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Par isten Romangadan gelen haberlere •• ve gore 
111 

s r 
a 

Ilerliyen Sovyet motörlü kuvvetlerine Leh 
p iyadelerinin ı·efakat ettikleri bildiriliyor 

Sovyetlerin ilerleyişi: 
Almanyanın, Lehistan üzerin.den 

Romanyaya inmesine 
imkan bırakmadı 
~ © VI V/ ~ ~ {H'i"i'I~~; 
t c§l ifil k O <§l lr O lsugün ~a~z igde 

• n nutuk soyh yecek 
Lehistan hududun ~ Homa, 19 (A.A.) - İtalyan 

- P, gazeteleri, Bitlerin bugün Dan· 
n zige yapacağı ziyaret ve söyli· 

da ~"ı·r Romanya i yeceği nutuk ile fe\·kaHi.de ala-
.J R kadar olmaktadırlar. 

il Danzigdcn gelen haberlere 

J •• •• •• • d • ı göre bu nutuk, pek mühim si-'' o p r u su n e g l r l ... )~~s! !>;~~~a.t~ !~liva ~e~t!r~ 1 

''Courageom,, J.ıgiliz tayyare gcmisi11i11 lstanbııl limmmıı ziyare ti giinlcrinde alı-11:~·5 iiç resim ... 
''Coıcragcous,, 22500 tonluk, yani aşağı yukarı bizim 'Tauıız,. buyük lıiğii1ulcydi. Boyu 221 11Z"lre. yam 
l'avıudan 38 mctrc uzun, genişliği 24 metre, yani Yavuzdan 5,5 metre kadardardı. Sürati 30.5 mildi. 16 
tane 12 santimetrelik, 21 tane de tayyareye karşı topu vardı. 

Y anltşlık anlaşllınca müfrezenin kumandanı 
özür diledi, tanklar çekildi 

tefsici 

OÖrt1U anlaşma 
olabilir mi? 

\'azan: HASAN KUMÇA YI 
Almanynnın So,yet Ru-;~a ile 

lldenıi foca\ üz mukavelesi akdet. 
tııesı Tokyoda. bül ük bir memııu
•ıiyet Jılik uyanılırdığı zamıın ,Jıı_ 
llonıurın istifa eden llironoma 

ltabiııesindcn sonra llt11dar mc\'
kilne g~en general Abe hükÜ· 
llıetınln İngiltere 'o Amerlkayn 
karşı bir yaklaşma siya-.eti tuta. 
Cılğı tahmin edilmişti. lliuliselc
tin inkişafı bu tnlımlnc uygun 
~ılunallı; bilakis yeni Jaııon ka
biııesı So\ ~etlerle nıılııştı. Iluna 
llıukııbil Amerika. ve İn!!iltercdcn 
llıaklııştı. 

Onun İ"ln bu \'azh·t•tl A iman~ a, l .. . . 
lalyıı, Jaııoııyıı , .c So,·yet Husya 

llrasıııcJa. dörtlü bir nııla!,:illlll 'ü

~~tln gclmls olduj:;'lı . eklinde te
<ıl.ki edenler 'ardır Bilhassa 

t~rline lılr askeri JnJ>On h<'yetL 
tılıı gittiği Jıııberl hu rivayeti tak
' 1Y!' f'dC'r gibi ~üriinclii. 

t~rıuııl:ı bernb<'r lhı-.ya ile ,Jn. 
(Devamı 4 ünücde) 

İngi l i z tayyare gemisi Sovyetler şimdiye kadar 
nasıl batırıldı? dokuz şe·bre · girmişler 

Tam merkezine isabet vaki ola n 

Gemi ya rım saat içinde başaşağı Leh başkuman· 1 Lehistandaki Çek 
sulara gömülmüş danı Romanyada lej·yonu kumandanı 

Londrn, 19 - 1ngilterenln zattı gemisi tarafından batırılmış. 550 tayyare ve 30 bin 
225v0 tonluk tayyara gemisi tır. Leh d e Romanyaya 
"Courngcous" bir Alman deni- (De,amı 4 ünüede) geçti 

Bu sabah Avrupadan gelenler anlatıyor: 

Al·manyada matem 
işaretleri yasak! 

Bundan maksat, harpte ölenlerin 
çokluğunu halka bildirmemektir 

lngiltcrcnin şark orduları ku - kfınctle takip ediyoruz. lngiltere-
mnndanlarmdan albay Hnrring- de mezuniyetimi geçirdikten son. 
ton bu sabahki ekspresle 5elıri

mize gelmiştir. 
Jngiliz kumandanı, neşeli bir 

halde bir muharririmize şunları 

söylemiştir: 

"- Harb muhakkak İngiltere 
ve müttefikleriııin zafc>rilc netice 
lcnecekUr .. Vaziyetin inkişafını sü 

r:ı vazifemin başına dönmek üze
re Filistinc giuiyoı'Um.,, 

Bir müddcttcnbcri Londrada bu 
lunan Erzincan mebusu Ferid do 
gelmi§lir. Ferid, seyahati esna • 
sındn yalnız J.,rnnsndn hatb vazi
yetine şahid olduğunu, diğer yer-

( DeYamı 4 Unücde) 

Bükreş. 19 (A.A.) - Mareşdl 

Smigly-Rydz'in dün sabaha kar~ı 
saat 1 'de general Slavoj Sklad · 
kovski'yi takiben Romanya hud.ı 
dunu geçtiği ve birkaç saat son 
ra da otomobille Cernauti'ye gel· 
diği teyid edilmektedir. 

~lareşal pek bitkin bir halde 

bulunuyordu. 

Diğer cihetten dolaşan ı..:r 

şayiaya göre, Mareşal Pilsud:,; 
kinin eski erkanıharbiye re.s. 
general Şo§enkovsky, marcşa 

Smygly - Rydzin azimetinden soı. I 
ra Polonya kuvvetlerinin kumnn 
danlığını deruhte etmiştir. 
500 Polonya tayyaresi Roman . 
yada mevkuf bulundurulmakta· 
dır. Ekserisi fevkalade hasara 
~ğramış olan bu tayyareler Bük 
reşte bulunmaktadır. Romanya 

(Dc\·amı 4 üncüde) 

" Kiminle harp edeceksiniz?,, sualine " Alman
hırla,, cevabını verince Sovyetler tarafından 

Varşot'aıla Alman bombcrrclıma-"lla rilc yıkılan bir biMW.tft 
lmda 14 saat kaldık( mı soma kur tarıl.an Sovinski ismitıde bir çocuk •• 

(l'azısı 4 üncüde), · 
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J40P~ Mi'IUR?ımH~~ 
Şüphe bataryalan geçiyor ! 

Yazan~ M. DALKILIÇ 

BUNUN kadar ı..üphe \.'eren bir harb görülmcmi5tır. Harble ! 
beraber insanların kafalarında. sanki şüpheler de birlikte ! 

harbedi~·or. i 
Her tarafta herkesin harb üzerinde kurmay ,·eya diplomatını-, j 

gibi tikir yürütmesi gülünç görülüyor. Ilalbuki bunları dikkatle ! 
dinlc~ioiz, ı.öyledilderi olgun, J<at'i insicanıh fildrlcr dcğlldh-: i 

Şüphelerini söylUyorlıı.r. i 
j Hakikaten şu lıa.rb etrafındaki şüpheleri yıldıı"IIll süratil<' bi-
: le sayacak ol~ak. bas döndürücü bulmamalı: kabil de!;,<ildir. ; 
: l'flesela: 
: Acaba Almanya. niçin harb açtr? Bu harbi açan, İn~ili:.ı:Jerin 

iddiaları gibi sırf Bitlerin inadı ronhr'! Yoksa harb uzun uzadıya 
işlenmiş bİl' pliinla mıdır? 

• .\.caba Polonyanm işi bitirildikten sonra ,\iman istila ı.;ı dura-
cak mıdır! ~ 

Acaba İogllizler \'C Fran~l:r.lar harbi yalnız siya.'>İ ol.:ırak mı L 
lan ettiler? 

Acaba iki ta.rafın biribirlerine ha.n taarru:ılan bile ,yapma.
malan, askeri bir harh l\:abul etm<>yi5feri gizJj müzakerel<'r oJdu

- • ğnna mı delildir? .. 

Acııba Ruslar, Ah:ıauya onların birine! tarihi dfü,manJan ol
duğu halde onu istilô.Ja. ve lmnotlenmekte serbest bırakma!• için 
neden sahnC"den çekildiler? Aca.ha bugün niçin bütiin düıı~·adalti 
\·aımrlannı \·e tebaafanm ~eıi çağrrzyorlar'? Bu maneua~·sa aca
bi llime karşı? •• 

ltal;va harbe girmek için hakikat~n bir tarafın ~al<'b<'sini mi 

Bital'3.fıı.lr acaba harbe karı~aeaklar mı~ .. Karı~mazlars.a At 

1 

bekliyor? .. 

l lI manyanm galebeslnden acaba. korlanuyorlar mı?... J 
I Acaba Almanya iktısadi ablokayı en·ele<' hesaplamamış mı-

dtr? Acaba Almanya hayat memat meseleı.i kar~ısmda. kalınca. 
1 li Rusya, İtalya. ve Japonyayı da. kendi tarafına çekmek için İngiliz 

İmp&ra.torloğunn peşkeş eekme~·e kalkm.ıy~ak mı? .. 
t Acaba •.• 
B; Bu acaba. binlercedir. 

ı r i Bu vaziyette kim, ne hüküm verebilir? ----.... --. .................... _ ....... _____ ..... ____________ .....,. 

SABAH 
1 1 

• 
1 Hüseyin Cahit Yalçın bugünkü 
~ ıa~akalesinde Hariciye vekili
c ıiziJ 11usya seyahatini mevzuu

' -ahs ederek bu seyahatteki derin 
l ıanayı tebarüz ettirmekte ve de
; 1ektedir ki: 

1 ) "Türkiye bütün ihtimalleri ge
l ek Ru3ya ile sıkı ve devamlı 
.: ostluğu noktai nazarından gerek 
' arp devletlerile yeni kararlaştır-
ığı esa'!lar ve taahhütler bakı

l undan muhakeme etmeğe ve te
; fi imkansız vaziyetlere düşme
- ıek çarelerini düşünmeğe mecbur 

3i.,, 

l AKİT 

. i Asını U::. "Alman medeniyeti 
J u mudur,, ba')hldı yazısında Al

ı a ıan1arrn açık şehirleri bombar· 
l 1 ıman ederek sivil halkı, kadınla

E ve çocukları bat1barca öldürme
< ni adalet tarihinde görülmemiş 

1 • ir adalebizlik olarak göstermekte 
!- e bu vaziyette Ingiltere ,.e Fran

. ının hala"ne yapalırn?,.diye dü-
l "' mrnele.rini hayret edilecek bir 
ı i ıy olarak tarif etmektedir. 

ı M. Zekeriya Sertel bugünkü 

1 
arbin yalnız ordular tarafından 
aşanlanuyacağım, iktisadi vazi-

CUMHURlYET 

Nadir Nadi bugünkü yamında 
iki türlü tip canlandırıyor. Birin-

ci tip her ay tıkır1 'tikır maaşını ·a
lan, en ufak bir hadiseden ürken, 
rahattan başka bir şey düşünmi· 

yen tiptir ki bunlara "memur mil
leti., diyor. Diğer tip ekmeğini 
taştan çıkaran, hiçbir şeyden ürk
miyen, her zorluğa göğüs geren 

tiplerdir, diyor ve sonra bunu u
mumileştirerek milletler şeklinde 
mütalea ediyor. Ve harp karşısın· 
da da milletleri yukardaki iki tip 

gibi görerek, ikincilerinin ateşe a
tılsalar bile muzaffer olacaklarını 
söylüyor. 

Üçüncü ve dokuzuncu , 
hukuk hakimlikleri 
Sultanahmetteki tapu daire. 

sine nakledilen üçüncü ve do_ 

kuzuncu mÜ!lferid hukuk ha

kimlikleri tekrar yeni postahane 
binasına taşınmışlardır. 

odalarının mahkemelere 

olmadığı anlaşıldığından 

mahkemeler de adliyeye 

dileceklerdir. 

'ı'apu 

müsait 

diğer 

nakle_ 

Şüpheli görülen bir 
ölüm 

1 
J etin de büyük rolleri olduğunu 

"' >yliyerek Alınanyamn iktisadi .\\'ukat Arni o~lu Feridun Ü~
= :ıziyetini tetkik ediyor ve Alman- küdarda Karacaahmetteki evinde 

1 anın bu harbi kazanamıvacağı 
1 ~ eticesine varıyor. . 

ölü bulunmu~. şüpheli görülerek 
ceset morga kaldmlmıştır. 

. "', " 

·:.Hdber 
' ' . 

Ankarada hava 
hücumu tecrübesi 

yapıldı 
Ankara, 19 - Hava tehlikesi. 

ne karşı korunma tecrübesi dün 
yapılmıştır. Tehlike işareti saat 
ona çeyrek kala verilmiş, halk 
sükünetıo sığmaklara girmiştir. 

Gara girmekte olan trenler yol -

ı:uiarmı derhal boşaltmışlar. tay
~are hilcumları Ulus meydanı, 

bankalar caddesi üzerinde olmuş, 
buralara gaz ve bombalar atıl -
nuştrr. Gaz temizleme. zehirle -
ıLtnleri kurtarma ve yangın sön. 
di.:rme ekipleri çok muntazam ça
lışm1~l~rdır. Tecıiibe muvaffakt -

yetle neticelenmiştir. 

--<>--

Vapurda şakalaşırken 
denize düştüler 
Dün Adalardan köprüye ge_ 

len denizyolları idaresinin Heybe 
liada ,·apuru Kadıköy açıkların

dan geçerken giivertede biribiri
i.~ şakalaşan Ahmet oğlu Hakkı 
ve Lazari isinı.leriude iki genç, 
birdenbire muvazenelerini ka~· -
betmişler. denize yuvarlanmtş -
lar, indirilen sandalla kurtarılmış 

!ardır. 

--<>--

Şişli halası kaldırıldı 
· Şişlide tramvay istasyonu kar

~ısmdaki ha.la belediye tarafın -
dan kaldırılmıştır. Şişlide yeni 
bir abdesthane yapılacaktır. Kal

dırılan hala yeri bahçe haline ge 
tirilecektir. 

