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Bitlerin nutku hiç birşey değiştirmedi 

il 

1 
il 

r.. 
Ruzveltin riyasetindeki kongre: 

J3pnnyamn, diğer devletlerle birlikte, 
demokrasiler aleyhinde hasmane bir 
vaziyet aldıkları netices;ne varırsa 
s;lah ambargosunun kaldırılmasından 
daha mühim kaiarlar alacak 

Ruzvelt mesajını yarın 
bizzat söyliyecek 2407 

no nia 
tonluk nosııta 

tayfala.nndıuı 

ingtll:r. 

biri 

il 

gt>misini T'oı1elô:r. açıldıırmtla 

tarufınıl:m kazadan kurtulduktan 
güvertC':..lnden alınmıştır. 

bahran t:ıhtt'lb:ılılr. - Bu Teslm 
sonra, bir Nor\'e~ gnz gcnıislnln 

Alman yada 41 yaşından yukarı olanlar-da 

Silô.h altında 
dC.adiselecin Japonya 

gittikçe artıyor · 

Amerika -" -- ~ _ ___, 

~ti 
. Garp -cephesinde 
ılk büyük taarruzlar 

Almanlardan 
gelecektir 

Yazan: HASAN KUMÇA Yl 
lli tıerin l>anzlgdc söylediği nu

tuı. umumi \'nziycttc biiyük bir 
deği lkllk olmı~ acağmı ı;fü .. terdi. 
1larb dcnun edecektir. Vnkıii Al. 
illan de,·ıet reisi nutkunıla İngll
~erc , .e I•'nı.nsııya karşı nı,:ık de
ğil, kapalı bir sulh tcldlfi ynııı
~·or, l~akat bu tf'klifin kulıul edi
leccbrinc l\cndisinde bir knnaat 
hQJunınadığı yine öılnindcn un. 
lt.şılı~ or. 

l litıer sulh ümidi olmadığı için 
tebı11ı1 yoluna gidiyor. Almnııynyı 
11eneıercc sürecek bir luırble bu
ltaıtarak mağlüb etmek i ... tiycn 

...,. (De\'amı 4 ünUC'de) 
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1 Yarın 
~ HABER 
! ı.kuyucularma 3 renk-

l mükemmel bir or ta 
.\vrupa haritası hedi
l->e edecektir 
lialcik i okuyucularının geçen 
Seferki müşkül vaziyete düf. 
lrıeınclerini ve bu hnr"tayı 

~ tedarik e:lcbilmclcrini düşü. 
~ t\en H ABER, okuyucularının ~ 
~ ~RÜnden hazırlıklı bulunma. 5 
~ ilrını rica eder. ,. 

~~l 

Polonyada Alman - Sovyet hududunu tayin eden 
Gerginlik 

Bir Rus - Alman 
Japon gazeteleri: 

Amerika siyasetinı 
komisyonu toplandı değ!ştirmezse 

Yeni hudul Şarki Prusyadan Macar h~y~tı. ~enfaatle 
hududuna inecekmiş rımızı mudafaaya 

Vaşington 20 - Bugün Beyaz Sarayda toplanacak olan konferan· 
sa pek büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Bu konferansa Cumhur· 
reLi Huz,·e-Jt rıra~et edecek ve .Amerika Cumhurrebliğine Huzvelte 
karşı namzetliklerini koymuş iki zatla siyasi partilerin müme· :.illeri 
iştirak edecektir. Konferansta Avrupanın bugünkü \'aziycti ,.e bu va· 
ziyete karşı Amerikanın takip edeceği yol tetkik e:lilecektir. Konuş· 
ma!arda şayet Husyanın. Japonya ile totaliter devletlerle birlikte 
garp demokrac;ilerine karşı hasmane hareket ettikleri neticesine varı
lırsa alınacak kararlar ve tedbirler silah ambargosunun kaldırılma· 

~ından daha mühim \'C daha şümullü olacaktır ki. Amerikan gazete
leri bilhssa bunu tebarüz ettirmektedirler. 

Cumhurreisi Huzveltin katibi E.ır! c ele, Cumhurreisinin kotı~rc 
(Deyamı 4 Ürıl'İirie) 

nosnin Jn~ilı gemi,.,i torııillc:ı

dil\kn !'.Onra •.• Bu rC',.,İm ele k:ı

zndan kurtulnn bir tayfa tarafın. 
<~J•i :ılııımı~tır. 

mecbur kalacağız 
Diyorlar 

Tokyo, 19 (A. A.) - Bugünkil 
bütUn Japon gazeteleri Japonya 
ile Amerika arasındaki münase
beUerden bahsetmektedir. 

ltcsmi Japon mahnfilinin mü

taleasına göre, bu münasebetler 
hiç de nikbinlik verecek mahiyet
te değildir. 

Matbuat Amer:kanm Japonya
ya karşı aldığı vaziyetin hasma
nc olduğunu yazarak §U izaha. 
tı vermektedir: 

Amerika uzak şarktaki yeni 
vaziyeti tanımamakta \'e Çindcki 
hak ve menfaatlerini 9 dC\·iet mu 
ahedesi esası üzerine müdafaa 
etmekte Lsrar ediyor. Amerika 
şimdiye kadar Çindeki menfaat
lerinin znrar glirdüğli iddiasile 
600 hadiseyi protesto etmiştir. 

Avrupa harbinin ha!'1ından beri 
· ki İngiliz ve Fransız nüfuzu ge
rilemiş olduğunC::an - Amerika 
Çindeki faaliyetini bir kat daha 
arttırdı. Üylc ki Japonya ile A. 
mcrika arasındaki gerginlik art
mıştır. 

Assahl Şimbun gazetesi, Ame
rikanın girmiş nlıluğu muazzam 
d«:ııiz tcslihntı programının Ja

( Devamı 4 ünciide) 

Parti Meclis Grupunda - -
Hariciye Vekili 

lngiltere ile nihai 
muahede 

· görüşmelerinin 
Memnuniyet vencı bir şekilde 

ilerledığinı bildirdi 
Hariciye Vekili Moskova seyahati 
için bu sabah şehrimize gelmedi 

Ankara, J!) ( ı\. . A.) C. il. P:ırti
ı.i Meclis ~ruııu bu~iin 19-!J.1!)39 

ö~ledcn sonrn saat 15 ıle rl'io.; , ·e
kili Sc·~ lmıı nwlıu-.u H ilmi liranın 

ri\'n:.~1 inılc ı.,ıılaııdı. 

İ ll• dl'f:ı s1i1. alan llarieiyc• Ye. 
kili ~lilnii ~arııru;::tıı, ~un hnftn-
11 111 sirn!'iİ rnzi~ etini hilılirnıi~, hu 
meyaıula lngilt<'rc , .e Fnınsn il<' 
miizakerc <'clilmektc Qlan nihai 
mımht•denirı ~iirii.,mrlc•ı·i şa~ anı 

nwmnuniyl't lıir 1nrzda ilcrll'nıiş 

ıılclu;uııu anlntıııı-,, hıı giiıılerdc 

:rnııaca*• Moslrn\ n zi~ :ırcti hak
l•mda tln nıaliınınt 'nıni~ \'e \'l'• 
ldlin be~ ~matı ~rııımn umumi ta .... 
\'İhine iktiran t.•hııi~llr. 

Bundan sonra. büt'!;c cndimeni 
rl'i-.i ı .. ııart:ı ınrlıu"u !\fiH\erTf'm 
Pr1"al ö:r. alarak dünl.ii nwclis 

r uzname::.ine duhilkcıı cnriimen 

namına kendi yaııtığı ·teklif ile 
gelecek cel eye tehir edilmiş olan 
' c B üyük lıllllet Mecli l binasın. 
da bir sığınak lıı"a ı l!:in bu.5ka 
bir 'tahsisattan münakale icrası-

e\\ el ımrHılc nıii:rnl>ere eililmesl 
ınak ... uılilc ft'hiri istenilmiş oldu
ğunu anlatnıı-, \·e bu b3bdıı cerc· 
ynn f'ılcn miiznkerc 
~iıııılilil\ ııwl'l i ... binıı..o.;ınıla ('ığınak 

yaııılnıu..,ı için nıiinaluıle ynııılnın
nı:t"ı lmrarln~tırılmıştır. 

<lrıııı rıızname,.,inde d:ılıll diğer 

il.i t:ıl.rirdrn Manı,.,a mebusu Re. 
fil.; lncı·'nin bubrünün lcaplannu 
göre ldar('d~ bazı tedbirler alın

ması ha klundakl ·~timollü t e klifi
nin il:ıh:ı cn·ct grup 1da.rc 1ıcye
tinrc t<>~kil edilecek bir konls-

(DoYamı 4 iin<"üde) 
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1 iPasif korunma için bir :nükelJ 
i lefiyet konulamaz mı? 

He1ber 
' ' 

"! 

~Me.·1Jt'/Jkm/i&,lfm- l ·iuabe~ 

ı 

AK8AM POSTASI 

Anbardan İngiliz gemileri ihtikar io-:1':'~~{S~..:!ı!. 
Konşimentoları munta- M l k ,_;::· ıs.:;: "~lefo'--:u~ :~, ...... 

Yazan ; M. OALKILI ~ 
500 kilo afyon çalınmış 

Toprak mahsulleri ofisi anbarın 
dan 500 kilo afyon çalınmıştır. 

Po5ta memuru Talat ile an bar kii. · 
tibi Faik, amele başı N'usret, de· 
po muhafızı Fahri, bu işle alaka
sı görülerek adliyeye verilmi~ler

dir. Bunlardan Tala t, Faik \'e 

arangoz u eır.yası .. · ~ ~ zam olmayan malları ~ ld•r11 • : 24370 

l 
Üzerinde de var ll•n • • : ~ 

Görülüyor ki müdafaasız \'C açık tehirlerde sivil halk ta 
bombardıman ediliyor. Esaaen harp oldukça, kızı~maHna 
ve ölesiye çarpıtılmamasına pek imkan da yoktur • 

müsadere ediyor ar ;•••••••••••t••••• •• •ı Ticaret odası ve iktısat müdür • ABONE $AATL..ARI 1 

O halde?. 
O halde, hava taarruzlnnna kar§ı korunmayı asgari değil, 

azami bir kadroda almak lazım gelmez mi?. 
Nusret dördüncü sorgu hakimliği 
tarafından tevkif edilmişlerdir. 

Diğerleri serbe t bırakılmıştır. 

İngiliz hükumetinin Almanya· 
ya mal gönderilmemesi için bü· 
tün bitaraf devletlere ve bu arada 
memleketimize de abloka ilan et
mesi üzerine şehrimizdeki 1ngi· 
liz ticaret odasına bazı malümat 
gelmiştir. Ecnebi memleketlere 
gondcrilecek ihracat eşyasının 

gideceği memleket ile hangi mü· 
e:ısese veya şahsa gönderildığ· 
konşimentolarında yazılacaktır. 

Nama muharrer mallar gideceğı 

Şehirlerine büyül< sığınaklar İn§ası İçin milyonlar sarfe_ 
debilen Avrupa de\•letlerini bizim örnek almamız icap etmez. 

Bir ciheti soralım: Bir hava korunması mükellefiyeti, bir 
yol yapma mükellefiyetinden daha mı ehemmiyetsizdir?. ---c>-

İnce kepeğin ihracına 

müsaade edilecek mi? 
Acaba bizde bir pasif hava korunma mükellefiyeti 

konulamaz mı?. 
Şehirlerimiz, semtlere nynlarak muayyen ya§la vatan. 

daılar ve bütün mektep talebeleri mütehassıs askeri heyetlerin 
tayin edeceği yerlere sığınaklar kazmağa ve inşaat için filen 
çalıımıya mükellef tutulamazlar mı? 

