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Fransızların bugün 
büyü 
'--g ç 
~disef eı:J~ 
~~-
l'ii ·ye 
~·Çin bitaraf değıl 

de harp harici 
Vaziyetindedir . 
~iı Milli Şef İnönünün 
\Jltektiflerinden k u v vet 
~ ~? hükumet bu garezsiz b: 1Vazsız sulh siyasetinde 
~il tün Türk milletinin 
t trıdi arkasında bulundu
\' llna emin olabilir 

-~Cln: HASAN KUMÇA Yl 
'1ııh 

ı, ef ; e rem Refik S aydam, dün-
, tta, karı umumiyesini meraktan 

~I t~ı • . T ürk milletinin beyn el-
1 b~ad ıseler karşısında vaziye. 
~.: ır cümle ile t a rif etti: 
"tk· 'I~ ı~e, uzak, yakın her 

bir taarruza 
e e i bekleniyor 
DIFll~öDü~ ©lr<dllUl~lUI 

Garp cephesinde 

lfifil~V~Ö ©ıU<dl o 
öring Lehistan 
cephesine gitti 

Almanlar Varşova civarından 
geri çekilmeğe mecbur oldular 

Romanyada alınan 
ihtiyat tedbirleri: 

ıle s u lh içinde yaşa-
~ , " " 11111 4 ""' ıı ıır Basarabya hududu tahkim ediliyor, hudut mıntakasındaki ahalinin tahli-
~ _____ -. ~ yesine başlandı, Bükreşin icabında tahliyesi ha zırlıkları tamamlandı. 

b -4~\.l.Nr uı·tıer gelecek ay LEH1STANIIARB1NEDA1R RES!l\ILER 

l
q u g u n . Üsllc: Danzigtcki 200 mevcutlu Lclı garnizommıt bombar(!ıman e-
a den Almmı mektep gemisi Şlczvig olştayn. Ortada: Alman bombar-

hare piyankosunda •• ı w • • •• 

1 
• ' dımanlarile harap '()lan bir Lclı istasyonu ve civarı. Altta: Sal üzeri-

Kaza" an O ecegını Soy emiş ne kurulmuş bir Almatı Jıava topu ı·e Alman hafif tankları bir Leh 

• I köyüne girerlerken... • 

~. numaralar Paıis; 12 - Lehistanın Alman lngiliz ordusu dündenberi garb Fransızlar Sarbrük istika- Almanyadan Çek gençlerınden 
ordula:ına karşı ilk büyük mu- cephesinde Fransızların yanında metinde ileri hareketlerine devam 

ij vaffakıyeti kazandıt;'l bugünlerde mevzi nlmıştır. Bu ordu çok mü· ediyorlar. Bu hareket yavaş, fa- 1 • • 1 1 

tlcij sayfamızdadır Garb cephesindeFransızlann ileri kemmel surette hazırlanmıştır. kat emin bir surette oluyor . Al· hır kafıle şehrımıze neldı 
\~ hareketi . muvaffakiyetle inkişaf İngiltere 1914 olduğundan fnzla rr_ıanların Sarbrüktcn çcki!ec~kl~- · H 
~---------- ctmektedır. askeri yardımda bulunacaktır. rı zamanın uzak olmadıgı ıddıa 

ediliyor. 
Varnd ormanının işgalilc Fraı. 

;ızlar mühim bir stratejik muv:ıf 

fakiyet kazanmışlardır. Burnsı 

\lman cephe gerisini t ehdid ct 
nektedir. 
Fransızların bugün büyük bit 

aarruzda bulunmaları bckleııi

ror. 
Charles l\lorice, ''Petit Parisi

en,, gazetesinde Fransız - Alman 
cephesindeki harekatı tefsir eden 
yazısında diyor ki: 

Muharebe hattının diğer kısım· 

larında hücumlanmız devam et
mektedir. B ir tarafta enteresan 
mahalli bir ilerleme kaydediliyor, 
diğer tarafta ~ar nehrinin ~arkın· 

( Dcı•amı 4 föıcü<lc,> 

F ransaya giderek Almanya ya <arşı 
harbe girecekıerini söylüyorlar 

(Yazısı 4 iiııc.ı , · ı 



1lo.t' 

Almanya tuzağa mı düş ü ? 
Yazan: M. DALKILIÇ 

j Sunlnılyctlndcn nsliı. şüphe ec.lemlycccimiz A' u tur) alı esld • 
! bir nlıb:ıbnnız, keneli. ine ailesinden ~ell'n nwktuı•fn A' ıısturyadn 

j et lmlmııdıj'.;ı, bütün Almaııynda vesikasız hiç bir t»;0:rn sııtılmndı. 
2 
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i 
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i,"1, bir mendil nlmak dıılü kabil olm:ıdığıııı .) nzdıl.larını sö~·lcdi. 

Jiendlslııe A.lma.nyıuım ancnk So\'yct Uusyo. )Oluna ~·iheııdi&rinl, 

halbuki Rusların ademi teca\iız p:ıktmı Alnınıı.) nnın istila i.) n. 
setine üphcslz yanlıın etmek için dej;ril, bllal.b nıe .. c>leleriıı 
harbslz hallcdilebllmcslnc ) nrdım etmek için bir sulh ruhu ir.;iıı 

do yaııtıklannı, bugün Almanyanm Polonya.) ı istilüsma en-ela 
$0\)·etıerin tnhammiıl <'tmiyeeebriııi, hiıınennlP.) h, erg<'!: mntlub 

gayesine )arıunıınıış olnn bu ıınktın bozulmnğcı mnhkiııu olcluğu
nu, Uusyamn Alınan lstilfı.l:ırınn. hl:unet csm~inl' :ısla imkan o-
lanuyn.cağmı soylcdlğhnlz zaman Avusturyalı do tumuz )Jldı

nmlıı vurulmu a Uöndü 'e nğlamıı.klı bir ~ehrt') h·: 
- Oh!. Alrruwya bir tuznSn, dü~"tü!.. dedi. Ne yıı.pn.c.ağı~ 

)'IU'abbi! •• Çoluk çocu~rumnz ~hktnn ölecel lcr!.. Uclkl \'cyıı. 

r;Uphesiz, f;f-Ok <>r7.nk depo edilmiştir .Faknt ordular için!. Halk 
~lıldn.n öleceldir! •. 

Sonra dalgın ,.c son derece mükedder bir halde ll7.Sklıırn : : baktı: 

- Za\allı A\'usturl'B. Zaten g~cn hnrhdenberl gtin söm1e. 
eli ... Bu sefer de açlıktan kırılac.ak ••• 

Diye mınldruınrnk: 
- Oh! Almanya bir tuzağa dü tü!. Almaııyıı bir tuzai;ıı. dü. 

Urilldll ! ... 
Diye, ağlar gibi, tel.."Ttlriayıp durdu. 

amlmiyetinden asin. şüphe cdcmiycceğiml tekrara lüzum 
gördtığllm bu mahrem konu5ll1ruııızı herhangi bir hakikati tcba
riiz ettirir dil Unceslylo kaydetmel'i faydalı sürdüm. : .... : •·akat me.mlekctlnin bir tuza~-n. dii Urllldll!;rü <lo~rnı mu? ... 

İ Bunu, §Üpheslz, bilemem. ---·-·-··---............................................................... . 

CUMHURİYET ' '·İtalya da Almanya ile harbe 
Yunus Nadi, hükumetin Bü-ıiştirak edecekti. Fakat, Almanya 

yük Millet meclisindeki beyana- yardıma liizum hissetmediği için 
tını mevzubahis ederek,. Refik İtalya işaret bekler bir halde ha
Saydam'ın En sel8.hiyetli dilinden l zır duruyor ve müşterek mihve? 
Dünya i§leri ka1'3ısında ki va.zi- daması için bir çok hizmetler ifa 
yetimizi açık bir surette anladığı- etmeğc fırsat bekliyor. " 
mızı söylUyor. Ve Türk milleti-
nin her badireyi §eref ve haysi - ı TAN · 
yetle atlatacağını Türk milleti- Zekeriya Sertel lngiliz tayyare
nin Milli Şef. Hükfimet ve Büyük lerinin bomba yerine beyanname 
Millet Meclisinin etrafında yek- atmasındaki faydalan cihan har· 
pare bir kaya gibi sımsikı toplan- binden bir çok misaller getirer<:k 
dığını ehemmiyetle kaydediyor. anlatmakta ve su neticeye var-

maktadır : 

YEN! SABAH ' 1Garb cephesinde henüz esaslı 
Hüseyin Cahid Yalçın "İtalya- bir taa.nuza geçme zamanı gelme 

nın Vaziyeti,, başlıklı yazısında iği için İngiliz hava filolarının 
İtalyanın niçin bitaraf kaldığını Alman şehirleri yerine halkın ma 
anlatmağn çalışmaktadır. neviyatını bombalaması, cephe-

Kati bir tahmin yapılamıyaca- de kazanılacak ufak ve mevzii 
ğını seyleyen muhanir ı:;u ihtima. muvnffa.kiyctlerden çok daha 
ll kaydediyor: müessirdir. " 

Bin yahudi muhaciri 
tlimanımızdan 2ecti 
Paruı.ma bandıralı Noemi Jul

ya vapuri~ dUn Romanyndan 
limanımıza. 1000 den fnzla Ya
hudi gelmiştir. Vapur iki gün 
evvel boğaza gelmiş, fakat bu. 
rada. transit surette alınacak 
kömür bulnmadıi:rından Zol\_~ul. 
dağa gitmiştir. Vapur Topha. 
ne rıhtımma yanaşmak iste. 
mi.~. fn kat polis 'TlÜSnade ver. 

ı:nemi~r. Bunun üzerine 
Tophane açıklannda de-
mirlemiştir. Sehrimizdeki Mu. 
seviler vapura motörle yiyecek 
ekmek ve incir göndermişkr _ 
dir. 

t zmir fuarını gezenler 
İzmir, 11 (A.A.) 9 eylfı,1 

kurtuluı bayramı ak~ı şenlik

lerinde fuarı 37.911 kic:i ziyaret 
etmi5tir. 

Fuar dün gece üçüncü hafta ı
m ikmal etmi" ve 22 gunde fuan 
ziyaret edenlerin s:ıyıı;ı 491.993 
şi bulmuştur. 

--0--

Burdurda yangın 

~?'l/115.r:i~ 
~ • " •• 4 •• . : • • . .. • • .. 

Almanyada ka
lan vapurlarımız 

Firma, orada teslim 
alınması şartile 
vapurları veriyor 

Almanyada inşa edilen 4 yol
cu vapurumuzun vaziyetleri son 
hadiseler üzerine meçhul bir mr. 
hiyet almıştı. Denizyolları bu 
yolda vapurları inşa eden Krup 

kumpanyasına müracaat etmiş. 
firma mukavele mucibince be 
delleri tediye edilirse vapurları 
teslim edeceğini bildirmiştir. 
Esasen inşaatı tamamlanmış o· 
lan 5300 tonluk Doğu isimli va· 
purun bütün taksitleri ödenmiş, 
yalnız sonuncu bir tek taksit kal
mıştı. 

Diğer üçünün de hemen yarı 
paraları verilmiştir. Bu paralar 
nakden serbest döviz olarak ve 
rilmektedir. 

Yalnız Alman firması vapur
ları bizim sulara kadar getirip 
teslim etmcği kabul etmemekte, 
vapurların batırılması ihtimali 
olduğunu ileri sürmektedir. 

Bu cihetten vaziyet gene 

bir çıkmaza girmiştir. Almanya. 
dııki hcyetlmiz hala orndadır. 

Taksim de daimi sergi 
binası 

Daimi sergi binasının Tak.sim 

stadyumu yerinıde 150 metre u
zunluğunda bir saha üzerinde 

yapılması kararlaşmıştır. Sergi
nin kapısı Gümüşsuyu caddesi 
üzerinde olacaktır. Taksim bah
çesi tarafından da ayrı kapılar 

olacaktır. 

Belediyede 
işler tetkik 

yapılan 
edildi 

Dün Belediyede Vali ve Bele
ıdiye reisi Lütfi Kırdarın reisli
ğinde muavin Lütfi Akalın, Ri

fat, İmar müdürü Hüsnü, nafıa 
müdürü Nuri, sıhhat müdürü 

Ali .Rıza ve diğer daire müdür
lerinin iştirakile toplantı yapıl

mış, Lütfi Kırdarın işe başlaıdı

ğından bugüne kadar olan zaman 
da yapılmasını emrettiği işler 

gözden geçirilmiştir. 

---o-

İzmir ve Ayvalığa 
vapur işliyecek 

Avrupad2. harbin başlamasiyle 
yolcu vapurlarımızın Akdenizc 
sefer yapmaları menedilmişti. 

Haber aldığımıza göre alaka
darlar İstanbul - İzmir ve ista:-. 
bul - Ayvalık ve İmroz hatların
da yeniden seferlere başlanması
nı kararlnst1rm:şfordır. 

1zmire ilk vapur pazar günü 
hareket edecektir. Bu üç hatta 
vaıJur seferleri eski tarifeler mu
cibince intizamla yapılacaktır. 

Ankarada hava 
taarruzu tecrübesi 

Ankara, 12 - Hava hücumları· 

na karşı pa if korunma talimle
riı.den biri bugün ipodroın üze
rinde yapıldı. Vali muavini, poli 
müdürü ve diğer alfıkadar zc,·at 
tecnibcyi takip ettiler. Ekiplerin 
çalışması murnffakiyctli oldll. 
Bugünlerde şehird<! umumi bir 

Liman işçileri 
Dileklerinde •:ar ede
rek işe başiamıyorlar 
Ecnebi vapurlarında tahmil ve 

tahliye işi yapan 390 amele ile li· 
man işletmeleri umum müdürlü 
ğü arasında ihlilfı.f çıkmış amele 
işlerini bır-.ı.kmışlardı. 

Amele mümessilleri evvelce 
verdikleri 17 maddelik dilekleri
nin derhal yerine getirilmesini is
temişlerdi. Umum müdürlük ise 
bunlardan sıhhi yardım kısmının 
esasen yapıldığını ve yakında a.. 
meleler için bir hastahane açılacıı 
ğını söylemiş, bazı mali kısımlar 
içiçn de vekalete sormak mecb,ı· 
riyetinde olduğunu ilave etmişti. 

Mümessiller ancak dilekleri yeri 
ne getirildikten sonra müzakere 
zabtını imza edebileceklerini söy
liyerek bu hususta hazırlanan 

zabtı imza etmemişlerdir. Yalnız 
T ._•rl: vapurlannda çalışanlar U· 

mum müdürlüğün tekliflerini ka
bul etmişlerdir. 