-o--.... 
Memurlar halka daha 
İyi muamele etmelidir 

Dahiliye Vekaleti bütün dai_ 
relere, memurların halka iyi mu 
amele etmelerini ve aksi hareket 
edenlerin şiddetle cezalandın. 

!acağmı bi1dinni§tir. __ _, __ 
Harp sigorta rizikoları 

düştü 
Harp sigorta rizikoları düş -

müştür. Akdeniz ve Atlasokya • 
nosu için yüzde 7 ,5 ,Holanda, 

İsveç ve Ege denizi için yüz<le 
iki ve Karadeniz için ~e yüzde 
bire inmiştir. 

--<>---

Parti teşkliatının senelik 
kongreleri 

Cumhuriyet Halk partisi teşki
latının senelik kongrelerine 23 ey
lıllden itibaren başlanacaktır, Ev
Yela ocak idare heyetleri seçilecek
tir. Nahiye kongreleri teşrinievvel 
de bitecek, kaza kongreleri kanu
nuevvelde toplanacaktır. 

Sanayi müesseselerinde 
açılacak mesleki kurslar 

Bütün sanayi müesseselerinin 
[l"\esleki kurslar açması için veri
len mühlet ay sonunda bitmekte
dir. Şehrimizde altmış müessese
nin bu, kursları açması lazımdır. 

Diğer taraftan sanayiciler kurs 
işinin şimdilik geri bırak1lması i· 
çin müracaatta bulunmuşlardrr. 

Ticaret odasının .. lhfikarla muca-
d·eıe komisyonu 

fa al iyeftel 
İlk olarak dinamo 

fiyatlarını tetkik etti! 
!htikarla mücadele için ticaret 

odasında teşekkül eden komite 

dün ilk ic;timamı yapmıştır. Ko-

mite ilk olarak dinamo ve fa -
yans satışları üzerinde ihtikar ol 

duğu hakkındaki şikayetleri tet
kik etmiş, dün akşam hazırlad1ğı 

raponı vilayete vermiştir. 

Sıhhiye vekili Huliısi Alataş da 
şehrimizde kaldığı bir iki gün i. 
çinde ecza fiatlarmı tetkik etmjş-
tir. 

---o---
Adliye Vekili 

Ankaraya döndü 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Adliye Vekili Fethi Ok-
yar dün akşam Ankaraya 
mü§tür. 

~ 

dön. 

Bir kadın, amcasının 
kendisine taarruz teşeb
büsünde bulunduğunu 

iddia etti ! 
Eyüpte Kmkmerdiven cadde

sinde 29 numarah evde oturan 
Hasanm 28 yaşlarındaki kızı 

Kevser evvelki gece sabaha kar. 
§ı karakola müracaat etmiş ve 

amcası Yaşarm kendisine taarruz 
etmek istediğini ve karşı koyun .. 

ta da sustalı bıçakla yaraladığını 
söylemiştir. Tahkikata başlan. 

mıştır. 

Beledive iktısat müdürü 
Belediye iktısat müdürü Saf. 

fet Ankaradan dönmüştür. Veka 
Jetle temaslar neticesinde 
fabrikasmın şartnamesi 

lanmıştır. 

süt 
·hazır-

-----0-

Karacaahmet civarında 
ev ya.'>ılRhilecek 

Belediye Karacaahmet mezarlı_ 
ğı karşısındaki sahada bulunan 

mezar taşlarını kaldırtacak, bura. 
larda ev inşasına müsaade ede

cektir . 

-0-

F eribot iskeleleri 
Nafia Vekaleti Haydarpaşa ile 

Sirkecide yapılacak Feribot iske. 
lelerinin prc-jelerini hazırlamış, 

belediyeye göndermiştir. Hay _ 

darpaşadaki iskele Kadıköy ko_ 
yunda olacak, Demiryolu buraya 
kaıdar uzatılacakttr. 

-----0--

İşa ret memurlarının 
bulundukları yerlere . 

şemsıye 

B~lediye, işaret memurlarının 

yağmur ve güneşten muhafazala

rı için durdukları yerlere şem. 

siyeler yaptıracaktır. 

-0-

Anka . .ı 
ilkmekteplerinde 

· . Toprak mahsulleri ofisi 
umum müdürlüğü 

Ankara, 19 Şehrimizdeki ilk 
mektepler dün sabah tedrisata ha; 
lamışlardır. 

Ankara, 19 - Toprak mahsul
leri ofisi umum müdürlüğüne 600 
lira aylık ücretle ofis idare mccli· 
si reisi Ra5it tayin olunmuştur. 

ltl racı cezasını 

buldu 1 
Düşmanhk için bir tamdığma 

kaçakçılık ıhbar etmişti 

İş meydana çıktı 
Gümrük muhafaza ba~müdürlü

ğü binasında bir kaçakçının ya
ralanmasile neticelenen bir hadise 
olmuştur. 

Hayrı ve Ü!'.man adında iki genç 
mulıafaza müdürlüğüne müracaat 
etmişler, arkada~arından iki kişi
nin eroin kaçakçılığı yaptığını, 

bunları yaka:atmak istediklerini 
:ıöylemişlerdir. Hatta gençler bir 
paket te eroin çıkarmışlar ve me
murlara bunları kaçakçılık yapan· 
iki ki5iden aldıklarmı söylemiş· 

lerdir. 
Fakat kaçakçılık yapt1k\an ih· 

bar edilen adamlarm katiyen böy· 
le bir iş yapmadıkları arJasılmı~ 

Hayri --·e O ~man ellerinde bulu· 
nan eroinler de kaçak oldu.i!;undan 
yakalanarak gümrük muhafa;;a 
başmüdürlübrüne getirilmıc;tir. lkı 
genç yapmak istedikleri dü~man· 
lığın anlaşıldı'tınr görünce :şaşır

nı15lar, bunlardan Hayri muhafa
za müdürlüğfi binasmın halasın::ı 

girmiş, cebinde bulunan bir ta· 
bancayı memurların yakalama· 
ması için saklamak istemiştir. Fa· 
kat ıslak taşlar üzerinde ayakları 
birdenbire kayan genç yere yu· 
varlanmış, elinde hulunan tabanca 
ateş alarak çıkan kurşun göğsüne 
i&abet etmiştir. Silah sesine koşan 
memurlar Hayriyi derhal Beyoğlu 
hastanesine kaldırmışlardır. Os· 
man hakkında da tahkikat yaptl· 

maktadır. 

Sabun kazanı 
cınayeti 

Müddeiumumi maznu
rıun idamını istea· 
Kantarcdar da sabun fabrika. 

sında bekçilik eden Şevkiyi sa
bun kazanma atarak öldürmek. 
ten suc;lu Mustafa oğlu Mansu. 
run muhakemesine .dün devam 
e d i J m i § müddeiumumi 
suçlunun idamını, fakat yaşı kü

çük olduğundan bu cezamn hap 
se tahvilini istemiştir . 

Mansur müdafaasında bu su. 
çu başkalarının işlediğini söyli. 
yerek tahkikatın tevsiini iste -
miş, mahkeme .de bu isteği kabul 
ederek celseyi başka güne bm:k. 
mıştrr. 

Yeni Burdur valit.i 
Burdor valiliğine tayin edilen 

eski İstanbul emniyet müdürü 
Sadreddin Aka yarın vazife~i 

başına ha.re~t edecektir. 

-- ......... ')---

Artist Şevkiyenin 
çalınan parası 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden 

Şevkiye, Andriya isminde bir ta
nıdığma, birkaç gün evvel gece 
yatısına misafirliğe gitmiş ve 
gece yatarken yastığınm altına 

koyduğu l 000 lirası kaybolmuştu. 
Hadise adliyeye ak:;etmiş ve Ana. 
riya müddeiumumiliğe verilmiş. 

tir. Paralar henüz bulunmamış • 
tır. 

1t·ı;na11ed 
AKŞAM POSTASI 
Sa/ıi6i u• N•irillat Miidiiri 

Hasen Rastm U• 
İDARE EVİ: rsıımbur ln~m Clddlli 
Pu• tmsı. b111a.ı ıı& tot.,.ıdtlli: lsta~ llUl.I 

Van işlen fefefcın~ ! 23872 
idare 2'370 

'''" • . : 2033!!1 
ı····················· 
1 ABONE ŞARTLARI : 
• fQr~,,. •- I 
ı ee ... utı ı4J\O "•· u.oe ıcr. 1 I 6 8yhl& 7.50 • t4.00 • 
ı ı •rlılı 4.nn • 8.00 • ı 

'-~t..~-..:~..;---~-·-

.Düşünceler 

HADtSELETI sür:ılle ilerliyor 
ve hcrgiiıı i.iııürn üze yeni im 

kiınlar yc·ııi korkular. Yeni ümitler 
•;ıkıyor. Bngiinki.i ıliişiiııccmiı rlün
künc uyamıyor, çünkü biı· ~ün için
de nıziyet lnmnınile tld~i'.)l:ıtor, dün 
hiç ele nl\lımıza E?elmemi5 olan bir 
lı:ıilc knrşılıısıyoruz. lhılhuki insıın 
kııfasının lıir karar:ı, lıir fikir iizc· 
rinde hiç olmals:ı lıir müclricl seba
ta ihtiyacı ,·ar. Bu J,ıır;ıra, bu seh:ı
ıa inıkıin bulaıııııılığıı:'lıız i{'in sinir
kniyoruı. "lhin)H ~·ılclırmı~!,, di
yoruz, sonra kl•ııtlimizin çıluırdı~ı
ın ıza kırnnnl gel iriyoruz.ll~rgiin ye 
nl bir fikir edinmeğc :ı,cni ihıiın:.ıl
lerle k:ırşılnşnııığıı insan kafıı'\ı mü· 
s;ıit clc~il. 

Hiç clil~iinm;mlck, kcııılinıizi ha
uiseleriıı akışına hırnkmıık \"C bll 
lıorp b:1!ısini k:ıp:ıtmrık briki daha 
doğru; hr•ll-: i ıl e ~il, nrnhnkl;a'..; dnha 
ılo.1nı. Fnkat !;:ılıil mi 1 ... I:u J,:ilıus. 
l:ın kurlıılnrnk için ne yııp~LJk nııfi· 

le: ıihııiıııizi, hallfı l.ıiili.in Yiic:udu· 
llltl7.ll kıı ı·ı·ıynr. 

* * * 
H \HP ı.ıımtınıı11l1:1 şa\ı>.l endi· 

şt!lnin hibhüliin kayboldu· 

ğuııu idtliu cılecek değilim; bilhııs· 

sıı keneli hnynllarından korkrrnl•ll"· 
"Bl•n uı· ~ ııpacııı{ıın ·? IH•tı ne olll<'ll• 

jJını '?,, diye lHi.ıiinenkı· \'ur. Bun· 
lor cvlcı-iııc erzak :.-ıilnınğa kalkı· 
\Ol" canl:ırıııı kon111ırık c:ırclerini 
;rı;eır. Fakııl dikknt erlin, lıunlur 
çok değil. lıı-,ııııl:ırın ı;·oihı kendi· 
leriııd~n ziyade ıneınlckcli, hıııta 
dünyayı clüşlinüyor ve: "Bizlm i.il
nıcınlzdcıı, !>ılrnı tı t•cknıcın izden 
bir ı;ey cıkınaı; fnknt sonu ne ola· 
c:ık'?,, diyorlar. SuJh zamıınıııdıı bir 
i ıı -;an 111 keneli sini at eşt: :ı t nı :ıı;ı ıı :ı. 

ölüme ı:ııtmesiııe hayret eclcriz: fa
kat harp zaııınıı ı nda iıı~ıııı ın ruhıı 

dcilişiyor ve kahramanlık, fcrlaknr· 
lık pek tabii, pek alclı\du bir bal 
gibi l{Ö;diküyor. Sulh zamanında 

koı·kak diye, hic olma~rnı canını 

pek sever diye ıanıdığımıı insanla· 
rın harı> zamanında rcvkalıiıle fe
dakarlıklar göstermelerinde şaşı

lacak bir şey olınndığı ıı ı aıılndtm ... 
Fakat sulha kavu~tuklun sonra ge· 
ne şa5nııyacnğımı:ı:dn11, hlç olmaz· 
sa beıııın şaşmıyara~ımdan cnıiıı 

dc~iliııı. 

B Ü\J...E biiyük h:.ırplı:>rin na~ıl, 

hangi taraJııı zareri ile bi

lN'C'ğı n i lalını in etmek elbette .kabil 
değildir. ~t'licc~·i cnclılcn keslir• 
lllC'k k:ıhil oba böyle harpler rıktı· 
ııı:ız; ınn:":iı:ıp olııcağını biil'n tar:~f 
yumıı1akl lk gihlcri r, ıııla~ı r. 

\etil-eyi l,cslirmcğc ıınkiııı yok 
ııın:ı hir t:ırafın' ka:r.aıınıa~ını ıc· 
ıııt•ıınidC'n de kC'nıliıııizi alamrı~·ı7.· 

llcıı, ferde kıynıcl wrıliğini r.üyll· 
yen, insunlurrt lıir dcreccnıı kadıır 

ol~ıııı sc·rlıcslı:c ılü)Ünmck imk{ın ın ı 

lıırnk:ııı trır;ıfın l\:ızırnınasrnı iste· 
rinı. Otc larofın galebesi ferdi bfö;r 
bütiiıı bcığ11cnk ve küçiik milletlere 
lıa:.al h:ıkk ı lıı rakm ıy:ırıık lır. 

Suruilalı ATAÇ 

Sular idaresi müdürü 
Sular idaresinin barem cetve .. 

!ini Ankaraya götüren Müdür 
Yusuf Ziya. şehrimize dönmü~ • 
tür. 
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e 

ı ıdm ona. şehrin öbür başındakı 
\ ralık evini "-a~'ık \·ermi~. Zey-

. ~ >p, kabul edin~t:. beraber e' f" 
~ tmişlerdi. 

