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ETE~ İZZET BENİCE 

VARŞOVA BU SAATE KADAR DUŞMEDi 
Roma Almanların garbde J!IÜdal aada kalacaklarını ve şark 
ile cenubdaki emellerini tasfiyeye çalışacaklarını bildiriyor! 
Fransızlar Sigfrid'de ! Almanlar Varşovanın Düştüğünü, Londra Dayandığını, Bükreş sokak Muharebesi Olduğunu Bildiriyor 

Balkan birliği ve 
Balkanlılar ittifakı 

Bu ideali tahakkuk ettirmek ıçın henüz hiç bir 
fmıat kaybolmamıştır, bilakis fırsatları teshil ve 
tesri eden yeni vaziyetler hadis olmuştur • 

Yazan: ETEM İZZET BENİCB 

Balkan antantı dort Balkan devle
tinin l<arşılıklı dostıuiun• ve menfa
atlerine hizmet eden ve Balkanlar suJ
hunu tutan bir mnned olarak vücud 
bulmuıtur. 

Ebedi Şet Atatürk ve rnüteve:!!a 
Rraı Aleksandr bu antantıo temelini 
atarlar ve Yunanistan ile Romanyadan 
~ müzalıeret ve aamimiyeti görü.r-
1erken hiç Jtiphesiz o gün itin Balkan
la:nıı emniyetini yine BalltanlıJar ara
ıında kuruyorlar ve istikbal için de yi
ne Balkan ve Balkanhlann baricderı 

ıelcbilecek her türlü taarruz ve teca
V'Üze karşı masuniyetini derpiş etmek 
fırsatını xıwırurıak ı.tiyorlardJ. 

Balkan birliği küçük mıuın bonıl
ınasına, .llvuıılW'J'S, Çek06lO\;ikya, 
Amavutluiun ortadan kalkmalarına 

kadar etrafında ve kuvvetinde hiçbir 
tereddüd yarablmasına fırsat verme
den bütun siyasi ntifuzunu muhafaza 
etti. Son altı ayın hiidl~eJeri bu vah
det ve kudret muhitinde zaman ıaman 
Oüpbe ve tereddUd uyandırır gibi ol
du. Alman ve italyan ricalinin Roman-
1a, Yugoslavya üzerinde yaphk1arı 

tazyikler, tektin er, bloku bozmak te
kbbüsleri bu şüphe ve tereddüd üze
rinde bilhassa amn oluyordu. Fakat, 
en krltil< ve tehdidklır gWllerde bile 
l\omanya Alman nWuz. ve tekJineri.Rin 
2.erre kadar tesiri altında ka1madıfı 
gibi Yuao.ıav,-a da Alınan ve İtalyan 
teklillerini kabul etmediler. Bu ademi 
kabulün isabeti ve bu iki memlekete 
lmzandırdıiı boyda buıüıı daha vazib 
Ve ameli bir netice haliOOe kenc:liB.ini 

- - - -

ıostermektedır. Şimdi her iki devlet 
de milsen.ah bitaraflıklarını ilAn etmis 
olarak haricden gelebilecek her turlil 
tecavüz tehlikesine karşı tamamHe u
yanık ve istiklfll1erini müdafaaya azını 
olarak bekliyorlar. Bu böyle olduğu gi
bi .Balkan antantının etralındaki aüp
heleri de izaleye muhakkak ki yarar 
Olmll§tur. 

BugUn Balkan antantı Romanya, 
Yugoslavya, Türk.iye, Yunanistandan 
herhan&i biris.ine bir Balkanlı devlet 
tarafından tecavüz vaki olursa bu 
dört devletin müşterek mukabelesini 
emretmektedir. Böyle bir devlet olsa 
olsa Bulgaristan olabilir ki, Bulgaris
tan da bitaraflığını Hin etmişti r ve bu 
ilanda .saıuiıni olageldiğini iddia eyle
mekte buJunmuştur. Esasen, bugtinün 
şartlan içinde Bulgaristanın müttefik 
Balkan devletlerinden herhangi biri
sjne tecavüzde bulunacağı ak1a geti
rilemez dahi. Bulgaristan, milli men
faatlerini ve komşuları ile olan dost
luk munasebetlerjnin icablarını müd
rik bir kralın ve hük.ümet idaresinin 
elindedir. Bu müdrik ve şuurlu ıdare
nin herhangi bir maceraya atı1ması ib
tin1a1l varid değildir. 

Bu ihtimal varid olmadığına gOre 
Bulgarist.anın Balkan antantına gir
memekte taannüd ve ısrar gOstermesi 
takdirinde dahi Balkan1ıların bu nokta 
üzerinde yapacakları birşey yoktur. 
Ancak, dünyanın bugün arzettıği şart
lar içinde Balkanlıların yapacakları 

birşey vardır ki, o da bizce baricden 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Lehler Vistülde dayanacak Almanlar şarkta ve ce-
Bukreş 9 (Hususi)- Varşovadan ge

len haberler, şehir önünde büyük bir 
muharebenin cereyan etmek"te oldu-

bardıman etmiş -Olmala rı ıhtin"l.ali de 
vardır. 

Bugün saat 14 e kadar alınan ha- ı muhafaza etmektedir. bd t r.• ı • .J 
D;~:i~üRB~!°~~;~~ nu Q QSTıye eme ınae 

Berlin 9 (Radyo, ~aat 12)- Varşova 1 ğ'unu ve şehrin içinde de müteferri.k 
Alman gruplarile mücadele olduğunu 
bildirmektedirler. Bütün halk şehrj 

mü.dalaa için cepheye gitmiştir. Var
şovanın hemen her sokağında bari -
kadlar ya:pılmıştır. Evlerdeki birçok 
lüzumsuz eşya ile barjkadlar vücude 
getirilmiştir. Şiddetli bir sokak nıuha
rebesi olacağı tahmin edilmektedir. 

berler henüz Varşovanın Polonyalılar 
elinde olduğunu bildiriyorlardı. 

Diğer taraftan sıhhatle verilen ha-
~rlere göre, Polonya ordusu henüz 
hayatiyetini muhafaza etmekte ve 
Vistül nehri gerisindeki müstahkem 
mevkilere çekilmektedir. Şimdiye ka
dar cereyan eden harb Polonyanın iki 
kolordu nisbetlndeki kuvvetıeri tara -
tından muhtelli cephelerde jdare olun
muş ve mahalli mukavemetlerle idame 
olunmuştur. 

düşmüştür. Süvarilerimiz cenub isti
kametinde düşmanı takib ediyorlar 

LONDRA TEKZİB EDİYOR 
·Almanların Macaristan Üzerinde de 

tazyıka girişecekleri anlaşılıyor Londra 9 (Radyo, saat 12)- Alnıan- ı 
ların iddia'.'ltna rağmen, Varşovanın 

henüz düşmt.>diği an)aşılmakladır. Bu 
sabah faat 6 dan itibaren Varşova rad
yosu muntazam neşriyatta bulunuyor
du . Radyo başkumandan ve garnizon 
kumandanının emirlerini halka bildi

riyordu. 
MACARİSTANA İLTİCA EDEN 

SWVAKLAR 
Londra 9 (Hususi)- 6000 Slovak 

kendileri ile müttefik olnuy;,. <la\ıet 

eyJedik.lerı kaydolunmaktadı.r. 11.lac.a
rJstanın bu husu!':ta bir illtinıotoın al
masından endişe eden mehafil ele var
dır. 

PİLSUDSKİ POLİTİIASINA GÖBI! 
SULH 

Alman tayyareleri , dün bütun ge(:e 
Val'JOv&yı şiddetle bombardıman et -
mişlerdir. Varşova radyosu spikerinin 
dün gece talert!> diyerek sözünü bi
tirmesi bombardımanın başladığına a
lamet tellıklti edilmektedir. Alman J 

t.ayyarelerinin radyo istasyonunu bom-

Asıl harb kuvayi külliyenin miıte -
haşşid bulunduğu Vistül müdafaa hat
tında cer~yan ~ecektir. Polonya hava 
kuvvetleri de henüz bütün taıeliğini askeri Macaristana iltica etmiştir. / 

Roma, 9 (Hususi) - tte• 
nüz teyid edilmiyen bir 
şayiaya gör Almanya Garb 
cebhesinde şimdilik tama
mile müd .. faada kalmayı 
tercih edect•k ve Polonya ile 
m ubarebeyi takiben Şarkta 
ve Cenııhda tasfiye emelinde 
bulunduğu mevzular üze.. 
r;n<le meşgul olacaktır. 

Bukreş (Radyo, saat 12)- Berlin 
radyosu, Almanya hükümetinin, Ma
reşal Pilsud.ski Politikası mucjbince 
Polonya ile bir sulh imzalamıya hazır 
bulunduğunu söylüyor. 

Fransız 
• 

Kıt'aları 
• • 
Sigfrid • • 

Hattına Dayandılar 
Faris 9- Garb cephesinde Fransız 1 leri tamamlanmadıkça bu hatta taar- ı rının taarnızcta istıcal 

kıt'aları Alman Sigfrid hattına dayan- ruz edilmiyeceklir. Muttefik ordula - zannolunmaktadır. 
mışlardır. Bütün muva11akiyet ümid-

etmiyecekleri TAZYİK Mi EDİYORLAR? 

Pilsudslti, en büyük tehlikenin A1 -
manyadan değil, Rusyadan gele<:eğinl 

söy1cr ve Almanlarla dostane bir si
yaset takibini ta v1; iye ederdi. 

Poznandaki Polonya ordusunun ricali kesildi mi? 

Paris 9 (Husu.si)- Macar Hariciye 
Nazırının Alman hükümetınin daveh 
ile Bcrline gitmjş olduğu teyid edH -
mcktedir. Almanların bir Yugo~lav -
Ronlen - l\.Iacar ademi tecavüz pak'ıl".l 
mani olmak istedikleri ve bu mü•ıa -
sebetle Macaristanı yeniden taıviK ve 

FRANSIZ BAŞVEKİLİ İTALYAN 
SEFİRİLE GÖRÜŞTÜ 

Paris (Radyo, saat ll )- Başvekil M. 

Bertin (Radyo, aat 12)- Poznanda bulunan Polonya ordusunun hatt ricali A1n1an ordusu tarafından k~ü miştir. 

Alman tayyareleri F ransaya beyanname atıyor 
Roma (Radyo, saat 12)- Fransa U- 1 diye kadar ~içbir bomba atınamışlar- 1 narnele-r atınaktadırlar. 

zerinde uçan Alınan tayyareleri şim - d1r Yalnız, Ingılizleri takliden beyan-

Polonya ordusu nerede tutunacağı bildiriliyor 
Varşova 9 (A.A.)- Polonya ordusu 

Liska nehri arkasındaki mü~tabkem 

hatta c;ekilmiye ve burada bir ınuda

faa hattı te!is etmcge «;alışmaktadır 

Umuıni Harbde Rus orduları, Alman 
taarruzuna karşı bu hatta şiddetli bir 
ınOdafaada bulunmuştu. 

Bir Polonya askeri heyeti lon Jraya geldi 
Londra 9 (A.A.) - İstihbarat 1 bauer'in r;yasetinde bir Polonya 1 drava muvasalat etmiş 

nezareti General Norvid Neuge - askeri heyetinin dün akşam Lon - haber vermektedir. 

lngilterede üç bahriye iotiyat sınıfı silah aLtına alındı 
Londra 9 (A.A.) - Bahriye ihtiyatlarından üç sınıfın silah altına alındığı b ldiri!mekted>r. 

• • • • • 

olduğunu 

Bir Alman vapuru daha batırıldı 

Dalady~, italyanın Paris ı:efimii ka
bul etmiş \'e ycı.rım saat kadar görüş
müşt.Ur . 

1İtalyanlar hala bir sulh 
ümid ediyorlar 

R(ıına 9 (Hususi)- Burad..1.kı U'llU- j Roma gazetelerj de bu noktal r.~1- vw 

mi hava hAlfı bir sulh umidiı.i n1;1h01- temayülü ifade eden neşriy.ıc yap•n.ı~
faza etmektedir. Umumi ka:la1.. ve 
tahminlere göre-, Almany:ı, V ~1•·:"-0\ lyı 

işgal ve Polonya kuvvetlerini ~ı:a Ju
şürdüktcn ı-;onra garb devletl!>r:,u• ~t
\·ecct;h ederek bir sulh tekW:nc!~ bu. 
lunacak ve akte\IH('tCek l~onrc .. :ıı"l.Sıa 
Avnıpa mef;elelerinin tan · 11ranır. t::ıtt

fiycsini Jogiltere ve Fran~anJ!l b•ı>ı f
kine arzedecektır. Dunkü ..,e b JgiirJk~ 

ta4ırlar, 

Ancak, İngiltere ve Fran.-..·uur.. ~\~ -
manya tarafından vaki ol.ıca.k Lüyie 
bir teklili ne dereceye kadar kabul e"' 
decekleri hususunda İtalyanlar mü -
1ereddKl bulunmaktadırlar. Fransız ve 
İngiliz gauleleri bu havayı ıiddetle r~ 
etme~ ve herşeye ralrnen harbirı d.?
vam edettiini kaydeylemektedirJer. 

-------~ 

Kurşuna dizmeler başladı 
lngilizler,Almanyaya demir taşıyan Norveç vapurlarını müsadere ediyor Londradan gelen h 3 berlere gö-Garb cebhesinde vaziyet her 

saat Ehemmiyet peyda ediyor l re. Sil(frid hattındakı Alınanlar sız
Zürih 9 (.ı\.,A,) - S~okholm'den ması Norveç'in bütün Atlantik sa-ı deni taşıyan vapurlar, İngilizler Janmağa ·başlamışlardır. Sıi,'lna:k-

1 
Nouvelle Ga11tte de Zurıch'e bıl - hıllerını kontrolu aıtında bulun - tarafından zaptedJmıştir. Bırkaç 1 ]ar insandan ziyade mühimmatı ko-
diriliyor: durmaktadır. şilep de alelacele Norveç limanla- rumak ıçın kullanılmaktadır. Dıger' 

Zürihden 1telen haber !ere ı:öre 
Almanyada kurşuna dizmeler baş
lamıştır. Dün intişar eden bir ka
rarname ile ·ınillet düşmanları• 
aleybmdeki cezalar şiddetlendiril
miştir. Emniyet tedbirlerine uy -
~n hareket etmediği için Dssan
da ilk olarak Hennen isminde biri
si kurşuna dizilmiştir. 

