yeni 
malive şubesinin irışasıı'la başlan
mıştır. Bu bina 40 bin liraya mal 
ofacaktır. 1 

82 bin liraya inşa edilen Kadıköy ; 
maliye şubesi bitmiştir. 56 bin l.i· ı 
ralılc Mercan maliye şubesi de 
bugün ihale edilecektir. -

İlkmekteblerde Kayıd 
Pazartesiy~ Başlıyor 

Şeh~imizdeki ilk mekteblerde 
yeni talebe kayıd ve kabulüne ö
nümüzdeki pazartesi gününden 
başlanılması hakkındaki karar dün 
maarif müdürlüğünden bütün 
mektebJ.ere tebliğ olunmuştur . 

!Uirac Gecesi 
Müftülükten: Eylülün onuncu 

pazar günü Receb ayının yirmi al
tısına müsadif olduğımdan mezkur 
pazar günü akşamı (pazartesi ge- l 
oesi) Ley lei Mi'rac olduğu ilan o
lunur. 

No.30 

Evinize pencereden girmeği ter
ci.it ettigimi anladınız değil mı? 
Azizim. İnselhaym siz bana karşı 
küçük bir borca girmiş oldunuz. 
Eğer bana viski ikram ederseniz, 
borcunuzu maalmemnuniyıet bir 
kaç dolar indiririm. 
İnselhaym sesiz sessiz bakıyor

du. Bir.biri arkasına başına gelen 
hadiseler sanki zekasını silip sü
ıpürmüstü. Fakat zihninde sabit 
hale gelmiş bir fikir vardı. 

Bütün gayretini toplıyarak: 
- Evet, diye mırıldandı, beni 

mazur ,gorunuz. Size karşı çok 
medyunum, çok minnettarım. Bu
nu asla unutmıyacağım. Fakat siz 
anlamadınız. Gidiniz, eğer bizi bu
rada beraber bulurlarsa, ikimizi 
de öldürürler. 

<Aziz, sükunetle: 
- Hayır, ikimizi öldürmezler, 

dedi. 
Dikkatle İnselliaym'a bakıyor

du. Bankerin ne düşündüğünü pek 
iyi anlıyordu. İnce ellerini müte
kallis bir hale getiren sebebi bil
miyor değildi. Banker sordu: 

- Siz buraya ne yapmağa gel -
dıniz? 

Templar havaya puro dümanla
rİndan halkalar göndermekle meş
gulü· 

Türkiyenin Yiyeceği 
Boldur 

Valinin dllnkü beyanatı yurejhnlze 
su serpti. Muht.eklrle tlddetle mu<'-& -
dele edilecek. En çok. mt-mnu.niyetiml- ı 

zl muclb nokta, memlekette hrr nevi 
maddenin kiti m~tarda. ve stok halln- ı 

de bulunmasıd.Jr. Türkiye, esasen, bir 
2lraat memleketidir. Nüfusun on mil .. 
J'Olldao ziyadesi müstabslldlr. BOyl~ bir 
memlekette luthk olamaz. Gen(!f Ana
dolumuı:un 1:irai mahsulü bize ki.ildir. 

Bu şartlar atlında bulunan bu mem
lekette bir kıtlık beklf'ınek end~esl, 

l'\ilünç olur. Onun içiu, ellndt-kl para
smı eve erzak alaca.tun diye, bakkala 
çakkala kaphrmak dofru detlldlr. Bu 
şek.Ude taleb fazla olu7or. Esnaf da, bu . 
mü~t.fori tehacU.mu karıısınd.a flatJarı 

;riikselfuor. 
Blnaenaleyh, flat :vıikselm~lnde bl

.-tm de tesirimiz vardu, denebilir. 

BURHAN CEVAD 

Buraya naranızı j!eri. ,getri
mek, bir puronuzu ve hala emret-

1 mediğiniz şu viskiyi beklemek için 
geldim. Sonra bana yardım edip 
edemiyec~ğinizi öğrenmeğe g~l -
dirn. 

- Ben size nasıl yardım ede -
ıbilirm? Para mı istivorı;unuz? 

Templar, yazıhanenin üzerinde
ki .banknot destelerini ,göstererek 

- Bugünlerde parmağımın bir 
işareti ile binlerce doları oynata
cağım. Eğer bir milyonu benim 
cep paramı temin ederse, ona te
şekkür ederim. Fakat benim asıl 
istediğim o değildir. Sizin ağzınız
dan bazı şeyler öğrenmektir. 

Banker chay'tr• c!l'rgibi gayri 
ihtiyar başını salladı: 

- Ben bir şey bilmiyorum ki .. 
Templar kol saatine baktı: 
...,... Hemen öyle acele karar ver

mesenio: iyi olur, kararlarınızı de
ğiştirmek (çin vaktiniz de yok de
ğildir. 

TemP.lar ayağa kalktı, gülümse
yerek ev sahibine baktı. Sesi her 
zamanki gibi tatlı idi. Fakat bu 
,ı::ülümsememin ve bu tatlı sesi 
doğrudan doj'(ruya bir tehdidden 
daha müessirdi. 

- İnselhaym, fikir deği tirınek 
daima zeki bir kafanın eseridir. 
Bu da, bir adamın inaddan, kibir 
ve ,nehvetten kendisini kurtaralı!-

Hususi Vapurla Ve 
Bulgaristan Y olile 

Dönecekler 
Dün ve ı:>an birkaç gUn içinde İzmir 

ve Ankaradan şehrimize birçok Alman ... 
lar gelmiştir. Gerek bunlnrın ve ge .. 
rek şehrimizdeki Aln1anlardan ekseri

sinin hususi bir vapur k nılsyorek Bul
garistan yolile memleketlerine döne -
cekleri söylcnmekte<ilr Buna sebeb 
tren işlemedi,ğindcn k J ra yolile şc.>hri -
mizden Bcrline gıdilcmeme dır. İzınir
de kalan Almanlardan baZtları da co
cuklarını ve kadınlarını şehrimize gOn
dermişlerdir. 

Buğday, Kömür ve Un 
' 

Ankaradan şehrimizdeki aJ.aka-
darlara bildirilen · bir tel-
grafla buğday, un \'~ h.ö111ürun 
memleketimizd. • . .• memle -
ketlere • ;uı etı kat'iyede 
rr ·, iş old~ğu t~bliğ olun -
nıw• " 

Belediye Evlere Çöp 
Kapları Yaptıracak 
Belediye her e\' :çın üstü kapalı 

çöp kapları yaptırınağı kararlaş -
tırınıştır. Bunlar ucuz fiatla. evlere: dükkanlara satılacak, pis man
zaralı çöp kaplarının kullanılma -
sına müsaade edilmiyeccktir. 

Kondura Pahalanacak mı '! 
Anupadaki harb doı.ay.siı~ şelı

rimızde t rikotaj fabı kaları gibı 
kundura imao:ıthanelerinde de i~
leı azalmıştıı . Bu scO<>ble bazı kuıı-. 
duracııar işçilerine muvakkat bir 
ıaır.an ıçin ) ol vcrımş ler; bir kısım 
çorap ve •r ikutaj iınıillori de ekıp
lerini çok aıallmış\ardıı" 

Diger taraftan k.unduracıl<ır me
vaddı iptidaiyenin birdenbire pa
halılaşması yüzünden ayakkabı fi
atlarının da yük elecegini kat~yet-. 
l' sövlemektedirler. ı 

Çünkü eskiden 115 kuruş olan 
ayakkabılık dN'iler birkaç gündl!'ll-· 
beri şehrımizde 140 kuruşa yüksel-: 
miş, bir İngiliz yumağı da 19 ku
ruştan 25 e fırlamıştır. -

Maliye Vt•kiileti Yeniden 
)1, nıur Alıyor 

Mali} e Vekaleti merkez dairele
rine yeniden muhle1.f derecelerde 
maaşlı ve ücretli memurlar almak 
üzere büyük bir müsabaka imti -
hanı açmağa karar vermiştir. Lise 
n:ıczunları arasında yapılacak olan 
bu müsabaka önümüzdeki ayın ı 
2 inci pazar günü yapılacaktır. 

Kazananlara 25 liraya kadar asli 
maa.ı; ve 75 liraya kadar ücret ve
ril~cektir. Müracaat müddelı!nin 
son günü 30 eylüldür -

Barındırma Odaları 

Ana ve babaları i•e giden ilk 
mekteb çocuklarının mekteb saat
leri haricinde sabah ve akşanı so
kaklarda bekleşmeierinin önüne 
geçmek maksadile geçen sene 
faaliyette bulunan Eyüb, Fatih ve 
Kasımpaşadaki barındırma odala
rının bu sene de açılmaları ka -
rarlaştırılmıştır 

leccğine d~Ialet eder. Bugün bir 
çok alimler bile sonradan anla -
dıkları hatalarını kabul ve teslim 
edivorlar. Fikir değiştirmek, yan
lış yoldan dönmek hakikat•n asıl 
bir şeydir. 

İnselhaym'ın ka~ısına geçmişti. 
,gözlerinin /\,'İne bakıyordu. Fa -
kat tehdidkar hiçbir kelime kul
lanmamıştı. 

- Vaziyeti çok iyi anladığınıza 
eminim. 
İnselhavm kendisini haraca ke

sen gangesterlerin, şimdi karşı -
sına dikilen mavi gözlü müstehzi 
delikanlıdan daha merhametsiz ol
madıklarını anlamıştı. Titrek bir 
sesle : 

- Size ne söyliyeb'lirim? dedL 
Templar yazıhanenin bir kena

rına oturdu. Vaziyetinden başka 
tiırli! bir hal tarzı kabul etmediği 
anlaşılıvordu. 