O günden ~nrn. onların yanlı 
l •le. C'Yine ıc:-ıp k::ı.;1'' almt'), y · 

a 'l'lhtf 
i llk ·,..ant~. ~, i'ilerlC' uQ:rr~rr'>"n 

l 
avunmuştu. Sonraları hiçbir şey- J 

le eğlenemez olmuştu. Karnında 

Alinin çocuğu oynuyordu, Onu 
doğurmak. dünyaya babas1z w 
~ünahsız bir piç atmak, Zeyneb<' 
ağır geliyordu. Çocuğu dü;ürmek 
lazımdı. Bunun na~ııl olacağmı bi! 
miyordu. Zaten doğuracak halde 
de.~ildi. Boyu uzamış, boynu in
celmi~. arada bir sıtma tutuyordu. 

E'· :mhibi kadm da. baba .. ı ö'en 
;ocu[J:un dünyada yeri olmadığını 
·öylüyor : 

- Seh üzülme çare..;ir.i buluruz' 
iırnrdu. 

7.ı-nebin \'CJdiği paralarla çar-
"-ırlan bir !=tiril ot alarak 2:('1di. 

Onları kaynatarak Zeynelle içir- J rşıklara dalan. kıpırdısız bakışları ı muş kan pıhtılarının yanında. öW , '.ırın bitmiş olduğunu gördü. . 
di. r geliyor, kulaklarmda onun mrlı- gibi kıpırdısız yatar buldu. YerdC'. 1 Sıra ile be5i birliğini, küpelerint. 

tik gün Zeyncbin \"Ücudunda yan güğ~ünden çıkan se~ler duyu· el kadar, kırmızı bir et p:ırçası, bileziklerini sattı. Gelirsiz toplu 
hiçbir de~işiklik görülmedi. Fakat. luyo:-du. Bunları o an görüyormuş fırlak ~özleri. kocan::ın al.t"!ile, para çabuk eriyordu. Bir gün bcŞ 
ertesi gece. müthiş bir o:.ancıyla gibi canlı, v~ yakın ka:-şısmda doğmadan ölc:ı bir ya,·ru ''ardr. para3rz kaldr. Felaketler soluk al· 
yatağında uyandı. Bütün c:ını ka buluyor. fırtına seslerine kanşan 1 Bu Aliyle Zeyne:Jin b:ilün em::+ madan ü3tüste yığılıyordu. Bir sa· 
:;ıklarma toplanmış gibiydi. Vtı· cıvıltı'.ar kulaklarında. ~usmıyan leii olan, bir erke';: çocuktu. tah kapıya, bir adam gelerek. 
kit ,·akit artan · sancr hn tırnak- 1 bir çıngıra.~ :;i~i ötüyordu. III mahkeme-den bir kağıt getirdi. BU 
ları mora;1yor. di';\'erı 

yor. \·üc!.ldu kl\'r:mıyor. 

yorch1. 

kilitleni· 
bükülü 

Yal:ıızdT. \lr:::-:, tavanda lambH 

\'amror. dfı""{f'1 ra·ıında bir bar
·lak ~u va-ir. Ze··-"·' "1iC• .., ~·

verd1kçc- ı>li tiL;iyerck harda~ın? 
~ız:ır·•···~. flLı-'-ı 1 • 1 -ı~t'1T 1c:l~t1yord1• 

Gfrdcrine ninct:inin dı,·ard:ı',i 

Tavand:;ıki 151k. ona hazan :-.ön· Zeynep. çocu~hınu dü~tirdül>ten bir c~lpti. E\- sahip!eri, konukoın· 
mü~ gibi geliyor. o zaman Zeynep sonra günlerce ha~tq yatnııştr. şu boş durmadılar. İşi kurcatad1· 
:ıonsuz karanlıklarda kalarak ka· 

1 
Komşular. bu taze duta acıyor, a· ın--. Zeyncbin kim olduğu meyda: 

;;ıklanndaki ii!dürücü a~rıdan. ra :-rra g:-lerek. hir p'.·:n pi5iripr na çrktı. 
kudurmıı~ cana\'arlar gibi C:ı~ra· ağ"?.ma bir dam1a $U \"eriyorlardt. :\rtrk Z~yııcp. o e\"~k. o mahal· 
rak uluy::>rdu. 1 Hastalığı içinde. ate~i dü~tül:.çe lede barınamaz olmuştu. Ev sahi· 

Sal1ah. e~kende'l ev sal1ibi ka- 'ev sahibi ka-:lına p:ıra. Yeriyordu. bi, a'"ıkça "bir kahp::ye yataklık .. 
dm. onu yo~·dama'!:ı geldi. Zeyne· İ) i 1 e-:tiği zaman, hiçbir m:ı. ~raf ol· edemiycc~[:ini ~öykdi. 

bi. ~ry tahtaları kaplayan don· mad·ih halde. Alid'!:ı ka.1.a:ı para- ( Dcı·antı t•aı) 
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Pads, 19 - Leh hükumetinin 
nıuvakkten yerleştiği Kuty şch. 

rinde vazifesine devam ettiği 

Leh ajansi tarafından bildiril. 
mektcdir. 

Ajans, Polonya ordusunun, 
Alman mütarnza karşı, bu 
rnütearrızm 70 fırka fazlası ve 
bire karşı on tayyaresi bulun
ması ve motörlü kıtaatmın ka. 
hir faikiyetine rağmen, müca. 
deleye devam ettiğini bildiriyor 
ve: .. Lchliler mukavemete de _ 

vam edeceklerdir.,. diyor. 
Almanlar Lchistanda ilerle-

rnektedirler. Fakat Leh ordusu 
§İddetli ve anudane mukave. 
mette devam ediyor ve Alman _ 
lan mevzii mağllıbiyetlere uğra. 
hyor. Meselci. Lvov civarında 

Grodek etrafında vukua gelen 
muharebelerde Almanların ikin 
c:i Viyana motörlü fırkası ve 
45 inci Linz piyade fırkası ta. 
nıamiyle imha edilmiştir. 

134 üncü Alman piyade a . 
layı kumandanı albay Gocritz 
esir edilmiştir. Alman general. 
ları Prizvitz ile Gafron mak. 
tuller arasındadır. 

Varşova teslim olmamıştır ve 
elan da mukavemete devam et_ 

rnektedir. Varşovadaki Leh ku. 
rnandanı şehrin teslim olmıyaca 
fını ve mildafilerin ı:on damla 
kanı dökülünciye kadar mü_ 

düfaaya devam edileceğini bil. 
dirmiştir. 

Atman menbalarmdan 
verilen haberler 

1 yare askeri tayyarelerin en bü_ 
yük kısmını teşkil etmektedir. 

LetonyaJa Dounabugdan bil_ 
dirildiğine göre de 20 Leh tay. 
yarcsi Dounaburg civarında ka. 
raya inmiş ve tevkif edilmiştir. 

Alman ajansına nazaran Bo
lonya hükumeti erkanı dün 
Romanya hududunu geçmiştir. 

P-olonya rdt:kumhuru Moscic. 
ki ile hükumeti azası öğleden 

sonra hususi trenle Czernovitz -
den hareket etmişlerdir. 

Moscicki ile ailesi ve Polon.. 
ya hükumeti azası §ar ki Kar_ 
pc:.tlarda bir su şehri olan ve 
kral ailesinin yazlık bir ikamet. 
gahı bulunan Bikoza, Mareşal 

Smigly Ridz ise Kraiova gide
cektir. 

Dünkü Alman tebliği hüla. 

saten diyor ki : ''Polonya harbi 
sona ermek üzeredir. Lem_ 
1:..ergin tamamen muhasarasm -
dan ve Lublinin zaptından son. 
ra Alman ordusunun şarktaki 

kısmı Lembcrg _ Vlodzimierz _ 

Ilialystok hattı üzerinde bulun

makta ve bu suretle Polonyanın 
en büyük kısmını işgal eylemek 
tedir. 

Cephenin arkasında eski Po. 
lonya ordusunun dağnık müfre_ 
zeleri kalmaktadır. Bunlar bazı 

mahallerde imha ve esir edilmiş 
}erdir. Bu grupların en büyüğü 
_ ki bütün Polonya ordusunun 
dörtte biridir - Bzura ile V is. 
tül arasında Vyszogrodun batı 

cenubunda muhasara edilmiştir, 

ve dündenberi inhilal etmekte _ 
dir.,, 

Lehistan ı n müstakbel 
vazıyeti ne olacak? 

Muhtelif ecnebi tefs ı r lerine gore 
planı nedir? Lehistanın tak stmi 

Londra, 19 - Ingiliz hükfı. ı dı ihtiyatla telakki edilmesi la. 

meti, Sovyetlerin Lehista~da al- 'ı zı~ g~leceği t~bii olan. bu talı_ 
dığr vaziyet dolayısiyle bır res. mınlerın ve rıvayetlerın en şa

mi tebliğ neşrederek noktai na. yanı dikkati Vaşingtondan ge. 
zarını anlatmıştır. Bu tebliğ şu. j len şu telgraftır: 
dur: 1 Sovyetlerle Almanya arasında 

İngiltere hükumeti Sovyet altı maddelik gizli bir anlaşma 
hükumetinin emrile Polonyaya mevcud olduğu haber veriliyor. 
karşı yapılan hücum neticesinde.

1 
Mezkur anlaşma mucibince. Ru:.· 

vücuda gelen vaziyeti tetkik ey· yanın 1914 teki hududları aync;ı 

!emiştir. Almanyanın kendisırc ı ihya edilecektir. Şarki Prusya hu 
karşı gönderdiği kahir kuvvetler dudu müstesna olmak üzere Lehis 

Paris, 19 - Hava.~ ajansının 

öğrendiğine göre Almanya em. 
rinde harbe sokulan Slo\·akyalı 

askerler mütemadiyen isyan çı

karmaktadırlar. Bu vaziyet üze
rine Alman başkumandanlığı, 

Slovak ordusunun terhisini iste
miştir. Geçen perşembe günü 
Bratislavada vt-ni bir asker isyn_ 
nı vukubulmuş ve Alman subay
larına itaat etmek istemiyen 2 

bin asker silahları alınarak hap
sedilmiştir. 

Zilnada da buna benzer bir ha-
dise vukubulmuştur. 

En ziyade serkeşlik edenler 
en eski sınıflar olduğu için, Slo
vak milli müdafaa nezareti 35 i
lil 40 yaşındaki ihtiyatların der. 
hal terhisini emreylemiştir. 
Diğer taraftan Slovakyadn boz 

gunculuk o derece tehlikeli şekil 
ler almaya başlıunıştır ki, hüku
met, herhangi bir bozgunculuk fii 
imin idam ile cezalandırılacağını 

halka bildirmiştir. 
Harbin iliınındanberi Slovak • 

yada ve himaye idaresinde Alman 
tedhişi hüküm sürmektedir. 

Slovakyada eski Hodza çiftçi 
partisinin birçok erkanı ve oto-
nomistlerin ~efi Sidonın taraftar. 
lan tevkif edilmiştir. 

Pragda 10.000 kişi tevkif edil -
miştir. Bunlar arasında Münib 
nnlaı:ımasmdan sonra Slovak baş. 
vekili olan Beran, Çek katolik 

Alman memhalarından veri_ 
len haberlere göre dün Roman 
Yada Çernuti şehrine 250 Leh 
tayyaresi gelmiştir. Bu 250 tay. altında, ezilir bir halde iken, İn· tanın Sovyetler Birliğile Almanya şahsiyetleri de tevkif edilmiştir. 

gilterenin müttefikine karşı ya;w arasında m: .. terek hudud bulun· 

partisinin eski reisi monsen.}Ör 
Stak bulunmaktadır. Çek matbu
at servisinin biltün salahiyettar 

lan bu hucum, İngiltere h-:.ikume mıyacaktır. İki devlet arasında tesinin de Lehistan hadiseleri mü
tinin fikrince, Sovyet hükumetinir. kiıçi.ik bir Lehistan kurulacak- ı nascbetile neşrettiği lmıitada. So\' 
ileriye sünliığü sc:beplerle muhik tır .. ,, yet!er birliğine ilhak olunacak 

gösterilemez. Bu hadiselerin tam Yeni hudu ~ mıntakaları sarahaten gosterdıği l)Ş\RDA: d k 
manası henüz mey ana ~ı manıt'} Du"'nku·· Alman gazetelerinin, haber verilh.•or. Yeni hudut hattı • De~ li 'J'clgrnr, Fiıı:ındul 'J'iıııcs t A • 

tır. Fakat ngiltere hükumetı şu ~fiıctt'lcrinin idare mcC'li-.Jcri r<'i~i Sovyet Rusyanın yeni hudut hat 
' ı ı · · A ı ı ı rasını beyan eder ki, v.:-kua gelen e >n~mıı uıı rırı 'c mıı gamo cı tını çizdikleri bildiriliyor. 
Jırrss :J'rosUıııun rcı~i l.orıl Cııınro· hiç bir şey. lıütün memleketin hıs-

1 d ' •ı·ı d t ·ı Bazı Alman gazetelerinin halı· c, l lihbarnt nnıırı .or ,,ıııc ~· ı • }erile birlikte hareket e en ng; · 

Lil\·anya hududundan başlıyarak 
Brest Litovsk ve L,·ovdan geı;mek 
te ve Rumanya • "luduna kadar 
imtidat etmektedi:. '"•nın IJ.ışmun' i111iiHııc lıı~ ın edil tere hükumetinin, Polonyaya kar· hazırda Alman işgali altın bulunan 

lııi~ ve kendisine ••mntlıu:ıt ile mii- • · bazı Leh arazisini Sovyct Rus. 
şı olan taahhütlerini yerme getır 11

-lscbetlcr ko11ırolörü,, iln,:ını ve- ya hududu dahiline sokmaları Havas aJansının .Mo kO\"' · "ılrnişlir. mek ve neticeler elde edilinceye 
• llclcikndnki 3 eni ele.imiz Nebil kadar harbe büKin enerjisile de hayret uyandırmıştır. muhabirine nazaran "Almanlann 

Estonya ve Letonya da mı? 

lliltı <liln krnl tar:ıfındon kalıul l'· vametmek hıısusundaki kararını Ezcümle Dusseldorfcr Nach- Galiçyanın zengin petrol mıntaka 
di~erck itımcıt m~klubunu '~n~1istir. degi tiremez.... ! richten gazetesi. her ikisi de AL !arını muhafaza ederek garbi Uk· 

Japon hnrbn c nezarctının sa- ı G' l l 'l 1 man işe ali altında bulunan Gro ra\_•nanın mütebaki kı<:mını 'E' 1:iht) etınr lıir nıe~nuru, lhıs - .hıııoıı ~~ 1 a n aşma· . ~ 
llııı 11 o:ın:ı ınııı A, ı up:ı , ıızi~ t•t i ile ' Dıger taraftan Lehıstanın. dno ve Bialystokun v=ınonun ve Beyaz Hu yayı Rusyaya bıra::a-
h11:bır nıunıısebetı olmaclıgnıı 'c Almanya ve Sovyet Rus yaca ta_ civarındaki petrol mıntakasmın cakları zannolunmaktadır. Fakat 
~anon~ anın şımdikı ihtiliıf:ı ımıda- sarlanan müstakbel vaziyeti et_ Sovyet Rusya tarafından ilhak Almanların E toll\·a ve Letonya 
.ılc <!lınck ıçın hiçbir too;anlını rafında türlü tahmin ve tefsirler :dileceğini tahmin etmektedi, I için de Ruslan tamamile --erbest 

l,tılunnınclığını lıildırnıiştir. . .. 1 T . l k ı i\to~ko\ada çıkan Pravda gaze- ( Deumı .ı üıırüde> • ı~rnnsızcn Popııl:urc ııazelesi. ıleri sürü üyor. amamıy e ay-
~~ki Alımın sos\-ııl dt•nıoknıl pıırli~i 
'"ci\i Otto \'d~in iilclüi'.,ünu lıildiri
lor. 