Değirmenciler Baş\'ekalete \'e ti- yerlerden Almanyaya ~evkedilebi· 
caret vekfıletine müracaat ederek leceğinden Akdenizde Jngilizle? 
ince !\iık~t denilen ve yalnız do· tarafından müsadere edilmek teh· 
muz yemi olarak kullanılan ke- like-,indedir. Verilen malumata 

Zannederiz, her vatanda! kendi canı ve milli 
için bunu seve seve yapacakbr. 

tehlike peğin ihracına mü aade edilme· gorc. İngiliz fik u Akdeniıde 
sini istemişlerdır. Dahılde hay· ıkı bir kontrole haslamış. birçok 

Belediyeler de yalnız lazım olan aletleri satın 
mecbur tutulabilir • 

al mı ya \·anların yiyeceği olan kepek ka· rnpurları yakahyarak Malta \'e 
im cinstir. Ve e:.asen bunlar ha Port _ Said limanlarına götür
rice gönderilmemektedır. Ince ke· mü~tür. Bunlardan kon~imentola
pek ihracatına müsaade edileceğı n muntazam olan mallar serbest 
umulmaktadır. Böylelikle un fi- bırakılmış, diğerleri milsa~ere e· 
yatlarının tekrar ucuzlaması te· dilmiştir. 

Bu suretle bir millet hayatında saniye demek olan kısa 

bir hamleyle. yıldırım ıüratiyle bütün şehirlerimiz emniyete 
gİrmİ§ olacaklardır. : ________ , ___ ............................................... . i 

VAK.İT 

Asım Us, bugünkü yazısında 

şimalde başlıyan harbin Balkan
lara sirayet edip etmiyeceğini tet· 
kik ederek bazı meçhQllerin mey
dana çıktığını söylü}·or: 

Almanya, Karadenize inmek 
imkanı kalmadığı için "şarka doğ 
ru akış,, emelinden vaz mı geç
mistir? -

Italya askeri ittifaka rağmen 

feda edilerek Triyesteye mi dönü
lecektir. 
Yugoı:lavya Rusya ile anlaşmak 

niyetinde midir. 

Bunları zamanla anlıyacağımızı 
si)ylıycn muharrir Balkan devlet· 
lerinin menfaatlerini tanzim için 
toplanmalarının elzem olduğunu 
kaydediyor. 

Lit'lanya 
Bazı ihtiyatları yeniden silah 

altına alıyor 

Kaunas, 19 (A.A.) - Yarı 

resmi Lietuvos Aidas gazetesi, 
Litvanyanın müdafaa kuvvetleri -
ni takviye için yeniden bazı ihti
yatları silah altına çağırdığını 

yazıyor. Hükumet, çekilmekte o
lan yabancı kıtaat Litvanya top -
raklarına doğru geldikleri tak • 
dirde bunları silahtan tecrid ve 
hududu geçmelerine mümanaat 
edebilecek vaziyette bulunmak is 
ti yor. 

Draç limanı açıldı 
Roma, 19 (A.A.) - Draç li· 

manı seyrisefaine teknr açılmış
tır. ..... 

Yazan: CAHiT UÇUK 
- 21 -

Zeyneb eşyalarını topladı. Bır 

yer bulmak için onlardan ızin ıs

tiyerek sokağa düştü. Şehre gele· 
li bir seneye yakın olmu tu. Fakat 
kımseleri tanımıyordu. Aklına 

hastanenin kapıcısı geldı. Ona gı · 
dip bir kapı bulma mı btıyecekti 
Kapıcı. Zeynebi uzun uzun tiz 

dükten IODIL bıyıklarını btikerek 
ütdft: 

Sen llU meşhur Zeynepmi~ in 
ha? .. 

Zeynep, ~şırdı. Çalı~mağa ~ a· 

mın edilecektir. ı 

. .., · Maarif müdürü 
çıgnememek Bugün Ankaraya gidiyor Çocuğu 

TAN 
1\1. Zekeriya ~rtel bugün "Po

lonyadan sonra 'ıra kimde., baş· 
lıklı yazı ında Almanyanm iktisa· 
den yükselebilmesi için daha bir 
çok emelleri olduğunu fakat Ru 
ordulannm Almanlardan daha 
çabuk gelerek Humen hududunu 
kapama ının bu emellerine set çek 
tiğini söylüyor ve Tuna ile Bal
kan devletlerinin Ru,yadan ala· 
caklan garanti ile vaziyetin büs
bütün değişeceğini i~aret ediyor. 

CUMHURİYET 

Yunus Nadi.St;1- hadiseler.in şa· 

şırtıcı vaziyetlerine rağmen vazi· 
yetin aydınlandığını söylüyor ve 
diyor ki: 

"::)on delillerden anladığımıza 

göre Sovyetler cumhuriyeti Kara· 
denizin emniyetile en az bu deni
zin diğer sahUdarları kadar ala
kalıdır. \'e bu alakanın Balkanlar 
statüko unu ihth·a ettiği de şüp· 
hesizdir. Bundan dolayıdır ki biz 
vaziyeti az;ok aydınlanmış say· 
makta tereddüt etmedik. 

Yüksekkaldırım 
Belediye Yüksekkallınmın re -

niden inşası için tetkikler Y"·!•hr-
maktadır. Eski tünel şirketinin 

bu yolun yapılmasına birçok ke
reler mani olduğu anlaşılmıştır. 

--~--

Bir Alman heyeti 
Sof yada 

. . 
açın 

Elektrik direğine çarptı 

Dtin Edirnekapıdan Fatihe gel· 
mekte olan şoför Muzafferin ida· 
resindeki 1580 numaralı otomo· 
bıl önüne çıkan küçük bir çocu· 
ğu çiğnememek için elektrik di
reğine çarpmış ve ön kısmı par· 
çalanmıştır. Direk de iğrilmiştir. 

-.()---

Yunan krala 
Elçimizi kabul etti 

Atina. 19 (A.A.) - Kral bu 
sabah Türkiye büyük elçisi Enis 
Akaykeni kabul etmiştir. Büyük 
e'çi, krala, itimatname:;ini tak· 
diın eylemiştir. Mutat mera imle 
yapılan bu törende başvekil Me· 
takc:a da hazır bulunmuştur. 

-0---

Eminönünü belediye 
tanzim edecek 

Belediyenin Eminönü meydanı· 
nın tanzimi ve birçok yolların in
ş~sı için açtığı münakasalardan 
birçoğuna talip çıkmamıştır. Be· 
lediye Eminönü meydanını ken· 
di~i tanzim ctmeğe karar \·ermiş· 

tir. 
--0---

Hırıızlık yüzünden 
Müddeiumumilik gemiyj 

>atırdıklarını sabit görmedi 
Paşabahçe önlerinde haciz al -

tında demirli bulunan Asya va • 
purundan malzeme çalmak ve 
sonra da vapuru batırmaktan 

suçlu Hasan, Ali. Sevket, Nuri 
.ıakkında dün müddc:.ımumi id -

Sofya, 20 (Hususi),- Dün dıaı~amesini bildirmiştir Suçlu -
Sofyaya bir Alman heyeti gelmiş- !arın hırsızlık suçundan cezalan· 
tir Bu heyet Almanya ile Bul - dırılmaları, gemiyi batırdıkları 

garistar. arasında yeni bir ticari sabit olmadığından bu suçtan be· 
ve ıktısadi anlaşma imzalıyacak. I raetleri istenmiştir. Muhakeme 
tır. İlk müzakere bugün yapıla • r,1üdafaa için başka bir güne kal-
caktır. n.ıştır. 

Maarif müdürü Tevfik Kut 
bugün Ankaraya gidecek, veka -
Jetle yeni sene hazırlıkları hak • 
kında temaslar yapacaktır. Şeb • 
rimizdeki ecnebi liseleri 15 ey -
Jülde ve ekalliyet liseleri de 18 
eylülde derse ba§lamı§lardır. Çif
te tedrisat bu mektepl"'r için ser. 
best bırakılmıştır. 

Tün el ücreti 
Belediye yaptığı tetkikler sonun 

da Tünel nakil ücretini tenzil e
demiyeceğini anlamıştır. 

~..,,...~ 

YARIN 
B aşlıyacak yeni ve hakiki bir 
macera ve seyahat romanı: 

1 uf an 
insanları 
Hindistanda dünyanın en 
eski insanlar arasmda 
Ynzan :L.llusclı 35 yılwı ııa/ı~ileı 

arasında oecirmiş bir ,\lnınn sey. 
yalır 

L. Busch·uıı şimcliye k:ıcl:ır keşfe· 
dilmemiş insanlar arasındaki so.1 
derece meraklı seyahat \"e tetklklt!· 
riııcı :ıil ifşa:ılını lhıhcr okııyııcuları 

lıanı•ı \ ' l' ıııcrnkla takip cııııişlcrdir. 
Jl~ılrr )nrııı Ilindista 

n.ıı ıııc~·hul hi.ıl~elcrine ve Turan in 
sn ııl:ırıııa :ıit il5ııatını neşre b:ışlı. 

yneaktır. 

ı\lnı:ııı seyyahının lıu if anlı hil 
h:ıssn (Ari ırkı)nın lırıkikati bakı. 

ııııııdnıı ı;ok eııtere<ıanclır . .Sr.yynhırı 
lıu )l•ni ifşaatı rliiııynclıı lıiiyiik lıir 

ınrr.ık 'l' lu·yeı·:ın ııynnılır:ı<'tık mıı. 

hiyrlledir. 

Yarın HABERde 

1 
şamak için mecbur oluşu, ona, f Rızim genç bır muavin \'ar. Hem J dönerek fısıldadı: 
goği.ı, gerecek bir kuv\ et oluyor- J de güzel adam... - Sen biraz bekle .. 
du. Bası diklenerek korku uzca Zeynebin bas ı işledi. Geçmesi. Zeynebe. bu bekleme çok uzun 
ce\ap \erdi: kabil olan her şey. bo~luklara fır- gibi geldi. Yüreğinde, eski bir ya· 

- O 7...eynebım i~te! .. 'Tçan su.. lıyan bir ı;clale gibi yüreğinden ranın sızhyan yerine benziyen bir 
lu, kahpe Zeynep.. fı~kırarak aktı gıttı: agn \'ardı. Kapının ardında, ka· 

Adam, gozlerıni ayıramıyordu. - Ça•ı-:ırrm. dedi. derinin yeni bır cilvesile karşıla-
Zeynep. ılk gördüğü tozlu yüzlü. - Oylcy ... e gel. <:enı götü .. eyim şacağını biliyor, Ali ile ve Alinin 
ha ta zayıl kadına hıç benzemı· de muannle bir konu~ Ba!,ahm parasile ya~adığı rahat günlerin 
yordu. Yüzu temız. gozlerı parlak kaç para aylık \'erecek. Güzelsın tukendığini, gene karanlıklara da· 
u.,tünde bir yolu ma\ ı bir yolu ağır ba.,tır. kop:ınr;ın ... lacağını seziyor gıbıydi. 
-;ırma. gezıden entarı \'ardı. f Jr· Adam, bu ı ,len çok yapmı ;.a Birden kapı açıldı. Kapıcı. sırı· 
meli beyaz ba,ôrtüniin altından benzi)o~du. O onde. Zeynep arka- tarak dı,arı çıktı. Yavaş sesle: 
c.;açlarınrn si) ah örgü eri görünü· da ıçerı gırdiler. lki yanında bir - Gözün aydın, dedı. l:.in oldu. 
yordu. Pos bıyıklı kapıcı. ona çok kapı:ar bulunan bir geçitten Muavin seni alacak ... gir içeri.. 
bakarak di.i1ünüyordu: yurudüler. ~a a"ll~ 1d~n ha1 ı de)· Kapının kenarına çekilerek. o· 

- Scrtabibin kan,,ı enı hıte elı merdı\cnleri çıktılar. na yol go:,terdi. Zeynep, çenesi ha· 
mez! Sana başka bir yer bulma Adam. bır ka"ı ö,ünd.:: durarak. \'ada. taze göğü leri dik bir tavır 
h... parmağı e \urdu. l.;erden kaim la içeri girdi. Karşıdaki büyük 

Zeynebe 90kularak. kula~ına fı,,. bır 5et: rl ıvuMu: ma~anın önünde. kı\lrctk siyah 
!adı: G~I! saçlı. kmk yeşil gözlü. genç bir a 

- 13d.ir C\ ınde çalı-;ır mıo;ın? l ,\dam, <ı<la) a gınrnxiı:n Ze~ ncbe dam oturuyor 'ucudunun alt kıs-

• ,.,.,. f ... 
lüğü yapılan ~ikayetler üzerine 1 ...... HM il•. u ... """ : 
bir çok. maddeler üzerinde ihti - ı : :::: !:: : - •::: : J 
kar olup olmadığını tetkik etmek :.~~--.:=---~9:.ı. 
tedir. 