8riinn ~·· 
,,• 

•• • ... .,., 
( Slovakya 

şark crpbe. inde 8 vr 8 eylül T&7~rn 

İyi haber alan İsveç mahfille - .Pribourg• ismindeıki Alınan va- rına iltica etmiştir. sıı{ınakların tertibatı bozuktur, 

1 

rinde, Oresund'daki Alman mayin puru Danimarka bayrağı çekerek Norveç demir madeni istihsala- kısa bir zamanda icerideki hava 
barajlarının üç geminin batmasına ve k~ndi isminin yerine .Ebro> tının üçte ikisinin Almanyaya ıh- teneffüs edilemiyecek hale gel _ 
se'beh olduğu söylenmektedir. ismini koyarak Fronthein !ima _ rac ed;ldigi bu münasebetle hatır- mektedir. Yiyecekler fenadır. 
Yalnız- resund'a değil, büyük latıhnaktadır. Bu ihracata manı -
Belt v 'çük Bel~'e de mayin d~ nına gelmeğe muvaffak olmuştur. olmak için İngiltere tarafından it-·------------------------------
külmüştür. Bu likeden dolayı Van Molkerbuch ismindeki Al- tihaz edilen ted·birlerin Alman it- 1ÇERÇEVE 
Danimat'ka, Jsvee ve Norveç ba - man vapuru Norvec sahillerı açı- halatı üzerinde mühim bir tesirı ı _ 
lıkçı gemileri f iyetlerine niha- kında bir İngiliz harb gemisi tara- oldu{(u hatırlatılmaktadır. 1 B • •• k ot 
vet vermek uriyetinde kal - fından batırılmıştır. .Svava - Ranger- _ismindeki Nor-ı uyu opya 
mıslardır Öğrenildiğfoe gön Narvih li - veç fırmasının şımdıden 500 amele-

Dijıer cihetten İngiliz donan - mam;ı~an Almanyaya demir m:- '!'.'.' vol Yerdiği haber alınmıştır. ı Rakkaı, kolu orta yerde durun<ıya kadar nosıl .aga •ola bir hayli gımp 
( Dıger Telgraflar 3 uncu Sa vf amızdadır ) gelirr•, ınsan ıdrakı de bırseyın ObJektı.f kıymel hükmünü tcsbıl edinciyedek, 

!============================================="==== Uralla tefrıt ara~ı, boyuna yaJpa vu ı·ur r. 
Nitekim ~ehirleri sileceği, .t1t1aları yutacağı, ırusanJarı 5inekler gibi avhJ"a-

1 KISACA 1 __ _, 

Fransız - Alman 
Muharebesi 

Herkes merak içinde: 
Ne diye hfıla Fransız ordusu Alınan

ları kıstirmadı, ne diye hala Berlın 

bombardıman edilmedi?. 
Belki, bunlar birer sual. Fakat, 1.e 

diye ayni zamanda öyle bir sual de 
sorulmuyor: 

- İngiltere \ 'e Fransa ü.Caba Alman· 
Y'Al'l yalnız iktu.adi tecrid ve abluka 
ne \'e tek sil3h patlatmadan n1ağl(Jb 

edenı czJer mi?. 

Burgarisfanda Türklere 
karşı tazyik arttı 

Yunan hududuna yakın bütün Türkler 
gerilere sevkedilmektedir 

Bükreş 9 (Husus!)- Bulgarlstanda 
büyü.k bir askeri hazırlık göze çarp -
m~ktadır. Toplanan a11kerlerin kısmı 
azamı Türk ve Yunan hududlarına 
sevkedilmektcdir. Bilhassa Türk hu-

Ierdir. Sürgünün sebebi kendilerine 
anlatılmamıştır. Son zamanlarda Türk
Bulgar hududunda bir hAdıoe olmuş 
~e Türk gazeteleri de yazmıştı. İşte o 
güııd~nberi Bulgaristandaki Türklere 
dehşetli eza ve cefa edilmege baı;lan-

ca&ı hikfıye edilen yeni !il5hların1 umulduğu derecede azametli bir kudret• 
malik olm.ıdığını, yeni harb göstermejce OOşJadı. 

Yeni si1~hJarın azametli kudreti, be-l ki ayni cuıEt.en aletlere sahib olmıyan, 
onları körletmeyi bilmiyen geri milleUcre karşı tedim edilebilir. Yoksa ı::illlt 
gücü tevazun ettikçe onların kendi kendl:Sine kör1eştiii vr ruha! bir ı:s gôrem~ 

diği, tttrübe sahasında meydana çıkacaktır. 

Baskın esasına dayanan yeni silMı umacıları, bir hattadJr garb devleUerile 
.Almanya arasında muessir bir rol oym ya bildi mi? ,Balin, Paria ve Londracı. 
ışılllar ayni saniyede söndürüldu ve kor kulıUD fttülti ""niyede telilikenin geçtijj 
iUın edildi. Var§Ova hastanelerini bombahyan Alınan tayyarelerine kaf't'ılık İn
giliz tayyareleri, K.j] kanalındaki zırh1ıl arı bombaladı ve iki tarafın da tayyare-
1eri, dafi topların ateşi üstünde kebab o imadan &a\'UŞUb gitti. 

Borjiya'lar zehir mütehassı .. ı oldukları kadar panzehir mtiteha!:'ısıydıJar. 

Fen diınyası da kendi çerçevesi içinden kaç icad bahşedene o kadar çare 
ıösterecektir. Onun i('indir ki ten dünyası çoeukları, her icadın mukabil bir 
icadla battal edildiğini g:öre gÖre. neticeyi Adem Baba an'anesi kahramanlıkta 
arıyacaklar ve yeni lilAhlar edebiyatına bUytık bir ütopya göz.ile bakac:aklarda . 

Del!Jıll -ir <ıl<lı, mudlik bcmıldu 
Efri kılı~ kınında paalanm alıdır 

• CeQlıelerdj, ·askeri harekat son 1 kar~ıya iki ordu değil, ikı kala çar-

t : di!rece şayanı dikkat bir safhaya j pı~ıvor. Birisi tabi~ec~_olm~kla ma-

Bu da, bir sorudur. Kuş uçurtulmı
yan, kervan geçirtilmiyen abluka çem
berinin dışına !ırlamasına da imkAn 
verilıruyen bir Almanya iı;jn zannc -
derim ki, Sigfrit hattının yarılrr.asın
dan daba ağır \'e daha ' .. him bir çi.;

küntü. bu olur! • • 

duduna yakın yerlerde fazla tahşidat 

görülmektedir. Hfılen BuJgaristanda 
800 bine yakın Türk Yardır. Yunan hu
duduna yakın köylerde oturanlar, son 
günlerde Bulgar memurlarının tazyi
kine maruz kalmaktadırlar. 

Bu civarda binlerce Türk Bulgaris
tanın muhtelif yerlerine &önderi1miı-

mJ.ştır. Bunların bet: on tun evvel Yu

nan hududuna yakın Paşmaklı koyün
de ~öyle bir hiidise ge(miştir: O gün
lerde köyde Türklerden biri ölmüş ve 
mut.ad dini merasimle defnedilmiötir. 

Ba1garlar gece vakti bu mezarı bo
(Deurnı 3 Ün<Ü sahifede) 

l)iyen Köroğlu müsterih olsun ki herhilngi bir alete insan parmaiı degdik(• 
umanda eden ruhtur. Da\'a, makineye kendi boyundan üstun bir hil,~iyet \·er· 

memekte, onu A11ahla§tırmamakta. AUa hın haklrını A11~;a. Kily!erın hakkım 

KayEere vere1im! 

tıi"m.,ktedir. Denılebılır kı, karsı (Deumı 3 ııuru sahıfede) 
~' 

' '" .. . . .... 

NECİB FAZIL KJ AKÜREK 
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HADiSELER · KARŞISINDA 
. ..,;"'·',: ·:... · ,. · · _Son Telgrcıf. 

5,\şK.\SI YAPIYOR YA, 

BİZ DE YAPALIM •• -
Birlıi.;ı.f gündür, raıetelerde l'ece 

mact;arı ıakırdt:tı C'örUhıyor. Taksim 
stadwd.1., bu halta, b:ızı maçlar, l'tCe 

yapılıyor. Bu havadl..sl, sporla alt.ka ve 
munasl'beti oldufunu tahmin ettliim 
bau kimselere sordum: 

- ~ed0>n cündüz defll de, cece':'. 
- \'allabl bilmiyoruz, dediler. 
Galiba. maçı cece yapacaklar da, 

7aphracaklar da, bu iıtln neden l'tCe 
oldutunu pek bilmiyorlar. Filvaki, ba
zı Avrupa memleketlerinde rece ya ... 
pt1an ınaolar varınıt .• Fakat, oralarda, 
bu. bir ihtlyao, bayat t•rh imi41 .. Sonra 
stad.111.rda. l'tCeye l'Öre tutlbat var .. 
m11 ..• 

Demek otuyor kJ, bizdeki l'tCe maç .. 
!arı. Sll'f fanteziden ibarettir. Öyle ı.an
n~yorum ki, maçların ıece yapllması 
kin tek makul vo lüzumlu esbabı mu .. 
clbe yoldur. 

Başka.at yapı.yor ya, bbı de yapalım .. 

GARD CEPHESİNDE 

llİRŞEY YOK 

Harb vuJ7ettnt ırazeteıerden l&klb 
ttllyorsunuz, deftl mi!. Sarih olarak 
vazi7eti ao}J7an varsa, beri l'tlsln.. 
lttuhtellf kanaklardan ,.elen bu ha -
herler, öyle karmakarışık ve blrblrle· 
rini t~tmaz şeyler ki.. Barb ne olu;ror, 
nasıl oluyor, belli defil .• Siz, tim.dl l't
Un de, <ephelerdtkl vaziyetin ne ol -
•ufunu anlaym .• 1914 harbinden son
ra, cGarb cephesinde 7tnl bir9e7 J'Ob 

ismlle neşredilen maruf romanm ser ... 
levhası pllba, burün loin ıı. bili 
bakidir. 

DÜ1'-YAYI KADINLA.it 

İDARE ET ELEll 

Dwı, bu siitunıarıı., dün:ra:rı kadın
lar idare etseler acaba ne olurdu, dJ7e, 
bir ~uaJ sormuştum. Bir erkek oku
)'Ucum, yolladı.ta mektubunda benim 
bu fikrime atef püskürQor. Be.o., bir 
kere tecrübe edelim, dem.ittim.. Bu o
kuyucum, tecrübe1e dahi taraftar deill. 
~ 

İKDA.~I: 

Ebüzziyazade Velid, hükümetin Ih 
tikara mimi olmak için aldığı tedbir

leri takdirle karşıladıktan sonra, bu 
mulılm günlerde halk fibl hükômelin 

da azamı tasarrufa rieyat etmesini tav
siye ediyor. 

Cll~IHUtİYET: 

Yunus Nadi, başlıyan harb Oolayısi
lie Balkan devletleri.ilin vaziyetlerini 

' tahlil ediyor. Diyor ki; .Kimseye karvt 

en ufak tecavüz kcuıdini tagımıyan bu 
vaziyeti sadece biz Balkanlıların mün
feriden kendi varlıklarımızı ve müş

tereken çevremizın emniyet ve sel& -
mebnı korumaktan ibaret en açık ve 
en basit vazifelerimizi teşkil ediyor.• 

TA~. -
Zekeriya Sertel, İtalyanın bitaraf 

kalmağa niyet ettiğini yazıyor ve bu

nun ınahzurları ile faydalarını tahlil 
ederek diyor ki; .su bitaraflık, harb 
sonunda kuvvetli bir İtalya kalaca ... 

iından, Almanyanın İtalya \·asıtasile 
ıhtiy&çlarını temin edece&inden, de -
mokratların barb plAnını bozduğun-

cÇünku, diyor, bu naıik meselenin 
tecrubeye asla tahammülü. yoktur. Ba
kınıs, ben size bir misal söyUyeylm.1 
Bizim fakirhaneyi, ilk evlendlfim za
man, hanıma biraktını. O, idare ede
cekti. Fakat, aı kaldı. irıis ediyordum. 
Ne aldıtım belH idi, ne sattıtım .• A· 
man hanım, dedim, vazt'eçtim bu işten .. 
Sen 4u idareyi bana ver .. Şimdi, sora
rım size, bir evi idare edemJyen, dün· 
yap nasıl idare edecek?.• 

Bu okuyucumun mektubunun bir 
kısmını yukarıya koydum. Bllm.Iyorum. 
bayan okuyucularım, ne fUtirdedlrlerT 

HALKIN DA VAZİFESİ 

VE ROLtl VAR 

İbtıkira sebeb olanlar arasında bia, 
yat.andaştar da varı~. Son Pnlerde. 
bazı evler, bakkal dükk&nından daha 
zen&'in ve çetldll erzakla doldu. Çuval 
çuval eker, pirinç, sabun, teneke te
neke yaf, l'•Z alanlar var. Herkes, böy
le ihtiyacından çok mal alınca, şüp .. 
hesiz, piyasa ı-arlb bir hale dlişer. Ma
tını satan her kim!ie, bakar ki müşteri 
çok, flatı arttmr. Bunun içindir ki, 
halk ihUyacı olmayan eşyayı almama
lıdır. 

EN ÇOK ARANAN 

ŞEY: RADYO SESi 

lladro dinliyor musunuzT. Burlin -
terde, radyo müşterileri çok.. Herkes 
sabahtan akşama kadar radyo batın • 
da .• Bakalı.m, harb meydanlarında ne 
havadis varT. l\fuhakkak ld, radyoma
kinesi lcad ed ild i edllell, insanlar ta
rafından bu kadar eok sevilmemiş, &• 

ranmamq, batın sorulmamıştır. 
Halbuki, bir zamanlar, nd707a ae 

katlar düşman kesilmiştik. Şlrketlha:r
riyenin radyolu vapurları aleyhinde 
bile bulunanlar vardı. ŞimdJ, radyo, 
kendisini fasulye rlbi nimetten saysa 
7erldir. Şu halk radyolan elkacaktı, ne 
oldu acabaT Otuz liraya kadar bu tip 
halk radyolarının satılabllecdl SÖJ

lonmlşlL Fakat, lifla kaldı .• Şimdi ol
saydı, ne kadar çok İ$e yarardı .. 

AHMED RAUF 

dan mahzurludur. Almanyayı yalnız 

bıraktığından harbin Akdenize ve Bal

kanlara sirayetine mini olduğundan, 
İspanyanın bitaraflığı da temin edil· 
diğinden faydalıdır. Fakat biz bu bi

taraflığın mu\·akkat oldu&u kanaatin
deyiz. Eıeeç harbe a:irmesi litzım ~e

lecektir.> 

VAKİT: 

A~ım Us, So\'yetlerin vaziyetını tet
kik ediyor ve diyor ki. tAlınanlarla 

Sovyetler arasındaki. muahedel~rde 

Lehistanın toksin1i olsaydı, şimdiye 

kadar Sovyetıerin harekete geçmeleri 

lö.zımdı. Böyle birşcy olmadıgına gö
re, $o\'yetler Almanların Vishilü geç
melerini de hoj naı:arla cörmiyecek
lerdır.• 

YENİ SABAH: 

Hiı.seyin Cahid Yalçın, hükiirnetin 
neşrettigi resmi tebliği ele alarak bun
daki samimiyeti ve bugünkü vaziyeti 
tebarüz ettirerek diyor ki: tHükümet 
ihtikarı tedib ve tenkil etsin; fakat biz 

de ihtik!ıı·ı nevnlid edeliın. Bunun da 
resmi tebliidekı irşad dairesinde ha
reket etmekle kabil olacagında :,;üphe 
yoktur.• 
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ı·t"ridun birdenbirt" ıu havadlrsln u· 
l'trinde durdu.: 

cSermed isminde bir ı-encl ölduren 
ve ylrmiden fazla sabıkası olan ~lecdi 
adında bir şerir dün cece yakayı ele 
vermbjtlr.• 

Feridun sevindi. Zaten o da l\leedi
ııin trl'eç 3·akayı ele vereeetlnden e -
mindL De\•am etti: 

•Canavarın en son cinayetl ressaın 

Necdc!i yAra1amasıdır. Ressum Nec -
~ıet F oryadaki metresi Selin hanımda 
geceyJ gcc;trdikten sonra, sabah treni
ne yet n1ek uz.ere t.stasyona giderken, 
Mecc.I tarafından bıçakla sol omuzun
dan raraW.nmıştı. l\1'ecd.i mi.ıddeiumu-
111 kte bırçok kadın isimleri \·ermiş

tir 

Altn~•n haberlere gore ~Iecdinin ci
nayetlC'ril .. , bu sene (PlRj btilbullerı) 

adını alan üç kız kardeşlerin da ala
kası \ardır. Selin ve Melin hanımlar 
birincı derecede aJ.ikadat oldukları ı

çin, uı:bıtaca aranmaktadırlar.> 
Ft>ridun bJrdenblre şaşaladı. 