- İnselhaym, bana her şeyi söy
liyeceksiniz. 

- Benim söyliyeceğim şeyleri 
zatne siz de biliyorsunuz Viyola
yı kaçırdılar. Çünkü onların tabi
rtnce chimaye parası. dedikleri 
taksiti ödememiştim. 

- Amma. ne güzel himaye? E
vet, bunları •biliyorum. Sonra? 

- Parayı vermek lazım. SizVi
yolavı kurtarLp getirdiniz. Fakat 
beni kurtarmış olmadınız. Eğer ben, 
taıksitı ödemeseydim, kızımı öl
diırülerdL 

<Deuamı ı:a?) 

f!) (;i( :I. l!JüIJ.~ 
Lehistan ve Gandi 

Yazan: Ali KE: IAL SUN31.ı\N 

Almanların müstakbel harbde İnl'll
tereyi muşküJata sokmak için be Je ... 
dıklerl llmidlcrdrn biri de inıııız do
minyonlarının Avrupa harbine karıt

mı:\·acakları, onun için İngilt.ertnln do ... 
minyonlar olmadık('a. Avrupa kıt'a. -
sınd:ı bir harbe l'lremiyecelt idi. Şim ... 
dl İngiliz domlnyoıılarının anavatana 
nasıl bir merbuUyeUe yaı;dun etmek 
husuır;;unda müttefik bulundukları an
laşıldı. Yine Almanların diğer bir ü
midi de Hindb tanda İnrilterenin ba
ma müşkülit fıkacaiı nokta ındil top ... 
tanıyordu. 

Hlıldlstand:ıkl yerli hüku•ndarlar, 
Umumi Harbde İnı-ilterf'J e son dt"reee 
stdakat gô'\tert>rek hl'm para"•· hem 
de a.11\ker l'Öndermek sur,.Ule yardım
da bulunmuşlardı. Olteı· taraftan dof
rudan dofruya İnclllzltorin idareslnde 
otan yerlerden de mühbn kuvvetler 
toplanarak İnglltf"rt-nuı harbettifl cep
helere bunlarm sevkedildiklerl de l'Ö
rllldü. 

in,.utere HJndlslana mühim valdJer
de bulunmuş. Umumi llarbden sonra 
ıu son 71rmJ senedir ht'P bu valdlerln 
tahakkuk etmesi yolunda mesai sarte
dllme.k.te, tetkikler yapıhnakta, kanun ... 
tar tamlın edilmektedir. Bu mesainin 
devamı kolay olmuyor. Çünkü Blndls
tandaki milllyetpc.rverleri tatmin et
mek <'ihetl mlışkliJ<lta ujTuyor. Onu 
için meıtbur C..ındi ile İn .. ilh:ler ara
smda vakit vakit prk n1futkül safhala· 
ra l'irmiş olan ınUcadeleler başl'ö-.ter ... 
mekien g-eri kahnamt~tır. J'akat Gan
dl e~n han rlOkütme"'lne raıı olmı ... 
)&n, bunu krndl~lnht insaniyet ve ln
kılib esaslaruıa büsbütün aykırı l'Ö
ren bir ~hslyetUr. 

Böyle olunc:.. şimdi Lehl'ltauın Al
mımya tarafınduı uğradıiı taarruz ü
zerine Lehlere karşı Gandinin l'lhar e-
deceil hl siyat ancak haksn:hfa utrı
yanla.ra karşı duyulacak derin bir sa
mimiyet ve alika olabilirdi. İşte Gan
di da bunu l'Ö tenni .. tir. Jllndll rebln 
Lehlt>re cösterwti bu alaka ~u _ uret
le tefsir edilmektedir: 

Almanların lllndi-,tanıta btikbal 
harbi f('in beslemiş oldukları ümidler 
beyhude olmuştur. Bundan allı :redl ay 
evvel Almanyanın sabık lkttsad nazırı 
mll1i banka. müdürü mroşhur mıitehas
sıs doktor Şahtın Hindlstanda yaptığı 
seyahat e nasında kendbiinr mahalli 
matbuat ve mehafll tarafJndan iyi bir 
kabul rö ·ıtrilmeditl unutulmamı'Jtır. 

Onun sey:ıbati tamamlle hususi bir 
mahiyet.te oldu.tu söylendifl haldt krn· 
dlslne böyle bir vaziyet ahıun ı hayli 
netri)'ata yol ac;-mı tı. tihver d vlf't -

lerlnden Almanyanın yaptıkları, İtal
yanın da Amavutıutu l.ıall A yada 
ve Atrikada ne kadar te~lrler uyan -
d.ırmıt oldulu o zaman öfrtnllmbfU. 
Şimdi de her türlü müukere hnkıltt• 

lan varken kuvvete lsUn:ıd edllt"rek 
Lehistan& taarruz olunmuştur. 

Hindli reis Gandlnln Lehl!litana l'~
terdifl samimiyet ve alıikayı uyandı

ran da itte Lehlllcrln böylf' btr taar
ruza uhamış olmalarıdır. O ha!de lJin
dlstandakl milliyetperverler dt reisleri 
Ue beraberdir. 

Hindistan bUl'lln inl'illz lmparator
lufunu teşkil eden domlnJ"onların hu
kuk ve lmU,.azJarına henüs mazhar de
flldlr. Fakat domlnyonlann anavatan 
~llloreye barb v .. u .. ııe ıostrrmlş 
oldukları mcrbotl)'ete lllndl~tan milll
yeh>erverlerl de bul"ün Avrupada te
cavüı.e ufnyan mUletlere- karşı alil.~ .. 
b.rını lı:har etmekJe iştirak ediyorlar 

demekllr. 

Yeniden Üç Asri Me
zarlık Yaptırılacak 

Şehrimizdeki mezarlıkların ıs -
lahı ~ile ehemmiyetle meşgul olan 
belediye reisilği ·Zincirlikuyu. da 
olduğu gibi muhtelif semtlerde 
Edirnekapı, Topkapı ve tl'sküdarda 
üç asri mezarlık yaptıracaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

!Susuzluktan Şikayeı 
B irçok imzalarla aldığımız 

bir mektubda deniliyor ki: 
Süleymaniyede Samanve 

renievvel ve Bezzazıcedid ma
hallesi ve çarşı civarı halkı -
nm evvelce iki çe mesi vardı 
ve zaten bunlar da bu kala -
balık semtin ihtiyacına gayri 
kiıfi idi. Kırk ç<>şmeler tarihe 
kar~tıktan sonra iki çeııme 
yorine Uzunçarşıbaşınd.'a bir 
tane yapıldı. Bu sıcak \'C ku· 
rak günlerde susuzluk derdi· 
miz son dereceyi buldu. Ev· 
]erimize su aln1ak için n1iira· 
caat edenlere 40 - 50 liradun 
bah•ediliyor. Mali vazi~·ctleri 
pek düzgün olmıynn semti • 
miz halkının bu ılilcğinin ye· 
rinc gctirihnesi için nid oldu· 
ğu ınakaının nazarı dikkn1 ini 
cclbctnıck üzere gnzcf Pni1in 
ta\'as utunu sa~·gılarnnııln 
rica ederiz. 
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Asker Gözile Cepheler EN SON DAKiKA (Birinci sahifeden deı•aın) 

len haberlere göre bu cephe Var
Şovanın 15 mil mesafesine kadar 
Yaklaşmıştır. Bu cephede şiddetli 
muharebeler olmaktadlr. İkinci 
~Phe Slovakyadan yapılan taar -
tuzdur. Almanlar bu taarruz ne
ticesinde Karakuviyi aidıklarını 
Ve Tarnov'a doğru ilerlediklerini 
iddia etmektedirler. 

Çenstokova şehrine doğru açılan 
İicüncü cephedeki harekat dola -
Yısi!e bugün Silizya tamamile Al
rııanla:rın eline geçmiş bir halde -
dir. Her üç cephedeki harekatın 
seyrien bakılırsa, PolonyaWarın 
Cephelerde tutunmağa çalışmaktan 
ıivade, bir satıh muharebe sini ka
buı ettikleri anlaşılıyor. Kuvayı 
külliyeler henüz boy ölçüşmemiş
lerdir. Polonyalı'.arın batta Var -
~vayı bile gözden çıkarttıklarına 
ti.kmetmek mümkündıir. 

Harbin asıl siklet merkez! şimdi 
yavaş yavaş garb cephesine inti -
kal etmektedir. BUJIÜnkü harbin .. 

~!!~ ~:~::= ~~~~~:ğ~~ad~~~ Belcika Uzer inde Ucan Alman Tayyareleri 
he yoktur. İlk topçu ateşleri ve r.11ksel 7 (:..A.)- Diın Anvenln çuyorlardı. Ta:yareler şimali carblye, ı datl toplan •!et açmışsa da bir neüee 
bunu takib edecek denemelekr Sdıg- fuı nde Alman tayyareleri cörulmlİIJ- yani İnclllereye dofru yol almafa ko- hasıl olmamışlır. 
frid hattının ne dere=eye a ar ,.. B t . ... .. , . w. u ayyareler çok yuksekten u- yulmu<şlardı. BelplkalıJann tayyare 
sşğlam oldugıınu gosterecektır. Nı-

tekim Fransız kıt'aıarının sarbruk Amerika Avrupa ya Yakında SevkivataBaşlıvacak 
mıntakasından Alman toprakla - ' oT J 
rına girmiş olmaları, bu cephenin Nevyork 7 (A.A.)- Nevyork Ta:r-
müttefik orduları tarafından biU.- mis razeleslne cöre birook Amerikan 
nen zayıf noktaları mevcud oldu- tayyare, molör ve yedek malzeme fab-

rikatörleri ambarionun tatbikine raf

men imaJitı durdurmamai"a ve tah .. 
dld etmemefe karar vermişlerdir. Bu 
fabrikatörler bitaraflık kanununun 
kongre tarafından İnl'Utere ve Fran-

sa lehine olmak üzere tadll edlleceiinl 
ve yakında Avmpa7a Bevkiyata bat .. 
Ianılacaft mütaleasındadırlar. 