Marangozlar Cemiyeti mentc • 
şe, çivi, kilit ve diğer hırdavat 
eşyasının yüzde elliden yüzde yü· 
ze kadar pahalılandığını bildir -
miştir. Meni ihtikar· kanunu bu -
günlerde çıkacaktır. İhtikar yap. 
tıklan anlaşılanlar cürmümeşhut 

usulüne göre mahkeme edilecek· 
ludir. 

--B--

Kati ihtiyaç olmadıkça 
vekil tayin edilmiyecek 

llkokullarda bu yıl azami tasar· 
rufa riayet edilecektir. Bunun i· 
çin mezun bulunan muallimlerin 
yerine k:ıti ihtiyaç olmadıkça ve· 
kil tayin edilmiyeccktir, 

Muallimler evlerine ya
kın mekteplere 

•rerilmelerini istediler 
Bu yrl mekteplerde tedrisata 

sabahları erken başlanacaktır. 

Bir çok muallimler evlerine yakın 
mekteplere nakillerini istemişler

dir. Liste Maarif vekaletine gön-

-
3l,a41aıa cıaıe: 
Yalan ve şiddet 

O ı\DOKVZUNCU asır sonu• 
nun en cazip YC g:ırlp si• 

mnların dan biri olan Julcs Sour:ı. '• 
~ i, rh·nl ele güre, lılr gıiıı yoıuıı 
ort:ısındıı: "Bütüıı ers:ıııcleri (,·ürüt• 
lııııı, fukat ruhumun efsaneye ihti• 
~acı var, b:ıııa efsane verini ban• 
dsane verın !,, diye LaAırırkeD 
f:orıııiı~lc r. llugünkü insanlıiiın da. 
Jules Soury gıbi, inanılacak ersa· 
nelere ihtiyacı ,·nr; henüz bağırttl1 

yor, ~ u l\·urnııyur, çiinkiı o ihfö'll. 
l'Jlllll farkında dcğ ıl .. 1ıısnnlık, ıııe· 
tııfi1.ık iı: kaim ş olııı:ıııııı ıstırabı· 
ııı çekiyor <lcnıek isterim. 

Herkes, cemiyc!ler de, fertler dt'r 

ınütcmı.ıd ı ycn kendi hnklarıııdan 
balısetli~orlnr. Alıııan:)anın hak· 
farı, 1nsillcrcnin haklıırJ, biJnıerıl 
hansı cla\·aııın hakları ... Böyle da: 
ııııa ceıni olarak kullanılan hııklar 
llakk'ın zıddı olarak gözüküyor, 
lıuııd onu inkiıra \'lll'l~' OI'. l/aklıJf• 
snılccc me11/<wller manasına gcli· 
.) or. l\lr. Chnıııberl:ıin, Jngiliz pıır
lıirııenlosun<l:ı: "Biz uzak tıir şehir 
için lınrlıc sirmı~ onız, kendi il1l. 

derilmiştir. parııtorlusıııııuzu mıidaııı:ı İ\'Jn ıııır· 
---o- lıe gırcceğiz,, di~ or. Bu sözün e· 

lıcııııniyctıni dü-,ünüyor muı.unuı1" 
Ticaret Vekili rahatsız Demek ki lngılıı lı.ışvekıli salicce 

Ankara, 20 - Ticaret \'ekili 
rahatsızdır. lstanbuldan gelen 
doktorlar kendisine konsültasyon 

llak't:ın lıah~cdcmıyor: "Biz cht; 
vıılicr lik gi.ı sterik ııznk lıir şchr 
mudafnaya, çiğnenılrııiş Hakli.'1 

müdafaaya gidecrğiz., dlycmi~or• 
yapmı~lardır. Bunu söylese belki bliliin dül1) 11 

--<>- kendisine gült!cek, kiııı~c inanl1l1" 

Liman amelelerinin y:ıc.1k. Mürailik edip de asıl ıua~· 
sa<lını gizlesin demiyoruz; sanır 

der~leri görüşüldü ııııyetiıı, a~·ık~·a konusnıaııın ıu~· 
Şehrimizdeki «nebi vapur kum metıni bilmez degıliz. ~'ııkııl bir ııe' 

,·inle clıcvalicr'liğe imkan olmam•· 
panyalannın iştirakile dün liman sı samimiyet açJk sözlulük göslt' 
işletmesi umum müdürlüğünde r:cek bir ad~mın muhakkak ıneıı· 
bir toplantı yapılmış, liman ame· faulleri öne sürmek nıecburl)'ctiP' 
lelerinin dertleri görü~ülmüştür. de buhınma91 insanlık için •''~ 
Gelecek hafta çarşamba ve per· , bir şeydir. Hı:rn~ızca bir chevalitf 

1. T. ' k ı . . t 1 ~ . l 011• 
~mbe günleri de vapurlara kö· •eın ·n.,ı. o ucaeı, ınsım arın 
" .. .. 

1 
e ıa ur inanalıilccckleri günleri bekl!yorııı: 

mur veren tuccar ~n.n .v ' ? Mcıar!ziksiı lıir clevirde yaşsd~ 
kumpanyalarının ıştırakıle . bırer ı;ımız itin yalan ,.e şiddet bük~ 
toplantı yapılacak ve tahmıl tah· slırüyor. Hakl:ırm müdafaası W 11

• 

liye tarifelerinde \'e amelelerin hiçbir zulümden kaçınılmıyor. JI•; 
çalışma sekilleri üzerinde değişik- larıc üstünde inanılan bir haJ<llt' 
!'ki . • la aktır ~ok 'c lııııııın için hakikatler he~ 
1 er )apı c · uliıı dcğışiyor. Dünkü düşınanl• 

-o-- lıugiiıı lıirlıırinin en aziz dostl•~' 
Bükreş elçimiz ol<lukl:ırını illin cımeklcn çekinıtl'. 

Ankaraya gitti yorlar. Yarın Lıiribirlerlne sııl~~:: 
ınııktan ela çckiıımlyecekler. ffı . 

Bükreş elçimiz Hamdullah Sup· birleri ile uzlıışıımıyacıığı iddl• e 
hi Tanrıöver dün Romanya vapu· dilen insanlaı ın ittifak eıtikJer1111; 
rile şehrimize gelmiş ve akşam arnlarrnd:ı acık ve gizli muahcdelt 

ııı-A nkaraya gitmi~tir . ıııı7.alnclıklarını !{örüyoruz .• Bir . 
---o-- kını hnkikallt'rc inansal .• rdı uıJıı.Ş~· 

Adanada bira yok 
Adana, (Hu~usi) - Şehrimizde 

günlerdenberi bir damla bira bul· 
mak mümkün değildir. Müthiş 

bir bira buhranı vardır. 

Prost çağrılacak 
Belcdiy~. ~ehircilik mütehassm 

Prosta müracaat ederek imar pla
nını tamamlamak üzere derhal 
gelmesini istiyecektir. 

ıııuzl:ırdı: yalnız menfaatlerine ,
1
• 

ııarıdıkl:ırı kin uıl:ışahildiler. ı; t 
l .ı ş ınaz ıııenrar..t yoktur. Fertler :. 
1.iıtlelcr yalnı~ menfaııllcri ile 11 e 
rckcl ellikçe dünya yııJandıın '" 
şi dclclleıı ku-tı.!amıracaktır. t 

Efsant'leri çürüllük ersaneır:r j 
ilıtırot'lllllZ '\"aı· .. Efs~ııclcr, r•11

• 

il.ık, llak iknt, Dostluk, Ycfıı, n1t". 
f:ı:ılleriıı rı~ıüntle olan şc)·ıcr . .4"ıı 
enk onlar geri geldikten, yenid~. 
kurulduktan sonra haycı, )aş• 
ınnga değecektir . C 

.\'urullah ATA 

EDE B 1 E!]l~t.1:11....-
l mı masanın arkasında gizli kal· - Kaderimmiş!.. . . . bii' 
dığından, uzun veya kısa boylu Bu kelimede, çektıklennın ti 
olduğu belli değildi. tün azabı, \'C feragatinin sük-U~ıı· 

Zeynebin, çekik kara gbzlerine, ôyle doluydu ki hekim, biran °11 

yarı açık duran nemli penbe du· ne baktı: 
3
r 

da~lanna,. ~e~ç boynun~. . yol~~ j Neyse, onlar beni aı~ad 
~~zı ~ntar~sının al_tındakı. dı~ g~· ı etmez .. Ev işi bilir mi in? . 
guslerıne. ınce bel~ne. sevınçlı bır _ Anamdan kahpe doğmadı'11 
~a)krnlıkla baktı. ıeynep. odanın Evimin kızıydım. Bilirim! .. 
orta ında, kıpırdısız duruyordu. . . . . 3şı· Eıkek. hafifçe öksiirerek söze l\luavın, bır çocuk tazeiığı ~311 
ba !adı: yan güzel yüzlin dudakları er 

Bizim kapıcı Ahmet, bir yıl dökülen se::.tc' ~i acılığa hayret 

Kaç ya::nda~'m Zeynep? 
önce seni görmüş, geçrnlerde mah ti: 
kemedc ra<;tlamış. kim olduğunu 
öğrenmiş. dernek en. şu ölen Ha· 
-.anla. hapisteki Alinin dostu idir 

9· 
Zt>\'nep, cl ı~a-ak. yılları ht53 

lar gibi dü ·ündü: 
ha? 

Zevnep. yüzünde hiçbir mana ı 
değişmeden. ve yerinden kıpır

damadan. ağır, olgun se.:ile cernp 
\"erdi: 

- On altı \'a -ım ... 

Hekim. r"ı-ı· :~n~i:: 

Daha ,. ,. , •. , . ' ) \..-•". ) 
( ı uva1'ft vllf 
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D"WttrfiBr~i@irRa
Ruzvelt mesajını yarın bizzat 

okuyacak ı:~~~~~-~~~ · ı 
Sovyet Rusyanm Leh topraklarındaki hareketini ı TBdhliSiYasBti l 

diğer devletler nastl telakki ediyorlar ı başladı ı 
H ntner nutklYlında Pcnony a lhıalrlt»nıno ını netı ... ISkoda fabrikasında- ı 

Alma.n dC\'lct reisi Hitlcr, dün 
akşam bizim saatimizle 18 de, 
Danzig şehrinde tam bir buçuk 
saat süren bir nutuk söylemiştir. 

ce~end~ğınn v e s tU18h nste:tngnno söyUed~ i ki ısyan üzedne f 
nU inkar etmesinin, giri~tiği tn. nacaktır. t Yüzlerce kişi tevkif ve :t 
ahhütlcri ihliı.I cylemesinin ve A- Polonyanın bir kısmının Rus J f 
vusturyadan sonra Çekoslovakya- ordusu tarafından işral olunması 1 idam olundu ! 

Dün akşamki (Son dakika) ga
zetesinin büliln tafsilntile vermiş 
olduğu bu nutukta Bitler Almnn
l'a ne Polonya arasmdnld rnUnn -
sebctelrln uzun bir tnrihini çiz-

yı da çiğnemesinin tabii bir neti- ile tam bir tesanüt halinde hare· G • f f ..J ! 
cesi olduğunu Alman milletinden ket eden iki büyük defikrasinin Q be S Q f a ""a i 
gizlemektedir. ittihaz ettiği hattıhareket hiç bir yO k ı1: Hitler Polonyanın maruz kaldı- suretle haleldar olmıyacaktır. Na 
ğı tecavüzü de Dnnzigi geri al • zırlar meclisi, hem bunu müşa • 
mak lilzumu ile izah etmektedir. hede edecek hem de tngiltere ile 
Halbuki yine Hitlcr biraz sonra tam bir ahenk dairesinde takip o. nıiı;ı ve bugün Alman ordularının 

Polonya.da kazandıkları muvnffa_ 
ktyeti anlattıktan sonra, İngiliz 
siyasetine şiddetle hücum etmiş

tir. 
Hitler bilhassa Dnnzig şehrini 

.Almanyaya ilhak etmenin nckn
dar hayati bir iş olduğunu da 
nutkunda tebarUz ettirmiştir. 