Liman işletmesi hariçten yevmi 
ye ile amele aramaktadır. 

İşlerini bırakan 
temizlik amelesi 

Belediye işlerini bırakan tan
zifat amelesinin miktarını tesbit 
etmektedir. Buna göre tedbir alı

nacaktır. 

----o-

Gümrüğe gelen 
Alman malları 

3 ı Ağustos akşamına kaldar 

gümrüklere gelmiş ve beyan
nameleri ile bedelleri _verilmiş 

Alman mallarının ithaline ait mU 
saade gümrüklere bildirilmiştir. 

Şimdi ayni tarihe kadar güm
rüklere gelen fakat paraları ve
ya beyannameleri verilmemiş 

olan 150 bin sandık Alınan malı 
üzerin.de tetkikler 
drr. 

---0--

yapılmakta-

F eriköylülerin 
Belediyeye müracaatı 

Feriköy ve civarı halkı Bele
diyeye müracaat ederek buradcl
ki açıklık arazinin yeşil saha ola
rak tcsbitini ve bu sahada inşa
ata müsaade e'dilmemesini iste

mişlerdir. 

-0--

Bakırköyünde meyve 
ve sebze hali 

Belediye Bakırköyün.de bir 
meyve ve sebze hali inşa etme
ğe karar vermiştir. Yakında in

şaata başlanacaktır. 

' ıt·ijffabe~ 
AKŞAM POST~~· 

1 S ta n b U 1 da 2 eh İ r Jl I Sahibi "" Ne1nvat Mütli/"9 
Masan Rasim U• 

k. 1 . iDARE EVİ: IStaMd &ııtara ~ gaz e ı p er ı Ptl1ıı - · ........ , .. , ..... .,.. " 11•
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-
Van ~len telefonu ! 23872 

Onbin kişi bu işe 
ayrılacak , 

Hava tehlikesine karşı pasif ı 
koruma çalışmaları tamamlan. 
mak üzeredir. Seferberlik vuku. 
unda tahliye edilecek binalar 
teıobit edilmektedir. itfaiye, sıh
hi imdat ve zehirli gaz ekiplerin. 
de çalışmak üzere şehrimizde on 
bin kişi ayrılacaktır. Kaymakam. 
lar polis vasıtasiyle bunların isim 
lerini tesbit etmektedir. Bunlar 

seferde askeri mükellefiyete tabi 
olacaklar, hazerıde ise senede 30 
gün staj göreceklerdir. 

Bütün dairelerde de ayrı ayrı 
bu şekild:: teşkilat kurulacaktır. 
Büyük apartıman ve hanlar da 
bu şekilde hareket edeceklerdir. 

Boğaziçinde yakalanan. 
ayı balığı 

Yeniköy bahk!;ılann.dan Mah. 
mut evvelki gece Boğaziçinde 

kılıç balığı tutarken büyük b;r 
canavar yakalamıştır. Balıkçı 

gece yarısı ağın sallandığını ve 
sürüklendiğini görmüş. sabaha 
kadar uğraştıktan sonra arka
daşlarmm yardımiylc büyük bir 
ayı (fok) bahğı olan bu canavarı 
halatla bağlayabilmiştir. Canavar 
dün balıkhaneye getirilmiştir. 

Para ile teşhir edilecektir. San 
ıdalcının ağları ve sandalın ön 
tahtaları parçalanmıştır . 

Çifte tedrisat 
tedricen kaldırılacak 

Uzun yıllardanbcri bina darlı. 
ğı dolayısiyle tatbik edilmekte 
olan çifte tci::lrisat usulü, ilkokul. 
!arda istenilen randımanı vere. 
mediği için bu ders yılı başın.dan 
itibaren tedricen kaldmlacaktrr. 

Şimdilik çifte tedrisat yapa:1 
okullar başka binalara nakledi

lerek normal tcldrirata avdet e. 
diJccektir . 

--0---

Ekmek fiyatları neden 
indirilmedi? 

Son günlerde buğday fiyatla
rının düşmesine rağmen bu te
nezzıil un fiyatlarına beş para 
kadar te!'ir etmiştir. Ekmek fi· 
yatlannrn düşmesi için bu tr. j 
nezziiliın on parayı bulması la· ~ 
zımrlrr. Bu itibarla ekmek fiyat
ları indirilmemiştir. 

----..>--

Suat Davaz Tahrana 
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Verin aıt 1 

M AGlNOT 'C Sicsrricd h
111

• 

!arının ::ıdl:ırını yıllardııll" 
~· lıeri dıı~uyordum ama ne oJdUıt'I 

larını doğrusu pek lıilmı:rord0 ~: 
Oıılaı · ın sadrcc birer ~iııer, uJtlUrr 
.,.,, ıııükeııııucllcştirilıııış lıirer sı~.ı 
olduğunu .s:ınıyorıluııı. Megcr 0 

111 
<lı•ııilcıı şeyler kıılc imiş: ~·er ~<· 
k.ıleı.i. Demek ki insanlar tule kıaf• 
lehck, kunduz h:ıyntına ııhşıY~~ır 
Şııır: "Allı da bır, üstü de Lıl d' 
) crın,. eli~ or :ı ıııa h::ızı lııı-;usl 11\a· 
:ıllmın, ustüntleıı i~ i olduğu 1111 

şılıyor. ~· 
Knlcyi ~ crı ıı uzcrıııdc ;) ·' prtl:,. 

lansa allıııtlıı y:ıpııı:ık ... Gııyct ·ii• 
sıl l.11r şey t.lcğil mi? nntün bil>:ıl• 
kcsirıerdc hülle bir hasillik tı f 
vor<lır. F:ıh.nl iııc;aııl nr o basıl ş~~· 
!eri nsı rl.ı rl:ı ~;;ı lı ş l ık t:ııı. borııı;a• 
dıktıııı sunr:ı lıuluyorl:ır. Jnsıı0 . 111 .. )o 
fosı t•\·veld en uzun, en guc r' 

• • 11 sı goru;)·or; kıs:ıyı, kolayı, J5C 
1 

•
0

r. 
l:ırla ujJr:ıştıkt:ııı sonra kcşfcd ~.r' 
Toprıığı düşmanın tıınrrıııun• ıer 

k k • ' kPIC 
şı urıınrıı:ı · ıcııı taşt:ın d' 
yapmış, sıırlnr icat ctıııış. Çin s;p• 
tliııi kurmuş, yer :ıltındıı kıılc ) 1-~. 

ını • 
ın:ık neden sonra aklına ı;c ııııı· 
Sıper ı.azm:ık. ancak J>lcvnc ı•' 
lıarebesin<le, y:ıni pek y:ıkıfl e' 

. o·kı;ııt ııınıılnr<l:ı ıı:al olunmuş. ı eli 
din, in~an oğlunun en büyülıhssıl 
h:ırikulüde soyıl:ın keşiUcrl, rıı'' 
şc~ lerdir; :ınlaşılmıısı güç. ı;ıır 

1
,., 

k:ırışık ol:ııı şeyler ise cks.e~ı>"' 
lıııyuk bir işe ynramıy.m, pek 
meli olıııı~aıı şerlcrdil'. ıı•'~ 

Hu yer ullı knklcri, insıırı .Jı" 
J l'llİ lıir de,·ır ııı,:ııcııktır. 6 ,-ı· 
lııırp için kull:ınıl:ın hu usul. ur
rın lııışka şeyler için de kull8111 ,ın 
Bir gün büyük büyük, her 1~,rı 
nıüesscsclcri ile yer :ıllı şrhl il5" 
kurulmnsı kabildir. Topr:ıii111

1'1e'• tünden nltııı:ı inecek, köstebC fil o 
karıncıılar gibi y:ışıyncııAıı. ~t~,b' 
şehirler şimdikilerden bcl1'1 

nydııılık, d:ı h:ı hav:ıd:ır oı:ıcıı1'· 

Nurullah~ 

Eminönü meydaP1 

planında tadilat ·,U 
Belediye imar müdUrlil t 

Prost tarafından hazırlanan 1' 
. .. .. d ıı:: ... nd• mmonu mey anının p ..,.. ~ 

- Evlenme töreni - hareket etti 
tisadi ihtiyaçlara göre baZ1 u,ıı 
liıt yapmıştır. Karaköy kÖPr 

Yemişe doğru alınacaktır·./ 1 Emekli yarbay Şükrü üıtürh Ankara, 12 - Tah;an sefareti· 
kızı Mahmure Birsen Oıtürl mizc tayin edilen e:>ki Paris elçi· 
ile doktor Abdülkadir Taştanm miz Suat Davaz dün akşam yeni M .. . f b. ..liiJrl 
evlenme törenleri 16 cylfıl 93 ' 'az1fe i ba:;ına hareket etmiştir. uessı ır 0 .rıif 
OJ.martesi akşamı Harbiye Or --o-- Heisicwnhur lnonünü~ . b~~· 

teri Hasan Rıza Temellını!l _,ı ~-
duevinde yapılacaktı. Ahva Yeni vali muavini işe "btcı» 
dolayısile tören tehir edilmiştir "aldeleri bayan Naciye rnu ıısJl"' 
Tören gününü yeniden bildi· başb.dı duğu rahatsızlıktan şifay3P 0 cı~t' 
receğimizi muhterem davetli- htanbul vali muavinliğine ta· rarak dün saat 12 de yskı\~e!' 
lcrimize saygılarımızla arze· yin cdi!en mülkiye ıniifcttı5i Ra- bulunan ltöşklerinde ,·efat e~2 OC 
deriz. uf lnan şehrimize gelerek dün ye- dir. Cenazeleri bugün saat 1' 9ııt 

.ı\nne:.i Bahası ni vazifesine haşlamı5tır. :\1ua- Fatih camisinden kaldır~.1ara~~ 

-

V!lpur akşam üstü Fib.,tine I 
hareket etmiştir. f 

Burdur, e<ıki bahriye yüzbaşı· 
!arından kuyumcu Burhanettinin 
evinden yangın çıkmış, i.ıç ev <'Ş" 
yalarile birlikte yanmıştır. Yan
gını komşulardan deli bir kadının 
gazlı kundak sokarak kasclen 
yaptığı anlaşılmı;;ıtır. tecrübe yapılacaktır. 1 

rımmü Taştan Siikrü Oztürk vin \'ali ve belcdiy~ reısı LQtfi kabristanına gömillmüş~ur. ede# 
"' j Kırdan da ziyaret etmiştir. , dide ailesine beyanı taz·Y~ 

Vazan: CAHiT UÇUK. 

-13-

Ali de b'ayrnmlık şalvanm, şe
hir ktmduralarını, 1",sa ceketim 
giymişti. Zeynep, onun, içleri sev· 
gi kayna&'1 gibi yanan gözlerine. 
memnun, yüzüne, yeni elbiseleri 
altındaki vücuduna bakarak, mı· · 

rıldandı: 

- nmn, beni d~ı. ao:ni gök
ten attı. Beni çamurdan kurta[°'" 
mak iQı; .•• Dert görme Ali ... 

Zeynebin sesi, Allaha gidec0 1< 

kadar içten bir yalvarışla doluy
du. 

Kapılarına asma kılit vurarak, 
bahçeye, bahçeden yola çıktılar. 
Yolun yüzündeki tozlar. gece ya
ğan çiğlerle ıslanarak yatışmı5l1. 

Komşu bahçenin kapısı dibindekı, 

büyi.ık çitlenbik ağacından bul
bul sesleri ta ıy"· lu. 

Zeynep, uzun bir ha~talıktan 

kalkmı~ bir çocuk gibi, yurumt>ğı 

unutmu tu. A} !ardan ben evden 
dışarı çıkmadığından, bahçelerin 
çit dıvarlarından sıkılıror. yap
rak arın arn'>ında c:an!,ı binlerce 
gozün kendbine baktığını 5am· 
yordu. Evde çorap ız, terlikle gez· 
meğe ahşan ayaklarına, kendi ir 1 
ledizti ince yünlü. nakışlı çoraolar. 

• • , ,' • •• .# • • .. ..,. • 

.. • •• ' ·~ ... _.'. J • .. • • • • ~--·ICJ!J1];3miJ n.TJEılfiE~:iJ~, 
şehir kunduraları ağır geliyordu. 

Ali, sol omuzunda içi yiyecek· 
lerle dolu bir heybe, ag koltu~u
nun a:tında bir halı seccade, ön· 
de gidiyor. Zeynep, onun birkaç 
adım gerisinde yürüyordu. 

!kisinin de yüreklerinde tuhaf 
bır ezinti vardı. Köy yolundan 
alana çıkmak istirorlardı. 

Zeynep, Alinin yanında. köy· 
lülerden l:otü bir soz duyarsa içi· 
ne inece~ini du~ünüyor, Ali. Zcy· 
nebe bır soz atarkırsa, !'öyliyenin 
kafasını kırmağı tasarlıyordu. 

"Uçan su,. koyümi baytan başa 
bölen, dar bahçe yolundan kimse· 
ye rastlamadan geçtiler. "Uçan 
su.,ya gitmek iı;in, iki yanı ağaç1ı 

bir yoku~u tırmanmak lazımdı. 

kızarmış, sık sık nefes ah} ordu. se"iniyorlardı. "t.Jçan su,.yun ta- oluklara bakracmı tutup Sl1 
ı Uc;t\J· 

Ali, onu bileğinden yakahyarak, ~arak aktığı çift oluğun üst başı- yalı, bir yıldan çok o ın > çıt 

yokuşu çıktılar. na, halı seccadeyi sererek oturdu- Zeynep, havuz gibi bil)~ f 
"Uçan su,. mermere benziyen lar. kurun kıyılarına, bir kur~ıJ. /.' 

beyaz üstleri yosunlu kayalıklar Ağaçlarda ku~lar ötü~üyordu. recek korkusile bakarnıyo iJi ~ 
arasından hjkıran bir kaynaktı. İkisinin de yüreklerine, baharın li, onun halindeki çekingeııl 
dört bir yanım saran telli kavak verdiği büyük sevinç doluyordu. 
ağaçları olmasa. büyük bir havuz Yanlarına, kavurma et, bakla· 
yapılabilirdi. Bir haşmda geniş va, tulum peyniri, yufka ekmeği, 
ağızlı iki oluktan değirmen ~ biraz da çerez almışlardı. 
durecek kadar bol sular akıyor, Zeynep. küçük bir sofrabczi a-
bu su beyaz kayalıklara dolunca çarak, yiyecekleri üstüne sıraladı. 
yeşilimsi bir renk alıyordu: Yol yürümek, taze bahar havası 
Ağaçlanp tepelerinde rüzgarın almak iştihalarım açmış, karınla· 

hiç susnuyan fısıltısı duyuluyor, n acıkmıştı. istekle yemeğe baş-
suyun parlak yeşil yüzünde, telli !adılar. 

kavakların yaprak gölgeleri titre- Zeynep, dört bir yanın güzelli· 
şiyordu. ğine doymayan gözlerle bakı)·or-

Zeyneple Ali, kimseye görün· du. Buralara gelmeyeli. suların 

medcn gelebildiklerine için ir;in al\t•~r. ince ve<:il yo~unlu merm"'-

zerek, sordu: 1 
Düsünüyorsun ıcyııtP 

Zeynep, içini çekti: ~I 
- Kurbağalardan ko~U~ısl' 
- Korkma be ~~~~ ~ 

şura ında ölümlü duma~ 
yoruz .. Bu kadar gam 
değmez... 1' ~· 

Zeynep, içinden Aliye tıa .. riire' 
yordu. Fakat, gönlünde yurdu". 
üzüntünün adımlarını dtJ 

rnıyordu. • ofl1 J 
·rnrı'"'"' 
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ggne•T~E~L™f~F-- Piyangoda kazananlar 

Alr1ıanlar Varşova 
50,000 

Lira kazanan 

20,431 

önünden çekildiler (31) le biten bütün numara
lar (2) şer lira amorti alırlar . 

