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Moskovaya göre. maksat, Şarki Lehistandaki Ukraynalıı 
ve Beyaz Rusyalı akalliyetleri himaye etmektir. 

HA~lEIKElr 
a 

o Ü lL IE: 
B1tü11 hudut boyunca 
.a 1nz z~manda başladı 

ı Moskova diqor ki: 
tef,sici 
dladısetecin 

---~ .... -------------------

Ainlaôıarağızmı Alınan tedbir Sov-
degiştiriyorıar ? · • ~ · 
~~;~rt=~~;=~:~ yet bıtaraflıgına 
efkarı umumiyelerini h 1 ı 
kazanmağa çalıştık- a e 
larına hükmolunabi-
lir. 

veremez 
Yazan: HASAN KUMÇA Yl 
Geçen gün çıkan bir makale· 

nıizde fon Papcnin İstanbul· 
daki Alman kolonisine söylediği 
bazı sözler hatırlatılarak: "Alman 
büyük elçisi, Göringig'den daha a· 

çık konuşuyor. Kırk beş milyon 
lngilizin beş yiız milyon nüfuslu 
bir imparatorluk kurmuş olması· 
na karşı seksen milyon nüfuslu 
A.lmanyanın Avrupada böyle bir 
nıevkie daha layık olduğunu anlat 
nıak istiyor.,, denilmişti. 

Alman matbuat ataşesi doktor 
S. Dumont bu münasebetle mat
baamıza uzun bir mektup gönder
llliştir. 

l lacmimizin darlığı maalec.ef 
ntektubu aynen neşre imkan ver· 
nıiyor. 

Bu mektup Alınanyanın İngiliz 
inıparatorluğunu yıkarak Avrupa· 
Ya hfil<lm olmak istediği iddiası

nın katiyen varit olmadığını, Al· 
nıanyanm İngiliz imparatorluğu-

na karşı hiçbir zaman bir talep· 
te bulunmadığını ve bu impara· 
torluğun hukuku hükümranisine ri 
ayet etmeyi vecibe bildiğini söyle· 
dikten sonra, bilakis İngiltere ile 
Fransanın üç yüz senedenberi Al- · 
nıan milletinin birleşmesine \'e 
A.vrupada layık olduğu mevkii 
alnıasına tahammül cdcmcdığini. 
bugünkü hadiseler de bu tarihi 
\'aziyetin son perdesini tCı,c;kil et· 
tiğini bildiriyor. 

Mektup şu satırlarla bitiyor: 
"Bugün harbe ~tirak eden mil· 

·m cnum.r4 iincüılc) 

Çünkü evvelce akdolunan muahedeler bugün 
ortada yoktur ve Lehistan hükumeti mevcut değildir 

Romadan verilen bir habere gore 

nkara ile Mos-
kova arasında ••• . 
Kar:- 1~nize herhangi b!r y-ıbancı devletin 
karışmasına mani olma ıh i '''-..daf eden 

Bir muahede üzeıa 
rinde müzakere 
yapılıyormuş 

Kızılordu bu ımbah Lehbtn.nıı. 

g-irdl. So\') et Rusynnın böylece 
Lchbtnndıı. har rkete geçmesini, 
ne<' le bir hükümle , So\ yetlerlo 
Almnnların müşterek askeri faa
liyete gi riştikleri ve l.\lo ko\'a a
demi tcc:n üz anln:ımnsma merbut 
l ıir de ı;iıli a!>liC'rİ ittifak m('YCUt 
bulunduğu mana ın:ı. almamak 
cloğru olur kan:uıtindc~iz. 

J,chistanda rih ııki .Ukrnn~·alı 

, .e garbi "Beyaz Uusya." daki Leh 
\'ilfıyctlcrindo bl~ok Ro akaJil
yeti ,.aTdır. So\';\"Pt Ruo;yn lıun. 

tarı tazyik nllırıdn ~iirnwlde ve 
ı,eJıbtıuıın bir kısım arazisini 
kendi ino ait t elakki etmekteydi. 

Lt'hbtanın Almanlara kar51 mu
kavemeti azalmca So\ yet Ru~~ n 
bu ahaliyi \ C bu arsı.iyi " kurtar
mak'' , .e belki de buralarının Al· 
manya eline geı:m~lnc mani ol
mak ist('mf olabilir. s o,·yetlerln 
bu mmtaknları Alman nüfuzu a l. 
tına. bırakmak btememe leri 
tabiidir. Bu takdirde b e So, yrt 
hnrckr ti l .chbtan aleyhinde olnıı · 

yacal•tır. l.\loskoYa hükünıeti biiy· 
le bir fikirdeyse bu hadisenin 
So\'yetlc rlc demokrasllPr ara.-;m
ıl n lıir lınrh <:ıknrma ın:ı pı-1< intl
mr f'llilenırz. 

Alnıanyanın Romanyn~·ı !"gali. 
ne \ e hu ıı;uretle Karadcniıe in-

işgal edilen bir I.elı köyiirulc Al
man askITTlerı mıtkavemet yıwa

larım ezmek iizcrc evlere girerken. 

mı•..,i ııe So\ yetlerin mii aaılc e t
nıiyı•rı•ği ~·olıınıla Purb lmııalile 

l.\lo~ko\ aıl:ın gelen haberleri el<' 

ayrıra i~arct etme k liı.ımıdır. 

Bugün gele n teJgraflan derce
diyon11: 

B!rlinden gelen haber 
Bcrlin, 17 (Radyo) - Sovyet 

(l) c• , nnn 4 UncUde) 

Sovyet Rusya - Lehistan lmdudım14 ve Kızılordunun Jıardttı ıeçtiğı 
noktayı gösterir lzarita ••• 

Hariciye Vekilimizin 
Moskovaya gideceği 

teeyyüt ediyor 
.. :!krü Saracoğlunun · .ı gün Ankaradan h .... :a \!ket 

muhtem el 

3u ziyaret esnasında iki devleti ala 
kadar eden meseleler görüşülecek 
Hariciye Vekilimizin Mosko· ı meseleler konu§ulacaktır. 

vaya gideceği birkaç gün evvel 4 * * 
yazılmışu. Ancı.dolu Ajnnsı bu ha- Anka.radruı verilen ma.lfıma.t 

beri teyid etmekt0 dir. 

AJansın verdiği haber eudur: 
Ankara. 16 (A. A.) - Harici. 

ye vekili Şilkrü Saracoğlu Anka.
raya yapılan ziyaretleri iade için 
\•ukubulan davet üzerine Mosko
vayn hareket edecek ,.e bu vesi
le ile iki devleti atfı.kadar eden 

göre Şükrü Sarncoğlunun Moskı 

vaya gitmek üzere bugün Ankı 
radan hareket etmesi muhteme 
dir. 

Vekiller Heyeti içtimaı 
Ankara, 16 (A. A.) - l ara "' 

killeri heyeti bugün saat 11 c 
bnşvekiilette bir toplantı yapını 
tır. 

Alman hava 
karargahında infilak 
Londra, 17 - Berlinde Leipziger Strasse'de bulunan Alman ha 

kuvvetleri nmum knrarv!i1•1t•da, şiddetli r}r infilak olmuştur. 
Karargah binasının bütün camları kmlnuş ve bazı hasarat göri 

m1iı:tür Jnfilakm sebebi mcçhQldür. 



1 
Cani bir h ak! •. 

: : 
i 
1 
1 'f azan : M. DALKILIÇ 

I
• NG1LTEKE ve Frawıa y&hıu. Bitlere kartı h&rb a.çt.ıkl.&n. 

w ili.o ettiler. l'uıl tek bir adam, dünyanm en büyük 

Ud mllletilc ı:arpışryor. 
Böyle blr çarpıl)Dla \'tı bö~·le bir cüret Sapolyondanberl ta.. 

dhte görillmllı ıcy değildir. 
Bu tek adam. bütün dünyanın bc~ri kaygılarına \'C bir t'l• 

ta.... harbi.ıılıı teknik imkansnlığma kar,1 yürüdü. 
Blr cinnet \'e clnayt•t krizi gibi görünen harbi, en·eıi, bir 

tıe11tllmen sı)()ru, bir m~ gibi kabul ,.e takdim etti: 
Çocuklara \C kadınlara barb a.çılmıyacağı, sh il ıehirlf'rin 

;IMmlbaJannuyacağl taahhüdlerl dUnya.nm yanan ı:ekl ı \°t\ yüreği 

lserlne su serpnılşür. 
Nizamlı ka\•ga, hit olmaL'i& ,.c hiç ~üpbeslı, nb:aaısız lıuL\·~a-

6ul daha asli \'C daha mıummd11. 
Ne oldu? 
- DUljlllanm mukaHımetinl kım1ak için l 
Bugün, birdenbire, ıu;rk !IJt"h.İrlcrln bombardnnanma ~,.ı:lldi· 

ıi1nJ görüyoruz. 
Ha.rb kudurur. 
\"arın ayni sebeble zehirli gaıı; kallanrlmıyaca~r h~bir ey 

temin edemez. 
E\·ct, bir harbde düşmanın mukın emetinl kırmak ta mukad· 

des bir haktır. 

ı~elaket de buradadır. 
Zira bu en mukaddes hak, cani bir haktır. 
\'o işte bu en mukaddes haktır ki medeniyetin kaUll olııcak. 

unus Nacıi Rus-Japon mütare· 
i münascbetilc yazdığı yazıda 

i anlaşmaların karmakarışık 

ilkr meydana getireceğini sör
ırek Rusyanın siyasetini anla
k ve yeni anlasmalar ve yeni 
,..Werle ka~ıla.srnanuzm ~k 
~temel olduğuna işaret ederek 
or ki: 
$ürprizlerin daha büyüklerini 
ıa sonra göreceğimizi sanıyo
• .Maamafih olup biten şeyle

hazin taranan çok galip oldu· 
111 kabul ve teslim etmemek el· 
değildir.,, 

~üseyin Cahit Y:ılçın "Alman· 
Jlıağiup olacaktır., başlıklı ya
'1<fa Almanyanm mağlubiyeti
)(itün dünyanın temenni ettiği· 
~fiçilk ve büyük bütün devlet· 
p Almanyad:ın şüphelendikleri· 

hatta do tu İtalyanın bile 
~nya ranmda ikinci derecede 
ıdevlet kalmasından duyduğu 

~rü anlatarak: Dünyaya ta· 
kilin emelinde olan Nas}'Onal -
yalizmin ve dolayısile Alman
!n zarar vermez bir hale 50ku· 
~ı söylemektedir ... 

,. ~kcriya Sertel Almanyanır: 
l Avrupa ve Balkanlar için bir 
~e oldut'Unu anlatarak Bal· 
deıvlttlerinin 

Yazan: CAHiT UÇUK 
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~nep. bi.ıtiın derdıne rağmen, 
tğinde bir f erahhk durdu. I · 
F• korkularının karanlığına 
•yor, yalnızlığmı azaltıyordu. 
treye gittiğim bilmiyordu. 
ağaçlar, aydınlık pencereler. 

klerin ü tünde cam dolucuklar 
;le kendi kendine yanan lam'Ja 
fçiçek kokan ı:ık ha,·a. onu. 
~ dü~Uncelerdcn uzakla~tm· 

u. 
yüksek beyaı bir dıvann 

de sola donrnüştü. 
kapısının ıkı yanında. 

za h<-nziyen beyaz toplar 

VAKiT 
Asım Us son vaziyetleri izah et· 

tikten sonra diyor ki: 
"Herhalde Lehistanm mukave· 

meti kırıldıktan sonra İngiltere \"e 
Fransanın devam etmek azminde 
ısrar edeceği \'eyahut Almanya ile 
anlaşma yoluna gireceği henüz bel 
1i değildir. Dünya hadiselerinin 
yarın alacağı istikamet bu nokta· 
nm anlaşılmasına bağlıdır. Acaba 
şimdiye kadar İngiltere \'e Fransa 
tarafından garp cephesinde oldu· 
ğu gibi denizlerde dahi esaslı bir 
hareket görülmemesi bu devletle
rin bazı müli.hazalarla ihtiyatlı 

hareket etmeğe lüzum görmelerin· 
den midir? .. 

Mahallelere yangın tu
lumbaları alınacak 
Alikadarlar pauif korunma it· 

!erinde kullanılmak ve mahallele
re tevzi edilmek t.bere 50 bin il· 
ralık tulumba almağa karar ver. 
mi~tir. 

---0-

Almanyadan dönen 
İranlı tacirler 

Almanyadan ecnebtlerin muha· 
cereti devam ediyor. Bugünkü 
Konvansiyonelle de 12 Iranh ta· 
cir Berlinden gelmiştir. Buradan 
lrana döneceklerdir. -

Süt f abrikaıı için 
hazırlıklar 

lstanbulda süt fabrikası at;mak 
için bUtlln hazırlıklar bitmiştir. 

Fabrikayı belediye kuracaktır. Zi 
raat ieletmeleri kurumu da be -
lediyeye ortak olar.aktır. 

E B 1 R'O M A· . ı 

dan ışık akan, büyük bir ev gör· 
dü. 
Kapının iç tarafında geniş, çi· 

çekli bir bahçe vardı. Orada. be -
yaz entarili, bey · ··ı~rtülü ka • 
dınlar dola~ıyordu. 

Zeynep, kapının eşiğinde dura. 
rak içeriye bakarken: sol taraftaki 
kliçük kulübeden bir adam çıka • 
rak, ona yakl::ı)ı: 

- l lemşire bir 5er mi i..:tiror -
sun? 

Zeynep. duraladı. Adama b4!!\ · 
tı. Gözleri derin!e-ien bakıyor gi. 
biydi. pos bıyıklarının örttNü 
dudaklarında, ucu ateşli bir ciga. 
ra vardı. 

Bir şey ıstemiyorum ... 
- Bir yerden mi geliyor un? 
Zeyneb, bapnı salladı: 

"Uçan Su" dan! .. 
Adam, "Uçan Su" itomini du -

yunca ~\inmiş gibi güldil. Gözie.. 

