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M©~lk©v<§l 0 o lfil<göDteır~v~ 
lböt~rr<§!lf lk<§!O~<ec§lğonn lbüDdö1rdô 
lngiltere siyasetini tadil etmiycek 
Rusya, Romanya ve Letonyaya bita- ~ 
raflzklarz~a riayet edeceğine dair 1i~~!!f::ı~r~'! 

tem inat verdi ~e':~:~et:i~tası hedi· 
Ifaklki okuyuculanınız, geçen 1ufan 

insanları ıLehistan 
seferki müşkül ,·aziyete dil'-

- R O i Ti Ti a n v a memck ve tedarik edebilmek 
için ı:imiliden hazırhkh bulun-
malıdll'lar. Fazla. fla.tla satı' 
yapanlan polise ihbar ctmelc. k a p a t 1 1 d • ı rlnl .,,,ca rio&ed~ 

Hindistanda dünyanın en 
eski insanları arasında h U d U d U 
\'aıan:L.Busc/ı 35 mlmı valışiler 
~rnda geçirmiş bir Alman sev
l/aJıı 

L. Buscb'un şimdiye kad:ır keşfe
diiınemfş insanlar nr:ısındnki son 
derece meraklı seyahat ve telkikle
tinc ait Hşnntı okuyucularımız hay
ret ve mernkln takip etmişlerdir. 
llirkac güne kadar Hindislnnın 
llıechul Lıölgelerine ve Tufan insan
larına nil Hşanıını neşre başlıyoruz. 
h Almnn seyyahının bu Hşnnlı hil· 

•ssn ·{ı.\t\i ~nan lıa Uı: il b:ıkı. 
llıından cok cnlcrcsnndır. Seyynlun 
dünyaya bu ~en( ifşaatı dnhn bil· 
l'ük bir merak ve heyecan uynndı
tncok malııHttcuir. 

Pek yakında başhyoruz 
\%_ --------"'' .....:::_ -7.LKLJ4..f.WA..U.. . .A .. L.A.U... 

Litvanya 
endişede ... 

Birkaç ihtiyat sınıfı 
seferber edildi 

(\'azısı 4 Uncüdc) 

Sovyet kıta/arının üç şehre 
girdikleri 

Londra 
bildiriliyor 
vaziyeti 

tavazzuh henüz 
etmemiş •• •• goruyor 
Londra mahfillerinin tahmin ve tefsirlerine göre ortada iki ihtimal 
varmış. Lehistanda Alman ve Sovyet menfaatleri karşılaşınca iki taraf V'ar;~.a sokaklarında:ı birinde bombardımanın 
arası:::l.:ı büyük ihtilaflar çı1 ...... =aktır. Veya iki tarafın evvc~ _:::ı tama- çukur ... 
mile anlaşmı~ oldukları kabul edilirse Romanya nın petrolleri ve Basa-1----------=------------

rabya" vahim - tehdit altındadır. . Lehistandan . Romanyaya 
Çemberlayn, Moskova 

$ e fi r İ n den ta f $ i 1 at l ı Leh Reisicu~~~~nu~d ~!~~~ 111

Lehiatanda, 
k I 

• fakat hudut üzerinde olduğu bildiriliyor rapor be 1 yor ou..-. ... ,ı, .ıv - ı~llS h.!CaaLJnın sına şehri terkctmelerini tavsiye 
ııu<.ıuau g.:ı;ınesı ve ı<omanya hu· eylemiştir. 

Londra, ıs _ tsveç kaynakla- Sovyetlerin bitaraf kalacaklarına .ıuau ooyunca Len lOpıaı<ıarının Leh hariciye nazırı Beckin mu-
rından bildirildiğine göre. Polon. dair teminatlarını teyid etmiş ol· \C cıcuınıc L..a.cczeKınuı oomoar· \'asalatı beklenmektedir. Nazır 
ya kıtaatı her tarafta Sovyet kı
taatı ile muharebe etmektedir. 

Gelen malümata göre Sovyet 
ordusu dün akşama kadar Lehis
tan arazisinde 60 kilometre ilcr-

dukları kaydedilmektedir. Maa. .ııman ooıımc:>ı uzerıne, henuz !'o· kordiplomatiğe ve ecnebi matbua· 
mafih Romanyadaki Ukrayna a. ıonyaaa bulunan yaoancı semrct ta mühim beyanatta bulunacaktır. 
kalliyetlerin harekete geçmele - ıer t<omaııyaya ıltıc.a etınışıerdır. Romanya hududunu emniyet al· 
rlnden korkulmaktadır. ıngiltcre buyuk elçısı geımıştır. tma almak için askeri tedbirler 

Sovyet kıtalannın Lehistan Fransız büyük elçısı de beklen- takviye edilecektir. 
l>fr Almmı nakliye lwlu Lehistanda ilcrlcnıeğc çalışırken ... 

---------~-----------
!emiştir. 

Sovyet tayyareleri 3 Leh tay
yaresini düşürmU§lerdir. Roman. 
ya hududunda cereyan eden bir 
hava harbi esnasında Romen top
rağına 4 bomba düşmüş, 4 Romen 
hudud muhafızı ölmüştür. 

topraklarında ilerlemesi üzerine 
Romanya - Lehistan hududu ka
patılmıştır. 

mektedır. Polonya reisicumhuru Moscicld 

Sigf ried hattı 
Fransız bombardımanlarile 
hasar,a uğratıldı 

Bu istihkamlann alelacele inşa 
edilmiş kısımlarının zait 

olduğu anlaşddı 
Par.is, 18 (A. A.) - Sigfried 

hattı bombardmıanmın neticeleri 
ta:vynrclcır tarafından alman fo
loğrnrı:ırla tcsbit cdilmistir. Bu 
fotoğr:ıflnrla. bombardnnnndnn ev 
veı çekilen fotoğraflar aradaki 
farkı bariz bir şertrlde göster • 

mcktcdir. Bu suretle istihkamla -
rın alelacele inşa edilnıi§ olan kı. 
sunlarmm mukavemeti az malze. 
me ile yapılmış olcluğ'u tccyyüd 
etmektedir. 

Havas ajansı garb cephesinde 
(l>cnmı .J ünriide) 

Moskovadan alınan malümata 
nazaran, Sovyet tahşidatı b!lhas
sa Baltık devletleri ve Romanya 
hudutlarında devam etmektedir. 

Sovyet radyosu dün saat 21.40 

da Polonya ordusunun zayıf bir 
mukavemetile karşılaşan Kızılor. 
dunun Barnno\'iez'da ~imendifer 
hattının iltisak noktasını ve Ro· 
vono, Dubno. Zbaraz şehirlerini 

iş~al ettiğini bildirmiştir. Sovyet 
tayyareleri 7 Leh tayyaresi dü -
şürmUşlerdlr. 

Hudut kapatıldı 
Londra, 18 - Bükrc!}te siyasi 

mahafil. Sovyet i!erlcyişindcn de
rin endiseler duymaktaysa da 

Moskovanın teminatı 
Londra, 18 (A. A.) - Bükrcş. 

ten Röyter ajansına bildiriliyor: 
Resmi bir menbadnn öğrenildi

ğine göre l\loskovadaki l~omcn 

sefirine rromanyanm bilaraflığına 
riayet edileceği hakkında temi -
nat verilmiştir. 

Romnnynnın kendi hudutlannı 

her türlü tecavüze karşı müdafaa 
etmeğe kat 'i sur ette azmetmiş 

olduğu ve icab eden ihtiyati ted
birleri daha şımdidcn almış bu -
lunduğu beyan edilmektedir. 

Polonya. Leh • Romen munhc
iesi mucihince Roman,•anm mu-

a\•enetlni i.~te>mek Uzerc Bilkre~ 
hiikfımetine knt'iyyen mUracant
ta bulunmamıştır. 

(Dcrnmı 4 iincüıle) 

Henuz te)•idı mümkün olmıyan refakatinde hükumet erkanı bu· 
bazı haberlere göre, bütün Polon· lunduğu halde Romanya hududun 
ya harıcıye nezaretı Romanya top da kain Kutyye gelmiştir. 
cağına ıltıca etmıştır. 

uun oğ.eye doğru 55 askeri Leh 
tayyare;)ı !{oman) ada kara)'a in· 
ınıştır. İçlerinde hıçbır sıya i şah· 
si yet yoktu. bu tayyareler derhal 
tecrit edılmı~tır. Bunlardan bazı· 

ıarının Romanya arazısinın lO 
ınlometre ıc;erısınde bulunan Lu· 
1eni köyüne kadar Alman avcı 
tayyarelerı tarafından takıp edil
dıgı haber \'erilmektcdir. 
Diğer taraftan vcrılen maluma· 

la gore, Zalczckı dcmıryolu köprü· 
sü Aiman tayyarelerı tarafından 
tahrip edilmi~tir. Bu köprü Polon· 
ya top.a.\. arını Alman 0>::ımbalar1 
diişen !\ tijnitz kciyüne bağlıyordu. 

Romanya hükumeti, halen bu· 
rada bulunan kordiplom~tik aza· 

Le ı Cumhurreisi 
SiviJ halkın bombardımanı 
Amerika Cumhurreiıİ· 

ne telgrafla bildirdi 
Paris, 18 (A.A.) - Düşmanın 

adet ve malzeme itibarile olan fa
ikivetine rağmen Polonya cephe· 
sinln her noktas.ında şiddetli mu
harebeler devam etmekte olduğu 
Lublinde Ha,·as ajansına gönderi• 
len bir telgraUa bildirilm · 

Bu telgrafname ilave ediyor: 
"Po!onya hükumetinin ve PQ. 

lonya m ''lc•'nin kuvvei m'.:l.n ı.3ff

si gibi Polonya ordusunun h"Uvve
imaneviyesi de feo.•kalficl~ mükem• 

(Devamı 4 iincüdo.i 
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Düşündüğüm gibi: -
Dünya karışık lığı karşısında biz! 

Yazan: Suat Derviş 
BiltUn dilnya nerede, ne zaman ve ne §ekilde bileceği meşkük 

• bir maceranın içine atılmış bulunuyor. DUnyanm hangi bucağında 
olurlarsa olaunlıır milletler ve o milletleri teşkil eden ferdler haya
tın ve istikbalin yann ne şekilde inkişaf edebileceğinden bihaber, 
hayata istikrarın ne zaman geleceğini bilemeden bocalayıp duru

yorlar. 
' Devlet reisleri verilecek kararlann ne olabileceğini bir gün 
fevvelden takdir edip tedbir alamaz vazi~ etteyken yanndan emin ol
mıyan mes'uByct.siz insan da gelecek saat için dahi bir program 
yapamamağa başladı. 

Senelerdir eUren tcreddüd nöbetleri içinde, nihayet lıir harbin 
büyUk fecaatini müdrik olmasına rağmen insanlann bazan "nihayet 
barb gelsin!,, diye kalblerinde beliren bır isteklen vardı. Bu müte
reddid ve kararsız intizar devirlerinden en şiddetli bir harbe geç
mek bile nihayet vazıh bir vaziyet olduğu için daha iyi telakki 
edlli~ordu. 

Halbuki harb çıktı, fakat hala vuzuh ~ok. lşin nerede bite
ceğini, ne §ekilde bir inkişaf seyri göstereceğini tahmin etmcğe 
gayret edenler karanlık bir gecede ufacık bir ışık anyanlar gibi 
tlmltsizlik içindedirler. 

Biz Türkler bu kararsız ve bu buhranlı diln:ra üııtilnde biribL 
rimıze ve devletimize her zamankinden daha bağlı ve daha yekpa
re duruyoruz. 

ÇilnkU bili)oruz ki, bu istikbali meşkük dünya üzerinde yarm 

qığa 1urvuşmak saadeti ancak bir ve beraber olan, içlerinde ayn 
gayn ve nifak bulunmıyan mütesanit milletlerin olacaktır. 

Memleketimizde en ufak bir telaş ha\•ası, kalp'erimizdc en kü
çük bir endige yok. ÇUnkU hadisat nasıl bir se.} ir ve istika.met alır
ısa mukaddcratmııEı ellerine teslim cttiğımlz şeflerimizin bu dalgalı 

ve fırtınalı hidiaa.t denizinde Türk gemisini en salim emniyet lima
nına ııevkedeceklerinden eminiz. 

lşte Türk vatanmm teli§aızlığı \'e Türk vatandasının yüzünde 
görillen sUkün ve huzur bu emniyetin aksidir. 

SUAT DERVJŞ 

1 başmakalesinde .Macarların Ro-
. 1 manya ve Yugoslavyaya karşı al-

Asım Us "Kızıl-Ordu Lehistan dığı vaziyeti anlatarak Macar po 
h u d u t l a r ı n ı niçin geçti?,, litikasım şiddetle tenkit ediyor ve 
bqlıklı yazısında Rusların Le- bu üç devletin Cennen istili dal
histana girmelerinin sebeblerini galarına ka~;ı birleşerek istiklal 
anlatıyor ve diyor ki: hürriyetlerini muhafaza etmenin 

"Fıkrimizce Sovyet Rusyanın kendileri için biribirlerine düşmek 
..Mı tarzı hareketi Lehistana bir ten daha ~wm old(ığ\Jfftl ~Ki-

taarruJ te~ıl edip etmemek nok- yor.,. 
tasından değil, aralarında ademi -------------
tecavüz muahedesi bulunan Al
manyaya karşı ifade ettiği mana 
cihetinden daha mühimdir: Zira 
Moskova hükfıınetinin bitaraflı

lından ayrılmadığını söylemesi 
Almanya ile aralarında gizli bir 
anlapa olmadığını gösterir; hat
tl Alman orduları şarka doğru hu
dutsuz bir işgal hırsına kapıldık
ları surette Ru lar Almanyaya 
karşı silah ile mücadele edebile
eek demektir .. , 

CUMHURİYET 
Yunus Nadi son zamanların 

büyük sürprizlerine temas ederek, 
isli görülmemiş, sürprizler karşı
ında Türkiyenin vaziyeni izah e-

diyor: 
"Biz dünyanın sürprizlerle dolu 

i keşmekeşi önünde milletlerin 
lıklarına, hürriyet ve istiklal
ne hürmet eden ve bu şartlar 
ilinde idame olunacak bir in

'~aauıLA sulhuna taraftar olan mil
er-le beraberiz, ve bu cephede 

dü§ebilec.ek vazifeleri fedakar
fllıılWU'ı.ınızm en ileri hadlerile Ha 

Şirketihayriyenin 
kaldırdığı seferler 
Sonbaharın gelmesi dolayısile 

Şirketihayriye, bugünden itibaren 
köprüden Sütliıc.eye ve Altınlm

ma olan \apur seferlerini lağ\et· 

miştir. 