10,000 
§(;;;i12~) Ricati Alman Başku- Garp cephesinde 
-- .. harekat 

L 1ra kazanan 

22,092 
DIŞARDA: 

• 1tnl)nn polisi Ccno,·ııcln y:ın
lış h.ılıcrll'r ) .ı) maktan sııçlıı dorl 
1ı:ıı~ :ını tc,·klf c~ lemİ'jl ir. ltnly:ın 
ııazctckri hu munasclıcUc yaptık· 
ları neşri~ alla "\'aşJdığııııız vu· 
hiın onlnrdn hl'r 1 ini) .ının ynrd:ı 

mandanlığı da itirafa Süngü 
mecbur kaldı süngüye 

2U bin liı lık ıııuk :ıfal hclıcr mı· 

ın:ıra geşcr ) üz Jirn alacaktır. 

21491 12483 773 13157 33230 
33230 24122 28081 39619 15767 
18070 37576 30694 27150 25961 
38267 338 29980 23117 18026 
2fü08 39873 3505 11552 153,12 
29328 19792 33079 28673 10515 
2893:~ 15.312 1657 15015 21818 
23568 8813 12.39 22161 18549 
32220 

sevgi 'c rejırnc ıııcrlıutiyct olan 
ilk 'ıızifclcrl ııııulmoııınsı Ye Mu
Solinin ı;öyledi~ı gibı süküncllc 
ı:alı5mn•;ı icııbclliğını,. kaydediyor. 

Lehliler 1300 kilometrehk cepheyi 700 
kilometreye ınd ırmeg~ e muvaffak oldular Çarpışmalar o~du 

Fransız l ar 50 kı l o-
12,000 • l.clon;}n hel..l'ırn<'Iİ kı-;ıni sefer· 

hcrlik y:ıpmaı;.ı k:ır.ı r vermiştir. 
tııu, Hı \c 1G sınıfları siliıh allınn 
\'ll#rılnıı'jlır. 

Lond~a; 12 - Lchistanda Al-jsahili cephesindeki muharebeler 
ma!'lların Vnrşovaya doğru iler- bilhassa şiddetlidir. 
leyişi durdurulmuştur. Polonyalılar için en ciddi teh-

• Slornb:) uıl.ı n '.\lıl('n rı<;t:ı na ge
len kaçakl..ırın ndcdi hnlcn GOOO i 
Rcçmiştir. Bu firarlar Brotisla\a 
hükiınıcllni <·nrlişl'~<' düşürmcğc 
"·1~l:ııu15 'c Slo' .ık lıuklımcti tccl
lıırıcr nlmışlır. Gelenler :ırıısıııda 
hir ~·ok J\Jm,ın \'C SIO\'akJ:ır d:ı 
"Orll ır. 

Polonyndaki Alman kuvvetleri did. şimal ve ccnupdaki hücum. 
adetçe kahir faikiyetlcrine raf; tardır. Malum olduğu üzere Al
mcn ricale mecbur kaldıkları şu man stratejisi, müessisi olan 
anda doğu çemberi muhasamatın Stein, Clauzevitz ve Moltekedcn
başlangıeındaki 1300 kilometre· beri Kan (Cannes) muharebesin
den 700 kilometreye inmiş julu· ·den yani ilerleyen iki cenahtan 

• Fnııısız lııırici~c n:ııırı Donı:, 
lli.ın P:ıpnnın muıne sili ile Fr:ınsn-
1'ın Mndrit bih iik elçisi m:ıre5:ıl 
Pct:ıini ve harirh c cndimenl reisi 
ııı~ııeri knlıul cl~ıiştir. 

• f ngiltcredckl A nısturyalılnr 
"Oınftcsi, A\•ustur~:ının Alınnnyoyıı 
;lhakını l:ınııııı~nn Anıo;lur~ :ılıl:ırı 
11t:ıllcrcdc tem il clmck üzere hir 
~ra kornilc~l teşkil etmişlerdir. 

1 
U komile, Arnstur~·ıılıl:ınn lngi· 

1l hnrp scr\"hlcrintle lesril..i nıc· 
Sai~iııi temin c\lhcceklir~ 

• Fransız lın;, ekili I>alnd:rc cltıı 
Gcnrrnl Garnl'lini Ye Fransanın Ro· 
tııo büyük elçisi Fr:ınçois J>oncel' 
lu k:ıhul ctınlşlir • 

• Fran ada teşkil eclılecck Çek 
a:anmn 50 bin ki~idcn mürekkep 
0 acağı anlaşılmı., tır. 
t • Göringin nutkunun D,N.B. 
iirafından neşredilen metnile rad
~Ocfa dinlenen hakilri metin ara
dın~~ fark olduğu ve nutkun şim
a 1kı ıhtilafa kan ,mağı lüzumlu 
ddettikleri takdirde Yugoı:.lavva· 
~ -ve Romanyayı tehdit eden par 
~lannrn çok zayıflatılmı5 bulun
Uf u oğrcnilmiştir . 

ıı uyor. En mühim hadise Varı;;o
vanın kapılarına dayanan Alman 
motörlii kıtaatının ricatleridir. 

Alman radyosu, Alman başku 
mandanlğının Lehlilerin topçu a· 
teşi karşısında Alman kıtaatını 

Varşovadan ve civanndan geri 
çekmeğe karar verdiğini bildir 
mek ~uretiyle tevilli bir tekzipte 
bulunmağa mecbur kalmıştır. Fa 
kat hakikat şudur ki; Alman mo
torlü kıtaları hiç bir zaman Var. 
şova civar mahallelerini geçeme
miş, Leh kuvvetlerinin muzaffe
rane mukabil hücumlan önünde 
geri çekilmeğe mecbur kalmışlar. 
dır. 

Varşovalıların şiddetli müda
faası yalnız hücumları kırmakla 

kalmamış, ayııı zamanda topçu 
ateşi sayesinde mütearr:izı püs
kiirtmüştür. 

Şehrin bütün halkı müdafaaya 
iştirak etmektedir. Varşova işçi
leri tarafından teşkil edilen ta
burlar muharebede en mühim ro. 
1ü oynamıştır. Kadınlar askerlere 
yiyecek ve içecek nakli için ilk 
hatlara kadar gitmektedir. 

• 1111 .. ••••• Polon.yalıların mukavemeti or-

,. ---· 1 La VistUlde ve San neh ri üzerin-

L A ..... LEd de artmaktadır. Polonyn büti.in e kuvvetler ini henüz harbe sokmuş 
değildir. 

Perıembc akıanundan 
itibaren 

P.1EŞHUR FERNANDEL'in 
Son vaziyet 

~n d 
1
. . Lehistanda son askeri vaziyet 

ert ı ınsanları bile kah. d 
kah.adan ag~latacak en güzel şu ur: 

Muhasamatın onuncu ·· ·· k-filmi gunu a 
şamı Polonyalıların çıkıntısı Var 

zam bir kavis teşki l etmekte jdi. 

Devri a 1 em ! ~u kavsin üst k~lu Suvalkicle do· 
...... .._______ gu Prusyası ve Lıtvanya hudud un 

'f' 
1 
da ve alt kolu <la San nehriı.in 

l 
....... _______ .. .i;' 

ilavesilc orta Vistiil vadisindedir. 
~İ?':liye kadar çevrilen Tarzan 700 kilometreden fazla iııkiı:;afı 
1lıınlerinden bambaşka bir olan bu muazzam cephe üzerinde 

l'tıcvzuda yapılan mevsimin Polonya kıtaatı Bug'un, Vistülün 
en. büyük ve yeni filmi ve San'm batı şimalinde her ta· 

Tarza n Adası 
rafta, yani müdafaa hatlarının i-
lerisinde muharebe ediyor. En 
şimalde, Svalki bölgesinde, B ug 

ıs kısım tekmili birden. Baş- ve Yistülün birleştiği yerdeki 
rollerde : HERMAN müsellesin merkezinde, Serok ile 
BRi X _MALA Modlin ve Varşova etrafında vr 

~· .. • ~-''-l'1f'~ , en cenupta da San nehrinin sol 

'" L ·~ -~ i ,):;-;;:~ ~ . :- • J 

~1!\ATARZAN ~~~ ~ 
~~!4 O ASI~ 

tr -

la&ıı L"k• , oa ır onnanların heye. 
oanlı maocralan 

VA~DN 
lnatinelerdcn itibaren 

ALKAZAR 
~· 1;aıasındıt BASLIYOR 

düşmanı ihata sisteminden mül
hem olmuştur. Alman askeri şef. 
}erinin böyle bir manevra yap
mak istedikleri anlaııılıyor. Fa-

kat, bu iki muharebe cephesinde 
de, başka başka sebeblerden ol
makla beraber, bilhassa çetin bir 
arazi ile karşılaşmaktadırlar. 

Şimalde Suvalki bölgesi bir 
orman ve göl bölgesidir. Biya. 
Jistock şehrini ihtiva eden daha 
doğu:la geniş Augustov ormanı 

yayılmakta ve nihayet onun da 
doğusunda Avrupanın en bü. 

yük ormanı olan Bialovicz bu
lunmaktadır. Bu ormanda hala 
yabani öküz sürüleri yaşamak. 

tadır. 

Bu ormanlık ve bataklık böL 
geler , doğu cephesinde Alman 
or.dularınrn kuvvetini teş!dl e
ıden motörlü kıtaların toptan 
kullamlmasma pekaz müsaittir. 

En cenupta bulunan bölge ise 
Karpatların ilk kolları bulunan 
dağlık bir bölgedir. Bu dağ kol. 
larının umumi istikameti, Vistü. 
le akan bir çok çaylarla Ropa, 

Vistoka, Vistok ve San nehrine 
akan Oslavanın iki cihetlerinden 
şimal - cenup istikametidir. Bü. 

tün "·ı arazi parçaları , tepeler ve 
sular Slovak denilen Alman 
ordusunun yürüyüş mihverine , 
amuttur. San suyundan evvel 
her arazi parçası Prezemyl is. 
tihkamlarına dayanan Polonya 
kıtaatının şiddetli bir geciktir • 
me mukavemetine imkan verebi
lir. 

Romanya hududuna doğru 

Gelen haberlerden Alman or. 
dusu bilhassa ce.nubi Lchistanda 
ilerleyerek Lehistanla Romanya 
arasındaki irtibatı kesmek iste. 
tedikleri anlaşılmaktadır. Alman 
lar böylece ayni zamanda Sov
yet Rusya ile teması temin ve 
iptidai mad:le el.de etmek gaye. 
~ini gütmektedirler. 

Bu istikamette Alman ilerle. 
yişi karşısında Galiçya halkı ve \ 
bilhassa Museviler Romanyaya 
kaçmaktadırlar. 

metre murabbal ık 
arazi aldılar Lira kazanan 

32557 
3,000 Lira kazanan 

18321 

Paris, 12 - Fran ız - Alman 
hududunda Muharebe şiddetlen· 

miştir. Alman kıtalan dün ~ig· 
f rid hattındaki mevkilerinden çı
karak ilerlemış olan Fran ız kıta· 
larile süngü süngüye çarpışmış

lardır. Bu muharebe l\lerzig ile 
l\Iozel arasında cereyan etmiştir. 500 Lira kazananlar 

Fransızlar şimdiye kadar ı\1- 27550 18354 39060 32585 20285 
manyadan 50 kilometre murabbaı 2246 16143 12453 
arazi almışlardır. Fransızlar ya· 25660 21846 37953 34367 26461 
va~. fakat emin bir şekilde ilerle· 11554 24356 4483 5647 22461 

mektedirler. Bu ilerleyiş, şımdi- ı 7691 
ye kadar top ve mitralyoz ate.ıl.e 200 Lira kazananlar 
mukabele eden Almanları mevzı- 7100 36388 636 17007 1157 
!erinden çıkarak süngu hücumu- 30756 621 10756 19344 6231 
na geçmeğe icbar etmiştir. Fakat 24526 6286 11765 33221 6767 
bu teşebbüs de akim kalmıştır. l 22326 10305 5027 1822 22671 
Fransızlann ele geçirdikleri a- 39890 38360 33654 10736 2S22f3 

razide topçu için tarassut ma~alli 
teşkil edebilecek tepeler ,·ardır. 100 Lira kazananlar 
Fransızlar 20 kilometrelik bir 17912 32039 6555 34.460 146J 2 

cephe üzerinde harekatta bulun- 33300 20927' 39133 5373 21280 
maktadırlar. 10137 409 12674 25208 10300 

958 6559 13893 15601 32606 
4643 1470 20950 18056 

Bursanın kurtuluş 

bayramı 
23679 13360 24344 34605 21660 
30257 29010 3995 26610 2429 

Bursa, 11 (A.A.) - Bursn.nm 27869 28993 21239 35062 35821 
kurtuluş yıl dönümü bugün çok 21270 24 727 23218 
parlak tezahürat ve merasimle tc 
sit edilmiştir. 