Nihayet nikihla. alııeai1 kaduun da 
blrr.ok tinayetlerde parmağ1 o1duiu 
ya.!ı1ıyordu. 

Ftridun bu "·azlyet kıırşı.!)ındJ. bfr 
muddet sendeledi. Ayakları birbirine 
dol.ındı .. Yürüyemedi. DllşundU. 

ÇolL dü ündü. 

~emdi ııe yapacakh? 

Yazan: İskender F. SERTELIJ 

Zabıtanın aradlfı • ell kanh - bir ka
dınla nasll evlenebilirdi? 

Üç &"iın sonra nlkihları kıyılacakh. 
Feridunun karısı. çocukları birden

bire cOı.iınuıl önüne &"edli. 

- İclil çok namuslu bir kad ındı. En 
büyük k usuru fazla kıskanç o!ma!ilfdı. 

Ben onun kıskançhiuıa tahammül e
demedim. .. J\_yrıldım. Fakat. çocukla -
runı düşünmedim .. On ların hahrı için 
İclilin kıskançhiına katlanmalıydım , 

Feridun beyninden ytldırunla vu -
ru1muşa dönmü tu. ~e yapacafın1. ne· 
rlye l'idrceiini bilmiyordu. 

Kulağında çınhyan ve ''icdanını sız .. 
latan masum bir se3' vardı: 

•- Baba, benim bebefiml unutma!• 
Bu, Selmanın srslydl.. l\.1e1ek1er ka

dar saf ,.e temiz yavrucufunun srsid l. 
- Unutmıyacatım. yavrum! Ne be

beifni, ne de seni unutm.ıyacaiım .. 

Diye aöylenerek dofruca belediye 
dalresine koştu. Nlkih memuru vazı .. 

fesinden yeni ayrdmışh. Paydos zili 
ealdıtı için, odacıdan başka kimseyi 
ı-öremedi. 

Duvarlardaki nik.-h ilılularnıa baktı. 

(Feridun • Selln) nikah ilin ı henüz 

duvardan kaldırılnıamışh. l l alba.ki, i
lin muddeU iki l'irn evvel bitmişti. Fe .. 

rldun hiddetle duvarın dibine sokıildu .. 
İliru eliyle 'ekip ı>arca1adı. 

POLiS 
VIE 

lUAHKEMELER 

Samimi 
Arkadaş 
Meşhud suçlara bakan Sultanahnwıl 

üçüncü sulh ceza mahkemeı:;i dü.n öit
leden sonra, bundan dört gün evı,~1 
Dirnitrl namında bir adamı ölümle te1_ı. 
dit eden, döğen ve jçinde 30 li.ra bulu
nan çantasını zorla alan Hüsnü, Celal, 
Fazlı ve Cemal adında dört arkadasın 
duruşmasına devam etınistir. 

H3disenin ta!silfı.h şudur: Vak'adan 
birkaç gün evvel Dimitri ile maznun
lardan Celitl bir meseleden dolayı kav
ga ediyorlar. Bu sebebden dolayı, Di· 
mltriye muğber olan Celıll, ondan in
tikamını almak için, hfidise günü, Di
mitrinin bulundu.ğu, Sıilleymaniyede, 

yangın yerindeki Rıdvanın kahvesine 
gidiyor ve Dimitriye ağır küfürlerle 
hakaret ettikten sonra, kahveden çıkı
yor. Aradan beş on dakika geçmeden 
bu sefer CeHllin ağabeyisi Fazlı geli -
yor, o da Dimitriye ağzına geleni ı;öy
lemek suretile hakarette bulunuyor .. 
Nihayet biraz sonra da Dimitri, kah
veye CelAlin amcası oğlu Hüsnünün 
girdlğtni görüyor.. Dimitri ile Hüsnü 
samiml arkadaştırlar. Hüsnü, Dimitri .. 
nin yanında oturuyor .. Dimitri dostu ... 
na, Celfı.l ve Fazlıdan şikfı.yet ediyor. 

Hüsnü, Dimitriye kendisini akraba .. 
ları ile barıştıracağını vadediyor. 

Bir saat sonra Dimitri öğle yemegini 
yemek üzere evine giderken, Silleyma
niye yangın yerinde taarruza uğruyor. 
Dimitri mütecavizler arasında samiml 
dostu olduğunu zannettiği Hüsnüyü 
de görüyor .. CelAl, Hüsnü, Fazlı ve 
Cemal adındaki bu dört mütecaviz, 
Dimitriyi yangın yerindeki mahzen -
lerden birine sokuyorlar. Bıçakla ve 
tabanca ile tehdid ediyorlar, bayıltın
cıya kadar döğüyorlar ve cebinden de 
para c;antasını alarak. oradan sıvışı -
yorlar. 

Dünkü duruşma celsesinde dört maz
nun da suçlarını inkflr etmişler ve 
Dimitrinin tabanca ile kendilerini teh
did ettiğini iddia etmişlerdir. 

Hô.kim suçluları tevki! etmiş ve du
ruşmanın devamını cumartesi günü.ne 
talik etmiştir. 

Randevucu Atine 
Rande\•uculuktan ve genç kızları 

fuhşa teşvik etmekten maznun, meşhur 
randevucu Madam Atina ile arkadaş
ları Katına, Zizi ve EJeninin duruşma
larına dün asliye birinci cezada de\·am 
edilmiş, esas hakkında mütalesasına 

müracaat olunan müddeiumumi, ahlA
ka ınugayir harekette bulundukları ve 
bi&ünah kızları fena yollara sürükle .. 
dikleri ıcin Atina ı·e suç ortaklarının 
şiddetle tecziyelerini taleb etmi~tir. Du
ruşma karar verilmek üzere başka 

bir güne tehir edilmi.}tir. 
• 

Tayyare i~tasyonu 
güzelleştirilecek 

.. .. 

A \Tupadan gelenler için İstan
bulun başlangıç noktası mahiye -
tinde olan Yeşilköy tren ve tayya
re istasyonu civarının tamamen çi
çekendirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Aynca tren ve tayyare istasyonu 
da mükemmel bir şekilde tanzim 
ve ıslah olunacaktır. 

Bundan bru;ka istasyonu denize 
baıl;!ıyan büyük cadde de asfalta 
çevrilecektir. -
Kurbağalıdere temizlendi 
İstanbul Belediyesi Kur -

bağa!ıderenin temizlenmesi işini 
bundan bir müddet evvel bir mü-

Odac ı koştu : 

- Ne yapıyorsun, beyim? Duvardaki 
Uin l arı mı koparıyorsun? 

Feridun bofuk bir l!ıesle baiırdı : 

- Evet. Kendi ilan ımı kopardım. 

Yarın nikah memuru ,-ellrse, doktor 

Feridun nikıihtan vazgeçti.. Eevlen • 
miyor, dersin!. 

OdaC' ı şaşkın şaşkın doktorun ylı.zü~ 
ne bakıyordu. Feridun o kadar ser • 
semlemlştl ki.. Sokağa çıktıiı zaman, 

merdivt"nlerdeıı nası l indJğini hatırlı

yamıyordu. 

PLAJ BÜLB[LLERİ KODESTE .. 

Feridun o rece eve «itmedi. Bir o

telde yattı. Ertesi sabah dojruca ad -

liyeye citti. 1\-l iiddeium urniyl cördü. 
Selinle nasıl tanı,hiını anlattı: 

- Haklkati öğrendikten sonra ken
dislle evlenmekten vazgeçtim. Bu ka

dın şimdi benim evimdedir. Şerefimi, 
haysiyetimi kirletmeden bu lşlıı için· 

den nası l sıyrılabllirlm:' dedi \"'e müd ... 

deiumuminin yardımını dlledl. 

Halbuki, :zabıtamız uyumuyordu. 
Pelin va::;ı tasUe Selinin nerede oldu· 
iunu öfrenerek, doktor Ferldunun es
kJ atelyeslne citml , oradan da nereye, 

hanrı apartımana 1?ıktıi1n1 öğrcnmiştt 

I\lüddeiumumi gülümsedi. \'e masa
sının ustünde duran bir dosyayı aca
rak: 

- Ben bu sabah böyle bir kadının 

tevkifi İC'iu emir \'ermiştim. Herhalde 
o ol-;a. ı-erek. 

Gençlik 
KIUbleri 

Yeni Teşkilat Faaliyete 
Geçmek Üzeredir 
Beden terbiyesi umum müdürü 

tümgeneral Cemil Taner tetkik se
yahatincren şehrimize dönmüştür. 

Umum müdür bu seyahatinde 
evvela İzmir fuarı müsal:lakala
rında bulunmuş, kulüblerin vazi
yetini tedkik etmiş bilahare de bil
hassa •gençlik kulübleri• teşkili 
işile meşgul olmuştur. 
Öğrendiğimize göre 15 yaşından 

itibaren bütün gençliği içerisine 
a,lıu:ak olan .gençlik kulübleri• bu
günlerde teşkil olunarak muhteif 
mıntakalarda birden faaliyete ge
çeeeklerdir. 

Ezcümle General Cemil Taner, 
Balıkesir ve Bursada da bu işle 
meşgul olmuş ve bölge istişare he
vetlerini toplıyarak kulüblerin he
men teşkili faaliyetine girişilmiş
tir. 

Tarife tahrifinde yeni 
bir hüner 

Halk tarafından yapılan müte -
madi şikayetlerden muhtelif ga
zino ve eğlence mahallerinin Be
lediyece musaddak tarifelerinde 
kendilerinden ·bazı ilaveler yap -
tıkları anlru;ılmaktadır. Mesela bu 
miisseselerden bazıları cbiıa 4-0 
kur~· ibaresinin yanına , bir şişe 
birayı yalnız bir kişi içebilir. diye 
bir kısım ilave etmislerdir. Bu su- 1 
retle 4 - 5 kişi bir arada bir gazi- ı 
noya gittikleri takdirde her biri 
asgari bir şişe bira içmeğe mec -
bur tutulmuş olmaktadır. Bu va
ziyet üzerine Belediye tarifeleri 
yeniden kontrol edecektir Tan _ 
feleri tahrif edenler tecziye edi • 
lecektir. 

KOÇUK 1 
_;_H..;,;A....:.=B:..;;E::.:.R...:...:::L.:::E:.:_R.:._ ı * Üniversiteye 15 eylülden itibaren 

yeni talebe kaydına başlanacaktır. * Buğday fiaUarının düşrncsi üze
rine ekmek narhının da indirilınesi 

beklenmektedir. * İstanbul ıneb'uslilrı, dün :nıntaka 
iktısad mi.ıdl~rlügünde topJani.lrak iş 

müesseselerinin vaziyeti ve amelenin 
mesai şekilleri hakkında tetkiklerde 
bulunmuşlardır. * Tozkoparan asfalt yolu bitmiıı;Ur. 
Şişhane - Kuledibi asfalt yolu yapıl • 
maktadır, Yol 25 tc~rinievveldc ikınal 
edilecektir. * Hazırlanan ılk tedrı~at kadrosu 
tasdik için Veknlete gönderilmiştı.r. * Bu sene re,mi, hususi, ekallıyct 
ve ecnebi mekteblerinde eylülün yir
mi be~inde tedri;)ata başlnna!'aktır. * Dün Akdenizden Yugoslav Lov
çen, Yunan Von Belgean. Roıncn Tran
silvanya ve Salvria vapurları gelnıiş
tir. İtalyan bandıralı Salvador şilebi 
de KaradenizdPn gelerek transit ola
rak Akdenize g~ıniştir. * İlk gec<' l''la~·larına bu ak!jam Tak
sim stadyoınunda başlanac:ıktır. * $<-llircilik rnütehas!H~l Prost son 
vaziyetler dolayısilt> Parislrn hi.'lrf'ke
tini tl"hiı etnı..ştir !\fiı,•nr Gotye cic> bu 
eün Fransay;ı hareket roeccktir 

teahhıde ha,·ale etmi~tı. Bu mıite
ahhid dereyi temızleıne ışini ikmal 
etmiştir. Bu suretle cıvar halkı
nın uzun bir müddettenberi de
renin pisliklerinden dolayı ileri ı 
sürülen ş-ikayetlerınin önü alınını~ 
olmaktadır. 

No. 32 

Acayib adam! dedi, ne söy
lediklerini isittin mi? 

Kulman gözlerini kısmış dik -
katle .Aziz• e bakıyordu . Feldere 
cevab vermedi. Fakat Templar 
ııangisterlerin reisine en küçük bir 
dikkat göstermek tenezzülünde bi
le bulunmamıştı. Gözlerini Alma
nın yanında oturan kadından a
yırmıyordu. 

Neden bu kadının kendisine bu 
kadar derin bir intıba bıraktığına 
hayret ediyordu. Bu kadının sesini 
galiba telefonda işitmişti. Long 
Aysland'daki evde 'onu görmüşt\i. 
Karanlıkta avcuna ·bir tabanca sı
kıştııdığını hizsetını~. fakat kim 
olduğunu anlamamıştı. Fakat 
Templar bu kadının Fernak tara
fından kendisine bah~edilen Fay 
Edvars ismindeki kadın olduğu -
nu zannediyorı:'u. 

Bu kaba suratlı insanların ara
sında güzelliği büsbiilün daha si· 
hirli görünen bu kadın hakkında, 
kendi kendisine sorduğu bütün 
sualler kafasında canlandı. Fakat 
kadını tekrar görmesi için içinde 
anlaşılmaz bir zevk hasıl etmişti. 

Bu kadın kendisine yardım et
mişti. Ac~ba neden? Burasını bil
miyordu. Halbuki şimdi de işte yi-

~-

'~ 
Büyük Taarruz Ne 

Zaman? 
Harb harekatını taklb edenler, Fran

sız ve İnl'l.Uz kuvveUerlnin, bili, Al
manlara sıkı ve tJddeW saldırmadık ... 
!arından dolayı sabırsızlalll)'orlar. Fa
kat, bir erki.nı harb subayı defli, as
kerlik ebntş olmak, biraz tibiye oku
muş, lhllyal subay olm114 bulunmak 
dahi, bu mevzu üzer inde, insanın bir 
flklr edinmesi için ki.ildir, zannedJ .. 
yorw:. 

Büytı.k bir taarruz için seferberltk 
yapmak lıizınıdır. Seferberlik neUce
slnde elde edilecek canlı ve cansız harb 
vasıtalarını hileye yakın ve münasib 
bir yerde yıi'ınak yapmak lcab eder. 
Bundan sonradır ki, nıerkezi sıklet teş

llU etmek ve taarruza ceçmek sırası 

gelir. 
Herkesin bildiği clbi, Fransa ve İn

l'iltere, ~cferberllklt"rini henü:r. yenl 
ili..n ttmi.,ıerdir. Ne kadar seri vasıta
larla olursa olsun, canlı ve cansız: bü
tün harb nıal'lemeslni yılmak mahalli· 
ne naklelmek. merkf':ıi sıkleti teşkil et
mek, öyle, zannedlldiii cibl kolay ve 
basit bir iş deilldir. 