ğunu gösteriyor. Almanların Po-
lonyadaki vaziyeti sür'atle halle
derek, garbe teveccüh etmek hu
susundaki kararları malüm oldu
ğundan, buııün, yarın muharebe -
ler son derece şayanı dikkat bir 
safhaya girmiş olacaktır. 

Şimali lrlandalılar da Harbe Giriyorlar 

ERKANIHARB 

Londra 7 (A.A.) - ~imali İr -
landa Başvekili lord craivazon, 
istihbarat nezareti vasıtasile bir 
beyanname neşrederek Ulster'li-

!erin harbe kadir bütün erkeklerin 
İngiltere taırafından yapılan silli
ha davete icabet suretile sadakat-
!erini göstermiş olduklarını bil -

dirmiştir. 

Cenubi Afrikanın da Almanya 
ile harbe girişmiş oldu~ resmen 
bildirilmektedir. 

Panama Kanalı Emniyet Altına Alınıyor 

Almanlar Varşovaya 
Yaklaşıyor 

(Gazetemizin du.n makineye verUdi
tı dakikadan bugunku intişar saalıne 

kadar ceçen 24. ~at zarfındaki bütUn 
vak'aları okuyucularımız her l'iın bu 
sütunda takib edeceklerdir. Diier ye
ni haberlerımizl de ayrı sütunlarım.u
da buJacaklard.ır.) 

Vazıyet dündenberi birdenbire 
büyük bir inkişafa doğru yüz tut
muştur. 

Sovyet Rusya Ve Türkiye 
Vaşington 7 (A.A.) - Harbiye 1 niyetini zaman altına almak için ı Reisicumhur tarafından ısdar e

Nezareti, beynelmilel gerginlik es- mezkılr kanalın Harbiye Nezareti dilmiş olan bir kararname nesret
nasında Panama kanalının em - tarafından kontrol edilmesine dair· mistir. 

Almanlar V arşovaya son derece 
yaklaşmış'.ardır ve hükfunet mer
kezinin 15 mıl mesafesinde muha
rebeler olmaktadır. Bu vaziyet 
karşısında Leh hükfunet merkezi 
Varşovanın 110 kilometre şarkın
daki Lublin ,,e.hrine nakledilmiştir. 
Sefarethaneler şehir dlşına nak: -
!edilmiştir. Silezya taınamile Al- 1 
man:<U"ın eline geçmiştir. Koridor • 
kapatıldığı için mahsur kalan Po- 1 
lonyalılardan on bin kişi esir edil
mi•tir. 60 top alınmıstu-. Muharebe 
dolayısile Polonya şehirleri harab 
olmaktadır. Doloven şehri yan -
maktadır. Almalliar Kar.akuvi'ye 
mukavemetsiz girdiklerini bildir -
mektedirler. Düşman kumandan
ları Mareşal Pilsudski'nin mezarı 
önünde eğilmişlerdir. 

(Birinci sahifeden devam) 

?'in, en büYtik arazi parçasına ve her 
lürıu iptidai maddeye de sahib bulun
~Uklarına ııore kendi ülkeleri dışında 
lraı; edinmlye ihtiyaçtan da yoktur. 

Dize öyle gelir ki, Sovyet Rusya an· 
tak Baltık devletlerinin vaziyetinde, 
hlıud da Balkanlar, Boğazlar, Akde
tliı ve Karadeniz müvazenelerinde bir 
~ikliğl icab ettiren vaziyetler o -
llrsa harbe mU.dahale ederler. Hatti, 
"1rnanyanın Romanyaya, Balkanlara 
~eya Boğazlara müteveccih bir bare
etı Sovyet ... Alman ademi tecavüz 

~'l<tının dahl derhal yırtılmasına amil 
•lıır. 

Sovyetlerin, bugün bitaraf kalma • 
!arı bahasına yarınlarını tehlikeye dü
lllrıneyi ve müstakbel daha büyük 
~elere şimdiden göz yumabilmeyi 
!;, buı edecekleri nasıl akla getirilebi-

ve muhakeme edilir?. 
b Türk - Sovyet. dostluğuna gelince, 
~ dostluk iki devletin kara günleri 

%.de bütün samimiyet ve miltekabl
li,eu ile tE:eSSüs etmiş. her türlü riya
tlan, zor ve cebirden uzak bir dostluk 
•Lıuğu gibi iki devletin Ak ve Kara
~fl.i..zlcrdek.i menfaatlerinin müşterek 
'- Yekdiğerinl tamamlayıcı oldutu da 
llıuhakkak ve aşikArdır. 
h..ııu itibarla iki devletin samimiliğin! 
"Vlllcak, muztarlb edecek herhangi bir 
~"!Yet derpiş edilemiyece#i gibi mü-
~ da olunamaz. 
~ 81>.e ve Balkanlara gelecek her teh-

e biraz sonra Sovyet Rus-
>ıuıın da kapısını çalacak teh-

like olduguna göre makı.b hadiseler 
iki devlet arasında mevcud samim.l 
münasebatı örselemek ~öyle dursun 
ancak bunun kat kat takviye bulma
sına yardım ve hizmet edebilir. Bu iti
barla bugün de yarın da bu iki komsu 
ve halis dost devletten biribirlerine 
karşı ancak dostluk ve insanlığa, Ka
radeniz, Şark.! Akdeniz, Balkanlar sul
huna karşı da ancak hizmet beklene
bilir ve .. böyle olmak daima doğrunun 
en doğrusudur. 

ETEM İZZET BENİCE 

Amerikada Casuslara Karşı Şiddetli Tertibat 
Vaşlnı1on '7 (A.A.)- Amerlkada ca- ı velt tarafından ilin edilmiştir. 1 tenkil edilecektir. Bir beyanname ile 

susluj'a karşı lttlhas edtlmlf olan ted- Kundakçılık hareki.h lir bltarafhk balkın federal büroya yardımda bu .. 
blrJerln takviye edilmit olduJu Ruz- kanununa muhalif barekit tlddetle lunması ilin edilmiştir. 

Almanyada Deri Stokları Müsadere Edildi 
Berltn '1 (A.A.)- Alman S"Uetelerl 

1 

Ieceilnl haber vermektedir. Btnnetlce { 

bütün deri stoklarının mü.sadere edl- ellerinde deri bulunan tacirler ve fab-

rikatörler bu derileri satamıyacakları 

.cibi işliyemlyeceklerdir. 

Bir Alman Torpidosu Oturdu ve Kurtarıldı 
Kopenhag 7 (A.A.) - Bir Al- l gemisinin fevkalade gayretleri sa- ı yu yüzdürerek onu kanuni müd -

man torpidosu Frederica kara - yesinde yakalanıp tevkif edilmek- det zarfında Holanda suları hari-
Bulgar Sefiri Geldi ya oturmuştur. Torpido bir Alman ten kurtulmuştur. Gemi torpido- cine çıkarmağa muvaffak olmuştur. 