- -o-----

Avrupadan dönen 
talebelerimizin 

vaziyetleri 
J\vrupadaki tahsillerini tamam· 
lıyamadan dönen talebelerimizin 
ünİ\'en;ite \eya yüksek mekteple
rimize de,·am edip tahsillerini ta
mamlıyabilmeleri için girecekleri 
mektep ve sınıfları tesbit etmek 
üzere üniver<:ite rektörli.ığünün 

riyaseti altında fakülte dekanları. 1 
yüksek muallim, yüksek iktısat 1 
ve tıcaret mektebi müdürleri, 
Avrupa talebe müfettişleri, yük
sek tedrisat şube mıidürü \ '<' mü
hendis mektebi mümessillerinin 
i~tirnkilc bir komisyon te~ckkül 

etmiştir. 

Gerek Fran~a. gerek Almanya 
ve gerek m:!mleketimizdeki tedris 
tarzları ,.e ders programları go
zönünde tutularak talebeden li
san öğrenmekte olanlar, tah:ıilc 

henüz başlamış bulunanlar, ihti
...a:; şubelerine geçmiş, tah ıllerını 
ikmal etmek veya doktora yap· 
mak üzere bulunanl,mn vaziyet· 
!eri ayrı ayrı tetkik edilecek ve 
ona göre girecekleri mektep ,.e sı

nıflar tcsbit edilecektir. 

50 Lira kazananlar 
9292 32975 7649 1468 21884 

33030 26528 14444 12639 2276 
37628 10388 38881 5241 25176 
12584 12546 3673 12994 27819 
16581 21431 7116 10520 23535 
1154G 32474 22810 32552 1:~575 

0932 7664 34825 7195 16058 1 
18702 322 10658 12845 12759 
16616 9271 25477 37269 7589 
22391 36590 4393 36563 7415 
26449 30104 8987 17447 21314 
15809 10274 15498 20573 104 
28184 11143 27651 7219 37607 
37054 16265 33251 33948 20638 
12592 26412 11517 32585 26139 
36299 35336 9991 30594 28568 
30304 21735 35769 24433 3582 
22697 22230 15255 14616 12853 
8262 29472 34610 25222 3048 

31045 5891 33515 12862 37466 
14340 32221 15692 3599 9436 
29909 25491 7673 36877 182 
35804 1404 3693 20802 32793 
23434 30977 36933 8104 20987 

5464 1173 5451 13328 11098 
29273 14396 25962 19618 18832 
8065 14536 13886 8897 27326 

34033 1998 1350 13035 36980 
29669 63693 21817 28389 29999 
28017 24343 25604 23641 37264 
39126 25669 39681 9575 38271 
21509 9230 24257 28658 15794 

37187 25099 18585 33685 10690 
35663 2131 9181 

30 Lira kazananlar 
3627 16665 14640 8325 2493 

13438 21132 39792 29810 6G,ı 

35824 28094 19 4940 1580 
27989 29539. 5703 229-03 28797 
28797 22017 23408 38926 5231 
35274 8319 15979 24027 3:902 
8968 1767 29711 6269 1010 
4353 1119 2629 24972 17616 

18118 23938 21778 11648 1340~ 
1525 2028 1436 9756 62G5 

34648 3276 21024 31445 1104 
13318 22977 864 22980 234:> 
35420 30184 10682 15107 28630 
17328 7215 21879 6029 12ol 
37796 27806 14827 3524 2605~ 
36101 26666 23367 37430 1191 

5852 25004 3Q282 14017 33bJ 

34408 14411 38030 6707 16783 
1388 6222 11634 35508 17911 

28i62 34893 4824 14388 31540 
36710 32991 28288 19568 922 
15024 28945 3S490 0673 36289 
39855 9160 39761 15564 198ıJ 
6732 9752 21514 3975 3330 

37834 5178 9349 4128 15~1~ 
19154 19954 38172 38231 71~2 

25034 38710 3031 30783 7913 
8316 2260lJ 18544 18481 467u 

13160 16297 29432 1583 2JJ8l 
24963 16528 34509 4981 890..! 
31616 9023 28703 17784 78~)} 

15363 3981 31352 4272 336~0 
27342 29520 21978 39670 621G 
19632 33991 18711 89S 720t1 
15176 37173 37313 11120 1G7 ... l 
26062 168 31996 9638 - . . 
26341 37214 37646 21760 15~1 ~ 
27235 5576 27456 6357 238 :; 
10919 15926 31247 10000 19170 
14120 32359 11872 19310 2191:-ı 

37927 8760 23799 39218 118bl 
11565 17127 32078 21876 3'17J3 
33203 30155 8381 20217 113.); 
32859 6611 7300 29698 15210 
7480 28173 15130 28709 16011 

37987 1641 27792 15358 2038J 
7034 17788 195 1619 1353~ 

17722 
t 

Karadenizde görülen 
esrarengiz cisim! 

Evvelki gün limanımı~dan 
Köstenceye hareket eden Macar 
bandıralı Sezeged vapuı u Buı 
gaz açıklarında denizde sahih b:r 
cisme rastlamıs ve bunu telsizle 
limana haber ·vermistir. Cisim 
Boğaza doğru sürüklenınis ve 
dün bu civarda görülmüştür. 

ihtiyatlı davranmalan kap· 
tanlara bil:lirilmiştir. Cismin 
mahiyeti meçhuldür. 

Vapurların sonbahar 
tarifeleri 

Adalar, Anadolu vakası v~ 
Yı.lova iskeleleri arasındaki 
sonbahar tarifelerinin tatbiki. 
ne 15 eylCılde başlanacaktır. 

Karadeniz, Marmara ve Akde-
niz kı~ tarifeleri bir tf5riniev,·el
de tatbik edilecektir. Bilha a 
Karadenize haftada bir po ta i~a
\'C edilecektir. 

Varidat umum müdürü 
Maliye Vekaleti Varidat U

mum Mudürü İsmail Hakkı Bur 
sadan şehrimize gelmiştir. 

ZAY1 
3808 numaralı cüzdan ile Kn 

dıköy emvalinden almaktn oldu
ğum maaş beratimi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan csk i .i. 
nin hükmü yoktur 
Bostancı vükela caddesi 15 ntı 

marada eczacı kaymakam mii 
tclrnidi Ali Eren 

Maceradan 
~aceraya 

romanrmrzı yazımmn ~c-ltl ~ 

fundan koyamadık. ~j(IJ 

1 .. -- il b 



~aşvekD il n <dl ün klUı nut ku Bugünkü " Semplon ,, yolcuları 

1-iirl<:iy~ bu"iiinkü Milletler G~miyetine Müzahere1 
har binharicindedir Kongresı murahhaslarımız 

Fransız kuvvetleri 
Sarbruka yaklaştı 

( IJa§larn/ı 1 incide) mıyan şehir \·e kasabalan da bofl1 

Almış olduğumuz askeri tedbir ler
ancak i ıtiyati tedbirlerdır 

Ankara, 12 - Uu) uk Millet ~h:c
li<.i dün ictim:ıfarına hnşlamıştır. 
Celse :ıı;ılınc:ı reİ!:, "soz Bnşveki
lindır,, demiş 'e Brı5' ekil Dr. He
fik Saydam kürsü) c gelerek ı;ok 
mülıım bir nutuk sö)lemiştir. 

Baş' ekıl nutkunda ezdim le şun
ları ı;Ö) lemişlır: 
"- l\luhterem orkud:ışl:ırım, 
lki ıı~Jık lıir•tıılll de,·rcsindcıı 

'e ınünlchiplerinizle ~:ıkıııuan ıe
ınn~Lan sonra, verdiğiniz karar 
veçhıle bugiııı ıoıılanınanız, hii· 
kCımctiniz için çok ferahlı ve ken· 
<lisine kun et \erecek hır lıfıdisc
dir. Hepinizi lıürınetle seliıınlarım. 
(alkışlar) 

Bu iki ay içinde A Hupa 'azi) e· 
tinde vukııa ı;;clcn elim ıı:uliseler 

malümunuzdur. A) lıırdıınberi sul
hu muhafaza için yapıl:ın bütün 
teşebbüsJcr maalesef rııiı<•lıet bir 
neticeye \"ıırınamış, emri\ aki olun
ca) a kadar bertaraf ed ilcceğlnı ü· 
mit etmekten hali kalmadığımız 

h:ırp )Jaşlamıştır. 1'millerimizin ta· 
lıakkuk edememesinden hepimiz 
muztaribiz. 

Türkiye cumhuriyetinin siyaseti, 
hu son zamanların mühim vcknyii 
içinde, ayni istikameti muhafaza 
etmiş, ayni teyakkuz ''c dikk:ılle 
muntnzar inkişafını takip e.} !emiş
tir. 

Muharip taraClarla münaselıelle· 
rimıı: nonnaldir ve lıcynclmilel 
münasebet kaidelerine uygundur. 
Alm:ın.}a He aramızda doğrudan 

dol:ruyn bir siyası ilıliliıf me\·zuu 
.} oktur. Polonya ile münnselıelleri
miz ise hemen daima arızasız ye 
dostane olmuştur. İngiltere YC 

Fransa ile mnllıınunuz olan muay
yen e-;nslarcla menfaat iştirakimiz 
ve müşterek telt'ıkkilerimlı. vardır. 
nu memleketler ile müzakeresine 
lı:ışl:ıdı~ımız nihai ruahedelcrin 
en dostane bir lı:ıvn içinde görü· 
şülmcsi devam etmektedir. 

Aziz arknd:ışl:ırım, 

nıı: bugünku harbin haricinde
.} iz. Bu harbin memleketimize bu
laşacak inkişaflar göslcnnenıesini 

temenni ediyoruz. Memleketimizin 
Jı:ızı .}erlerinde almış olduğumuz 
a'ikerl ledbirler, ancak ihtiyat tcd· 
birlcridir. 

Arkadaşlarım, 

Komşumuz So,·yct ittihadı ile 
münaseb:ıtımız dostanedir ve dos
tane knlacoktır. (Br:n·o sesleri, al
kışl:ır). Aliika \•e rabıt:ılorımızd:ı 

hır clcği5iJ,1ik ~oklur. Teıııasl:ırımız 

'e mutat olan fikir te:ıtileriıniz her 
z ımınki gibi samimidir. 

Harici siynsetimiziıı diğer un· 
!Surları, son defnki m:ınızatımdaıı 
beri, size arzedilecek bir lebeddiil, 
gostermemişlcr<li r. 
Hakkından emin olan milletimiz 

hakka ve kuvYeline d:ıynnaıı polı
likasındn siıkünln, şuurln ve le· 
.}akkuzla l ürümekte <levnm ede· 
ceklir. (Brü\'O sesleri, nlkışlar). 

Muhterem arkndaşlarun, 
Memleketimizde memnuniyete 

değer hır sukun rne' cultur. Jiı.11-
kımız, huwr ve emniyet içiıııle iş 
'c giı~·Icrilc rueşguldur. 'l'ürkiHde 
ınzıbat ve asayiş, hi~·blr ntedeni 
memleketten daha zn)ıf değıldir. 
Mılletimiz, be) nclnıilel buhranın 
inkişafını \ek:ır ve metnnellc takip 
edi)or. Milli Şefe, l üksek ıneclıse 
bağlılığı \ e iliınadınızla rniılı.:ıhi o· 
Jan hukCımelinıze karşı ilım:ıılı H
tıhar \ e lıatı:ı gurur \erecek dere
ccdedır. (Bra\ o se~leri, nlkışlor) 

ln~anlığ.ı arız ol.ın 'e iııkışnf ser· 
rıle de,•:ım müddeti, 1..ılıribatının 
derecesi lıuı:;ünden kestirilcnı hen 
hu) uk lıulıron karşmııdo, milleti· 
miz. h•in en isnlıetli hareket lnrzı
ııın ilıthnr cdıldığiııe ''c lıund:ııı 
sonra d.ı lıu l old.ı -şuurlu lıir suret
te yüriineceğine herkesi 1 inandığı· 
nı gonnekle km ,·et 'e in-;iroh duy
ın:ıkta) ız ... (llr:ı \o sesleri). 

Başvekil lıunrl:m sonra sözü bn· 
rem kanununun ıatbik:ıtınn S<'Iİr· 
miş, hu kanunun lathik:ılından 
maddeten muteessir olan 'alan-
da.,hrın :ıı: olnıam:ıo;ına r:ı~ıneıı 

ahikndarl:ırın bu kanunu sıikiınetle, 
halin 'icdnııt bir mt'mnuııiyet , e 
inşirahla kar~ılndıklarını o' lem is 
tir. 
., •• ,~ ...._ ... ~ n1l\"eli· 

mlıd ıl!! ıınlnllJl\lnn c;onrıı ıhlikiır 
tcşelıhli~le·indı'1 h:ıh~ctmiş 'c -şo) • 
c. de.mı Ur: 

•'- M..ızide hepimizin ş:ıhıdi ol· 
dııf;umuı 'ukuatın tekerrürüne hr
s.ıt 'c lnıkıiıı vcrilıni) ccı·ktlr. 

.. ilr:I\ o seslcrı, ıılkışl.ır), ~imdiden 
idari ve k:ınuni lıiiliin tccllıirlere 
ıııür,ıcoal edılıııış olııı:ıkla lıeraher, 

bu lııı!imt.ıki ıııe\ mulııııızın ikmal 
ve lakvi) csı l.izıın gelc.lıği ııeliccsi-

ı ne de '.ırdık. llu nıakı;:ıl la iki kn· 
ııun l:i) ilı,ısı lıugüıılerde ) iiksek 
lıuzurıınuu t.ıktlıın olıııı:ıc:ıktır.,, 

Başvekıl ıııülcukılıcıı dcnıişlır 

kı: 
•·- Bır kısmı \'tıl.-ıııdnşlar lıu a· 

l ııı lıa~ıntln ııw' duallarmı gcrı al· 
ıııak ıı:ın bankalara ıııurae:ıatıı hn~
lııdılar. ~le\ dualın ı:ekilnıc lı:ırc

kelı se~eıı h:ıltn şa)anı ilım.ıl ol
Jlll) acak bir nı,.'ııllc ıkcn, uc durl 
gıiııdcnlıcrı c' 'cliı dursuııl.ı~ıııış 

muteal.ılıcn tl\'akkufn )akın lıır 
ın.ınzara gu:.temıeklc 

tur. 
lıuluıııııuş-

\ ataııd:ışların hankal,ırııııızdaki 

ıııcvdu:ılları h:ıkkıııda erıdi~l') c 
dıi~ıııelcrı İ\"lll lıiı;lıır cıdtli :ı,clıclı 

~ oklur. llaııkııl;ınınız şııııdi) e ka
<l:ır nıuhıcıır vesilelerle lıiiıı~ cJcri· 
nin saslarnlığıııı islıııt elliklcrı gi· 
lıJ, halen de lıütiin tıılcpleri karşı· 
l.ıy:ılıilecek bir durumdadırlar. 