H A B E R - Akpm Postası 

Kepek hyatlan 
düştü 

Bu ıebeble un fiyatları 
da yük:ıeldi 

Kepek ihracatının menedilme. 
sinden sonra fiatlar çok dilşmliş-

tUr. Ağustos ayı ı!<>nlarmda 180 • 

210 kuru.5 olan bir çuval kepek 

bugün 90 - 120 kt:MUJlUr,. Bu va. 
ziyet un fiatlannın pahalıle.şma -

amı intaç etmiştir. Bu pahnlılaş • 
ma bir çuval una 45 kuruş tesir 

etmektedir. Buna göre ekmek fL 
atlanna da 20 para ummAdilme· 

si lbımgeldiği ıodin edilmekte -
dir. Alakadarlar bu vaziyetin ö-

nüne gec;mek Uzere ihracata mU. 
snadc edilmesini istemişlerdir. 

Zelzele haıar yapmadı 
Evvelki geceki zelzele. geltn 

haberlere göre, lstanbuldan baş! 

ka 1.zmir. Kocaeli , KUtahya, Şile, 
Akhiııa~. Çanakkale. Bilecik. Ba

lıkesir. Eskişehir, İnegöl ve Uşa.k 

ta da hissedilmiştir. Hiçbir yer
de huar yoktur. 

Suiistimal suçlu
su mutemetler 

Mahkemede tahkikatın 
iyi yapılmadığını iddia 

ettiler 
Muhtelif senelerde z:immetleri. 

ne 33 bin lira geçirdikleri iddia. 
siyle ağırceza.da muhakeme edi. 
len adliye mutemedlerinden 
Tevfik ve arkadaılarının duruş. 

masır.:devam edilmiştir. 

Tevfik aleyhindeki suçları 

reddetmi§. tahkikatı yapan ITIÜti. 

deiumumf muavini Sı:bri ile sor. 
gu hakimi salihaddinin vaziyeti 
kavrayamadıklarını iddia t!'trr.is. 
tir. 

Bundan sonra üç kitilik bir eh. 
ti vukuf tayini kararlatmış. mu • 
hakeme ba~ka bir gilne bırakıl • 
mıştır. 

_,__ 
Artist Şevkiyenin bin 

lirası kayıb ... 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden 

Şevkiyenin misafir olarak gitti • 
ği bir evde çantasında bulunan 
1000 lirası kaybolmuştur. Tahki. 
kat yaprlmaktadrr. 

ihtik8rla mücadele komiteleri 
muhtekir dükkanları 
kapatabilecekler 

Meclise verilen ihtlklrla mücadele proje8ine göre, bUtiln vilayet· 
lerde vali, ticaret, iktısat, belediye iktısat müdürleriyle ticaret ve sa. 
nayi odaları umumi katiblerindcn mUrekkeb fevkalft.de salahiyetli bi
rer komite teşkil olunacaktır. 

Piyasa vaziyeUorini mıntaka ticaret müdürleri adnn adnn takip 
edecek ve her gün komiteye rapor verecektir. Komitelerin dükkanları 

kapatmak salahiyetleri olacaktır. 

Adliye vekilinin 
., 

1 
·' ' tetkikleri 

• 
1 

ı 
' 

Sıhhat vekili tehrimizde 
Sıhhat vekili Huhlsl Al&tq 

Ankaradan eebrimize gelmietir. 
Bugün veya yarın tekrar Anka -
raya dönecektir. 

Adliye vekili Fethi Okyu, dUn 
adliyede yeni t~kil edilen mah • 
kemeler hakkında tetkikler yap -
ınıttır. 

Halı ihracı ıerbeıt 
lhra.cı yasak maddeler arasma 

konulan TUrJc ve şark hahlarmın 

ihracına tekrar müsaade edildi -
ğ1 gUmrllklere bildirilmiştir. 

Mısırlı bir prenıeı 
Pariaten geldi 

MlSir kralı Majeste Farukun 
akrabasından Prenses Nimet Ke· 
malettin bugünkü ekspresle Paris· 
ten gelmiştir. 
Açık mavi saçlarile nazarı dik· 

kati celbeden prenses kısaca de· 
miştir ki: 

- Burada birkaç gün kaldıktan 
sonra Mısıra gideceğim. Seyaha· 
tim normal şekilde geçti. Ne Fran 
sada, ne yollarda hiçbir fevkala
delik görmedim. Her taraf sakin· 
dir. Hatta gaz maskesi almak ih
tiyacı bile duymadım ... 

Mekteplerde 
ders saatleri 

Sekizden on üçe kadar 
olarak teıbit edildi 
Mekteplerin ders saatleri tes. 

bit edilmiıtir. Orta mektep ve li. 
selerde dersler salıah 8 de ba§la. 
nacak, 13 de bitirilecektir. Cu • 
martesi giinü ise ders bitimi saat 
J 2 dir. 

Çifte tedrisat yapacak mek • 
teplerde öğleden evvelki grup sa. 
bah 7 ,40 da, öğleden sonraki 

12.30 da ba,layacaktır. Sabah ted 
risatr yapılan mekteplerde talebe. 

ter \iğleden sonra d.ı mektebe gel 
m~ğe mecburdurlar. 

Yalnız dııarrda çalı§tıkları is. 
bat edilenlere öğleden sonra mU. 
saade verilecektir. 

Müzeler tekrar 
açahyor 

Vahdettinin 
müzeye 

kitapları 

verilecek 
Müze ve kütüphanelerimiz.deki 

kıymetli eserler için alınmakta o. 
lan ihtiyati tedbirler tamamlan • 
dığından buraları ~·akmda tekrar 
halka açılacaktır. 

Defterdarlık son Osmanlı hü .. 
kümdan Vahdettine ait kitapla. 
nn satılmryarak müzeler idaresi. 
ne verilmesini kararlaştınnı§tır. 
Yalnız Dolmabahçe sarayında 

bulunan bazı evrak kontrolden 
geçtikten sonra satılacaktır. 

Muallim muavin
l iği imtihan ında 

Kazananlann isimleri 
Ankaraya bildirildi 
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Düşünceter 
O OliHUSU hnrlıin neticesin

den, yani istikbalinden zl· 

yndc hulini <liişünmekıen keıııliıııi· 

zl ulııııııyorıı1.. Altı ay, yulıııt on )"il 
ım ra sulh ııı:t~ası lınşınıı olıınırkl•n 

hııngi taraf galip sayılacak? yarın. 
ki nıulııırchcııin dünkiiııtlcn ne fark 
hırı olacnk? lıunlor şüphesiz son 
derece ehcınmıyetli şeyler; böyle 
old11Aunıı dıı biliyoruz. Faknt gene 
ele işin lın ınrnrı bize buJ:ıın cephe· 
deki :ıleş k:ıdar y:ıkın, 0111111 kadar 
bizi alül:adur eıkcck lıir şey diye 
ı;üzükmüyor. Bırrknhire alnını1:ın, 

"öğsünden vnnılup yere cliişen, 

belki bir: "Ahı,. bile diyemeden 
ölen, yahut giinlcrcc aç knldıkt311 

sonrn türlü JSlırnblnr içinde can 
wren ndamın hııli sıözlcriınizin ö· 
nüııden ayrı)Jllıyor. Bu realitedir, 
gcr.;ddcıı olandır; sulh mn5asının 

haşı ise adeta insanı aşan, metarı

'1İk ıliyrhllccr~imiz bir şeydir. O· 
111111 k~ııdi muknddcratımu:a b:ı!llı 

s:ı wı rııı) orııı. 

''Sulh m:ısa~ı başında bt!'n de bu· 
lııns:ı:rdıın ..• O işe memur olan lcim
sclcre şöyle derdim, böyle der· 
<tim,, gibi düşüncelerde bir oyun 
hnli Yarılır. Fakal: "nen şimdi Vis· 
lül boyıındn olsaydım, oradn ölen 
Leh ,·cya Alman neferine bir söz 
süyliyebilscydim, ona bir yudum 
su \'crcbilseydim !,, düşüncesi biç~ 
bir zaman oyunn benzemez. Böyle 
diyen aılama gülemezsiniz; bilAklı, 
onun sözleri sizl de kavrar, onun 
ihtiyacını siz de duyar~ınır. 

*** 
A .. ÇIK şehirler bombardını•n 

edilecek, sivillerin, kad11t-
~a1n, eocuklann ba~ına da ateş >'111 
dırılaca.kmı~ ••• Şfiphesiz rok feci bie 
hal. Fakat cephedeki insanlar, 

arkalarındn üniforma var diye, ~ 
lürkcn dnha mı az mazldmdar! 

Onivenite Edebiyat Fakilltesin
de yapılan ortamektep muallim 
muavinliği imtihanlarında rnuvaf
fnk olanların i"iınleri Maarif Ye· 
kiıletine bildirilmiştir. Cephe gerisindeki bir siTillD, bic 

Türkçe imtihanlarında mımıHak kadının, bir çocuğun ölümil ne ta~ 
olanlar şunl::ırdır: dar hazlnsc siperdeki neferin, %&• 

bitin ölilmü de o derece haıindir. 
J.Qtfi Günııör, Adnan Günesin, O - ı, 

•ı ı · h t A l " r .. 1 Ab. lum karşısında kadın, erkek sin 
., e a a yse , ı usu •• ercan, ı· k k h k - ·dı 

d . K .... k ,. bd Gil 11 kk as er, cocu er ·es musavı r. 
ııı ısaıı:ure · a et r, n · ı , 
. • ' . Eski harpler yalnız cephede ol· 

1 alas, Al~alla Özda~ar, Mlthat Sert dıııtu için gerideki ~birlere pet 
oıtıu, Satıh Zeki Sozer,. ' T~~hlde zararı dokunmazmış. Biz hAll harbi 
Zaim, ZekAl Soyer, Cahıdc 1 umcr, 
Necmettin Oznişbol, Kadri Kipcr, 
Rnci Keten, Nihal Dikmen, Cihat 
Gökçek, Ofuz Tansel, Fahri Bay. 
kal, 

Tarih ve coğrafyadan: Kılzım 
Özballn, Ali Bostanoğlu, Cahide 
Arcan, Şe,·ket Özgör, Neriman Alis· 
bah mu,•affak olmuşlardır. Bıınlar 

bu ay içinde muhtellf vilüyetlerdc
ki münhal muallimllklere tayin e. 
<!iteceklerdir. 

Fransııcadan muvaffak ol:ınl:ır: 
lsmail Edip, Safiyüddin Ersetin, 
lfiri-;taki M. Selver, Avni kömflrcü 
oğlu, Snlih ÜZ::ırıık, Melek insel, Bil· 
leııt Köprülü, Selman, Nail, Jozef, 
Adile Arsal, Şabuh, Reştan, .Müne,·· 
\"er, Kadri, Melek, Talha Selmadır. 

Alın:ıncadan Necip Gençoğlu, Ha 

öyle düşünmek istcdi~imiz için •4 
çık şehirlere gülle, bomba ablma-
sınn sinirleniyoruz. Fakat bir gftn 
bun:ı <la nhşılacak. Harbe ıinnit 
memleketin siliblı evlatlannın öl· 
mesi gibi siliıhsızlarm da ölnı .. ı 
tabii görülecek. Yahut insanlık, 

her ikisine de bir derecede siniri~ 
necek. İkinci ihtimal elbette daha 
çok temenni edilir. 

ı.·urullah AT AC 

!ide Turhan, Jsmail Duyıru, M6neT• 
ver Anasal, Adile Arsal, 

İngilizceden: İbrahim Ersen, Fat 
mn Feride, Sabri Feşel, Sübeyll 
ncrker, !\lihriıarer Köstenı. Beraet 
Zııvil, Rifnt Atamer, Feridun Oqör, 
Selma Topçuhaşı, Omer Hilmi 
Mart. 
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ıile içeriyi göstererek: Dedi. Can çeki~n Ha~nla, bir oda· ppaoilirsen, seni, sertabibin evi-
- iki h~rin burada yatıyor. Ze~·nep, başım geriye doğru at· da yatan Aliri. karşılıklı görmek· ne götüreyim. Kansı, bir hizmetçi 
Zeynebin soluğu kesilmiş gibi, tı: ten ürkerek birdenbire söylediğin· arıyordu ... 

nefessiz durdu. - Yok. tanımam.. den caydı: 1 Zeynep: 
- Vurmuşlar! Bir kahbe yü • - ~asıl olur be kadın? A'iUÇ - Görüp de ne olacak? - Sertabib de kim? 

zünden •.. Hasanm yaraSJ ağır... içi kadar köyde, kahpe yüzünden Dü~ünceleri yavaş ya\·as uya· , Diye sordu. Adam, onun anla· 
~ertabip bu geceyi çıkarmaz de - iki herif vuruşur da, sen na3ıl duy nıyor, bu ısıklı, büyük ~ehir için- yışsızlığma güldü: 
miş. Aslan gibi babayiğit ölüyor maz!'ın?.. de, nerede yatacağını, kara tosun· - Hekim, hekim! .. Hastanenin 
d:ı, sıskası ,yaşıyor. hem de ya~ı - Zeynep, yalan wyliyen kendi la akkızı na~ıl barındıracağını, ::ık· başhekimi! 

yacak ... Tanrının işi bu. Yaşıya- sesini tanımıyordu: lrndan geçiriyordu. Zeynebin, başında uyuşuk fikir 
::.ağı varsa, göreceği de var!.. - O aralık başka köydeydim.. .\da.'ll!a konuşmak, Zeyncbi o· ler dolaşıyordu. kahpe oldutunu. 