Onun içindir ki, ~tferberliğini evvel 
7apa11 ve Jıfınafını vücude g"etlrnıek
te tekaddum eden taraf, bittabi hare· 
kiUa. da. tekaddfun eder. Nitekim de 
öyle ohuuştur. Almanya, yıllardanberl 
seferberdir. Sevklyahnı, yıfınafını ay~ 
lardanberi yapmakla idi. Polonya ise, 
barlJin ba.şlamasından bir gün evvel 
seferberlik yapmıştlr. İngiltere ve 
Fransa ise: daha sonra. seferbf"rllk 
yapmı lardır. 

İlk ı; Ünlt"rde. Alman kıt'alarınm ha
reki.ita tekaddüm eder cörünmrsi, btı 
sebeblerdeu doğuyor. 

Fak.at, sulh ceph~sl her nevi vasıta, 
keyfiyet ve kemmiyet nokta"ıudan da
ha üstUn olduiundan, harbin netiresi, 
muhakkak ki, sulh cephesinin lehinr o· 
1arakhr. St'ferberltğini. ikmal hizmet· 
lerini. yığınağını iyi ve tamam yapına
mı'f ordular lf:in mafhibi~et muhak • 
kaktır. Onun içindir ki, bıiyUk taarruz
ları bf-kleme-ktr <jabırsu:lanmamak iti-

Eminönü 
Meydanı 
Müstakbel Şekli 
Nasıl Olacak ? 

Eminönü meydanı iyi bir şekilde 
tanzim olunurken meydanın en e
saslı unsuru olan Yenicamide de 
bazı esaslı tadilat yapılması karar
laştırılmıştır. 

Ezcümle bugünkü vaziyete göre 
camiin önü cami için kullanılan 
killik taşlarla döşenecektir. Cami 
ile meydan arasındaki zemin irtifa
ından dolayı mevcud sedler tıras 
haline ifrağ olunacak ve alt taraf
ları taşlarla örülecektir. Bugün bu 
kısım ahşaptır. Tırasın Balıkpa -
zarına bakan kısmında 12 metre 
genişliğinde bir merdiven yapıla
cak ayrıca meydana bakan kısmın
da da daha genis bir merdiven 
meydana getirilecektir. 

Yenicamiin önünde yeşillikler 
vücude getirilecektir. 

Posta İle Adli Tebl i~at 
Adli tebligat işleri 1 kanunusa

niden itibaren posta idareleri ta -
rafından yapılacağı icin bu işlerde 
kullanılacak memurları seçmek 
üzere sehrimzide bir imtihan ya
pılmıslır. 

cMurakiblik>, .tebligat memur
luğu ve csüvari müvezziliği> gibi 
üç sınıftan ibaret bulunan memu
riyetler icin imtihana girenlerin 
kiiğıdları tetkik edilmek üzere An
karaya ııönderil.miştir. Ay başına 
kadar netice bildirilecek ve kaza
nan !ar ay başında vazifye başlı -
varak staj görecek!lerdir. 
Diğer taraftan bu istihale ile 

beraber müstacel adli tebligatın 
telgrafla yapılması usulünün de 
tatbikine baş!anacaktır. --

Çöp Arabaları Kalkıyor 
Belediye ba'1 semtlerde ve ek

seriya mahalle aralarında görü -
len atlı, arabalı çöpç(ilerin de ta
mamen kaldırılmalarını kararlaş -

zımdır, 1 tırmıştır. 
REŞAD FEYZİ 

Faydalı Bir Mekteb 
DUnkü gazrt.c<lerde İAtanbul l\olaarif 

milduriUğur:dt'n \'erilmi:t bir il:in o- ı 

kuduk. '.\1eridlyekoyunde bir in~aat us-
1 

Lı nıektebi a('ılmııstır. Bura.ya, ilk mek· 
teb ml'zunu talebe alınacaktır. 

Bu nıüe-s ... ese, çok faydalı ve ihtiyacı 

kar'jılı:van bir rikir olması itibarile tak
dire J.iyıktır. I\lt'.mlekf'timizde &'f'nis bir 
imar ve umran raaliyrti var. Binaen
aleyh, bu ,·adide Yf'lişmiş her nevi iyi 
elemana ~iddefle ihtı.va<' hissedilmek
tedir. 

:\1ecldiyt•l..ö:\'tindr açılan mekteb. iş

te, bu elenuı.nlardan bir kısmını yetlş
tirf'rektir. İlk mekteblerden mezun O· 

la11 ve heı· yıl, orta mrkteb kapılaruı
da ka:vdolmak için sıra bekli.yen ('O· 

C'Uklardan hi(' olmazsa bir kısmı, şim
di. daha mü-.bet bir i">tklbal yolu bul
mu., oliıC'akJardır. 

Bl.'RR AN CEVAD . .. .... 

garsonların çalıştıkları müessese
lerin ve kendi kazançlarının kat'i 
bir şekilde tesbitini istemiştir. 

ne ayni teh\ikeye maruz kalmıştı. 
Acaba •imdi kendisi hakkında ne 
düşünüyordu? Ne yapacaktı? Ka
dının yüzünden hic birşey anla -
mak kabil değildi. Yalnız arada bir 
kovu gözlerinde altın bir kıvılcım 
parlıvordu. 

Kulman kadına döndü: 
- cAziz• denilen bu adam mı

dır? dedi. 
Kadın, gözlerini Tamplar'ın göz

lerinden ayırmıyarak: 
- Evet, dedi. Ualino'yu öldüren 

ad2.m işte budur! 
Templar. kadının ilk defa olarak 

ikendi karsısında söz söylediğini işi
tiyordu. Templar aldanmamıştı. 
Bu musikili sesi tekrar isitince tit· 
remisti. Sanki sevdiği bir portre 
karşısında canlanmış gibiydi. 

- Bonsuvar Fay! dedi. 
Kadın, birkaç sanyie gözlerini 

cAziz · e dikti. sonra çantasından 
bir sigara almak için başını aşa
ğıya eğdi. 

Kulman başile işaret etti, adam
lardan biri bir kapıyı açtı. İki kişi 
girdiler. 

Biri şişmanca idi. Yüzü pembe 
idi. Fakat saçlarına ak düşmüştü. 
Ötedeki kısa boylu, saçsız. iri si
yah bıyıklı birisiydi. Altın çerçe
veli lbir gözlük takıyordu. İkisi yan 
yana müzik hollerden birinde ko
mik numarava cıkmıs iki artiste 

Bu suretle peyderpey uzun yıl
lardanberi İstanbıilda görülen iki 
tekerlekli tahta çöp arabaları da 
tarihe karışacaktır. Bunların ye
rine son sistem çöp kamyonları ço
ğaltılacak, mahallelerin çöpleri de 
kamyonlarda toplanacaktır. 

Erkek terzi mektebi 
Genç kızlarımızla genç aile ka· 

dınlarımızın b:çki, dikiş ve ev ida
resi işlerini öğreten Akşam san'at 
m~ k lehlerine bilhassa şehrimiz -
de gösterdikleri büyük rağbet göz 
önüne alınarak Maarif Vekaleti 
bu kabil mektebleri arttırmağa ka
rar vermiştir. 
Diğer taraftan biçki ve dikiş 

öğrenmek istiyen erkekler için de 
İstanbulda .Akşam biçki kursu• 
faalivetc o;ı:cçirilmiştir. 

Maarif Vekaletince Beyazıdda
ki erkek terzilik okulunda açılan 
bu kursa millet mektebi mezunu 
olan ve 45 yaşından büyük olmı
van her erkek kabul olunmağa 
baslanmıştır. Buraya devam ede
cek erkeklerimiz 8 ay içinde mü
kemmelen biçki ve dikiş öğrenebi
leceklerdir. -
Bostancı • İçerenköy yolu 
Bostancı ile İçerenköy arasında 

yapılacak katranlı yol bugünlerde 
ihale olunacaktır. 

benziyorlardı. Her ikisi de etraf
larını çeviren haydudlara hiç ben
zemiyorlardı. 

Templar bunların kim olduk -
!arını anlamakta gecikmedi. Bun
lardan biri Tammani hükumeti si
yasi daire şefi namuslu Bob• de
dikıleri Rober Orkrid, diğeri de 
mıntaka hakimi Markus Gild idi. 
Her ikisi de ·büyük bir merak ve 
alaka ile tempları tetldk ediyor -
lardı. Sandalyalar getirdiler. 

Orkrid oturmak istemedi ve 
·Aziz• in vanına yaklaşarak: 

- Aradığımız herif sizsiniz! de-
di. 

Temı:llar gülümsedi: 
- Olabilir namuslu Bob! 
Orkrid kaşlarını çattı: 
- Siz benim ismtmi nereden bi

liyorsunuz? 
- Ben sizi tanıyorum. Geçen 

hafta karikatürünüzü Nevyorker 
mecmuasında görmüştüm. 

Orkrid hiddetle ağzındaki pro
yu çiğnedi ve sonra başparmak -
!arını yeleğine geçirdi. Tehdidkar 
bir tavırla cAziz> i yukarıdan aşa
ğıya kadar süzdükten sonra: 

- Terbiyesi:ııliğe lüzum yok! 
dedi. Ben buraya sizinle konuş -
mağa geldim. Eğer burada ikimiz
den birinin istihzaya hakkı varsa, 
o hak sizde değildir. Yaptığınız 
şevler için elektrik sandalyasına 
oturabileceğinizi tabii hatırınız -
dan çıkarmıyorsunuz. 

- Olabilir. Fakat ben günah et
timse, cehaletimden ettim. Taban
cayı kullanmak için hususi bir mü-ı 
saatle almak lazım geldiğini bil -
mivord,,ı. fDeramı var) 

ı~l ~-t :X•) !i ü~t~ 
Harbin İktısadi 

Cebhesi 
Yazan: Ali KEMAL SUN!\LAN 

Almanyaya karsı açılan harb yal
nız siliih mücadelesi olmıyacak, mi.ıca
dele diğer sahalara da geçecektir. Bu 
da Almanyayı muhtaç olduğu, haric· 
den getirttiği mcvaddı iptidaiyeden 
mahrum etmekle olacaktır. İngıltere 
ile Fransanın bundan sonra Aln1anya
ya bir de iktısadi harb açmağa karar 
verdiklerine dair gelen malümat da 
gösteriyor ki 939 harbi de sonuna ka
dar devam edecek~ Almanyanın tama
mile mağlüb edilerek sulhu tehdıd e
deıniyecek bir hale getirHinciye kadar 
sürecektir. Bunun için her vasıtaya 

müracaat edilecektir. Almanyanın harb 
malzernesi yapamıyacak: bir hale kon
ması ise birinci madde olarak geliyor. 
Almanya pek ziyade muhtaç olduğu 

mevaddı iptidaiycyi dışarıdan getirt
mege mecbur bulunuyor. Çok çalışa

rak ve bu mevaddı iptidaiyeyi işliye
rek harice satıyor, bu suretle edindiği 
para ile yine mevaddı iptidaiye alıyor .. 
du. Çal~masına hiç diyecek olrruyan 
bu memleket şu son senelerde ise va
rını, yoğunu hep harb malzemesi yap .. 
mağa vermiş, nihayet iktısadi ve mall 
müşkülAt artık inkAr edilemiyecek su-
rette birer birer bas göstermişti. 

Bu uğurdaki masarif o kadar art • 
mJilı ki meşhur Şaht artık bu fe\•ka-
18.de masrafların vergilerle karşılana
mıyacağıru, Almanyanın varidat mem• 
baları kuruduğunu saklıyamamıştU\ 

Buna çare olarak artık sulh siyaseıl 
takib edilmesi, diğer devletlerle an • 
!aşmak yoluna girilmesi !Azım geliyo"" 
du. Halbuki bugünkü Almanyanın ba• 
şında bulunanlar maceralara atıımaJt 
daha çıkar bir yol olarak gönnilfl ... 
nihayet memleketlerini harbe kadııf 

sürükleınijlerdir. İniilizlerln ve Fran
sızların kanaatine göre muhtag: oldn• 
ğu birçok ham maddeleri haricden , .. 
tirtmeğe ve geçinmek için harice esn 
satmağa mecbur olan Almanyanın şim• 
di başına açılan bu iktısadl harbde ne 
kadar ezilecegini tahmin etmek zoı 

değildir. 1914 harbi mevadclı lptidalyo
nin lilzumunu bugünkü kadar hlsso'° 
tirmemişti. 939 harbi bunu gitgide u. 
tan bir şiddetle anlatacaktır. 
Erbabının hesab ettiğine ııöra 34 çe

şid madde varmış ki bu zamanın har
binde mutlaka tedariki elzem imiş. Ha!· 
buki Almanlar şu son iki senedir 6 l 
ğa sola hücum edere}y. ellerine ge~ir -
dikleri memleketlerden yalnız bu mad• 
delerin 4 çeı;idinl bulabilıniilerdir. 1 
kalem dahasını haricden getirterek bi
riktirmiş olsalar blle 23 cinsten bOs• 
bütün mahrum bulunuyorlarmış~ Kö .. 
mür, petrol, demir, bakır, kauçuk te
mini için Almanyanın son senelerdeki 
uğraşması pek büyük olm111, b'lh:ıssa 

937 denberi kendi toprağında kömür 
ve demir arl)'arak istihsal.Atı :ırthr -
mıştır. Öyle ki meseli kömür lstlhoa• 
lAtı umumi harbden evvelkl dere<::eyi 
bulmuştur. Bir taraftan Alman mfl,o
tinin işte böyle çok çalışarak ti.:r Ii~ 
mahrumiyetlere karvı mücadele ettiği 

düşünülürken şimdi de bu milletin ne
ticesi korkunç bir harbe nasıl sfirı1k• 

lenmiş olduğu ibrette mülAhaza cc~De• 
cek bir keyfiyettir. 

Genç inşaat ustaları 
yetiştirilecek 

Şehrimizde ve memleketim.izde 
inşaat işlerinin gittikçe arttığı dilı
şünülerek küçüklerden mütehassıa 
inşaat ustaları yetiştirilmesi mu -
vafıik görülmüştür. Bu maksadla . 
İstanbul maarif müdürlüılQ. tar a • 
fından Mecidiye köyünde bir mekw 
teb açılması kararlaştırılarak bu -
lunan münasib bir binada hemen 
faaliyete geçilmiştir. 