\":ıdcli nıe' lııatın dahi iade ine de
vam olunması lıunuıı en ) eni ve 
barız delılini teşkil eder. 

Huklımetiniz, mevduatın çekil· 
me harekeli knrşısıııdıı, luleı> edı· 
lenin herh:ılde iade olunmasını en 
doğru lıir :rol olurnk lrnlıul elmiş 

Ye bu hususla ic:ıbcden terlihatı 

almıştır.,, (Bravo se !eri, alkışlar) 
Zirai islih!S:ıl '·nziyetiınizin iyi 

\"e mevcudun yıllık ihtiyacın fıs· 

tünde olduğunu lelıarü" eıtircn 

başvekil sözlcriııc şoyle deYam el· 
mişlir: 

"- Bu itibarla yiyim ,.e Sİ) im 
maddeleri üzerinde hiçbir endişe
ye mahal yoktur. Bazı .ı;ıdn 'e ip
tidai maddelerinin ihracı lıususuıı
da son znmnnlarda yapılıın tnk) i· 
dal, znnırel icabı değil, ihtiyat 
tedbiri dır • 

Ayni mülahaza ile istihs.ıli ek
siltmemek, bil:ılds arllırınnk i\·in 
ic:ıbeden butüıı tedbirleri de nlmnk 
:rol un dayız.,. 

Hadiselerin 
tefsiri 
Türkıyenin vaziyeti 

( Baştaro/ı 1 incide) 
mak azmindedir; ancak bugün. 
kü harbin inkişaflarını da dikkat
le takib ediyor. Çünkü, bilhassa 
Akdenizde ve Balkanlarda sulhün 
muhafazası bakımından bir ta
kım taahhüdlerimiz olduğu gibi, 
bir takını tnahhüdler üzerind.:? 
de müzakerelerde bulunmaktadır. 
Bu itibarla, Ti.irkiye bugi.inkü Av· 
rupa harbi önünde bitaraf değil 
fakat, sadece lıarb harici vaziyet· 
tedir. 

Türkiyenin vazifesi yalnız ken
di hududlarına her hangi bir te
cavüz olduğu zaıııan silah ile mü. 
dafaa etmekten ibaret olsaydı. 
hiç şüphe yok ki, sadece Türkiye
nin bitaraflığını ilan edecekti. FE.
kat belki bir gi.iıı milli hududları. 
ırız har icinde müdafaa olunacak 
sulh meselelerimiz de meydana 
çıkabilir. 

Türk-Yunan ittifakı, Balkan 
antantı vardır. Sonra, Fransa ve 
lngiltere ile koı~uşınalarıınızııı de· 
vaın ettiği ınal(ıındur. Onu:ı içh
dir ki Başvekilin nutkunda bu· 
günkü hadiselerden bahsedilir
ken: 

'·Bu harbin, ıııenıleketinıize bu. 
laşacak bir istikamette inkişaf et
memesini temenni ediyoruz." den
miştir. 

Aziz Milli Şef ismet lııönü'niin 
direktiflerinden kuvvet alan hü-

bu sabah döndüler 
da 20 kilomctdik bir cephe üze
rinde de ciddi tcrakkiler elde cclil
mcktcdir. Sarın şark tarafı de
mek, ·ar nehri ile Bliffe ismin
deki ayal?ı ara.ında Cucminesdc 
dahil olmak üzere Sar arazisinin 
şimal kı::ımı demektir. Bu urctle 
Fransız kıtalarının ilerleyişi. git
tikçe daha mahsus bir surette 
Sarrcbruckc yaklaşmaktadır. Bu 
yaklaşı~. Sar nehrine akan Rosel· 
le ırmağının iki sahilinden. yani 
gerek ~arki gerek cenubu garhi
den 'ukua gelmektedir. Almanla
rın mukavemet hatlarını Sarreb
ruckün öte tarafına ~eçirmelcri 

günü muhakkak ki çok • kındır. 

Dugünkü semplon ekspresi, 
isviçrenin muhariplere hudut • 
!arını kapattığı gündenberi ilk 
defa olarak bu memlekete de uğ
rayarak gelmiştir . 

Böylece semplon ekspresi nor 
mal bir şekil almış oluyor . 

Cenevrede toplanacak Millet. 
ler Cemiyetine müzaheret birli. 
ğ; kongresine iştirak için bir 
müddet evvel Avrupaya gid:n 
Ordu meb'usu Ahmet lhsan ve 
Bilecik mebusu general Besim 
Ömer bu trenle memleketimize 
dönmüşlc11dir. 

M ebuslarımızın izahatına gö· 
re, harbin başlaması üzerine 
memlekete dönmek istemişler, 

fakat İtalya yolunu o vakit cm. 
niyetli bulmadıkları için vaziye. 
tin aydınlanmasını beklemeğe 

karar vermişlerdir. Fakat bu sı
rada isviçrenin hudutları ka. 
panmış, mebuslar bir hafta ka. 
dar orada kalmağa mecbur ol· 
mu§lar, nihayet, hudutlar açı. 

lınca yola çıkmışlarıdır. 

Ahmet İhsan muharririmize 
şunları söylemiştir: 

"- Milletler Cemiyetine mü. 
zaheret birliği kongresi, merkez: 
heyetinin karariyle, bugünkü 
şartlar altında toplanması mu
vafık görülmiyerek tehir edil. 
miştir. Zaten harbe giren millet. 
!erin murahhasları da gelmemiş
lerdi. 

Memleketime dönerken yol -
krda b»'. takım güçlüklerle kar. 
şılasacağrmızı şanıyorduk. Hal· 
buki sulh zamanındakinden da. 
ha iyi şeki•de geldik. Her taraf. 
ta iyi muamele gördiik. Bilhassa 
1talyada nezaket ve sempati ile 
karşılaııdık. Bunu memnuniyetle 
ifade etmek isterim. İtalyanlar, 
Türk dostluğuna çok ehemmiyet 
verdiklerini söylüyorlar. ital • 
yanlar harbe girmek istemiyor. 
lar. Bu kanaat gün.den güne kuv 
vetleniyor. Ben de İtalyanların. 

kendi menfaatleri icabı olarak 

sonuna kadar harpetmiycceklcri
ni umuyorum. 

İsviçre. huıdutlarının her han. 
gi bir tarafından bir tecavüz. 
ihtimaline karşı son derece mü. 
teyakkız bir vaziyettedir. Ne 
Fransa, ne Almanya hudutları -
nın geçilmesine imkan bırakmı. 
yacak müthiş tertibat alınmıştır. 

Köprüler, şimendifer yolları, 

ve diğer geçitlerin altına yapı. 

lc..n beton mahzenlere dinamit 
konulmuştur. Bir düşman te
cavüzü olursa bu dinamitler a. 
teşlenerek bütün geçit yerleri üç 
saat içinde berhava e:iilecektir. 
İsviçre kat'i surette bitaraflığı. 

nı muhafazaya karar vermiştir. 

Kanaat, Polonya ezilse de ne
ticede harbi sulh cephesinin ka. 
zanacağı merkezindedir. Benim 
kanaatime göre, harp ya üç ay. 
da bitecek, yahut ekonomik bir 
şekil alarak senelerce sürecektir. 
Şimdilik bizim harbe girmemizi 
icap ettirecek bir vaziyet yoktur. 
Avrupadaki temaslarımda bü
tün milletleri harbe aleyhtar gör. 
düm. İngilizlerin tayyarelerle 
Almanyaya attıkları beyanna. 

meleri, bilhassa Alman milletinin 
bugünkü vaziyetten mes'ul ol· 
ma:lığı yolundaki sözlerin AL 
manlar üzerine müessir olacağı. 
na şüphe etmiyorum. 

Avrupanın her tarafında ol
ıduğu gibi İsviçrede'de Türkiye 
hakkında büyük sevgi tezahür • 
]erine şahit oldum. Bunun en 
son delili bizim isviçrede bu. 
lundu,ğumuz sırada hiç bir tesiri 
miz olmadan doğrudan doğruya 
İsviçre san 'at karlar ve tüccarlar 
cemiyeti tarafından Türkiyeye 
dair tertip olunan mühim bir 
konferanstır. 

Bu münasebetle memleketimiz 
hakkında esaslı izahat verilmi§, 
milletir;izin kısa bir zamanda 
gösterdiği büyük varlık, terak. 
id hamleleri, inkıHip hareketleri 
tebarüz ettirilmiş ve projeksi-
yonla gösterilmiştir . 

Leh tebliği 
Varşova, 12 (A.A.) - Po. 

lonya genel kurmayının telsizle 
11 eylül saat 22.20 de neşretti. 
ği 11 numaralı tebliğ: 
Düşman hava kuvvetleı-i faa

aliyetine devam cıderek kıtalan, 
münakale hatlarını, şehirleri ve 
yollar üzerindeki sivil halkı 

bombardıman etmiştir. 

Suvalki mıntakasında vaziyet 
te deği~iklik yoktur. Narevde 
Lomza mıntakasmda ve Bug ü . 
zerinde, kıtalarıınız. çok mühim 
miktarda motörlü ve zırhlı kuv. 
vctler kullanan düşmanla ştd· 

detli çarpışmalar yapmaktadır .. 
Modlin önünde vaziyet aynidir. 

Varşova civarındaki çarpış -
malarda, hükumet merkezinin 
kahraman müdafileri, .düşmanın 

hücumlarını kırmışlar ve geri 
püskürtmüşleıi:lir. Kutno mın. 

takasında, şarka doğru ilerliyen 
fırkalar, kanlı çarpışmalar 

yapmaktaaır. San hattı üzerinde 
de çarpışmalar devam etmekte• 
dir • 

Leh müdafaa hatlarını 
yaramadılar 
VarşO\'a, 12 (A.A.) - Polonya 

ajansı, saat 23 de telsizle Varşo
va radyo:ıundan askeri \'aziyet 
hakkında a5ağıdaki mütemmim 
malumatı vermiştir: 

Çek mültecileri 

ı\lman km ,·etlerinin Narev \"C 

Bug üzerindeki Polonya müdafaa 
hatlarını yarmak için bütün tc· 
şcbbü~leri kırılmı~ \'e aldm kal
mıştır. 

Var~ova müdafaası kumandan· 
lığının verdi~i malUınata göre, 
hükumet merkezine yapılan Al· 
man hava hücumları e na mda, 
dü5man tayyarelerinin yüzde yir· 
mi kadan düşürülmüştür. 

Almanya, Polonyaya karşı 1 
harp açtıktan sonra binlerce Çek 
genci Çekoslovakyadan kaçarak 
Romanya, Yugoslavya ve Yu
nanistana iltica etmişlerdir. 

Son günlerde bu firarlar pek 
çoğalmış, 100.000 i geçmiştir. 

Bu gençler.den 13 kişilik bir 
kafile kumandanlariylc birlikte 
bugünkü konvan:>iyonel treniyle 
Yugoslavyadan şehrimize gel. 
miştir. 

Kafile henüz bakaloryasını ver 
memiş pek genç lise mezunları 
ile ünüversitelilerden mürekkep
tir. Hepsi sivil giyinmişlerdir. O. 
muzlarında yiyecek çantaları 

vardır. Kumandanları izci kıya
fetlidir. Bu gençler kendilerile 
görüşen bir muharririmize şun

ları söylemişler<lir. 

- Harp başladıktan sonra Al. 
manların tazyikleri tahammül e. 
dilmez bir şekil almıştır. Böyle 
esaret ve açlık altın':la kalmak -
tansa vatanımız icin çarpışarak 
ölme~c karar verdik. Başımızda 
bulunan kumandana Fransadaki 
Çek kjiyonuna gönüllü olarak 
kabul edilmekliğimiz için müra. 
caat ettik. Buradan Fransaya gi. 
deceğiz. Fakat ne zaman .ve 
hangi yoldan gideceğimiz he
nüz belli değildir. Trenle yolu. 
muza devama imkan yoktur. 
Çünkü İtalyadan geçmek istcn:ıi· 

binlerce Çek genci kaçmışlar. 

1dır. Bunlarla beraber eski bir 
çok muharipler ve kumandan -
!ar da Almanyadan çıkmıığa mu 
vaffak olmuşlardır. 

Bunların hepsi diişmana kar. 
şı koymak için gönüllü yazılarak 
teşkilatlaııdırılacaklardır. Ne
ticede Çekoslovakyanın istik • 
lalini kurtaracağımıza imanımız 

vardır. Diğer kaçanlar lda ya
kında bize iltihak edeceklerdir ... 
Şehrimize gelen Çekler .Fran<;a 

için 'ize edilmi5 muntazam pa.:;a
portla seyahat ediyorlar. Buradan 
transit olarak geçmcktcclirler. 

Bugünlerde Suriye yoluyla 
Fran,aya gitmeleri ihtimali \"ar

dır. 

Almanyadan firarları çok mü-ş· 
l;ül şartlar altında olmac:ına, yol
larda fevkalade güçlük, heyecan. 
sefalet \"C r~tırab çekmelerine rağ
men yorgunluklarını ba tıran so
ğukkanlılıklarını muhafaza C'Cii· 
rorlarve giinüllil yazılmak imkfı
nını buldukları için memnun gii· 
rünüyorlar. 

Tayyare bombardımanları 
Lublin, 12 (A.A.) - Polonya 

radyo unun ~ece, a~kcri harekat 
hakkında \·erdi~i mütemmim ma
lumata göre, Luck 5(!hri, 11 eylUl
de saat 5.30. 6, 16 \'C 18 de olmak 
üzere dört kere bombardıman e
dilmi~tir. 

Alman hava kuwetleri, Lublin· 
de ciddi ha;arlara şebebiyet Yer
miştir. Tarihi kule ile diğer meş· 
hur bazı binalar yıkılmıştır. Al
man tayyareleri, Brzesc, Koveo, 
Zamose ve Sied!ce gibi hiçbir as· 
keri mahiyeti \'e ehemmiyeti ol-

Son Dakika 
Bu akşa ıık i nüsha

s ı ndan it·baren 

., 1939 Harbinin 
Çek gönüllüleri, beraberlerinde 

milli s.ızlarını da getinni~lcrdir. resim 1 e tar 1 h i ,. n i 
\'atan havalarını terennüm ede- ! 
rek Fransız konsolo!;lu~undan ha- 1 vermeğe 
reket emrini bekliyorlar. 