Zeynep, ~ütün vücudundaki Adaın, daha fazla ısrar etmedi. na yakınlaştırmış. ne yapacağını hekimin karısı duyarsa, onu kapı 
kanın göğsüne biriktiğini, kal • Jşıkh pencerelerden birini göster· lanış:ıbi! irdi: lışarı ederdi. 
binin 210nklar gibi ağır ağır vur. di: - Yabancılar burada na ıl ba Adam, Ce\'ap bekliyor, bu kadı-
duğunu hissediyordu. Sönük fakat - Nah şurada yatıyorlar.. ·mırlar? nı sertabibin kansına gönderirse. 
korkulu bir eesle: Zeynep, kapının eşiğine mıhlan· Adam. Ze:,-nebin yüzüne şüphey· onu memnun edeceğini, böylelikle 

- Ne görecek? mı~ gibiydi. Gözleri ışıklı pwcere e baktı: yerini ağlamla~tıracağıru umu· 
Diye aordu. de. kıpırdaınad ... n duruyordu. Bir· - Şehre iş görmeğe mi geldin? yordu. 
- Daha ne görsün' Hapi ha -

1 
den, büyük biri tek. gönlünü dol· Zeynep, bunu bılm;yordu ki: Zeynep, tanımadığı birine it 

nenin duvarlarım. T ><'tnir pa~mak durdu: :ıdama cevap Yerm.::!• için, yutkun görmekten. birdenbire korktu: 
hklardan gökii serredecck.. - Erkek'eri tanımam ama. on du: Sen bana. bu grcc yatacak 

Birden a'='ına gclmi~ gibi: !arın hı ım!armı tanırım ... Dan::ı - Bilmem!.. yer bucak t;o~ter. Bcıı i~e alışık 
- Sen onları tanır mıydın? gösterir mi ki? - ~asıl bilmezsin? lfümetçilık dr:iWim!.. 
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l 111 a n 
Lehistan cephesinde ölü ve yaralı olarak 

100 Bini bulr1ıuş ! 
aomurlarla bozulan yollar Alman 80!::ar:::·;.:d.beş 
tanklcmnm ilerlemesini güçleştiriyor .ı'::~:6 ~:~;;;; "::.=: 

ı b / J h b mağazasında çıkan yan&ın bir sa-
fi men a arın an veril en a eri ere at devam et.mi§ ve biri eczane " L h d ' olmak Uzerc bCI nıağa.za yanmıa-
J-e e or uları arasında irtibat tır. Zarar miktarı tesbit edile -

mcmiştir. Eczane ile yangın çı-

1 İ [ m emiş, mü da/ a a azmi kırılma mzşt lr ::ı;ağazadan maadası sigoı:ta-
ta, ı 7 - Havas ajansı • 

diğine göce şimaldeki 
Ot"dulan grubu, Po.anan 

İ1t tam bir irtibat halinde 
ttttıektedir. Bütün askeri 
r de baıkumandanhkla 

ı muhafaza eylemekte. 

• Lvov, Baranovicze ve 
r~dyolan durmadan çalrı. 
'it telsiz telgraf mesajlan 

dır. 

tnıntakasında yerleşmiş 
J>,,.ı_ bük. . t vsunya mnetı, mun. 
lıtye serviside dahil olmak 

'-1ıtcJif teknik vasıtalarla 
ha1kumandanhkla gerek 

tnukavemet merkezleri 
halindedir. 

~ ~berlerinin aksine ola. 
:fa nya hududunda pekaz 
, l>oıonya ricali toplan • 
111lrnaktadır. 

llıembalanndan verilen 
; nazaran, Alman ordu • 
Olonyanın cenubu şarki. 

~t ıı· ı· k •. d . tna ı §ar ısın en yap. 
Çeınbcrleme hareketinin 

'bir tevakkuf devresi ,e. 
ir. Motörlü kıtalıırın 
~~ §imdi, Polonya kıta. 
lıddetli mukavemeti ile 

ktadır. 
~ta Alman ileri hareketi, 
,al/aklarından Tanev ke. 