Harbin mes'ullyetinl Polonyayn 
Y\lkUyen Hitler, birkaç gün için
de Alman ordusunun harekfltını 
tanıamJıyacağmı ve bu gijne ka
dar 300 bin asker, iki bin subay 
ve birçok generallerin esir edil. 
Ilı.iş olduğunu bildirmiştir. 

Alman devlet reisi İngiltereyi 
en cok kızdıran meselenin AI
nıanya ile Sovyet Rusya arasın
daki anlaşma olduğunu da ildve 
Clm~tir. 

Bitler nutkunun sonunda sulh 
arzusunda olduğunu gösterir söz
ler, söylemiştir. 

Bu nutkun, İngiltere ve 1''ran-
8ada tefsirleri de dikkate değer. 
lla.dyoların verdiği haberlere gö. 
:re lngilterede Bitlerin Almanya
nrn harbi icab ederse yedi sene 
Uzatabileceği yolundaki sözleri e
le alınarak, o halde, ablokanm 
?leden masum Alman milletini ö
IUme sUrllklcmek şeklinde telak
ki edildiği, iptidai maddeleri var. 
8a bundan neden endişeye düşül
dUğU sorulmaktadır. Fransızlar 
da: 

"Führer, harbin sebebini İngil
lerenin Polonynya verdiği garan
tide bulmakta, fakat bu lngiüz 
ıarantisinin, bizzat Hitlerin sözü-

@(~4J~ 
OışARDA: 

Polonyanın yeniden dirilmesine 
kat'iyycn müsaade etmiyeceğini 
de bildiriyor. Demek ki Danzig 
nncak bir behanedir. Hakikatte 
Hitlerin emeli, Polonyayı yok et
mek ve Avrupayı hakimiyeti al
tına nlmnk yolunda yeni bir mer
haleyi daha tesis eylemekti.,, 

lng iltere 
I.ondra, 20 - Prcss Assocfa

tionun diplomatik muharririnin 
bildirdiğine göre Çcmberlayn, bu 
gtln avam kamarasında bir nutuk 
söyliyecek ve czcnmıe, Rus teca_ 
vUzU neticesinde vukua gelen ye
ni vaziyeti izah edecektir. 

Diplomatik muharrir, bu ha -
beri verirken, Çemberlaynın ln -
gilterenin hedeflere varıncaya 

kadar harbe devam azmini bir 
kere daha teyid edeceğinde ştip
he yoktur. demektedir. 

Jngilter<! Sovyet Ruııyaya harb 
ilan etmiyecek ve bugünkil vazi. 
yetini muhafaza edecektir. 

İngiliz büyük elı:iliği İngllterc

nin bitaraflara koyduğu abloka 
ile onları herhangi bir şekilde o
lursa olsun sıkıştırmak istemedi
ğini ve bu bitarafların yapacak -
larr ciddi ticareti kolaylaştırmak 

için elinden geleni e~irgemiycce. 
ğini söylemektedir. İngiltereniu 
istrdiği sey, Almanyanın gerek 
doğrudan doğruya, gerek bitaraf 
memleketler vasıtasflc harbi u -
zatma.~ına imk€m verecek eşya ve 
levazımı tedarik etme5ine mani 
olmaktır. 

İngiltere hUkümcti, radyo ile 
Polonya halknıa bir mesajda bu
lunarak gösterdikleri kahraman -
lıklan dolayı kendilerini takdir et 
miş ve İngilterenin sonunn ka -

'" Macnr nııilıi Jlorti, Tokyoda lıir ı dar yardımdan geri kalmıyaca • 
!'içilik ihcta~ınn mezııniH~I wı·nıiş ğını bildirmiştir. Varşovadan a • 
'c C<tki Ytışington kon oloc;u Ccor· 
ı;ı iman ve bu mcsnjn eevab teşkil 
le, .Elılikayı hu o;eforctc tayin "'. 
cınıştir. B:ıron \'ell'>lıen ::'.l:ıl'ııris· eden bir radyo sesi. Varşovanın 
lıının llcrlin elçilığinc 111 ~ in edil· Alman bombalan nltmda inledi -
llıi~tir . ğini, fakat mUdafaadan geri kal. 

• l>iın saat 18 de Açorcc; :ıdnlıırr. madığını bildirmiş ve fngiliz yar-
lıa Pn,olden uçan Amerikan C!ip
h<'r ı.lcnu: in;) nırc lrn limanın 100 
~il garbında· Allantiğin ort:ısıncl:ı 
~:nızc inmel!e mcclıur olnrııştıır. 

dırnmın ne zamc.n yapılacağını 

sormuştur. 

Kanada hükümeti, Sovyet Rus 

lunacak harb siyasetini bir kere 
daha ittifakla tasvib eyliycccktir. 

Fransız gazeteleri Polonya ha. 
rekatmın ve bilhassa R us istilası· 
nın terfilerini mevzubahsetmekte 
Almanya ile Sovyetlerin ne dere
ceye kadar elbirliğile hareket et
tikleri hakkında bir h ükm vcrmi. 

ye çalışmaktadır. 

Diğer taraftan Alman ve Sov · 
yet kıtaatı arasındaki temas. Al
manyanın arzu ettiği kadar dosta 
ne olacak mı? Sualinin cevabı, 

Puis siyasi mahfillerince hadi -
selerin istikametini ehemmiyetle 
değiştirecek mahiyette telakki e. 
dilmektedir. 

Bu mahfillerin kanaatince, Al. 
mantarın şarka doğru ve Sovyet· 
lerin garbc doğru ilerlemeleri ha
kütH»r yarı§ mahiyetini alını tır. 

Polonyadan gelen ve Sovyet 
kıtalarının halk ile ve Leh kıta -
atı ile olan münasebetlerinde bü • 
yük bir ihtiyat göst erdiklerini 

bildiren haberler çok manalı &ö • 
rülüyor. 

lsveç 
Polonyada Rus müdahalesi 

hakkında tefsiratta bulunan ts -
veç gazeteleri, bunun Ukranya -
nın bir Alman müstemlekesi hali. 

ne gelmesine ve keza Baltık mem 
leketlerini zaptetmek hususunda· 
ki Alman riiyasının tahakkukuna 
mani olmak suretiyle Hitlerin 
meşhur ''şarka doğru akın" ına 

nihayet verdiğini yazıyorlar. 

Almanya 
Alman matbuatı bilhassa Sov

yet kıtaatının Polonyaya giri§i ile 
meşgul olmaktadır. 

Gazeteler Alman ve Sovyet hü
klımetleri tarafından ne!redilen 
müşterek tebliğ üzerinde durarak 

ı bu iki memleketin çarpışacağına 
dair demokrat memleketlerde bes 
lenen ümitlere nihayet verdiğini, 
Almanya ile Rusyanm şarki Av. 

1 rupada yeni bir niza m kurmak i· 
şini Üzerlerine aldıklarım tebarüz 
ettiriyorlar. •r Portekiz topçeker! ıavyarcnin yanın Polonya harbine iştiraki ü. 

lıırdımına gilmektcdir. zerine toplanarak lngilterc hü - Amerika 
• Poıı Nöyroı. tiilün hira 'c is- kfımeti, Sovyet Rusya ile barb 

bı ı · Amerika Hariciye Nazırı Hull, r o silıi htihltık ın:ıdtlelcrı iiıcri. etmek mecburiyetinde kalırsa sü-
tıe h · '-fld k ı h 1 dünkü matbuat toplantısında ıısıısı şe.. e onu an ıırp ratlc bir heyeti seferiye gönder-
~e1rRi nın Alrnnn\a lehine olarnk "Amerika hükumeti, Sovyet kıta-
•ı 1 meyi knrarlnştJrmıştır. 
1 ltın\"c nllınd.:ıki mcnıl<'kctlrrılc ılt• atının Polonyaya girmesine karşı 
lftlbikın cmre)lcmlşllr. nu ıııaddr· 1 Fransa lakayt kalamaz. Ambargonun 
1'11n fi;) atları )'\izde 'irnıi beş ıır· N 

1 1
. · 

Kopenhag. 19 - Gelen bazı 

haberle~ göre, Bohemya ve Mo
ravyada tethiş başlamıştır. 

Skoda fabrikalarının ışçisi ara· 
smda vuku bulan isyan üzerine 
Gestapo yüilerce kiııi tevkif ve 

bazı kimseleri idam etmiş . .r. 
Brno'da da bir kaç isyan hareketi 

kaydedilmiş ve orada da idamlar 
yapılmıştır. Eski ba§vckil Ru -
dolf Berne tevkif edilmiştir. 

S lovakyada da Slova k makam • 
!arı haberdar edilmeden bazı i -
damlar vuku bulmuştur. Bunlarm 

ihtiyati cezalar olduğu anlaşıl -
maktadır. 

Granufdan bildirildiğine göre 
de, Karenti Sloven ekalliyetine 
mensup bazı liderler ve bu arada 
Sloven kültür birliği sekreteri ile 

bir muallim, harbin ilanından 

sonra Gestapo tarafından tevkif 
edilmişlerdir. 

Göbels ortada yo~c 

Londra, 19 (Hususi) - Sun· 
day Pictorial ı;azctesinin Bcrlin 
rr.uhabirinin bildirdiğine göre, Al 
manyada propaganda nazın Gö • 
belsin nerede olduğu suali zihin
leri itgal etmektedir. Filhakika 

harb başladığındanberi Hitler, 

Göring, işçi kıtaları şefi Ley ve 
Alman gizli polis ( Gestapo) teş. 

kilatı şe fi HiMler birer nutuk 

söylediği halde, Gö'!>elsin sesi çık 
manuştır. 

Diğer taraftan, bir hafta ka. 

dar e vvel, propaganda nazırının, 
Almanya aleyhindeki yabancı neş 
riyatına cevap vermek üzere bir 
seri nutuk söyliyeceği haber ve
rilmişti, fakat şimdiye kadar bu 
nutuklardan hiçbiri verilmemiş
tir. 

itibara alınmıştır.,, demiştir. 

Cumhurreisi Ruzvelt dün ordu 
ve donanma erkanile mühim bir 
nıülakatta bulunmuştur. Hariciye 

nazırının da iştirak ettiği bu mü
lakattan sonra, Ruzvelt mesajını 
perşembe günü şahsan kongrede 

okuyacağını söylemiştir. Mesajın 

mahiyeti hakkında kati ketumiyet 
muhafaza ediliyor. 

Portekiz 
Portekiz matbuatı, Polonya • 

nm na zizm ve komünizm tarafın 

dan taksiminin efkarı umumiyede 
uyandırdığı nefret ve infiale ter

3 
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- 21 - Yazan: SABiH Al..AÇAM 

Abdül l amit devrinde hıristiyan 
unsurlar nasd verg ı ~er ırlerdi? 
Ademi merkeziyetle baş kaldı- j lığı göstcrmiyen ··muhtarı) ctl 1-

ran mUslUman ve 'hrlstiyan un - dare" mevcut ş<.'kli ile zaten 
surların imparatorluğun sükun ve "merkeziyet,, pı- nsipini bir 'ha-
istikrar havasını bozacaJdan aşi - yali muhal,, dereke ine ındlmıts 
kardır. Vakit \•akit, yer yer te • 
zah lir edecek olan bu infirad ha
reketleri yüzünden. imparatorluk 
bilnycsinin sarsılacağı ve dc\·let 
otoritesinin .zayıflıyacağı tabii ~ 

dir. 
Velha~ıl ademi merkeziyet düs

turu öyle bir afet olacaktır ki 
memleketi, hallaç pamuğu gibi. 
dağıtacaktır!., 

Merkeziyetçilerin bu vehimleri 
hem hakikate tc\•afuk etmiyordu 
ve hem de ga~Ti ilmi idi. Onlara: 

"- Yanılıyorsunuz!,, 

MuknbeJcsinde bulundum. 
Asabiyetle: 
"-Hayır!,, 

Cevnbını verdiler. 