~i?er g~l;nlı-r başl ıyaca kt ı r. 
I· ran a hukumet banka...,mda 

staj gören Cumhuriyet merkez 
banka..;ı fCflcrindcn altı kişilik bir 
heyet bugi.inkü Konvan iyoncllc 

Takip ediniz! 

bardıman etmiştir. 

l\ 1ülteci sivil halkı taşıyan tren· 
!er de bombardımana tabi tutul· 

muştur. 

Bırçok Alman tayyareleri ınurct 
tebatının e ir edilmesi vakalatll,. 
da te bit edildiiti dbi, tayyarcc!· 
ler, henüz 17 yaşını geçmem•Ş 
genç çocuklardır. 

Alman hava kuvYetlcrinin btl· 

tün tahrikfıtma ra?!men. ordunuıı 
ve sivil halkın mane\•h·atı çol\ 
yüksektir. Polonya, yaln;z muzaf· . ar 
fer olmayı ve vatanı yeniden ım; 
etmeyi düşünmektedir. 

Zehirli paralar ! 
Paris; 12 - Lehistan ınent:~· 

•ddJB 
larıııdan verilen haberlerde ı 
edildiğine göre, Alman tayyarelC 
ri Varşova üzerine Leh banknot· 

ı;C 
lan atmışlardır. Bu paraların ı; 
birli oldu~u anlaşıldığından h31 

ikaz edilmiştir. • 
Mareşal Göringin Leh ccphcsı· 

ne gittiği Berlindcn gelen ha))el'• 

Icrclen anlaşılmaktadır. ~ 'I 
Hitler öleceğini söyleınıŞ 

Amstcrdam • 12 _ Berlindctl 
' ~~ 

gelen bazı kimselerin orada ç1.1 • 
emin menbalardan öğrencli~~crı 
kayJiyle söylediklerine go~· 
Hitler yakınlarına teşrinieV'·eı.be 
öleceğini söylemiştir. Bu ~~: • 
havadisi Barlinde nazi partisi 1 ~. 
ri gelenlerinden duyduklarını so)u·· 

··ıuıı1 
!emekte ve Hitlerin artık o .. '°" 
düşünmeğe başladığına en bU) ·r 
delilin son nutkunun adeta bl 
vasiyetname mahiyetinde otı:Jl•· 
sı t~şkil ettiğini ileri sUrme1'~: 
dirler. Malumdur ki Hitle_I" .

11 
nutkunda ölürse yerine Görınr 
geçeceğini söylemişti. . a 

Ayni zevata göre Hitıerın·ııı 
lümdcn bahsetmesi Nazi er1'• ıc· 
arasında Führerin sıhhati h• t· 
kında bir takım endişeler yar' 
mıf;tır. . it 
Diğer taraftan Nazi Jide~J\~i· 

bir suikasta maruz kalması iJı ıs 
maline karşı da tedbirler alı~J11 Jc 
lır. Bitlere gittiği yerlerde ç~I· 
verilmesi §iddctlc yasak ı:ı 
miştir. Alman radyosu bu ~<a!ae 
dün bir kaç defa ilan etmiştır· i· 

Almanyada rejimi muhafa.ta ~i 
çin idame edilen bir milyonlu1' ~1' 
yıısi ordu çok uyanık bulunm:il' 
emrini almıştır. Almanlardan ·ıe 
çoğunun İngiltere ve Fransa 

1 ıc 
hali harbclc olduklarını aJlC~-

ö<'t"C" Göringin son nutkundan ıı· 

dikleri anlaşılmaktadır. 

Romanyanın alıdıgı 

tedbirler e 
berJe! 

Paris, 12 - Gelen ha . ·ıı. 
·· R h""k" ti ıstı gore omanya u ume , . a 

·htl" 
bal hakkında bir kay.dı 1 te 
etmeksizin, bugünkü vaziyet 

·,til'· 
bitaraf olduğunu ilan etrnı )<C• 

Romanya ayni zamarJ:la '~ıa!ı 
ri tedbirler de almıştır. Sı ,. 
altında bir milyondan fazla a 

ıarı11· 
ker vardır. Hudut mrntaka al11İ• 
dan kadınlar ve çocuklar t de 
yesi edilmektedir. Bükref~e. etİ 
icabında sivil halkın tahtı)' 
için tedbirler alınmıştır · Jıll• 
Romanyanın Besarabya ·bİ 

du.dunda tahkimat yaptıgı gı d• 
Bulgar ve Macar hudu~tarı~,, 
lda askeri tedbirler aldıgı or· 
ber verilmektedir. Romanya. 

0111 • 
dusu Sovyet hududun.da . tel' 
yester nehri sahillerinde sıper 
kazmaktadır. ____.,, 
-------- ~ırı· 

mildUrlUr Emniyet sandığı 

den: . . r{lıtde 
Paşabahçc lncirli kÖ) d o 

Kaymakam bay Hamdi C\'ln eW 

turan :Muhassasatı Zatiye ~~iJ1' 
mcdi Bay Said 15-2.1939 ta i· 

.. ...atıl 
de sandığımıza bıraktıgı r- uı-
çin \'erilen 52929 numara!~ c ·re 
danı kaybettiğini söylc~i~tr·Jtii1' 
nisi verileceğinden eskısının 
mü olmıyacağı ilan olunur

7
.) 

~. ı. 2• ' 
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Hana kad;nları pişmiş gorı 1 eri 
parçalayıp taks1n1 ettıler 

l:ranaıar bir mesafeyi tarif et· 
llıek İçin ya: 
~ ..... Falan orman güneş kamına 
)~ıncere kadar \CrdeJir~ der. 
ahut da: · 

~' Yuz ağaç boyu uzaktadır ! 
r. 

l'ol-'a.kat küçük ~> ler ıçın ölçü 

1 
ktUr. Onlann uzunluklarını el· 

tt'( 
ıuLe tanf ederler. Rakamları da j 

'lilftır. 

\' lianaıarda bir el (3 ) demektir. l 
ti arını el 2 buçak. lki el IO. On 
G 1?0·. Y uı el 1000 ... 
t:ıe arıptır ki yerle gokün evlen 
lu ~rasimı olurken ay do~m1.1. 
b; • O cenubi Afrikaya mahsu:> 
ıı;-uk yağlımtrak ı;iıklı, kırmı
~ı ay .. Yani bu mera;:,im, kır· 
ta Ilı derili ayın gozlerı önünde 
Pıiınış oluyordu! 

~·\'erte gökun bu mera imi bit· 
~len sonra bu evlenmenin bah· 
·~ll"'" l::ıgı nimetlere sıra gelmiştı. 
~ \·vela butün Banalar rüzgii.r· 
~ayin meydanında baygın bay
llıı dalgalanan kızann1ş ve piş· 
deş •. et kokulannd:ın kafi derece· 

\ecde gelmişlerdi! 