ltbd~rrnu§tur. Lvov müda. 
4r~tın kenarın& bir mo. 
~~ kolunun hücumu • 

~ PÜskürttükten sonra, 
tarbinde cenuba doğru 

ı .\.lınan kıtalarına cenah. 
~~ette müdahale etmek. 
?t 0ınyslin uzun zaman 

' ti, bu mıntakada Al • 
tıa1caıatını mühim surette 

1?111tır. 
lt t, .\iman taarruzu Buıu 
t ~ll'vaffak olmuı iıe de, 

~tıt0tıiinde, araziyi kanş 
ttıüdafaa eden mütead 

~ }'a krtalarmın mukave. 
tl,ltaınıs bulunmaktadır ... 
~~tı -

. tı bugünkü safhası şu. 
tı>'o k. A,_. .. l" 
1 r ı, l.UUln motor u 
1\ • 
tı . muvaffakıyetlerıne 

~~~süvarinin yerini tut. 
tibj hu krtalar, trplrı eski 
t\L. • ne büyük şehirlere, .. , . 
~t • •ıstem dahi olsa her • 

~~tihkama karşı bir şey 
~ tadır. 
>o~ olan ve çamurlu bu 
'ıı!tj • rnotörlü kıtalıırın 

!lflarıru ıeciktirmck. 

."' ill . J• tnnatom 
bi~!Yardcri dün Var. 

ijltitnatom atmışlardır. 
~a Varşovanın ve 

Leh kıtaatının ı 2 
~ t eslim olmuı iıten. 

1 ~'•o~ ihtar,. kabul e. 
ı~ ıtdırdc şehirdeki sivil 

t zarfında Varıova 

. aı bildirilmektedir. 
~\t ııı sonunda Varşova 

._: 'lhaıı., addedilecek. 
tli}( rnühlet ültimat o 

mun atıldığı saat on beşten itiba. 
ren başlamaktadır. 

Müthiş bombardıman 
VClr§<>va dün mütemadiyen 

bombardunan edilpı.i~tir. 
Şehre iki yüz kadar bomba dü~

ınüş, ezcümle protestan kilisesi ile 
Letonya el~iliği binası harap ol
muştur. lnsan zayiatı çok fazla
dır. lki gece yatakhanesi ile mille· 
addit hastanelere de bomb.'l isabe
ti olmuştur. 
Varşovaya topçu ateşi de yapıl- . 

maktadır. 

Ldı ajansı telsizle dün gece sa
at 23 te neşrettiği bir tebliğde, Al
man tayyarelerinin Vilno ve Ba
raoovicıe şehrini ve diğer şimali 
Polonya şehirlerini bombardımaı: 
ettiğini ve birçok öl.ilme sebebiyet 
verdiğini bildinnektedir. 

Vilmonun bombardımanı çok 
feci olmuıtur. 

Hasarat mühimdir. Sivil halk, 
kadınlar ve çı>cuklar arasında bir 
çok ölü ve yarah vardır. Facia 
kurbanlarının miktan o kadar çok 
tur ki, henüz. kati bir .,.rakam tes:. 
pit etmek imkanı hasıl olamamış· 
tır. 

Almanlann zayiah 
Londradan bildirildiğine göre 

Almanların Lehistandaki zayiatı 
100 bin ölü ve yaralıya baliğ ol
muştur. Ölenler arasında eski Al
man imparatoru Vilhelmin cephe
de bulunan yeğenlerinden 24 ya
§IJ\da prens Oskar da vardır. 

Alkeri hireki h tahlil 
Havas ajansı Lehistandald as

keri harekitı şöyle tahlil ediyor: 
Almanların Polonyadaki aske

ri zaferleri, gayri sabit ve muvak 
kat bir mahiyet arzetmektedir. 
An'anevt taktiğine sadrk kalan 
Alınan genel kurmayı, iki cenah
tan kayarak Polonya ordusunu i

hataya çalışmakta.dır. Bunun için 
sllratli hareketi 18.mndrr. Zırhlı 

Fırkalar, arkalarından kamyon -
]arla gelen piyade kuvvetleri ol. 
duğu halde, yollar üzerinde bil -
tUn sUratile ilerlemekte ve ras
ladıklan unsurları dağıtmaktadır

lar. Fakat Alman kıtalan, arazi
yi ifgal etmiyor, arazinin her ta. 
rafına serpilmi§ mukavemet nü
veleri bırakıyor. Ve mukaveme -
Un daha ziyade kolay olduğu §e
hirler öniine geldiği zaman çev
rilmek tehlikeai karşıamda çok 
defa ricat eyliyor. Ezcümle, bala 
mukavemet ocakları bulunan 
Gdyniada, Varşovada ve Alman 
radyosunun dU§tüğünU ilanda pek 
ziyade acele ettiği Lvovda böyle , 
olmu§tur. Bu suretle Polonya or. ' 

dusu, birçok parçalara ayrılmış, 
fakat imha edilmem.i15tir. Polon
ya arazisi dcrinilğine işgal altı

na alınmış, fa.knt ramolunmamış-
tır. Ce phe harbinin yerine büyük 
bir kanşrklık kainı olmuştur. Bu 
Alman ordusunu muvaffakıyetle -
rini istismar ve tnk\•iycden me _ 
neyll'm "ktedir . 

Alman menhalarından 
verilen haberler 
Almanlar i§gnl edilen Lehistan 

arıuisinde Lehli i§~ toplıynrak Al 
manyada çalıştırmak lizere sev -
kelmektedir. 

Lclıistan harekatına dair dlln
kü Alman resmi tebliği şudur: 

"Alman ordusunun cenub gru

bu, cenuptaki Polonya ordusunun 
dağınık ak~amını rllin de takip et 
miştir. 

Lvov kapılarında, Tanevo üze
rinde Biljor yakinleriııde iki ta • 
raf arasında muhareb~ devam et
mektedir. 

Alman kıtaatı Przemysl'i işgal 
I 

F uan 499 bin kişi gezdi 
İzmir, 16 (A. A.) - Fuarı zi-

yaret edenlerin sayısı dün akşa
ma kadar 499.Hl kişiye varını§. 
tır. 

euni§tir. 

Şarkta, nıotörlü Alman kuvvet
leri Vlodzimie'ye varm13tır. 

I<utno civarındaki Polonya kuv 
vetlerinl ihata eden Alman lataa
tı takviye olunmuş ve çember da
raltılınıııur. 

:Val"§Ovanm cenubu prkisinde 
düşmanın bir çıkış hareketi akim 
bıraluldıktan sônra Alman krtaa. 
tr düşmandan birçok esir ve 26 
top almrştrr. 

Diğer taraftan Almanlar Bia
listoku iogal eylemişlerdir. 

Brest - Litovsk kaleısinin zabtı 
için muharebe devam etmektedir. 
Hava kuvvetlerimiz, düşmaıım 

cepheye nakliyat yapmasına mi
ni olmuştur.,, 

_,_ Garp cephesinde dünkü harekat 

Almanlar bıraktıkları 
köyleri baştanbaşa 

tahrip ediyorlar 
Fransız - Alman çarpıs maları artık iki ordunun 
biribirine giriştiği muharebeler halini aldı 

Paris, 17 - Almanya - Fransa j 
hududu Uzerindc ve Almanya a.. 
razisi dahilindeki Frıuıı!ız hareka
tı Fransızların lehinde olarak de
vam ediyor. Dünkü Fransız res
mi tebliği şudur: 

"Cephenin hoyeti umumiyesin
de iki taraf toııçıısu şiddetli fa. 
aliyettc bulunmuştur. Düşman, 

karşımızda kıtnlnnnı durmadan 
takviye etmektedir. Birçok nokta
larda dlişman, g erilerken, bazı 

köylerini t t-rk ve tahliye> eyle -
m~tir.,, 

Havas ajansı bu tebliği şöyle 

tefsir ve tahlil ediyor: 
"Fransız kıtalnrmın Sigfrid bat 

lı üzerine daha kuvvetli tazyiki, 
Alman istihkamlannm müdafile -
ıi ileri mevzilerini muhafa~ için 
gittikçe daha ziyade fazlalaşan 
gayretler garfına icbar etmekte . 
dir. Almanlar, ihtiyatları çağır. 

mağa mecbur kalmışlardır. 
Alman kumandanlığı, Fransız 

hududu ile esas Sigfıid hattı a 
rasındaki araziyi faal surette mü 

dafaaya karar venni§ gibidir. Bir 
taraftan Renden Mozcle kadar 
elli kilometrelik bütün cephede 
iki taraf topçusu durmadan faa
liyette bulunurken, iki ordunun 
ileri un.surları da teması muhafa
za eylemektedir. Maıımafih bu -
giin herhangi bir büyUk hareket 
\-ukua gelmemiş, yahut vukua 
gelmiş bulunsa da resmi tebliğe 
girmemiştir. 

Almanlar Fransız kıtalarının 

bazı hakim mevzilere veyahut 
cenahlara doğru ilerlemesi ilze _ 
rine tutmak imkanı kalmıyan 

yerleri terke mecbur kalmıııtır. 
Almanlar, bu suretle bazı köyle
ri de bırakmışlar, fakat evler ve 
mahzenler 1',ransızlara sığınak 

teşkil etmesin Giye köyleri baş
tan başa tahrib cyicrnişlerdir. 

Salahiyettar askeri mahfiller -
de tebarUz ettirildiğine göre, bü. 
tUn garb cephesi boyunca. Al _ 
man arazisinde çarpışmalar vu -
kua ge.lmektedir. Çarpf.§malar, ar-
tık iki ordunun biribirine giriş-

3 

Anlatan: Dr. Nf H AT REŞAT BELGER. 
- 18 - Yaıa'n: SABiH A LAÇAM 

Ermeni ve Bulgar teşekküllerinin 
de iştirakile bir kongre 

toplamağa ~arar vermişti~ 
Metodik bir şekilde teşkilat h"U.. 

ruyor ve faaliyctimiz esnasında 

bilhassa şu üç noktayı nazarı dik
kate alıyorduk: 

l - Hariçte aleyhimize yapı -
lan propagandayı önlemek. Böy
lece, milletir masum, hükUmetin 
zalim olduğunu tebarüz ettirmek 
ve bütün halkın hürriyet a~kı ile 
yandığını öne sürerek pek yakuı 
bir anda da ''!\1eşrutiyet idare .. 
rinin kurulacağını anlatmak. 

2 - Dahilde, vatandaşlan ikaz 
etmek ve bükt1meti yıkmak, ":\!eş 
rutiyet idare'' yi kurmak için te~ 

kilat vücude getirmek. 
3 - Abdulhamit ll yi btihli.t 

edecek hükümdarın hürriyet. Meş 
rutiyet taraftarı oldu~unu. müm. 
kün ise, \"esaikle isbat eylemeli. 

Hal bu merkezdeyken bir de 
kongre yaptık. 1907 senesinin ba~ 
langıcıyd1. Muhte!H un urların 
memleket içinde faaliyette bulun
duklarını ve hariçte de ~nfi bir 

mukabele eylediler. 
Aradan birkaç gUn CfÇtikten 

sonra da Ermeni murahha lan 
gelmeğe ba~ladı. Bunların ara ın
da Osmanlı Ermenilerinin murah· 
haJan bulunduğu gibi. Kafkasya
dan, Mısırdan, Bulgaristandan ve 
hatta Amerikadan yola çıkan de
legeler de vardı. 

O sırada Abdülhamit il nin 
meşhur diplomatı Salih Münir 
pa~ - geçenlerde vefat etmiş

tir - Paris 'sefiri kebir,,iydi. Kon 
gre teşebbüsünden malılınattar bu 
ltman Salih Münir pa~. belki de 
keyfiyeti hünkara bildirmiş ve 
ondan men .. hakkında bi.r irade 
almış olacak ki fikrimizin fiilen 
tahakkuk edememeı;:i için resmen 
müracaat eylemış J 

şekilde propaganda icra ederek 
impa:.., torluğun mukadderatı üze- vap vermiş. 
rinde muzır bir rol oynadıklarını Halbuki. biz, kongre için istih· 

Doğrudan doğruya başvekil ve 
dahiliye nazırı Klemansoya yapı 
lan bu müracaat bizi mü~ül bir 
,·aziyette bırakmıştı. Zira, Salih 
Münir ~ayı rencide etmek iste
miyen Klemanso, ona mü bet ce-

sali icap edeo resmi müsaadeyi a· 
göz önünde tutt•·k. 

Bilhas a. :mparatorluğun bün _ lacağımızdan emindik. Her tarafa 
yesini sarsmağa" çalışan un urla • gönderdiğimiz mektuplar üzerine 
rm arasında Ermenilerle Bulgar. ~c, yu~ard& da 5?Yled!ğim veçhi~e, 
1 - 1 • d 1- 1 dı 11 'k' F .. rmenı delegelerı Parıse gelmışar on p an ageıyorar . erı ı 

1 
d ' I 

.. . _,_ R li k \ 1 er ı. zumremn geı o. ume gere ı - • . 
nadoluda 1 k "t ·ı Bu çıkmazın çaresını prens Sa-

me\•cut n an omı ecı ~ - . 
. d 

1 
. . . • b- . . bahaddın bey buldu. 

rı. ev etın ı.;t.ımaı unye •nı, u - K · t ek · t Kl • . . . ongrerı mene m ıs eyen e 
mumun emnıyet ve ıtmıadın!, ıda. t k · · h.b • . • .. 

1 
• mansoyu yumuşa ma ıçın, e ı · . 

rı \'e ınzıbatı muessese erın oto - b d b' F t t 
. . . k ek'ld f r a~m an ır ransızm avassu u· 

rıte mı sarsaro . ş ı e aa ıyet - nu rica etti. 

te bulunuyorlardı. Bu zatın müracaatı ~tice inde 
Bu mahzurlıın hertaraf edebil -

mek için. Türk. olmıyan unsur -
l:ırla temac:a geçerek, onları mu _ 
ayyen bir fikir. bir sistem etra -
fında toplama! yani bizimle be -
raber ve memlekete zarar \enni -
yecek bir tarzda çalışmalarım te
min eylemeği düşündük. 

Ermeni \·e Bulgar te-:ekkülleriy_ 
le muhabere ettik. Gerc.k memle _ 
ket haricinde. gerek memleket da· 
hilinde bulunan bütün Ermeni 
ve Bulgar ekalliyctlerine kong -
renin mak~adını izalı. eden mek -
tuplar yol'adık. 

Bu hareketimiz bilha sa Erme. 
niler arasında bariz bir alaka u • 
yandırdı. 

Fakat Bulgarlar tarafımızdan 
vaki olan davete icabet etmediler. 
Yaptığımız müracaate cc:,·ap 

vermemenin de bir ne1.aketsizlik 
teşkil edeceğini dü~ünmü~ olacak· 
lar ki. mukabil bir tezkere ile kon: 
grenin mesaisi hakkında muvaffa· 
kiyet temenni ettiler. 

L:".'cin. Ermeniler kongre teşeb 

bü ünü büyük bir alaka \'e hü nü 
niyetle k:&rşıladılar. Yolladığımız 

mektuplara derhal nazikane bir 
şekilde kaleme alınan tezkerelerle 

tiği muharebeler halini nlmıı;tır. 

Alman te1>lili 
Garb rephesı narckıltına dair 

dünkü Alman tebliği şudur: 

''Sarbruk civarında dilı;manm 

topçu faaliyeti kaydedilmişUr. 

Düşmanın öncüleri ağır zayiatla 
tardcdilmlıııtir. Alman topraklan-
na ha,·a hiicumları olmamıştır. ,, 

ir;tımaa, atlC3k husu i bir salonda 
yapılmak şartile müsaade eyledi· 
!er! 

"Hususi bir salonda .... kaydı da 
bizim için bir hayli müşkülatı mu· 
cipli. Zira adetleri yüze varan 
delegeleri istiap edecek hususi bir 
salon bulmak mühim bir meseley· 
di. Çünkü. herhangi zengin bir 
Fran~ızm. böyle bir kongre için. 
evini bize tahsi etme;;.i imk,an ız 
idi. 

Bunun çaresini. gene prens Sa
bahaddin bey buldu. Dostların· 

dan mösyö Dolormenin Türen so· 
kağındaki 8 numaralı e\'İnde top· 
landık. 

Fakat, toplantımıza takaddüm 
eden günlerde di~er bir engel ile 
daha karşı!a~tık. Kongrey~ kimin 
riyaset ed~eği nıevıuubahs olmuş, 
Bunun hakkında bir karar vere
memi,tik . .Nihayet, şöyle bir for
mül bulduk. 

Uç gün sürecek olan kongrenin 
ılk ceıse~ine Ahmet Rıza bey. ikin
ci ceJ..,e ine Pren abahattin bey, 
iıçüncü celsesine ele Malfunyan e
rendi riyaset edecekti. 

Malumyan efendi hakkında da 
biraz izahat verelim: Bu zat, Er· 
meni delegeleri meyanında Pari· 
.,e gelmişti. A ıl ismi Agnuni oldu
ğu halde. l\1alumyan liğbım al
mı~tr. 

Kongrenin bir de hey~ti tertibi· 
ye i vardı. Ben bu heyete dahil 
·lu'unuyordum ve ayni zamanda 
. aportördüm. 

tik cel e a-;ıldıktan sonra. ir;ti
mamızm sebcbleri hakkında 
kaleme almış olduğum mazbatayı 
okudum. 

Bunda, size eneke uzun boylu 
ızah eylediğim noktai nazarımızı 
mGda{aa ediyor ,·e gerek yapılan 
prop:ıgand:ılann, gerek muhtelif 
gö:ii~ za,·iyelerine göre tapzim e· 
di:en çalışma i tikametlerinin te,·
hidini öne sürüyordum. 

Bütün delegeler. üç gün devam 
eden müzakerelerden sonra serdet· 
tığimiz mütalealan tasvip eyledi· 
!er. Böylece yapılan propaganda 
ve çalışmaların hirleştirilmesi fik
ri kahul edilmi~ hulunuyordu. 

(Devamı var) 



Denizlerde harp 

Bir Alman SON DAKiKA Sovyetlerde harekete geçti 
tikomintern devletler, b•tlt 
manyanın müttefikleri bil' 
mazlığa sürüklenecektit ff 
cümle 1talyanm intizar 
reketi çabukça ir.kişaf 

Varşovaya verilen ültimatum un 
müddeti bugün saat 3 de bitiyor 

Londra, 17 - Varşovanın teslimi için Alman başkumandanlığı 

tarafından verilen 12 saatlik mühlet, bu sabah saat 3 de sona ermiş ol
makla beraber, Varşovanm bombardımanı jçin henüz hiçbir hareket 
yapılmamı~tır. 

Berlinde, propaganda nezareti memurlarından birisinin beyanatına 
göre, şehrin bombardımanı öğleden S')nra saat 3 te yapılacaktır. Çünkü 
garnizonun teslimi için verilen 12 saatlik mühlete ilaveten, şehir halkı
nın uzaklaşmac;ı için de ayrıca 12 saat müddet verilmiştir. Şehri terket
mck istiyen halka, uzakla~malan için iki yol açık bırakılmıştır. 

Tüyler ürpertici sahneler 
Sof ya, 17 (A.A.) - Polonyadan avdet etmiş olan bir Bulgar tale

~si, yapmış oldubru seyahatin tüyler ürpertici hikayesini Mir gazete
sıne anlatm15tır. I3u talebenin binmiş olduğu tren, Varşova ile Lvov a
ra mda Alman tan areleri tarafından bombardıman edilmiştir. Tren
de 1500 kadın 'e çocuk bulunu)•ordu. 

Bombardıman üzerine tren, durmuş, yolcular civardaki ormana 
doğru kaçışmağa başlamışlardır. Bu esnada üzerlerine vağmur gibi 
bomba yağıyordu. • 

Bu talebe, trenin Varşova ile Poznan arasında da bombardıman 
edilmiş olduğunu söylemektedir. 

Talebe, ha tabakıcılarm, yaralıların yardımına koştuktan sırada 
Alman tayyarelerinin onları da mitralyöz ateşine tutmuş olduklrını 
fühe etmektedir. 

Almanlar ağız mı değişi iriyorlar? 
(Baş tarafı l incide) 

Jetlerin fikri sorulsa buna verecek

leri cevap ~ olacaktır: Avrupa 
milletlerinin yeniden genç nesille· 
rini harp meydanlarında feda et
meleri lüzumsuzdur. Çünkü, ne 
İngiliz, ne .Fransız imparatorluk
ları, ne de muazzam müstemleke
leri hiçbir tehlike ve tehdide ma
ruz değildir . ., 

Dikkat buyruluyor mu? (Bugün 
harbe iştirak eden milletlerin fik
ri sorulsa ... ) derken doktor, ln
gilizlerle Fran5;ızlardan ba5ka bir 
milleti hiç hesaba katmıyor ve me
sela bugün dokülen Lehli kanını 
bir harp ~ri saymıyor! 

Bu mektubu Alman mahafilinin 
fikri addedersek Almanların ağız 
değiştirdiklerine hükmolunur: 
Hissedilir ki: Almanlar bir rücu 
veya setr ameliyesi ile lngiliz ve 
Fransız efkarı umumiye ini (biz 
sizden bir şey istemiyoruz ki...) 
diye kazanmak arzu ve ihtiyacın
dadırlar. 

Demek Almanlar dünyaca ma· 
JUm olan müstemleke davalarını 

ya tecil etmek istiyorlar.yahut bu 
da\ayı şimdilik lngilizlerlc Fran
sızlardan ba~ka ına hasreder gö
ninmekte fayda buluyorlar; ya
hut mü tcmlekeleri kendileri için 
lüzumlu gorüyorlar da lngiliz; ve 

Fran ız bünyelerine dokunmaz 
farzediyorlar. 

Bu mevzu ,üzerinde sözün ehem
miyeti yoktur. Asıl mühim olan 
hadiselerin ifadesidir. Almanya· 
nm Lehistandaki bir buçuk mil
yon Almanın vaziyetini tayin için 
plebi it teklif eder gibi görijndüğü 
halde buna meydan ve imkan bı
rakrnıyarak harp ilan etme5;ine, 
diğer taraftan Çeko lovakyadaki 
en aşağı sekiz, dokuz milyon Çek 
ve Slovakın ic;tiktalini her türlü 
teminatlarına ra~men tanımama

sına, daha sonra hayat sahac;ı 

adı ile şarka doğru bir ic;tiJa ~;ra
seti tutmasına Alman mahafili İn
gilizlerle Fransızlara ne zarar? di

yorlar. 

Bugün Almanya elindeki silah 
ile A vrupada mümkün olan her 
tarafı kendi emri altına almak is
ter gibi görünüyor. Bugün ic;teni
len Lehic;tandır. Yarın ba~ka 

memleketlere sıra gelecek gibidir. 
O halde Almanya lngiltereye ,.e 

Fransaya "ben sizden bir şey iste
miyorum.,, demekle "ben sizi de
ğil, Lehistanı ezmek istiyorum ... 
buna mani olmayınız.,, demiş 0 _ 

luyor. (Almanya layık olduğu 
mevkii ihraz etmek istiyor) cüm
lesi fiiliyat ile birleştirilince Al
manyanın arazi \'eya insan sayi 
fütuhatı peşinde olduğunda şüphe 
kalır mı? 

İşte İngilizler ve Fransızlar Al
manyanm bu istila siyasetini gö
rerek ve yarın şarktaki istilasını 
bitirdikten sonra kendi Üzerlerine 
geleceğini düşünerek "mademki 
yann harp etmek mecburiyetinde 
kalacağız. O halde bugünden har
be girmek menfaatimiz iktizası
dır . ., diyorlar. Almanyanın \'C o
nunla clbirliği etmiş olan ltalya
nın tehdidi altında kalan memle
ketler de İngiltere ve Fransa ile 
birleşiyorlar. 

Farzedclim ki İngiltere ve Fran
sa Almanyanın siyaseti hakkında 
yanlış düşünmüş olsunlar. Daha 
birkaç gün evvel İngiliz domin
yonlarrndan biri olan Kanada bas 
vekili söylediği nutukta: "Alman: 
yanın kasdı yalnız Lehistan, yal
nız Britanya krallığı değil, ayni 
zamanda İngiltere imparatorlu
ğudur. Doğrudan doğruya Kana
da ülkesi de Almanyanın tehdidi
ne maruzdur. Onun için harp ilan 
ediyoruz.,, demişti. 

Alman diplomatları bu sözleri 

mütemadiyen tekzip ediyorlar. 
Fakat şu birkaç yıl içinde verdik
leri sözlerin mütemadiyen kendi 
taraflarından bozulması efkarı u
mumiyede sözlerin kıymetini sars
m15tır. Fikrimizce lazım olan şey 
her şeyden evvel milletler arasında 
bir emniyet ve itimat rejimi ya
ratmaktır. 

Bir milletin bir me,·kie liyakati
ni kendi istek ve iradesine bırak· 
mak Ye bu İ<•tek ve ifadeyi de zor 
bazu una bağlamak, hedef tayin 
olunc;un qlurunasın. bütün başka 
mılletlerin ale,·hinedir. 

Hasan KUMÇAl'/ 
~~~~~~~~ 