Bundan başka Salacak plajı için 
koprü ile Salacak arasında hergün 
yapılan seferlerle, her ak~m üs· 
küdardan köprüye olan 23,35 sefe
ri de kaldırılmıştır. ldare sonba
har tarifesini de hazırlamaktadır. 
25 eyltilden itibaren mektepler a-

çılacalı için yeni ders saatlerine 
göre, sabahlan boğazdan köprüye 
ve akşamları da köprüden boğaza 
reni po talar ilave edilecektir. 

bir Otomobil ... çocuga 
çarptı 

Pangaltıda oturan Onniğin ye· 
di yaşındaki oğlu Bomonti i tas· 
yonunda caddenin dığer tarafına 
geçerken, şoför Fuadin idaresinde
ki otomobilin altında kalmı,. ya
ralanarak Şi li çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. 
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H A B E R - Akşam Poda.sı 

Husu si idarelerin 
teşkilat kadroları 
Maaılı veya ücretli me
murların dereceleri vİ· 
li.yetlerin mali vaziyet· 
lerine göre baremin de-

recelerine intıbak 
ettirilecek 

Dahiliye vekaleti, yeni barem 
kanununa göre 1 sonteşrin 939 ta
rihine kadar hazırlanar.ık icra 
vekilleri heyetine verilme i lazım 

gelen hususi idarelerin teşkilat kad 
rolarını ne şekilde hazırlıyacaklan 
m vilayetlere bildirmiştir. Vekalet 
bu tebliğile bütün vilayetlerin teş
kilat kadrolarında yeknasakhğı 

temin gayesini istihdaf etmekte
dir. Bu tebliğe göre, hususi idare· 
lerın idare, hesap, nafia, maarif, 
ziraat, baytar ve sıhhat kısımla· 

rına dahil maaşlı veya daimi üc· 
retli memurlarının bugünkü dere
celeri vilayetlerin ihtiyaç ve mali 
'aıyetlerine göre, yeni baremin 
derecelerine ıntibak ettirilecektir. 
Odacı, korucu, bekçı. evrak mü· 

\ezzıi, daktilo ve buna benzer di
ğer müteferrik ve mU\ akkat ma
hiyet arzeden h'zmetlerde çalışan· 
lar yeni barem kanunu dışında bı
rakılarak teşkilat kadrolarına a
lınmıyacaktır. Bunlar için her sc· 
ne bütçesine bir cetvel eklenecek
tir. Teşkilat kadrolarile maaş ve 
emsal hasılları değişen memurlara 
maaş farkları baremin muvakkat 
bırinci maddesi hükmüne gore ve
rilecektir. Halen ücretle idare o
lunan memurların derece ve kad
roları baremin ikinci maddesi hük 
mime göre tayin ve tesbit oluna
caktır. 

Diğer hizmet \'ekaletlerinde bu
lunan ve bütçede tahsisat mevcut 
olup da henüz baremin içine alın
mıyan memuriyetler ve barem ka· 
nunu hükümlerine göre maa$ a ıl
larile, emsal hasıllannm deği~e
sinden mütevellit farklar hariç ol
mak üzere kadroların hazırlanma-
ında yeni memuriyetler ihdas 
edılmiyccek ve memuriyet ünvan· 
!arı da değiştirilmiyecektir. 

--0--

Salih Kılıcın 
muhakemesi 

Eski İstanbul Emniyet müdü. 
rü Salih Kılıcın, Dolmabahçe ha. 
disesi dolayısiyle yakında civar 
vilayetlerden birinde muhakeme. 
sine baılanacaktır. 

--0--

lzmire vapur seferleri 
İzmir seferleri dün açılmış, 

Tırhan vapuru ilk sefer için ha
reket etmi§tir. 

_..(\,,_ 

Resmi dairelerde 
ikamet yasak 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
bir tamimde bulunarak resmi dai. 

Balat sinemasında 
yangın oldu 

Seyirciler arasında panik çıktı, 
yaralananlar var hafifçe 

Dün akşam saat beşi yirmi geçe, 
Balatta Tahsiin sinemaSinda yan
gın çıkmıştır. 

Sinema oynarken birdenbire 
fılmler parlamış ve sinemada bu-
1 unan halk biribirine girmiştir. 

Pazar dolayısile sinema fazla ka· 
labahk olduğundan kapılara hü
cum eden halktan birçok kadın 
,.e çocuklar muhtelif yerlerinden 
hafifçe yaralanmışlardır. 

Makinistler filmleri söndüreme
mişler, bunun üzerine itfaiyeye 

haber verilmiştir. Bu sırada ateş 

makine dairesini tamamen yakmış 
ve binanın saçaklarına sirayet et

miştir. Bereket itfaiye çabuk ye
tişmiş ve derhal ateşi söndürmüş
tır. 

Polsi hadise hakkında tahkikat 
yapmaktadır. 

Mekteplerin imtihan 
talimatnamesi bildirildi 

Kanaat notu devreleri üçe, 
imti ıan şekilleri de dörde ayrılıyor 

Orta mktep ve liselerin ıınu 

geçme ve olgunluk imtihanları 

için hazırlanan talimatname mek. 
teplere bildirilmiştir. 

Talimatnamede ders yılı üç 
kanaat notu devresine ayrılmış. 

tır. Birinci devre: Derı yılı ba.. 
şından 10 birincikanuna, ikinci 
devre ı ı birinci kanundan 10 

marta ve üçüncü devre de 11 
marttan ders yılı sonuna kadar • 
dır. 

Muallim kanaat notlarını bu 
müddetlerin hitamından beş gün 
sonra mektep idaresine vermi§ o. 
lacaktır. Ortamektep ve liselerin 
birinci ve ikinci sınıflarında bu • 
lunan talebenin sınıf geçmesi, üç 

kanaat notu vasatisinin en az be!:}i 
bulmasiyle kabildir, 

Talimatnamede imtihan şekil_ 

leri dörde ayrılmıştır. 1 - Bü. 
tünleme ve engel imtihanları, 

2 - Devlet orta mektep imtihan 
lan, 3 - Lise bitirme imtihanla
rı, 4 - Devlet olgunluk imtihan. 
farı. 

İmtihanlar yazılı ve sözlü ola. 
ı cık yapılauktır. Bütünleme ve 
engel imtihanları dersin mualli • 
mile mektep müdürünün seçeceği 
bir mümeyyiz tarafından yapıla • 
caktır. Devlet orta mektep ve lise 
bitirme imtihanları Maarif MÜ. 
dürlüğünün seçeceği ve vekaletin 

tasdik edeceği bir komisyon tara 
fından icra dilecektir. Devlet ol. 

çeden, diğeri de vekaletin göste 
receği bir dersten olacaktır. Ta 
!ebelerin bunlardan en aşağı beş 

numara alması lazımdır. Eleme 
imtihanında bir derste muvaffak 
olamıyan talebe müteakip imti • 
handa üç dersten imtihana gire 
cektir . 

Muvaffak olanlar, diğer ders • 
lerden sözlü imtihanlara girecek 
]erdir. Bunlardan en aşağı be~ 

numara almaları lazımdır. 
Lise ve orta mektep bitirme 

imtihanlarına dışardan girecekle. 
rin ya§ı 19 dan küçük olmıyacak. 
tır. Lise imtihanları sözlü olarak 
ve yalnız son amıE derslerinden 
yapılacaktır. Muvaffak olanlar, 
"lise bitirme belgesi" alacaklar ve 
olgunluk imtihanlarına girmeğe 

hak kazanacaklardır. 

Sapanla yaralandı 
Filoryada Kalikratya köyünde 

9 numarada oturan Kadir <ilu 16 
ya~ında Kemal, dün çift sürmekte 
iken yere düşmüş, sapan kasıkla
rına batarak yaralanmıştır. Hasan 
Cerrahpaşa ha~tanesine kaldrnl
mıştır. 

--0--

Şehrimizdeki Tekiller 
Ankarnya döndüler 
Birkaç gündcnberi şehrimizde 

bulunan iktisat vekili Hüsnü Ça
kır, Ziraat vekili Muhlis Erkmen 
ve Sıhhiye vekili HulQsi Alata, 
Ankaraya gitmişlerdir. 

gunluk imtihanlanm yapacak ko -o-
misyonlar doğrudan doğruya ve. it kazaıı 
kalet tarafından aeçilecektir. Dev \ BandJrmalı Mustafa kaptanın 
Jet orta mektep imtihanlarına res motöründe makinist Mehmet <ilu 
mi ve hususi orta mkteplerin ü. l lakkı dün motörden nhtuna çı

çüncü sınıfında bulunan ve bUtün karılmakta olan Nikoya ait 8815 
derslerden aldrklan notların va. numaralı otomobille nhtunm a-
satileri en az beş olan talebeler gi rasına sıkışmış ve ilci bacağı bir

relere tahsis e.dilen hazineye ait 
binalarda hiç bir memurun yal. 
nız veya ailesiyle beraber ikamet 
etmemelerini bildirmiıtir. Bu şe. 

den kırılmıştır. Yaralı baygın bir 
imtihanlar eleme ve sözlü ola. halde Cerrahpaşa hastanesine kal· 

kildeki ikametleri ancak vekaletin rakiki bölümde yapılacaktır. Ele I dm'mıştır. Polis tahkikata başla-
müsaadesiyle olacaktır. me imtihanlarının birisi Türk • mıştır. 

rebilecektir. 
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Haberler 
M OTEMADIYEN haber bekll

yoruz: gazetelerden, radfO" 
dan, tanıdıklardan; hattı Tapurd .. 
trende, tramvayda tanımadı#u•ı• 
kimselerin konuşmalarına kulak 
misafiri olarak. Fakat bu aldıJırDaS 
haberlerin ne faydası nr1 Doif'UI" 
cotu zaman ne olduklarını anlı:VS
mıyoruz. Hele şark cephe·ındekl 
harbe ait tebliğleri hiç sökemi)'O" 
rum. Lehistan fehirlerinden coP· 
nun adlarını oku~ up öğren mel• 
lmkAn yok. O memleketin coğrar• 
yuını öğrenmek zannederim öyle 
pek çok kişiye nasip olmaz. Oradl" 
ki h:ırekAlJ harita üzerinde takip e
demiyoruz: zaten takip edebiJstk 
de ne fa) ıla!\ı 'ar? Birtakım yanlıt 
ıalııninlerc girişmekten başka ne>e 
yıırıır? 

"YnJaıı lıobcrlerıl<'n !\:ıkınınız; o• 
hır olmaz iddialara inanmayın!., 
diyorlar. Jyi aına yalan haber, ek" 
!\crıya doğrusundan daha kolay ar 
J.ı~ılır, bunun için de zihne dall' 
tok tesir eder. Meseli bir Fransat 
resmi tebliğinde şöyle bir şey okd• 
llıtk: ''Ordularımız Alman arazJ~~; 
de elli kilometre murabbaı yeri,.-: 
elliler... Ben bundan ne anJayırıı; 
Ihı netice chemmi)·ctli midlt 
değil midr'l Nasıl farkedeyim1 fr 
kat biri bana: "Fransız ordulan Al
man toprağında alablldıklerln• i• 
lerllyorlarmış, birçok şehirleri zar 
ıcımlşler,, gibi bir söz söylese boıt 
dan bir şey anlarım, yani bu t>an• 
daha acık, daha manidar gibi gtl" 
zliklir. Halbuki elU kilometre rııll" 
rabbaından bahseden resmi tebl1~ 
itin s~yledIAI doAru oldoRu bald• 
öteki haber Şüphesiz yalandı!'. 

Zaten biz işi iyice kavnyamadıl' 
mız için doğru haberleri de J'&l•11 

habere çeviririz.Gene o 50 kilomet~ 
murabbaı haberini alalım.Ben 50 k 
lometre murabbaı yer it(fal etmeııin 
ehemmiyetli olup olmadıAını bıJıni· 
yorum. Fakat resml tebliğde on" 
okuyunca zihnim durmaz, kendin~ 
göre bir mana vermeıe kalkar. 1•: 
"Çok bilyük iş görmüşler,, yabtJ1j 
"Ilunun da ne kıymeti var,,, gib 
bir ı;ey ı;öylerim. Benim nrdi~itı1 

· ır mnna)n göre de o doAru haber b 
yalnn haber oluverir. 
Doğru haberler işten iyi anlı~ arı• 

lam, mütehassıslar&, zabitlere bit11~ 
eder. Bizim için coAu zaman onla 
rın hiçbir manası yoktur; biı an· 
cak yalan haberlerden anhyabilftlS 
~e onları daha makul, daha baki; 
kate uygun buluruz. Bunun içindi 
ki harpler dalma, bizim gibi aııJ•• 
mıyanların tahminine hiç de uflll'" 
yan neticeler verir. Fakat 1>61fedlf 
diye haberleri okumamazlık, dlll' 
lememezlik de edeme}iz; bu fedl' 
klrlıla tecessüsilmilı manidir. Ç 

Nurullah A~ 

Karaburunun kurtulut 
yıl dönümü 

Karaburun, 17 (A.A.)' - 16 

eylQl kurtuluş gününü KarabU' 
runlular içten gelen coşkunluk o;e 
emsalsiz tezahüratla kutıuıaınıt· 
tır . 
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Adam.. ona bir yol tarif etti.Ora 
yatacak bir yer bulabılece"inı 

yledi. 
il 

Ze} nep, alçak damlı. ıki oda ı 

r evde oturuyordu. Tmanında 
ardan c;önmiyen. küçuk caır 

umunda ranan, lamba allanı

du. 
Plnrdn 1'8"ft1k atnm. bir do 

e bir }'8 tık yaptırmı . bir de 
rgan dfktirmişti. 
Tahta arını O\'arak ararttı~ı 

odanın birinde yatıyor.öbürüne d{' 
ev sahiplerinin darılma ına rağ

men, kara to .. unla, akk:zı baJla· 
mıştı. 

1 Bahçede, kenarda mermer çem 
berli bir sarnıç. dl\ ar dibinde bir 
muz, bir kaç erik ağacı. ortada 
kabartılmış :oprağın ü"tunde, ga· 
\Ur gul'erı, fe::ıl·yan yapral,ları da
ha bır iki ~·çeh \ardı. 

Zeynep. ehre ılk ge'd·-·i gece 
ha tane kapısındaki adamın sağ 
!ık 'erd ğı otel. gitıııı;;-: yanında 
~ir ökuz ve bir de ke;i olduğu 
•çin. onu ıçe:-ı almamı ardı. 

I ıkh caddelerde arkac:ında ka
rat05un e'inde a' J,rm ıpi saatleı 
::e do1rı ~· d ı ı :- •.., m içleri ı· 

ı' 1ı c ,,•a ı a dın1a bi: çok şey· 
'e"e bakmı~tı. 