• in ihzcc De' ti Eksprr g,ızetesi 
.\lııı:ınynuaki ~ hıııli :ılcyhtcırı ınii· 
~'.ldNcnin şcCı .lulıuc; lrcidıcrnın 
~·vrın • tarurınd:ın tcYkıf ctıırildi
lııni bildirıncl..lcflir. \'crilC'n nı.ıliı-
111 •h "Öre Slrcil'IH•r llillurin ınıı· •) ., . . 
llhaı ·-.i :ı.ı~ e')Jndc Qlum.!en kurtul

•ııu-,ltır. 
• Fraıısıı lşçilcı·inin bil'liği olnıı 

f~u~ı iş ı.:onfl'dcrns~ onu, SO\') etler 
,

111 lil!iııin Polon:rc•l :ı :uıptailı tccn· 
•l selıcbile korl' ıttistlerlc :ıI:ıkn~ı· 

11
• k ıt"tııılştlr. 

( .• İta'yan hariciye mü teşarı 
ri U~ phe Ba tianini, Londra se-
r ğine tayin edilmiştir. 

Ben. zemini hazırlamak mnk . 
sadiyle şunları söyledim: 

"- Meşru bir emelin tahakku. 
ku için toplanmış bulunu) onız. 

Gayemiz hepinıir.ce bilinC'n bir 
şey: Meşrutiyet. 

Fakat çok yerinde olan bu ar
zunun kuv\'eden fiile çıkabilmesi 
ıçın, evvclcmirdc fikirlPrımizın 

birleştirilmesi gerek. 

.Mademki istibdadı yıkm:ık isti
yoruz. O halde halefini tayin et
mek, onun üzerinde çaılşm:ık la
zım. Bugünkü idare mekanizma. 
smı tarihe ıntikal ettirdikten 
sonra, kurulacak olan hükümct 
sisteminin şeklini kararlaştJrma
hyız. Yani, bu ne tarzda bir rneş 
ru Liyet olmalıdır? 

Vakıa, "meşrutiyeti idare., 
sözü çok güzel, ~ok cazibdir. Fa. 
kat, "merkeziyet,, v~ "ademi mer 
keziyet,, usullerinden °blrine mUs. 
tenit olmasına göre de çok farklı 
şekiller nlır. lşte, biz bu şekiller 
etrafında durduk. Memlekt>timizdc 
teessüs edccP.k olan meşruti sis
temin içtimai bünyemize tama _ 
men intıb:ıkı baknnrndan uzun 
bo~ lu tetkikler yaptık. 

Her Şeyden öncı> imparatorluk 
hudutları içinde yaşıyan muhtelif 
unsurların mevcudiyetini nazarı 

dikkate almak lazımdır. Bunların 
ihtiyaçları. itiyatları. meyelanlan 
biribirine kat 'iyyen benzemedi*i 
cihetle. merkeziyet usulü tatbik 
olunduğu uıman idare makinesi -
nin aksamaması imkansızdır. Hat 
tn, hnisti)•an unsurları hesab:ı 

katmasak bile, meselil. Arabların, 
Kürcllerin idaresi ile öz' Türk o
lan halkın idaresi arasmdn fark
lar görülecektir. 

Bu itibarin. halkı tam mana.si
le mı>mnun edecek idare sistc-rr.i 
hangisidir aenba? 
Şüphe yok ki bu. mahalli ih. 

tiynçlnn tatmin eden. mahalli ih
tiyaçlara müspet bir şekilde cc
vnb veren hükıinlf~t tarzından 

başka bir şey değildir. Vilayetler
de mahnJJI haleti ruhiye~i. ma -
halli ihtirnc:Iarı f,özlinilnde tut _ 
mak, bövlece en münasib olan i
dare şc>klini bulmak, yani "adeır.i 
merkeziyf't,. i tatbik etmek la -
zımdır. 

imparatorluğun mukadderau 
me,·zubahs olduğu takdirde. ya -
ni üınme menfaatinin korunması

' nı icab etlircn işlerin tedviri için 

• 

zaJara ml"bnı rf'ddettıklerini "O 

dum. 
Dediler ki: 

"- SWn de pek {dfı kabul e 
lediğiniz veçh!lc, memleRetimi7: 
yaşıyan muht<'Jif unsuı l:ır va 
Hatta, bazı mıntnkalnrdn, bı.: u 
sur"r.&r. mevzii olarak eltseriyet 
bile teşkil edi) orlaı. Tntbik edı 
mesini istediğiniz ademi merkl" 
ziyct sistemi kuvveden fiilt> cı 

tığı takdirde Osmanlı impamto 
luğunun muhtelif villi)ctlerind 
kargaı<alıkların çıkması, idari bl 
anarşinin yüz 
hak kaktır. 

göstermC'Si mu 

(Devamı var) 

Garp cephe.sin 
de sükunet var 

Paris, 19 - Fran ız · Alma 
hududu üzerindeki hare~ata daı 
Ha,·as ajansı tarafından \erile 
malumata nazaran Son 24 aa 
zarfında Fran ız cephe::.inin he) e 

1 ti umumıye::.i uze =ooeki \'aZİ) e 
çok daha sakın bir vazi);et alm15 
tır. 

lki taraftan 'akıt 'akit ate;;ı a 
çı!makta ve iki taraf topçu-,u. cep 
he geri inı hakıki surette döğmck 
ten zıyade taciz ate,,ile ik"tıfa eyle 
mektedir. 

Uu suretle dün gündüz ,.e gec 

Mozel cephesi n dek i 'az 
yet, ıki tarafın yalnız nehirle a) 
rıld:ğı Ren cephc:ıi üzerinde mu 
ha..,amatın ba. langıcmdanberi le 
e~ üs eden \'aziyete ı>!dulq;a ben 
zemi)ir. 

Fran .. ızlar tar.ı.fmdan yakala 
nan ilk ikı Si\ il, e.ıir, t\Jmanya il 
Fran a ara mda harp patladı~m 
bılmcdiklerini beyan etmıc;lerdir. 
Dığer cıhetten Fra~ızl<.ır ilen 

hareketle:ı esna ında esır ettıkle 

rı .\iman a kerlerinin ccplerindt 
Jn~i.iz tayyareleri taraiından Al
manyaya atılan be~annameler lıu 
muş'ardır. 

Alman te'a~ızı 
Garp ccphe:.ı ha.ekatına daır 

dun'.•ü .\:m:m te'Jl ~ı de udur: 
.. B.ıt.ı c~p'.1~,ind::!, e'.1-:n:nı)cll 

hiçbir faalıyet o:mamı.tır. 

~arbrük yakının::la bu Alman 
a,·cı ta) ya;e i bır Fran-.ız tay) a 
resı du'=iıı mü.ttiı .. ~iman arazı 
üzerind~ hıçJir ha\·a hücumu 'a:, 
olmamı ,tır ... 
-------------~~~-----

l zm i r fuarı yarın 
kapanıyor 

lzmir 18 (.\ .. \.) - 28 inci gtlnu 
ak.amı fuar ziyaretçilerinin a} r" 
529.971 ki~); bulmuştur. 

Kapanısına iki gun kaldığı için 
fuara büyük bır tehacüm Yardır. 

KAYIP KOPEK 
Perşembe gunü 14.9.939 saat 10 

da Os."!1:m1}.!yde lbir Pantt>r kahve 
rengi av k~~gi ka~ıbo!du. Bular. 
lutf~ Osnanbeytle tsrru;yot •r 

, S numa•adr. N-~ mt.ir3l .ı:ı• 
ı . B. . .. ....::..-Ltı 
ı ct::m. ır nea.ı~-ll "•~ .r 
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A lnianyada matem 
işareti yasak 

Ruslar Lehli/ere 
ateş açmıgarlar 

• lngiliz tayyare • • 
gem ıs ı 

(lln5 tnrafı 1 incide) 
1915 de tezgaha konulup 1917 

de inşaatı ikmal olunan bu gemi 
kruvazör olarak yapılmıştı. 102·1 

de tezgaha alınarak dört senede 
ve dört milyon ingiliz lirası sar
fiyle tayyare taşıynn gemi 
h'iline getirilmişti. Geçen ağus

tosta ihtiyat filoya alındığı için 
:.nürett cbatı azaltılmıştı ve içinde 
fazla tayyare bulunmuyordu. 
Harbin başlangıcından b<'ri tica
ret gemilerini Alman denizaltı 

gemilerinin tanrruzlanna karşı 

muhafnza etmcktrydi. 

sonra batınlmış olduklarmı ha • 
tırlamaktadırlar. 

Daily Express gazetesi. "CoU• 

(flaş tarafı ı incide) rıcadan balısetmeğc başlamışlar • 
leri sakin bulduğunu, 1tnlyada da dır. 

hiçbir fevkaladelik ve güçlük gör. Türk yolcuların görüşen bazı 
mediğini söylemiştir, I<'ransa, yol- Bulgarlar, Ruslar Bcsarabyayı a-
cular hakkında bir takım takyi • lınca kendilerinin derhal harcke-
dat koymuştur. tc geçerek Dobrucayı almağa te. 

İngilteredc stajlarını yapan şebbüs edeceklerini söylemiş -
: dört subayımız avdet etmişlerdir. lerdir. 

Avnıpadakl talebelerimizden J3ulgarlar Türklere karşı büyük 
Falih Erksan ve Zühal Noyan bu bir nezaket gösteriyorlar ve iki 
günkü konvansiyonel trenile gc - memleketin dostluğundan ba.h.sc • 
lenler arasındadır. di} orlar. 

Yolcuların izahatına göre, Al- Almıınyada yaz tatilini geçi -
m:ı.nyada ışıksız gece hnyatı ta. ren orman fakültesi profesörle • 
ıhammlil edilmez bir §ekil almış - 1 riııden Dr. Ervin Şimil§ek bu sa
tır. Bazan vesikayla bile gıda balı gelmiştir. Alman profesör bir 
maddeleri tedarik edilemiyor. Al- muharrırimize ~unları söylemiştir: 
:man hükumeti, harbde ölenleri 

- Almanya hiçbir milletle harp 
gizlemek için ailP.lerinin kollan-

etmek istemiyor. Yalnız çalışmak. na siyah matem bandı koymaları 
k t ti. B" k Al \.•aşamak ımkanlarını arıyor. Bu 

nı yasa e mııı r. ırço man-
Jar memleketlerinden kaçmağa da, arazı almakla değı!, iktisadi 
te ebbüs etmiıılcrdir. anlaşmalarla temin edilebilir. Ar· 

Dunun Uzerinc Alman hükfımc. tık harbin çok uzun ::.-ürmiyece~İ· 
·ı ti pasaportla Reyahati menede • ni umuyoruz. Almanyada kıtlık 

r<'l~ hudud haricine hususi bir hüküm si.ırdüğü doğru değıldır. ' ı nıüsaade olmadan hiçbir kimse _ Ben Almanyadan son gelen ada
nin çıkanlmrunasına karar veril- mım. Halim de gö"teriyor ki gıda· 

1 
miştir. Bu tedbir ecnebilere de sız kz.lmış değilim. Harp dolayısi· 

1 
tc, mil edildiğinden ancak gün • le yalnız barlar kapatılmış, dans 
lcrle uğra§ıldıktan sonra mü3kü- ya ak edi!mi~tir. Fakat dığer kü· 

l
i ı · tıa müsaade alınabiliyor. çili< eğlencelere eskisi gibi de\'am 

Almanya, memleketine faydası edilmektedir. 
tiokunmıyacak seyahatler için Al Eğlence yerlerinin kapanış saat· 

; manlara izin vermemektedir. }eri 12 yi geçmiyor. Harpten e\·
i Memleketin her tnrafındu fabri- velki vaziyetle şimdiki arasında 
;:jcalan tayyareden muhafaza için bundan ba~ka fark yoktur. 

bu müesseselerin damlarına top- Türk _ Alman münasebetleri ta· 
lar konulmuştur. mamile normal bir haldedir.,, 
~ Alman hükümeti, benzin buh - Bugünkü Konvansironelle bin-
tanı dolayısile hususi otomobil başı Mehmet Hasan riyasetinde 

ervislerini tamamile durdurrnuıı. dört kişilik bir lrak askeri heye· 

p:ur. ti gelmiştir. Buradan Bağdada gi-
Talebeyi toplu bir halde bu - deccklerdir. 

flundurmnk için 11 eylülde mek - Ayni trenle gene transit olarak 
a hicrin açılac::ığı ilan edilmiş ve 

geçip lskenderiyeye gitmek üzere 
ıı alC'bc ele geçirildikten sonra 

altı kişilik bir ?\lacar kadın artist 
1 
aınekteblerin aç:lmıyacağı, ruıker -
dik çağında bulunanların kıtaları- kafilesi gelmi~tir. 
~a sevkcdileccklcri . kendilerine Hikaçki adlı bir Ç.ek doktoru da 
, ildirilmiştir. gelenler ara<:mdadır. Seyahatinin 

1 i!h Avrupa trenlerile gelen yolcu. sebebi malum deftildir. Yolcuların 
ar Bulgar!standan geçerken mU- izahatına gü:-e. h:ırlıin çıkma<:ı ü-

o 'lim bir değişikliğe flahid olmuş • zerine sıkı bir se!e"berlik yapan 
aıardır. Polonynnın taksimi Uzc>ri- 1 .,,-..·içre a<:kerlerini kı~men terhise 
ll\c Bulgarlar açıktan açığa Dob- başlamıştır. 1 11--~~~~----~~--~--------~~~~~~~~--~~~ 
fı~mın 'I I'' :« 

~~ Yalnız 

LE 
Bu Perşembe-den itibaren dünyanın en kudretli artisti 

BETTE DAVIS'in 
ynrattığı, günahkar kadınların acı hayatlarım ve 
raplarmı yaşatllğı bUyük hayat faciası ... 