(Yazısı 3 üncii sahüed~) Amerika Hükumeti de Tedafii Tedbirler Alıyor i 
yetle memleketime gitmiştim. Bul-, ı Vaşington 7 (A.A.) - Spencer, l mevzilerin nerelerde alınacağı ma- susi seyahatler yapacak ardır. 1 garistanın bitaraflıihnı ilan etti • J)iane Hamil ton ve İngham a - lfım değildir. 1 Bundan •baska her biri üç bin yol
ğini biliyorsunuz. Birçok ecnebi dlndaki dört sahil muhafızı ge - Amerikalıların A vrupadan mem- cu nakledebilecek olan diğer dört 
gazetelerin Bulgaristanın sefer - miye, her birinde birer tayyare leketlerine dönmeleri dolayısile ı gemi. bu hafta içinde hareket ede-ı 
berlik yaptığı hakkında verdiği olduğu halde, Atlas Okyanosunda President Roosvelt, Orizaba ve ceklerdir. 
haberler kat'iyyen yalandır. Bul- 1 h h mevzi almak emri verLrıniştir. Bu Man atlam gemileri Avrupaya u- I 
~~~~a~;:;.'t'1~t;~:ı~~ı:.e~kiş~ Romanya Hududlarda Vazivetini Almış Bulunuyor 
Bulgar dost1uğu normal Şerait al- 'J 
tında ve tam bir dostluk havası Bükreş 7 (A.A.) - Kral tara - kında vermiş oldukları izahatı din- haz ecLlmiş olan askeri tedbirıeri 
içindedir.• fından davet edilmiş olan nazır - lemistir. tasvib etmiş ve şimdiki ihtilafa ta-

Sefir bu akşam Ankaraya gide- !ar meclisi, B. Calines ve B. Ga - Meclis, diplomasi sahasında sar- mamen bitaraf kalmağa karar ver-
cektir. fenko'nun beynelmilel vaziyet hak- folunan faaliyetin, hududlarda itti-: miştir. 

Ekspres yolcuları arasında lbu- lllll._'111 ...... '111-""'1'11ııııı. ... '111.-:t·~ • • '• ,,. ..... ,J •• - - • .. 

lunan Mısır Kralı akra·basından d 
Prens Fazılın refikası Prenses Ley- Al ) ı•kt ı" 
lil ile, Ira1<a gitmekte elan İran m an ar ) Sa 
petrolları n!ümessillerinden Ho -

landalı doktor Şumak ve Holanda Ahi k Al 
Banküni'nin !Hayfa müdürü de o aya ınıyor 
şehrimize gelmişlerdir. 

·Almanlar Harbi Mev

ziileştirmiye Muvaffak ı 
OlaMadılar 
(Birınci sahifeden devam) 

ruz, akamete mahkümdur. İngiltere i-

Bu Akşam: Maçkada .---·"' 
Küçük Çiftlik Parkında 

(Birinci sahifeden devam) 
da mabrukatm sanayi işlerJnt temine 
Wi olmadıtı sörülmüştür. Harb bu 
kifayelslzllfl aritınııaklan hali kalmı
yacaktır. Demiryolları malzemesi de 
resmi Alman raporlarına nazaran nok
sandır. Almanyanın ceçen harbde şark 
ve rarb cepheleri arasında ideta me
klk dokurcasına asker sevklyatı yap
masına Alman demlryollarmın revka
lide mükemmellyetlnin medar olmUŞ 
olduiu hatırlatılmaktadır. 

Blrıcok Alman remUeri batarılmı .tır. 
Almanyanın lkhsadi lstikli.llnl mtiJn
kü.n mertebe temin etmek i~ln ota.rşlk 
bir siyaset takibi derpiş edilmekle idi. 
Fakat daha harbin ilk künlerinden iti
baren halkın bir takım ciddi t.ekay;rü
dat.a tabi tutulmasına lü-zum l'Örü.1-

müştür. Nlhayet bazı esaslı maddele -
rln fıkdanı yüzünden seri bir harb yap
ması Almanya için bir mecburiyet ha
lini almıştır. Bu IUba.rla ?\-fısır ve Irak 
ile münasebat1n inkıtaı fevkalade mü
him bir hi.dise addedilmektedir. 

le FranSa. Fübrerin hatti kısmi bir 
muvaffaki1et cJde etmesine ve yalnız 
Poloo;rayı c arct altına almak için de
ğil, ayni zamanda Avrupada müsama
ha Ue bakılması rayrikabil bir here ... 
monya te-;ıs etnıe~lne asla müsaade et
mlyeceklerdlr. 

MÜNiR NUREDDİN KONSERi 
GAZ KRALI GREGOR 

Ve EL VİRA MA YEN bu akşamdan itibaren bergiin 
sahnemizde muhtelif varyete numaraları 

İPEK Sineması Bu Akşam 
Yeni Sinema Mevsimine Başlıyor 

lOREL HARDİ KODESTE 
'ı'iıı-kçe sözlü ve dayanılmaz derecede gülünç, eğlenceli bir mevzu. 

Filme ilave olarak : 
Şanlı Ordumuzun Trakya Manevraları 

Hakiki Sesli ve Türkçe sözlü, 1000 metre 

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

Blnnetlce müşahidler, vakti le Al -
man tiblyeslnln mümeyyiz vasfını 

teşkU eden kütleler halinde nakliyat 
icra etmek imki.nına malik olmakst
zın ayni zamanda muhtelit cephelerde 
harbi idame etmenin arzetmeki.e ol -
dutu müşkülitm Almanyanm ,ark.ta.
ki harbi mümkün oldufu kadar sür'at
le ikmal etmek aT'lusuna hü.lm olup 
olm.adıfl sualini irad etmektedirler. 
Bundan başka İnriliz - Fransız donan
masmın ezici fafklyetl sahltlerln sıkı 

surette abluka edilmeslnıe medar ola 
caktır. 

Paris - İstanbul Seferlı ri 

Roma 7 (A.A.)- Resmen blldlrll
diilne söre, bucünden itibaren İsviç
re ve Fransa ile dofnıdaıı dofru;ra şi
mendlter münakali.tı yapılacaktır. 

Semplon ekspresi Parl3 - İstanbul yo
lu üzerinde muntazam seferlere baş-

1.ıyacakhr. Bu ek!ıpres birkaç sünden
berl ancak l\1Uii.nodan hareket ehnek
te idi. 

Londra 7 (A.A.) - Sabah gaze
teleri, İngiltere ile müttefiklerinin 
Hitlere karşı muharebeye nihai 
zafere kadar devam edeceklerini 
yazmaktadır. Gazeteler Hitlerin 
planının şarkta kat'i netice almak 
için garbda muvakkaten tedafüi 
vaziyetinde kalmağı istihdaf et -
mekte o'.du~unu yazıyorlar. Gaze
teler Almanyanın bilahare İngil
tere ve Fransaya sulh teklifinde 
bulunmasının muhtemel olduğu 
mütaleasındadır. Fakat Bu planın 
tatbik edilmesine meydan verilmi
yecektir. Müttefikler Hitler re -
iimi ortadan kaldırılmadan harbe 
fasıla vermiyeceklerdir. 

Taymis ·gazetesi diyor ki: 
cBu manevra hakkında şöyle 

Mareşal R!dz Smigli'nin istifası 
haberleri şiddetle tekz>b edilmek
tedir. 

Garb cephesine gelince, dün de 
haber verdiğimiz ~ibi, Fransız - Al
man muharebesi başlamıştır. Fran
sız J<ıt'aları Mozel mıntakasında 
gece gündüz devam eden topçu a
tesi neticesinde Sarbrük cihetin -
den Alman topraklarına girmiş -
!erdir. Fransız ı rdusunun düşma
nın muka\·emet derecesini tecrü -
be ettiğ, anlaşılıyor. Bütün cephe
de topçu ateşi teati edilmektedir. 

Alman tayyarderi ilk defa ola
rak İngiliz toprakları üzerinde UQ

muşlar, avcı tayyareleri ve dafl 
topların müdahalesile geri dön
müşlerdır. 

Pariste ve diğer Fransız Şehirle
rinde de sık sık alarm işaTetleri 
verilmektedir. 

İngiliz Krelı hava mareşali sıfa
tile ııizli hava merkezlerini teftiş 
etmistir. 

Cehelüttarıkda 133 İngiliz ve 
Fransız harb gemisi bulunmakta
dır. A:lmanlar PolonyalıLarın üç 
denizaltı gemisini tahrib ettikle -
rini bildirmektedirler. 
Almanlarla siyasi münasebatı ke
sen devletler birbirini takib et -
mektedir. Iraık hükumeti de mü -
nasebatını kesmis sefir Bağdaddan 
avrılmıstır. 

Bir Balıkçı Dün Birisini 

Öldürdü 

# Anadolufenerlınde oturan 20 J'aşla

rmda 1"fu..-;1afa adında. blr balıkeı ayni 
semtte oturan ve ötedenberl bir me
seleden ara~n a(ık. bulunan Çakır Salih 
adında birini dün Küçükpazarda bir 
kahvede tabanca lle :raral~tır. Ca
kır Salih leda vl l<ln kaldırıldıft has
tanede ölmÜ' , hidlseden sonra kaçan 
l\lustafa yakalanarak tahkJkata bq ... 
lanmıştır. 

• 
demek kafidir: cHitler reıımının 
bakası demek. dünyanın mütema
diyen bir buhrandan diğerine d* 
mesi demek olur. Şu halde bu re
jime kat'i surette nihayet vermek 
lil.zımdır. 

ISTANBUL KAPRJ 
BlZANS SARA 

üzerlerine hücum ettiler. Bu kö -
yün ismine Rumlar , Ejibasyon• 
derlerdi. Kalabalık bir köydü. Üç 
Yeniçeri, yüzlerce köylüye karşı 
canlarını müdafaa için silaha sa
rılmıslardl. Münazaa müthiş oldu. 

l\io, 78 Yuan: M. SAMI KARA:ı!r.ı. 

~t; Hangi Devlet Gemisi Emrini Dinlemezse 