Kacak köylü cıgaraaı 
Mudanyadan limanımıza gelen 

Sus vapurunda Hamdi isminde bir 
yolcunun bavullarında gümrük 
muhafaza memurları tarafından 

26 kilo kaçak köylü cigara.sı tu • 
tulmu§tur. 

tahtelbahiri 
baflnldı 

Bir F ranıız mayn gemi· 
ai F aa açıklarında battı 

Paris, 17 - Ha,·as ajall':ıının 

bildirdiğine göre Polonya Alman 
kuveyi külliyesini işgal ederken 
Fran a ye İngiltere, denizler ha
kimiyetinin kendilerine \'erdiği 

muazzam avantajdan azami i tifa
de etmeğe çalışmaktadır. lki filo
nun denizaltı korsanlığına kar~ı 
mücadelesi. tkaret gemilerinin tor 
pillenmesini durdurmuş veyahut 
mühim surette azaltmış gibidir. 
Pariste bir abloka nezareti ihdası, 
ekonomik harbin bütün mana.ile 
organize edilmekte olduğunu isbat 
eylemektedir. Gamalı haçlı bayrak 
Baltık denizi hariç hiçbir denizde 
artık gözükmemektedir. Almanya, 
1918 de, şimali Fransadan Ukran
yaya kadar bütün Avrupaya ha
kimdi. Böyle olduğu halde Alman
ya, ekonomisi ve maliyeti ile inhi
lal etmişti. Motörlü kıtaların Po
lonya yolları üzerinde ilerleme. i, 
ayni sebeblerin ayni neticeleri ver 
mesinin önüne geçemiyecektir . ., 

Bir İngiliz muhribi diln bir Al. 
man tahtelbahirini batırmıştır. 

Tahtelbahirin mUrettebatı !da a
dındaki Norveç ticaret gemisi ta
rafından kurtarılmıştır. 

Fransızların Pluton adındaki 

mayin gemisi Fraruıız Fa.sı sahil
lerinde kiin Casablanka açıkla -
rında bir torpile çarparak bat • 
mı3tır." Mürettebat boğulmuştur. 

İngiliz Lstihbarat nezaretinin bil 
dirdiğine göre, İngiliz - Ameri
kan Cheyennc sarnıç gemisi bir 
denizaltı tarafından batırılmıştır. 

Geminin mürettebatı, İdabakke 

Norveç gemiai tarafından kurta
rılmıştır. 

Beş Polonya deniz subayını 

hamil bir motörbot dün Litvan -
ya l!IUlarma. gelmi§tlr. Motörbot 
ve mürettebatı tevkif olunmuş_ 

tur. 

Bulgaristan 
bit ar afhğını 

ilan etti 
Londra, 17 - Sof yadan ah. 

nan malümata nazaran Bulgar 
nazırlar medi!'li, dün akşamki 

toplantıl!lında, ll§ağıdaki bitaraf -
hk deklaraıııyonunu yapmağa ka
rar vermiftir. 

"HuduA bulan enternasyonal 
vaziyet ve hadiselerin inkişafı 

karşısında, Bulgaristan, ııulh ıııiya- · 
.setini takib ederek, bitaraf ka -
Jacaktır.,. 

Efganiıtan da bitaraf 
Efganiııtan, bugünkü Avrupa 

anlaşmazlığı kal'§ıaında bitaraflı • 
ğmı ilan etmi§ ve bu karar Ka
bildeki diplomatik heyetlere res
men bildirilmiştir. 

Haiti cumhuriyeti de bitaraflı -
ğını ilan et.mittir. 

----o~--

Almanyada vaziyet 
Berlin, 17 - Otelciler birli~i 

bütün Almanyada saat 15 ile 18 
arasında ve akşam lokantaların 

kapanmasından bir saat evvel c;ı

cak yemek satı~ını yasak etmiştir. 
Beynelmilel Kitabı Mukaddes 

cemiyeti azasından Ogüst Dikman 
i ·imli Alman vicdani sebeblerle 
harbe iştirak edcmiyeceğini be
yan ettiğinden Berlinde kurşuna 

dizilmi§tİr. 

Alman gizli polisi Çekoslovak
yada müttefiklere yardım maksa· 
dile kurulmuş gizli bir teşkilat 
meydana çıkarmıştır. 

(Baş tarafı 1 Jnclde) 
hükumeti, Lchistamn Moskova 

elçisi Jibavskiyc, hükumetine 
bildirilmek üzere, dün gece bir 
nota vermiştir. Bu notada, Sovy:t 
hükumetinin, Lehistanda bulu • 
nan Garbi Beyaz Rusya ''Bici 
Rusya,. ahalisi halkını ve Ukran 
yalıları tehlikede gördüğünü, bu 
na karşı tedbir alacağını bildir. 
miştir. 

Bu notaya Lehistan.dan cevap 
gelmediği için Sovyct ordusu, 
bu sabah saat altıda Lehistan hu_ 
dudunu geçmiştir. Kızılordu Le. 
histana şimali şarkide Polotsk, 
Kanycvcç, Podavski şehirlerin. 

den girmiştir. 
Sovyet Rusya, verdiği nota et. 

rafında Moskova.daki bütün cc 
nebi devlet mümcssil!crine izahat 
vermiştir. Sovyct mcmbalarından 
verilen malumata göre "Lchis. 
tana verilen bu nota, Sovyct Rus 
yanın bitaraflığına hiç bir tesir 
yapmamaktadır.,. 

Sovyet notası 
~loskova, :7 (i .. A.) - Alman 

ajansı bildiriyor: 
Cumartesi - Pazar gecesi Sovyct 

hüktımeti Polonya büyük elçisine 
bir nota tevdi ettirerek Rusyanın 
menfaatlerini korumak ve şarki 
Pol0nyada ya~:yan Ukraynalı e
kalliyetleri muhafaza etmek ıçın 

kızılorduya pazar sabahı 1\tosko
va saati ile saat 6 da Polonya -
Sovyet Rusya hududunu tecavüz 
etmek emrini \'erdiğini t~bliğ et· 
miştir. 

Sovyet ordusunun ileri harekatı 
şimalde Polozk ile cenupta Kame
nez - Podoleg arasındaki bütün 
hudut imtidadınca ayni zamanda 
vaki olacaktır. 

Sovyet hükumetinin bu tedbiri 
bugünkü harpteki &;\'yet' 
bitaraflığına hiçbir suretle halel 
iras edemez. Sovyet hükumetinin 
noktai nazarına göre evvelce akte· 
dilmiş olan muahedeler bugün or
tada yoktur, çünkü artık Polonya 
hükumeti mevcut değildir. 

Henüz metni malum olmıran 

Sovyet notası Moskovada bulunan 
bütün ecnebi sefaretlerc tevdi c· 
dilecek \'e bunu muteakio gazete· 
lerle ve radyo ile neşrolunacaktır. 

Sovyet hükumeti şarki Polonya
da Polonya devlctini:ı inhilal ,.e 
Polonya hükU.metinin firarı neti
cesi olarak -:lyeYm hiçhir suretle 
garanti altında bulunmıyan inti
zam ve asayişini temin maksadilc 
hareket etmektedir. 

Sovyet hükumeti bu suretle 
şarki Polonyadaki Ukranyah \'e 
beyaz Rusyalı ekalliyetlerin tabii 
surette himaye ·ini temin etmek
tedir. 

Romaya giden Alman 
Amiralı 
Roma, 17 (A. A.) - Alman a

mirali Focrster, hususi bir vazife 
ile Romaya gelmiştir. Amiralin 
uzak şark işlerinde mütehassıs 

olduğu ve kendisinin Romaya mu 
vasalatının amiral Tcvanshinin 
riyasetindeki Japon askeri heye. 
tinin Romada bulunmal!lı ile ala • 
kalı bulunduğu beyan edilmekte
dir. 

Japon amirali ile Japon heye
ti. Alman erkanırarbiyel!li tara -
fından Alman • IA>h cephesini 
ziyarete davet edilmiştir. 

Di1er bir Japon heyeti 
Napoli, 17 (A. A.) - Amiral 

Osuminin riyaseti altında bulu . 
nan Japon bahriye heyeti, Ja
ponyaya gitmek üzere dün ak
ıram Hakone \'apuru ile Napoli -
den harekt'.'t etmiştir, 

M11htelif tefsirler 
Londra, 17 - Sovyet - Japon 

MELEK Aşka Veda JOAN~a~~~~~~ 
• MARGARET SULLIV AN 

!ınemaımda MEL VYN DOUGLAS 

anlaşması bütün dünyada büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

Alman istihbarat bürosu, Ja
pon - Sovyet itilafının akdinden 
dolayı gazetelerin izhar etmekte 
oldukları memnuniyeti tebarüz et 
tirmektedir. Deut.sche Allgemei
ne Zeitung, bu itilafa ne kadar 
fazla ehemmiyet verilirse verilsin 
mübalağa edilmemiş olacağı mil -
talcasındadır. 

Hamburger Fermder Blatt, bu 
itilafın akdi hususunun Avrupa 
ihtilafının başJ:ıngıcındanberi vu
kua gelen hadiselerin en mlihim
mi olduğunu ve akdi tarihinin bu 
vesikanın kıymetini arttırmakta 

bulunduğunu yazmaktadır. Ayni 
gazete Alman hariciye nazırının 
bu siyasi hadisede mühim bir rol 
oynadığını tebarüz ettiriyor. 

Berliner Böl'!'len Zeitung diyor 
ki: 

"Bu anla§madan memnun ol -
mamız pek tabiidir. Bilhll!'l!'la bu 
bakımdan ki, bu anlaşma ile her 
iki taraf, diplomatik anlaşmazlık
larının ve Mogol - Mançu hudu
dundaki kanlı çarpışmaların, yal
nız her anlaşmazlıktan memnu -
niyet duyan tek bir memlekete 
yani İngiltereye yaradığını kabul 
etmiş bulunuyor.,, 

Romaya göre 
Roma radyosu da, dün gece 

kaydı ihtiyatla karşılanması icap 
eden şu haberleri vermiştir: 

"Siyasi vaziyet mühim değişiklik 
!er geçirmektedir. Bunların en mü 
himmi Sovyet birliği ile Türkiye· 
nin siyasetinde tebarüz ediyor. 
Sovyet Rusya, Almanya - Polon
ya harbine karşı alakasız kalamı
yacağım, yaptığı askeri tahşidat i· 
le göstermiştir. Diğer taraftan Sov 
yet Rusya ile Japonyanın, Man
çuri - Moruı:olistan hudut hadise· 
1 

• ı ı ) u.fir-1. l.J ...,, .,1 , :: , t 
erının teKerrurune manı o an bir 

anlasma yapmaları, \'e kati bir hu
dut hattı çizmiye karar vermeleri, 
herhalde Sovyet Rusyanın bütün 
siyaseti üzerinde derin bir tesir 
yapacaktır. 

Türkiycye gelince, Ankara ile 
!\fo kova arasında Türk - Rus 
menfaatlerini temin eden ve Ka
radenize herhangi yabancı bir dev 
lelin karı~asma mani olacak o
lan bir muahede müzakere olun
mal•tadır. l\falCım olduğu üzere 
Türk - İngiliz anlaşması, Mo ko
rnnm takip edeceği siyasete bağ· 
lıydı. Türk sira eti, Sovyet siya
setine muvazi bir surette harl'kete 
devam etmektedir .. , 

İtalyan gazetelerinden Tribuna 
diyor ki: 

Pek muhtcme! olarak bt• anlaş· 
ma, bilahare, bütün anla~mazlıkla 
rı ortadan kaldırarak ve umumi 
i;:birliği hututunu te bit ederek 
umumi bir pakt mahiyetini alabi
. :ektir. Tokyo - Mo;;ko\•a rnüna· 

sebetleiinde tam bir değişiklik vu
kua gelmiş gibidir. 

FransızJara göre 
Ha\'a!'I ajansının bildirdiğin~ 

göre, "Franııız matbuatı, Sovyet
lcr birliğinin hattı hareketinin 
(büyük meçhul) teşkil ettiğini 
tebarüz ettirmekte \'C bu hattı 

hareket gazetelerin mühim suret
te endişesini mucib olmllktadır. 