DAMGALI KADINLAR ! 
1 numaralı koltuklar ve Localar bugünden aldırılabilir. Tel: 435ll5 :=a 
1
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YARIN 

AKŞAM SUMER SiNEMASINDA 

1 Heyecanlı halihazır safhatm ı tasvir eden, tarihi günleri ha· 
I ettırlatan, seferberlik ... Sancak altına çağırılan gencjler... ve 

>} air canlı, hareketli ve kuvvetli bir mevzun malik orijinal 
ı bir film 
ıı 

HUDUTLAR TEH Li KEOE. 1 1 

SiLAH BAŞINA 
-Saheserin ilk iraesidir. Bas rollerde: MIREILI...I:. BALIN 

1 ERICH von STROHEIM - ROGE~ DUCHEStiE 
~ WWW MW5 ita%MPMXQICl1fWiiJ+* - -- -

Londra, 19 - &>vyct kıtaları 

I..chistanda ilerliyerek şimalde 

Vilna ve Brest Llto\"sk şehirleri
ne, cenubda Macaristan ve Ro -
manya hududuna gelmişlerdir. Ro 
manya hududu yakınında Znleski 
şehri de işgal olunmuştur. Ro -
manya Lehistan hududundan son
ra Macaristan • Lehistan hudu -
du da Macaristan tarafından ka
patılmıştır. 

.Macar hududunda Lehistan -
Romanya milşterek hudud mm -
takası Sovyet kıtalan tarafından 
işgal olunduğu için Almanyanın 
Lehistan cihetinden Romanya ile 
müşterek bir hudud tesis etmesi-

ne imkan bırakılmamıııtır. Bu 
hududda şimdi Sovyet Rusya var. 

dır. 

Sovyet askerleri. Brest - Li
tovskda. Alman ::ıt'alarile buluş

muşlardır. Danimarkada çıkan 

Politiken gazetesi, "Alman ve 
Sovyct askerleri şefleri, PoloD;;·a
nm nasıl taksim cdileceğıni k \ -
rarlaştınnak ve yeni Sovyet - Al
man hududunu tesbit etmek için 
Brest • Litovskta mühim bir içti
ma yapacaklardır. ,. diyor. 

Şayanı dikkat hadiseler 
Pads 19 (Radyo) - 1ntransigeant 
gazetesinin siyasi muharriri diyor 
ki: "Polonyadan Bükreşe gelen 
ecnebi diplomatlarla gazeteciler, 
Sovyet ordusunun Polonyada ile
ri yürüyü~ü hakkında şu hadise
leri kaydediyorlar: 

1 - Sovyet askerleri Lehlere a

te~ etmiyorlar. 
2 - Sovyet zabitleri, Lehlere 

dü~man sıfatile değil kendilerine 
yardım için geldiklerini beyan 
ediyorlar, 

3 - Polonyada ilerlemekte olan 
Sovyet motörlü kuv,·etlerine Leh 
piyadeleri refakat ediyorlar. 

4 - So\•yet ve Alman askerleri 
arasında Polonya arazisinin işgali 
için bir sürat yarışı ·başlamıştır. 

"Size yardıma geliyoruz,, 
Cernauti 18 (ı\.ı\.) - Emin bir 

Polonya menbaından buraya ge
len bir haber. Sovyetlerin Polon
yadaki ileri hareketinin şayanı 
dikkat bir safha.ına işaret etmek· 

tedir: 
Cephenin muhtelif noktalarında 

Sovyet zabitleri Polonya kıtalan
na: "~ize yardım etmeğe geliyo· 
ruz. At{'5 etmeyiniz. Birlikte 
LYova yürüyelim ... diye bağırmış

lardır. 
Diğer cihetten Polonya umumi 

karargahına gelen haberler, Sov· 
yet kıtalarmın Polonya ahalisine 
karşı hasmane hareketlerde bu
lunmadıklarını teyit etmektedir

ler. 

Kapanan bir hadise 
Bükrcş. l9 - Emin bir mcn

badan bildirildiğine göre Sovyet 
kıtalan dün sabah Leh - Romen 
hududuna gelmişlerdir. Motörlü 
Sovyet cüzütamlımnın Zalccz.cıiki 

köprüsünü geçerek bu köprünün 
Romanya tarafındaki kısmını bir 
müddet işgal ettikleri de hnbl'r 
alınmıştır. 

Sovyet tanklarının dUn ımbah 

Kuty ile Vicneceo arasından no
manynya giden köprtiyU geçtik
leri hududdan bildirilmektedir. 
Romf'n kumandanı bu tanklara 
durmalarını söylemiştir. Bu kola 
kumanoa ed<'n So\·yet miralayı 

özür dilemiş ve tanklar geri dön
mUşlerdir. 

~ ....... t.,.-. =· ... · ... ... 
YARIN AKŞAM 

M ELEK ~ 
YALANCILAR ŞAHI 

{ FREDERIC MARCri -- CAROLE L0.1BARO 

SINEMASINDJ 
Tamamen RENKLi 

büyük komedis: 

Dayanılmaz derecede eğlen celi sahneler - Nefis bir mev zu 
..,,.. DiKKAT: Numaralı koltuk) arın bugünden aldırılması rica olunur. Tel: 40868 """" 

Polonya • H.omanya huciudu 
şimdi Romanya U.rafından kapan 
mı~tır. Husıısi bir müsaade olma
dıkça bu hududa yedi kilometre • 
den daha çok yaklaşmak müm
kün değildir ve hududun üç ki. 
lometre içcrsinde çok sıkı bir kı· 
taat kordonu tes:s edilmiştir. 

Çek lejyonu kumandanı

nın mühim beyanatı 
Bı.ikreş. 19 (A.A.) - l,'..<.'k lej 

yonu kumandanı general Prchala. 
dün ak~am Cernautzıye gc•mıştir 
General, seyahati e.nasmda Sov· 
yet kıtaatı tarafından tevkif edıl· 
dığini ve bir m:iddet sonra ser
be t bırakıldığını söylemiştir. 

General demiştır ki: 
- Trc..ınblomaya 12 kılometre 

me~Jede harp nızamında birçok 
Sovyet tayyareleri g:Jrdük .. 

A!=.kerler, yolumuza devam et· 
memıze manı oldular. Bir Suvyet 
zabit \'ekıli, kım olduğumuzu ::ıor

du. Çek olclui{umuzu ve harp et
mek ıçin Poionyanın Çek mınta· 
kasma gitmektz ~ ılundJ~u.muzu 

söyledik. 
Zabit vel.' li, "kime karşı harp 

edeceksiniz?,, dedi. "Alınanlara 
karsı.. ce\ ahını \'erdık. 

Zabit vekili, "görürüz .. dedikten 
sonra bize olduğumuz yerde kal· 
mamızı söyledi. Otomobilimızı 

elimizden aldı. Biraz sonra ba· 
gajlarımızı da alarak gidebileceJi· 
mizi :::öyledı. 

Geminin mürettebatı , hava ef
radiyle beraber, 1261 kişidiı. Fa. 
kat ihtiyat filoya alındıktan son
ra mürettebatı 700 e indirilmiş

ti. Kurtarılanları..an 400 kişi tor
pito muhriblerile ve ticarf't ge
mileriyle İngiltereye ge:.irilmiş • 
lcrdir. Kumandan ı·cıte J oncsin 
ne olduğu maliırr, dı•ğildir. 

Kurtulanların anlnttıklaNna gö 
re kocn gemi torpili yediklC'n 
sonra derhal yana yatmış, beş 

dakika sonra kumandan gemiyi 
tcrketmek emrini Yermiştir. 

Geminin baş tarafı batarken 
kıç tarafı da dimdik hnvaya kal
kıyordu. Torpillcnmesinden 15 ila 
30 dakika sonra denizin dibine 
doğru snplanmnğn bac:ladı. İhti -
mal bir saniye fasıla ile iki km•
vetli ve biribirinden ayrı infilak 
\'ukua geldi. 

Torpito muhribleri pek çabuk 
imdada yetişml§ler ve mürettc • 
bab kurtarrnağa çahşmı~lardır. 

Muhribler derhal tahtelbahirc 
hücum etmişlerdir. Tahtelbahirin 
tahrib edildiği zannedilmektedir. 

· ragcous,, ün tam merkezine üıa
bet vaki olmuş olduğunu yazmak 
trı \'C şöyle demektedir: 

"Bu darbenin çetin bir darbe 
olduğunu inkar edecek değills, 

fakat böyle darbeler yemeğe a• 
mndeyiz, nasıl ki bu darbeleri in. 
dirme~c de hazır bulunuyoruz .• , 

Batırılan Alman gemileri 
Londra, 19 - lngilizler bir Al· 

maıı tahtelbahiri batırdıklarını 

bildirmektedirler. Fransızlar da 
bır ,\iman tahtelbahirini hasara 
uğrattıklarını haber veriyorlar. 

İngiliz istihbarat nezareti bu· 
gün şu tebliği çıkarmı~tır: 

"Alman yadan verilen bir ha bert 
göre "Johanncs !'\lalkenbuhr., is· 
mindeki ı\lman \'.apuru bir lng.iliı 
harp gemisi tarafından ihtarsd' 
olarak batınlmıştır. Bu haber dol 
ru def,rildir. ln~iliz harp gemisi A!t 
man vapuruna yaklaştığı zamad" 
\'apurun makine daire~ine sular 
hucum etmiş bulunuyordu. Bat· 
mak üzereydi. İngiliz harp gemisi 
\'apunın 12 yolcusu ile mürette
batını kurtararak bir İngiliz lima~ 
nına çıkarım~tır. 

Diğer cihetten istihbarat neza· 
reti, bir lngiliz harp gemisinil1 
Falkland adalarına 33 Alman çı· 
kardığını ve bunların orada tevkil 
edildiğini bildirmektedir. Bu 33 
Alman, harbin ilanından bir gün 
sonra bir lngiliz harp gemisiııil1 
tesadüf ettiği "Karl Fritzen,, va· 
puronun mürettebatım teşkil et• 
mekteydi.,, 

Biz, kendisine bagajlarımızı gö· 
türemiyeccğimizi, çünkü otomobi
limiz olmadığını söyledik. t'.laama 
fih yaya olarak yolumuza devam 
ettık. Takriben 2 kilometre kadar 
yol almı§tık. Bu esnada bir Ame
rikan otomobili bize yeJi)tJ. lgn· 
de bir Rus zabiti bulunuyordu. 
Bızi yanına aldı. Bu zabit, albay 

Gazeteler "Couragcous., den h 
bahsederek geminin ziyaından zi Le 
yade nüfusça zayiat vukuundan 

Başkumanda· 
Roman yada dolayı teessür izhar etmektedir nı 

ler. BütUn ,gazeteler evvelki harb-
.. . . -.;ı.. .T-. • - J -ı.. .,....n 1 (Baş tarafı 1 incide) 

,topraklarında bundan maada 
Polonya ordusuna ait 200 tank 
ile mühim miktarda harp mallı 

de "Abuklr, Hoguc, Crecy., kru-
vazör\c?f'itt!'t "An'a!ciou ,,Xlı.aın :t -

Trolovdu. Uzun bir istic\'aptan daki harb kruvazörüniln muha -
sonra bizi serbest bıraktı. samatın başhmasındnn pek az 

Zabit ,·ek:··, bizi tekrar kendi 

otomobilimize götürdü. Gerek O· Hadiselerin 
tomobilimizi ve gerek bagajlarımı· 

zı el sürülmemis bir halde bulduk. f j • • 
Zabit \'ekili, bizi yolumuza devam e S lr l 
etmeğe davet etti.., 

Lehistanın müstak-Dörtlü anlaşma 
bel vaziyetı ne olabilir mi ? 

olacak 1 
( Ea:J tu.raf ı 3 üncüde) 

bırakmı~ olclukıannı zanneLtırccel. 

birtakun esbab mevcuttur. 
Bu mmtakalarm zirai bakımdaıı 

ihtimal biraz ehemmıy<.'ti v:ırdır, 

sınai noktai nazarından ise ehem
mıyetleri cüzidir, fakat Ru:ıya için 
ehemmiyetleri fevkaladedir, zi:a 
Finlandiya körfezinin hiç olma .. .,a 

cenup sahilinde serbe:ıt olma::;ma 
yardım edecektır. 

Bu sebcblerden dola:ıı Alman· 
yanın lngiliz \'e Fransız garantisi· 
ni kabulden ımtina etmiş ,·e Al· 
manyayı kendilerine gücendirme· 
mek için Sovyct Rusya ile müza· 
kereye giri~ınckte tereddüde kapıl
mış olan bu devletleri Sovyet Rus 
yaya te:,lim etmekte tereddüt et
ınemış olduğu söylenmektedir. 

Bu hal, aynı zamanda Alman i· 
len hareketinin istikamctııii cleğış· 
tirmcsini de ızah etmektedir. Fıl · 

hakika Almanlar. ~imdi Baltık sa
hillerini muvakkatrn bırcıknrak 
Homanyaya doğru yün.imekte· 
dirler ... 

Bu gazete, Rus tcvcssüünün ec 
nuba doğru daha uz!l.klarn gide. 
bileceğini ve Lublin'c varabile
ceğini ilave etmektedir. 