.İstanbul inşaat usta mektebi• 
ismi verilen bu okula yaşları 13-17 
arasında bulunan ilk mekteb rı -
zunlannm kabulüne başlanın· ır 
Tedrisatıı_ da ay sonunda başlar .« 
caktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Karaköylülerin 
Derdi 

Karaköyden bir oku. ucumuz ya· 
zıyor : 

cBiz:im beled iyeden buyllk bir 
rlcamı:ı va.rdır. Karakö1 U.n umu· 
mi heli ihtiyacını «ldemıek. Be· 
tediyenin de bu ih tlyacnnn:ı pek 
yakı;;dan blldltlne kanii>. Bu seoıt 
teki bütün dükki.n sahlbleri çe yl· 
ne bu ka labalık caddeden cetip ce
eenler ictn ,belediyenin bu iylllfi 
neden bizlerden eslr&"ediilne bir 
türlü aklımız ermiyor. llatti dl· 
yo'\-uz ki, eter b ütçede tahslsal 
yoksa, Karaköydeki bütiın dut -
kinlardan bir defaya mahsus ol· 
mak üzere muayyen bir para is· 
te• sin Vf' bu belli yapılsuı. Nasıl 
ki beled iye Şişli caddesinin tre· 
tuarların ı ve refüjünü yaptırmak 
için orada otu ran aparhman sa· 
hlblerlne m üracaat elmi!)tl. Bize 
de nıüra('aat et.sin. Yok eitr ktn· 
dl bütçesUe yapar.ıa ona dıı mü· 
teşekk ir kalırız. Fakat yapsın.• 



Son 24 Saatte 
Neler Oldu? 

Varşova Önünde 
Şiddetli Muharebeler 
tt. l:t,rb cephelerinde \'e siyasi sa
L !arda son 24 saatin hulasası şu
"'t: 
lıc l>~ndenberi her iki cephede de 
ş.',_ son derece şiddetlenmiştir. 
V '" cephesined Alman tebliğleri 
tı~rıovanın düştüğünü bildirmek-
' ır, Fakat Varşo\'a radyosu dün ti:• Yarısına kadar işlemişti. Bila
lesVarşo\'ada eli silaJı tutan her- j 
de hın şehrin müdafaasına koştuğu 

aber \'erilmektedir. ı 
tı ~lınan tayyareleri dün de Var
,~~Yı birkaç defa bombardıman ı 
llı.ı işlerdir. Berlin tebliğleri Al -
Cı!t~ seı·i kıt'alarının Vistiil'e \'ar-
V rını bildirmektedır. 
~ arşova kumandanı bir emir 
tl.ııı e neşrederek, düşman taarru
ta ·un Varşova önünde durdurula-
~ını bildirmiştir. 

1ııııarb cephesinde şimdilik karşı
~ hareketler olmaktadır. Fran
ıııerışdarları ağır tanklarla ilerle
~ tedir. Almanlar şark cephesin
be;: altı fırkayı garbe nakletmekle 
l!ıııaber, henüz ciddi bir muharebe 
Ilı Bınıştır. Yüz elli Fransız meb'u-

);'0rdu.va iltihak etmiştir. 
ltıbaltat denizlerde bilhassa tah -
lir ahır taarruzları şiddetlenmiş
!ı · ~ı·velki gün batınla~ ik_i Ingi
\~ 1 apurundan başka. bır Jngıliz, 
la ı\rnerikan, bir Fransız vapuru 
L -"'tıaııttkte Alman tahtelbahir
"tın. 
~~ ın taarruzuna uğramışlardır. 
~ llolanda vapuru da torpile çar
ı~, a~.batmış, 29 kişi boğulmuş -
~ ısmark ismindeki Alman va
'<ıı~ da torpile çarpmış, birkaç 

A..1'iede batmıştır. 
~ lınan tahtelbahir kumandan -
lt~ın tesadüf ettikleri gemileri 
~ r vermeden batırmak için e
~l aldıkları söylenmektedir. Bu 
laj1 •!bahirlerin daha muharebe 
liıı· aıııadan evvel, ticaret gemile-
n~ geçeceği yollara gitmiş bu
i Ukları anlasılmaktadır. 

~ntaıYan gazeteleri, Hitler'in Po
'ltıt,Ya ordusunu tamamen ezdikten 
~.~a, sulh ma~asına oturar_ak, Al
fıı taJeblerını Fransa ve Inııil -,?• kabul ettireceğini, Polon -
t" a da yeni bir hükumet tesis e
~· vazmaktadırlar. 
~ ••••••• 1 • 1 ••• 1 • • • 1. 1 

lılgaristanda Türklere 
karşı tazyik arttı 

(Birinci sahifeden devam) 

D içine silılh doldurmuşl._ ve er
~ &unü imamı ve cenazeye iştirak 
, cemaati oraya toplıyarak: 
il Sıı; buraya dün silfıh gömdünüZ!. 

ıl'e ·c . 
ia:ıı~ . J .Lırada bulunmu.şJ::ır ye bunu 
t'tı. ıttıhaz ederek hepsini sıra da'll.a. tilbi tutmuşlardır. Türkler he
'r:ıııl~er gün muhtelif vesilelerle ka-

"tı ~ra çağ1rı11p istic\·ab edilmekte 
lltemadiyen taciz olunmaktadır. 

~ -<>--

acar Ticaret Odası 
Reisi Geldi 

't 
~ıg ~rk - Macar ticaret odası reisi 
~~ar Ceze bu sabah Budapeş -
~ n Şehrimize gelmiştir. 
I~~ akş.am Sandırma ekspresile 
lıı~~re gıdecek ve mümessil ol -
lıı;;a Avdın incir kooperatifi ile 

sa geçecektir. 

Asker Gözile 
Cebheler EN SON DAKiKA 
(Birinci sahifeden devam) -

~~:.~r~~~';:\!~~~~\,:~:;a~~:-1 Sovyet harici ticaretinde yeni tedbirler alındı 
rd
Düln de.yazldığınıız gbibAi,!Polonyal M• kova 9 (A.A.) - Tass ajansı das eden memleketlere ihracat ya- Bundan başka, komiserler mec-

o u arı şuna ve cenu man or- bı'ldı· ı·ı·yor· d ı d · pılmasını veyahud ihraç edilmiş !isi, ayni komiserliği, yabancı mem-
u annın iltisakın. an evvel kıs - Halk komiserler meclisi 'kanun - malların teslim edilmesini tahdid leketlere parası yola cıkarılmadan 

kaçtan kurtulmak ıçın, Poznan ve . • . ' diğer mıntakalarda bulunan bütün lar, ıdarı emırler veyahud kıy - veyahud men için harici ticaret evvel tediye edilmemiş ihracatı 
kuvvetlerini çekmektedir. Ric'atin ıı_ıe.tlerde t~hd_ıdler Jle Sovye.t ha- halk komiserliğine saJahiyet ver - men için de salahiyet vermiştir. 
gayet muntazam yapıldığı da ay- rıcı tıcaretı ıçın aleyhte şeraıt ıh- miştir. 

rıca ka;•dedilmektedir. Binaena- Jı" "/" K l h l • • • d • leylı şu dakika Polonya ordusu ngı ız ra ı ava ÜS erın ı zıyaret e ıyor 
Vistül müdafaa hattında mevzi 
almış vaziyettedir. 

Varşo\'a önlerine gelmiş bulu -
nan şimal ordusunun şehri zorlı -
yaca~ına şüphe yoktur. Biz Leh 
ordusunun bw·ada da muharebeyi 
kabul edeceğini zannetmiyoruz. 
Ancak Almanların şehre girme -
!erini mümkün mertebe _geciktir
mek için elbette ki mukavemete- ı 
dilecek tir. 

Alman cenub ordusu ise Vistülün 
cenub boylarında muharebe ede 
ede ~·ukarıya doğru ilerlemekte -
dir. 

Polonyada harb vaziyeti bu man
zarayı arzederken, garb cephesi 
her saat biraz daha ehemmiyet 
peyda etmektedir. Fransızlar Sar
brük mıntakasından vüz altmış ki
lometre cephede Alman toprak -
!arına girmiş bulunmaktadırlar. 
Fransız pişdarları ağır tankların 
himayesi altında yavaş yavaş iler- 1 

lemektedir. Bu vaziyet karşısında 
Almanlar şark cephesinden aldık
ları altı fırkayı garbe nakletmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
da gösteriyor ki, son derece mo
c!errl' vesaitle mücehhez iki ordu 
bu dar cephede karşılaşacaklardır. 
Fransızların Lüksenburg'a da gi
rerek arazi vaziyetinden istifade 
ed;p etmiyecekleri malüm değil -
dir. Sütfrid hattının bütün diğer 
kısımlarında sadece topçu ateşile 
iktifa edildiğine göre, harbin bü
tün siklet merkezi şimdi Sar hav
zasında toplanmıs bulunmaktadır. 
Bugünlerde çok şiddetli bir mu -
harebeye intizar edebiliriz. 

ERKANIHARB 

Balkan Birliği ve
1 

Balkanlılar 
ittifakı 

(Birinci sahifeden devam) 
gelecek tehlikelere ve tecavüzlere 
karşı da ttifak etıneleridir. Yani, ideal 
Balkan birlitıi cephesini kurmak. Bu 
birlik 70 - 75 milyonluk bir cephe ola
caktır ki, mü~terek mekanizmanın iş

lemesi takdirinde hem balkan sulhu 
ebedileşecek, henı de Balkan kalesi 
hıçbir teca\•üz ve tehdidin aşaınıyacağı 
bir ı;ed ve kale olacakhr. Bizce, henüz 
bu fırsat kaybolmaınıştır, bilfı.kis fır -
satları te~hil \'e tesri eden yeni \'azi
yetleı- hfldis olmuştur. Balkanlılar bu 
vaziyetten, hem kendileri için, hem de 
cenubu şarki Avrupnsı sulhu için en 
büyük faydayı istih. al edebilecek va
ziyete gelmi;;lerdir. 

ETEM İZZET BENİCE 

İtalyadaki Alman heyetleri 
Berlin 'e dönüyor 

Roma 9- İtalyada bulunan Alman 
askeri heyetleri Bcrline dönmek için 
için emir almışlar ve hareket etmişler
dir. Bu heyetleri te:;;kil edenlerin milc
tarı malüm değildir. 

İngiltereni.n Roma büyük elçisi bu
gün Hariciye Nazırı Kont Ciano ile 
tekrar görüşmüştür. 

1 l 

Lon~ra 9 (A:A.) - Kr~, dün 1 filosuna karşı harekata iştirak ey-l 
hava uvveUerının bazı uslerını !emiş olan subaylar ve erler ile 
zıyaret etmış ve bu esnada Almanı · 

şahsen görüsmeler 

tını bulmuştur. 

yapmak fırsa-

Romanyada haftada iki gün et satılmıyacak 
Bükreş 9 (Hususi) - Hükümet 1 Memlekette gıda maddeler meb - 1 çar~amba ve cuma günleri mem

gıda maddeleri etrafında veni ted- zul olmakla beraber, bazı:arı tah- !ek.etin hiçbir tarafında et satıl -
birler almağa lüzum görmüştür. dide tiı.bi tutulmuştur. Yakında mıvtacaktır. 

Tahtelbahir Muharebesinin şiddeti azalacaktır 
Londra 9 (A.A.) - İstihbarat ı 

nezareti Almanyanın bahri ticaret 
filolarına karşı 1917 senesinde aç
mış olduğu harbden daha şiddetli 
bir harbe girişmiş olduğunun artık 
aşikar bulunduğunu haber ver -
mektedir. 

Ş:ıı halde Başvekil Almanyanın 
harbe karar vermis olduğunu söy
lerken haklı idi. Başvekil harbe 
müracaat etmeksizin ihtilafın hal
li kabil olduğu noktasında ısrar 
etmişti. Fakat Bav Hitler bu mü
taleada değildi. 

İstihbarat na?ınnın geçenlerde 1 

bildirdiği veçhile, Alman tahtel -
bahirleri harb başlar b.ışlamaz bir 

1 

takım zayiata sebebiyet vermiş -
erdir. Bilhassa Atenya'nın zayiatı 
bu meyandadır. İstihbarat r.azırı
nın dediği gibi İngiliz donanması 
düşınan tahtelbohirlerine karşı 
şiddetli tedbirler almaktadır. 
Düşman bir tahtelbahri ziyaa 

uğradığını öğrendiği zaman, onun 
yerine bir başkasını ikame etmek
tedir. 

Muhasam."t başlamadan evvel 
kıyasıya bir tahtelbahir muhare -
besi yapmağa karar vermiş olan 
bir düşman .a yapılan mücadelenin 
ba~langıcında bazı bazı z~ıata uğ
ramamağa imkiın yoktu. Fakat ka
fileler sistemi ıkmal edilir edilmez 
ve engin denizlerde bulunan Al -
man tahtelbahirlerı mühimmatla
rını tüketir tüketmez Alman tah-
telbahirlerin.n yapmakta olduk -
!arı muharebenin tesiri sür'atle a
zalacaktır. 

Kanadalılar Hitlerin bir söz ünü hatırlatıyorlar 
Ottawa 9 (A.A.) - Kingin par

lamentoda birbirini takib eden be
yanatı Kanatlanın İngilterenin ya
nında yer alacağını söyliyerek ez-

cümle demiştir ki: 
c- Bir Alman gazetesinin temin 

ettiğine göre, Hitler şöyle demiş -
tir: <İngiltere harbe P,irecek oluı--

sa, zaferin yolu İngiltere İmpara
torluğu clacaktır. Hitler, bu söz
lerile Kanadayı istihdaf e!mi~tir. 

A/man/ar senelerce ekmeksiz kalmıyacaklarmış 
Berlin 9 (A. A.) - İaşe Nazırı 1 milletinin mühim m,ktarda hubu- ması sayesındP senell'rce ekm ·k

buğday, prinç ve unun bugünden 1 bat biriktirmiş olması ve bu sene- siz kalnuyacağından emın oldu -
itibaren \'esika usulüne tabi tutul- nin de rckoltesinın fevkalade ol - ğunu ilave etmektedir. 
Il!asını emretmiştir. Nazır Alman 1 

lngilizler harbin uzun süreceğini tahmin ediyorlar 
Londra 9 (A.A.) - Deylı Tel- bulunan noktalarına Almanyanın dadıı: Alman ordu.arı kumandanı 

graf . 17azetesi basmakalesinde ge- yeni kuvvetler göndermiş olduğu- Kayser Almanv>.sının olduğu gibi 
rek Fransada, gerek İngilterede nu bildirmekle iktifa eylemek su- Fülırer .Almanvasının da ayni za
bütün kalblerin Polonyanın büyük retile kullanmış oldui'\u ihtiyatı manda .ıkı . cephede ha_rbetmek 

· ·· k 1 J ı· kd' d'l · ı· R · 1 mecburıyetınde bulun<lugunu ve 
hır şecaatle taham:nu! etme te o - ısan ta ır c ı mıs ır. esmı o - F :1 İ .1t . b. . . 
duğu tazvikı ve demokrasilerin mıyan bir membadan bidlrildiğ ne 

1
ranska ı1e nbgı hcrebnclın 1

1

1r nedtıckesı 
• t o aca o an u ar e e erın c ı 

tahfif edecekleri saati sabırsızlıkla, göre, Sıgfııd ist.hkarnat.ı~ın Rur - bütün vesaiti kullanacaklarını ka
beklemekte olduklarını yazmak - Muzel Mıntakasına sur atle altı bul ve teslim etmek ıztırarında 
tadır. Bu gazete ilave ediyor: fırka gönderilmi5tır. Bundan Al- kalacaktır. Eunun neticesı sudur: 
.Fransızların dünkü tebliği mü - manların Polon. ·adak harekatının Kısa ve muzafferane biT harb hul
said bir surette karsılanmıştır. tevakkuf edeceı{ini istıdlal ederiz. 1 yası, hakikatler önünde sönüp gi
Garb hududunun tehdide maruz Hadisenin ehen,mi,·cti ~u nokta - / decekt'r. 