Sovyetlerin niyetleri. henUz 
karanlıktır. Daha doğrudan doğ
ruya bir müdahaleden korkma
makla beraber, lzveıııtiyanın be
yanatını tartalım. Bu gazete di -
yor ki: 

''Sovyetlcr birliği muhtemel o
larak çarpışmaya girecektir, fa -
kat teyaxkuzla harekatın nctice
ıııini takip eylemektedir .• , 

Havas ajansı şöyle devam edi-
yor: 

"Sovyetlcrin ıııi!ahlı bir müda
halesi takdirinde, muahede muci
bince, Romanya müdahale edo -
cek ve o zaman bütün Balkanlar 
ve ezcümle, şark üzerine böyle 
bir sıkleti kabul etmiyecek olan 
Türkler mücadeleye sürüklenecek 
tir, 

Rusların Almanyanm yanıba3m 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~---=-==-=--=-==-..:=-...:=:_:::...:::::....=::...=:..::::::...:=:::~:..:::=~~~~~~~~~~~~~!!::~~~!!::!......::d~a~m~ü:d~a~ha~Jeai üzerine bütün an-

Amerikaya göre 
Vaşingtondan gelen 

göre Amerika hariciye 
mahfelleri Rus - Japon 
sını §Öyle tefsir etmekt, 

"Bu mütareke, Rus 
lonya meselesine iyice 
Japonyaya da halen 
tuttuğu orduyu Çine g6 
imkanlarını verecektir .• , 

Bugünkü Rus - Japon 
sının mümkün kıldığı 
Rus tam işbirliği tehdidi, 

.kan diplomati~ mahfili 

derin :ndişelcr doğu ~ 
bun-m kongr"'nin bitarafl 
nu üzerinde yapacağı ~.,;L 
de mühim bir unsur ter: 
ceği s:mılrnakt<>dır. Fitil . 
zı siya~i müşal:itlerin fi 
bir n~1yonal so~yalist • 
ehlisalibi karşısında hal~ 
karı umum=venin aksii• 

erikan infiratçılarınıll bl 
kanununun tadiline karŞI 
rece1deri mütaleaları ıJ) 
mahiyette bulunmaktadıt'· 

Romanya 
tedbir ah1 
Londra, 17 - ingilil 

Bükrcş muhabiri ••ç0". 

membadan alındığı,, k•Y 
manyada mütchasııısJ.ıı' 
altına çağrıldığını bilc!İ 
dir. 

Bütün nezaretler .,e tJI 

Jcr, kendilerine elzcrıı ısı 
listesini tanzim ctme1' 1 

mışlardır. c 
Romanyanın Lonclr' ~tlı 

yüksek memurlarında!\ "' 
giltcredc bulunan 300 1 
men ihtiyat cfradııııt' tti 
davetine derhal icabet 

1 

bunlardan Londrada i 
yenlerin şimdiden Roll"11ıJ 
rcket etmiş bulundufıl" 
miştir. ı-
Diğcr taraftan Romanr' 

ti fiatJarda ihtikara ıc.•tr 
nun neşretmiştir. Jbtı1' , 
lar, çok şiddctJi surette 

dırılacaktır. 

Romanya hükume.ti ~ 
dan mülteci akını ihtıll" 
da tedbirler almıştır. 

Memlekete gelmesi JP 
Jan cocuklar ve yaralı 
olun~caktır. Hududıl :~ 

. "" kıtaat veya her han'' 
t 

tcşc kkül silahlarından 
Jccek ve muhasematın 

1ttıf• 
dar kampa konuıaca a" 
mevkiler işgal ctmit 0~ 
kendilerine gösteritece uı 
de oturacaklar ve her t Y 
faaliyetten içtinap eyle 

dir. ·ıJı 
Husu si eşhasın ve bı 

Jiçyahların Romany•Y' 

men olunacaktır. 

Basvekil lz111itlİ .J 
.. ••tP 

catçılarla gö~,_ 
Ankara, 17 - Saf t1' 

Saydam dün f :ırnir ibrt .pi 
carlarını kabul edere• 

dinlemiştir. 

Semplon ek•~, 
1 trtll 

Avrupa Semp ~n ·le ı• 
mamile normal bıt ~ ......... 
Bugünkü eksprestekİ tJfl 
cuları Almanyadan ts 
günde gelmişlerdir. • 

Almanyada ~ 
talebemiz k•ıe~ 

A vrupadaki Türk t~ 
f ettişi Adil bugünl'il 

Berlinden gelmiştir • rııd' 
Adil. artık Alman) ·ııı" 

miz kalmadıiiını. he~, 
. "ı elli~ metçe verılen yu 

harcırahla memlekete ı 
temin olunduğunu ,/J'/ 
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~ 811ıch •'i yılını vahJ[ler ar uında geçlrmiı bir Alman •~ı·uahı 

Hansdan bir el bombası 
alap en .. 

one geçtim 

Gece maçlarının sonuncusu 

Dün gece yapıldı 
Kadın bir " mana 

a!uyor ki, bu havalide 
. hayVanlar sırf bu gö -

e raşıyabiliyorlardı . 
..,. Sıktıktan sonra gerek 
·gerek maddi olarak duy 
l'ahathkla bir hayli müd 
~iirüdük, nihayet aşağı. 

6 
~nan gayet kesif bir 
~une geldik. 

Etratımııın goriller tarafından 
ansızın sarıldığını gorunce ıçi

mizdeki beyaz:arın yüzü siyah, sı
yahlann yüzü beyaz kesilivermiş· 
ti. 

Ço'< heyecanlt bir oyundan sonra 

Şışli • Pera 2. 2 berabere kaldı bir muamma 
mı, yo.ksa 
mıdır ? 

...... ııenn yaşadığı orman • 
"ilanlardı. 

İdeki gorillerin burun -
ıı ve gözleri son de -

11 Olduğunu yerlilerden 

'nın kenarına geldi • 
aı ıı &orillerin bizim ko. 
d.ıkJarmdan hiç şüphe 
. · Onun için bizim ar. 
tlfUılannı çıkarmaları • 
olmalarını tenbih et· 

oldum. 

b·a~ eden Hanaların el • 
Iııın keskin baltalan 

~n~an bir el bombası 
b geçtim. 
Ueuma maruz kalırsak 

ıa beraber bombaları ~a. 

~~\.... . >4GUmuz Bazuta gorıl 
~Q~iyecek1 eri en emin 

~1 t<idia edi~rdu. 
bilhassa yanımızda 

:ı 'lldığımız kadın~!..r ol. 
~\Jtlaka goriilerin hü -
'1'ı)·acağımızdan emin· 

~e ani ba~kına karşı 
libatım aldıktan son· 

~ &azutanm gösterdığı 
·~ntek üzere bu kor • 
.~tanlık kesif goril or. 
ık. 

Hepimiz, etrafrmızdaki ağaçlar· 
.:la goril sürü ünü görünce doğru.su 
birdenbire müthiş bir heyecana 
kapılmıştık. Zira bu kadar gorile 
;)ilfilllarımızla bir şey yapmak im· 
kansızdı. 

Hans heyecanla önüme fırladı : 
- Kaptan! bombaları sa\'ura· 

\'ağız! Saklanmak veya kaçmak 
im.J.;ansız !dedi. 

Halbuki, söylediğim gibi, ben 
.;ilAhla böyle bir tehlikeyi önliye
bileceğimize asla kani değildim. 

Onun için :-!ansı bir i~aretle dur 
:lurdum. 

- Hansı dedim. Bu i~i bombay 
a halledemeyiz! 

- Ya ne yapaca~ıı. kaptan? 
- Derhal m~aleleri yakalım 

;·ıerimızde mcşalelerle binler~ 

1oril arasından g~cbiliriz! Bili· 
>r un kı vahşi hayvanlar yalnız 

ateşten korkarlar! 

llans .-ı .. ıaim aklıma geltn 'il. 
planı sevınç e karşıladı. Hemeı. 

omuzlarda ta5man torbalara asılı 
'lleşaleler cıl:arı:d ı \'e ate~ \'eri:. 
di. Herkes bir sıra halmde dızildı. 
:\ le~alelerin büyük alevleri parla. 
parlamaz ağaçlarda müthiş bir gü 
rtiitü koptu. 

Yüz!e:ce goril dehşetli bir k''r 
kuyla ağaçlardan atlıyarak orma 
nın içine doğru kat,ı§lllala h'l~ıa· 
dılar. O :al.it bizimkilere dönd"m 

- Z<!fer dıye bağırdım. Kur~ ..... 
du::! Şimdi meşalelerle rahat :'4· 

h:ıt yolumuc.a devam edebilirız i 
! 
•1~·aten etrafı dinledik. Filhakika herkese bu tedbirin mü 

,_~l.İf olarak pe~ uzak e ir oıau~;.;r.u 2örünce tam tııı 
l\.l~tı e] · be • ! , 'fi ti J>fOfH rf.. 11 , 

>I eın erme nzemı· emni;-et geınıı~tı. Aynı nızam uıe· 
~ Yırtıcı çığlıklar i,.i· "e bu suretle yolumuza devam el· 
~ i<ı yavru goriller ba- niye basladık 
~ı ..... -
(r. akat bu se·lerden r<.ıanmafih ben ıhtiyaten k<,ıfl.•· 
~ı~ dahi pek kalabalık ıın öm.inc ve iki yanlarına eli~ rin 
'Utntedilebilirdi. ~e tetik~eri açık sila:ıtar bulunat 1 ::·e güçlükle ilerlciığı adamlar koymu~tum. 
~ tınde iki tane yalnız Herhangi memul o!mıyan ani 

l'rıış hayvan iskelet Jİr hücum karşısında derhal ate~ 
ta~a.~·lı hcl~ana dü5hi· .?deceklerdi. 
~ ederım. Fakat buna meydan kalm.tJ. 
azutanın öyledi~i !ira tam bir emnh·et içlnde, n~ •. il 

~ı.ı..~ ki birden'>ire et '>ir satıh halinde olan \'e ~{a;et 
~rİ.i.k~k ağaçların ü· ~ü;lüklc vürü.,en ormanda .v ·lu· 

etec gorille doldu•u· .nuı.a dc\·am ettik. 
~ Yoda a~ar';:.r ü(tundt \Cya ı 

q
11 

kıttı ellerile ağaç .a . ·e:-dt' ra:tgeldiğimiı tektük 1'0ri'· 
· ~ıını arahk ederek er daha uzakta-:1 ateşler geldı!; ni 

~·retıe bize ba!.ryor· ı ~ötüııce müth:ş feryatlar ba~ ıra1' 
ai;:-ıı;i.ırı .. - . .., ıtıda roluyorh·. 

Dört klilb arasında tertlb edl· 
len gece m~lnrınm beşincisi 

dtin gece Taksim stadında Pera 
ile Şişli takrmları arasında yapıl. 
dı. 

Çok heyecanlı olan bu maçta 
takrmlar sahaya §U kadrolarla 
çıktılar: 

Şlı,11: 

ı\rmeı\ak • \'lastardl. tıı an • 
l\lartaya.n. İbrahim, A.f't'C\ lr • 
Hraç, 1'"ubar, Soldur, Jlrayr, 
Dlran. 

Pera: 
Oafctino • Briı.t-0, Clnlek • 

Çlço' iç, l\larull. Çaçl - Çoyl'la.r, 
Culan, MettlnezJ, Ttizc, Todorl. 

Hakem Tank Özeren~ln. 
Perahlarm başladığı oyunda 

Şişli muavin hattlndan geriye 
doğnı \'e sağdan yapılan Şişli akı 
nında Hraçm orta.8mı Dira.n gü
zel bir kafa ile Pera ağlarma tak
tı. 

tık anda olan bu gol, Peralı • 
ları daha şuurlu çalışmaya sev -
ketti. Bunun neticesi olarak iki 
dakika sonra güzel bir hllcum 
sonunda Pcralılar Etiyenin pla
se bir şütü ile beraberlik sayıla
rını yaptılar. 

Üç dakika içinde yapılan bu 
ka.rfılıklı goller müsabakanm he
yecanrnı bilsbtitUn arttırmış oldu. 

Akınlar karşılıklı oluyor, fa • 
kat Şişlinin biraz da.ha :ığır bas

tığı görülüyor. Bu arada Şişli sol 
içi Mıgırdiç. iki muhakkak gol 1 

fırsatını. topu havaya atarak 
kaybetti. 

Oyunun bundan sonrası karşı-

lıklı akınlarla geçti ve birinci 
devre 1-1 beraberlikle neticelen. 

ı ,dl. r , .. 
tKtNCt Dt;\'RE 

İkinci devreye Şişlililer daha 
bilyilk bir enerji ve süraUe başla. 
dılar. İlk beş dakikada Pera ka· 
lesine bir hayli tehlikeler ge
çirttiler. 

Altıncı dakikadan sonra dilz -
gUn ve şuurlu hücumları görül -
meğc başladı. 

Perahlar bundan sonra dalına sol 
dan hücuma giri~tiler ve 18 inci 
dakikada da sol açığın sıyırma bir 
vuruşuyla ikincı gollcıini kazan
dılar. 

24 ünclı dakikada Pera aley • 
hine olan bir korneri Diran çok 
ı;lizcl çekti. Kale önıinde Mıgır. 

diçin yerinde bir vuruşu $işliye 

ikinci sayısını kazandırdı. 
Bu berabere vaziyetten sonra 

oyun çok heyecanlı bir şekil al
dı. İki taraf da neticeyi almak l. 
çin çok güzel akınlar yapıyor ve 
büyük bir enerji sarfediyorlar. 
36 mcı dakikada bir Şişli akının· 
da Diran topu boş kaleye atama
dı. Oyunun bundan sonraki kısmı 
kar§ılıklı akınlarla geçerek maç 
2-2 beraberlikle nihayetlendi. 

G,\l.ATASARA Y TEKA°OTLERJ 

MATBUAT TAKll\11 l\IAÇI 
TımlR ımtLDt 

DlinkU nüshamızda bugiin ya
pılacak olan Galatasaray • Be
şiktaş maçından evvel oynanaca
~ı bildirdiğiıniz Galatasaray tc
kaütlcri - 'Matbuııt takımı maçı ı 

gel~cek hnf!Jı\'n tnhlr edilmiştir. 1 ··--------\lanı.ırlı ıu.ı~J .• ıııalar, storlar 1 

ııcrdl'lcr ve saır her turlu . 
TEFBl.ŞA1 

,\'\'azımatı, lk.)'nğllınde BAKEH 
ıınfııırnlarınd:ı her yerden mü. 
aıt şarll:ır ve ucuz fiyııtınrla 

.ıtılıııakıodır. Ut·yaz eşya doı. 

remizde haselcr, yatak ç:ırşaf. 