Ka a tJ un. a;lı:,tan 'oguımeğe 

ba~la) ınca, Zeynep ';endini topla- 1 nı bilmediği bir çiçek koku unu, dızlar, ay ı~ığının gergin mavi ör
mış. düz bir yoldan } üru) erek. bir bumuna kadar getiriyordu. Yolun tüsü altına sığınmış gibiydiler. 
kıra çıkmıştı. hay\anlar, taze ot- l,ıyı ... ındaki, ~ehrin son e\İnden. Ortah7:ı, göze görünmiyen bir ıs· 
tara ı:aldı. mı 'ardı. Ze,. nep. açlık bır turku se:ıi duyuluyor, deniz· 

1 
itil, ı;. y. ğıyordu. 

duymuyordu. den bir dere ~ırıltıc;mr andıran \'C ı Zeyr.cp, !.ara tosuna sokuldu. 
Yolun sor. tarafında e\ gibi bu hiç ı:u mı) ~n bir m ıltı yü~seli· Yalna.tlıktan kurtulmak için, göz· 

} i.ık kayalıklar, onların dıbinde. yJrda. .erini kapırarak, onun soluklarını 
deniz 'ardı. Zeynep. gündüzün sı- Hay' anların kar 111 do} unca, yo jinledi. 
cağile hata ılık duran bir kayanın lun obür kıyı-.mda akan sudan iç· Bu nefes alışlar, ruhuna çöken 
ustüne otararal<. ma\ ı ay ı ılhnda mişler, Zeynebin yanma gelerek ;.>ulutları kaldm}or, arkasından 
taze otları kopa~p yutan hayvar yumu..-:.ak çimenlerin üzerine yat· taze, canlı renklerile geçmış gun
lanna: karo:ı bahı;e r:lı\ arlarındaıı mışlardı. lerın hatıraları çıkıyordu. Ninesi, 
taşan. üstleri dıkenli dev dilleri Zeynep, onların geviş getirmele çocukluğu, köyü, bayram günle
~ibi hü ı1c 'a!"'rak:ara. ta uzaklar nnı dınledi, Sonra uyudular. Son ri. duğunler; kara tosunun alınışı. 
da bir dizi boncuk ~ıt-i ~orünen. ~vd kı tü J,ü ustu. Boncuk gibı nınenin ölüm gecesi, Recep "Cçan 
·aklaı:tı1 a 5evtekl~-ı lamba ara yanan lamba ar ·o'.ldü. Donen bır su., !eiaketler, Hasan, Ali.. kapa-
leride de l=ze dnku en be) az kö ~lr~ırmen uğultu una ben.ıiyen lı gözlerinin iç.inde, kıpırdıyorlar, 
')Uklü u·a .. 1 dalrrın da' ,ın r'l1< ;eh, ın seı-le. ı k i' li. konuşuyorlar, gelip geçiyorlardı. 
'lll ti. ~ 1ll

1
\ nldr~r P3\:\}'I do1-iu z,.ynt'p, artm 5 gibi gelen çağ· Bacaklanmn sızladığını, mide-

ran r ;.,·in J, "ktıla"a 'a'·ann) dı. l;ırMla ın gı rnltüsünü daha ya- inde açlığın dolaştığını hissecli-
Ara<la bir c n ılık rüzg:ır, adı· kmclan du) U) u:du. Gökteki yıl- yordu. Sonr.a ya\ aş yava5, hatı-

raların renkleri soldu, ışıkları kS' 

rardı, sesleri duyulmaz oldu. 
Vücudunda tatlı bir sıcaldık1' 

uyandığı vakit kara tosun, akkJZ• 
otluyorlar, başı heybenin üstünde• 
bo\·nu ağrıyordu. 

Gecenin mavi örtüsü yeriıte 
dört, bir yana altın ışıklar serP1" 
mişti. 7.eynep. yatt.ılı yerden <tol" 
nılarak gerindi. . 
Kulakları uğulduyordu. Gözlerı· 

nin önünde kırmızı böcekler uçıJ' 
şuyordu. Yüzi.ınü yıkamak için a· 
rı;a giderken, sallanıyordu. . 

ü)ü 
Oradan geçen siyah ~ ört 

bir kadın, yanına gelip konuştn~ 
Zeynep, ona kocasının öldüğ\11l 
köyde kimsesi olmadığını, ~ 
göç ettiğini, fakat, yol iz bitıned•: 
ğinden »ırda yattığ.rnı anlatJlllŞ• 

( DıNMt fJllf}, 
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Se 1 ani k ten a ı d ığı mı z 
birleşmemız lüzumu 

bir mektupt 
odd1r ihyord 

Fakat, kongre dağıldıktan \"t' ne karşı bir :,empati 

Sovyet notası 1 Le h 1 i 1 e r A 1 m a n 1 a r a ş i d d et 1 e 
.• .!geıcr memleketlerint.. döndü' 

t~n sonra, \':tzi: • "alem gene ol 
al. ·, devn gene ol aevran,. şek· 
!ini aldı. 

rnıştı! 

Biiha c:a, kongre) e takaddu 
eden zaman içinde gorülmekte 
lan hu umet. had şeklini tamarne 
kaybetmiştı ! Lehiatana naaıl verilmit 

•e nasıl kartılanmıştı? 

Paris, 18 - Sovyet ordu:ıunun 
Lehistana girmesine takaddilm e
den Mdiselere dair alınan malOma 
ta göte Moskovadaki Polonya B. 
elçisi evvelki akşam Molotof tara
frndan çağrılmıştır. Büyük elçi 
Sovyet kıtalannın Polonya arazi
sine gireceğini bildiren ve kendisi
ne tevdi edilen Rus notasını al· 
tnaktan imtina etmiştir. Bunula 
beraber notanın metnini hilkQme
tine telgrafla bildirmi3tir. 

Sovyet hükflmeti ayrıca ecnebi 
de\'letler mumessillerine de birer 
nota vererek noktai nazarını izah 
etmiştir. Buna nazaran Moskova 
hükCırneti artık mevcut telakki et
Inediği Lehistan hükfuneti asayiş 
ve ınzıbatı temin edemiyeceğine 

&öre garbi Ukrayna ve Beyaz Rus
Yadaki halkın mal ve canlarının 

himayesi gayesini istihdaf etmek
tedir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Notaya 
bağlı mektupta, başvekil ve harici 
Ye nazırı Molotof, Sovyetler birli
ğinin devletlere ka~ı olan bitaraf
lık vaziyetini tebarüz ettirmekte
.dir. 

Sovyetler birliği komiserler he
Yeti reisi ve hariciye komiseri Mo
lotof da ayni mealde bir nutuk söy 
liyerek Sovyet noktai nazarını an
latrnıjtır. 

Lebiatanın noktainazarı 

Londradaki Leh 
tebliii neeretmi~tir: 

sefiri dün ıııU 

''Bugün saat 4 de Sovyet kıtala
rı Polonya hududunu muhtelif 
lloktalardan geçmiı ve derhal Po· 
lonya milli ordularının çok şiddet 
li rnüdafaasile kar§ılaşmışlardır. 

Polonya hükQmeti, bu hareketi 

için tasni ederek gösterdiği sebeb
leri münakaşaya yanaşmazdı. Po
lonya hilkOıneti cumhurreisi ile 
lllUtesanlddir ve kanuni ~kilde 

ıntıntehap millt parlamentosu Po
lonya topraRında faaliyettedit. Bu 
hUknmet ve patllmento, bUtün 
Vlsıtalarile Alman mUtearrızlara 
ka~ı idare etmektedir. 

Sovyet hükfuneti, bu sabahki 
doirudan doğruya vaki taarruz 
hareketile 25.7.932 tarihinde Mos
kovada aktedilen Polonya - Sov· 
~·etler birliği ademi tecavüz paktı
llı nakseylemiştir. Bu pakt Mos
kovada imza edilrni~ olan 5.5.934 
tarihli bir protokolla 31.12.1945 
tarihine kadar uzatılmış bulun
l'rıaktaydı. 

Buytik elçilik taarruzun tarifi 
hakkında 3.7.933 tarihinde akte
dilen mukaveleyi de zikretmekte· 
dir. Polonya ve Sovyetler birliği 
bu mukavele ile ne siyasi, ne de 
aSkerl \eya ekonomik veyahut di
ğer mül~haza ve vesilelerin herhan 
Ri bir taarruz hareketinde bulun
rrıarnağı taahhüt etmiş bulunu~ or
latdı. 

Buna binaen Sovyet hükumeti 
bu açık taarruz hareketile beynel· 
l'rıilel taahhütlerini nakzetmiş ve 
lllllletler cemiyetine kabul edildiği 
tarlhtenbetl harici siyasetini isti
tıat ettirdiğini iddia eylediği bil· 
1ilıı manevi prensiplere muhalif 
11tteket eylemiş bulunmaktadır ... 

Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

29 te<:.tihi~vvel cumhuriyet ba\'· 
~ ıtıı hazırlıklarına bugünlerde ı 
ki 1 ~nnc3khr. Halk parti inde bir I 

"tıı von kurulacaktır. 

mukavemette devam ediyorlar Böylt'Ce. kongrenin kararları 
~·alnız kağıt üstünde kalmıs olu
yordu. 

Almanlar 12 bin esir, 111 tayyare, 80 top ve müte. 
addit hücum arabaları aldıklarını iddia ediyorlar 

Bu, her ne kadar gayretlerimi
zın tamamen semere vermediğine 
~liilet etmekte ise de, kongrenin 

bü::;bütün fayda \"ermediğini zan· 
ıeylemek de hatadır. 

HenUz tceyyUd etmiycn haber- f Jindcdir. 1 tile ricat eden dü§manm bu rica. 
lere göre Fran!lız kuvvetleri diln Lctonya kaynağından alınan te bir intizam vermesine mani ol-

Çünkü, yapılan temas netice in· 
de. muhtelif hizipler arasında tl
deta bir mütareke aktedilmiş ve 

Sarbnık şehrine girmişlerdir. Al- bir habere göre, Grodek • Jage - muştur. 

manlar Lehistan cephesinden cel
bettiklerf kıtaların da. ~tirakile 

bUyük bir mukabll taarruzda bu-
1 unmuşlardır. Takriben yüz bın 

kişiyle yapılan bu taarruz neti -
ce!llz kalmıştır. 

Maamafih rosmt haberlerde he 
nUz bu şayialara dair malfımat 

yoktur. Son resmi tebliğlerde şöy
le deniliyor: 

''DUn akşama doğru cephemiz 
üzerinde iki noktada dUşman hU
cumu olmu§tur. Birisi Mozel va
disinin §arkında, diğeri Sar lle 
Vosges arasında cephenin mer -
kezinde vukua gelmiııtir. Bu iki 
hUt'Um da tardedilmiştir, 

Son alman malflmat, Polonya -
dan cephem.ize, hava kuvvetleri 
ve bü) ük birlikler halinde, Al
man kuvvetlerinin nakledildiği 

hakkında birkaç gUn evvel veri
len haberi teyid etmektedir . ., 
Alman tebliği 
Şon Alman tebliği de eudur: 
"Düşman Zveibruken civarında 

mevzii bazı hareketlere teşebbüs 
etmiş ve ağır zayiata uğramıştır. 
Düşmanın bir sabit balonu dilşti

rülmliştilr. 

Alman topraklanna tı.ava bil -
cumları olmamıştır.,. 

Daladiyenin ziyareti 
Franaız başvekili Daladiye ev

velki gün saat 13,30 da S.ar li
n Undeki ordular cephesini ziyaret 
etmek Uzere milli müdafaa neza
reünden hareket etmlıı ve dün 
alı:gam saat 20 de mezkür nezare
te dönmüştür. 

Ekı LaıapeJin tahliyesi 
Röytcrin Brükseldeki rnuhabi -

rinin verdiği rnalUmata göre, 
Eksla§apeldeki bütün aileler şeh
ri tahliye için emir almııılardır. 
Belçikaya veya HollanayR kaç
mağa teşebblliılerinln alii.kadarlara 
ait emlikin mUsaderesini intaç e
deceği şehir sakinlerine tebliğ 
edilmiştir. 

Alman - Leh çarpıtmaları 
BUkreş, 18 - Polorlyadan ge

len yabancıların verdikleri malU
matıı. göre Leh kıtaatı Alman kı
f4Btına karııı mukavemete devaın 
etınektedlr. Mukavemet cepheai 
Lublin - Brestlitovsk ve Varşova
Lvovdur. 

Bllha.ssa Lvov mıntakasında 

Leh hücumları ve ona karşı bir
le.terek muharebe~i kabulde te • 
reddild ctrniyen Leh tayyareci -
]erinin kahramanca faaliyeti kay
dedilmektedir. 

Vargovadan gelen habere gö -
re, Lehliler düşmanın akmlannı 
muvaffakıyetle defetınekt~dir. 

Bugün 60 çocuk ZllmUştUr. 
Poznan hala Polonyalıların e -

lonski bölgesindeki taarruz mu -
vaffakıyetlc neticelenmiş ve 12 
bin esırle 100 tank alınmıştır. 

Przemusl hala Lchlilerin elin
dedir. 

Bazı motörlti Alman kıtaatı 

Brestlitovska doğnı ilerlemişler -
se de Alman piyadesi henUz Bug 
Vistlil - San hattı Uzerine gir • 
memiştlr, 

Alman menbalarmdan 
veri.en haber,er 
Alman ajansı Brestlitovsk ka

lesinin Alman kıtaatı tarafından 

zaptcdlldiğinl bildirmektedir. Po
lonyalılardan altı yilz esir alın
mıştır. 

DünkU Alman tebliği Lehistan 
harekat hakkında şunları bildlrl. 
yor: 

"Lemberg şimdi Uç taraftan i
hata edilmiş bulunmaktadır. Ce
nubu şarki istikametinde Polon
ya kıtaatının ricali Lemberg ile 
Prsmizl ara!lmda kesilmiş bulu -
nuyor. 

San nehrinin mansabı §lmaUn • 
de, Alman kıtaatı lmblin l!ltika -
rnctlııdo ileri yürüyüşüne devam 
etmektedir. Deblln mıntakaın l§· 
gal edilmiş ve yepyeni 100 tay
yare elimize geçmiştir. 

Bre!!Uıto\'Skun cenubunda Vla. -
do~a civarında şarki Pnısyadan, 
yukan Silezyadan ve Slovakya • 
dan gelen kıtaatın öncUlerl bir -
leşmiştir. 

Kutnonun zabtı için yapılmakta 
olan muharebe normal bir tarz -
da devam etmektedir. Kıtaatımız 
Eehrc garb tarafından ginnijtir. 

Bzura nehri şimal istikametin
de geçilmiş ve Varşova aıkı sıkı 

ihata olunmugtur. Polonya hüku
met merkezi halkını muharebenin 
müstakbel acılarından kurtarmak 
için Alman ordusu Varşova aske. 
ri kumandanını mukavemetinin 
• ) dMrzlığma iknaa çalışmıştır. 

Fakat Varşova askeri kumanda
nı Alman subayını kabul etmek 
ten imtina eylemiştir, 

Polonya milfrezelerinin S:edlcc 
yolu ile cenubu ı;arki istikametin
de kurtulmak teşebbüsleri akim 
bıraktırılmış ve mühim ganimet 
ele geçirilmigtir. Bunların. arasın
da 80 top. 6 hUcum ara.ba~ıı, 11 
tayyare vardır. Bundan başka Al. 
man kıtaatı 12000 esir almıştır. 
Havaların mUtemadlyen fena 

gitmesine rağmen, hava kuvvet
lerimiz bilhassa Vlstülün şarkın -
da faaliyetlerine devam ederek 
düşman kıta.atının tccemmillerini 
ve yürüyüş halinde bulunan kol
larını bombardıman etmek sure-

Vllna ve Baranovicze radyo pos 

talan hava hücwnlarile tahrib e
dilmiştir.,, 

• 1Uhtelif partı men:-uplarının ha· 
~ti ruhiyeleri üzerinde biribirleri· 

Almanyadaki son 
talebemiz de döndü 

Hükumet harp yaralllannı halktan 
mümkün mertebe saklamak 

elinden 
. 

ıçın gelenı yapıyormuş 
Almanyada stajda bulunan son 

talebemiz lhsan Balkır bu sabah· 
kı Konvan~iyonel trenile memleke 
timize dörunüştür. 

İstanbul konservatuvarı me· 
zunlarından olan bu genç Ber
lirıdeki yüksek musiki mektebinde 
opera tahsilini bitirmek üzere i
ken harbin çıkma!I yüzünden sta
jını bırak.mağa mecbur olmuştur. 

lhsan Balkır Baritondur. Ge· 
çenlcrde Finlandiyanın Lahdi rad 
yosunda verdiği konser çok alftka 
ve takdirle ka~ılanmıştır. 