İngiliz "Atenya,, vap'=1ru nasıl torpillendi ? 
isticvabından oıı a, :\ınerikan de·1iz ların arasındaki kısımda patlamıştır. Vaşington 9 (A.A.)- I-Iariciye Ne· 

zareti, Athenia gemi ;inin batması hak· 

kında Londra büyük elçiliğinden ı.::~

len raporu neşretmiştir. 

Resmi tahkikattan ve ınürettebatırı 

ateşeleri tarafından y;.ızılmış olan bu 

rapor, vapurun torpillendiğini teyıd 

etmek:tcdır. EvvaHi, sancak tara!ınctan 

gelen bir torpil, ınakine dairesile oc:ık 

Denizaltı gemisi, bunu müteakib, saı~
cakta gözükmüş ve denizaltının kul?• 
sinde bir ışık parlamıştır. Bu ı:-;ığır. l•ir 
işaret ıni, yoksn küc;-ük çapla bir obPs 
ınü olduğu anlaşılamamıştır. 

Holanda toprakları üzerinde ecnebi tayyareler 
Londra hayvanat bahçesinde bazı hayvanlar öldürüldü 

Londra 9 (A.A.) - Londra hay-, lıklar öldürülmuşıu . Yak,_ da bır 1 

vanat 'bahçesindeki yılanlarla ba- kaç aslanın da öldürülmesi ihti - . 

mali vardır Bazı nadir hayvanlar 

baska \•erlere nakledilmiştir. 

Holanda üze1·inde ecnebi tayyareler 
Brüksel 9 (A.A.) - Ce Soir ga

zetesinin Ausherdan muhabirinin 
öğrendiğine göre, birkaç ecnebi 
tayyaresinin Holanda toprakları 

üzerinde uçtuğu _görülmüştür. İki 
ecnebi tayyaresi Sösterberg askeri 
ka!Jlpının üzerinden pek yüksek -
ten uçmuştur. Gramligne eyale -

• • 
200 kişi üç 

Almanlara 

• 

tiııin siınalinde 15 ecnebi tayyare
sinin şarka doğru uçtuğu görül -
müstür. 

• • 
•• H gun, uç gece 
dayandılar 

Varşova 9 (A.A.) - Polonya j Garnizon dün sabah saat on bir-

~ 
1 ~ Yazan: M. SAMI KARA~r.ı.. 

4ı:ıarator anladı ki, Türk kuvvetlidir, adildir. 

zabirelerini arabalara yükliyerek is
tanbula taş ıyorlardı. İstanbul surlarının 
g'erisi art tk bir h arb sah nesi manzarası 

almafa ::.aş tamışh. İmparator, durma
d an şehri tak viye ediyordu. Bundan 
sonra Kostantin paytahtın kapalı kale 
kapıl arının rerisinde artık haliharbde 
t utma.ta mecbur k ılan h idlsah cöz -
önüne reUrerek ve bundan gurur ala 
rak Fatih Suıtan 1\-f ebmede şlki.yeti 
muc: RJ b ir çok m ektublar yaımala ba1-
lad1. 

radyosunun dün bildirdiğine göre, de teslim olmuştur. 200 kişiden 
bir Alman tayyaresi alevler için- ibaret olan garnizon yarım adada 
de düşmüş ve parasütle atlayan bir istihkam vücude getirmişti. 
tayyareci Movszal Kowska şehri- Burada silah ve cephane stokları 
nin merkezindeki sokaklardan bi- bulunuyordu. Burası vedi gün, ye
rine inmiştir. D,i_ğer bir Alman tay- di gece Alman tayyareleri ve Dan
yarecisi ayni şerait dahilinde Ma- zig körfezinde demirli bulunan 
reşal Simigly Ridz'in ikametgahı Schleswig - HoCıtein zırhlısı tara
ci varında Kazcenki parkına inmiş- fından bombordıman edilmiştir, 
tir. Diğer cihetten radyo Waster - Spiker üç gün süren muhasaradan 
platte'deki Polonya garnizonu hak- sonra garnizonda yiyecek içecek 

<tlbuki kendi milleti din kavgası içindedir 
l~''d 
~ ~ <'n daha mutaassıbdırlar bile. 
\,1c1"'td<-şlm bir Turk beyinde nl M 't ıt · Cocukları vardır. Babam öl
\t ·tu 
ı ~ . t.c>11ra, valld t-m de bir T ürk ile 
\. ~ ~ı. O da çoluk çocuk sahibi al

ı.., 'di. 

'

ill>.trator, bu zabl.tlerl .derin bir hu-
t t.I' . 

\'\o ırılrmişti. Gormilştu ki, Türk 
... \' k ~ r udretl, ada lt-t ,.t hasmetile ....... ; . 

~~ı •nesine sarıyordu. Halbuki, 
\ı •niUeti din kavcalarile blrbirle
~~lı·orıardı. 
'\ ~l'f't; imparator zabillrre şu ira
' Ulundu: 

"-ı"P"kl; canınızı baj: ı .,Jıyoruıu. Su
~t 0hnadıfı İ('in de _.,imdi sizi sah
~itı?turn. haydi. BöluıtÜnüzun başına. 

'tı~ı. Fakat; unu lmay ınız ki; h ı ris
~t,.1~tın da işte bö~·t~ mt'rhamet ve 
ı., Vard ır . dedi. 

•. •d 
"tl11rl' hnDarator , tek ba ına ve te-

otarak adale-t ve srfkat ~açıyor· 

' . ~ııı er atlarına binip .sun batma .. 
"V\· 1 t' Rumelihlsarına yetiı;:mişler .. 

~ 

'~11tith, imparatorun Bizans kapı
kallı:ıo·arak lçrridr- bulunan tüc .. 

car Tıirkleri tevkif ettliint lıaber alın

ca derhal Kostantine !ju mektub u yaz .. 
ılı : 

- Günahı olmıyan bir takım adam 
lan tevkif etmenizi m unaslb bulmam. 
Derhal bunların tahliyelerini taleb 
ederim ... A.ksi takdirde mukabelei bll
mlsHn çok atır olacatuıı arzederim. 

İmparator, hazreti Fatihin bu şfd .. 
detli lş'arı karşısında hemen yelkenleri 
suya indirdi. Tevkif ettlkl Türkleri he-

men salıverdi, ayni zamanda da Türk-
ler tarafından püskilrtülmüş olan ci
var köy lü leri şehir dahil ine alıyordu. 

İmparator Ko~tantinin İstanbul el-
\'artnda bulunan köylüleri sU ı'ihlandı-

rıp Rume1ihlsaru1da bulunan ve el .. 
varda hayvanları otlatmakla meş.-ul 

olan yen içeriler üzerine saldırtması 

pahalıya malolmuştu . 

Binlerce köylü, şurada. bura da hay
van otla tmak ic io konaklamış bulunan 
iiç bes yeniçeri ti%erlne h ücum ederek 

birşey ler yapacaklarını zannetmişterse 

de nettrede ummadıkları kahir b ir 
darbe ile b u sefer de k öylerinden ol
mı~lardı . 

Köylüler, hasad zamanı oldui'u için 

F atih , imparatorun yazdıiı m ektub
lara ceva.b vermiyordu. Padişah, bu 
v eçhlle kendis ine verilmiş olan fır

sattan zlyadeslle m emnundu. 

İmparatorun em r ile İstanbulun kale 
kapJları kapanır kapanmaz. .. derhal 
Bir.ansa ili.nl harbettl . Ve bu fırsatı 

kaçırmad ı. 

Fatih ; he r t a.rafı tamam ile nıuhasara 
etmiş bir Jıalde idi. Edirnede b ulunan 
.:Orban• Rumellhlsarı f('fn m ühendis 
Sarıca l\fuslibidd in ile bir büyük top 
dökm~tü. 

Rumelihisarı inşa olunurken dört ay 
zarfnıda dökülen bu top kale b iter bit
m ez Orbanm topu difer küçük top lar 
la Rumellh isarının Halllpaşa b urcuna 
konmuştu. 

Ha tta o esnada bo(azdan cebren mü
rur e tmek istiyen Veııedik ll kaptan 
Rlçlnin kumandasında bulunan bir 
ı-emi dur emrine itaat etmedii'i cihet 
le bu topa ilk hedef i ttihaz olunarak 
garkedilmlşll . 

Ri('i kaptan otuz kişilik bir malye
tile b ir sandala a thyarak İstanbula 
kaçıp kur tulmak istedi ise de K andilli 

akıntısının verdif i tesirle Rumeli sa
h iline relerek Türklerin eline esir düş -

tü (Devamı var) 

kında birçok tafsilat vermiştir. kalmadığını söylemiştir. 

Alman topçuları Fransız topçularına 
mukabele etmiyor 

Londra 9 (Hususi) - Sigfrid rına karşı endaht etmemektedir. 
hattında mevzi muharebeleri bü- Yalnız hudud muhafızları arasın
tün şiddetile devam etmektedir. d.a müsademeler olmakta ve mit
Alman topçuları Fransız topçula- ralyöz ateşi teati edilmektedir. 

Garsonların kazanç vergisi 
Defterdarlık bir cvergi kaçak -

çılığı• işi ile ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır: 

İstanbul defterdarlığı, muhtelif 
maliye şubelerinde yaptığı tetkik
ler neticesinde şehrimizde şimdiye 
kadar hemen hiç bir garsonun ka
zanç vergisi vermediğini, çünkü 
.bunlar hakkında maliye şubelerine\ 
tevdi olunan beyannamelerde ay
lık kazançlarının 15 - 30 lira ara
sında gösterilmesi yüzünden ver-

giye muhatab tutulamadıklarını 
anlamıştır. 

Halbuki bizzat garsonlar cemi
yeti tarafından yapılan tetktklere 
göre bilhassa yaz mevsimlerinde 
bir garson en ~ağı ayda 50 • 60 U.. 
ra % 10 almaktadır. Kazanç 30 li
rayı geçince kanunen vergi kesil
mesi icab ettiğinden bu vaziyet bir 
vergi ikaçakçılığı mahiyetinde te
lakki olunmaktadır. 

Bunun üzerine defterdarlık, all
kadar memurlara emir vererek 
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Bu Sabah 
Gelenler 

Bu sabah ekfipres yine l\1iliınodan \'e 
konvan~iyonel de ancak iki Sô.tat tcah
hurla gelebihni$tir. Ekspres yalnız beş 
yolcu getiınlf:;;lir. 

Yolcular şehrimize dönmek için yol 
bulamamış olan General Besim Ömer
le Ahmed İhsan Tokgözün Cenevrede 
bulunduklarını ve sıhhatta oldukları
nı, yo1lar açılınca geleceklerini söy .. 
!emiştir. 

Konvansiyonel tren ise hayli kala -
balık bir yolcu grupu getirmiştir- G~ · 
lenler arasında Almanyada okuyan beş 
talebe ile mimar Necmi Ateş, İran te
baasından bir doktor, Pül ~fuhta!" ve 
daha birçok şarklılar da ''ardır 

Gelen talebeler, Almanyada pek az 
Türk talebesi kaldıgını bunların biı· 

kısınının hasta oldukları için ealeme
diklerini söyleınişlcrdır. -
Vapurların gidip ı;eli~leri 
İstanbul Ilınan daıı-tw;ine gelen bir 

te:grafa göre Akdeıı ızdC' kalını~ olan 
iki ~ilcbimiıden Deınir dün gece Ça
nakkaleden gec;rnıstir Ögleden sonra 
limanımıza gclecektır Ojt,cr şi1eb Ba
kır da yoldadır, o da akşaın sabah Ça
nakkaleden ge,·t'.'cektir Bu şilepler 

Fransadeifl gelıncktedir. 
Karadenizde bulunmakta olan İtal

yan Hare:sta vapur~ bu · lıah Akdeni
ze transit gec:mışt r. Italyadan Istan
bula kalk:ın \"esta vapuru 12 - 13 ey
lülde İstanbulda olacakUT. 14 eylıJlde 
Fcneçia \·apuru K.ıradenizdf'n, 19 ey
lUldE' Kaınpidolio, 26 eylülde Abacia, 
3 birinci te~ı-ındc :\fernno vapurları İ
tal)·adan şt.hrimizc geleceklerdir. Bun
hırın henıcn hepsi yuk vapurudur. Mun 
tazam yolcu postalar• ic;in h:il;i bir ha
ber yoktur. 

Asler lige davet hal..I..ında 
Başvel..iiletin tebliği 

Ankaı·a 8 (A.A.)- BaşvekJlctten 

tebliG edilr:ıı~tır. ~1en1C"ketın baı:ı mın
tJkalarındakı ıhtiyat erleri bi buçuk 
ay 'aliın ve tcrlJi.vc 11,:!n ru:kcrUk mu -
kellefiyeh k.ın~nLnun 0>8 uıcı nadde
~ine uyarak · 1 tıh aı ına c;eğırılmakta

dırl r. 
Bu celb ınemlPkrtin her tarafına 

mahsu olmayıp nıahdud n1ıntakalarda 

yapılınaktadır, \"C her nE'rclerdc kim
IE'rin askere r ~ ·ık' gına rlaır mınta

kalarındaki a!-kf'ı ik ubeleri tarafın

dan halkımıza ilan cdiln i.ştiı· 
Bllna ragnıcıı il>hı yapılnııy<.ın veya 

i15.n n1ınt.aknsında 1.nıltınltp d:l askere 
çağırılmıyan lnı~ı kiın!;clcrın askere 
çugırılırun dL.tŞurtcestlr çalı~tıkları iş

lerı bıı·gkıp nıeınleketlcrıne dönmek 
ıstedikleri görülnıcktedir. Yurd müda
faa::;ına ko~mak bakımından bu hare
ket takdirle karşılanırf.a da ışlerıni bı
kanların şahsen zaraı· görmelerini mu
cib olabileceği gibi iınar ve ticari faa
liyetimizin az çok durnlasına da • cbeb 
olabilir. 

Celb yapılan ınıntakalarda bulunup 
simdiye kadar çağırılmıyanların veya 
celb mıntakasında bulunmıyanl:ırın sü

kfuıetle iş ve güçlerile meşgul ohna -
tarını tavsiye ederim. 

İ Tİ Z A R 
Ya:z.ımı.zın çokluğundan (Beş has

W var) tefrikamızı koyamadık. O
kuyucularımızdan özür dileriz. 

CDL:l~=t 
Mavi Zarf 

1 Nakleden: Seliimi İzzet" 1 
Ko<'ası paraları ayrı ayrı saydı: 

- Şu ev masrafı, şu terı.lnln parası, 

bu da bankanın ev taksiti üe y uz lira!. 
Karısı ı•ara l arı ayrı ayrı zarflara 

koyd u, üe yüz lirayı bir mavi zarfa ko .. 
yarken usulca sordu : 

- Bana. o tilki ktirku a1mıyacak 

mısın?. 

- Nasıl alayım istiyorsun yavru.m,, 
üe yüz lira taksit verirken sana üç yüa 
lira l ık: k urk alabilir miyim? 'lakul ol 
bir az. 

- Peki. 