SUkunctlc sozlerimc devam et
tim: 

" - Memleketimizde yaşıyan 

unsurlann l'KSCriyeti te!ikil cttL 
ğini sanıyorsunuz! Bu, yanlı~tır. 

lştc, istatistikler ortada. Biz, 

Fransızlıırm neşrettiği "Sarı ki -
tab" ı, lngillzlerin neşrettiği 

'"Mavi k\tab'' l ve dU;y'Unu umu
miye idaresinin istatistiklerini 
tetkik ettik. Bilhass:ı Anadoluda 
mUslUmnn unsurlar, hri tiyan un
surlara nazaran ekseriyeti tl'şkil 

eyledikleri gibi. snir mıntakalar -
da hrlstiyan unsurlar yine akaJ • 
liyctte kaliyorlar. Onun ıçın. 
muhtelif unsurların fnikiyeti en -
diı,ıcsile. "ademi merkeziyet., sis
teminin idari bir teşettUtc !lehe -
biyct vereceğini ummak. bUyUk 
bir hatadır. 

Halkın ruhi ahvaline uygun 
bir idarenin kurulması ise. Mutla
ka li'u:ımdır. Zira, akalliyctlerin 
buı;Unkü vaziyetleri, meyilleri 
tetkik edilecek olursa, "merkP-zı
yet., sistemi ytizUnden doğan ve 
doğacak bulunan ho~nutsuzluklar 
dolayısile bunların imparatorlu -
ğa bağlı kalmıyncaklan muhnk -
kaktır! 

Bu nokta mevzubahs olurken 
harici tehlikeleri de gönnek icab 
eder. İmparatorluğu parçalamak 
lstiycn devletler, bilhassa hristi
yan ve Arab unsurlarını ayak -
!andırmak için el altından çalışı. 

yorlar. Bu menfi propagandanın 
önUne geçebilmek için idari bir 
terör yapmaktan şiddetle sakın .
malıyız. 

Harici düşmıınhğm memleket -
te kök salmamasını istiyorsnk, 
imparatorluk camiası içinde yneı
yan akalliyetlcro o tnr1.da bir tel 
kin yapmalıyız ki daha adilane 
bir idnre bulamıyacnklarınn, bnş. 
kıı. memleketler ahalisindrn ziya
de müreffeh olduklarına inansın -
!ar ve hiçbir ecnebi tahrikine ka
pılmasın !ar! 

bulunuyor. 

Bunu bir misnlle izah edec~ _ 
ğim. Osmanlı ımparntorluğu c:a -
miasmda halkı ezen, villıyctlerln 

en büyUk derdi olan nedir? Ver
gi! Türkler, jandarma, tah. ıldar 
korkusuyla titı erle>r ve tarlala -
nnı sürecek olan okuzk rmı bıl 

\"er i borcu i(':ın cldl"n çıkarırlar _ 
ken hristiynn unsurlar, 
bir nevi istikUUI ılc bu 
yaknlannı kurtan~ orlar ! 

kıli cnın 

bt>Hidan 

V ti. vilayet : \..aymakam. ka -
za sınırları içinde ~ n l~ n hns -
Uyanların mUkellt'.f oldukları \er
gi mikdarının vı>künunu ha pap:: 
sa tC'bliğ ediyor. Onlar. telral 
mecmuunu, kendi nraların,ıa vr 
her mükcllefin !sti.aatı malı"İnC' 

göre taksim ederek toplu) or \ E> 

mal sandığına bıı kal('md<' )atı_ 

rıyorlar. Hatta çok zaman ifte>

nilen ml'bliığın kat'i suırttc tn
karri.!:ünd<.'n once, hu mlkdarı tC'n 
zil ettirC'bilmek çıırf'>sinı bile bu -
luyorlar. 

Vergi ınilkellefı) ı: uniu ezici şe 
killeri, bö) lece, hristiynnlnr i ın 

varld olmadıktan başka, dinleı i 
dilleri ve harsları da tam:ımcn 

milstakil bir mahiyet almı dPğil 

midir? 

Her cemaatin kılisesi yok mu • 
dur? Ve kendi lisanları İl<' gcrrk 
ibadethanelerine gıtmektC' ve :,.i
no kendi lisanlarıyla tedrlsa tln 

bulunan mckteblerinde çocukları 
nı yetiştirmekte tamamC'n SN· 

best bırakılmamışıar mıdır? 

Böylece dini. dili. kültUrU n r 

olan ,.e tekalifi devleti do ker 
murakabelcıi altında tak.~im ede ı: 
akalliyctlerin yaşadığı bir impa • 
rntorlukta meşruti) et idarl'si ku

n:l urken, ''ademi merkeziyet'' düs 
turundan korkmağa mahal kalır 

mı. ilmem? .. 

Sözlerimi dinleyen muhatapla -
rım, noktai nazarıma karşı olan 
biraz tereddütlü bir tavır aldılar; 
sonra şiddetle itiraz ettiler. Kana 

atlerincc, ''ademi merkeziyt" ka
tiyen muzır bir sistcr.ıdi. 

(Devamı var) 

Bütün lc:tanbul halkı H'azırla· 
mmz. Bu mevsimin ilk bü} uk 

Gang ter filmi 
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ÇUCUGU 

Başrolıerde: 

BRUCE C~BOT-BE\'ERLY 
HOBEJrr-. bı.itun Aınerıkara 
meydan oku)·an müthı. halk 
dü~manı GANGSTEH'·., "e\·e
can!ı maceralan 
lstanbulda 
ilk defa 
BUGÜN 

C'Üman olmaktadır. 

Bütün bu mUIAhazalan gayri. 
varid telakki etsek bile, hakika
ti bir nebze gördüğümüz takdirde 
"ademi merkeziyet" ten kat'lyycn 
tehnşl eylememek JAzımgeldiğini 

anlarız. Zira, hri.!.tiyan unsurlar 
daha §imdiden değil, batta uzun 
bir mazi devresinden beri adeta 
"muhtariyeti idare,, yo kavuş

muş bulunuyorlar. "Ademi mer -
keziyet., ile idari ve içtimai ba. 
knnlnrdan hiçbir ideoloji yakın -<lcakıu•. · azır ar mec ısı bugün topla • Rusya hakkında da tatbikı nazarı 

----~--=-----=-.:..:...::.-=-----------------------------------------------l • Son iki gıııı icindc ~lucar ıwli. 
tı \ulan \e hevrcanlı haberler i~:ı•ı 
dtn 30 kışi tc~\·kif etmiştir. • trı Be:rıırlınilel Scliınik fuarı re~-

\• en 24 eylülde llçrl:ıe:ıJ,ıır. nc~ıııı 
d llnnn mahafilı ınllll fnaliyctı ve 
l~'"letin her s:ılı:ırl:ı Yıınnnisl:ının 
l':ı ksclnıcsi lnmısundrık i bih iik 

trlırıuııı tebaı tiz ettirerek tir. 
~" • ~lelburn"dıuı bilılirildii(inc gö 
\ A\'ııstııralnı nıiirlnfıı:ı~ınn malı. 
ı 11' kın' etlerle A \'rtıp:ıvn gönderi· 
,~l'ck 1.ıtantı ınc' rııdıınıın ~arısı 
lı; k.ıl dcılilınf'ltir . 

~, l\:ııın:ıs'dak i O\.) et elçisi, \il· 

ıı ın sanı kndar l.itıınn~ a h:ıriciyc 
: 1 rı ilr ı.-:örıışrııü<;tür. 

<ı bııiad~c h.l\.ı ıı .. zırı Gııy lıı 
ıaın bı e ilr Jtôı·ü~rnü~ltir. 

1 matınelcrden ıtıbaren 

'

A L~1~~/1R 
BAS LI YOR 

ZAYİ - 339 
ret Mektebialisi, ali kısmından 

aldığım tasdiknamemi kaybettill" 

Yenisini alacağımdan hükm 
yoktur. 
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Litvanya hududunöa Kızılor- meclisinin açılı~ı esna ında mühim bir nutuk söyliyceğini bil· Romanyadan ayrılmış ol<:.:aktır. Bu takdirde Romanyanın Alman ~ Garp cephesindeki harp vazi-
i yetinde büyük bir de~işiklik yok· 
~ tur. Bu hususta gerek Alman, 
i gerekse, Fransızlar kısa tebliğ -

•
:: ler neşretmişlerdir. 
: Alman tebliği 
i: Bcrlin, 19 (A.A.) - Alman 

ordusu Başkumandanlığının teb-
5 Jiği: 
: Sarbrük mıntakasında birçok . 
i noktalarda hafif topçu ve devri. 
~ ye kollan faaliyeti olmuştur. 
~ Düşmanın birçok sahra tah -
i kimatr işlerine giriştiği müşahe

! de edilmiştir. i mı:~~~ir hava muharelıesi olma-

: İngiliz "Courageous'' tayyare 
i gemisinin batırıldığı hakkında 
~ ki İngiliz amiralliğinin haberi 
il mczkür gemiyi batıran Alman 
~ ı denizaltısının raporuyla teeyyüt 

: etmiştir. 
i 1 Fransız tebliği 
E Paris, 19 (A.A.) - 19 eylül 
11 sabah tebliği: 
11 Sarın şark mıntakasında düş -
11 marun geceleyin yaptığı kısfi bir 
h d"l . . • ı taarruzu tarde ı mıştu. 

l
i1 19 Eylül akşam tarihli Fran-

1 ~ GiZ tebliği: .• . 
: Labliesin şarkında mevzu hır il düşman hücumu geri püskü~:ül-
1 müştür. Aynı mıntakada duş • 
2c • f 1. . =r man hava kuvvetlen aa ıyetı 
: 
: 11 olmuştur. 

~ Püskürtülen bir Alman 
l taarruzu 
ı Faris, 19 (Hususi) - 48 saat 

sükunetten sonra Sar mıntaka -
r sında Almanlar şiddetli bir taar

ruza geçmişler, fakat mevzileri-
1 ne sağlam bir şekilde yerleşen 

Fransız kuvvetleri b•ı taarruzu 
def etmişlerdir. 

">olonyada harp vaziyetı 
Alman cepnesınde 
Londra, 20 (Hususi) - Po

:>nya hüki'.zr.ct erkanının tama -
men memleketten kaçmış olma -
ma rağmen Polonyada bilhassa 

( Alm:ın cephesinin birçok yerle -

' 
rinde harb şiddetle devam et -

1 mektedir. 

1 Alman radyolan, Varşovaya 

( verilen mühlet çoktan bittiği 

1' halde, bu şehrin teslim olmağı 

ı kabul etmediği gibi müzakere 

l 

yi de kabul etmemiş olduğun -
dan, Alman kuvvetlerinin kara • 
dan ve havadan şehre şiddetle 

hücuma geçmiş olduğunu bildir. 
mektedir. 

Diğer taraftan Alınan kıtala

rı Z vovun cenubu garbisindeki 
petrol arazisini işgal etmişlerdir. 
Bu mıntakada bulunan Polonya 
~uvvetleri Macar arazisine iltica 
etmişlerdir. 

Alman ordusu başkumandan -
lığının bir tebliğine göre de Po -
lonya ordusunun kısım kısım tes 
lim olması devam etmektedir. 
On binlerce esir alınmıştır. 

Rus cephesinde 
Londra, 20 (Hususi) - Dün 

Rus harekatı bilhassa Vilno cL 
ı varında inkişaf etmiştir. Bu ta

raflarda yüz binlerce Leh mül -
tecisi Letonyaya gitmeğe çalış -

maktadır. 

Sovyct kıtaları, sabahleyin Vil 
noyu işgal etmişlerdir. • 

Silahtan tecrit edilen Leh as. 
kerlcri, evlerine dönmektedirler. 