Hiç şüphesiz Alman makamatı
nın riza ve muvafakati ile ncş -
rcdilmiş olan bu mıılümatn göre 
Sovyet Rusya ılc Almanya ara -
sınıfa Rusyanın \'ilnaya kndar va 
racak ve Grodno, Bialystockdan 
ve Lublinin biraz şarkından ge _ 
çccek surette Polonya arazisini 
iBgal etmesine müsaade eden bir 

(Başlara/ ı 1 incide) 

pon~·anın u1.ak ~arkta miitarc',;c 
al•dt'fmclcri nıutlalm Lıu diirt 
de,·let arn..,ında J;l'nl~ manada bir 
nnla:;.mnnın ,·iicuıla J;l'lınc~i de· 
mel• değildir. .JatJon:nı Ç inrle bü
yli!• mii~küliıt içindedir. Bıı miiş. 

klilii t So,şet Rus~·anın Çin Jile re 
yarılrın etmc"indcn ileri ~c'i: ·or-

ılu. \'eni ,Japon hükumeti Çimle 
de\ am eden hnrhi niha~ et lcııdire
hilmek l!:ill SoY~ etll'rin :;n rıl·mı
nı l\esrnektcn ba~kn ı;:an: olmn.dı· 
ğını <;Nmi')tlr. 

Cuım mukabil A nuıın<la r.us. 
yanııı garb hudutlarında ııatlı

yan !tarh kar;:ısında l\lo ... kın a lıü-

kiımcti de .. erlıcst harcl;rt eılcb:ı
m('k lı;:in 111.ak • arhta Jnpcn;yn i· 

le mcwut muh:ı ... am:ı.ya ııi!ın~·rt 

'<'mtck h.tcıni<:tir. Uu itibarla ~<'
r<•k ,Japonya 'e ı;cr<•k Ru~~·a hu 

~iinl<Ü ınii:;oterek ınrnfaatlrrinl a
ralarındnld muha..,anıı\yı tcrlwt~ 

ınckt <' lmlınu~larılır. 

r.us - .Jaııon nnln':'m:-smrn bi
rinci derect•dc mana. 'c <'heınmi. 
~·eti budur. Aralarında daha J;<'· 

ni'.';' ınıuıadn hir anln<zma olnbilıııc
"i ancak ~arh erphr .. inde dm·am 
<'den harb taliinin tn~ilterc \C 

Frnıı-;:ı al<'~·hiıw diinmc inr \'C ,\

merik:mın hu \'n:r.iyct J.mr::oısında 

bitarnf kalma ... ına bağlıdır, ki 
böyle bir ihtimal yoktur. 

llA AX Kl'l\tÇı\H 

itilfıf mevcuttur. 
Boryslavın etrafında petrol 

mınt.akn!!ı hakkında 

söy lcnmemckte dir. 
hiçbir §CY 

mesi vardır. 
Carnautideki Polonya kon. 

solosu tarafından verilen mal&· 
mata göre asker ve aivil olmak il 
zere 30.000 Polonyalı dün 1tO" 
manyaya geçmiştir. 

(Leh - AJman harbine dllİI 
3 üncü sayfada da malumat .,.,,. 
dır.) 

------~----~~---------Büyük Millet Mecliıinio 
dünkü toplantısı 

Ankara, 18 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Refet Canr 
tezin ba,.kanlığında toplanmıştır. 

Celse açıldıktan sonra Kasta• 
monu mebusu Hüsnü AçıksözÜJI 
ve Trabzon mebusu Süleymad 
Sırrının vefat ettiklerini bildiren 
Başvekalet tezkereleri okunmuş ve 
birer dakika sükut etmek suretile 
bu arkadaşların hatırası taziz edil'" 
miştir. 

lntihap mazbataları okunarak 
kabul edilen Edirne mebusu Te
mel Göksel ve lsparta mebusd 
Hemzi Tıncl tahlif edilmişlerdir. 

;\leclis, bazı azanın mezuniyet• . ' 
leıinc ait riyaset divanı teklifiJU 
de kabul eylemiş ve bütçe encüınf" 
ninin talebi üzerine ruznamesinde 
bulunan \ e !\lillet 1\1eclisi 1939 
yılı bütçe inde 350.000 liralık mü
nakale yapılmasına ait kanunUO 
müzakeresi müteakip içtirna8 
bırakılmıştır. 

~lcclis, gelecek pazartesi ıiiılO> 
t:.>planacaktır. 

Ankarada yapılacak 
Büyük sığınak 

Ankara. 19 - Yenişehirde Ba" 
kanlıkların arkasında büyük bit 
nğınak inşa edilecektir. Meclill 
ait tahsi~atın 350 bin lirası bU i" 
şe tah is edilecektir. 

Vekalet emrine alınaıt 
emniyet müdürleri 
Ankara. 19 - Görülen ıuzıJllll 

Uzcrinc, emniyet umum müddt 
muavini Hulfısi Devrimer, ve ~11 
seri emniyet müdürü Bchcet ._,., 
kalct emrine alınmışlardır. 



Orman insanları arasmda. 113 
: l. Buısch .'H yılını vahşiler arasında geçirmıı bir Alman ae;:11ahı 

Nihayet goril - insanların 
~~şadıkları ormana gelmiştik 
tıniz biribirimizc hayretle j gibi alışmaya ba51ryorduk. 

bir Garip, gene damara ben· Bada·Badalann ormanına gel· 
eey göremiyorduk. Maa· meden evvel girdiğimiz gölün pa· 

\'akit geçrimeden ve akşam rafinli suyu vücudumuzu hakika· 
dan bu bataklığı g~e· ten bu sıcağa karşı muhafaza etme 
rduk. Onun için kılavuzu miş olsaydı hiçblrhniıin orada bir 

liıe geçirdik ve birer birer o· kaç saatten fazla yaşamamıza İm· 
tr'kaSJna dizilip yürümeye kan olamazdı. 

· Filhakika adım adım Gece her ihtimale ka111 meşale-
~ Yt takip ettikçe ayağımı- leri dahi yak.mamıştık. Yakını· 
lıncıaki yerin demir sertli· mızdaki ormanda Bada·badalann 
kuru bir yer olduğunu hay- dikkatini çekmeye lüzum yoktu. 
~Ördük. Bütün gece bu t>otucu ve buharlı 
~Uki bataklık gl.:ndüz, güne· havaya biraz ahşa.bildikten sonra 
. aretinden Meta kızgın de· ancak sabaha karşı biraz uyura· 
'e kaynar bir haldeydi. Ka· bildik. Sabah o!du~u zaman hepi· 
.. ~raya düşen her ~yden ev· ıniz vattığımız yerlerden heyecan
'Uıis bir surette ha~lanarak la k;lktık. 

~' . . bahl . " · Ormanı örten sıs sa eyın gu· 
, Cih herkes biribirine tu· neşin tesirile hafiflemişti. Hafif 
~u ve g~yet ihtiyatla yürü- sisin arkasından bu garip onnanı 
~'"'·adeta bir rüyada yurü. görüyorduk. 

engin ,.e kayn:ır batakhğ'. Tuhaf olan cihet şuydu: 
~ız . muvaffakh etle geç~ Bu ormanın içinde goril in~n· 

1 tar bulunduğuna delalet edecek 
·~Iıktaa çıktığımı;. zamaı. hiçoir ses. hiçbir gürültü işitmiyor 
r-.. •• a. -uctı. Etrafımızc. duk. Orman ~nki me kun değil· 
'il 1... • 

ır sıcaktan \'e ağaç .. ı ;, miş gibi sessiz sadasızdı. 
-:ı \'e bomboş bir çölden baş· Bada·Badalann ormanına ııir· 
·§ey görmüyorduk. meden evvel kılavuzumuz Bazuta. 
~~ :Cazutay<: ormanın ne.:-c-- ı Ians ve Bazara ile birlikte uzun 
~~nu sormaya m~!lur ol· uzadıya istişarede bulunduk. 

li Bazuta güldü: Baruta bize dedi ki: 
Urada gecelemeye mecbu- - Bada-Badalar sori derece 

~i. Oıman beş on adım i· 1 kurnazdırlar! .. Gayet iri de sak-
r? Gece giremeyiz! laMJasını bilirler! Ormanlarına 
~on adım ılerde mi? yabancı girdiğini hissettikleri ıa· 
~ Vetı man o kadar maharetle gizlenir· 
' bu görünmez bır orman ler ki insan bir tanesini bile orta· 

~lia}'ır! Sizin etrafınızda gör· 
~Sistir! Sisten görünmez! 
. sis ~çıhrl 
ltet ve heyecan içindeydik. 
. l Slcak ve )'Orgunluktan bi· 
~hale geldiğimiz için he
:.v• tatif ipek tadmmızı oraya . 
derece heyecandaydık. Dün· 
~k ender görülür bir yerin· 
'iiırnuz, üzerinde bulundu
~ ara~inin garabeti, dilnya· 
~arıp ve meçhlıl insanları· 
lııi .. nı dibinde bulunuşumuz 

}Uk bir heyecan veriyordu. 
1htimaıe karşı nöbet usulü 

tedbir almış olduğumuz 
hu ~iddetli heyecanın tesiri 

tsa he-:nen hiçbirimiz uyuma· 
k Se.n havada su buhari o 

)~ esıfti ki hu boğucu sıcak· 
da~rrlaşmış havada uyumak 
?tsun, nefes almamız bile 
1Şti. 