* Sevim yemekten sonra riyindi, so-
kaja çıkh. E\"vcla. postaneye utradı, 

bir iki mektub attı, sonra eorabcıya ço 

raplarını bıraktı, tamir edeceklerdi. 
Daha sonra bir l"ldiven aldı ve çok 
beğendiği tilki ktirki.a bi r kere daha 
uzak tan seyrelmek i('ln di.ıkkana uf
rad ı . Oradan (ıkıp bir arkadaşına te
lefon etli ve para vermtk üzere ter
zisine glrJ.I. Çantasını a('tı: l\lavi zart 
yok !. 

Ok gibi yerinden fırladı, bıitun uf
radıiı yerlere tekrar başvurdu: l\lavi 
zarfı ı-Oren, bulan olmamıc.;h, 

Bitkin bir halde ;1.k aıı.ı geç vakit e-
ve dönd ll. Kocası sQr·lu: 

- Nen var? 
- B lr.u dur. 

Çekmecelerine ba.kh, mavi zarf yok· 
tu. Esasen aldığ-111a, c,antasına ko,-du
i una em indi . Du'idrmü·;tü.. Nerede dil .. 
ıurdıifünü b ilmi,\·ordu. 

- U-: yüz liray ı kaybettim !. 
Ağ'lamaii,a. ba ladı. Kocası kar l!mt 

okşadı : 

- Üç y i.ı2 Ura b utçemizi bayii sar
sacaktır, fakat bu kadar Uıı.Hmeğe det
m ez. Canın sai olsun. 

- Peki evin tak~iti ti nasıl vereceilı1 

- Bir çare:-int> bakarım, üzü.lme de .. 

dim ya ... İhtiyat biraz param var. Ora
dan veririm. Görıi'.\·or musun ihtiyatlı 

olmak ne iyi şeydır. 

Yemeklerini yediler, yattılar. 

Ertesi sabah koca!'ı 1 lne clttl. Sevim. 
saçlarınıt. taramak uzere tuvalet masa
sının koltujuna oturdu. Blrşey bışı.r

dadı. Koltuğun ara'."ına f'linl soktu, ma
vi zarfı b uldu. t·(' yü:ı: llra kaybolma -
mışh. 

Çok sevindi ve derhal kocasına tele
fon rdip mtı:Jde \'f'rmrk istedi. Kocas:ı 
hasis olmasına rağmen kaybolan üc yüz 
lira ıtin bir ~t·~- so~ lememl<;, biliki..s ka
rısını teselli ctmistl. Ona bu müjdeyi 
vermeliydi. 

Telefonu açacait zaman ka.\lart ça
tıldı: Demek kocasının parası vardı ... 
Demek ki, üç yüz lira verip o tOki ki.ırki 
alabilirdi .. Demek kocasının muhab -
beti, -iefkatl bo kadardı .. Demek ondan 
parasını sakhyor, bu kili defilmiş rl 
bi, üstelik de lstedii"lnl almıyordu. 

Sevim telefonu bı raktı. Kocasına a,-
ni siliih1a m ukabele edecekti, Üç yüz 
lirayı buldutunu söylcmlyetektl. 
Ha.yır, oı~un da kocaslndaın clzll pa .. 

rası bulunacaktı. 

Düşünüp karar vereli: 

- Bundan sonra b~y istersem, al· 
dırıncıya kadar ısrar edecetlm.. Ma
demki benden ı-lzll parası var, sarfet• 
sin!. 

Bu Akşam : Cağaloğlu 
Çifte Saraylar Sinema Ba1eçesinde 

Sinemaya 
ilaveten RAKKAS[ Kl'KI' ~e arkadaşları ME~~!KA 

[ sınema program Gülu 

·'-----F•ia•t•le•r-1•0-- 15 - 20 kuruştur. , 
1 LALE 

Bugün heyecana susayan, ihtirasa koşan, güzelliğe bayılan bütiln 
İstanbulluları 

Güzel Fransız yıldızı 
VİVİANE ROMANCE ve PIERRE FRESNAY'ın yarattıgı 

ARKA SOKAK 
Filminde bekliyor. 

Ayrıca: En son dünya havadisleri Metro Jurnal - RENKLİ I\IiKİ 
Bugün saat 1 ve 2.30 da hallt matineleri ........................ --1------· 

Yeni R. C. A. cULTRA - VİOLETS makinesinin es tekemmülü ,.e 

MIREILLE BALIN - JEAN MURAT 
tarafından .fevkalilde bir tarzda yarattıkları 

CASUS AVCISI 
Filminin heyecan ve helecanı ... Derin tee. ·ürtı 

SARA Y Sinemasının 
Bu ilk açılı,,: programı "eyircıler için bedil bi gö7. ·e kulak Zİ)"afetı 

l<!lkil etmektedir. 

Bugün SAKA AYA Sinemasında ., 
Cidden görülecek iki büyük ve güzel film : 

Dehakar Artist Unutulmaz Polonyalı yıldız 

HARRY BAUR POLA NEGRİ 

TAÇLI CANAVAR ŞAHAN[ TANGO 
Filminde en büyük mnvaffakiyeti 



MAZON MEYVA Tuzu müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARl.KANI temizfer. sıhhatin Latif 
bir yardımcrsldır. MiDE ve BARSAf<LARI ahştwnMız ve y-ormaz. iNKIBAZ, 
HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISF ve bozuklugwunda, barsak temhelUgwinde MiDE 

EKŞiliK ve yanmatarında emniyetle kullanılabilir. 

M l•oE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI ve EKŞllJKl.ERİNi ve YEMEKLERDEN ııonra bütün vücutta hi88edilen çöküntü ve A~IRUK ile kolayea mücadele için HA1.MIN 
en müaeir mwıabhihi olan MAZON Meyva Tuzu aJınız. Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan
buILevazımAmirliğiSatınalmaKomisyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ~niz vaı;~talaıJ. ihti
yacı için satın alınacak 50 adet kaptan makinist kışlık elbisesinin ll/ 
9/939 pazartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 

Z- Tahmini tutarı 800 liradır. ilk teminatı 60 liradı r. 
~Nüm~ ve prtnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
4- isteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikalan ve ilk teminat 

makbuzlarue beraber Galata nhtımcaddesi Veli Alemdar han kat 2 de-
ki komisyona ııelmeleri. (7024) 

Devlet Demlryolları ve Llm•nl•n 
lfleb11e u. id•re•I llinhln 

Uzmık~ yapılacalı: mbellesin toprak ~i 5616,80 muham· 
men lıedel1e ve bpalı ı:arl usuJile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 22/9/939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 4Jetme bi
nasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin 421,25 lira muvakkat teminat ve kanuni vesikalarını 
ihtin edettk olan kapalı zari1annı ayni giln saat 10 a :kadar komis
rona vermeloi Jazımdır. 

Şartnameler parasız olaralı: Jrn.miayondan verilmektedir. 

llazot motot"ilt 
Benzin 
Makine yağı B. B 
Valvalin (C) 
Gres yağı 

eooo 
100 
500 
200 
eo 

Tahmin Teminat 
batan 
Lira 
450 

21 
1?5 

70 

mi5'dan 
Lira K. 

33 75 
1 50 

11 25 
5~ 

1 30 
s33ö 

Tesıim yeri 

Halkalı ziraat mekt~i 

• • 
• 
• • 
• • 

Yubnd;; miktarı w teslim mahal~ yazılı malzeme on beş giln 
müddetle aç.ık eksiltmeye konmuştur. İhale 14/9/939 cmna günü 
aaat 15 de Halkalı ziraat mektebinde ya~aktır. İstiyenler şart
-yi istanbul zira.t müdürlüğünde ve mektebde sahil sermaye 
muhasibi mes'ullüğünde ıöriirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
ım>iııat pıınıJarilt: bir.lilıte ihale günü saatinde melı:tebdeki ko-

m isyona mü:racaatlan 39/1750 

İstanbul 
•• 
Universitesi Tıb Fakültesi 

Dahiliye, 

18. IX. 939 Pazartesi 

20. IX. 939 Çarşamba 
25. IX. 939 Pazartesi 

27. IX 939 Çarşamba 
2. X. 939 Pazartesi 

4. X. 939 Çarşamba 

Bu kUJ"slar Cerrahpaşada 

19. JX. 939 Salı 

1939 - 1940 DERS YILI 
Hariciye, Kadın, Doğum, Çocuk 

TEKAMÜL KURSLARI 
1a . ıx . 1939 - 1 . x . 1939 

Dahiliye Kursları 

hastalıklar• 

J. 

Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp 

Prof. Dr. Muzaffer Esat GüQlıan 
Proi. Dr. Muzaffer Esat GüQlıan 

Doçent Dr. Nurettin Kamil İrdelp 
Doçent D!· Ailie Cenani 

Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan 
Doçent Dr. Nurettin Kamil İrdelp 
Uoçent Dr. Afife Cenani 

Dahılıye kliniğinde saat 9 dan itibaren 

Hariciye Kurs8arı 
Doçent Dr. Hazım Bumin 

Kalp ve damar hastalıkları teş
his ve tedavilerinde yenilikler 
Akciğer, tüberkülozu ve tedavisi 
Bio - Chimique muayeneler ve 
bunların manaları 
Nefritler ve tedavileri 
Karaciğer vazife bozuklukları ve 

uzvi hastalıkları 

Muhtelif lıastalann takdimi 

verilecektir . 

Sulh , .e harbde yara tedavisi ye-

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, lufülr, muhaceret ve emsali ahvalde ııı

hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefrt 

berlilr esııasıııda laaslallaaelenfe Knılay esas hemşirelerine yo$· 

duacı sıfatiyle çalıştırılmalı: üzere :btanbulda Aksarayda kiiıl 
KIZILAY HASTABAJUCJ HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilinde (Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek içil' 

1 Birincıteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccaru o\aD 

bu kursa aşağ:d.a yazılı şartları haiz olanlar 

1 - Kadın Türk vatandaşı obnalr, 

2 - 20 ilii 45 yaş arasında bu lurunak, 

alınır: 

3 - En az tıkmektep tahsilini görmüş olmak, 

Kaydedi;mek ve dersler halı:k>nda malumat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı me.ktebimize Rıüracaat etmelidirler. Şefll< 

21. IX. 939 Perşembe Doçent Dr. Hazım Bumin 
ni metodları 1 
Mafsal ve kemik tüberkülozunun 

ictimai ehemmiyeti ve tedavileri 
Sulh ve lıarbde kan transfuzuyo

nunun ehemmiyeti 

ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koŞll°" 
caklanna kaniiz. 

26. IX. 939 Salı 

28. IX. 939 Perşembe 

3. X. 939 Salı 

5. X. 939 Perşembe 

Bu kurslar Cerrahpaşada J. 

.23. IX. 939 Cumartesi 

30 IX. 939 Cumartesi 

'I. X. 939 Cumartesi 

Prof. Dr. Burhanettin Toker 

Prof. Dr. Burhanettin Toker 

ı 
Prof. Dr. Burhanettin Toker 

Prof. Dr. Burhanettin Toker 

Hariciye kliniğinde saat 9 dan itibaren 

Sulh ve harbde ıkemik kırıkları
rının muvafık tedavisi usulleri 

Mide ve Duodenum ulserlerinin 
muhtelif ihflatlarmın tedavileri 
Akciğer vereminin <nn cerrahi 

tedavi usulleri 
verilecektir. 

Kadın Doğ11m ~u vslaa-ı 
ı Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil 

1 
1 

Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil 

Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancı~il 
l 

Kadın hastalıklan ve Doğum ba
hislerine umumi ~'riş; kadın has
talıkları ve Hormon 
Do~mda umumi istitbap1'ır, ka
dın hastalık!annda umumi istit -
baplar ve acil tedavileri. 
Pratikdc Doj;um ve kadın has

talıklarında müdahalel0 • 

Bu Jı:ıırslar Haseki KaAhn Dojtum klini_ğinde saat 9 dan itibaren veri Jettli:tir. 

22. IX. 939 Cuma 
29. ıx. 939 Cuma 
6. X. 939 Cuma 

Çocuk Hasta·ıkları Ku;sları 
· Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar 1 Çocuklarda gıdalar; 

1 
ve Çocuk1arda ishaller, 

Doçent Dr. Şevket Salih Soysal Çocıık felçYeri 
Bu ikurslar Şişli çocuk ha~-talıkları kliniğinde saat 9 dan itibaren verileceJı:tir. , 

Bu lr.UJ"slaı: bütün doktorlara açıktır ve ücretsizdir; kayıd muameleler i için eylül bidayetinde şahsan 
veya yazı ile Tıb Fakültesi Dekan katiplijiine müracaat edilmelidir. (7129) 

·~~~~~~~~~~~~~ 

KIRALlK DÜKKAN 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Ask"'i Müze pa.uırtasi günlerinden tıapa heı gün saat 9 datl 