~;aş kazanlarda garip kokulu 
lil ~har tüterek pişmiş otan go
~ <ıvruıarımn ne,şrettıkleri ra· 
Olan herhalde fena halde acıkmış 
llıit. lianaların ciğerlerine sin
~ı! Diğer taraftan hafif ateşte 
l'ııı ran en\'ai turlu yer hayvanla· 
Ilı ın kızarmış et kokuları meyda· 
~~~ta bir kebabçı dükkanına 

Unnüştü .. 
ı . 
~I\ defa Hanalardadır ki re· 
ttt kliçin sırf kadınların hizmet 
~~. erıni gördum. Ellerine uz.ın 
}-..ıı; dallan almış olan kadınlar 
~!eri dağıtmak için taş ka· 
~ 11atın \'e ate~lerin ba,.ma geç-
~ erdi. 

\' 1 

t\i ilkıa .\ vrupahlar ara ·ında bir 
İi:ı rı ~·eınek sofra ında e\ in erke· 
~ lrı hizmet etm:!si. kadının o· 
~~;sı biz~ ne kadar tuhaf ve ı 
~r .ırı~ ge!ir. Halbuki biz beyaz· ı 
~.lllnumiyctle kadına hizm~t e
~ı~. Buna rağmen yemek m~..,e-
lit rıe &elince iş hemen değişh•e· 
~· () vakit erkeğin hod.,~mhğı 
~tıaı hakim olur. 

\ tkek oturur. kadın hizmet e· 
~ Bu bize hiç de kadına hür· . 
~ Ve İtibarımızın az oldu~unu 
~ ~tmez. 
~ tıptir ki ı lanal~rda da bu 
~ ıı:et mera-:imi hemen hemen 
'IJ•I .. 
~C>nıarda da kadına, pek kızgın 
'<lt!arından dolayı pek çok iti· 
~:~rdır. Fakat onlar da yemek 
~lıJ 1rıdc, aynen bizim gibi .. Ka- ı 
~r ara hizmet ettirmekte hususi 
~ buluyorlar. 

Filhaktka Hana katlınları da 
bunu gayet r:nharct ve u ;t::ıiı!;:ia 
yapıyorlar. 

Kadın.arın ellerinckki sop:ıla· 

nn uçları Si\ ridır. Bununla be· 
raber Hana kadınlaı ımn taş ka· 1 

zanlarda biıtuıı bır halde pı.mış 
olan goril ya\TUlarını. hiç bıçak 
kullanmadan, yalnız bu ucu sıvn 
değneklerle ke.:;ıp parçalayabil· 
mc.cri, herkese oldukça mü avı 
et parçaları dağıtabilm~lcri şaşı
lacak mahan:tier<lendir. 

I lana kadıniarı bu etleri dağı
tırlarken tamanıile sıraya riayet 
etmek suretılc de adeta bir ne,·i 
tali adaleti gö termış oluyorlar. 

Gorilleri e\'Yclft bacaklarından 

ba~lıyarak parçalıyor ve sırayla 
ba~ma kadar bütün Yücudunu 
• 
mükemmel bir şekilde taksim edi· 
yorlardı. Hanalar da talilerine dü· 
şen taraflar:ı hiç ses çıkarmadan 

hemen kabul ediyorlardı! 

Fakat bir gorili pa~alayıp da· 
ğıtan kadınların buııa mukabil 
bir hakları \"ardı: Iler kadın. grr 
ril paiçalanıp dağıtılırken. arzu 
ettıği reri. arzu ve istediği mik
tarda kendine ayırabilirdi l 

Garip olan dığer ~ir cihet de 
bu kadınların kendilerine en zi· 
yade kemıkli taraflarını ayınna

larıdır. Zira Hana kadınları kc· 
mikleri uzun uzun yalamaya. he· 
le kemiklerin içindeki pişmiş ilik· 
lere bayılıyorlar. Taş kazanın ba
şında biiyük bir yaprağın ü:;tünc 
konularak sıcak sıcak. hi!'.sesine 
düşen parçayı alan l lana hemen 
yere çömelerek. ağzını ş~pırdata 

şapırdata biçare gorilin parı;a::.ını 
öyle müthiş bir iştiha ile yemeye 
başhyordu ki buna imrenmemek 
kabil değildi! Nitekim bir dakika 
sonra bana da gorilden, gayet bü· 
yük deniz istiridyelerinin kabuk· 
lan üstüne konmuş büyücek bir 
par~a sundular. 

Ben e\'Vela önümde dumanı tü· 
ten bu eti yemekten tiksindim. 
Fakat bir müddet tereddüt eltik· 
ten sonra, sırf goril etinin lezze· 
tini anlamak için tatmağa karar 
\'erdim. 
Etin bu kadar yumuşak oluşuna 
bu kadar mükemmel pişmiş ol
masına hayret ettim. Zira et ga· 
yet kolaylıkla kopmuş, elimde 
kalmıştı. 

Tereddütle ağzıma attım. Ga· 
yet güzel bir koku damağıma ya· 
yıldı. KU\'\·etli \'e sert adaleli go· 
rillerin etini bu kadar yumuşak 
bir hale koyduklarına. bilhassa 
bu iştiha verici kokuyu bu ete na· 
sıl wrdiklerine bir türlü akıl er
diremedim. 

( Dn•amı var) 

rr~~~~~~~A" 

}{ LA Y 
Cemiyeti Umumi erkezinden : 

de Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahval
~ C':Ub.ur eden hastalıklarla yn.pıJacak mücadelede ve biL 
. 3o. seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 

<\ t'el~ine yardrmcı sıfatile çalıştırılmak üzere tstanbulda 
itearayda ka.in 

~1l~l.ay Hastabakıci Hemşireler Mektebi 
1 
'h~lınde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 

~l :Slliııciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Mecca. 
0 lan bu kursa aşağıda yazılı §artlan haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, · 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az ilk mektep tahsili görmU.9 olmak. 

li l{aydcdilmek ve dersler hakkında malümat almak is. 
~~e~r yuknnda adresi yazılı mektebimize müracaat et. 
tlıdirler. 

\ ~ Şefik ruhlu ve hayır sever hem§irelerimizin bu insani 
~ hevesle koşacaklarma kaniiz. 

~ .......... ~~ ................. ~ 

TI A B F.: R - Akşam Postaı:;ı 

~tadyom idaresi taraf mdan 
dört kJup nrasmrta tertip edi. 
len gece maçlarının ikincisi 
dun akşam elektrik ıı;;ıklnrı al. 
tmcla ve oldukca fazla bir ka. 
labahk w.:yirci kütlesi önünde 
Galatasarny ile Şişli klüpleri 
arn.sıru:la oynandı. Neticede ra. 
kibindcn daha hakim oy:nıynn 
Galatasaray nıaçı l-0 kazan. 
mıştır. 

OYUN NASlL OLDU? 
Ovuna saat tnm 9 da hakem 

Adn:ı.n Akının ıdaresinde taş
landığı vakit iki takım da f~U 
kadrolarla karşı knJ·şıya gcL 
miı:J bulunuyorlardı: 

Galatasaray: Osman - Sn. 
lim (Yususn. Farlık - Celal, 
Enver. Yusııf ıTicdiiJ - BiL 
lcnt <Sar:ıfim). Buduri, Cemil, 
Eşfak. 8s.l2hattin. 

Şir-li : Annn.nak - Vliıstardi. 
İhsan - Martay&n. Nuba.r, 
Arşevik - Acop. Savaş, Sul. 
dur. l\1ikrop, Diran. 

:\ fiisabakaya Ga!atasaraym 
ortadan "a'Pb~ı çok seri ?ir a. 
kınla başlandı. 

10 uncu dakikada Galat.asa. 
rayiilann kale önllnde sebebi. 
yet verdikleri bir ceza vunı. 
şunu kaler.i Osmnn ~ii7.el bir 
ı::ckilde kıır·tardı. Yiıw Rişli sağ 
içinin u7..a~dardaıı attığı falso. 
lu bir r.ütii Galatasaray "<alcsi 
i~in tehlikeli oldu. 

12 nci d:ı.ldk~dan itibaren 
Şiı::liler ovun Uzcrinde daha ha
kim olmava başladılar. Fakat 
Salim ve Oe-=nıı.nın ~zel ovu. 
nu $işlilerc ~ol yanmak imka. 
nı vennivordu. Galatasaray 
m1ıhaci,.., leri bir tilrlii anlaşa.. 
mıvor. Bu sebenten oyun ilzc. 
rlnde miicssir de olamıyorlar. 
dı. ' 
GALATA~ARAYIN İLK GOT .. ü 

ag tıncu dakikada ortadan bir 1 
Ga lata..c;aray akrrunda Şişli 
kalesi önil karıştı. Bu arada 
Cemilin yerden nttı~ı sıkı şüt 
kalecinin nlanionunıı ra~en 
kaleye S?İl'<lrek Galntasarayı 
l-0 galin vazivetc P."etlrdi. Bu 
golle beraber oyun daha iki ta
rafta karşılıklı nkmlarla rnkip 
kaleleri tehdit cdivorlar. Bu 
arada Şic:ıli sa~~ Dira.nm en
fes bir şütü Galatasaray kale.. 

~(f?li(()f ""''"'~ . 
L ~taıı.B!JYM 

HABER'in Tarihi Romanı~ 
Yazan: RAHMi YACIZ 

-36-
Ta..bii artık mcvlevi taburunun 

hareketine lüzum kalmamışu. 

Tabur kumandanına. taburu ile 
birlikte İstanbulıı hareket etme
si bildirildi. Fakat Uşaklı mevlc
~·iler gitmek istemiyorlar, harbe 
iştirak etmek için ısrnr ediyor -
!ardı. Pa§ıı.nm müsaadcsilc 90 

kişi kadar bunlar ayn bir bölük 
halinde Şamda kal<lılar. Diğer _ 
leri i.'3C Medinodcn Muhtar 
dede ve arkada.~larilc birlikte 
döndUler. 

Sinan dede de Uşaklı mcvlcvi
lerc iltihnk etmişti. 
Diğer mcvlc\•Jcr !) haziran 

1915 de 101 gUnlUk Şam sefe -
rinden Haydarpaşaya döndillcr. 

UŞAK MEVLEV! 
BOLüCO!\'UN GAZASI 

sinin dirrklcrini yalıyaral• a. 
vuta gitti. 

Ovunun son da.kikalarmda 
iki taraf kalesi de birer tehli. 
ke atlattılar ve b!rinci c'!csrc 
bu ~ekilde 1-0 Galntasarayın 
galibiyf' tile ne+ icelend i . 

lKINCl DEVRE 
İkinci dc\Teye Galatasaray. 

lılar t(l 1 ı:tnılarmdn küçük bir 
değişiklik yanarak çıktılı:ır. 
T~k1mdı:ın Salim çıkmış. Yu. 
suf müdafaaya alınmış sağ ha. 
fa Bedii solaçığa Serafim geç
mişti. 

Diidi\klr beraber Şi::ti ka.'c. 
sine inen Galatasarayltlnr da. 
ha ilk dakikada f:oldan bir kor. 
ner kazandılar. Serafimın gü. 
wl bir ~e!dlde cektiı?i korneri 
Şişli nıUdaf1ası ivi bir Fekilde 
kurtardı. Bu devrede her iki 
takım da nnlaı;a.rn.k ve göre. 
rek oynadıklarından oyun zevk 
li bir ~kle g-irdi. 

20 inci dakikaya kadar oynn 
iki ta.rafrn karşıhkh fakat ne. 
ticesiz akınları ile geı:ti. 20 in
ci dakikada Salahatlinin sağ. 
dan attıih bir korneri sa 1'd:ın 
atılan ikinci bir korner takin 
etti İEe de hiç bir rırtice alma. 
matlı .Bu devre de Galatnsarav 
hücumlan daJıa tehlikeli olu. 
yor. Buna mukabil f$işlililer a. 
rada sırada Galatasarav kale. 
sine toplu hücumlarda bulunu
yorlnr. Ovun 30 uncu dakika. 
ya kadar kısmen Galata.sara. 
ym hakimiyeti h.ltı.rv.la devam 
eden oyun 30 uncu dakikadan 
itibaren müsavi bir şekle ~ir. 
di. 33 üncü dakikada Cemilin 
şahsi bir akınla rakip kaleve 
indirdiği topu Armenak feda.. 
kar bir plonjonla kesti. 

Ovun sonlarına yakla.~tıkça 
sertler-;meve başladı. O:vıumn 
bundnn sonraki kısmı da.ha zi. 
yade Şiııli msıf sahasında Ga. 
latasaray muhacimleri ile ra. 
kip müdafiler arasında cereyan 
etti ise de Galatasaray muha. 
cimleri ellerine geçen fırsat
lardan istifade edemedi· ve ·bir 
çok ~oller kaçırarak vaziyeti 
değiştiremedi. Oyun da bu su. 
retle birinci devrede yapılan 
bir tek g-olle 1-0 Galata.sa. 
rayın galibiyeti ile bitti. 

Talim ve terbiyelerile meşgul o· 
lunmak. bunları yetiştirmek üzere 
13 üncü kolordudan getirilen yüz· 
ba~ı Sarim ile mülazimievvcl Tev· 
vik ve Mehmet Ali de bu bölüğün 
subay kadrosunu teşkil ettiler. 

Şamda birbuçuk yıl süren bir 
talim ve terbire devresi geçirildi. 
Gazze muharebelerinin en şiddet· 
li ve buhranlı zamanlarında bu 
bölü&rü teftiş eden Cemal paşa, 

çoğu genç \'e dinç olan dervişle· 
rin mükemmel birer asker haline 
geldiklerini hayretle gördü. Ve bu 
memleket aşkı karşısında nazınn 
gözpınarlarmda biriken sevinç 
yaşları gür, siyah sakallarından 

sızarak yere yuvarlandı. 

Gene mcvlcvi bölfiğünün rlcasi
le bunlar cepheye gönderildiler. 

*** 
Siper hayatı, kumlar arasında 

kazılmış avcı hendekleri arasında 
yatıp kalkmak dedelerin yadır· 
gamadığı bir yaşayış tarzı olmuş
tu. 

Gazzc muharebeleri iyice şid· 
detlenrnişti. Tih sahrasına kurdu· 

Cemal paşa, mcvlevi taburunun ğu demiryolu ile Mısırdan getirt· 
a\'detini emretmekle beraber Uşak tiği taze kuvvetleri bu cepheye YI· 
ınevlevilerinin gösterdiği gaza 15• ğan düşman. şimdi taarruz sırası 
ranna için için memnun olmuştu. kendisine geldiğini farketmiş, de· 
Çünkü, o anda tecelli eden bu ar· vamlı taarruzlarla km:yctlerimizi 
zu \'C ısrarda, evvelce Çelebinin hırpalama~a muzafferiyeti bu 
delaletile yapılan teşvik mevzuu cephede ele geçirmcğe gayrete 
bahs değil. ancak memleket kay- koyulmuştu. 
gusile hareket edişin muazzam Sinan dedenin bölüğü 3,5 aydır 
bir tezahürü elde edil~işti. siperlerde, ihtiyat hattında vazi-
Uşakh mevlevilerin yekunu 94 fedar bulunuyordu. 

ı ll 
lhtilalciler. nctıcclcrini hiraz 

sonra gö. eceğımız ikı hata ış.e 

mekle kalmaınışl::ır, aflcdıleınez 

uçundı bır hata da ) apmı~lardı 
llir adamı ükOta icbar için en 

katı 'e cezri çarcnın onu öldür
mek olduğu muhakkaktır. Fakat 
onun yerme geçcc~k kim-elcrin 
de ayni zamanda ortadan kaldı· 
rılma:-ı şarttır. 

C'cym Nobodı buna bir kere 
daha Di.lblınde kanaat g .!tircli. lr· 
landanm merkezine gidince .ı.°"o· 

bodi leci akibetini bildırmek üze· 
re Corç Bromleyin evine gittiği 

zaman onu ıü!.•:i dl~enınış hır ça· 
lışma od:ı:;ına aldılar ve Frcd 
Sturbiye derhal haher \'erecekle
rini söylediler. 

Bu ismi hiç i~ itmemiş olan No· 
bod.i sordu: 

- M. Fred Sturbi kimdir? 
- M. Corç Bromleyin samimf 

bir do:ıtu \'e hususi katibi ... 
- Peki. Lütfen kendio;ine işi· 

min çok acele olduğunu haber ,·e· 
rin. 

l Iiunctkfü· dı~:ı çıkınca. ölüm 
körfezinden Dubline ~cceleyın ya 
ya olarak gelmiş olan Ce) ms. ·o· 
bodi bir koltuğa oturarak rahat 
b:r nefes aldı. 
Brkıemekten ba~ka yapacak iş 

olmadığı için d~ etrafına güz gez· 
dirdı. BuraJa bir antikacı için 
servet sayılacak eşya \'ardı. Hah 
halis Taşkent malıydı. Şöminenın 
süslerini ve tavandaki Vencdik 
kristalinden avizeyi ağırlığmca 

altınla satın alan adam fevkalfı· 

de karlı bir alış veriş yapmış ad· 
d~dilebili rdi. 

Bütlin mobilya Fran ız röne
sansı devrine aitti. Duvarlardaki 
sekiz tablonun her biri en meş· 
hur rcss.:ımiarın imzalarım taşı· 

yordu. 
Ceyms Nobodi bunlara bakar

ken kapı açıldı. İçeriye altmış 

yaşlannda kadar azirnkar tavırlı, 
dik yürüyüşlü biri girdi. Nobodi, 
ayağa kalkarak kendisini takdim 
etti. Sonra, mümkün mertebe 
damdan düşer gibi 01.rnamac:ına 

dikkat ederek, ölüm haberini ver· 
di. 

Fred Sturbi bu kara haber kar· 
şısmda sarsıldı. Sapsan oldu, 
düşmemek için masanın önünd~ 
ki sandalyenin arkalığına tutun
du. Fakat derhal kendini topla· 
yarak mahzuna ne mırıldandı: 

-Bu. maalesef, mukadderdi. 
Sonra teessürünü yenmek için 

yeni bir kudret sarf ederek, Ceyms 
~obodinin, bu ölümden nasıl ha· 
berdar olduğunu sordu. Detekti
fin \'erdiği malfünatı büyük bir 
dikkatle dinledi ve Nobod.i "ne o· 
!ursa olsun faaliyetime ihtila.I teş-
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kiıittıııı ımııa ctmcdıkçe veya ben 
oıınedıkçe nılm:·et vcmliycceğim., 

dedığı zaman gözlerinde g:lrip bir 
ışık parlayarak heyecanle: 

- Beni yardımcı olarak kabul 
eder mı::;iniz? dedi ve vu teklif· 
ten pek memnun kalmamış görü· 
nen Ccrm Nobodı cevap vennc· 
::;me \akıt kalmadan devam etli: 

- - Biliyorum ki buraya bir!:Ok 
muvartakiyetlerin şerefini kazan· 
mış olarak gelıyoro;unuz. Gene bi
lıyorum ki .\imanlar sizi ülü \'e· 
ya dirı getirecek olana mükafat 
vaatlctın ı ~ bulu:ıurorlar. Bu vazi· 
yette t•ski do_tum Loyd Corcun 
bu kadar mühim bir işi size ha· 
vale etme:.me şa~mıyorum. Çün· 
ku ben de o:ıun gibi bu işi ancak 
:ıi..d n halledebileceğınize kani im. 

Ancak şu var ki sizin Sinn Fein 
Irlanda ihtilal te§kıliı.u hakkında 
e ... a ... Jı hir;lıir malumatınız yok. 
Bu teşk1 1 fit me-ı<>upları arasında 

yanlı~ yola c;eykedilmiş hakiki 
vatanper\'erler bulunduğu gibi 
bır ~ürü serseriler de var. 

Muvaffakiyetle mücadele ede~ 

bılmcnız için bu teşkilata dair 
mall'ımat ~ahibi olmanız lazım. 
l l::ılbuki ne bu t~kilat, ne bu ı.eş
kilat ı idare edenler, ne de teşki
latm elındeki yakında Almanya
nın yardımile artacak olan im· 
kanlar haKkında fikriniz yok. 

Lerıns ~obodi muhatai)Jnın sö
zünü ke:-ti: 

- Almanranm hakikaten bu 
i~~ müdahale edeceğine kani mi
sinız? 

Frcd Sturbi, Detektifin gözle
rinin içine bakarak muhıbelc et· 
ti: 

- Kani değil, bundan eminim. 
Ccym~ .Nobodi düşünceye da!· 

dı. I..oyd Corçla görüştüğü sırada, 
İngiliz ba,. vekili, ona böyle bır 
ihtimal mevzuubah olduğunu 
filhakika ima etmi:.ti ama Ceym 
Nobodi buna pek ihtimal \erme· 
mişti. O Corç Bromleyin müba'a· 
ğa ettiğini sanmıştı. 
İnanmamakta hakir da görüle· 

bilirdi. Almanya, denize hakim 
olan İngiliz filosuna kar:.ı lrlan
dada böyle bir maceraya nasıl 
atılabilirdi. Napolyonun rnağ!Op 
olduğu bir teşebbüse Kayzcr rnu
vafak olacağını nasıl düşünebilir
di? Bu Almanya için yeni bir fc· 
lakcte vesile teşkil etmez miycli?, 

Almanya,· itilaf devletleri tara· 
fmdan gırtlağından yakalanmış 
olmakla beraber bu kadar çılgın
ca bir teşebbüse girişmesini ma· 
zur gösterecek derecede ümitsiz 
bir vazi)•ete düşmemi~tL 

Biraz sonra görüleceği veçhile 
Ceyms Nobodi böyle mütalea yü
rütmekle aldanıyordu. 

(Denmı var)' 

Is. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ılanıarı 1 
Komutanlık birlikleri için (500) metremurabba Eröberoit, 500 ki· 

lo Eröberoit macunu ile on adet kendisine ait fırça satın alın~cakbr. 
Pazarlıkla ihalesi 13 eylfil 939 çarşamba günü saat 11 de yapılacak· 
tır. lsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satm 
alma komisyonuna gelmeleri .(7201), 

* * * 
lstanbul merkez komutanlığı kapama e\'İ için mevcut bir ~se ü· 

zerine yaptırılacak bir karosere talip çıkmadığından pazarlıkla ihale
si 13 eylül 939 çarşa.rnba günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 1200 liradır. tık teminatı 90 liradır. Şartnamesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. lstcldilerinin ilk teminat makbuz ,·eya kanuni 
vcsikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satma!· 
ma komisyonuna gelmeleri .(7202). 

* * * kişiye vanyordu. İçlerinde yaban· Tekkelerinde ney ve kudüm ses· 

cı olarak yalnız 1\1alatya şeyhi Si- lerinc kulak alıştırmış bulunan Karadeniz boğazındaki birlikler hayvanatı için satın alınaca'k 
nan dede ve onun sadık dervişi mevleviler, şimdi ölüm saçan çe· 88000 kilo kuru ota ihale günü talibi çıkmadığından pazar!ıkla ihale· 
Ruhullah \'ardı. şitli silahlarm korkunç patlama- si 13 eylül 939 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 

Cemal paşa bunları bir bölük lanna da kulak asmıyorlar. düş- kıymeti 2640 liradır. l\k teminatı 198 liradu:. Şartnamesi bergün ko· 
haline koydu. Kendi arzuları ü· mania göğüs göğüse ıelmek i~n mi&)'OOda dıriiJebilir. JsteklileriniD belli ıün 9e saatte ilk Cr.minat mal\ 
ıım"' bun\ara silah "' cephane fırsat konuyorfard!. buz '\t>ya kanuni \esaikle beraber beni gün ve saatte Fındıklıda 1...o-
de verildi. Sin:rn dede kendi za· ,,,. , mutanlık satınalma korni~wıa aelmekri. _(7203), 
bitleri sıfatile başlarına ;eçirildl. J~l--1 · · · -
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Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışcrlı old:..ğ.• gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 

raaUıaneyi havidir. 

~ , 
,-Yeni mevsim dolayısile-1 

Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı 
şimdiden Galatada Meşhur 

EKSELSiYOR 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden· UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI 
alabilirsiniz. 

ERKEKLERE MAHSUS 
Her Cins 1.NG1Ltz MUŞAMBALARI 
Her Renkte Su Geçmez ve kayar LOD&"l PARDOSCLE. 

Rl (İmprcğnol) 
Her Cins ve renkte TRENÇKOTLAR 
En iyi kumaşlarla iki Prova ile Ismarlama 

PARDESO, PALTO ve KOSTÜMLER yapılır. 
KADINLARA MAHSUS 

1 Gayet Zengin Çe~it ve SON MODEL üzerine !PEKLİ 
MUŞAMBALAR Her nevi YÜNLÜ ve GABARDİN PAR-

DESCLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 
MUŞi\MBA, PARDESO, PALTO 

ve KOSTÜMLER 
Rekabetsiz fiyatlarla Galatada : 

HABER - Akıam Postası 12 EYLÜL - 1939 

11•••••••••••••Nişantaşmda eski Feyziyc •••••••••••••-ı . 
:cyoAlunda BAKEH m::.ğ:ızaları 

lıırı ır; lııgiliz ve Fran51z ltu· 

ııışlarınrlan mamul TRE~ • 

lffl.AH. 'Jab:ırdinlcr, Pallolar, 

ll\'Cllrr, Spor o\'C fa•ıtezi kos. 

ıııı·r, Panlc ülcr, her yerdrn 
ı<.ml s:ırllar ,.e ucuz. fiyall:ırl:ı 

,, ·l okl:ıdır. Çeşitler bozulma. 

1.ııı ~''''el ihtiyacınızı OAKEH 
rnrı(;azalarınclan lemin ediniz. 

Yahlı 

Yatısız Işık Lisesi Kız 

Erkek 
Memleketim.izin en eski hususı usesidir. Ana, ilk, orta ve lise Jnsımlan vardır. Kaydiçin bet" 
gün mektebe müracaat edilebiliı. lstiycnlcre mektep tarifnamcsi gönderilir. Tele(on: 44039 . 

Yatı il 
Yatısız GOZ HEKl~tl 

Murad Rami Aydın 
Pazardan başka her ırün ~aat <! 

,·a kadar Tak~im • Talimhane lJrfı. 

anrırlıınan "'o 10 l'rrlfon · ~ l!ı:ıl 

r.a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan ~tibaren ba~ 
lar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin hu5U~I 
•••••- otobüs servisi vardır. İstiyenlerc tnifnamc gönderilir. Tel: 20530 ~ 

1 ENGLISH HiGH SCHOOi,'. 

1 
Erkek Mektebi 

XlŞANTAŞ', Telefon: 41078 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan maada her 1 
gün saat 1 O dan 12 ye kadar idareye mliracaat olnnabilir. 

Demz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Marmara 011ü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 
ı - Denız erten ıçın JÜOO kilo ~adeyağı, açık eksiltme ile \'C bıı 

partide satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesı 14 eyh11 939perşembe günü saat 15 de lzmitte 

Tersane Kapısındaki komisyon bi nasında yapılacaktır. Şartnamec:i 

hcrgün komısyoncla görülebilir vebedelsiz olarak alınır. 
3 - Yağın bir kilosunun tahmin: fiyatı 95 kuruş olup ilk teminatJ 

356.25 liradır. 
4 - İsteklilerin 2.190 sayılı kanunun istedıği, bu işle alakadar ol· 

duklarına dair ticaret \'esika ı ve ilk terninatlarilc birlikte muayyen gGo 
ve saatte komisyon başkanlığına müracaatları. (67102. 

• • • • 
1 - Kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 60000 kilo bulgur, ka· 

palı zarf 'lsulilc eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 14 eylul 939 pcı]embe günü saat 16 da lzmitte 

Tersanekapısmdaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi her· 
gün komisyonda görülebilir ve bedelsiz alınır. 

3 - Bulgurun bir kilosunun tahmini fiyatı 11.50 kuruştur. llk 
teminatı 517.50 liradır. ~ 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin, 2490 sayılı kanunun is· 
tediği bu işle alaka far olduklarına dair ticaret \'esikalarını ve yukarda 
'llıktarı yazılı teminatlarile birlikte hazırlıyacakları teklif mektupları· 
,, muayyen gü:ı ··~ saatten tam bir saat e\'veline !<adar komisyon baş· 
!•anlığına \'ermeleri. (6711) 

··-----· LEYLi ve NEHARI _____ .... , 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesı 
İstanbul, Galata. Posta kutusu 133U JI'l1' 

İhzari Fransızca kurları \'ardır. OLGUN'l,UK hlTIHANL.ı\B 
11.\ZIRl,AR re 

Kayıt muamelesi Pazar gUnUnden maada her gUn saat 9 dan tl? ) 
kadar yapılır. 

Okul 18 Eylül Pazartesi gilnil a~ılacaktır ......... 

--··----------~ Resmi dairelerın nazarı dikkatlne ,. 
Turk Maarif Cemiyeti Resnı• 
ilan işleri bürosundan; 

E k s e 1 s i y o r Marmara 011ü Bahri K. ~.:U:ım. Komisyonundan: 
1 - Talunin edilen bedeli (4848) lira (40) kuruş olan (11500) 

Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 Eyl~I 
den itibaren ilanlı gazetelerden beher ilan ıçin ancak il<~ 
şer tane verileceği Gazete İdarehan.elerinden bildirilıniŞ 0 

-

Büyük Elbise Mağazasında bulacaksınız. ':ilo beyaz peynir, 23 eylul 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü sa· 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~=- :ıt 10 da açık eksiltme ile alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
.: 1 2 - - llk teminatı (363) lira (63) kuruş olup şartnamesi komisyon 

lstanbul Belediyesi lli:nl.arı 

llk 
teminat 

399.49 

1001.75 

705.90 

Muhammen 
bedeli 

5326.50 

13756.67 

Hastanelerin 939 mali y11ı ihtiyacı 
için alınacak sabun, soda, zeytinya· 
ğı ve zeytin, 
Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı 
için alınacak kuru sebze. 

11982.27 Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı 
için alınacak yaş sebze 

9H2.00 Hastanelerin 939 mali yılı ihtiyacı 
için alınacak 156 kalem tıbbi ecza 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler 
ayn ayn kapalı zarf eksiltme~ine konulmu~tur. İhale 14·9-939 pcr· 
şembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler 
zabıt \e muame"at miıdürluğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 
yılma ait ticaret odası vesika..,ı \'e ilk teminat makbuz veya mektupla· 
n ile 2 ı90 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını i· 
hale günü saat 1 ı de kadar daimi encümene \·ermeleri. (68:>5) 

Askeri Fabrıka1ar umum Müdürlüğü ilanları 

100 Ton elektro tutya 
Tahmin edilen bedeli 20000 lira olan 100 ton elektro tütya askeri 

fabrikalar umum müdı.irluğü merkez satınalma komisyonunca 19·9-
939 salı günü aat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi 

para,,ız olarak komi..,}ondan \Crilir.Talıplerin mU\akkat teminatı olan 
1500 lira ve 2190 No. lı kanunun 2 \'e 3 iincü maddelerindeki ,·e;;aikle 
komi }Oncu o maclıklarına dair ticaret oda!ıı \"e ikası ve bu işle alfı· 
kadar tüccardan olduklarını bildirir vc:.ikalarile birlikte mezkur gün 
\e saatte komi yoncla bulunmaları. (7181) 

* * * 
340 Ton lsveç H~m Dnmirı a'.ınıc:ı'< 

Tahmın edılen bedciı 510UO lıra olan 3 tO ton lwcç h~m demirı 
a:skeri fabrika1ar umum müd:irli ğü merkez satına ima komisyonun· 
ca 25·"·939 pazarte-,i gi.!nü o;a1t 11 de pazarlıkla ihale edilece!,tir. 
Şartna:ne i 2-» kuruş mukabilind( komı yondan vcrılir. Talip!erin mu 
\ akkat teminatı olan 3800 lira ve 2190 !iayılı kanunun 2 'e 3 üncü 
maddelwindeki ve .. aiklc komı,yor.cu olmadıklarına ve bu i~!c alfıka· 
dar tüceımhn o!duklanna dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. ,(6992) 

dan hergün parasız olarak alınabilir. 
3 - isteklilerin 2-190 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve teminat 

makbuz veya mektuplarile birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşada 

bulunan komisyon başkanlığına müracaatları . . (6961). 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli (9987) lira olan 1400 adet muhtelif 

boyda boya patlağı 15·9·939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da 
Ka ' ımpa:;.ada deniz levazım satın alma komisyonunda pazarlıkla alı· 
nacaktır. 

2 - Kati teminatı (1498) lira 05 kuruş olup şartnamesi hergün 
komisyondan bedelsiz alınacaktır. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 
saikle birlikte mezkur komisyona müracaatları. (7177). 

• * • 
l - Deniz le\·azım deposu ihtiyacı için me\'cut şartnamesi muci· 

bince tahmin edilen bedeli 6624 lira olan 44160 adet zımpara bezi 
14·9·939 perşembe günü saat 11 de Kasımpaşada deniz levazım satın 
alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Kati teminatı (993) lira 60 kuruş olup şartnamesi hergün 
komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - Taliplerin yukarda gösterilen gün \'e saatte 2490 sayılı kanu
nun gö terdiği vesaikle birlikte mezkur komi yona müracaatları (7176) 

• • • 
Marmara 011übahri K. Satm aJ;na Komisyonundan 

Ta1ımini fiyatı llk teminatı 
Cin i Tonu Lira Krş. Lira Krş. 

Rekompoze 500 l 7 ~:> 23G 23 
Sömikok 205 24 50. 376 69 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı iki 
cins kömür kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltmesi 27 eylUI 939 çarşamba günü ·aat 16 da lzm;tle 
Ter.,anc kapısındaki komisyon bina ında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname, l tanbulda Ka.-ımp:ışada Dz. le\ azım 
atınalma komisyonunda ve komisyonumuzda gö, ülcbilir \e bdelsiz 

olarak alınabilir. 
4 Ek.:iltmeye iştirak edecek istek1ilerin 2190 5a)'ılı kanunun ta· 

rifatı veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret \'eı;ikalarını 
''e cinsleri hizasında gösterilen ilk teıniııatlarilc birlikte fr>1dir me'dup· 

lhtrını muayyen ıfin ve saatten tam bir saat C\ \ elıne ka<.lar koınb) on 
başkanlığına vermeleri. ..(7180), 

makla alakadarlara arzolunur. t' 
~~~~~~~~-.. ~ 