Derhal Ateş Açıp Batır 
)" 

1~ı buldukça işi azıtmaJ!a başla
t;b'· Padişah asabileşmıştı. Ka -
~ lllutu çağırdı ve iradede bu-

nctu: 
!; ' Bütün İstanbul civarını Bı -

tıs kalelerine kadar tahrib et!. 
~ '<arabu!ut· ktrk sekiz saat içinde 
~dişaJıın ir~desini yerine getirdi. 
~alık süt limanlık plmuştu. Her
~n ka:e içine kapanmış, kapıla -

ı1 ~evirmişti. . . 
~n Şte; Hazreti Fatih Rumelihısa
ı'lı kalesini bundan sonra. rahat, 
ı{ ı leycrek itmam etmıştı. . 

~ r u, müthiş kalenin o de~ece serı 
'lıa surette hitamı haberi, Istanbul, 
tıı1ıl'•ııı1 lmparatorlarıle beraber 
il arına dehşet vermişti. 

11 " Şcvtani kalenin teslihatı ö -
~ \~ kolları bağlı k>lmaktan baş-

$ ır şeye kndir dcı;ıldıler. 
~•t liltan Mehmed, Edirneye av -
ıı_~~den evvel. en fedaidir kuman
l~tıı ilrtndan biri olan Firuz ağa":ın 
~~n •n.dasıııda dört yüz Yen ıçen-
1~11 llıurekkcb bir kuv\•cti kaleye 
"lt • tirdi. Kendisine ne büvük-

1(' ulursa o!:;un h:m~ı milletin 

sancağını taşırsa taşısın, Boğazdan 
geçecek bütün gemileri durdurma
sını, yelkenlerini topladtktan son
ra gelip Rmelihisarı kalesinin ö -
nünde demir atmağa, kaleyi san
caıklarile selamlamağa ve Boğaz
dan ııeçtiği için mürur resmi al -
masını emretti. 

Padişah Firuz Ağaya şu iradede 
bulunmuştu: 

- Herhangi bir devlet gemisi o
lursa olsun emrini dinlemezse der
hal ateş edip batır!. 

Kalenin inşaatı bittikten sonra; 
Bizans İmparatoru korkusundan 
sakinleşmişti. İmparator İstanbul 
civarında bulunan köylülere şu 
yolda emirler vermişti: 

- Türklerin hayvanlarının ser
bestçe otlamlarını irade eylerim. 

Yeniçeriler, hayvanlarını iste -
dikleri gibi otlatmağa, Rum köy -
!erinde gezip tozmağa başlamı;ı_ -
!ardı. Sırasına göre, Alibey ve Ka
ğıdhane köylerine kadar ııelip gi
diyorlardı. 

Bir gün, üc yeniçeri Ayazağa 
köyü civarında dolaşırken köylüler 

Yeniçerilerden ikisi şehid düştü. 
Biri yaralı olarak güç hal ile ca -
nını kurtarıp Rumelihisarına ge
lebildi. 

Kumandan, lena halde sinirlen
mişti. Padişah askerine hücum et
mek sonra ikisini şehid etmek mü
him bir mesele idi. Bumeselede 
kumandan Siikiltu nıuhafaza etse 
Yeniçeriler durmazdı. 

Firuz Ağa, yüz atlı ile üzerle -
rine vürüdü veköyü, köylüleri di
binden budadl. 

İmparator, meseleyi haber alın
ca, neye mal olursa olsun, sulhu 
muhafaza için sarfettiği gayretin, 
bu derece müsevveş bir vaziyet da
hilinde tamamen faydasız olduğu
nu anladı. Binaenaleyh; payıtahtı 
ve İmparatorluğun bakayası ile 
beraıber mahvolmak için hazırlan
mağa karar verdi. Bu ane kadar 
müthis komşusunu kızdırmekten 
~kinir ve icabında elilltından oy
nadığı entrikaların ıka.ı· etmediğini 
görünce etraftan imdada başladı. 
Padişah ve askerlerini Rumelihi

sarı kalesini inşa ettikleri sırada 
bile, iş için İstarıbula henüz gelip 
gU!en bazı Türklerin serbest girip 
cıkmakta devam etmelerine mü -
saatle etmişti. Nevakit ki, Epiyas
von vak'ası oldu. Payılahtın kapı
larını kapadı ve 1stanbulda bulu
nan Türkleri tevkif ettirdi. 

'1)evamı var) 

Nedim Bey Nazmi hemen hemen beni bu men
faatlerle tehdid etmk istedi amma, yanlış hedefle
re silrüklendi. İkide bir: 

- Sizin bütün sırlarınızı biliyorum! .. 
- Paşa yine hunların hiç 'birisini bilmiyecek. 

öğrenmiyecek! .. 
Demesi bundan başka bir şey olmazdı. 
- Adi adam!. 

* 
- Ters tarafından kalkmış .. 
Dediklerinin su götürür bir yeri var galiba. 

Bazan aksilikler hep bir araya toplanıyor. Nedim 
Bey Nazmiden !biraz sonra odama paşa geldi. DU.. 
ğün gecesindenberi aramız hala iyice düze!medL 
Kalı sert ve barıt ... Kab sinsi bir cidal ikimize d& 
l:ıakim 

Gelir gelmez, karar vermiş ve onu tebliğ ebo 
meğe memurmuş gibi bir tavır aldl: 

- Kuzum hanım, hazırlanınız da bir iki gün 
için şöyle bir yere gidelim. 

Dedi. 
- Nereye? 
Dedim amma, zihnime hemencecik bir kurt 

girdi: 
- Nedim Bey Nazmi galiba paşayı telefondan, 

bcnım .bir gece için gideceğimden bahsetti ... 
Dedim ve .. Asabi .asabi d~ünmeğe başladım.ı 

- Alç.ak hrif, :bunu yaptı ha. .. 
- Beni paşaya gammazlıyor. 
- Alacağı olsun! .. 
- Ben ona gösteririm .. 
- İstersen biraz daha uzatalım. On beş yrmıi 
Paşa: 

gün kadar Radosa gidelim ... Fena yer değil. Benim 
hoşuma gidiyor. Hem çak sakin! .. 

Dedi. Ben, bir defa huylandılım ve bu teklifte 
1ıep kast aradığım için: 

- Hemen gidemeyiz ... 
Dedim. 
- Niçin? .. 
- Gidemeyiz de onun ıçmr .. 
- Tuhaf şey!.. 
- Hemen gidecek olduktan sonra .Ra<ıv;sa git-

mem!.. 
- Mesela nereye? .. 

- Gitmeği düşünmediğim için yer tayin et -
aıedlm. 

- O halde İstanbulda bir yere gidelim .. 
Karşımda sanki. paşayı değil Nedim Bey 

!\!azmiyi görüyor, onunla konuşuyorın~ gibi asa
bileşiyor, sinirli sinirli söyleniyordum. Belki de, 
'böyle değildir. Nedim Bey Nazmı paşayı hiç 
görmem~ir, tek kelime bile söylemem~tir. Fakat, 
buna ben! kim inandırırt lSonu var) 

Büyük barbden sonra yazı yannak 
hevesine kapıldım. lltkoi.yelt>r yatı -
yordum. Bunlardan bfrinı Buyuk Ga
zeteye gönderdim. Derken günJerden 
bir gün hikiyem ('ıkh. Sabahlt-yin ca
ztteyl alıp da hlkiye sl1Lununda c.ı.'1:U.· 

cize: l:"azan Şevki Ka) ıı..,ız» imz~ını 
&örünce cfrı.lerim dört açıldı, aiz_un 

kuJakla.rıma vardı. 

İnsan okunsun, okumasınlar diye 
yazar. İlk karllrr de ail" efradı ve er
kinıdır. Annemle babama cazeteyl 
uzattım: 

- Benim yaum "'ar. 
Annem sevindi: 
- Memnun oldum dtdi, ya1.ılarını 

neşretmiyorlar dıyP k1T.ıyordun1. 

Babam başını kaldırdı: 

- Herşeyln bir sırao;;;ı vardır. sıra -
sında herşey olur. Gece yatakta oku
rum. 

Annem dedi ki: 
- Mevzuunu biliyorum. anlatmlŞ

tın. Çok hoşuma l'ilmi~ti. 
Annemle babamdan bayır yoktu. 
Sabahları l'lızete okuyanlara tram

vaylarda, trenlerde, vapurlarda ras -
lanır. Demen Kadıltö:vüne gidrn va -
pura atladım. 

Vapurda birkaç ki i Bliyuk Gazete· 
yi okuyordu. Bunlardan birinin kaq:ı
sına oturdum. Bu .,;at .benim• sahlfe~ 
mi okuyordu .. Dlkkaı ellim, benim hl
kiyemi okuyor .. Yüzünde hiçbir lfadr 
yoktu. Okuyup bitirdi, sahifryl çevir
di, başka yere r;eçll. Beğenmiş miydi? 
BeienmcmlC> miydt? AnhyamadUD. 
cSersemln blriıt dedim. 

K:ıdtkö.vündc tramva>a atladım. 
Genç blr kadın Biıytı.k GueteyJ oku • 
yordu. '\~anına oturdum. Kadın hlkl -
J"emi oka.yordu. Gülümsüyordu. 

Sevindim: cİşt,. Pdebiyaıtan anll .. 
yan bir kari• di~·" düıı;ündüm. 

Okufup bitirdiktt•n sonra fikrini 
soracak. müellifi ol•lu·umu SÖyllye • 
cektlm .. Edebi \lir kuT ... Biletçi: Altı
yolağzı! diye haykırdı. Kadın yerin
den sıçratlı, «a.<ıetryl bıraktı. indi. 

Ga7.eteyi aldım, «Orunür blr yere 
koydum. Biletçi aldı. katladı, cebine 
soktu. 

Dik.kal. ettim, Onumdeki z.atta da 
Büyük Gazete vardı . Dlkiyemle ser
levhasına, sonra lmuma cöz attı, sa
hifeyi çevirdi. O adamı tokatlamamak 
için kendimi cüç zaptetılın. 

On iki tane BUyük Gazete- aldım, hi
ki.yemin etrafını kırmtzı kalemi~ çis .. 
dim, kahvelere clrip masalara bırak -
tını, kendlm de bir kO~ye oturdum. 

Masada çizllm~ yazı ıörenler alıp 

okuyorlar, ne diye .ttaret edlldlilni an
l&mamq clbi dudak bÜkÜJ'orlar, ...... 
t.eyi fırlatıp att.Yorlardı. 

Akşam oJUJ'orudu. GUnüm her cuo 