... 'ıaıııa beraber yerden tüten 
'ıııe rı etraftaki harareti sür-

re!< uçtuğu için bulundu
~~~~ gittikçe o boğucu hali· 

' 
1Yor, bir taraf tan da biz 

~~rı buharlı havaya, tıpkı 
~~ar hamamındaymışız 
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da göremez. Fakat birdenbire öyle 
bir baskın yaparlar ki insan şaşı· 
np kalır! Düşmanlan böyl~ 

mahvederler .. Onun için kadınlan 
uyuyormu, gibi bir tarafta yal· 
nız bırakmak ve pusu kurmak li.· 
zımdrr! O \'akit kadının kokusunu 
alan Bada·Badalar bin tilrlU ihti · 
yatla avına yaklaşır. işte o zaman 
yakalanabilirler! 

Filhkika bataklık denilecek de· 
recede koyu bir çamur içind~. ne· 
fes alınamıyacak kadar sıcak ve 
ötesinde berisinde ~u buharından 
sis tabakaları birikmiş olan bu ga· 
rip, müthiş. boğucu ormanda bin 
müşkül~tla bir hayli dolaştı~ımız 
halde hiç kimseye, hiçbir hayvana 
tesadüf etmedik. <Df!T'&nu nr) 
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• YEMEKLER PIŞLNCE 
'(azan : Dr .. ~. A. 

Yediğiniz yemeklerin her 
birinde. gerek besleyici mad. 
delerden, gerek madenlerle vi. 
taminlerden ne kadar bulundu. 
ğunu öğrendiğiniz vakit bun. 
ların hep:si, tabii o gıdaların 
pişmemiş hallerin.dedir. Fakat 
yemeklerden pek azı çiğ ola. 
rak yenilir. Piştikten ıonra 

acaba onların terkibindeki 
maddelerin hepsi kalır nu?. 

Vitaminler için toptan bir 
şey söylemek kabil değildir. 

Kimisi kalır, kimisi hiç kalmaz. Bir de pişirmenin tarzına gö. 
re: Hiç hava almıyacak surette IJlakineli tencerelerde pitirilin. 
ee vitaminlerin çoğu sıcaklığa dayanır. ( 

Buna karşılık, besleyici albUmin ve şekerli madenler ba. 
kımından gıdalarımız.dan bir çoğunun pişerken ne kadar kay. l 
bcttikleri iyi heaap edilmi§tir. Ancak kayıp, sadece su ve yağ 
içinde pişirme tarzında olur. Et, hatta sebze ate§te kızartıhnca 
kayıp pek azalır. Bundan ba~ka, çorbada olduğu gibi etin ve 
sebzenin suyu içilirse kayıp bu suretle telafi edilir. , 

Et, suda, yahut yağda pişince azotlu maddelerinden yliz. 
de 5, fosfordan 50, klordan ve sodyomla potasyomdan 70, 
manyezyomdan 50, kireçten de 30 kaybeder. Bundan dolayı et 

haşlaması yenildiği vakit suyunu da içmek, beslenmek için da. 
ha karlı olur. 

Etin yanında kı§ ve yaz yakışan patates soyulmadan haş. 
lanılırsa kayıp pek az, ehcmmiyetsizdir. Fakat soyulduktan 
sonra başlanılır. Yahut yağda kızartılırsa kayıb ehemmiyet. 
lidir. Hepıi yüzde hesabiyle, şekerden 7, albüminden, 4, fos. 
fordan 10, klor ve sodyomdan 25, potasyom ile manyezyom, 
kireç, çelik ve bakırdan 20. Demek ki patatesi soymadan haş • 
latmak daha hesaplı olur. 
\ 

Havuç ve yerelması gibi kökleri yenilen sebzeler: Şeker. 

den (daima yüzde hcsabilc) 30, albüminden, fosfordan, kireç. 
ten 20 kayıp, klordan 60, sodyomdan 50, potasyomdan 40, man 
yezyomdan 20, çelikten 25, bakırdan 45. 

Uhnanın pişerken kayıbı pek çoktur: Şekerinden 7 5, al. 
biiminden, kirecinden 25, fosfordan 30, klordan 60, sodyom ile 
potasyomdan ve manyezyomdan 50, çelikle bakırdan 20, lah. 
nanın, içi pişirilip suyu içilmez, onun için ucuzluğuyla beraber 
pek te besleyici yemek değildir. 

Taze fasulyede haylice kaybeder: Şekerden 70, albümin • 
den 30, fosforla postasyomdan 60, klor ve manyezyomdan 50, 
kireçle ~elikten 20, bakırdan 66. 

) Pırasa ile soğanr Şekerle potasyom ve manyczyom ma. 
<lenlerinden yan yarıya, albUminden 20, klordan 70 kayıp. Vst 
tarafı. da zaten ne kalır?. 

lspanak piıince daha yavan olur: Şekerinden 60, albümi. 
ninden .5, inuna gençlik verecek manyemyomdan 77 gidince .. 

Sebzelerin en karlısı §Uphesiz salatadır, ;ünkU çiğ yenil. 
diğinden hiç bir gey kaybetmez. Uzerine zeytinyağı konulunca 
terkibindeki yağ eksikliği tamamlanmış ohır. 

Ki Qp nıura hhasları 
çağırıl ıyor 

htnnbul Futbol Ajanlığından: 

1939· 19~0 yılı bölge birincilik 

mlisabakaların:ı iştirak edecekleri· 
ni bildiren klüplcr n~oğıda tayin 
olunan günlerde kur'a çekilişinde 
hazır l111iunmnk üzt·rc birer ınurnh· 

ha~larını 20 ı;ıır~nmhn ve 21 per· 
~cmbc giinlcri aL:şunn tıant 18 ôe 
bölge merkezine ~·ollamaları rlcn 
olunur. 
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na~ı tanı kar~ıda bulunduğu ve o· 
radan karşısını kontrol gayet ko
lay olduğu için nöbetçiye lüzum 
görillmüror. Karakolda yirmi dört 
kişiden on ikisi daima uyanık ve 
,·azifededir. 

- Bu \azirette binaya o kapr 
dan girmek son derece mü.kül o· 

Çarşıunha günü: Beşiktaş Beykoz, 
Fcnerbnhçe, G:ıl:ılasnrny, Hiliıl, Is· 
t:ınbulsııor, .\llınluğ, Sülcymnniyc, 
Topkapı , Vera, 

Perşembe günü: Alemdar, Altın· 
ordu, Anatlolu, Anadoluhisar, Bey
lerbeyi, Beyoğluspor, Denıirspor, 

Eyüp, Fcneryılıırnz, G:ılata gençler, 
(~alala por, Güneş, Kale, Knrngilm· 
rük, Ortaköy, Taksim \'cnl:rıldız, 

Ycııi~işli, Yıldırım, Dnnıtpnşa. 

tabını süzdü ve: 
- Ne o, dedi, şimdi de bana 

na~ihat etmeğe mi kalkıyorsunuz? 
Ben kimseden nasihat almam. ha· 
beriniz olsu11. 

Casus başını önüne eğdi: 
- Size tehlikeyi haber \'ermek 

istemiştim, ikaz için. çünkü .. 1' - 11 -
i Ilı a?!11ın edersiniz ki verece· 
~. ~ıu~atı dikkatle kontrol e· 
~ logru olmıran nokta:ar 

~b,ıa:arı yalnız size ola.:ak· 
-ı:ı h tsız olsun. 

-- Üç devriye var. Bi ·:ıci '.v· lacak. Arka taraftan kapı yok mu? 
rıye zabitler tarafrndan gece saat - Hayır. Çünkü bu bina hu usi 
11 de yapılır. Saat ikide bir dev- maksatlarla yapılmış binalardan· 
riye daha \'ardır. Üçür.cü dewi) c ~hr. 

- Kafi! Siz yalnız suallerime 
cevap vermekle iktifa edin. ;.;e di· 
yorduk. demek binanın karakol 
karşısında olan kapısından başka 
kapısı yok; fakat tabii pencereleri 
\'ardır. llk katta pencere var mı? 
Parmaklıklı mı? l"übetçilere gö· 
rünmeden bu pencerelere yaklaş· 
mak mümkün müdür? 

~ut rand mahzunane bornu· 
~erek 
~1 mmldandı: 

4 ilale5ef öyle. Onun içindir 
~~llliıni olara!~ . 
~rılı onun sözünü ke~ti: 
~\ aşılrJı, uzun sbz!ere lüzı:m 

~·eı· •) a parolayı söyle~ i.:z. 
fla 
tı roıa kdimesi Düa'dır. 
!'ı .. ~ ını? Bu kelimenin ma-

' ~tr?. 
~ il~tscı1l~nd übcr alles cüm 
~ ş b' harnerinden \"ücuda 3~ 
~<l ı:- kelime. onun kıs.ıltıl· 
~ ı .. 
~· . 

t. ı;:ııa. De\ Tiye saatle:'ini 

ise zabit ,·ekillerinden mürekkep Cerms Nobodi sordu: 
tir \ 'C ~afakta. yani bu mevsimde - Oda ne demek? 
altı ile yedi arasında yapılır. -- Hususi maksatlarla yapıl· 

Ayrıca saat 12 ile 3 arasında. mı~ binalar bilhassa hırsızların i· 
.. tekilerden ayrı saatlerde itfaiye çeri girmesine mani olacak terti
devriyesi dola5ır. balı muhte\'i olarak inşa edilir. 

- Pe!<i, tersanenin ~üyük kapı· Birçok tuzakları \'ardır, öyle ki i· 
sından girince casusluk merkezi ;c"İ girmcğe cürct edecek adamın 
ne tarafa düşer? jı~rı çıkamıyacağı muhakkaktır. 

Fon Brand mutiane ce\·ap ver· J)•ı sebeble şimdiye kadar k:mse 
mekte devam etti: içeri girmeğe te~ebbüs etmek çıl· 

- Kapıdan girince hemen sağ· ;mlı;-•mı &:.>stermemiştir . 
da büyük bir binanın :,i, inci ve i· 1 Fon Brand dudaklarında şey· 
kinci katlarında ... Bina. muha· · ~a,i bir gülümse""'"' ile ila,·e etti. 
fızlarmın bulundukları binanın -- Bu itibarla teşebbü. ünüzden 
tam karşısındadır. "?V"eı iyice dü~ünmcnizi t:wsiyc e· 

-· Ya nöbetçiler? !erim. 
- - Nöbetçi yoktur. Karakol bi· Ccyms Nolxxli. hiddetle muha· 

Fon Brand başını salladı: 
- Hayır. llk katta pencere yok· 

tur. Daha doğrusu vardır ama bi· 
nanm dışına değil ortadaki a\'lu· 
suna açılır. Diğer pcncere!er de 
pdrmakhklıdır ve geceleri bu par 
makhklara yüksek tansiyonlu elek 
trik cereyanı verilir. Bu scbeble 
pencerelerden r.irme.k pek mü5kül 
hatta im~Ansızdır. 

üstelik. bu kafi değilmiş gibi 
parmaklıklardan sonra pencere· 
.erın içine ince çelik levhalar ko· 
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Kadın bir mana mı yoksa 

bir muamnia mıdır ? 
(Dünkü sayımızdan devam) beliren bir gölge idim. Şimdi git· 
Suçsuz ıztırap çektiğim azmı§ tin. Fakat benim benliğimi de alıp 

gibi bir de bu mektubu alınca ne götürdün. 
kadar ağladığımı bilmezsiniz .. Şimdi sanki yapyan yarım vÜ· 

Ona hiç cevap vermek isteme.. eudümle ademe doğru aüıriikleni· 
mııtim. Fakat nihayet şunu yaı. yorum. 
dım: Ah Feriha ıen, ıen... Benim 

Feriha, son duygum, aen teaellim. son Ü· 

Mektubunu alclım. Çok hazin • müdim ve aon ııığımclın. 
'yazmııım. Fakat bana inatcılık Benim ıevgimi. aıkımdaki kuv· 
iınat ediyorsun. insaf eL Bu ke· veti anlamadın. Sevgimde.ki derin 
lime hangimize raci Elini vicda· manayı kavrayamadın 'Ye nihayet 
nma koy, vereceğin hükme razı· gittin Ben artık kime ve niye ya§ı 
yım. Benim en ufak yalvan,lanmı yorum, Hiç. bir hiç, değil mi? ıim 
kabul etmeyen ve yahut mevzuu di zambak kadar beyaz, güzel 
değiıtirerek. diiymamıt gibi, dav· yüzünü her yerde anyonun. 
ranan sen dcğilmiydin? Seni öyle Bugün yaşamıyan ben, yann 
seviyor ve ıimdi öyle özlüyorum da yaşarım, diyebilir miyim? Bu· 
ki ... Bunu seni kaybettikten aon· nu bana niçin soruyorsunuz? Bu· 
ra daha iyi anladım. Bak Feriha gün de, yarın da, yaşaıruık ve ya
gökte yıldızltt'ay ve güne§ oldu şatmak senin elinde değil mi? :Fe· 
ğuna eminsin <!eğil mi? Bunlann riha! 
varlığından şüphe yok değil 

0

mi? Senin için dünkü bir hatıra de
Bir de bunlann yıkıldığını, yere miyeceğim Feriha asla... Yalnız 

düttüğünü tasavvur et. işte sen daima ve her zaman, her dakika 
den aynlmak işte aenden ayrılmak yaşıyan, benim olmıyan bir hatı
ta böyle oldu. Şimcli deli ve bir ra diyeceğim. Yarın ya~ıyacağımı 
ıeraeri ıibi yaşıyorum. ' bilmediğim için yarının da dün o· 

Artık hiç bir ıeyden zavk almı· lacağını dUşürunUyonun. Sen, sen· 
yorum. lşlrim .efe bitkin, kafam siz kendime alı~mağa gidiyorum, 

gibi durdu. Bana ilham vtten ıen- diyorsun. Ne mutlu sana! Demek 
din. Sen bana kuvvettin. Ben se.. alışmağa muktedirsin, kendini te

nin varlığında. ıtıklannın altında selliye kadirsin. Ben buna da muk 

CSPOR:!·-ı -·--·---···-··--... 
Arasıra 

ıS fEDiGiMiZ 

tedir değilim. ümitsizlik, çaresiz· 
lik içinde senin için zehimfilc göz 
yaşları döküyorum. ~unlara inan 
Feriha! Şimdi borım bükük bir 
öksüz gibi melul ve perişan kal· 

1 dım. Bunun böyle olacağını boy· 
num bükük olarak yüzüne baktı· 

K d · K b 1 ğım o zamanlar anlamıyordun? 
Yazan: a rı aya a Hani (evet)lerini hatırlıyor, bili· 

l'akın..ta ilk m~lan ba~lryu.ak. yor musun ... Onları herkes sbf "', 
Bir çok hcyc('aıılr müsabakalar , .e ama senin gibi değil, demiştım. •> 
bir t-0kda hoı;~ dö,·üı:l~rl seyre- zaman bana gülmüş, bunları 1,ı:c 
dr('eğiz. Heyecanlı m~lar pek na- esirgemek istemiştin. 
dir oluyor. Fakat boroı dö\·li~tc. 

rf kad 1 t k • ..ı '·- Feriha, ne olur, gel! Seni g:k-ne o ar a ı~ ı .u; ıu&\'ga.sız, 

~üriiltüsih: bir mat bizo ı;ayrita- mck için ne kadar ıstırcıb çektığı· 
mi gör. İstersen son defa olsun. bli geliyor. Bu ezeli derdin öniinc 

nasıl getmeli? ~ördük ki ne mu· 
\ 'akkat ,.e ncıle ebedi bsykotlar 

bu dc·rdo uaç olmuyor. l\le!'>ele gö· 
ründil~ gibi ba.,ıt değildir. Saha.
ya çıkan ;)innl lkJ genç koca bir 
Türk gençliğini temsil ediyor de
mektir. Oezalar ı;lddctll olmalı, 

hattR. hidJse çıkaran oyuncunun 
men~np olduğa kulübü ~crl bir ka· 
rarla kapatmakta tereddüt bile et
memelidir. Memleket meselesi 
mc' zubahsolunca her hangi bir 
kulübün varlığı ile yokluğa musa

'idJr. 