:ırı ve yünlii y&tak örtülerinin 
alları kıyııs kol.mi etmez dere. 
cl'clc ucuıdur \f' rrkahrıırıı 

ôrİ0"'1 " 

~~~-----· E. SAUl TEK l'JYt\'l'IHJSli 
Bu Gece Tepebıışındo 
DO.VA.\'M,\ GECESi 

Ya:a11: llBŞı1T NURi 
Hususi: 50, Mc,•kl: 80 kuruş 

lslanbul Levazım Amirhğinden: 
htonbul Dikiıne,·ile Bursa S.ırnçe\'İ için 200 iliı 250 kuruş )evnHYl' j 

ile iki ~araç u,ınsı, ~ numaralı Uikiıııe,·iıı«le teşekkül eden heyet tnrnfın· 
<l:ın ınıtihon ile alınııcııkıır. Toliıılcrln dilekçe ve honscrvislerilc birlikle 
21-!l-939 prrşcmhe ıtiinünc kııılıır Toplı:ınedc 2 numıırnlı Dikimcn l\liı· 

<liirlüi'iiinc rnür:ıra:ıtl:ırı. ( t:ıın (71J1) 

Jı. 

rakikaten bu tedbi· sayesin~t 
ıelki binle· ~ rrorilin ;r!<adığı or 

ananlardan hiçbir hMisesiz :; ç· 
mire mU\ aff ak oluyorduk 

f Dtt•amı ı•ar) 

tDXB:Dr.:::c:m::=::::m:....a•;: 
:t .: 

~Al d s· .. ~ em ar ınemasji • • • .. 
H Şahane Çılgınlıklar ii 
ı .. 
:: KADIN KA Tll..i ii 
:: 1:::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::: 

~ğe ~~rar verdiklerini bilmcme· ı halkın isyanda ıttifakmı istiyrıı · 
nı:ı ım.~ırnc;ızdır. :hık. 

- Benim bildiğime göre içtıma· lhtılalcılere, Corç Bromleyı ça· 

ıarda Co~ç Bromleyi öldürme!. ğırmalarını ıştc bu :-ıebehlt ta\'"l~e 
hiçbir zaman mevıuubahs o!ma ettım. Sinn Fein onun ısy:ına 

dı. ı~tırakıııi temın eden:t'tt bile leh 

- 9 - Na!deden: f eUu KARDEŞ - Fakat... tar bıtarafhğını temııı ederse k~ı .. 
ı.~~ d ğ b'I' Jımızı ısyanda yarı y·mya muvaı· 
"'llt,ı..: uraca mızı ı ı· { ır denize u'tt.lar. - Hakikati öğrenmek arzusun· 

bu ı'tı'rafları da ba -="'n t "' Ja ısenız sı~e anlatayım. L'akat lak olmuş ayabiiirdık. ııı - ..,.,, ra ne :"ap ınıu ~ ,, 
ak i,..· "' k B 

"Hcnksiz ıslırup,, ıııuhıınırı !)uku· 

fc NihuJe ithaf \'C CUCbİ Şıikran,, 

Cahit çok iyi bir aile reisi idi. O. 
nun on dokuz yaşında bir kızı, on 
} edi yaşında bir oğlu vardı. Karı. 
sı bütün şefkat ve varlığı ile yu. 
vasına sarılmış, ailesinin saadeti 
için elinden gelen her fedakarh. 

ğ· yapıyordu. 

Cahit eskiden iyi tıir öğretmen. 
di. Bu mesleği her şeyden üsl 
tün tutar ve çok severdi. Fakat 
gayet hisli olan Ca!ıit, bir gün t.ıir 

haksızlığa maruz kalmıştı. Vakıa 
sonunda hak kazanmıştı. 

Fakat kalbi kırılmıştı. Öğret • 
menliktcn çekilmiş, serbest ha. 

yata atılarak büyük oir tüccar ol. 
muştu. Şimdi, o, muntazam işlL 

yen yazıhanesinde kazanıyor ve 
ailesinin her türlü refah ve saade. 
tini temin ediyordu. Onun öğret. 

menliği ne kadar sevdiğinden yu. 

karda bahsetmiştik. Filhakika, iş. 
te bu gece de evinin boğaza ha. 
kim balkonunda, genç öğretmen 

arkadaşlarile oturmuşlar, mesliek 
t.·n, terbiye ve tedris i;lerinden 
bahsediyorlardı. Bu aralık sözün 
mecrası değişti. Meste'!: işleri ser 
güzeştlere intikal etti. Nihayet 
her öğretmenin başından geçen 
hatıralarından birini nakletmesi 
h.ararlaştı. BÜ işte ev ısahibi sr. 
fcıtiyle adeta kur'a Cahide isabet 

etmişti. 

Şimdi herkes ı;usmuş, Cahi. 
din bir an evvel sö,.e başlamasını 
bekliyordu. Arkadaşları onun 
beyazlanmağa yüz tutmuş olan 
saçlarını süzüyor, yorgun gö. 
rlinen ~ yüz1ihe öikkatle bakıyor, 

bu olgun, maceralarla dolu kafa. 
nın esrannı anlamağa çalışıyor. 

du. 

Denizde görülmedik bir susuş, 
gckte sayısız yıldızlar ve sonra 
ay, gölgelikler içinde kaynayan, 
d(;;külen ışıklar, Cahidin kafasın. 
da istediği duyuşları yaratıyordu. 

Ay sanki, süzgün bakışlariyle: 
Bera de buradan dinliyorum, de. 

mek istiyordu. 

Şirket vapurları Boğaza 

yaydıkları çeşit çeşit şarktlarla 

dt.rmadan geçiyorlar ve Saadabat 
devirlerini yaşatmak i::ıtiyorlardı. 
öteden "Saçlarıma ak düştü,, bi. 
raz sonra "Ne derin kudreti var o 
siyah gözlerinin., Anadolu kıyı • 

3İni Dublıne götürdüler. 
Olüm korfczı ~atosunun mahzen 

.erme götürülmti~ olduğunu sonra
radan na::ııl öğrendi? Bu, alfık.adaı 
Jlmü. bulunduğuna göre ihtim::ıl 

ı1ıç anla~ı.amıyacak. Bilmen bır 

~ey varsa, onun lrlanda hidivi 
ord Vinborna komplo hakkında 

ne öğrendiyse hep·inı söylemiş ol· 
foğudur. 

~ b ~ın ~·aptım. ı o·· 1 u ~ualle karşıla~cağını herha kıde bır sözümü ke mek .:uretıle Corç Bromıe). İsyan ~cfieı in· 
lr kelıme bıle ala· Je tahmin etmi~ olma~-an casu: >ana güçlük çıkarmayın! len nelret etmekte o:>l.ır.asma r"ğ Sonra ne oıdu? Bunu bılmıyo-

(·:ı aşaladı. Kekelıyerek· Biran durarak düşündü, sonr<ı men teklitı kabul t'tt!. Hattfı. l"'IU rum. Fakat Corç Broi\1leyin O· 
~ 'l'J.r hiddet, şiddet ne - Sonra ne mı yaptım? dedi .ekrar roze başladı: .akat yerine gozle.ı "Jağh olanh lüm kôrlezı şatosu m:ıluenlerıne 
'ilıı tr~ın:le siz ol anız Jaşka bir )'"re iltica ettim. -~ Haöıfıat ~u: Sinn Fein mcr- gölürülmrğe de razı oldu. Sözle yeni malumat almak iımidile gıt-

lcır.n1.an hır ses "'bir yer ki ı;abah 
olmıyacaktı adı gönlüm,, gibi şar .. 
kılar biribirini takip ediyor, bu 
güzelliğe ayrıca içli ve ince hı.i.. 

zünler katıyordu. Herkes, sus. 
tu, en ufak bir gürültü, bir ses 
dahi çıkmıyordu .Bu aı;alık Ca.. 
hit: 

- Arkadaşlar, dedi. Bu gece 
bilmem nereden çıkardınız bu 
sergüzeşt ve hatıraları, (Durdu) 
iyi ama ben şimdi size ne anla_ 
tayım, bilmem ki .. 

Necati: 
- Canım ne olursa .• 
Ziya: 

- En hararetlisini • 
Mithat: 
- En hislisini... 
Kemal de: 

. 

- Eu enteresan olanını.. 
de.di. Diğerleri bir ş~y deme. 
mişler, yalnız bu temenniy.e baı .. 
lariyle iştirak etmişlerdi. Cahit 
biraz düşündükten sonra: 

- Size bundan birkaç sene ev. 
vel başımdan geçen şu vak'ayı 

anlatayım, diyerek söze başladı: 
- Ben bir zamanlar" hayatın 

uzun olanı değil, hoş olanı tatlı .. 
dır, zannederek gönül işlerine 

karışmış ve aşksız bir hayat ne. 
ye yarar, diyerek binbir türlü 
maceralara atılmıştım. Böylece 
seneler geçti; daha doğrusu geç. 
mişti. Fakat, pek boş olduğunu 

anladığım bu mantık ve muhake. 
menin acı tecrübelerine §3.hit ol. 

duktan ve iyice canım yandıktan 
sonra, zedelenmiş kalbimin ya. 

ralanm sarmak ve unutulmaz 
hasretleri gidermek için sakin biı 
hayata atılmak mecburiyetinde 
kalmıştım • 

Bütün enerjimi okumak ve yaz. 
mağa, bediiyata hasrediyor, en 
büyük sevgim tabiat, en ateşin 

aşkımın krizantemler olduğunu 

söyliyordum. Hayatın bin bir tür. 

lü mezahim ve ıztıraplarile • ferd 
ler için uzun olan • bir çağ geç. 
ti. Ben, kendisini ateşe atmış. ka. 
natları yanmış, fakat nasılsa bü. 

tün biltün yanmakta kurtulmuş 
bir pervaneye dönmüştüm. Aş. 

kın, kadının hayat gibi bomboş 

ve manasız şeyler olduğunu çok 
iyi anlamıştım. "Zevk anın mir. 
sadı ibretten temaşasındadır., di. 
yerek evime, esasen bir an bile 
ayrılmadığım yuvama dönmüş ve 
daha sıkı bağlanmıştım. 

(Devamı var) 

mck ıstedı. Uı.susa dikkatle baka
rak, ona hiç- beklemediği şu suali 

sordu: 

- Corç Bromlerı o!düren adam 
::imdi dediniz? 

Fon Brand ırkildı: 
- Onu tanıdığımı mı söylemiş· 

tim size? 

·- Tanıdığınızı .değil bilôiğini· 
zi söylem•ştmız. 1 lattii bunu söy· 
!emekle kalmamı~tınız. 1 layatınızı 
l.urtarmak için ileri surdüğünüz 

tarafımdan ka~ul olunan dört 
~artta:ı bırisi de bu simi söylemek· 
ti. 

U:ıı Rıbı ha:-eket etm~ - Ne;e\·e., :ez[ komıtesı benim ta\•siycm ü· rinc pek inanmama ı ıcap Mtr. I mış ve görülerek oldürü!mü~ ol· 
~- oldürmese) dim - Bun~ öğrenmeği bilha3.."'1 is· Merine Corç Bromley ile görüşme· dü'lmanlarımn ara ·m t böyle ;it- ma ı muhtemc1 .ı: ... 
' · netıc.!dc ö dürü· tiyor musunuz? 1e talip oldu. mc ı onun ce .. are~ım go::ıtcrir: bv Ceym .:-\ooodı, bır kelıme soy- Ka~larını çatıp sesini )qjkselte-

1 cı}\ Orta:la müdafaa· - Evet. 1 Baı:layacak olan hareketin ha· ce arcte doğru"ı: hay:an oldı. .. n. !emeksizin Almanı dinlem15tı. Fon ıek ıliıse etti: 
0

'"'-\'ar .. cin:ı)·et de~ı·ı '· L"on Brand ba:.ını o"nu"ne iğdı' t' el · t ' · 1913 · B · d h b 1 d r. ::> d .. 1 •· d k d • C kt 'mt' a mı ""Q "" r • ya ı le.mmıye mı ve ı )'a enım e azır u un usum oı an coz erın e o ·a ar samımı - evap verme en ı ın 

!aha 1 da:ıa fazla~ını mınldandı: .unda bu gencin oynadığı rolü göz mü~ak::ıt "Oliım korfezi .. nclekı ,·e tabii go'iinüyordu Ki Ceyms cdıyorsunuz? 
•. d lllınüJ edemedi: - 0.üm Körfezin? gittim. Jnünde bulundurarak onu gem' eski binada oldu. Fakcıt umJuğu· . 1obodiden başka kırn olsa alda- Fon Brand çabuk teslim bayra-
~ 'Ye l:ağ.ıdı. Ce3et· C-e)m:; ~01)()di söylendi: Sinn Fein karşı"mda görmeği mu· muz neticeyi "ermedi. Corç Brom na'Jilirdi, fakat o aldanmadı. ğını çekerek mırıldandı: 
" ·~? vl'c - Bunu tahmin etmeliydim vafık bulmuyordum. Hazırlanan ley, inn Fein reisi Artür Ba:ia Alman ca::ıu~unun ıtıralı doğ- - Ne dıye ba~kası için kendimi 
°'- ııo.,, ı'le be b "' ı:. ra er gö· Sonra .\imana dönerek sordu: hareketin mU\·affak olmac;ı ıçin mana yardımı reddettikten t3.şk: ruydu. fakat muhakkak ki )'alan feda edeyim? 
q~trk. - Olüm körfezinden ne ıamar '>ı.itün trıandanın araklanmaı;ı Ul ona kendisinin \e arkada)arınm öyled•ğı noı<talar rnrdı Hele bu Sonra Nobodiye dönerek devam 
~? Alber Klengamon ıyrıldınız? zundı. isyan hareketıle bütün kuvvetleri· noktada ya an söylediği muhak· etti : 