clbl ceçlp cldb'ordu. Bu meşhur, bü
yük günde hiçbir fevkali.dellk, bteblr 
başkalık yoklu. 

Cceblmde birkaç Büyük Gazete nwı
hası caddede cameki.nlara bakarak 11· 
rürl<en lblb'ar bir zatın bir lülüncu -
den c.l\luclze» yl !tOrdujunu doydum. 

- Evlii.dım &caba cMuclıea acllı bl .. 
kiye hangi caı.etPde çıktı, blllyor mu .. 

sun? 
Tütüncü çatık bir çehre ile: 

- Ne bileyim efendi baba dedi. ben 
sathfım l'azeteleri okumam kl .• 

Derh&I yakla.ftım: 

- Bir mucize blüyesi Bü.Jük Oa .. 
zetede çıklı dedim. Bir nüsha takdim 
edeyim. M.ademlr.t o hlki:re ile alika· 
tlar oldunu okuyunus.. 

Gueleyl verdim. İhlb'ar sal aldı: 
- Teşekkür ederim dedi. 
Sahifeleri ee•lrirken anlattı: 

- Beni ali.kadar eden cMucize» hl
ki.yesl deill. Arkad .. larundan biri, ba 
hlki.:renln aftında blr nasır lli.cı ilinı 

olduiunu soyledl de.. Nasırdan pok 
mm.tarihim. 

İşte mnh&rrirllie böylf' başladım. ....................... , ... 
Bir Meb'usumuz 

Daha Yoldan 
Çevrildi 

Öğrendiğimize göre geçenlerde 
İtalyadan ııeçerek memleketimize 
gelmek isÜyen İstanıbul meb'usıı 
B. Abidin Davere yapıldığı gibi 
İtalvanlar, yeniden bir meb'usıı
muzu yolundan a!ıkoymuşlar ve 
topraklarından geçmeğe izin ver
memişlerdir. Bu muameleye mu
ihatap olan Çoruh meb'usu Maz -
har Müfiddir. Mazhar Müfid bıı 
sabahki konvansiyonelle şehrimi
ze dönmü~ ve bir muharririmize 
anlattığına göre kendisi Cenevre
deki Cemiyeti Akvam müzaheret 
bürosu içtimaına giderken İtalya
nın Paskin ~ehrinde yolunc;!an alı
konmuş ve trene !(elen Italyan 
memurları: 

c- Siz vagon restoranda İtalya 
aleyhine tahrikatta bulunmuşsu
nuz! .. Topraklanmdan geçemez • 
.. ı 

sınız ... • 
Gibi bir id~'a ile kendisine geri 

dönpıesini tr.Liye etmişlerdir. 
Mumaleyh bunun üzerine yolu

na devam edememiş ve Atina ta
rikile bu sabahki konvansiyonel.le 
şehrimize dönmüştür. 



- - - - -
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4-SON TELGaAP-7 D'LOLU31 

MAZON MEYVA Tuzu müferrih ve midevtdir. MIDEYf ve BARSAKLARl •. KANI· temizler, sıhhatin Latif 
bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve. yormaz. iNKIB.A.Z, 
HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde Mi DE 

EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

MI• DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARJ, MİDE AGRILARI ve EKŞİLlKLERİNl ve YEMEKLERDEN aonra hötün vücutta hiMedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için HAZ!UL~ 
en müe88İI' mWU1hhihi olan MAZON Meyva Tuzu alınız. Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ci.ısi mıkt..r mulwamen fi. % 7 .5 temınat ekailtae 

Ağır Dlıel 24 Ton 
yagı 

Bulçlı: yıkama 
ınakinesi tulum
tıası Ce 
Çivi muhtelif 

1 Ton 

Lira Kr. l..in Kr. ı•kli uati 

1600-

950-

126-

'il 25 
819 68 

Pazarlık 

Xapalı Z. 
15,3!! 
16 

boyda 90.000 ~- 12262 50 

1- Şartnameleri mucibince yu kanda yazılı (3) kalem malzeme 
hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedelleri mt. valı:lı:at teminailan eksiltme au:leri 
hizalarında gösterilmiftir. 

ill- Eksiltme 19/IX/939 ıalı günü Kabataşta Levazım ve Müba

Şişli Terakki Lisesi \Yatısız 
1 • ANA • iLK • ORTA ve LiSE KISIMLARINA 

Talebe lıaydıııa haş1a.ıımı4tır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar mlidürlüie müracaat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

2 - Eski talebenin 10 Ey!Ule lıadar kayıdlarmı yenilemeleri 
ni• malıafua edilememesinden olıul idaresi mee'uliyet kabul 
4 - Okula kayıd ve kabul prUarını cö tulr prMepektüs, 
rilir. 

gerelıt"ır, aksi takdirde, yerleri
etmiyecektlr. 

Yatılı 

Yatısız 

istiyenlere bedelsiz olualı cöade-

NİŞANTAŞI Halil Rıfatp••• KonaOı 
aa,mabeylncillk KonaAı 

Nişan taşında: Eski F eyziye 

IŞIK LİSESi Kız 

Erkek 

~ 

lstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen seneliği . 

icar müddatı 
Lira Kş. 

Erenlı:öyünde Kozyatağında Hilnrip aşa sokağında 6 sa-
yılı maabahçe köşk (Snelik icarı peşinen) 180 00 
Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Bil ezikçj sokağında 

Kirkor Börekçi yandan :metruk 41 sa yıh alh odCı hane 120 00 
Beyoğlu.nda Hüseyin ağa mahallesin de Bileziltçi soka
ğından 37 Duvarcı sokağından 73 numara alan üç oda 72 00 
Beyoğlu eski Tatavla yeni Kurtuluş mahallesi esloi Sa 
kızlı yeni Kasımpaşa sokağında yeni 239 sayılı. evin 

1 --

1 • 

1 ' 

senelik ican 50 00 1 ' 
Yukarıda mevkileri. yazılı gayr imenku?.ler hizalarındaki muba~ 

men senelik icar bedelleri illerinden kiraya verilecektir. İhale 18/.9/9.rl 
tarıihi.ne müsadif pazartesi günü sa at M dedir. Senelik ltira bedeli d0 

taksitte ve her taksit peşinendir. Taliplerni % 7,5 pey akçelerini V.8~ 
muayyeninden evvel yatırıp mezkfıı> gün ve saatte Milli Emlak Mud 
lüğünde toplanan komisyona müracaatları. (6905) 

[ Kaaık:öy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
yaat ı;ulıesindelı:i alım koıııüyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün .sözü geçen şubeden parasız alınalıilir. . .femleketiınizin en eski hususi ],sesidir. Aan, İlk, on,. ve L~ kısımları vardır. Kayıt ıçin 
V- Bulaşık yıkama makinesi münakasasına iştirak edecekler mektebe müracaat edilebilir. !stiyen!.," ~•lrt.r'l tA . fp • mes ·~ " •· r 

mühürlü teklif mektuplanm iıir hafta evvel tütün fabrikalar şubesine l~=======~=~==:::::::::=::T:e:le:fo:n:4:4;::0:3:9;:::;~~;;;;;;~~~~~~;:'~~-~~=·~ 
tetkik edilmek üzere vermelidirler. ı- ı ı Üsküdar <ulh ı inci hukuk ~im-

ı...eLleii~ 
• KırıJ1 

VI- lıteklilerin eksiltme için tayin olunan günde "° 71> güvenme Devlet Demlryolları ve Limanlan ğinden: 
paralarile ve çivi münakaasına girecekler mühürlü teklif mektubla- lffetme U. idaresi ilinferı üskudanıa Burcurıuda Kartallı Ka-

Semti 
Boğaziçi 

Mahalleıi 
Ç'.ıbuklu 

Sokafı 
Klıemitd<ıreyolu 

Cinsi . 1'r· 
LırG OO 

nnı kanunt vesailı:le % 7,5 güvenme para.sı makbuzu veya banka te- •--------------------------- dm sokağında 12 numarada mukim mil-,. .. lı tekaid İhsan Dem.irsoy nezdinde bulu- • 

2 parça ve 
4000 murab 

minat mektUbunun ihtiva edecek kapalı zarllarını iha'e saatinden bir Muhan-..men bedeli 92! !ıra olan 300 kilo hayvanı kıl 19/9/1939 sa nan ana ve babadan mahrum olan kil- 1 baı tarla ıt 
saat evvel mezlı:Cır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ve:r- günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilinde-ki ko- çilk Nurlıayata Kısıklıda Alemdu cad-1 Yukarıda c'»si ~ n.evkiı ~a7ılı olan tarla 31/5/940 sonuna kad 
meleri llzınıdır. (6880) mısyon taıafından açık •lis:llme susuJioyle satın alınacaktır. deside 17 numaralı hanede mukim Be- ltiraya verôlmek üzere ırü:ı:•;,redı>ye çıkarılmıştır. * * Bu işe ffirmek istiyenlerin 69 lira 8 kuruşluk muvakkat teminat ve hice Altınkayanın vasi tayinine 6/9/939 ' İh3lesi 9/9/P39 cum••tPsi gür.u saat 10 dadır. İsteklilerin KadıJ<Ôt 

C"ıaıi aiktan aubaamen B. •/o7,S teminat ekıilt•e tekli kanunun tayin etliği vesaikle -birlikte eksiltme günü saatine kadar ko- tarihinde karar verilmiş oldutundan J vakıflar müdürl.iğüne gelmel«ri. (68Jl) 