Genç sanatkar, Almanyanın va· 
ziyeti hakkındaki mü,ahedelerini 
\"e ayrılış intıbalarım bir muhar· 
ririmize anlatarak demiştir ki: 

lar. Birçok işleri kadınlar yapıyor. 
Postahanede hiçbir erkek memur 
kalmamıştır. Harp dolayısile Al
manyada dans yasak edilmiştır. 
Hatta evlerdeki danslara bile mü
dahale ediliyor. Hükumet 9perası 
kapalıdır. 

Diğer tıyatrolarla sinemalar a
çıktır. Geceleri sokaklarda elek
trikler yakılmıyor. Umumiyetle 
Almanlar harp istemiyorlar. Al
manl<ırın istedikleri karınlarının 
doymasıdır. Yiyeceklerini elde et
me.;: için harp ettiklerine inandı· 
rılmışlardır. Polonya işinden son
ra müstemlekeler meselesini orta
)'a çıkaracaklar. Harbi muhakkak 
kazanacaklarını söylüyorlar. 

Al d t t Sten bac "DUnya karşımıza çıksa vız ge-
- manya a pa a e ,· 

lir,, diyorlar. HükOmet harpte ö-
ka herşey vesikaya tabi tutuluyor. tenleri, yaralananları halktan sak-
Biltun takvı'data tahammül eden 

J lıyor. Yalnız harbi kuanması dil· 
Almanların patatessiz kalınca is· 

şilnülüyor. Maaınafih Polonya ile 
yan edecekleri muhakkak görülü· çarpı,malarda 30.000 Almanın öl
~·or. Almanyada ecnebiler de da· 
J düğünü işittim. Bundan başka has 
hil olduğu halde herkese haftada tabakıcı bulmak için her tarafa 
90 gram yağ, 80 gram peynir. 150 asılan il!nlardan yaralıların da 
gram ~ker veriliyor. Nüfus başı· çok olduğu anlaşılıyor. Kadınlara 
na bir aylık çay 20. kahve 40 iki hafta stajla, hastabakıcı ruh
grarndır. Fakat bulurunadı~ndan satnamesi veriyorlar. Bundan ha, 
yerine hububatın kavrulmasile ya· ka Alman hi.ıkumeti gönüllü yaz· 
pılmış bir madde ikame edilmış- mak için faaliyete geçmiştir. Al
tir. Bu da ayda 100 gramı geçmi· manlar, bütün kuvvetlerini harbe 
yor. Ekmek, yumurta hiç yoktur tahsis ettiklerinden şimdilik yahu
Elbise. kundura ve çamaşırlar da dileri unutmuş gibidirler. Mahal
vesıkaya tabidir Fakat Yahudile· lelerin ayrılma.::ı harpten onraya 
re giyecek eşya verilme i yasaktır· bırakılmıştır. 

Berlin halkı korku içindedir· Alman yada ötedenberi yerl~-
Ba.zı geceler lngiliz tanareleri nıış Türkler ve diğer ecnebiler, yol 
geldiğinden halk don ve gömlekle !arın kapanacağı endişe ile şimdi
bodrumlara sığınıyor. Fakat şinı· den işlerini bırakıp gidiyorlar. 
dilik bu tayyareler bomba değil. s 
sadece beyanname kalıtları atı· 
yorlar. Bu kağıtları gördüm. ·: Şehirde nümune 
Kağıtları bul .. nlar polise götü~- 1 siperleri kazılacak 

nıek me<:buriyetirıdedir. Götilrmı· 1 Pasif kor..ınma heyeti mUte· 
yenler ıçin ağır ceıa ı vardır. 1 ha~sıslan bir iki güne kadar şeh
Ecnebi radyolann dinlenmesi men rin muhtelif yerlerinde nilrnune 
edildiğinden Berlinde Türki)·eyi ığınak siperleri kazdırma~a bas
bile dinlemekten mahrum kalmış· llyacaklardır. Bu suretle halka bu 
tım. ı şekilde siperlt'r kazılma ı öğreti-

Hitlere Allah giöi ıtaat ediyor· lecektir. 

lşte, bu n:hi yakınlık ve si) a 
do tluk kongrenin manC\i bir mu 

u 'lk ) Ni e.cıeriydi. 
Kongre dağıldıktan birkaç gUn 

sonra, Manyasizade Refik bey • 
den bir mektub aldmı. MumlU
leyh, Selfı.nikte bulunuyor ve o
radaki İttihat ve Terakki erkinı 
lle temas ederek inkıllp ve ihtl 
lli.l hareketinin içinde mUbim b 
uzuv vazifesini görUyordu . 

Selanikteki İttihat ve terakltl 
mensublan, Parlsteki Jön TUrk
lerin faaliyetleriyle allkuar olu. 
yorlardı. lşte, Refik beyin yolla 
dığı mektub da bu alAkanın haris 
bir numunesiydi. 

Fakat, kendisine amca diye hi· 
tab ettiğimi evvelce de eöyle4l -
ğim Manyaalzade Refik beyin 
postaya verdiği mektub, birçok 
bakımlardan bizi tenkid eder ee
kilde kaleme almmqtı. Manya.al· 
zade Refik bey hulasatan diyordu 
ki: 

"Oğlum Nihad, biliyorsun ld 
memlekelliı içtimai bUnyesüıd• 

bir deği.§iklik yapmak, istibdacl 
idaresini yıkmak için {İttihad ve 
Terakki) cemiyetini kurduk. 

Birçok münevver ve hamiyet 
erbabı arkadqlar, benim gibi, 
Sellniğe geldiler. Halen, gi1ıı ,. 
den güne artan ve istihkar edile
miyecek bir hadde varan kuvve 
tlmhle memleket sınırlan içinde 
mevcudiyetimiz tamamen hluo • 
lunuyor. Ayni za.mandJt, İttihat ve 
Terakki fırkası yalnız Selinik 
te vücud bulan mevzii bir tetek.. 
kUI mahiyetinde kalmamıt. cemi 
yetimiz bUtUn memlekete dal bu 
dak salmııtır. 

Sizin hariçteki faaliyetin.izle de 
pek tabii olarak alakadar olu 
ve hareketlerini1.i adım adım 
kip ediyoruz. 

Vatan ve millet için yapılageJ 
mekte olan dahili ve baricl bil 
ttin faaliyetlerin tevhidi bueuıu 
nun milşterek gayemizin tabak 
kuku baknnmdan bUyUk bir fa 
da vereceğine de kanllz. 

Fakat aldığımız haberler, m .. 
alesef cesareU.mizi kıracak m 
yettedlr. Zira, Pariste bul 
arkadaflar. hedefleri ayni oldu
ğu halde, bazı sebebler dola)'lll 
le ihtilif halinde bulunuyorlar 
mış! 

Bu yüzden de iki partiye aı 
nlmışlar! 

Kudsi ve uM bir gayenin t& 
hakkuku mevzubahsken. b6y 
bir vaziyetin şahidi olmak b 

essir ediyor. 
Aranızda mevcut ikiliği bert 

t'af etmeniz. birl~menlz için Ah 
met Riza Bey ve arkadaşla 

da mUracaatta bulunduk. 
Gerek onlar ve gerek sizler 

araya gelerek konuııun, blrlt'fhl 
Bu mes'ut neticeyi dört göa 

bekliyoruz evladım .. , 
Manyasizade Refik beyin me 

tubunu aldıktan sonra arkadq 
larımla tenıa8ta bulundum. Al 

dim Ye "tevhidi mesai., nin hic; 
bir zaman doğru olamıya 

düııünmediğimiz cihetle Ahm 
Riza bey ve arkadaşalrile bu ıt 

susa dair temasta bulunma 
muvafık dilşeceğini lleri ıUrdU 

Pek tabU olarak gerek prena 
bahaddin bey ve gerek "tt19ebb 
sU şahsi ve. ademi merlı:esiy 

düsturuna taraftar bulunan eli 
arkadaşlar fikrime kal'lyyen IU 
ru etmediler. 



SON DAKiKA 

30 İngiliz ticaret 
gemisi batırılmış 

Bertin. 18 (Rad~ o) - Yapılan Alman istatistiklerine göre Ey
ltulln birinden on bc~ine kadar 30 İngiliz ticaret gemisi Alman de

tı gemileri tarafından batırılmıştır. Batırılan ticaret gemilerl
lliıı mecmu tonajı 750 bin tonu geçmektedir. 

Japon heyeti Berlinde 
Berlln, 18 (Radyo) - Son günlerde Romada siyasi tema1larda 

'bulunan Japon askeri heyeti diln akşam Romadan Berline gelıniftir. 

Litvanya Vilnayı istiyormuş 1 
Bertin, 18 (Radyo) - Londradan öğrenildiğine göre Litvanya 
fmıeti Lehistanın Vilna şehrinin Llt vanyaya ilhak edilmesi için 
et Rusya hükümeti nezdinde bir müracaat ve teşebbüste bu-

viçre ile ticaret 
anlaşması 

zerinde mutabık kalı· 
proje Ankaraya 

gönderildi 
BugQnkll ıemplon ekspresi, 
lonya harbinin başladığı za
daıı beri ilk defa olarak 

gdan yolcu getirmiştir. 

Ahnanlarm bir müddet kapalı 
ttuklan Çekoslovakya yolunu 

açtıkları alakadarlara bildi
tir. 

bviçreyle ticaret anlaşması 

erelerini yapan heyetimiz 
mdan raportör Süreyya Ana

ur bu sabah gelmiştir. 
S. Anamur müzakerelerin son 

ası hakkında hükümete iza -
t verecek' ve iki taraf murah
larmm mutabık kaldıktan yeni 
je A.nkarada kat'i şeklini al -
tan sonra lsviçreye gönderi -
k imzalanacaktır. 

laviçre memleketimiz zirai 
hsullcrinden senede iki mil -

liraya yakın mal almağı ve 
un bedelinin yüzde otuzunu 

e, iist tarafını makine ve 
t gibi emtia ile karşılaştırma-
kabul etmektedir. 

ebi yolcuların gaz 
maskeleri 

ugünkü Semplon yolculann
iki Belçikalının gaz maskeleri 

idare i tarafından müsa
edilerek memleketimizde gaz 

i inhisarının sahibi olan 
ya gönderilmiştir. 
ay, umumi vaziyet dolayı

yolcuların gaz maskesi taşıma
faydalı görerek ücretsiz ola

sahiplerine iadeye karar ver-

beraberinde birden fazla 
bulunduranlar veya müte

t defalar maske getirrneğe te
edenler bu rnüsadeden is

edilmiştir. 

etler Slovakyayı 
tanıdılar 

!'1981:nll'lı 17 (A. A.) - D. N. 
SovyeUerln Bertin elçisi, 

Uer birliğinin Slovakya 
etlni fillen ve bukukan 

bugün Berllndeki Slo-
elçiaine tebliğ eylemiıtir. 

-- -u--

infilak 
ri tcy: ~ ediliyor 

l, lT (A. A.) - Berlin
Belga ajansına verilen malft
hava nezaretinin karşıamda

ilikı teyit eylemektedir. 
makamlan, mli.9ebblbin 

yakmUa yakalanacağını bil -
rlar. lnfillkm ehemmiyeti 
da bir hilküm vermek 
Un değildır. Zira po1i• vaka 

.-nı1a&• seçmeyi yasak et • 

Litvanya end işede 
Kaunas, 17 (A. A.) - Sovyet 

kıtaatının Polonyaya girişi Llt
vanyada büyük bir heyecan uyan 
dırmıştır. 

HariciJ·e nezaretinde milatace
len bir toplantı yapılmıştır. 1.Jt
vanya hiikümeti ihtiyati mahiyet
te olarak bazı bölgelerde birkaç 
ihtiyat sınıfını ıılllb altına. çaitr. 
mak suretile ordunun takviyealııi 
emreylemiştir. 

Belçikada ihtiyat tedbirleri 
Brüksel, 17 (A. A.) - Cep

heden gelen bazı haberlere göre, 
yeniden kadın, ihtiyar ve çocuk
lann tahliyesi emri verilmlştir. 

Belçika milli müdafaa nezareti 
bildiriyor: 

"Bazı inşaat ameliyelerinin i
fası maksadile münhaaıran istih
kam kıtaatile muavin kıtaatına 

mcnsub bazı efradın silıi.b altına 

celbi kararlaşmıştır . ., 

Y unaniıtanda 
fevkalade vergiler 
Atina, 17 (A. A.) - Atina a. 

jansı bildiriyor: 
Nazırlar mecliai lük.s eiprala

ı:a paket başına bir drahmi, ve 
kibrite de kutu b84ma 50 santim 
taksi konulmumı taavib etmif -
tir. 

Dqvekil Metakau, yalnız vak
ti hali yerinde olanlan mllteeuir 
edecek olan bu takal, milııtehlik
lerin kabul edeceğinden emin bu. 
lunduğunu bildirmiftlr. 

Bu hafta içinde gene yalnız 

vaktihali yerinde olanları allka
dar edecek diğer tedbirler alına
caktır. 

Leh Cumhurreis ı 
( Baştarafı 1 incide) 

meldir. Ve Polonya, sonuna kadar 
cidale devam etmeğe azmetmiş

tir • ., 

Ruzvelte ıikAyet 1 
Bükreş, 18 (A.A.) - Polonya· 

da icrayi harekat etmekte olan 
Alınan ~yarelerinin bu son gün
lerde her türlü askeri heclefden 
mahrum olan §ehir ve kasaba· 
ları kasden meto::lik bir surette 
bombardıman etmiş o!duklan Po· 
lonya reisicumhuru Moscicki tara
fından, Bükreş~eki Amerika seıiri 
vasıtasile Amerika reı~icumhuru 

Ruzvelte telgrafla bildirilmiştir. 

Bu telgrafta bin kadar sivilin 
telef olmuş veya yaralanmıı ol· 
1uiu ilive edilmektedir. 

Baltık sahillerinde 
Berlin, 18 (A.A.) - Berlin 

radyosunun bildirildiğine göre Baı 
tıktaki deniz kuvvetleri Gdinya 
ve Hella rmntakalanm müdafaa e· 
den son Polonyahl~:la muvaffaki 
yetli muharehtler yapmı,tardır. 

(Leh • Alman mulıarebuint da 
ir dıler ma!~t 3 iiMi My/a-
11Uzdadır) 

Moskova 
(Ba' tarafı 1 lnt'ide) 

Londra, 18 (A. A.) - Polonya 
radyoau, Sovyet lutaatının Po
lonyaya girmesi üzerine Eatonya 
ve Letonyada büyük bir endişe 
hissedilmeğe başlanılmış olduğu

nu bildirmektedir. Paristen bildi. 
rildiğine göre Sovyet kıtaatı, Es
tonya ve Letonya hududlarında 
tahaşşiid etmektedir. Moskova -
Riga tre.nl, dün Rigaya gelme -
miştir. 

Letonya mukavemet 
edecekmiı J 
Riga, 18 .(A. A.) - Moskova

dakl Letonya sefiri ile diğer dev_ 
leUerln diplomatik milmemıiUeri 

Sovyetler birliğinin Letonyaya 
karşı bitaraflık siyaseti takip et
tiğine dair teminat almışlardır. 

Reıımi Letonya ajansı, bu habe
ri verdikten sonra şunlan ilave 
etınektedir: 

''Letonya makamlarının esasen 
memleketin hududlarma karşı 

yapılacak her tUrlU ihlıil teşeb -
büıılerlni mukavemetle karşılıya
caklanna şUphe yoktur.,, 

Londraya göre ... 