Rus kuvvetlerinin şehri pek 
kolay isgalinden sonra binlerce 
Polonyalı asker hududu geçerek 
Litvanyaya iltica etmiş ve bun
lar derhal silahlarından tecrid e
dilmişlerdir. 

Amstcrdamdan gelen haber -
]ere göre, Rus kıtaları ile Alman 
kttaları Brestlitornkda temasa 
gelmişlerdir. 

Polonya ile Litvanya arasında 
bütün nakil vasıtaları durmuş -
tur. 

Lctonyaya iltica· eden Leh tay 
yarecilerini.'1 adedi 82 yi bul -
muştur. 

dunun bazı öncu müfrezeleri gö- dirmi~tir. nufuzundan o kadar çok korkusu kalmıyacaktır. 
rülml.iş< c de b:mıar . Litv.anyalı- Diğer taraftan, Amerikadaki Japon sefareti müstc~rı Ya:;huma' Bir heyet Rumen - Leh hududunu tahdit edecek 
farla temasa gırıne.'l'ltşlcrdır. nın Yakohama limanına ayak basar ba~maz Japon gazetecilerine: Cernauti, 20 (A. A.) - Bir Romen miralaymın riya.Setinde u-

Romanya ve Macaristana "Amerika garp demokrasilerine yardım edcc~~tir. Amerikanın keri bir Romen heyeti dün Zalcczyki'yc gelmiştir. Heyet, Leh - Ro-
Sığınan Poionya.uar harbe i~t iraki uzak değıldir .. ,. demi~ olması, kongrenin ~ilah ambargo- men hududunu işgal eden Sovyet kıtalarilc tcmMa ~eçecck ve audu-
Homanya ve l\1acaristan arazi- ::iUndan daha mühim ka~arlar vereceği haberinin manasının ne ola- du sarih bir surl?tte tahdid edecektir. 

::ıine sığınan Polonyalıların ade· cağını açıkça anlatmaktadır. Sovyet kıtaları henüz Kuty'yi iııgal et.mcmişlerdir. 
di pek çoktur. Homanyaya 4500 Leh topraklarının taksimi için bir Rus - Alman Sovyet kumandanının Romanyaya geçen mülteci Polonyalılara 
sivil, 400 çocuk, 10 bin subay \"C komisvonu tesckkül etti müşkülat göstermiyeceği öğrenilmiştir. Sovyct kıtalarmın işgali al-
neierle 100 kadar da tayyare.. Londra, 20 (A.A.) - Times gazetesinin Roterdam muhabiri tmda olan arazide bile sivil mUlteci Polonyalıların Romanyaya geç· 

Humen hükumeti Polonya hü- bildiriyor: melcrine müsaade edilmektedir. 

kum ' i erkanına mecburi ikamet- Polonyanın taksimi için Almanya ile Sovyetlcr Birliği arasın· Sovyet kıtaları Macar hududunda 
gahlar gö:,termiştir. da evvelce hiçbir anlaşma mevcut olmadığı Berlinden gelen ha- Eudapeııte, 20 (A. A.) - Dolaşan bir şayiaya göre Sovyct kı· 

Dün i\lacar hududundan da bcrlerden sarahaten anlaşılmaktadır. Yeni hududun tahdidi için taları Macar hududuna kadar yakl~şmaktadır. Yalnız Sovyet pi~dar·. 
bütiın gün Folonyalılar g<.'çmiştir. generallerin riyasetinde muhtelit bir Rus _ Alman komisyonu te · !arının hududa gelmiş olabilecekleri i)i liaber. alan mahfellerde ııöy. 
Bunların ekseris i kadın \'C çocuk- ~ekkül etmiştir. lenmekledir. H"nüz hi!,bir resmi temas vukubulmamıııtır. 
tur. Muhabirin bildirdiğine göre, Vilno mıntakasma karşı Al- Estonyn bitaraflıi·a riayet etmemekle 

Polonyada mevcut olan Leh kr- manya alakastz göründüğü için simalde hiçbir güçlüie tcf'adüf itham olunuyor 
taıarı Almanlara üç noktada mu- eclilmiyecektir. Paris, 20 (A. A.) _ TMs ajansının bir tebliğinde Eatonya bir 
ka\'emet göstermektedir. Bug, Var Cenubı.la vaziyet daha karışıktır. Çünkü Almanların maksadı Polonya tahtelbahirinin Tallinden kaçmasına müsaade etmekle itham 
ŞO\ a \'C Lvov. tabii olarak Lembergi ve bu şehrin cenubundaki petrol kuyularını edilmektedir. Tebliğ ııeşrcdilinccyc kada; Sovyetler, hiçbir protee-

Leh Başkumandanı kontrol altında bulundurmaktı. Daha birkaç gün evvel Almanlar toJa bulunmamışlardır. 
kuvvetlerı başında ne miktarda petrol istihsal edebileceklerini hesap etmekle meşgul Estonya mıimeE!'ılleri, Estonyanın bitaraflığına her zaman ria· 
Belgrad 20 (Radyo) - Lond- bulunuyorlardı. Sovyetlerin şimdi bütün şarki Galiçyayı istcdikle- . yet etmiş olduğunu \'e etmeğc devam edeceğini beyan etmektedir· 

radaki Leh büyük elçisi Leh or- ri anlaşılmaktadır. Berlindeki bitaraf mahfellerde hasıl olan kana· !er. 
dulan başkumandanı marcjal ate göre, İngiltere ve Fransa ile uğraşmak mecburiyetinde bulu_ 
Smigli Ridz"in Varşova cephe::ıinı nan Almanya Sovyetlerin taleblerine muhalefet edecek vaziyette 
asla terketmemiş olduğunu ve ka- değildir. Bu takdirde yeni hudut, şarki Prusyadan Mac:uistana 
lan Leh ordusile \'arşovayı son kadar uzanacaktır. 

Estonya muhafız'nrından birini öldürüp birkaçını da yarala
dıktan sonra tc,•kif cdı!ı:ıffi olan bu tahtelbahir mürettebatının ver
diği sözü tut~ıyarak kaçınasm .lıı.n dolayı Estonyaya hiçbir lta\.>ahat 
yükletilemez. 

nefesine kadar müdafaa edeceği· Times muhabirinin kaydettiğine göre, Almanya bu suretle 
ni bildirmektedir. Elçilik Leh hü- Kaçan tahtı>lbalıiriıı it;inde ı-ıncıık beş al.tı tane torpil vardı. 

kümetinin anla~mak için Berline 
bir murahhas gönderdiğini de ka· 
tiyetle tekzip etmektedir. 

Denızlerde 
Denizlerde de harp devam edi

yor. Son ge!en haberler şunlar· 
dır: 

İngilizlerin Cityof Paris isimli 
ticaret gemisi torpillenerek yara· 
lanmı~ fakat batmaktan kurtul· 
mu5tur. 

Paris 19 (Hususi) - Fransada 
da dü~man deniıaltları ile müca
dele etmek üzere küçük \"C altı düz 
gemilerden müteşekkil 'bir ihti
yat filo teşkil edilmiştir. İngiliz 
ve Fransız müttefik filolarının 

dü~man denizaltılarına karşı faal 
bir şekilde teşriki mesai etme sa
yesinde ilk ağızda 4-5 Alman de· 
nizaltısı tahrip edilmi5tir. 

Danimarkadan gelen bir telgra· 
fa göre ağır yaralı bir Alman tah 
telbahiri Kopenhag limanına sı

ğınmıştır. 

Manş denizinde batan Alex von 
Opstal isimli Belçika vapurunun 
kurtarılan mürettebatı, geminin 
bir Alman denizaltı ı tarafından 

torpillenerek değıl, mayne çarpa
rak batt1ğını söylc:.:"Jerdir. 

. Batan tayyare gemisinde 
kaç kişi öldü 
Londra, 19 (A.A.) - Bahriye 

nezaretinin Courageous tayyare 
ıı;emi i hakkında aldığı malumata 
göre, mürettebattan sağ oldukları 
halen malum olanların adedi 681 
dir. Mürettebatın yekunu 1260 tı. 

Uza!< Şarktaki lngiliz 
filosu 

Belgrad 20 (Hadro) - Tokyo
dan gelen haberlere göre Uzak 
şarktaki lngiliz filosu bu sular
dan tamamen çekilip gitmi)tİr. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(EaJtarcı/1 ı inci<lc) 
in .. lltcrl'nln ~·akın hir i til•halclc 
,\lmnn orılu unun kara ilahları 

ile to.ulha tnllb bir 'a1.il ete ~clrcc· 
ğini ima c•dil or. 

Bu t.iil'.lı•r Alman~"Unın l..elıh

tandan sonra hiitiin l\m ntini 
~nrh C"l'ph~inc (oplı~arak m!ica· 
deli' cdc·cPğiııl ı:;fü.terlr. 

• Hu 'azirctc göre. ~arh ccplw_ 
sinch· lnı::iliz 'e rrnnsız kun et
leri tnmfınden Alman,·n) a karşı 

hi.iylil.\ taarnııl~r b"kleml'k doj.t
nı d" ",ildir. tn~iliz ,.e 'Fransıı.lıu 
hlitün zafı•r limitl,..rini clr.ni1. ab
loka.<oma haj:lomı~tır. 

<lıırh rcphf'siııılP. ilk hih iik ta
arnız Almanlardan ~rler('ktir. 

HASA • KUMÇ.\ \"1 

Parti Meclis Grupunda 
(Baş tarnfı 1 incide) 

yonda müzakeresi tas\ ib olunmu5 
Ye Konya mcbu u Dr. O~man 

~c'1.:i Uluılağın hau tchlikelc_ 
ıine kar;:.ı halkın korunması tar
zına müteallik alma<·ak tedbirler 
hakkındaki '-Ualinc de ılahiliye 

\ekili l·"aik Oztrak tarafından <'t':· 

rnb 'erilmb1 'e bu ('C'\'ab grup u
mumi he~·etinre tnsvlh olunmu~
tur. 

Ruznamedc mii.ı:akı•re rdih'e<'k 

ba~ka madde olmadığından ri)·a_ 
<octı:c celseye nihaşet 'erilmi~tir. 

HABER - Hariciye \'t>kllimi1. 
Şükrü Sar&C"oğluııun Moı.ko\'a~·a 

ı::itnıek üıerc bu~ün ~chrimizr. 

ı::clmc ... i bekleniyordu. Fakat Şük
ı·ü Saraeoğlunun dün Uomanya
dan ~elen 'e derhal An karaya 
hareket. etlen Uükrcş elı:lmiz 

ll:ımdullah Suı>hl Tannön~rlc ;.;-ü
rii~tüktcn sonra st-yahatıne :rarm 
ba::olıyll{'ağı a.nlaşılmı~tır. 

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

A 

T aksi.nı sinemasında 
'.!~ cyllil ı.:ıını:ı ınntin<'lerılcn iti 
h:ıren şarkın "C'> kr:ılkcsi ... Mı· 
sırırı ycı;iinc karlın ~nnatkiirı 

üMMü 
GüLSüM'ün 

)fısır filııı ııılisalııık;ısıııdıı hiriı 
cilii:ii knrnnnıı 

O mit şal"kısı 
(Neşidei emel) 

Türkçe sö.1.lii nr:l(ı~·a şarkılı 
Dinliycııleri ıııcslcılt·<"<'klir. llıı 
c~eri lıiitlin lstıınlıııl halkın 

frı\•c; f , .r ~,f,·ı·i7.. 

rr~ıw .,.. L A L E ~ mmm~':\\ 
1 Yarın ak~m bütün dünyayı hayran eden büyük film· ~

1
~_-

§!§ lerinden birine başlıyor. _ 
~ Sinema aıeminin gözbebekleri olan: 

1 BETTE DAViS - LOLA LANE il 
i DAMGALI KADINLAR İ 
§ Filminde her kalbe gizli hayatları nm esrarını... I lcr gönüle ~ 
~ dertli aşklarının ıstırabım ... Her insana korkunç damgalarının ~ 
~ .ara lekesini anlatacak. il 
"= lla\'Cten: En son :Metro Jurnal .Numaralı koltuklar ve locaları §j 
• Hınmın~u~~-ıını C\'\Clden aldırınız. Tel: 43595 !llllBl~IJ~'. . 

p• Bugün s~~~~v ~ sincma:;ında ... 