li L- lir L- G" - ı ~;•yona mu"ra• .. atlan la"'z:m<Lr. bu hususta itirazı olanların ıo gtin i~m-ı-------"'---=----------~-...:~--------
·,.. "'· • "'· unu ıaa ~- ' T k •k Ok l M••d- ·ı-w•• d Bu i~e aid •artnamclPr !rnmisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. de mahkememize milracaatıarı i!An e Dl U U U Ur ugun en : 

320 ~· 8/IX/939 ~ .. E. 14 • • olunur. 939/109 . . 0 r,r .- ..... - a.,.. (6929) ---------- 1 1::- Yem ta'.ebe kayıt mııamele-sıne 1 Eylülde başlaruıcak 3 
12/IX/939 • 14 .. .. İstanbul 4 \lncu icra memıuluğundan:ı lülde nihayet verilecekta. 

Maden! çerçeve 4000 adet 
28 m/m matbua 250 • sif 630.- 47.25 

J&ldızı 
ı - Şartname ve mevcut çerçeve nümuııesi mucibince yukarda ya

ulı ilı:i kalem eli}':ı hiz&:annda gösterilen usulle:rle salın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelle:ri muvakkat teminaUarı eksiltme gün ve 

saatleri hizalarında göste:rilmi§tiı'. 
III - Elı:rutme yukarda y&ZJlı günlerde Kabataşta Levırzım ve mu

bayaa.t şubesindeai Alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Ms.tbua yaldızı şartname6i parasız alınabileceği gibi madeni 

çerçeve nünmnesf gilriilebilir. 
V - İstelı.lılerln eksiltme için tayin olunan gün ve saaUerde % 7,5 

güvenme paralımle bidkte mezlrfır komisyona gelmeleri. (6624) 

Cioai 

Yangın söndllnne 
levazımı 

Yangın söndürme 
ileti 
~angın söndürme 

Mikdan 

8kalem 

279 adet 

178 • 

** 
Mu ham-
men B. 

Lira Kr. 
1010 84 

2985 39 

356 00 

Ya.de Ekaitme 
7,S Şekli Saati 

teminat 
Lira Kr. 
75 85 Açık Elı:. ıt 

a23 90 • • 14,30 1 

26 70 Pazarlık 15 ı 

Uzwıköprüde yapılacak müsellesin toprak işleri 5616.60 muham- 9381183 sayilı dosyada hacizli olup 2- Orta mekteb mezunlan im tilıanla olgunluk imtihanını ve!' 
men bedelle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. paraya çevrilmesine karar verilen be- f miş lise mezmtlan imtihan.su alınır ' 

İ heri on liralık yüzde yirmi be~i tediye- • 
Münakasa 22/9/939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 şletme bi- li Türk Krom Anonim Şirketine aid I 3- 22 yaşından büyük olanlar ol.ula: kabul edi'mezler. jJı1 

nasında A. E. komjsyonu tarafından yapılacaktır (250) aded h;•'le senedi dairede 14 ey- 4- Kayıt olunmak istiyenlerin: Okul iMüdürlüğüne yazacal< tP 
İste'klill!l'in 421,25 lira muvakkat teminat ve kanuni vesikaların< ifil 939 perşembe günıl saat 14 den 16 istida, nüfus hüviyet cüzdanı, mek teb diploma veya tasdiknamesi,~ 

ihtiva edecek o~n kapalı zarllarını ayni gün saat 10 a kadar komis- :r• kadar •cık arttırma ınıretile satıla- teşekküL.ü bir hastaneden aıhhl heyet raporu, aşı kağıdı, iyi hal J<ll~ 
yona vermele:ri lazımdır. caktır. dı ve 12 adet Viktorya eb'adında fotoğraftan ibaret evrakı kB~' 

Şartnameler parasız olarak konili;yondan verilmeklcdir •7036• ~d:ıne:li!~~~nb~e~cı::!~ müddetinin sonuncu günü akşamıne kadar her gün saat 9-12 arası~ 

~~ KIZILAY 

Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Cemiyetim.İ% Harp, lııtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu

hur eden ha talıklarla yapılacak mücadefede ve bilhassa sefer 

~ günk~ satı~ geri bırakılarak ll/9/939 Yıldızda bulunan okul müdürlüğü-ne vermeleri veya işbu günün .8 • 

pe~embe günü ayni aaatte yine dairede ı mı~a .. kadar oku~. müdürlü~ne va-sıl olmak .üzere _posta ile iadeli e~~t 
ikinci arttırma suretile ııat•lacağından hhutlu olarak gondermelen 18.zım-dır. Po· 1 vaki olacak geciklfl 
talip olanların daireye milracnatlan ı mazeret olarak kabul edilmez. . 
i!An olunur. 5- Teşrinievvelin ilk günlerinde yapı.acak dühul imtihanı P 

ZAYİ ı !eri aynca iliin edilecektir. 1)f' 

Jstanbul itham iümrüitinün 15884 1 6- Daha fazla bilgi edinmek is tiyenlerin okul idaresine baş ' 
nunıanılı be,.annamesi için ödedli:im malan. (6562) ~ 
79117 sayılı 2/9/39 i(inlü makbuzu ve 

1 

15940 numaralı beyanname için de al- lstanbul Maarı"f Mu··du··rıu··g"' u··ndefl· 
m13 olduğum 78723 numa.alı 2/9/39 ı el 

berlik esnasında hastahanelerde Kızılay "'as hemşirelerine yar- depozito makbuzlarını zayi ettim. Ye- Mecidiye köyünde açılan :lstan bul inşaat usta okulu için narrıl 1 dımcı sıfatiyle çalıştırılmak iizere İstanbulda Aksarayda kain 
1

' nisini alacagımdan .""kiJer;n hükmü !talebe kaydına başlanmıştır. İlk okullar mezunlanndan yaşıları J3 •.
1
, 

olmadığını ilAn ederım. 1 d b 1 nl d'l k d" 1 üf' k.k . tasdii' KIZILAY UASTABAKICİ HEMŞİRELER MEKTEBİ Mordo Rodriz arasın a u una arının ı e çe, ıp oma, n us te eresı, aşı ··ğii' 
eczası KİRALIK KÖŞK 1 

namesi ve dört tane vesikalık fotoğraf ile İstanbul Maarif MüdürlO 
Kum torbası 976 • 10'13 60 80 52 Açık Ek. 15,30 dahilinde (Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek için K·-·'to kt . ta akın l ne müracaat etmeleri lazımdır ('7022) __, 

u..u pra a ıs syona çarşıya y __,,-

İp merdiven G • ~ 78 2 50 Par;ırlı.k 16 1 Birincileşrin 1939 dan itıbaren kurs açılacaktır. Meccani o~an J mektebe muttasıl Şetik paşa köşkü iiç ı• b } D f d } 
Geçme merdiveb 31 • 6()4 50 3'1 83 • 16,30 bu kursa ••a":da yazılı şartları hniz olanlar alınır; kat olup salonu Ue birUkte 9 odadır. stan u e ter ar ıg"' ından : 

1:.-. • 1.ICi> · uk d mikt _, Fı t Kalôrilerlı, elektrik, su, bjr buçuk dö- ı 
1- Şartname ve müfredat ilınesı m mce Y arı a an ya- ı _ Kadın Tiiı'k vatandaşı olmak. nüm bahçesi arabalık uşak odası fev- Müsabaka le Memur Alınacaktır • 

zılı yangın söndürme levazımı hizalarında göster.ilen usu,llerle satın ;it 
2 - 20 ila ~ yaş arasında bulunmak. lı:alôde nezaretli yagh boyalı her katın Münhal tahakkuk ve tahsil teb lig memurluklarına müsabak8 "' 

alınacaktır. elektrik ııaati ayrı UÇ kaınh olan bu İm rfi>' 
II- Muhammen bedel!eri, muwıkk•t teminatları, eluiltıne uat- 3 - En az İllı:mektep tahsilini görmüş olmak, köşk müstakil ve müşterek kiralıktır. memur alınacaktır. lihan 18/9/9 3~ tarihine tesadüf eden paı • ~-

!eri hizalannda y&ZJhdır. Kaydedfmek ve dersler hakkında malumat almak isteyenler Beher kat ıs !ıra toptan tenzJllıt yapı- günü saat 14 de yapılacaktır. Bu memurluklara alınacakların ortJ ıf.' 
lır. İçindekilere mtirac:ıat. teb mezunu olmaları lhımd,r. ~ m "'"'-ill:nıe 25/IX/939 P·-· ... esı· <ri>nu·· Kabatocta Levazım ve yukarıda adresı· yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şef;k _ ------- •·" 

- """" """"' .. - -. İsteklilerin orta mekteb şehadetname veya tasdiknamesin • .. ~ d' 
Mübayaat şubesindeki A1ı.m Komisyonunda yapılacaktıı:, ruhlu ve hayır sever hemşirelerim izin bu insani işe hevesle koşa- İLAN yet cüzd:ınını. hüsnühal kiiğ•ıiı vz sıhhat raporile 6,5 X 9 eb'ad•~* IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden para.slz alınabilir. 2232 sayılı otomobilimı Veznecilerde >' 

. ed'I .. tt °' 7 ~ - caklanna kaniiz. berber Emine sattım. Bu oto•no _ dört kıt'a !otğoraflarını bir dilekçeye bağ!·ıyarak 16/9/939 gününe 

V- İsteklilerin eksiltme ıiçin tayın ı en gun ve saa e ,• ,., gu- 'İ~&.~====~==========:~ ~=~==::~~~ 1 • bilde hiçbir ilişitim kalmadığını !JAn dar Defterdarlığa müracaatları. c7025• ./ venme parasile birl.ikte mezkür koınısyona gelmeleri ilan o unur. 1 _,,,., 