Londra, 18 (A.A.) - Hariciye 
nezareti, şimdiye kadaı Moskova· 
daki İngiliz sefirinden yalnız kısa 
bir rapor almıştır. Sefir, raporun· 
da So\•yet hükumetinin kendisine 
Sovyet Rusyanın l::üyük Britanya· 

amma ... 
Halk .-kiaiıaden palıah 

fiyatla içmeğe mecbur oluyor! 
Tevzi itinde takip edi
len yanlış yol bunW\ 

baılıca ıebebidir. 
Bira fiyatlarının ucuzlatılma. 

aındanberi hemen hemen bir ay 
geçti. tik &ünler birdenbire artan 
ihtiyacı dütünememit olan tnhi. 
sarlar idaresinin yerinde tedbir. 
ler almamaaından, her tarafta, 
müthit bir bira buhranı bat gö•. 
terdi ve haftaaında bira bula. 
mıyanlar pek çok oldu. 

Günler ıeçtikçe idare, buhranı 
karıılayacak tedbirler almağa ça. 
lıttı. Ve piyasaya daha bol bira 
aevketmek imlcinı bulunarak sı. 

kmtı biraz defedildi. 
Fakat timdi tevzi itinde takip 

edilen yanlı§ bir ıiyaset yüzün. 
den, halk birayı ucuz değil eıki
ıindcn pahalı içmeğe mecbur olu. 
yor. 

inhiaarlar idaresi her nedense 
evvela ıa.aino ve birahanelerin 

ihtiyacını Ji:arıılamağı dütünü. 
yor ve elindeki stok.un büyük bir 
kısmını bunlara verıyor. 

Fakat halkın birayı aul ucuz 
fiyatiyle, yani titeaini 16 kurup 
temin edebileceti. bakkal ve müı. 
kirat bayi~ri bira bulmak için 
binbir sıkıntı çekiyor, hatta ekıe. 
riyetle bulamıyorlar da.. On. 
tar bira bulamayınca, tabii halka 
da satamıyorlar ve böylece bira 
isteyenlerin ıazinolara, lokantL 
lara eidip içmesi, evinde 16 ku. 
ru,a içeceli bir 919e biraya 30. 
40 kurut ödemesi icap etmekte. 
dir. Şu hale ıöre bira ucuzla. 
mıı. fakat halkın bundan iıtif ade. 
ai imklnı hlll IAyıldyle temin e. 
dileme mittir. 

Diler taraftan öfrendifimize 
nazaran, birayı kolayca temin e. 
den lokantalar •e ıazinocular 

bunları pahah fiyatlarla bakkal. 
lara satmaktadırlar. 

En kanpk itleri bite bir ayda 
intizama ıokmak kabildir. Bina. 
cnaleyh inhisar *reılnin bira 
itini derhal halı!lıoJıD iyi istifade. 
edeceği bir hale ..... aını belde. 

mek icap eder • 
ı. M. A. 

jitaraf lıktan · agrılmıgacak 
lngiliz gazetelerine göre... · yetin, istikbal üzerine olan tetit 
Londra, 18 (A.A.) - J)aily ve neticeleri derpiı edilebilmek 

Telegraf gazetesine göre Sov • için, bu vaziyetin çok ciddi bit 
yetler birJıgi harekete geçmekte surette tetkik edilmeıi icap ede • 
Almanyaya karşı kendisıni müda. ceği Londra mahfillerinde bildi • 
fz.i. etmek istemiştır. Alman kıta. ruınektedir. 

ya karşı bir bitaraflık siyaseti ta· 
kip edeceğini bildirmiş olduğunu 

beyan etmektedir. 
Salahiyettar mahafilde beyan o

lunduğuna göre İngiltere hükü
meti, So,·yetlerin hareketleri hak
kında al~ni beyanatta bulunmak 
için sefir Seed::ıin tafsilatlı rapo
runu beklemektedir. 

Bu münasebetle bu hareketin 

larının seri ileri hareketi ve Sov. Bununla beraber, eaaaen kahir 
yetıerin garp hududu için bu iler_ kuvvetlere karşı kahramanca mü. 
lemeni.ı teşkil ettiği tehlike, Sov cadele eden Leh kıtaatının om\U• 
yetler birlıgini endişeye düşür • !arına yeni bir yük atıldıiı fÜP • 

evvelden tahmin edilmiş bulun- müştür. hesizdir. 
duğu ve A\'rupa hükQmetlerinin Polonya:un tamamiyle Alman 1 
So\'yet - Cermen ademi tecavüz hakimiyeti altına girmesini mah. 
mısakınm ımzasmdanoeri bu ıhti- zurlu gören Sovyetler Birligi 
male karşı koymak mecburiyetin- menfaatlerini devamlı bir şekilde 
de kalmış oldukları beyan olun- temin etmek içın yeni dosuariyle 
maktadır. çarpışmayı göze almıştır. iki bü. 
Şu halde İngiltere hükümctinin yük or<lu, bu şerait aıtında kar. 

şımdiki siyasetini tadil etme~inin 1 şılaşacakları için neticede harbi 
muhtemel olmadığı \'e bilhas.')a 1 doğurabilecek elan hadiseler zu. 
Sovyet Rusya ile Almanyanın be- J hur ctme;i ihtimalden uzak de. 
rabcrce hareket etmemeleri \'C Sov gildir. 
yet Rusyanm Polonyada müdaha- Sovyetlerle Almanlar arasın • 
lede bulunmasının gayesi. Alman daki ademi tecavüz paktı, Hitle. 
kıtaatının So\'yet Rusya hududu- rin Avusturya, Çekoslovakya ve 
na \armalarına manı olmak ol- Polonya i!e imzaladığı paktlardan 
ma::,ı mümkün bulunmasına bina- daha kıymetli olmıyabilir. Stalin, 
en lngilterenin siya&'tinde bir de- ı mağlup P.:lonyanın üzerin.denge 
ğişiklik yapmasına lüzum olmadı- çen Alman silindirine endişe ile ' 
ğı ilave edilmektedir. bakmaktadır. Çünl.ü bu silindiri 

Rusya, Almanyanın Ukraynalı- kullanan adam, bir dalgınlık ese. , 
tarı \'e beyaz Rusları himaye et- ri olarak daha ileri de geçebilir. 

1 
mesine kail bulunmaktadır. Stalin, Hitlcrin Avrupada en 

Siyasi mahafilde ~yle denilmek çok Ukrayna anbarında gözü ol. 
tcdir: duğun.dan şüphe etmemektedir. 

1 - Alman ve Sovyet menafi- istikbalde vaziyet ne şekil alır. 
inin, doğ:udan doğruya karşılaştık sa alsın değişmiyecek iki nokta 
lan zaman, aralarında bir müna- vardır: 

deme vukua gelmesi ve bundan 1 - Sovyetler birliğiniı garp 
Almanya ile Sovyet Ru::ıya arasın hududunda kuvvetli bir Kızılordu 
daki münasebatta daha büyük nun mevcudiyeti, Hitlerin kuv • 
müşküller zuhur etme!'i de müm- vetlcrinden mühim bir kısmını, 

kündür. Zigfrid cephcsin1e kuvvete ihti. 
2 - Almanya ile Sovyet Rusya- yaç olduğu bir zama:-ıda, atıi bir 

nm evvelden aralarında mutabık vaziyette bırakacaktır. 
kalmış olmaiarı ve şimdiki hadise 2 - Mağlup Polonya dirile. 
lerin, petrolüne Almanyanın ve cektir. 
Ba~rabyasına --·ısyanın16z di~ Titnd diyor ki: 
mış oldukları Romanyaya karşı "Sovyetler 1>irliğ•ne . -saatce 
daha vahim bir tehdit teşkil etme- sulh teklif etmenin büyük bir şey 
::;i de ihtimal dahilindedir. ifade etmediğini ve bir tek kur • 
Büti~n mahafilde, bu suallere şun atmadan Sovyetlere iki Polon 

verilecek cevabın ancak Sov}'ct ya eyaleti hediye etmeni 1 daha 
Ru~ya ile Almanyanın Ukrayna- 1 cazip bir şey olacağını Almanlar 
nın akibeti hakkında bir karar 1 pek iyi biliyorlar.dı. Bin"lenalcyh, 
verdikleri ve ayni zamanda müş- Almanlar, vuracaklar. Sovyetler 
terek bir hududa mı malik olacak de hiçbir gayret rarfetmeden ha. 
lan, yoksa Almanya ile S:>vyet zı mıntak,.ları ellerine gecirecek. 
Ru::ıyayı yekdiğerinden ayı· ırak 1 Ierdi. Tarihte bu,a b~nz::r fasılla
için minyatür halinde bir Polonya 
yı foka mı etmeleri hususlarını ta· 
yin ettikleri zaman verilebileceği 

beyan edilmektedir • 

Zıqfrid haUı 
(Ha§ tarafı 1 incide) 

harbin başlamasını takip eden ilk 
on beş günlük vaziyeti gözden ge
çirmektedir. 

Seferberliğini ikmal etmiş bu -
lunan Fransız ordusu Majino hat
tı cephesinde Mozel ile Ren ara_ 
ıımdaki bütün cephede 20 kilo -
metre ilerliyerek her taraftan Al
man topraklarına girmiş ve bu 
suretle P'ranııız topraklarının ta
mamiyetini muhafaza etmiştir. 
Diğer cihetten düşman, Sigfrid 

hattı cephesinde birtakım mevzi
lere yerleşerek araziyi karış ka. 
rış müdafaa etmektedir. 

ra tesadüf etmek mümkündür . 
Fakat Polonval lar vatanlarının 

mukadderatı Polonyada değil, 

baska ovnan"1ıfönı bili.,orlar . 
Polonyalılar memleketlerini 

ku.rtarmak için hayatlarını ver • 
mişlerdir. Mcmlek:::tleri ellerin. 
den gittikten sonra da onu kur • 
tarmaları için kendilcriı•e yardım 

edilecektir. Sovyetlcr birliğinin 

siyaset oyunu, karışık olduğunu 

anlamak için birkaç saniye düşün 
mek kafidir. 

Dost ile düşmanı ayırabilm:::k, 

cesaret verici bir ~eydir ve bunun 
içindir ki, İngiltere ile Fransa bu 
harbe girişmişlerdir. Bozgunlar, 
bizi durduramıyac2ktır. Anlaşma. 
lan kabul etmiyecegiz ve harp, 
Hitlerizmi ortadan kaldmncıya 

kadar devam edecektir • 

Muhtehf akisler ve 
t<fEirler 

Sovyetlerin bir darbe hazırla • 
ma.1<la oldugu birkaç ıündenberi 
olduk~ a§ikar bir ıurctte ,örül. 
mekte}di.,, 

Fransadaki akiılerc &elince, 
:)ov.)'et .ıutalarının .t:'olonyaya ,ir. 
mesı siyasi mahfillerde hakıld bıÇ 
o.r sürpriz teıkil etmemiıtir. 

Alınan propaıandaaının ıay • 
retlerine rağmen, bu Sovyct ic:
ri.latının Almanya ile mutabık o. 
1clratt yapıldıgını ve Sovyetlet 
ü!U1ı:;1ıun .i\lma.ıyanın yanı ba • 
şınua harbe girdigini gösteren biç 
uir emare mevcut değildir • 

Hacuselerin Moskova ve Ber. 
undckı tefsir tarzları araıındakİ 
ıarK, l>u mahfillere 'öre, pek dik 
n:ate acger. ~vyctler birliği be. 
cıeııeriı.ın mahdut olduiunu ve 
şımdiki ihtılafta bitaraf kılmak 
.::ıtediklerini teyit eylemektedir. 

Haber, ltalyan efkarıumumiye. 
sincle pek bariz olarak tiddetli bir 
.csır yapmı§tır. 

Yarı resmi mahafil ti.mdiye ka. 
dar kat'i bir ketumiyet muhafu& 
etmekte ise Sovyet hareketiniıı 
hiç derpiş edilmiyecek neticeler 
dogurabileceğini ihsaı eylemekte 
air. 

Alman mahafillerinde hi~ 
tefdratta bulunulmamakta Almd 
larla Nuaların daimi ve ııkı bir 

·temas halinde bulundukları v• 
ademi tecavüz paktının Almanya 
ya malümat verildiğini kafi ıu • 
rette isbat eylediği bildirilmekle 
iktifa edilmektedir. 

Bcrlinde salahiyettar mahfiller, 
Litvanya ve Almanya hükümet • 
leri arasında mevcut temular hak 
kındaki suallere cevap vermemit
lerdir. 

Fransız Havas ajansına ıöre, 

"Rusyanın Polonyaya karıı ta
arruzu Yugoslav efkarı umuıni. 
yesini büyük bir hayret ve fütu
ra düşürmüş ve tıpkı 22 atuatot 
ta Sovyet Alman paktının arıl 
ilanında olduğu gibi taıırtmıttır. 

Millet ve bilhaua Nikola RUS. 
yası ile bugünkü Stalin Ruıyall 

arasında fark gözetmiyen sırp 
kövlüsü, ifrat derecedeki Ru• 
do~tluğu hissiyatı ile HitlcrisıDC 
kar§ı duyduğu ve buna yardım e.. 
denlere de sıçraması pek tabii o. 
lan derin dehıet hissiyatı aratın. 
da kalmıştır. 

Masun kalan bir ıey var ki, o 
da davaaı bütün küc;Wı: dnlet • 
lerin davası olan demokra.Uer• 
merbutiyettir. 

Uzun müdettenberi tam bir k•• 
tumiyet cari olan reMni mahfiller. 
de ise tefsirattari artık büabiitilll 

Düşman şark cephesindeki va
ziyetten istifade etıneğc ve bazı 
mühim cüzUtamlar ve hava kuv
vetlerinin bir kısmı da dahil ol -
mak üzere kıtalarmı şarktan gar
ba sevketmeğe başlamıştır. 

kaçınılmaktadır. 
Lcndra, 18 - Sovyet nu~ya. Şurası zannedilmektedir ki, 

nın Lehis• ana giri•i haberi bütiin Sovyetler birliğinin sahneye çık
dünyada büyük alaka uyandır. • _.,...ı 

(Garb cepbeMI harl"kltma dair 
dlfcr haberler 3 lincll sayfada. 
dır). 

-o-

Bir kadın pencereden 
düşerek öldü 

Bu sabah saat 11 de Narlıbah
çe sokağında üç numara::la oturan 
Zelda isminde bir musevi kadını 
evinin ikinci katından. bahçede 
çamaşır yıkayan bir komşusuna 

bakmakta iken muvazenesini kay
bederek bahçeye yuvarlanmış ve 
başile vücudunun muhtelif yerle-

1 rlnden yaralanarak haJtaneye kal
dınlmıştır. 

mas ıilk tesiri Yuı04llav ncaı» .. 
mıştır · bir kaç gün evvel reemen ilb •· 

İngiliz Röyter ajansının dip. dilen bitaraflığın mümkün oldu. 
lomatik muhabiri diyor ki: ı ğu kadar muhafazası hu~usunda-

''Sovyetler tarafından Polonya. ki arzularında takviye etmek ola. 
nın itgali ile tahaddüs eden vazi. 1 caktır . ., 

• 1 DAMGALI KADINLAR 
Lüks kadınlar .. Aşk kızlan .• 

KIMLEROIR? 
Size bunları: 8 E T T E 
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LALE 
D A V i S Pek yakında 

Sinemasında 
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Orman insanları arasında: 11 2 ,---:--·-·· ................... ---········· .. ·-. 
SUMER BANK ~: l . Buıch 'l:i uılrnı vahşiler ar aıında (Jdçirmtı bir Alman ıeuuahı 

kokusu alan genç goriller 
bizi takibe ba ~lad ı lar 

Sellüloz S anayii 

1 Mu··essesesı·nden .· 
Kadın bır 

b ı r 
mana mı yoksa 

muamma mıdır ? 
~tniıdaki Hana kadınları JJ 
~ bu kadar goril gorunce 
lı~·acte kor!:tukıarı halde şim· 
tdenbire tenhalaşmış olan or· 
• hatta, şarkılar bile söyle-
ba~laınr~lardı. Kendi hesabı 

tıı Ziyade korktuğum şey bize 
hık -de,ı 3azuta vahşı ini •. 
~şır p da bu müthiş or· 
a kaybolmamız tehlike· 

Onun için Bazut<lya sık sık 
istikamete gidccewmizi. 