Seclyru.I ,düşiik bir sport'uya kıy-

mc-t \'eren bir kulüp derh:ıl ka· 
patıtmalıdır. Haklld gençlik, mcm· 
lekd gençtlği bunu istiyor. 

Kadri Kayabal 

Fakat gel. Kimsesiz kalbimi, ooş 
muhitimi doldur. Sana Allahaıs· 

marladık demiyec~ğim ve seni has 
retle bekliyorum, bunu ve beni u· 
nutma!,, 

Üç gün sonra yazıhaneye geldi. 
Onu görür görmez sevincimden ve 
heyecanımdan ölüyordum. Ona 
sarılmak istedim. Ellerim kalktı, 

fakat gene boşluğa düştü. Acıları· 
mı, hasretlerimi söyledim, serze
nişlerde bulundum. Bana verdiği 
cevapta, mahrumiyet ve rstırabm 
insanların ruhlarım yükselten bir 
funil olduğunu anlatıyordu. Bil· 
mem böylece. ne kadar konuşmu~r 
tuk. O esnada telefon çaldı. Ben 
işlerimle uğrasınağa başladım. 

( Dutfcıı sayfayı çeviriniz) 

nulmu~tur. Bunları kesm~ için kalmadan bahsettiğiniz merkezin 
.ı nak fileti J·ulJanmaktan b<ışka · ~nim için hiçbir sım kalmıyacak 

1re yoktur. tır. 

Fon Brand, Kieldeki casus teş· Daha ı \'ar: Fon Salzmanı Dub· 
.ıl&tı merkezinin binasını böyle line kadar getireceğim ve hücre 

tarif etmekle Ceyms Noobdinin • arkadaşı daha s..>nra da pranga 
cesaretini kırmak istemi;ti. Onun arkada~ı olarak şizin yanınıza ko· 
şöyle bir mukabclcsile karşılaşınca yaçağım. Çünkü o da sizin gibi 
~aşırdı: ömrünUn mütebaki senelerini 

- Yok c.anım! Neden 42 lik bir pranga mahklımu olarak geçire-
' demiyo ·stmuz? cck. 

Gülerek ilave etti: Nobodi, bunu söyledikten sonra, 
- Biraz kimya ,.e fizik bi!en \'e fon Brandı, korku ve dehset için· 

çevik de olan on be~ ya~ında bir de bırakarak çıkıp gitti. 
çocuğun bile bu saydığınız engel· VI 
!eri on da'<ika içinde yeneceğini Gece olmu~tu. Saat anu, sonra 
bilmiyecck kadar modern tekniğin on biri çaldı . 
cahili misiniz? Dublin kalesinin koridorlarında 

Fon Brandın gözleri falta~ı gibi bir devriye dolaştı. De\'rirenin 
açıldı. Hiddetle şöylendi: başında, bir elinde fener, ötekinde 

- Fon Salzman öyle söylemiyor bir anahtar destesi ta~yan bir gar 
n.ma ... Ona göre Kiel teril:-e.;indc· diyan yürüyordu. 
'<i bahriye casus t~kilfitı merkezi· Kalede nöbet değiştirme saati 
'le bir yahancmm girmesi imkan :!lmişti. 
haricindedir. Devriye bazan duruyor. onbaşı 

Nobodi esrariı bir gülümseme i· tarafından yavaş sesle YCrilen e· 
le: mir üzerine askerlePden biri sır:t· 

- Öyle mi? dedi. Ben ona bu· dan aynltyor, nöbeti bittn arka 
nun aksini jc;bat deceğim. Sizinle dasının yerini alıyordu. 
bahse girmeğe hazırım: Bir aya (Devan11 ı•ar J 
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SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

No. 28 Tel.43849 

l••••••••••••,...Nişantaşında eski Feyziye wsı: c 

Y ahlı 
Y altsız Işık Lisesi Kız 

Erkek 
.Memleketimızın en eskı hususı ııscsıdır. Ana, ılk, orta ve ııse ıasımları vardır. Kaydiçin her 
gün mektebe müracaat edilebilir 1stiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 

··= 

ENGLISH HIGH SCHOOL 
Mektebi Erkek 

Ni§antaş - T elefon: 41078 
Kayıt muamelesi başlamıştır. Cumartesi ve pazardan 

maada her gün saat l O dan 12 ye kadar idareye müracaat 
olunabilir. 

·-----------·-----istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

l
r ,nrıık llrkırn• --,ı 

Dr. Ahmeı Akkoyuniu 
l'aksıw • l'alınıhane Palas No. 4 

Pazardıın maada her gü n 
•ı:ıat 1 :-ı den sonra. l'elf'fıın tlll:!i ---------

................... 
:c) oğlundn llAKI:H ııı"ğaz.ı: •• n 

.n h:.n ıcı lngiliz ve l~ransıı ku

ııaslarındıın mıımul TRE. 'C • 
,\.QTI.Afl. ·~nhnnlinler. Pallolar, 

rüvctlcr, Spor ,,·e fa'ltezi kos.. 

·imler, Pıırde üler, her ~ erdrn 

n·ı~:ııı şartlar ve urur. fi~·atlnrla 

ı •l .:ıklaı lı r. Çeşiller bozulma

lnn znel ihtirnrınııı B.\ KEH 
•1111ğı.ıznlarınıl ıın ırınin cdjni?. 

GOZ HEKl~ll 

Murad Rami Aydın 
Paza rdan ba$kl her gün 5aat :! 

ya kadar Tak~im • T alimhane Url: 
ııı 11 tıınıı n !\o. ı o. fcl'llrın 11 ;,;.:l 

19 J;:l LÜJ, - J939 

GENERAL ELECTRI 
MAGAZASI 

1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek 
talebe kaydına devam olunmaktadır. 

:\lnrmara (}ı.;~ü lfalıri K. sııtın alma Kom isyonundan , 

2 - !steyenlcre kayıt şartlarını bildiren tarifname gön. 
derilir. 

Adres: Şehzacıcbnşı polıs k, rakolu arkası Telefon: 2258 ı 

lstanbul T eleton ıVlüdürlüğünden: 
100 adet 9 • o. lı rı 'j, 100 adet 9 •• o. lı fış içi il \ 1 d.ı,, 11)00 aılel ha

nıri Hşıa, 1000 ndet maksiıne için sigortn, 500 nılct mnk ime için erkek 
kömur, &00 ndel mak ime için clisi kumıir, 20 :ırlct rııcımırc makine i 
için ahize kap:ığı, 20 :ıdet memure ın:ıkincsi ıçin ağızlık jOO atlet ıeıcron 
n~ızlıgı, 250 ııdet telefon ahize k:ıp:ığı 'c 250 :ıdcl konfüıııı; ıl(ir :! Mf. a
çık ek füme urelıle nıuha~ a cdılccektır. 

l\luh::ımmcn bedel l 189 YC ilk teminat 90 lır:ı olup cksıllıııesi 25-!J-
939 rınznrtesl günü :ıal 15 de miıdurluk hinasıncl.ıl.i s:ıtırrnlın.ı kom is) o
nunda ~ apılncnğındnn istcl,lilcrin mm akkııl teınııınt mı:ıklııız 'e kanuni 
'esıkalarilc mtı:ı) :\Cn gün .., c s:ıntte kom is) oırn ııiıirncnnllıırı. 

S:ırlırnnıe \C n ınııınt 1 ri h r ıııı le\ ı:r.ırıı ·ıınrlıı;ıiıııizdc ~ıirıılc•lıili-. 

lliOilil 

Devlet 
Umum 

Denizyollar ı 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlar' 

ADALAR TARIFE~ ı 
Adııl r . 'ı:ıılu • ı h.ıllındıı :ııı c) lul !lJ!J ç.ıı ş. ııılı.ı gunundl·ıı 
itibaren yeni larıfrniıı taıl.ıikinc haşlan.ıcnklır. Bu l:ırıhten ilıharen <le 
h.tipruden H.ı) clarp,ışa) a s:ıat 8 ou dr. k,ılkan posla 8.1 O da kalkııcaktır. 

(i410) 

l\Iasamm üzerinde bulunan \ dmlar ne muamma mahltıklar! 
(Renk iz ıstırab) ı aldı \e okudu. Hayatımda en derın hatıralar 

Okudukça erkeklerin 'cfa ızlığm· bırakan bu genç kadınla o gün 'e 
dan bahsetti. Sonra hatıra defte· onu. bcnı gör<.lu~unden daha çok 
rimi i:stedi. Bundakı ,·ecizelerı o· ıçimdc du) arl,cn C\ dim 'e kokla· 
kudu. Bazı cümlelerin çok hı~li dım. 

yazıldığın ı anlatıyor \e bu arada \ olda gelırken, soz ara ında ba-
bir çok sua.ler soru~o -ı.ı .. a na: 
ustu. Ruhn hiçbir sırrı yo'•tur 

ki hareketler onu ifşa etme in, 
derler. Ben kendisine baktığım za· 
man onu o kadar da gın 'e dt - l 

celi buldum ki, adeta beni gormu· 
) ordu. Onu .JOylece e~ re dal:!ım. 
Sonra yerimden kalktım. Yanına 

ıttim. !~ilerini ellerimin · · al-
dım. Dudaklarım, dudaklanna 
:icğdi. Bu ilk bu!lemdi. O. derin, 
-!erin yüzüme baktr. Anlıyordum 

Cahil artık bana c:.iz dcğıl, 

sen dıye hitap et! Çunl,u ben se· 
ninim, enin \arl(ın.ı ) a ı)an hir 
ka.:lımm, dıyoı d 'lnu ş·m:ıı e ki· 
,ınrl n daha çok se' d g mi anlamı -
tım .. Bo) lece eneler geç.ti. Fakat 
ne yazık ki "lp "'1"rdh nle Jüli)e· 
tin pencere i'1e tırmaı an Homro 
ah ne olurdu. hep o:-ad~ kal a, bu 
m"rdh enden mme C\ di .. Bu da bö) 
le oldu .. ~aadet karlar nankbr rr 

·ı onun ölmi)cn dıınva ında ben \ar? .. 
m'tlerinden yaratılmış bir varlık 

Anını 11tö\•k 
C l't d • nada11dokc11 

SON t m. Yarabbi, <lcdim, Bu ka-

TELEFON: (3438) 
ıı.mırın en modern, en temiz ve en muntazam aıle 

yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur . 

Banyolu , kaloriferli, müteaddit firışulı old:..ğ~ gı. 

oı nefis yemekler veren lokantayı, pasta haneyi, ve kL 

~aathaneyi havidir . 

~ , 
) lstanbul Belediyesi ilanlar 
tık l\lulı:ıııııııen 

trıııirıal he deli 
n,n'..! 981,50 

lıJ2 , l I ı :rn ı ,75 
331 !ll .j ı2:-ı,75 

:JS,'..!5 510,00 

:.!S:J.88 3i8:;,ııo 

4R,I 1 lill,llJ 

J ı.ıseki h.ıstanesine 93() mali ;) ılı için nlınacak 5 
l .. ılcm Ve' ni :ıınpııl 
lıf.ıhe~c nlınncıık 21 k.ıkm ııı.ıl1.cmc 
tır.ıi)e :ııııir \C efı:ıdı için ) a .. ılırıl.ıc:ık 113 çıft 
çizme ile :-ı:; çift fotin 
Fl'ril,ô\' Tiırk meznrlı~ı ih:ıt:ı ıll\aı ı ın~u.ıl ı için 
alın ıC"nk liO i\13. 'l'oş 
K:ır:ıa~.ıç ıııiirsse,alı rııcınm ini sıhlıı~ c ,.c f!'1111İH'

si ile ınu,l::ıhıl<'rııinınc ':ıptırılac· ık rlbise, k,ısl,ı•ı, 1 

gömlek vesaire 
t',kilıl:ır ilfui)c ı;ı:ırajırıııı clektrık ıc,ıs:ıtıııın ~np 

lırılııı:ısı 

\lııh.ıııııııcn lıc·dcllc·rı ile ilk ırıııin:ıl rııikt.ırl:ırı yul .. ırtl.ı ).ızılı ışlc•r 
:ı\ rı "rı :ıçık cksillnt<'\C konıılınııslıır. lh:ıle 2-tO.!l:ı~ J>.ız ırko;i ~iıııu 
s ı.ıı ı ı tc• d ıiıııi en u ı ·n I • 'ı ııl.ıı .ıktır. SJrlıı.ııııd r 7. tlııl H' ııı ı ı ıı · 
l.tl lllllıllll (11g11 k ı)cllllll le g{inıll'hllıl'. I' ılı pi rİl1 ti!, lı•ıııİn II ili ı\lııız \ C· 

'·' ııu:l,tııııl ıı ı ile ıhalc gııııu 11111:1\ \Cll s:ı ıllc ıl ıırııi c•ııcu ı •rı 1 • lıııhııı
ııı ıt ın (i:J:rnı 

·s ~anbul l eleton Mütür i üğüntlen: 
ioıl kilo sır k.ıl.ı~· :ı..-ık l'ksillrııe sıırelil<' ıııiılı:ı):ıa c clilr.l'C'ktir. \lıı

lı. ınııırıı lıcclcl J!l:.!5 \'C ilk tenıiıı:ıl 1 l :i Jir.ı oluıı ek<;iltııl<'<>İ 2:i-!l 939 p:ı-
1..11 irsi ııiiıııi <;:ı:ıt l :i.31) ıl ıniiıliiı liik lıinnsınıl:ıl,i s:ılın:ılın ı .o nİs}oıııııı· 
ılı yıpıl 11· ı~ııııl ın islı·'.lilr.rııı 11111\nkk:ıl ll•rııirı:ıl ın:ıklııı:r. \l' J,:,ıımııi \ı•· 
<; ı knlnrlle rnıı::ı\'\'r.ıt ~ıin ve s:ı.ıtlc korııis~oııa ıniir.ıc:ı.ıllııı ı • 

Sarlıı.ııııesi lıergün Jc, :ızım :ımirlijiiıııiıdc güriılclıilir (607~ı) 

Cin ı kilo::ıu Tahmini fiyatı 
kuruş s~ 

\ uıat . 121.000 5 25 . . . fiti 
ı - Kara birliklerınde mevcut havyanatın senclık ıhtıyaçlıı r 

kll. 
ru' 'ı miktarı yazııı yulaf kapalı zarf uc:ulile 5atın almac.a ıırr-: 

2 - Eksiltmeı:.ı 20 eyliil 939 !;'arşamba günü saat 16 da •t 

tersane kapı ındaki komı<:.yon binasında yapılacaktır. Bu işe 91 

name bedelsiz olarak l(omisyondan c:.lınabilır. ıJ 
3 - Eksiltme>'e iştırak ede:?k isteklilerin 2490 ayılı kanıırı,25 

tedıği bu işle alakadar olduklarını gö 'Nen 'esi1
-- 1rını \'e (4~8 ,-e 

ralık ilk teminatlarile birlikte tc!dil mektuplarını muayyen gı.ı~t 
atten tam bir saat evveline kadar komis}~on başkanlığına ,.e 

(6958) 
* * * ~ 

1 - Tııhmin edilc.-n bedeli (10. OOO)lira olıın Dz. ~eni c~ıı\rı 
lllC\ cul kesif 'c fenni ş:ırtnnıncsi ıııurihincc t:ıınır.ılı 5 lıirinrılt' 11 • k ·ıı . yaP' hırilıine ra tlı~un pcrşemhc ~uıııı sa ıl 11 rle açık c sı me'.'öı ı,ıoll 

'.! - i lk ıcıııln:ıtı (ijQ) lırıı olup keşfi Ye şnrln:ıme~i her 
mi \ond:ın alın:ıhılir. 

:ı - 1 teklılerin 24!10 sn) ılı kanunun tarıfatı duhilincle 
\C ııiklc hirlikle belli sun ,.c s:ıntıc 1\ ı ınıp:ışacla bulunan 

ıııiirncuatları. (i40:i) 

Marmara Usı:aibahri S. Alma Komisyonuncla11 

- Bulgur ilanı -
1 - Komut:ırılık k.ırn eılcrının scn<'lık ıhli).ıçl ırıntl.ın (iO ç~ r 

hıılgıırıın 14·!1·939 gıınıındc- '.ıpıl.ııı k:ıp.ılı zarf ı·ksillnıesiıııle h•11111 
Jıp zııhıır ctıııcıııişlir. Ycııiılı•n kap:ılı z.ırf mıılılc l'ksıllme\C kO 

hır. ttıı 1 
'.! - Eksiltmesi ~ı lıirıııcılrşrin !l.l'.l perşembe s111111 o;,ı.ıt lG 

ıe tcrsıınc knpı'iııtd.ıl,ı koınl'>~on lıin.ı<>ınd.ı \,ıpıl.ıc:ıktır. 1ı. 1 
:~ - llıılgunın bir kilo unun ı.ıhınını fı):ılı U kıır115 oluP 

1 

n.ılı G30 lir.11lır. 1 tı• 
4 Bıı ise aıl s.ırlrırnıe lı ıklsız olJr:ık koınısyond.ııı :ılıJ\ 11 11 • uı 
;, ı:k<>illıııc'e istir.ı\ cd Cl ı, isleklıl riıı 2rno sn ılı kıtı• •· 1 

. I" 
rifalı H·çhılc, lııı ışle :ıl."ı\ ıl r ol lııl,l.ırıııı göslcrır tırarel '~; 111 1' 
\Uk.ırda \,17.ılı ilk lemin ıll ırılt• lı ı I .ıc 1 nzıın rılccrklcrı tcklı 111 ı•1 
J.ırıııı ınu.Q 'eıı gün 'c sa ılle ı.ı ıı lııı s.ı:ıt e\ 'elıııc kod.ır '-
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