.Ateş Çemberi 
N.\NCY CAROLL • IIENRY 

FOND,\ 
tarafından frnnsızcıı sözlü film 

~H~YD mu~nre~~ler 
~l:-.10_:-.:E Sll\10~ 

.Fran~ızca sfülü bir komedi 

Bu gibi hadiselerin t"k"rrlir elmı>mNıi için tedbirler alınmıştır. 
Estonya, Lctonya ,.e Finlanr!iyanın mümessilleri bu m~le 

hakkında. fikir tcatiııinde b•Jlıınmaktadır. Diplomatik mahfellerde 
tebliğin Sovyctlcrin B:ılt:lt filo:ıu kum:rndanının bu denizde saklan
mış olan tahtelbahirlerin muhtemel bir hareketine. kal"§ı tedbirler 
aldığımı kaydeden kısmı tC'barüz. ettirilmekte ve bunun Baltık ııu· 

larında Sovyet!C'r Birliğinin bir kontrol tesis etmek istedi~i mana· 
sını tazammun ettJği ilıivP. olunmaktadır. · 

Dünkü Sovvet hareketleri 
Moskova, 20 (A.A.) - Tass: . 
Kızılordunun büyük erkanıharlıiye heyeti bildiriyor: 
19 eylülde Kızılordu kuvvetleri Leh kıtalarıru tazyika devanı 

ederek akşama doğru şimalde garbi beyaz Rusyada iki &aat ıüren 
bir i muharebeden sonra Bielostokun SO kilometre şarkında Vilno 
ve Velinaberstvitsayı, Brest - Litovskun ~O kilometre şimalinde 

PrJjany ve Kobrini, cenubda, garbi Ukranyada Vladimir, Volynı· 
ki, Buğ üzerinde kain Sokal, Brody, Bobrka, Rogatin ve Dilinayı 
işgal etmişlerdir. ' 

Sovyet süvarileri ile tankları Lvovun şimali şarki ve cenub 
mahallerine girmişlerdir. . 

Hitlerin nutku hiçbir seyi değişti~miyor 
Vaşington, :!O (A.A.) _: Hitl~rin nutkunda bir ıulh teklifi 

bulunmayışı, Amerikanın diplomatik mahfellerinde hayretle kar· 
ştlannuştır. Sureti umumiyetle zannedildiğine göre, bu nevi teklif• 
lere karşı İngilterenin ve Fransanın ittihaz ettikleri enerjik tar.ti 

, i1areket Berlincie evvelce malüm olduğu için Hitler cesareti kırıl•· 
rak Polonyadaki hareketini Alman milletine meşru göstermefe ça· 
Jısmakla iktifa etmistir. 

, Nutukta Fran5~z hududundaki harekatın bahsedilmemiı ol· 
ması Almanyayı tehdit eden tehlikeyi Alman milletinden saklama· 
ğa matuf bir hareket kynı zamantla bir zaaf eseri tel!k.ki cdilmek~e· 
dir. Diplomatik mahfellerde netice olar.ık bu nutuktan sonra A• • 
rupanın vaziyetinde bir değişiklik olmadığı ve harbe sonuna kad,ar 
devam etmek hususunda Fransa ve İngiltere tarafından verilel' 
kararın kati olduğu beyan edilmekt~ir. 

Almanyada alman yenı 1 keti yavaşlamış ve bilhusa taY• 

tedbirler yare faaliyeti durmuıtur. .. ..,~ 
Londra radyosu da bugun o • 

Londra, 20 (Hususi) - İngi- h"'vadi• 
le vakti neşriyatında, • !iz istihbarat nezaretinin bildir - "m:u.;ı11 
ı:aati geldiği zaman, uu 

c!iğinc göre, Almanyada 41 den bir haber olmadığ,mr,, söylernİf 
yukarı yaştakiler de orduya a - ve ancak öğleden sonki neıriyat· 
lınmış ve 41 - 55 yaş arasındaki- ta havadis vereceğini bildirmit , 
]erle ikinci bir ihtiyat ordusu teş 

tir. \dl edilmiştir. 
Diğer taraftan Berlinden bil -

dirildiğine göre. Almanyada İn
giliz tayyarelerinin attığı beyan 
nameleri sokaklardan hallan top 
laması şiddetle yasak edilmiştir. 
Bunlara ancak polis memurları 

el sürmiye mezundur. Bu kağıt
lan aldığı görülen kimseler ida
ma kadar giden cezalara çarp -
tırılacaklardır. 

Vaziyette sükun! 
Paris, 20 (Radyo) Garp 

cephesinde iki tarafın da hare -

Çemberlaynın nutku 
J.oııdr:ı :.w (Husıı-11) - ,.\TııJll 

k:ıın:ırnsı' bugün öğleden ~onrn ı~r· 
l:ıııncn-ktır. Başvekil C.:emht>rlaynını.: 
ıııııııınl ,·:ıziyrli anlatan bir nutıı 
sö~ lcıııcsi beklenmektedir. __...,. 

Akşam 22 .yaşında. 
Yirmi iki ya.şına balıtığntı b\I' 

gün memnuniyetle gördUğüın111 

Akşam refikimizi tebrik ederi~ 

Amerika - Japonya 
. (Ba,, tarafı 1 tnddl) 

41r1t ~'"'~~mıırn~ıı ıımm~~~m~ımı'ıı~~mı:~m~rnııııı:ıııırnınıım~~r:m~~~mın:m~ınm«ıımııını;m:ıw.mııııııııını~.1111-111-
5.i YAR 1 N AKŞAM ,\şK.ımYECAN.ARiiADAŞLIK 

ponyaya müteveccih .olduğunu r•· 
zıyor. , ~ 

Kokumin Şimbun gucteın l· 
merikanm Japonya aleyhinde ', 
dığı bUtün iktısadi, !!İyul ve ~. 
keri tedbirleri sayarak bu tt ., 
birlerin iki devlet a.rumd• bJ. 
harb tehlikeei yaratıp ~un• 

1 i p E K 't e \C }'EDAl~,\RLII\ tıımnmcn Rt:..~KU Ş.\11.l<~St;Rı 

! KANATLI iNSANLAR 
& 
~ ; 
e; 

~ 

<iöriilm('mı, 

:~lcrıfo FRED 
derecede HcJccan lı ,.e Meraklı bir me,·zu 

MC MURRAY - RAY MiLAND 
ıııı::ıu:ıuımı~• ••••llAnWnıı;ııw1111m 

dığmt soruyor ve diyor ki: •t, 
Eğer Amerika şimdiki ~iyaıııt ~ 

ne devam ede<:ek olurıııa .JllpOl'I~ 1 
hayati m~nfııı.1ttlerini mUdaJ;.:' • 
mrebtır kıı.laeaktrr. 
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f O rm~ ;,· i ~sa 
11 
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'•ıan: L. Busclı 'IS uıltnı ucıl11iler:cuında {/l!Çirmiı bllr Alman •b•u;• lngiliz Bahriye· Nezareır-Aıman 1 

Saçlarından agaca ası mış ır · • • • 
beyaz kadın iskeletile karşılaştık 1 tahtelbahırlenle muharebesme 
::~::~~~;i~~~:; dı~~~~·~ığoan kuwğunda bul· 

1,~ dair niçin tebliğ neşretmiyor? 
1 taşta iki scnedenben Bada-Ba dum! diye elindeki mini mini ve İngilizce "The Pcople" gazc- edilmektedir. 
~:ın eline dU~tüğiınü bildiren 1 gayet zarif cep defterini bana u· ı· lesi hususi muhabirinin yazısın - Şimdi HiLlerin bildiği bir şey 
'\Ilu: kMına ait bir iz bulmayı zattı. 

1 
dan: varsa, o da, mesclii bir ta.htelba. 

uyor. bunun için her geçtiği· Bu, hakikaten kadınların ta~ı· 1 "Hususi sebebler dolayısile ln- birin yola çıktığı, ve sonra artık 
Q;: :>·erde her şerc büyük bir dik· dığı karne ~klindc, maroken cilt j giltere bahriye neza.r<'ti, nekadar / ondan bir haber alınmadığıdır. 
t gösteri-.ordum. li, mini mini bir defterdi. Şüphe- 1 Alman tahtelbnhlri ziyaa uğradı - I Geçen muharebe göstermiştir 
~-lin~ t;bancayla yüzü Meta siz feci surette 5ldürülen kadına ı ğmı bildirmiyorsa da. İngiltere ı ki, Almanlar için bir tahlelbahl
~o:- olmuş ve soluk soluğa aitti. Anlaşılan kadmc.a~ız öldü· j bahriyC$inin Almanya için çok şiJ j rin kaybolması haberi, onun batı· 

es alnr.tk dola,.makta olan Han rülmek için buraya getirildi~i za- l delli bir darbo hazırladığı ifaa e- rılmış olması havndisiuden çok 
~ meseleden bahsettiğim sıra· man hemen usulca koynunda ta· ~ dilebilir. 1 daha ziyade kuvvei ma.neviyeyi 
birdenbire yanımızdaki kadın· şıdığma §Üphe olmıyan bu defte· l Büyük muharebede yekunu mil 1 kırıyor. 

.ta b. · · -·1 yonlarca ton tutan İngı'liz gcmı.· ı İngiltere bahrl'-·e za tinin 14 n ırinin bır ycrı parmagı e rini oracıktaki ağacın kovu6'Una j j .. ne re 
erip deh§etle : atıvermiş. müthiş macerasını bu j leri denizin dibine gönderilmiş Alman tahtclbahirlerine yaptığı 

' Maha - uri ! Maha • uri !.. di· suretle kendisini arayanlar olur· 1 ve lngilterenin ~iyecck temini muamelenin esrarını bildirmcyişi-
bağırdığım işittik. Bu Hana sa. onlara bildirmek i temi~ti. meselesi gerçekten tehlikeli bir nin bir diğer sebebi daha var • 

~llde (insan iskeleti) demekti Bu zarif kadın cep defterini de· hale gimıişti. Fakat bu hadise dır: Eğer bir tahtelbahl.rin mu -
"ilhak bir daha tekrar edilemiyeccktir. ayycn bı·r ti""-t '-'olunda tahn°b 
ıı..~ ika gösterdiği yere bakar lice bir merakla hemen açıp bak· ı ....... , .. 
~""naz kadının haklı olduğunu tık ve bütün hakikati. zavallı ka- , Son birkac: gUn içinde açık de- olunduğu haberi işaa edilirse, bu 

dk nizlerde vukua gelen hadiseler haben· Almanlar o mmtak""'a 
ı ·. dını, geçirdiği müthiş macer:ıyı ı· ' "' .. 

Zı'r talltelbahir tehlikesinin ebediy - hır· dı'g~er tahtelbahır· göndermek 
~ .a bir ağacın göğdesine bir in· ve bu akıbetin sebeblerini tama· 

~ tcdir. İşte böylece, İngiltercnin ses -

Bir kompartımanda başbaşa ... 
.'\k~aJ:l c:'..!:J'::'Cl lJ.iyÜ.r~ · 1 Sükra.'1. - Ç~ditin; pt'ogrmr. 

\iaıı .L.src•. i-:t etmek ü1crc:yai. 
Kapılar aı:ır ı;:c:utlliı::~ İtap.l .. 

nıyonh:. B:ı ııır.:lda i:ıir erkek ve 
bir kadın istasyona .:~rerek bü. 
yük bir istical ve en<İi§cyle tire.. 
ne koştular. Bir memur kendile-
rinc ilk tesadüf ettikltri vago • 
nu açtı. İçeri evvela kaduı gir. 
di ve hemen gene dışarı çıktı. 