8adalarm ormanlarına ne 
kal<lrğım sorup duruyor-

Geceye kadar bu ormandan 
11""e· · · 'd' d t'" .\mıyız. ıye sor um. 
~'.et? df'yince içimize ferah· 

1 
1• Gorillerin kaynaştığı böy 
S<itıhlr, daima ÇJkura doğ· 

;: acayip, sıcak, boğucu bir 
geceyi geçim.emizin teh 

Olacağını bıliyordum. Goril 
ıı.~ • 1 • h" 
; 11 - ·nna gece. r ucu. 
~Zira geceleri bu hayYan

hassae ,.e daha yırtıcr o· 

. ., tehlih şimdideTl baş"'Ö·· 
.~1bi o:mı·c::tu. Gorillerin bazı 
aıa • nlar belki de genç olan 
arka ıd b' · · 'be nu an ızı t::.Kı cesa· 
~İYe baş!aınışlaraı. 
~aı ki mnc:alelerin ater.ine 
~ ""'> ... 

}'a başhyorlardı. Yahut da 
1l<ia hdmların hiç rüzgar
~na yayılan kokusunu alı· 
"'dı. 

~ltırı<ia bizi kork:-.1: korkak 
~ l'ar'a takip eden gorilleri 
~ silfüt atarak ürkiıtmeyc 

'
0tduk. Halbuki gorillerin 
,a kadın kaçırdıklarını bilen 
tıtactınlan, gorillc:in bu taki

., tekrar ." ·!.:nağa ba~ 
· Korkunu~ heyecanı tlcr· 
~er rini kesır.i5ti. Yol )u· 

t ~·~ ba~'adılar. 

,izce şarkıl~ sö;'lüyorlardı . 

O.mana yayılan bu kadın $e$le
rinin ise gorillerin yüreklerini tit· 
rettiği muha' .kaktı. Zira, uzaklar
dan galeyana gelen koca gorille· 
dn kalın ağaç dalların.: fırlayıp 

sallandıklarını ve bize doğru ga· 
rip garip bağırdıklarını görüyor
duk. 

Buna rağ"Tlen bu garip zehirll 
galeyana gelmiş olan Hana kadın· 
·arını susturmak kabıl olmadı. 

Maamnfih goriller tarafından 
hiçbir taarruza uğramadan ve ak
·amdın ,., ' l.u onn::ı.ı1an çılm 
j'1 n\U\'a 'fak olduk. 

Fakat ..,.:ından .;ıkmak tiıi : 
için adeta bi:- felaket oldu. Zira 
o \'akte kadar hiç görmediğimiz 

son derece acayip koikunç bir 
manz~- ~a Şı$rnda kald:k. 

Ormanları hemen çıkar çıkmaz 
önümüuJe ufuklara kadar gayet 
derin bir çukurun uzandığım deh· 
şetle gördük. Bu çukur arazi adeta 
bir çamur denizi giblrdi. 

Akşam güne~i de vurduğu için 
bu çamur adeta kaynıyormuş gi· 

Iİ luu.Ulu .a.rmı ... ~u .. n <lc.a.n) Ona bugJn d~niz turnlcti öyle 
Fakat haya cm kud. etımiz ua. yakışmıştı ki.. Güzellik ve masu. 

j 'Rugüııkü cihan ,·nziyeti doloyısile h:ım mndde lednrikinde maruz. hilinde olmıyan sonsuz acılıkları miyetin ı>embolü olan v;.lcuc'lu ve 
ı knlınabilC'cek müşkülat Ye nym znınnııda mcnılckclin her nc,·i kıiğıt ih· 
ı . . hiç biter nıi '! işte yerıi bir hadi. bUtün halkri insanı düşünıne~e ! ti yacını kahil olctuğu knclar uzun bir ııııııldct temın eclebilmck ınnırelı 

1 
bizi iınalıil progr:ıml:ırımızda bazı tndiliıtıa lıulıınnıuk ,.e ayni znnı:ıncl:ı se Bunda.1 birkaç sene evveldi. sevkedecek kallar cazip ve km· • 

• ri,rnllnrırnm d:ı normnlizc etmek mechuri:rellndc bırakmıştır. Bir tesadilf beni genç ve çok gü. vetliydi. Bu tıp~ı eı;ki Yunan 
! Mnhaza hcrhnnJ:i birilıtiklırn mcydnn bırakmam:ık ütcrc lıizımgclcn zel bir kadınla tanıştır.ur. uU oaı 1 ilahelerinden biri idi. Belki de bir 
i tedbirler nlınnıı5lır. karşısında ondan kaçmak ve u. Venüı.tü. O güniin nasıl gektiği. 
: Rii:vük toptıınrılarn yapıl:ııı iskonlo liıı:l,·cclilrliEli gihi htıınhnlıla 
i Yemi.) iskelesinde n\·lı#ımız pcrnkcııılc salış cicpomuzd:ı aşal:ııda göstc zakla§mak ilk işim olmuştu ni. ne çabuk akşam olduğunu 
irilen fi.rollnrln korlonlnrdo bir top ve kiı~ıll:ırd:ı bir Jı:ılyayn kadar salış ve olmalıydı, değil mi? Fakat ' fark edemedim. Buluşmalamruz l yapmakta bulundu~umuzu iJ{ın ederiz. heyhat 1 Ben onoan ne kadar ka. tevali ediyordu. Faka~ her defa_ 

çarsam kaçayım sevgisiyle geniş. smda benim taşkınhklanma &et 

Jı ~era~e~d a s~ ~ro~ &n ~.n.n a ft:J ı ır-- ~ J u .w- QiiiiU _ -.- U u;t1 l!. u ıeyen muhayyelemden daha uza. çekerek: 

1 c t :-.; s t Perakende ğa gidemiyordum. Evet, onda'l - Böyle kardeş gibi kalalmı, 
i Kilo Fiyatı kaçmak istiyor, sevgimi ona du • diyordu. 
i Krnfl ıımhaliıj kıiğıclı GO Gr. 31.5 T.L. yı:rmamak için mücadele ediyor, Bu marazi hal ne kadar devam 
İ Kraft nmlı:ıliıj kiığıdı 10 \'C !iO Gr. :i2.- " fakat diğer taraftan elimde olma. etti, bilmiyorum. Fakat O-Oy!c ti. 

nir taraflı beyaz selliiluz k:i~ıdı liO Gr. 31.5 '• i yan bir kuvvet beni ona doğru riki dünyalar c.ibi, parmaklarınız. 
ı mr lar:ıflı hc:r:ıı :.elliiloz kıilfıclı b ! ıo "e 50 Gr. 32.- ,, sürüklliyordu. zın ucu bile biriuirinc dokunına. 
, Beyaz ~ellüloz iki tararıı renkli Tesadüflerimizde sözlerim dan!. 
!,: Sellüloz knı!ıdı sarı, turuncu, peııhe 37.- ,. biribirine karışıyor, rengimin sa. Bu ıztıraph sevgiye tahammül 
: Renkli Sdlüloz kağıdı mavi yeşil 38.- ,, rar<lığını hissediyordum. Ne o. etmek ne miişkül, :lc acıyd:. Bir 

Hcnkli Sclliilo.: ki'ıi~ıılı kırnıııı :ı!l.- 1, 
HJr, insanlar daima iradelerine gün asabileşmiştim. Belki istemi. 

Açık renkli bir tnrnrıı Sclliiloz kağıdı :t~,!) ,. 
Bllellik kı'ıihllnr renkli :\0.5 ,, hakim ve sahip kalsalar.. yene yerek onu kırdım. Darıldık. Mü. 
Biletlik kiığıllnr beynz 28,5 ,. !>öyle bir gündü .. Görüşüyorduk.. teaddit defalar beni çağırdı. Git. 
İmitasyon Kr:ırt 60 Gr. 28,- ,, : Hisler konuşmaktan daha zen. r .. edim. Birkaç ~ün daha geçti ... 
lmilosyon Kraft 80 Gr. 27,-" :. gindir, deder. lşte bugiin gözle. Nihayet şu mektubunu aldım: 
Sünger k~ğırlı penbc 4'1 -

-. .=. rımiz birleşti, biribirimize öylece "Cahit, Sünger kıiğıdı bcynz :i9.-

bi korkunç bir şekilde görünüyor· 
du. Yolumuza buradan devam e- ~ 

decektik. i:. 

Sumen sünger kırmızı 42.- ' baktık. Ta derinliklerine kadar Elin.deki mavi minelcrden örül_ 
Sümen sünger yeşil :·l!l,- dalan bu nazarlar bize bir çok müş çelengi vermekte hala innt 
Şrcnı (Bakkal) kağıdı 130 Gr. şeyler anlattı. ediyor musun? Onu versen de 

Bize kılavuzluk eden Bazuta 
hepimizin yüzündeki dehşeti !ark i 

:. etmişti. Bana dönerek ve eliyle ö· 
k i nürnüzdc çukurlaşarak uzanan ·ız ! 

\'C yukarısı 22,5 ., almayacağım artık.. Hem ne çı. 
~n·nı (bakkal) kiıSıdı 131) <~r. Başka bir gün de bana betbaht. 

kar verrisen? Hiç •. ne çıkar ver. dan aı,-al!ısı 23,5 ,, lığıı:.dan bah~etti. Çok içli, çok 
Knh:ı beyaz muk:ın·a(iyi mnlH!l ; hisli ve masum bir hali vardı. Ba. mezscn, gene hiç! •• O halde üşe. 
nıımnr.ıd:ııı itibaren 24 kiloluk pakcli !'ı!l5 kuruş ! niyor musun, getirip takmaya?' •• 

• zan isyankarlıkları da eksik ol. 
Gri mukavva 50 numaradan ili- .: Acıyor musun dağnık saçlarıma 
b '>• k'I k k · •9· mazdı. Bazan da atakasızdı. Bir 

gm çamur a\'disiıti gfü,tererck: 
- lşte Bada-Badalarm ormanı· 

na buradan gideceğiz! dedi. 

ııren _., ·ı oıı pa ·eıı ·ı. ;> " : bırnkmıya? Üzülme, dag-ınık olsa ..... .................................. ... ... ... ·-···....,_...,_ ................. _.................. muamma olduğu görülüyordu. 
da ne çıkar, günün tasasından Ü. 

Hans: 
- Fakat bu bir cehennem ba· 

taklrğr? diye bağırdı. Bunun için· 
den yürümeğe kalkmak deliliktir! 

Ben t.0rdum: 
- Başka bir yol yok mu? 
Krlavuz Bazuta: Cemiyeti Umumi Merkezınden : 

Fakat ne olursa olsun biribirimizi 
mitlerim de taranmamış ki •• 

sevdiğimizi, hem çok &evdiğimi. 
Yorgun gözlerime yakışbrmı. zi anlamıştık 

Gene bir gündü, konuşuyor • 
duk. Gayri ihtiyari ağzımdan şu 
sö.z dökülüverdi: 
il b.İ 6 

- Buluşsak, dedim. 
- Olur, dedi, fakat nerede.? 

yorsan bekle uyuyayım. Uyurken 
olsun belki bırakırsın.. Gördü-

ğüm hep sensin.. Gömu?diğim 

~kıtde geceleyin bu onnan· 
llıaınız t:?hlike5i başgö:ıter· 

- Hayır! dedi. Fakat bu batak 
lrğm içinde yol \'ardrr! Cemiyetimız harp, kıtlık, muhaceret \'C emsali ruıval-

- Nasıl yol olur? Bu batak!ığa de zuhur eden hastalıklarla yapılacak mUcedelede ve bil. 

Bunu tesbit ettik, ayrılırken iki. 
miz de bir çocuk gibi seviniyor. 
duk. Fakat içimden bir ses, doğru 
yapmadığımı söylüyor ve vic. 

danımda bir azap duyuyordum .... 
Yalnız bu sevgimin tahammüle 
yeri olmadığını da anhyordı.:: l. 

zap duyuyordum. 

rüyalarım da gene sen olncaksm • 
bu muhakkak ve ben uyumaiken 
hep seni görmek için uyumak is. 
tiyorum. Korkuyorum bir gün 
gözlerim hayata hiç açılmıyacnk 
diye •• Acaba seni o zaman ela c. 
bedi uykum kadar aonıuz göre. 
bilecekmiyim. Değilse yazık de. 
ğil mi, alııtığun rüyalannuı? ••• 

'~hl'k adnn atar atmaz cümlemiz gömü- bassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 

. tar~-~~ş~~~~~:~~ ~~;~~!: ürüz: şir:~e;!;~:~~~~mcı sıfatile çalıştırılmak Uzere lstanbulda 

ta derhal boynundaki ke c- - Evet ama, kuru damarlar K 1 H t b k · H · 1 M k 1 

~ loz çıkardı. vardır? Bunlann üzerinden yürü· 121 ay as a a ICI emşıre er e te oı 
b~~ kolayı var. rei:! ddi. I yeceğiz! Bu damarlar bizi doğru dahilınde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 

~ b·'Zım (pulgu - uvaı) dedi· o~manlara götürür! 1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Merca. 
~ ır zehir var, ondan birer Bunun üzerine uçurumdan in- oi olan bu kursa aşağıda ynzılı şartları haiz olanlar alınır: 
alırlar! Ko~maya baş'ar· meye ba5tadık. Bataklığın yanı· 1 - Kadın Türk vatandaşı olmak. 

~ ka ·drn'ar. '.Jirer damla 
han sonra yola de\ am im 

ıJ oldu 
4 kadınl~r ko~madıl::ır a· 

na kadar geıdiğimiz halde i;inde 2 - 20 ıla 45 yaş arasında bulunmak. 
>Öyle kuru damarlara benzer bir 3 - En az ılk mektep tahsili g~rmüş olmak. 
;ey göremiyorduk. ı:-akat Baıuta Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat almak is. 
;·ere diz çökerek. kah sağa, kah ~o· tiyen.!er yukanda adresi yazılr mektebimizc mUr:ıcaat et. 
a C.:o•ru koşup tekrar diı çi1kerek melidirler. 
batak'ığı muayene etti ve bir yeri Şefik ruhlu ve hayır se\'er hemşirelerımizin bu insani 
aliyle gö tcrip: •r;e hevesle ko§acaklarına kaniiz. 