c7027· i İstanbul Beledı"yesı· I'Ia"nları ederim. o ~nan Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstaı>', ------------------ .~ 1 D M Gdz R · A d bulLevazımAmirliğiSatınalmaKomisyonundll11 ' 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret mmn Müd""rlüğünden: _ •. ura amı y ıo .. .. ıJıtr 
Taksim • Talimhane, Tarlabaşı ~ Gumrt ükalınaMuhaiaza Genel Komutanlığı ~niz v~talatl ııl 

Türldyede Yanım aiıorta ıeıenıe rMCUl ol>nııll lieore kanuni hilkürııler cla
lres:inde tescil edilerek buıün faaliyet haliııd llulunan La Fonsiyer SJ&orta 
Şirketiıı.in Türkll'e Umwn Vel<ill lıalz olduğu ıalihı:rete binaen bu kere müra
:aaUa Undlsioln pybubeti emasında haiz olduiu bilcümle salAhiyeUeri istima
ı. JDe2UD olmak üure tlrketın i.tanbuJ \Ali aceaıaaı bulunan Garabet Aba Ve
ıfr7an'ı vek:ll tayin ettıtınl blldlmıJıtir. 

Keyfiyet Silorta ŞirkeUerinln teftiı ve mlH'akab<SI hakkında :25 Hariran 1927 
tBrihli kanun bW<ilmlerine mnvafık görülm olmakla llln olunur. 

No. 78 Yıwın: RAHMi YAGIZ 

Eğer Bir Bu Harb Gemisi ise ve Üzerimize 
Gelirse Ne Yapacağız Kaptan ? 

YarhU;ann prova serenındeki 
ııözci, geminin i.sk~le .başom~u~ 
"unda gördüğü ye!.kenli, kendısını 
relJtenle gizlemeğe kalkışan Tri
tondan başkası değıldi. 

Yarhisar provasını Tritonun ü
zerine çevirdiği sırada dü•bünü -
ııu ufukta gezdiren kapiten Klav
ye, objektifle aksed<!n bir duma
na gözlen takıldı. Dıkkatle baktı. 
Siyah, kesif bir dumandı bu!. Ve .. 
bir harb .ıemis.i dumanına benzi
yordu... Klavye dürbününü du
.mandan ayırmadan ikinciy> ya • 
nına caiiırdı: 

- Kaı :c İzıdor Sete! 
ikinci süvarinin yanına koştu: 
- Buvurun kapiten• 
- Dürbünün yanında mı? 
- Eve t kapilen! 
- Bak, ileride siyah bir duman 

gcirünüyor. Bir harb gemisinin du
manına benziyor. Sen de baksana! 

İzidor dü~bününü söylenilen 
noktaya çevirdi. O da aiyah du -
manı gördü. Gözlerine lıütün dik
katini teksif e<lerek tekrar tek -
rar baktı. Söylt,ndı: 

- Evet.. Görüyorum kapıten! . 
Duman cok krsif. Haıb ııemiııi 

Karaağaç müessesatı mezbaha. buz fabrikası ve soğukhava mah - caddesi No. 
10 

Urf rt yaCJ ıçın sa ın cak 50 adet kaptan makinist kışlık elbi.sesnJ!oln 
zenleri arasında yapılacak otomatik telefon tesisatının yapılması açık ai':f: flSS) 9/939 pazartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 
eksiltmeye konulmuştur. İoha'e 18/9/939 pazartesi günü saat 14 de Da- 2- Tahmini tutarı 800 liradır. flk teminatı 60 liradır. 
imi Encümende yaprlacırktır. Muha mman bedeli 950 lira ve ilk teminat Sahibı ve ııe§Tiyatı idaTe eden 3- Nürnune ve şartnameleri komisyondadır. Görülebılir. ·~jl 
71 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuameUıt Müdürlüğü kalemin Baı muhaTTiri 4- İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikalan ve ilk 1~1 de' 
de g<ırülebilir. Tal.iplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile iha- ETEM İZZET BENİCE makbuzlarile beraber Galata nhtımcaddesi Veli Alemdar han ,kat• 
le günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları . (6915) 

dumanına benziyor da ... 
- Üstümüze doğru geliyor ga

liba!. 
- Henüz seyir istikametini se

çemooim .. Amma üstümüze ge -
leceğini pek ummam'. 

- Neden? 
- Yelkenlerimiz ·bilhassa böy-

le uzak mesafeden bizi tamamen 
saklaF, Tahteolbahlr olduğumuzu 
anlıltmaz!. 

- Zannetmem. Onlarda da dur 
bün vardır. Görürlerse şüphesiz 
bizi tanırlar .. Anlarlar ... 

- BE'lkı uzaktan gedp gide -
cektir, kapıten! 

- Elde v apacak bir şey vok dos
tum!. BekÜyeceğiz. Mukadderatı
mız ne ise o olacaktır. 

- Yalnız bu harb ııcmisi ol -
duğu, münhasıran bizi anyan dest
royet>lerden bin bulunduğu ve 
üstümüze ııeldiği takdirde ~ ya
pacağız kapiten• . 

Klavye ıkincinin bu sozlerılc 
yüreğinuı hopladığını hıssettı. Yü· 
zünü buru turdu. İsteksiz bir 1a
vırla elini havada salladı . Tutuk 
bir dille kon tu: 

- Henüz bir karar vermedım 

{ 
amma ... Yapılacak iş aşağı yu -
kan malüm ... Tabii ellerlmızi kal
dırıp da •Aman, bizi tutun ..• İşte 
gemimiz Triton, oıru da arkanıza 
bağlayın! . Bize kıvmayıu da ... Ne 
isterseniz yapın!• diyecek deği -
hz .• Siliihlarımıza sanlaıeağız, a
teş açacapız, kendimizi mümkün 
mert ebe pahalı sa tmağa, çaremiz 
kalmayıncıya kadar çarpışmağa 
çal;.şacajpz!. Yapılacak bu işte!. 

İzidor süvarinin bu sözleri kar
şısında susmayı cevab vermeğe 
tercih etti Düri:ıününü gittikçe 
fazlalaşan ve .. biraz sonra teknesi 
be!irecek olan şüpheli gemiye çe
virdi, tarassuduna devam etti. 

Çarkçıbaşı Blanşon süvari ile 
ikincinin dikkatli dikkatli bir nok
taya baktıklarını, sonra yavaş ses
le birşcyler konuştuklarını gô_ -
rünce bundan kuşkulandı. Göz -
lerin ı dürbünlerden ayırmıyan 
kaptanların yanına sokuldu. On
lann baktıklan •nrafa gözlerini 
çevırdı ... Baktı ... Duman, artık 
iyi<kn iyiye yaklaşrnlJj, dürbün -
süz farkedilecek mesafeye kadar 
sokulmuştu. Çarkçıbaşı posbıyık
lannı parmaklannın arasına aldı, 

bura bura EÖylen<L: (De1:amı ı:ar) 

Son Telpaf Matbaası 

Yazan: MAYNE - REİD 

Bakınız suyun üstünde bir kü
tük parçası yüzüyor, onlara doğ· 
ru yaklaşıyor. Sincablar bizim gi
bi sal yapamazlar, bu kütüğü sal 
diye kullanmak istiyorlaı. 

Oturdular, seyretmeğe başladı
lar. Kütük hafif cereyanla sular 
altında kalan ağaçlara yaklaşı -
yordu. Yirmi DM!tro kadar yak • 
}aştı. 

Bayan_Rolf: 
- Sincablar bu mesaf(>,Ye atlı • 

yamazlar dedi. 
Küco: 
- Atlarlar dedi, daha da uzun 

atlarlar .• İşte bakınız, biri atladı, 
öbürü de atladı .. tk;, dört, beş ..• 
Hop, hop ... yaman caınbazlardır. 

Klico ~aydıkça sincablar sı
ra ile dallardan tam kütültün üs-

kı komısyona gelmelen. 
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tüne atlıyorlardı. On ilti sincab da 
kütüğe bindiler. 

Lüiza el çırptı: 
- Ne iyi, hepsi kurtuldu! 
Ağaçlarda bir yaprak sarsıntısı 

oldu. Bir tanesinin kurtulamadı
ğını anladılar. Yolcularını alan 
kütük de uzaklaşıyordu. 
Lüizanın gfül~ri. yaşardı: 
- Zavallı, ya:pyalnız kaldı, kur

tulamıyacalı:. Olecek... Ölmesin, 
anne haydi gidip onu kurtaralım. 
O da bir zaman benim kaldığım 
gilii yapyalnız kaldı. Hani ağlı • 
yordum, ııesleniyordum da, an -
nemden cevab çıkmıyord'u. 

Birdenbire o eski yürekler acısı 
manzarayı hatırlıyan çocuk hı<; -
lormağa başladı. 

Küco: 
- Ağlama d.edi Ben simdi yü-

(7024) 

Türkçeııi: sts 
rır 

zerek gide- kiiçuk sıncaıbı 1<0 

rır, ormana. salarım. 1911,ıs Ceketini çıkarmağa b~.zır 
Kücoya Rolf dedi iti: t 

. b k~ - Dur acele etme, sıııca 1 ,~ı> 
tulmıının çaresini buluyor g~ ş)' 
Çocuklar göreceksiniz. Ya:ıı .ıir• 
lı olan hayvan kunduz degll ıııl• 

'Sincab ağacın gövdesiııd~ J''t" 
kık duran bı'lyük bir kabu kırb''~ 
çasına doğru ilerledi. Bu ıer'' 
düşmek üzereydi. Sincab d~eP 
le, tırnaklarile kabuğu yerı 
sökmeıU başladı. siJI" 

Niobayet kabuk suya duşt~eY~P
calı üstüne atıldı . Orada ce iirıı~ 
pek yoktu. Kabuğun k!Y 1Y~ 5 51ıı ' 
leneceği şüpheliyd i . Fak~ ııa ;J 
cab kuyruğunu yelken !'. • 1 e Jıfl.'' 
vaya kaldırdı. Bunun ; ;zcrır. ve') 

(De•·am• 