17 'f' 
kadar ziyaretçilere :ıçıktır. 
~~~~~~~~~~~~~_______, 

.1121. 

--- İSTiM MAKİNES1 MAKiNi.sTi ARANIYOR --'"1 

1 
İstim. maki~Jerinde çahşmış teciibeli fıir makiniste. ihtiyaç "~ 

dır .. İsiıyenlerın acele Galatada eski Şa:rab iskelesi sokağında ~ ... . 
radiye hanında 5 inci katta Yef'ıiye Ma.left ~keline müracaat! ... · ..................... ~~-..--~~~~~~~~~~;;,;~~"!:'-~ ---

Her AlP'm Hart.iyede .. 
BEL VU Bahcesinde • 
M ıs ı r Y ıldız t 

K K • 
1 

• 
1 
Ayrrea Muazzıınıı. Saa r:- LEYLi ve NEHARİ 

· ı ~en Benua Fransız Erkek Lisesi 

1 İstiklal Lisesi Direktörlüğünden: 1 
İstanbul, Galata Poota ıa.tueu 1330 ~ 

İhzari - -!arı n.r.U-. 0LG1JNLUK İMTiılANL!l.RINA BAZfll~ 
v _. maaıneleııi Pazar """'ünden maada ber .;;., saat 9 dan Jj y< 

Sirlteeldıe Iabltoşlıö, cad<ksiuole U- ....,.. •- •-· 
man hanı &Jtındalti eski lhAn deposu 1 kadar 7apılu. 

1 - Bütün sınrllar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kay

dına d.?Varıı olunmaktadır. 

2 - Eylftlün onuncu gününe kad;u kaydını yeniletmiyen eski 
taleber.in müracaatları •kabul edilrniyeeektir. 

3 - İstiyenlere kayıd ş;utlanm bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası Telefon: '22534 

.dültiııı ltlralıklır. Oltul lt bJil ...__ riDi açdaealr.l>r. 4,.-
BaheeJu.pı Hasan. deposuna möra .... -.c. • ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~il!!'~~ 
istanbut a üncü :K:ra meu.urıutw. -

dan: 

..' ıııı"' 
Suıt•nal>me<ıl üçüncü sulh lıulı:ulı: ı· P.ılib sulh üçwıcü bukult )<illi' 

bAk.imliğinden: den: .,ti?' 
A'Alkat Ylıouf ıı.lri tua!m&n s.- ..._ n~- caddesi ZZ 

0 tuı>" 
100., tuba~. iskarpin ve Sings ,..... x...ıa. oturan basta Hilunet Sal"~ ti 
jla:zasında Hüseyia Lnmd ile Ulıı!lide lQ'Di 1- oturan ablası )lutv• ,ı;P 

9,1939- - vasi la7in edildıj) Sami Bc>7er aparlımem altmda 281 ....,. - lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

l-_İn_h_i_s_a_rl_ar _ _ U_._M_ü_d_ur_·· _ı_ü_ğ_iı_· n_d_e_n:_·___..J Satınalma Komisyonundan : 
_ l - Mf!rl<ezimiz ıçin a.ıami 740 derece kesafette 1000 ila 1500 tene-

EJuıiltmeoio ke benzin ile azami &90 derece kesafette 17,000 kilo mazut alınacaktır. 

Bir borcun tem.ini itin mahcuz ve 
sablmasına karar verllen. (200) lira mu
hammen kıymetli Kelvinator marka buz 
dolal1t açık arllırma ile Beııoilu Firuz
ağa Altınbilezik sokalt Saadet apartı
manmın on ünde ltJ9 j939 pazartesi 
ı:unu saat 18 dan itiba.Ten :Japılacak 

l inci artbrmada teklif edilen bedel 
lıl)"metinin :JÜ2de Jetmiş. belini bul -
mac:lığı takdirde 2 inci artırması 20/9/ 
939 (.aJF!mba ı:üDU> ayni saatte :rapı
lacaktır. Alınak istiyen!erin gün ve 
saatte mahaJlinde Dulunacak memu~ 
na müracaaUan ilim ellmw·, (20341) 

maralı kahvehanede ltab.uecıi Ali ve olunur. 939/671 _./ 

İstanbYI lleJaZJd Hasaı1pqa karaltolu ıı" 
soıu.&ıncıa. no numarada _. Adil Jlatih sulh 3 üçüncü huıcııJı: 
aleyhlerine açının, 1'!ni CUınhuriyef kimliğinden: 939/63 

.Kamyon 
MU'hteüf boy 
ı .. 

ilik tan 

3 adet 
50000 q. 

..... 8. 

Lira Kr. 
l700 .-
7000 .-

•j, 1,~ To
minat 

Lira Kr. 
152 .50 
625 .-

ııvı . 

Şeltli Saati 

Kapalı :.arl 
Pazarlık 

16 
16,30 

Benzini" beher tenekes'nin tahmin bedeli 282,5 kuruş ve mazutun lti-
Josu 7 kuruş 10 saııtimden umumunun tutan (5444) lira (50) ku~tur. 

2 - Eksiltme 26/9/1939 salı günü saat 15 te Galatada Kara Mustafa 
paşa sokağında mezkur merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şvtnamel~r merkezimiz levazımından parasn almu. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacıd<tır. 
5 - Muvakkat t.,minat parası 418 lira 34 kuruştur. ; 1- l/Vlll/939 tarih.inde mill1an yukanda ya31h muhtelıf boy çivi 

llıaJe olunamadığından y<'ııiden paurlılı:la ve yine yukanda yazılı 3 6 - Eksiltmeğe l(irece.klerin 1939 senesi ticaret ves '·kalarını gös
ııdet kamyon §llrlnameleri nxuibince Jı:apalı zarfla eluriltmeye konmuş- termeleri şarttır. 
lur. J 7 - El<siltmei;e gireceklerin eksıltme günü saat 14 e kadar teminat 

II- Muhammen bedelleri, mu vallat ı.ernmatları, eksıltme saatle- paralarını yatırmış ve teklif mektublarını asgeri tevdi etmiş olma-
ri hizalarında yazıhdır. !arı şarttır. Aksi takdi7de e.ksiltmeğe lfiremezler. (7137) 

Ill- Eksiltme 12/lX/939 salı guırii Kaba taşla Levazım ve müba-
1aat şuiıesıııdeki alım komisyonunda yapılaealttır. 

iV- Şartnameler her gün sözü gc-<;en şubeden parasız alınabilir. 
V- Kamyon mübayaasma girecelı:ler mühürlü teklif mektublarını 

No. 80 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Silah başına! T opcular, makineli tüfekler 
güverteye, torpidocular kovanlarına 1 

•Ut'e.! .DW.-aa cealsi ifvt:& 
ll.ldlrdJ!. 

~ lk anıt • tanla -
-.. W<-- .. H& suuia- il&
rtl •••alli•e to•a. eÜö iıtaft_Utd 

~ ... 1 -·"' 
- N~ iılattti M?. 
iıuctor ttTab •ttlii: 

- &ııurAma.. Dar!. diyer!. 

·~ &laWJ•l'i :r......, lha etti: 
- Baı•i. ka.pitea. siliA ~atana em-

Sftwi ._ .. ı .. -Jı.""""'' elinle· -_...,,....,. - ......... 
,.._ ilokü,, .... .,. ~m.: 

- S1liJl lııasuıa!. TeKUJar. mUlatU 

tafe.kltr 11ı1verU-7t!. T•rlriteclllar U 
kevuJan •aurfuuıJa.r~. 

_tk .. 1 :riae 1<11T...W:re fırla..._ 

Ollıar Salle, lllşaaeı aduU. •ı.ı11ı1e 

ı.t.- .. şuıa c•tll Bıan.- Ue İzid<ır 
-7aıuıoakasaralıalNlbam•
..,_ cdolilu- lllaVJ• anılı malılne • 
lefllltf •ir tavoia ınüteakilıı emirle•oıi 
~c.J'lneie •e~... etü: 

Tep. 'liatii:-.Ue &tleıt •...-an desl
royufne -!rist e.tilerek!.. T•rpiclol&r 
lııaur aı!. 

- - lıa»itu~ 
- 1'Jaldndi hifü.Ju, heat.I üstüa1i-

" ctıoı ,.._. tlutr.:rHi.- Trlı..ıı 
•akri btfyonım. 

kanuni vesaıkl.e 7<7,5 güvenme paraı;ı makbuzu veya banka terni:aat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı za~arım eksiltme saatinden !ılı 

saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz muJı:abilinde ver-
meleri lazımdır. (6721) 

Toptaa, aakiaelilerd9 ft tıeı'pldo ederıinlı.. ObnaSlia us& llısmuıa, batar-
kewaama.n Wllail llabul verildi: mıyuak aoktaJarıaa. a.tetl ka)'di.rU'Sı-

- il.asır!. an?. 
-Duı:r!. 

- Buır!. 

Tarhlsar tabtelbahlre ada•e•ılb 50-

kulm.~. aradaki mesafe 6 c•tJ'tJ't ln
ml}ü. Zl;ra k:r, kumandı. lıi11riiııüde 
eliDde dUrblİD duşmaa talltelbaltlrlnl 

kontrol tdi1ur, clivertedtkl Jraıwb•ta
n laaJ'reUe reutea ·~i7er ... 

D8'aan taı.lellıahlrhıln ainllebb 
eı1• ........ mı7cb!. tlttrine ~·u ve ... 
'bteblr sili.ha lözu• cOrmetle• bir maJa
aulaaacla llendlslal ı;ayWJI cllbboc hı
dJtt<"tk olan bir dfftroyere kartı silaha 
mı danammıak lsti7ertlu?. 

Bunları keadl .kendine Hr•p ü nıaa

taka 117ar ttir cevab alamı7u YarJaisar 
911\ .. ari i, kalclırdıiı işarete itaaı eta.1-
7ea lte&ak &ahklbltirt, Trit.ooe ltir 
lpret daha kaldırttı. l!anmh duran 
ıeal llıinclol Lütfi Bey lıa•lan.a t1a 
ıuları emrıtttl: 

- Liıtı ky. Si& aşatı t.11 baıma 
inin.. Dllflllan C"orunü_.e &:öre rilihla 
aıakavemet etmek lsUyor. Aief &(ar ... 
lana bllf ıöverte••kl llueull t.plarla 
:mukabele edeuilx. TahteJba.hirln ean 
alacak 1erine tevcih etae7la tıopbra. .• 
Eneli llerkutmü kbı civarma akı 

1.ôUl ka..ptaa aşaiua, bq: &ii11erteye 
bıdi. ToP(11 llapt&nına savarinJn em -
rlnJ anlatLL Kenclisı. de seyir zabitile 
blrllkte, uçtaki topun yanma &eçtf. 
Yarhlal' ilerlemesine, Tritona 1ekaJ ... 
ma,ta. deva.- C'tti. 

IUa~n. Yarblsardan ikinci dda lıal· 
dırılan işarete •e omu stlkm.iş, elada.il 
bükınüştii .. Destro~erin top menzUjne 

ciraıesini, yakuadan , .... 1aca1ı lesirll 
ls&bet için hizumla &örıQor, hili. hiç 
1es çıkannı;yordu. Mesafe SOO metN."ye 
bllnce Ziya. kaplanan ibta.rlanna tek 
lltteU bir ••lrle •ıılıalıele •iti: 

- Ateş!. 

Trltondaa 'bir c::ayırh koptu .. Tali ... 
telbaJdrin kü('ö<:-ö.k topu (t,5 pus) ma
deni bir sesle rurtedl. .Çakan mermJ, 
l!arhlsarm Uaerinden aşb.. Usd&a 
dqtu. atacık bir su sıitwıa ,.-ü.ksel:tU. 

Makineli ıutekler de hıiun•leriııl 

Türk harb &em.binin ruver&eslne otvt ... 
-ta fabalıyarall ateşe cirbrtll•r: Yar
lıisarı kurşun ;yaj'maruna tatmaia. ça

Jqlılar.. Hıımıe lıili bir bıtun ıibl 

112.trleriue celea Tarblsarı tubnacb, 

(Devamı var) 

İstanbul üCüncu ıaa memurhıCUn
dan: 

2ir borçtan dolayı mahcuz ve 'bu 
ll:ere paraya cevrilınes-me karar veri
len muhtelif ci05', ev ~ tı/9/939 
tarihine müsadi.f paı.artti'i günü saat 
ıs da birinei a('JJD artbrma ile- satıla _ 
caiından tali:p olanlann. :revmi mez -
kQ.r ve saatte satış mahaJli- lrulunan 
Beyoğlu. AyııaJıçeşm.e · !:mmcami Sa
mancı sokalt 37 /39 aayıb aıartımarun 
önünde hazır lnılwıacak memvrumma 
müracaatlan nan ghmur. 939/3439 

sokaivıdı> Caıncıeli mahDseillde 110 Vefat tariJai Adı 

ııwnanr. ahşab dUltkwn ııı ıaı-m- 1J3J939 Mehmed Ali KaıJll' 
ıw. l}ll/935 tuilllndl>r> 31Jrllrn& ta- , 31/3t939 Mazlum Eyüp 
rihlne lıadaıı ltira bed..-ıt :. !in- 26/3/939 AJi Uslu Mehıned ....J 
nm tahsili davasırua yapılan. dllnıtma· 3/4./939 Ali. KocadalayaD .~~ 
sında : Mllddeıaleyblerden. Aıı:re etin- 14/4/939 Hasan Bayraın "'tsY 
derilen dava anulıali adresi ......ıauı 1 l'l'/4/938 Jil[ehıneci Bayraıı:ı 
olcl\ıtu şerhile llililelllil cebnil eııı.ı... 24)-/'f/939 Mehmed Hilmi ~3sı~ 
ğundan mahkemece Ab haltllıntla iJft,.. 30/4/939 Sırn Dinçbakkal ,, .. ,ıl 
nen tebheat ıouına karar v.erillorelı: 3/5/939 Mustafa Tamur '."~.;ıı 
muhakeme 13/9/939 saat ıo talık eeıl- : ll/5/939 Ahmed Sezer Jiuıe1. sııııil miş oldutmı~ m"21dlr ıün ve saaue 30 /.5/939 Ramazan yaran ı · 
muhaır.~ecıe bwıat v.,,.,,_ bilv..ıt.al4! ba- Bnvl!l;hi b5lıi. Gu:reba bastr~o.' 
= bulun-• ııl<ai takdırde mubaltt!· sindlıt ölenlerin alacak ve 'bO • ~ıf 
meye ıııyabındo baltılacagı dava arzu. ' lannm tarihi ilandan itibare11riııi" 
!lalinin teblliti makamına kaim ollnalll ' •Y veiddiayı veraset ede_ n!e_a .' 
iiuTe ilh olllllill'. 939/11311 e ,.. • 

..;;;;:;.;:..;;=~==--==;.:;..--ı; ii<: ay iqinde ınahkemenıız ıer;ıı1•· 
Sahibi ve neşriyatı idare eden racaatleri aksi halde tere!<~ 0W 

B~ m.uhamri hazineye devrolunacalO i~:J23) 
ETEM iZZET JlllNİC!: (•u- A nur. -&Y 

~ ' ~., 

Yirminci Asrın Robensonları · 
Yazan: l\IAYNE - REiD 

- Sana elveda! ded>. Kalemden 
çok daha ağrrsın. İşte artıA eve 
kapandık. Canın sılulacak. Sen 
kendini profesyonel bir avcının 
elinde sanıyordun. halbuki tati -
!ini geçiren bir mekteb talebesi • 
nin silahından l!ıaşka birşey de
ğildin . 

Bayan Rol>f giildü: 
- Sair olacaksın Hanri . .. he -

le etmeyiniz, sizi bütün gün bu o
dada kapıyacak değilim. 

Yalnız ister sabah, ister akşam, 
günde üç saat ~hşacaksını2. 

İki kardeş el çırptılar: 
- Bu ala dediler, sevine sevine 

çalışırız. 
Babaları: 
- basen kış geliyor dedi, fil. 

vaki buralarda kış şiddetli olmaz, 
amma vı.ne de e~ kalmak icab 
ech>eek. O zaman kitabın ne güzel 

. ' 
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bir arkad~ olduğunu daha iyi ! ban olur! Ruhu da Yürü ııi:;b:ıı:: 
takdir edersiniz: İyi vakit geçili- bir adam. Annem Jusabet. ,.ı.,. 
riz. Onların sayesinde bütün dün- Yoaci rolünü yaparlar. 'la 
ya gözlerimizin önünden geçer. kim olacıak? 
Tarrl:ıin büyük adam.larili! konu - Anneleri güldü : d ıY. 
şuruz. - Seyirc.iler mü.şkülı>eseni rıP 

Anııeleri ilave etti: kildir. Ben ayni zamanda il< 
- Hatta öğrenmelı:ten ve ko - de yaparım. r~ 

n~m~tan sıkılınca tiyatroya da Frank ile Hanri vaki~ l!e~o~ 
giderız. ' istemediler, derhal etaıere d~ı.ıl· 

Çocuklar güldüle:r: Jar tiyatro kitablarını bu.l .Jife-
1.şt b b" ·· ı ' sol ı· - e u ıraz ~ı:- Derhdl Güco"ya fransızca ııerll 

--: Hiç de!til. Şlı:~5!'irle, Karneyin, ceği cümleleri ôğreı_mek, .eı rraıt; 
Raı;ıııın trajedılermı buldum. Fran- mek istiyorlardı. Guco brf rı<1V 
sızc.a ~il.iyorsunuz, daha ?a !Yi öğ- sızın yanında çalı~mış, f~j,,~ 
renırsınız. Aramızda trajedı tem- biliyordu. fakat teJaffuZU ]<terı ~, 
sil ederiz. Prova başlayınca gülme 1 d~· 

Mali atıldı: tıldılar. Güco çocuklann bt',,disiP' 
- Ben de anne. ğini tekrarlıyor. Fakat )<e 

Frank: tutamıyor, gülüyordu. 
- Sen dedi Atali'de küçük Yoas NibavetFrank: ,,,) 

rolünü yaparsın. Güeo ... Güco Mat- ( veı:am• 

• 