~~ &arıp zehirin ·t~uile fev· 
.,tıe~~lendiler. Yanlarında· 
r~l~re sanlıp sarılıp arsızca 
k· 1 ırıyor 'e di~i atlar gibi 

- lşte burada! diye bağırdı. \\._ 
Korkmayın, arkam"an gelin ! ı ~ •• .... -4. •• _, , .. ... ,,. ........ ~ ... ~- .,_ • ( .'~ ı • · ..... ~ 

1 ·~erce;inc bir takım edcb ( Dn•amı Mr) 

- 10 - Nakleden: Fethi KARDEŞ 
, Y , nu~tı. Ş!rnji i$C ış bu ka::l:ula kal 
~:l?t i.izerine Ceym~ , ·oı:o ! ;n:y0;Ju, ton Brand bu sakin ta· 
~} retı o kadar fazla oldu 1 oiatli aJamın cinayet i5lemi~ ol-
~ kulaklarına inanamadı. ' d.ığ .. mu haber veriyordu. Artık ı 

11 hakkındakı malumatı ı bunu akıl a mazdı. 
b~ le.hınde)'dı. !)'a"i duşü.n Hem Alman casusu bunu nere 

ıa 
1 

tarafa bmı'olırsa polı den öğ. enmi~ti; en mühim no:•t• 
bır 0 nu :;:ıkın \'e kendı ha· buydu. 

t 
1 

adam olaıa'; gö terıyor- ~ t:ıntı:,Jn bilmcmesı lazımdı. 
:'t nn Fein'cılerin onu na-ıl Çünkü cinayet işlendıği zaman 

reı:. yaptıl,iarmı bile:t yani i:d gün ew~ı. mevl:uf hatta 
·ek~:ıı)ordu. gizli m~\ kuftu. I3u ,·aziyette Cor~ 
~kıt \'e ~ıddet a1amı dcğ:ı. Bromleyin katilını biimesi, mev· 
~ ~ kıtap kolek~iyonu yap· ku! bulunduğu yerdt' bulunanlar 
.1 °P do .ambrını giyıp ter· dan birinin ıhaneti mevzuubah 

a,·a- h • k- ·•gına gcçırıp kutup, a· 
~t <ıp1na;-ak n:ı iir kitap:arı 
~ıltı~t onun eı1 büyük meş-

değiJşe :ıncak fon Brandm ::-ihir· 
baz olduğunu kabul etmek sureti· 
le izah edilebilirdi. 

~ b' Casusa bu kadar esrarengiz bir 
ır a hmm bu genişlikte ~kilde malumat \'etiştiren adam 

~')10ra ı:i~m .. ._inin hikmeti- ! herhalde şatonun. hizmetkarların· 
\ • bodı a.,ı., anlayama· 1 dan veya müdavimlerinden biı i. 

olmak ~erekti. Bu takdirde fon 
Brandr süratlc Dublin kale..,ine 
nakletmeliydi. Alman oraC:a belkı 

;ato:.laki kadar rahat e:icme.z, ~a· 
. .:at herhalde hariçle temasta da 
Julunamazdı. 

Ancak, fon Brandın yakalanC:.ğı 
.ıaberi nasılsa şuyu bulmuştu. Şa· 

tonun avlusu, hatta etrafı onu linç 
~tmek Ltiyen halkla doluydu. Bu 
Jaziyette onu dışarı çrkannak iilü· 
nün kucağına atmak demekti. 
.:Cyms Nobodi geceyi beklemeği 

nünasip buldu. 
l Ilicreden çıkmazdan önce bu 

'mra:-ını Alman ca usuna söyledi 
:> korkuyla pencereye bir göz ata· 
·ak heyecanla: 

- ;..;için geceyi bekliyelim? de· 
Jı . ben burada kendimi emniyettr 
.>ulmuyorum. 

Ceyms Nobodi omuz silkerek 
mukabele etti: 

- Şimdi hareket etsek daha ikı 
adım atmadan halk tarafından 

tincedileceğinizi anlamıyor mu
sunuz? Ben bunu i'temirorum. 
Çünkü hem size hayatınızr bağı~· 
lamağı wz \'erdim. hem de bu 
nnil<'tkatımıza devam etmek niye· 

tindeyim . 
Fon Brand muhatabına hayret 

le bakarak mürai bir tavırla: 
- Size söyliyecek bir ~eyim kal· 

madı ki! dedi. 

Ce} ms .Nobodi aldanmadrğını 
ifade eden bir ta\ rrla mukabell' 
etti: .. 

- Bundan emin misiniz? Kiel· 
de amiral ton Spce tarafından i
dare edilen ~ac'ırichten bureau 
hakkında sizin çok malumatımı 

'Julunduğu muhakkak. Do tu:ıuz 
fon S:ılzman da oraya mensup ol 
juğuna göre bana bazı malümJt 
ver:ncği faydalı hatta lüzumlu bul 
muyor musunuz? 

Biraz evvel fon Salzmam ancak 
orada bulabikce"imi söylıy~n siz 
.'.ı...ğil miydiniz? Onu bu'mağı f•I· 
1akika ıstiyorum. F'akr;t :--:ahr:c!ı 

en bureau'ya inc:an kolları"ı c;.ıl· 

!ara sallaya g:remez. nır parola 
lir kendini tanrma işareti lfi·ım 

Sonra devriyeler \'Ur. in~n aat· 
!erini bilmezse hiç ummadığı bir 
zamanda onlarla karşıla~ı,erir. 

Hem koca Kici tersanejnde , ·a· 
rr dikkati celbctm~lcn insan p:an 
"iZ olnrak nac:ıl ora ını bulabilir? 

Kendi kendimizi aldattığımız 

kadar kimse bizi aldatamaz, der. 
ler. işte bu da böyle olmuştu. 

Şimdi buluşacağımız o günü sa. 
hırsızlıkla bekliyor ve her şeyim 
o hayalin akıntısr i:;inde hoğulup 
5idiyordu. 

Şirin lstanbulun, bu yaz gün. 
lerinde en güzel yerlerinden biri 
şüphesiz ki plajlarıdır. Biz de 
şimdi bunların birinde yüzüyor. 
denizde her türlü oyun ve eğlen. 

cclerle vakit geçiriyor, hazan en. 

ginlere doğru açıl.yorduk. 

muhafızların nerede bulunduğu· 

nu, nöbetçilerin nerelere dikildıği· 
ni de tabii bilirsiniz. 

Bu vaziyette artık bana söyliye· 
cek bir şey kalmadığım nac;ıl ileri 
;ürebilir iniz? Bilakis sizden öğ· 
rencceğim o kadar çok şey var kı. 
Bunları söylemezseniz ölümden 

kurtarılmanız vaadimi Vimborn' 
un yanma ellerim boş olarak ~i
dip de mi ta-..:lik ettirm~k talebin· 
:ie bulunmamı istiyorsunuz? l ·a· 
'Jul ederler mi? l\lukabilinde ne 
-:azandığ:mızr sormazlar mr? 

I kr ş:.-yi 5öyl~m~niz g0:-uyorsu 
nuz ki g~nc sizin menfmıtinız il:t"· 
~.ından ... 

Fon Brand e\'\'~:a Nobodini, 
cendı~ile alay ett·~ini ~anmı:tr 

:'a!rnt o Lalep!e. i - =ı amağa ba 
arınca itida!inı kayb<>t.n. ; hid
jetlenmlş. korkmu$ Ye bitkin biı 

" • ·;. ~ '>hodınin şöhreti 

ıi. ne kadar mahir olduğunu ".:ıl·· 

'ordu. Fakat onun tJferrüat \ize· 
inde hu de- ... ~e işliyece[dni tah· 

:nin etmemişti. 
Taleplerın;e ne kadar da ilen 

;:idiyordu: Pawın. devriye saa'lc
ri. tersanenin planr, muhafıılarm 

Seni belki içimde yaşadığım an 

kadar yaşatacağım. Belki adın • 
dan dudnklanmdi\ sadece bir hiç 
kalacak. Bunu bana aonna bugün 
bilmiyorum.. Dün yarın da ya. 
şarım, deme. Cahit, bir gÜn gele. 
cek ben de dün olacağım yann 
da!.. Beni ararsan dünkü bir ha. 
tıra idi, diyeceksin. Bu benim için 
büyük acılardan .• Senden, senin 
ynnnın da dün olmamak için ka. 
çıyor ve her ıeyi sen olan, sen • 
siz keodime alı§mağa gidiyorum. 
Al!ahaısmarladık Cahit, ömrü • 
müzün sonuna kadar ••• ,, 

(Sonu yarın) 

\"e 110 Jet ;ilerin bulunduklan yer
ler ... , robodi gibi bir adamın bun
ları öğre.1inc~ ıstcdiği zaman gire
bileccgı , ı;ikfırdı. 

Fahat bunla:-m ifşa ,m: na ıl red 
jedehilirdi? Başının ü~tünde Da· 
moklesin kılıcı dunnuyor muydu? 

Bari ona ) alan \ e) a gayrikafi 
mallım:ıt \ermek mümkün olsay
dı? 

13u fil:ir ona mulayim ge'di. Fa
\at duşününce 'azgeçti. Ceyms 
~olJodi, cwelfı elindeki maluma
tın ~ıhhatini tahkik etmeden, Ki
ci tersane~ine girmek tedbirsizli· 
tini gö tcrecck adam değildi. Ya
an söylediğini anlayınca hiddetle
nece:,, ,·~:dıği sözii geri almakta 
:icdani hiçim mahzur görmiyc
:ekti. Bu tehlikeyi göze almaktan 
.;a istediklcrıni söylemek rniırec· 

.:ahtı . 
Sapsarı. fakat ::ıakin ve karar 

vermiş olarak: 
- Peki, dedi, siıe CC\'ap ver· 

meğe hazırım. 
Ceymc:: Nobodi onun gözlerinin 

içıne b:ıkar~k rnuka'!:ıcle etti: 
( Deı•mııı rar) 



6 
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Tekirdağlı, Dinarlı ve 
Molla Mehmet rakip
lerini tuşla yendiler 

Profesyonel serbest güreşler mü
sabakasına dün de gene çok fazla 
bir mfrakh kütlesi önünde Taksim 
stadyomunda devam edilmi5tir. 

Müsabakalara saat 15 te ba5lan
mış ve ilk müsabakayı Bursalı 

küçükler yapmıştır. Bunlardan 
sonra arabacı Mehmet ile ~lalka
ralx Mustafa karşılaşmış lar ve 
Mustafa 6 dakikada hasmını yen
miştir. 

Bilahare Somalı Fethi ile Dinar
lı I smail karşıla~ış ve berabere 
kalmışlardır. lzmirli Hüseyinle 
Süleymanın güreşi de beraberlikle 
neticelenmiştir. Bun<l<>, sonra 
nebi pehlh·anlarla bizim namlı 

pehlivanlar::nız güreşmişlerdir. 

l lk ın"i a'-a'>a niolla Mehmetle 
Skoviç ara ın<la yapılmış \'e Mol
la Mehmet Skoviçi 20 dakika 10 
saniycclc tu~ıa yenmiştir. 

Atletizm 
Dün yapılan rekor kırma 

den emel erinde 

Üç Türkiye rekoru 
tesis edild ı 

Dün Kadıköyünde rekor dene
meleri atletizm müsabakaları ya
pıldı: 

Uç T ürkiye rekoru tesis edilen 
bu karşıla5malarm teknik netice
leri şunlardır: 

200 metre: 
1 - Melih 22,7 

2 - Gören 
3 - :\Iuzaffer, 

400 r-. ıetre: 

1 - Gren 50 
2 - Galip 51,1 
3 - Zare 52 
5000 :\letre-

1 - Rıza ~laksut 15,51 (yeni 
T t.irkiyc rekoru), 

200 Mania : 

1 - Neriman 27,5 
400 Mania 

1 - :-.ıelıh 56,7 (Yeni Türkiye 
rekoru.) 

2 - Neriman 57,1 
4Xl00 Bayrak: 
1 - ~lelih, r-.ıuzaffer, Nazmi. 

Ilü erin •. 41,6 
2 - 1 Iahik, Cahit, Nerimar_ 

Fıkret, 45,6 
Uç adım: 
1 - Yosru 1 t,16 (yeni Türkiye 

rekoru), 
2 - Sürcn·a. 
3 - Fethi. 
Y üksek: 
1 - Polat Süreyya 1.81 
Gülle: 
1 - Arat 
2 - Şerif 
Disk: 
1 - Yusuı 

2 - A'"at 

14,45 
12,45 

41.70 
39,60 

EGE T I Y.\THO 
Sl' Tenı'iilleri. i\u 
rctıin Gençdur. 
, c ıırlrndıışl:ırı ıs 
ı :~ Ilı! p:ı:rnr!C'si 

:ık5nm ı Kosııııp:ı_ 

ş:ı Yn\uz siıı.ıııı:ısıııdıı ileri. 

Mülayim ile Habeş arasında 

ki müsabaka çok zevksiz olmuş 

,.e 45 dakika nihayetinde b~:a!Je:e 
:, 'mı5l 
. Bundan sonra Dinarlı ~1ehmet 

le Skorobof karşılaşmışlar ,·e me· 
raklılara güzel bir müsabaka sey
rettirdikten sonra Dinarlı 36 ıncı 
dakikada hasmını tuşla yerımJştir. 

Son mü abaka Tekirdağlı Hüse
yinle Alman pehlivan arasında ya
pılmıştır. Bu müsabaka da çok 
zevkli olmuştur. Birinci devrede 
Tekirdağlı üstün güreşmesine rağ
men tu) yapamadığı gibi ikinci 
devrede de Tekirdağlının bir kaç 
kafa kol kapması boşa gitmiı,jtir. 
Üçüncü devrede nihayet Tekirdağ
lı bütün enerji ini toplıyarak gü
reşmeğe başlamı§ \'e dı'? çengelle 
46 ıncı dakikada hasmını yenmeğe 
muvaffak olmu~tur. 

Ankarada şilt 
maçları 

Demirsporla- Ankara
gücü 2 - 2 berabere 

kaldılar 
Ankara, 17 (Hususi) - Muh. 

telif sel>Clerle neticelcndirilemi. 
yen 1938-39 senesi şilt maç. 
larına 19 Mayıs stadyomunda 
devam olunmuştur. Bugünkü kar. 
şıla§ma Ankaragücü ile Demir. 
spor arasında idi. 

B. Ömcrin idaresi altında baş. 
lıyan bu maçın büyük bir kıs_ 
mı zevksiz ve gelişi güzel vuruş. 

larla ve bilhassa oyuncuların to_ 
pu bırakarak hasma tekme atmak 
için fırsatçı hareketleri arasında 
geçmiştir. 

Tesis ettiği hakimiyetle ilk da. 
kikalarda ve kısa fasılalarla iki 
gol çıkaran Ankaragücünün bu 
vaziyetini idame et tiremiyecek 
kadar bir şaşkınlık göstermesi 
Demirsporun bir sayı yapmasını 
temin etti. 

Uk kısım 2-2 beraberlikle 
bitti. 

İkinci haftayımda, aşağı yuka_ 
rı mÜEavi oyun gösteren takımla. 

rın alacakları netice bir hayli 
meraklı idi. Karşılıklı yapılan bü_ 
tün akınların neticesiz kalışı ge. 
rek Ankaragücü ve gerekse De. 
mirspor için yeni bir hiz ve bir 
gayret sarfctmek için vesile olu. 
yordu. 

Demirsporlular 18 ve 22 inci 
dakikalarda yapmış oldukları iki 
sayı ile galibiyeti garantilemiş 

0

gibi görünüyorlardı. Diğer taraf. 
tan, tehlikeyi vaktinde sezen ve 
müsbet bir netice elde etmek için 
canla başla harekete geçen Anka 
ragüçlülr 25 inci dakikada üçün. 
cü ve on dakika sonra da bir dör 
düncü go !daha yaparak bcra. 
bcrliği temine muvaffak oldular. 