.. . . . 

. 

YENi PLAKLARI 
HAMiYET 

A X 2191 İzmir Fuarı 
"Palais gfid9•• 

L Hatav Türkü 805325 Yeni dans P 
ı~Jtl 

SEYYAN '' Palais glid8, 
..s r!e'/ Horsey, pO 

X 2 '9 o 7:ehr.a • Tango 
l "'emıle • T~ •go 

' 
Sahibinin Sesı 

ve acentaları nda 
.. ..................... mm 

P. T" T. Umum ~üdur:ügünden: 
aet ' 

M'&'ki:sa:•a .. :ık.1rı!ıR t"' bi zuhur ctmiven :o.GOC n ısı' • • • • ... 111 
m m ve 8C.OOC adet 4 mim ki ce ·•.ll. 100.000 m"et aliin1'n, ~ 

şon bır ay içmac r.azarlık a alınacakm . . oM' f. 
2 - l\luhammcn b .. 'Clel SOOC. mm akkat temı:ıat 600 !ıra T IJfil~ 

zar!ık lG eylül 9~9 cum ı.·te_i günü saat 11 de AııY.arada P.T. · 
miıdürlük bimı;;ındaki !>atınalm::ı komısyonunda yapılacaktır. ri ~ 

3 - İsteklilerin o:artnam~l:!rı'l' g lrmek üzere me :ıi saatle ~o ~ 
. I b ld Kınacn f/I. hnda hergi.m Ankarada P.T.T. ı., azım ,.e tan u ~ tlafl 

nında l'.T.T. ıe"·azım ayniyat ;'.l~~ müdilrlüklerine ınUracaa aıte ~ 
pazarlıi!~ i~ı ak etmek iizere i1d•'.'i ıııadcledc yazıl· giin \'e sa 
mİ:ı) v.ıtl.ı. lı..ı..:11 Lul:.ı.ırr,.ılan ::.:t:ı olunur •. ( 1065l. J.bG37) 