- Tam sekiz gün oluyor. Çünkü. bütün dünya nazarın· le mücadele edeceklerini royledı. l:aktı. Biraz eV\el hayatının ba· - Katil Arttır Badmandır. Corç 
oluyor· 

~ 

r ~11 u;unun ke'lart
">1:'e • • b ğ' d ~ ~- rını a a ıktan 

cırnı;ıladı. llar\·an-

- Şu halde Sinn r-·ein'in orad~ da, "lngiliı tazyikı altında inli- Bir harp ilanına muadil olar ~ı~lanma ı ·nukabilinde Corç Bromleyih Ô1üm körfezinde size 
raptığı içtimalarda bulundunuz? yen lrlandanın hala.:;karı .. ~örün· bu sözlerın ı~yancılann hiç <lt> .. ~romle;; öldüren adamın ı mın: randevu verdiğini tesadüfen öğ· 

- inkar etmiyorum. m.?k ıstiyorduk. ·Bu rolü. halktan hoşlarına gitmedil{inı söylemeğc 'ifı>•lemeği teklif etmemiş miydi? renmi~ti. gidifl onu bekledi ve siz 
- Böyle olduğuna göre ihtiliı.J. bir kı mı kendilerıne yardımımızı tabii 1üzum vok. Bununla berabt'• Şimdı bu i-:mi neden soylemı ahile ayak bastı"'..rımz sırada rıl· 

cilerin. ö'.dürmek maksadilc. Cor( kabul etmirerl'k bize kar~ı ı:ı:elme· Cmç Bromleyi tehdit etmediler ve yor. hu nokl:ı' ı me~kuı geçiyor ı Jür<lli. 
Broınleyi oraya ne suretle celbet· si takdirinde oynıyamazdık. Biz gene gözlerini bağlayarak kendi- du? Ceyms Nobodi hunu öğru~· (llC\"amı nar) 
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ten ekesinde 
b i n frank! 

~ I vATILI 1 şişl i Terakki Lisesi/'""" 
:r·ı 1 - ANA - iLK - ORTA • ve LiSE KISIMLARINDA ··' =iffTalebc kaydına ba~lanmıştır. IIcıgün :;aat 10 dar. 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. 
~IH (Telefon: 42517) 
il(! 2 - Okul:? k:ıyıt ':c kabul sart annı gö:;terir prosepcktüs, istiyc ılere bedelsiz olarak gönd 

• '·::::::J ERKEK 1 N ,. ş A N -1 A Ş 1 Halil Rifatpaşa Konağı J KIZ l: 
• :: ::::, Başnıabcyıncilik Konağı 

Süprüntü tenekesine saklanılan 
ve sonra unutulup sokağa bıra
kıia~ servetin geçirdiği macera 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU 

Oeıçe:a ni-r*ta Pari.te m kadın\ kırk bin :frank vardt. Hemen al
~ yalııu hırn!llnık gez:me~e dun.. önce bütün paçavracı arka. 
çıkmak istemii. Pab'.. h:.rkes için,. daş!arıma ziyafet ve!'dinı. Bu pa
Pck baait olan hu iıarelı.et onun raöan arta kalan mühim miktarı 
%in mühimmi~. ÇUnkü il\ltün ~ 1 r.ı da göz bebeğim gibi uklıyor -
veti ~laıı 40 lıin !rani:: t\ltarında ! üum. Fakat işte, dün evime geldi
altm ve ;cağıt para.. e-~n<k bulu-j ğim 7.aman bütiin paramı~. çalındı. 
:wvornmf. Kadın di.işunmüş, t.l. 1 ~mı ve bana ,yalmz altt yuz frank 
~mı§. Yatw1a aimaktan çekindi-! kaldığını gördüm. Aman }>enim 
ğinden. ~ parayı iyi bir paket ya_

1 
ı paralarımı bulunuz!.,, 

pıp süp!'üntü tenekesinin içine , Pclis paçavracınm sözlerini 
koymağ:.. karar Yermiş. • 1 dinleyince bıı paranın, ser • 

Kendisi yokken evine bir hırsızı vetini bir süprüntü tenekesine ko
girccck dahi olsa, süprüntü tene- yan kadına ait olduğunu anlamış 
kesinde para aramağı düşünmiye- j ve hırsızı yakalayıp paranın ka
ceğini hesaplamış. lan kısmını eski sahibine iade et_ 

Fakat, süprüntü tenekesi öyle mek üzere faaliyete geçmiştir. 
bir kasa imiş ki, gezmeden avdet Londrada da parayı akla gelmez 
delen kadıncağız dahi parasını o. yerlere saklamaktan doğan şöyle 

raya koyduğunu unutmuş ve para- bir vak'a geçmiştir: 

yı içinden almadan süprüntü Lonıdrada bir dükkancı ile bir 
tenekesini her akşamki gibi evinin 
sokak kapısının önüne bırakarak 

de karısı varmış. Bu iki insan iyi 
geçinemezlermiş. Buna sebep te 
erkeğin fazla müsrif olması imiş. 

yatmış, uyumuş. 

Erte.si sabah uyandığı zaman 
parası aklına gelmiş ve deli gibi Nerede para bulsa son meteli
polise koşmuş, polis araştırmalar ğinc kadar sarfeden müsrif koca
yapmış, fakat kırk 'bin frank bir sının, bütün paralarını bitirmcsi
daha bulunamamış.. Ve hadise u- ni istemiyen kadıncağıza gelince, 
nutulmuş. o da paralarını kocasının israfın -

Geçenlerde Paris polisine yapı- dan kurtarmak için dükkanda ve
lan yeni bir müracaat süprüntü ya evde muayyen bir yere bırak
tenekesinde saklanan servet hadL maz, şiltelerin, yor~anların, yas
sesini tekrar canlandırmıştır: tıkların arasına koyar ve saklar. 

Polise müracaat eden Louis Ri- mış. 

bie ismint:Ie bir paçavracı şunları Fakat aksilik bu ya, bir gün 
anlatmış: dükkanda n fütünl~ki evde yan-
- Geçen nisan aydında süprün- gın çıkmıs.. Kadıncağız hemen 

t .ı tenekelerini karıştırırken bir şuraya, bura')ll. .dağıttı~ı paraları 

tanesinde bir paket buldum, açtım. toplamağa çaba~\"lışsa da duman
İçinde altın ve kağıt para olarak !ardan boğulara..k 1tend~inden 

4 ..................... l!mm .............. ~ 

1 
Saç· eksiri 

Saçları besler, kök
lerini kuvvetlen1i· 
rir, dökülmesini ön. 
ler. kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - Istanbul 

................................... 

geçmiş ve hemen hastahaneye 
kaldırılmış. 

·- -:... ~-= -CpcillıııCz o 

Ertesi gün, kansının para sak
ladığını bilen koca yangın yerin
de ankaz ve yanık eşya arasırlda 

bir araştırma yapmış, bir yerde 
bir kaç para bulmuş. Paranın hep 
sini bu zannetmiş, fazla araştırmı
ya Hizum görmemiş. Artık kulla. 

nrlmaz ve işe yaramaz şeyleri 

hir arsaya taşıtıp, orada yakmış .. 
Tabii buraya da paçavracılar ü
şüşmüşler Bunların içinde on sekiz 

ya~Jarın.da Eva ismindeki genç 
br paçavracı kız, eski bir şilte 

içinden 3,500 frank bulmuş. Bunu 
po!ise bildirmemiş. Aşıkı olan 25 
yaşındaki Jozefe haber vermiş .. 
ikisi beraber pazar günleri do. 
!aşmak üzere birer bisiklet atmış -
!ar. YAR,N·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 

Fakat diğer paçavracılar da baş 
ka e~yalar '1rasmlda para bulmuş- T . C . lar. Fakat onlar daha namuskar 
davranarak buldukları parayı gi
dip polise teslim etmişler. Bu su. 
retle iş polise aksetmiş, polis işe 

elkoymuş ve paçavracı Evarun da 

ZiRAAT BANKASI 

para bulduğunu, bu parayla bi- Dükkancrnın kansı bala hasta -
siklet aFdığınt anlamışı aşıkı ile hanede yatmaktadır. 
ktndisini tevkif etmiştir. Rivayete nazaran kocası her 

gün yangın yerinde ve yanık eşy;:- küÇük servetinin bir lcl~,t 
nın atıldığı arsaJda dolaşmakta, meydana çıkarmağa ga 
dağıtılarak, saklanmış olan gizli, tedir. ,. 
T. iş. Banka~ 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

------------------------~ Şirketi Hayriyeden 
:Mevsim sonu münasebctilc 18 eylül 1939 pazartesi saba_ 

hından itibaren: 
1 - Vapurlar Altmkum ve Sütlüce iskelelerine uğramıya

caktır. 

2 - Salacak hattına ait 308, 310, 312, 314, 31R 320, 330, 
307, 309, 311, 313, 317, 319 Ye 329 numaralı seferler yapıl_ 
mıyacaktır. 

3 - Her akşam 23,35 de Üslrüdaruan l<ör::-iiyc ya.p::r.ı~kta 
bulunan seferden Salacak ha!>fed.ilmiştir. 

1 ---=-=-=--=--=--=--=----·-=ı 11' 

_ Deniz Levazım Satrnalma Komisyonu ilan lar ı 

l - Tahmln ali:en lıOOr-H (4S't3) lir:ı (!,Ol kurn) olan (I l::OO'ı ı..:- 1 
!o bey~z ~yr1ir, 23 t',.;ı::ı 9~9 ~:ı.rıhine ra~tlıra;ı ccrnaı tesi gür.ti saat 
10 da '1çık c:icsil!:n:! ile <ı~ın.·mk üzere e~:siameye konulr.ıu~tuı. 

2 - tık k~!rıatı (::631 lirn (63) kuru~ olup ~'lrtnam<>si kcmic:
:,.on::ın hPiP.;i~ p;-ı:-.,~ıı ('}:ır~k a!mnbilir. 

::\ J '- tc:\li ı,.rin 2 ır•n '<lyılr l=anun<la yazıh ,·csikalarla \"C teminat 
mat; ':ıuz vc;·:t mt:ktı.:µ'aril: biı li!:tc be:li :{..'.ırı ve saatte l\.as\lllpa~ld:ı 
bulunı\r. l:0ınis:ron ba~kanl1ğına müracaatları. (6961), 

1939 Küçük Cari Hesaplar I krar:'liye pla 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 M.ılY15 ' 

26 Ağust=s, 1 Eylül, 1 ikinciteşrıJ'l 

-™IKRA MiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lit" 
5 1000 5,000 ,, ,, ,, 
8 ,, 500 4,000 ,, 

" 16 250 4,000 ,, ,, 
" 60 100 6,000 ,, ,, 
" 95 30 4,750 ,, ,, ,, 

250 25 6,250 ,, ,, 
" -

435 3~,000 

altı,; 
T. iş Bankasına para yatırmakla, Y (ltla 
para biriktirmiş olmaz, ayni zama 

t alihinizi de denemiş olursuna~· 

"' ıri' o4' •ıı 
ı\lıılı:ıııııııL'ıı lıcdı·lı ~ı ıu lır ı .ıll kıııı.ı!> ııl.m ı ı.,.uu ı) k si ~il f 

re mulılc·Jir ebatta lıııkır ııolc (N.G. \) tC'l 25.9.039 pnı~rt~oıı tıır' 
( 1 O on hirclc TI:ıyd:ırıınş:ıda g:ır lıiMsı <l:ıhilindcld kom ıs:) 

1 
açık rksil'nı<' ımılilc salın nlınnC':ıklır. ·kıtl ıcıt1~ 

nu i~r. ·• irrıa•k istiycnlrı iıı 158 lır:ı '.!'.) k.:rıışlıık muyn1' kıtdpr 
k:ırıııırnn ınriıı ı•llH!i vc~:ıiklc birW.ıc cksillmc ı:ünü :rnnıınc 

1 yoıı:ı miiracanllnrı hitıınclır. 1 ı 11f1111\ 
Fl~ı !~c :ıit ş:ı.rtnnmelcr !wrnisyond:ın par:ı~ız olarıık dt~ (73S 

P. T. T. Unıum Müdürlüğünde~ ;pı:ııtı 
1 - hl;ı:·c ihliy.wı için 25'.)'l :ıdrt l:omj1le t!:ırınon pi ·(!' 

ek,.illme) ,. nh.•rııT-ışıır. .. 1 ~ 7;",) 1 
2 - :\hıh:ıını.,t•n hcılcl ( l~j'ı) ıııuv:ılt'-.,t !emin:ıt (.• k ır:ıdl r

cı~sillnır•ı 2 ık•n(·iteşrin :1~9 11cı·.~mnc ~ ınü r:> ıt lJli) .\n ıncıı~1\ 
urnu:n ımirlııriiik !>in:ı,.ındaki satıııaımn komis)omında y~P\cıııif1'i 

3 - Isı~:,:ilcr, nıu\·ııl.:lr.nt lcır.in;ıt makhuz, ,·cya bnn 11 
0 ı.ofll 

hıbilc lrnnur.l 'H'~lknformı rınmilcn me~kı"ır gün , .e saatte 
r:ıiır:•rn·ıt r•!f'c"l· lrı ~a.-. p 'f.1"· ıc 

4 - S:ırtn:ırıder, ı.nk:ıra P.T.T. lrrnzıın Tstıınhu~'ta. klir. -~ 
:ıyııiyat şubr~i niiıJftrlüklerinden bodelsiz olarak \'crı!cc~(ıfS?5>·.-·-