Oyun bu netice değişti rmeden 

4- 4 beraberlikte bitti. Uzatılan 

varım saatte taraflar vaziyeti bo. 
zamadılar bu müsabaka bilahare 
tekrar edilecektir. 

H "K. B E R - Akşam Postası 

1~ 
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Galatasaray - Beşiktaş 
2-0 Dünkü maç 

galebesi le 
Beşiktaşın 

neticelendi 
Maç çok sert ve fa \üllü oldu 

Beşiktaş ve Galatasaray klüb
leri diln Şeref stadında lig maç
larımı hazırlık olmak üzere husu
si bir müsabaka yaptılar. 

Resmi bir mahiyeti olmaması. 
na rağmen !stanbulun bu iki 
kuvvetli takımının egzersiz ma
hiyetindeki maçını takip için sa
hayı üç bini mütecaviz bir kala
balık doldurmuştu. 

Hakem Şazi Tezcanın idaresin
de olan bu maça takımlar şu kad 
rolarla çıkmışlardı: 

Ileşiktaş: 

1sm:ıil _ llii nü, İbrahim - Jlü

scyirı. Bedii, ı~uat - Hayati. Hak
in, Sabri, Şeref, E';:>ref. 

Galatasaray: 

Osma n - F a ruk, Adna n • E~

fak, E nver , Yusuf - N ecdet. Sa
lalta<l<lin, Cemil , Buduri, Sara.. 
fim. 

Müsabaka bir hayli zevksiz ve 
durgun bir şekilde başladı. O
nuncu dakikadan sonra Galatasa
rayın hafif bir üstunlük tesis et
tiği görülüyor. Bu esnada Cemil 
birkaç güzel fırsattan istifade c. 
demedi. 

Sarı - kırmızılıların her an ar
tan baskılarına rağmen netice a
lamamaları Beşiktaşlıları gayrete 
getirmişti. 26 mcı dakikadan 
sonra Beşikta~!ılarm güzel akın

larını görmeye başladık. Bu a _ 
rada Sabri ve Hakkı güzel birer 
gol fırsatı kaçırdılar. 

Devrenin 34 Uncil dakikasında 

Hakkı ile Sabrinin müııtcrck ve 
seri bir akını 18 çizgisi içinde 
favlle durdurulabildi. Verilen pe
naltıyı Sabri kö3edcn bir şiltle 

gole çevirdi. 
Bcşiktaşhlann yaptığı bu sa~, 

Galatasaraylıları daha düzgün 
çalışmaya scvkelm4!t1. Nctekim 
Galatasaray akrnlan biribirini 
takip ediyor, fakat atılan şiltler 

kaleyi bulamıyordu. Devrenin 
Bundan sonraki kısmı Be:ıiktaşlı
larm birçok favllU harcketleriel 
sona erdi. 

tKlSCt DE\' Irn: 
Bu devre hemen umumiyetle 

Gnlatasarnyın tazyiki ve hakimi
yeti altrnda geçti. Daha idmanlı 

bir tnkun manzamsı gösteren sa. ı 

n - kırmızılılnr, birinci devrede 1 
sarfetti~i gayretle yorulan Be
şiktaşlıları adetô. nısır sahaların
da hapsetmişlerdi. Fakat bu taz
yik bir türlü müessir bir hale ge. , 
elmiyordu. Be§iktaşın iki müdafii I 
ile iki muavini, kendi taraftarla - 1 
rının dahi protestolarına sebebi - , 
yet verecek derecede sert oynu
yorlar vo Galatasaray mulrnclm
ler sayı yapmak imkanı değil, 18 
çizgisine yaklaşmak imkanını bi. 
le bulamıyorlardı. 

Oyun bu şekilde nihayetlenmek 
Uzereyken 42 inci dakikada Be -
şiktaşın S!lğdan yaptığı bir hü -
cumdn Hayatinin ortaladığı topu 
Sabri oldukça güzel bir şütlc, i
kinci defa olarak Galatasaray 
ağlarına taktı ve maç 2-0 B<'şik. 
taşın galibiyetile bitti. 

-..c::::Kı::mam=::.•r•e ııa ı: 
il .: 

!Alemdar Sinemasq~ 
~ Şahane Çılgınlıklar ~~ 
~ KADIN KA TiLi ~~ 
fi r..:...:::::::::::ı::::::::::::::::::::::ı:::::: 

H,\ştr RIZA E. 
S \Dl TEK Tiy:ıt. 
rosu. nu gece Cs_ 
küdar B:ığlorlınşı 
Hnlede. BEŞTE 
GELEN. Voch il 3 

perde. Yıırın gece ~ııncliye ~enyoL 
d:ı. Donanmn Gecesi. 

.................... 
Dr. Necaettin Atasagun 

1 

Sabah ları 8.30 a kad:ır; allşıııl'
lan 17 den sonra Uileli Tayynrt 
Ap. Uııire 2; ~o. 17 ılc lıas t al:ırını 
lı;abul eder. (1 tlt/on: 2395:11 - -r --

1 
Dr. Ah:;; 1

~~,;~yun l u 
Taksim • l'alinılıııııc Pal:ıs No 4 

Pıız.ırdan nı:ıaıla her gOn 
~a:ıı l :i ılen ~onrn. J "'"''" Hlf'.!i 

MW iW 

GOZ l!Eh. l.\lı 

f'rfurad Rami Aydın 
Pa zar da n bnşka her ı:ıün ~:ı:ıt 2 . 

ı·a kad:ı r Tnksiın - Tıılimlı:ınl' 11rl 
nnıırtınıan r-\o. 10. l'rrlforı· 1 1~.;,3 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
1stnrılıul Dikinte\·ile Bursa S:ırace,·i için 200 il:l 2jQ kunış yc\·miye 

ile iki sar:ıc u<ıt:ısı, 2 numar:ılı Dikime\"indc tcşckkiil eden hc~cı ı.ır:ıfııı
dıın ıııılilınn ile alınacaktır. Taliplerin dilekçe \'C bon'ien islcrik• birlikte 
21-!l-fl3!l perşembe gününe knd:ır Toplı:ınecle '.! nuınnr:ılı Dil,iıne\'ı :\Hi
diirliiğiiııc miir:ıcnatları. (438) (itl 1) 

1 Deniz Levazım satınalma komisyonu ı : anıarı 
1 - Tahmın edilen bedeli 13011 lira olan Taş Kızak ta kain bınanın 

tamir \'e tadilinin ihalesi 18 eylQl 939 pazartesi günü saat 14 de kapa
. ı zarfla yapılacaktır. 

2 - tik teminatı (975) lira (83) kuruş olup şartnamesi hergün 
ı:m:nisyondan parasız alınabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı•dahilinde tanzim e
jecekleri kapalı teklif mektuplarım belli gün ve ~atten bir saat evveli
ne kadar KasımJ>a:.ı:;ada bulunan komisyon başkanhğma makbuz muka

bilinde vermeleri. (6°i7) 

* * * 
1 - Tahmin edilen bedeli ( 1 iO!lG) lira olan (30000) kilo zeylin t:ı-

ııesi 3 lıirinciteşrin !l3!l tarihine rastlıyan salı giinii s:ıal 14,30 da kapnlı 
zıırfl:ı nlınncnktır;.. 

2 - ilk knıiıınt ı ( 1282) lirn (20) kuruş olup ş:ırtıı:ııııcsi hergiiıı ko
misyondan pnr:ısız ol :ır:ı k ıı lınabilir. 

3 - lsteklilcrin 2 i!>O s:ıyı lı kıınunun tnrifntı ıl nlıiliuılc ll)nıim ede
cekleri knp:ılı tek lif mektuplarını e n geç belli giin Ye s:ınllcn bir saat 
eHeline lrnclnr ı.::as ı mpnşnılıı hulun:ın komisyon lı:ı5kanlığı n:ı m:ıklıuz 

mııknhiliııdc Yermeleri (i331), 

n:.ıw:= .. r:a:x::r:::::r.:::::::::::..--::::::: 
M ~ 

~ı-.. --•SARAÇHANEBAŞINDA - HORHOR CADDESiNDE .. ---·-~ 
.• NEÇATI P AKŞı :: 
!! Diş do'~toru :: 
=! Pazardan m:ı:ıda hersOn sual 5i 
!1 .. ii 9 d:ı n okşam 18,30 ıa kad :ı r has· H 
!l ıalanaı kahul ·~ tcrl :ı •I ecl ı•r :: 
:• '.dres : Gla to flincl ml'ydanı :; 

J~~~ek ff YRİYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 

18 EYLÜL - 1939 ~ 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

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

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firişerli olduğu gf· 
~i nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kI-

~ :aatl:ancyı havidir . ' 

·~~.Q_Ql!~t::~·.Demiryoiları ·ve ~imanları 
;:~:işletfrie'~lumum idaresi ilanları 

Isım, ınıktaı \'e ınu.rnmme:l ıerıellerı ile muvakkat teminatla>'1( 
şağıda yazılı 5 liste :nuhteviyatı muhtelif malzeme 26-9-939 ~~ 
nü saat 15 ten itibaren sıra ile kl:>alı zarf usulü ile Ankarada 

1 

binasında satın a~ı..,ncaktır. ı 
Bu işe girmek istiyenlerin hiza!arında yazılı muvakkat ternİ11:, 

le kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün s.'1at 1 

kadar komisyon reisliğine \"ermeleri lazımdır. c 
Şa:-tnamelcr 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vczneleritıd 

tılmaktadır. (7096), ·? 
?\o. Miktarı ismi !\Iuhammen bedel M. teflll 

l 
2 
3 
4 

5 

Ton Lira J,ifll 
600 Sürşoför yağı 180.000 ıo.250 

2000 Hczidü -.·afi-ı ?40 000 J3.2j) 
400 ~!azot J ~ - • 2.1~ 28.000 '}• 
(400 4.7.,,, 

Petrol 69.500 
(150 
200 

Pisgaz 
Benzin 41 .600 

* * * stJ•' 
!\fuhammcn bedeli 2700 lira olan muhtelif cins \"C ebatta 19 );:ıf' 

det kuru pil 22.9.1939 cuma günü saat (10.30) on buçukta ~pıııe ( 
pa~ada Gar bbası dahilindeki komisyon taraf rndan açık eksılt 
suli!c satın alınacaktır. 

111
ill' 

Bu işe girmek i ti yenlerin 203 lira 50 kuruşluk muvakkat te 1'll 
,·e kanunun tarin ettiği ve aikle birlikte eksiltme günü saatine 
komisyona müra;aatları lazımdır. tıı1v 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da&rıtı 
dır. (7002) 

.... * 1 
~hılıanıınen hcılcli C.1.500 Jirn olan Pnrt:ı kl:ınız ,·csairc 2-11~i 

Pcrşeııılıc günii saat 15,30 u:ı kp:ılı zorr usulü ile Ankarad:ı Jd:ırc 
~ıııd:ı s:ılın :ılın:ıcaklır. . ı:•' 

llıı işe gırınck isteyenlerin 432:1 lirnlık nıurnkk:ıt tcminnt ılr. ):Jd 

nıııı l:ı~ in t•ltiği \'Csikıılıırı Ye leklifleı-ini :ıynı giin saat H,30 11 

konıi'iyoıı reisliğıııe n•ı·ııı<'leri litzıııı<lır. 5ol 
Ş:ırlnnıııelcr :ıos kurıışn Anknr:ı Ye Ifard:ırpnş:ı nzncJcrindC 

maktııdır. (7:i7!l) 

Devlet Denizyollan işletme 
Umum Müdürlüğü ilanla~ 

ti~ 
18 Eylülden 25 Eylüle kadar muhtelif f1e.g~ 

ra kalkaca k vapurların isimleri, kalkış 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
K:ırııılcııiz hnttınn - S.ılı 12 ıle (T:ırı), Per~embc 12 ılc 

Ye l':ızuı· lti ıl:ı (bgc). C:ıl:ıt:ı rıhııııııııdan . 

.ıetl 
( Karııv 

Bartın hnllıııa - S:ılı Hl de (Ç:ıııukk:ıle) , Cumartesi 18 de 
Sirkeci rılılıınııııl:ın. 

(ı\nıır~r 

l ınıil haıtııın - S:ılı, Perşembe \·c Pazar !l,30 da (U~ur) , 
Toph:ıııc rıiıtıınııı<l:ın. ı;ıır~~ 

~lud:ınya lıatıına - Pazartesi 13 de \'C dii§cr günler 8.45 de ( 'fC~ 
Cumnrtcsi O) rıcn 13.30 da T C pazar 20 de ( 9ıJS) • 
postalıır Galata rılılımındıın. (S ' 

B:ındırına h:ııtın:ı - P:ızarlesi, Salı, Çarşamba ve cuma 8,15 ~ııııt~ 
Galata rıhtımından. Ayrıc:ı Çarşamba 20 de ye 51 ı 
20 de (Kony:ı). Tophane rıhtımından. fSnh poslll ,_ 
Fuarı miin:ısel.ıetile ilaveten yapılmnktııdır.) htıtıl'ıı~ 

Karııbiga lı:ıllırın - Salı ve Cumn 19 cin (Seyy:ır) . TOl>bnnc rı rt)! 
lmroz lı:ıllına - J>:ız:ır 9 <la (Tııyy:ır). Toplmnc rıhtımından. (Sıt'd 
Ay,·alık lı:ıttınıı - Çarş:ımb::ı l:i de (Bart-.n), Cum:ırtesi 15 de 

Sirkeci rıhtımından. d ıı. 
fzınir siir':ıt lı:ıllııı:ı - Pıız:ır 11 de (Tırlı:ın). Gal:ıL:ı rılıtrnıın n 
~!ersin lı:ııtı - lş'nrı :ıhirc Jrnıl:ır l:ılil olunmuştur. 

NITT: ~' 
Yıı.nıı r seferleri lı:ıkkıııda her tiirlü nı:ılôm:ıt aşağu.ln ıetc foı1 

pl:ırı yazılı :ıcenlelerden öğrenilir: 

Gıılata B:ışııccnlcliği - Galata rıhtımı, Liııı:ınlnr 
Umum :'ılildiirHiğii lıina~ı allırıd.ı 

Cal:ıla şube :ıccnteliği - Cııl:ıtn rıhtımı, .\1 ıntaka 
Liınnn RC'isliği binası altınd:ı. 

Sirkeci şulıc acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

, 2362 

, 013' 
~21'0 

:<740!1) 

Adalar Tarifesi 
ırılı' 

"3!'1 car<~ 
:f rer ane e n eldesi başınıl:ı t n :: •• ı· :.:.:= No. h muayenehane. .: 

Ar.a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmı :itır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan .t ibaren baş. 
!cır. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.aklet mek için mcktebir. husus· 

'•••••- otobüs servisi vardır. i stiyenlere t r1r ifname gönderilir. Tel: 20530•••••-

ı\tl:ıl:ır - Anadolu - YnloYa lıaıtınd.ı :rn E~ !Ul :ı. • rıhll 1 

ı 
nüııılen itib:ırcn yeni t:ırHenin tatbikine lıaşlıınncaktır. nıı ıııııı s.tli 
lı:ırcn ılc küpriiılcn JI:ıydarpaşayn sn:ıt 8.00 ıic kalkan Jl0

" 

k:ı lkac:ıktır. 

) 