Vagondaki c:lektrik lambasının 

yarı karanlık ışığı altında ga. 
liba kendisini pek ziyade şaşır

tacak bir §CY görmü~tü. Ya.. 
nındaki adama: 

- Birisi. var:. 
Dedi. Erkek şu cevabı ve1·dl: 
- Ne yapalım? Başka bir va.. 

gona girecek vaktimiz yok.. 
Bu sırada istasyon §efi keskin 

düdüğünü öttürüyordu. Erkek, 
kadın ıitti; memurlar da arkala. 
nndan kapıyı kapadr. Tren ha
reket etti. 

ı h.a.:t:k.tr.d.:.: ne <l~ün~unur. ~ 
1 ı· :: . un .• 

Selür. - Gü~d.. b'abt
Şükrar! - Faka~ ne dcır.ek?. 
Selim - Scvgili.ın unutuy« •. 

sun ki mezuniyetim tanı on beş 
günciU.-. Binaena1eyh tt:§rini eY• 

velin birfoci günl.i saat seki: bu.. 
çukta dairemde bulurunağa 

mecburunı. 

Şükran - (O derece müttts. 
sir olur ve ümitsizliğe düşerek 
bıığmr ki, uyuyan seyyah ha· 
fif bir hareket yapar.) Ol:, 
oh .. Bu cinaye-t adeta .• 

Selim - (Bt: tc-essürden do. 
1ay. mahzur.} Şülaan? .. 

Şükran - :Memuriyctiıüroen 

istifa etmediniz: m!?. 
Sclin1 - İstifa m:? fatiia ede.ı 

cck vakit var mıydı?. .tieu. ne 
i~in istifa edeyim? Telgrafmr 
saat altına aldım. 

ı kcleti uzun saçlanndan bağ mile anlayabildik • 1 yen ortadan kalktığını göstermek- için işaret telakki ederler. 

ı~tı. İskeletin saçlan bunun Zavallı kadıncağız bu küçücük BugUnkU harb başlam--.. an ı,_ ' d h 1 ~ sizce işini gören bahriyesi, ses -
"<ıQın iskeleti oldutrunu er a not def terine vekayii günü ,.ününe ...nnlerce evvel Hitlcr, tahtelba. _ Kadın ,sinirli sinirli konu§u. 1 Şükran - Sonra da beni ıte\.." t . '" 6" siz bir gülümseyişle gillilmsliyor. 
•Yordu. Hans bu müthış man ikişer satırla kaydetmiş bulunu· ı· birlerini açık denizlere gönder - Bu gUne kadar elde edilen mu • yordu: 1 diğini söylUyorsun.. Harekm. 

~·ı görünce boğuk bir sesle: '-'Ordu. Su'0 phesı"z bı'r gu-n bunun ınt· B taht lbahirl rd - - Burası da pek karanlık •. j mizd~nberi i.:c;üncıi defadır ki ...... O J ~ ma;l ı. u c e en çogu vaffakıyetlcr, millerce mesafe ö- -
"ı' hl b.iz.im Mis ol~asın! vah! metruk bir muhtıra defteri olarak 

1 
bir dalta do"nmı'yecektir. Bu-aT Bu adam kim acaba?. Ne için, seni g~ haberdar ettiğimden -ı ~ _ •a<>• teden bir ta.htelballlri bulup tcs-

emışız! kadıncagızı herhal bulunacağını asla aklına getirme· muhakknkt.Ir. Bunların nasıl ya _ bit etmek usulleri ve derinlere hususi bir kompartiman tutma. dolayı bana serzini~ ~diyoI'6Ull.. .• 
~ttınişler! dedi. di.. kalandığı İngiltere bahriye neza- kadar cndaht edip batırmak yo- dığmm anlamıyorum. Kocam.. Sanki kocamın beni çıldırtmak 
ı.,~el'akla ve dehşet his ederek (Devamı var) rctincc bir sır olarak muhafaza tunda kıızanılmıı; meharet ~ığn la saat dörtte kavga ettim. Hiz- içirı bugün ve bu saati intihap 
"'Ca ayakta durur tir halde bağ 

1 

t · h ba ı h 1 d - · • ld b"li ~ vurulacak olsa, İngiliz milleti se. mc çıye emen vu umu azır. • e ecegını evve en ı yormu. 
~'- ış olan bu iskelete yaklaşıp ~~~ ~~ lamasını söyledim. Size de b....:: c.um gibi .. J.'akat bunlar"' sence '(lnd 1 · fi ~ pt> !i') vincinden şapkasını havaya atar. ~:r :r "44 

an muarene etmeye ba,.l:ı· ~-. ~ · Almanyanm bu harb başlan _ buçukta telgraf çektim.. Tren ne ehemmiyeti var?. Hiç değil 
loı. L k gıcı d 70 ta.htelbah' · d B yedi buçukta hareket ediyor. ..• mi?? Yalnız, mezuniyetin cın 
~~Cletin vaziveti bu birare ka· ı' • l 30 n a. ırı var ı. u iıı buraya ~nlı 'olarak ~bağla.n· l maç arı tahtclbahirler, düşman g<'mbi18etnı·r-- Bol bol vaktiniz vardı. Sizi da. beş günmüş; onu düşünüyorsun. 
ıurı, ni görür görmez "derhal ha becerikli zannederdim.. Sa. ' Bir kadın, bir erkeğe yazdığı 

''<1, orada öylec;c olduğu gıbı , !'lıw: • E l ld b l mak,, emrini almıştır. baha kadar, karşımızda bu a- mektupta "ben seninim. Gide. 
J\l."'ıp iskelet kaldığına hıçb!ı A ;.e .bırakmıyordu. g u e aş ıyor Bunun neticesi olarak birkaç dam olduğu halde seyahat et. l lim ve ilelebet beraber yaşaya.. 
"\! ıskeletin beyaz ırktan bir İngiliz gemisinin zıyaa uğram:ıaı mck pek sıkıntılı olacak.. Böy. hm!,, dediği zaman artık bu er. 

in~ tabu·· 1°di Çllnku·· bu gemilen·n bir le tanımadıg·ım adamlarla kaMtt kek ir:in tereddüt edecek bir -
1 ·'<1 ait olduğu saçlanndan ve Beden terbiyesi umwn mü. Evveke yıkılacağı söylenen · · ·:r :r r-J 
ı, d .. ı·· -·· t t b ı tak f t f k çogu- zaten a"ık denizdeydi Bu karşıya bulunmak r:ok canımı kalır mı? Sen istifa etmcgyi bile 

1 '<1.Sınm şeklinden kati surette ur ugu s an u mın asr u • a at bu ameliyatın bir sene • " · ~ 
}'d' bol ajanlığı şehrimiz futbol için tehir edilmesi yüzünden gemilerin mevkileri ve hareketle. sıkar. sonra.. görüşemiyeceğiz düşünmemişsin?... Ne müthiş 
dı ı . . Zira yerli bir k:n kol· 1 şampiyonluğu maçlanrun gele. Taksim stadı bu defaki müsa. ri İngiltere harb ilan etmeden de... hali • 

-ao ~çlan kıvırcık ola ·, ·a- l G~O~~ıxa.ınr~.9 eJ!lf*k.c;~M11 •ıt1akahn:a .. Wı. "~_ne olacaktır.) ince, dC'nİ2 '~uliluk tcşld?att vn.- " - Yok canım •• Baksana uyu Selim_ Fakat sevgilim, me. 
~ı 'l<l urun olaCaktı. tesı günün.den itıbaren başla. • . Kadıköy ve Şeref statlarında da srtaslylc bildirllmistl. • 

}'le bir yerde ise başka bir ma,sma karar vermiştir. Jik müsabakaları yapılacağı gi. . yor.. muriyetten öyle kolay kolay is.. 
ıa~ k-....ı. . 1.- 1 Bu münasebetle evvelki ak- bi ikinci kümenin bir grupu da Fakat şimdi Alman tahtelbahir Filhakika bir köşeye büzül. tifa edilemez. İstida daireden 
:-aea~-un olmasına ım~an ° a· şam mıntaka merkez.inde Gala. Süleymaniye sahasında müsa _ !erinden birçoğu torpil veya mal- müş olan meçhul adam. ,içeri iki daireye dolaşacak. Beşten yedi-

61 için bu iskeletin iki sene tasaray Fenerbahce, Beşiktae bakalar vapacaklardır. zemc noksanına uğnyacaktlr. Bu kişi girerken bir küçük hareket 
1;ı ·Badaların ellerine düşmüş ve Süleymaniye gibi stat sahi. ye kadar buna imkin var mı?. 
· ~a il ı · Am ·k b. kı·· 1 · ahh 1 b. y 0·• zmede ::: enı· bı·r itibarlıı kestirme yoldan üsleri - yapmış, sonra uzandığı kanape- Şükran sanki clinlcmivormt• 

~- va ı ngıliz veya erı a- ı up erın mur as arı ır _ • J ·-~ 
~~I t 1 t 1 b · t' rekor ne dönmek mecburiyetinde ka • de battaniyesini baotına ,.ekerek ·b· w·· ·· ll · 1 '--pamı tı .\!. 1.1 na ait olduğuna kati yen op an ı vapmrş ar ve u ıç ı. :ıı 3 

1 

gı ı y ımu e eny e - ı . 
ııııe '-'oktu. mada saha mukaveleleri tan _ A laca.kt.ır. O zn:nan bütiln İngiliz derin bir uykuya dalmıştı. İnce ve zarif ayagıY•yıe müte:ma.. 

J msterdam, 18 (A.A.) - Ho. 
~ zim ve imza edilmiştir. landalı yüzücü kadın trene Van donanması intizardadır. Kadın - Olsun.. Ben her diyen yeri dövüyordu. Nihayet 
~ dıncagızm bu akibeti :ı~ğ1 Bu seneki lik ~,.,,•clce yazdı. Gefeggelen, bir kaç rekor kır_ İngiliz donanması, geç~n haf- §eyi böyle bir yabancı adamla Selim: 
i(ı tıl bizim ve bilhassa yanımız· ğımıt gi~~ 29Bklü1bü~ iştbi~a~il~ mıştır. ta içinde Alman taht.elbahirlr.rini beraber seyahat için feda etme. _ Merak etme, dedi, Anka. 
~ lana kadınlarının da ftkı· 1 yapı aca ır. un aruan ırıncı Gefegg-elen 100 yardalık re- ı su altında. tesblt etmekte büyilk 
. &österdiğ'\ için bu bkclct . kümeyi teşkil edecekler Galata. koru 1 da. 7 saniyede kırmıştır. muvaCfakıyeUer göstermiş olan dim. raya döner, bir iki gün kalırım .• 
ı~ saray, Besiktaş. Fenerbahc;e. Bu rekor, Finlandiya yüzücüle- j Erkek - Şükran .. (Biraz da. Vekalette arkadaşlamn var. Bu 

nda cümlemiz müteessir ol· Vefa, Beykoz, Hilfü, İstanbul . d . keşü tayyarelerlnlıi yardımlle L.a yaklacır), mesudum, r:ok mes , Uk rın en Taısto Maiki tarafından 1 ı. :ıı ~ işi bir iki günde bitirirlu. 
hl'h • spor, Sülcymaniye, Topkapr ve 

1 

tesis edilmiı:ıti. hareket edecektir. udum .. Bilsen sen.ı· ne tc-,dar ac-ıı b b. · · k.. t rr· ~ - Ankaraya dnmenc razı de. 
' aSsa Cuan·gb i diişünen 1 u sene ırıncı umeye e ı e- Bundan maada 10.000 metre Diğer tarn!tan İngiliz ticaret viyorum!. g~ilim. 
kadıncagwıza son derece acı- 1 

1
denAlcski 15asmmaşa yeni ismi. rekorunu 29 dakika 22. 9.10 M-ı· gemllcrinin selli.metle scyrü~crcr 
e tıntug- klünleridir. nivede ve 6 mil rekorunu 28 da- Şükran - Ben de Selim. ben - Yazarım. Yoksa, bir fiıad · ı lk' · k.. · ı · t k edebilmeleri için kurulmuş hinln· · · ıncı ume ıse ma um ese· kika 55. 6..10 saniyede kırmış. 

1 
de ... Fakat bu seyahat, bu isti. gibi şerefimi lekelemek iate:meın. 

~~llnana ateş verip biitun bu kiibllekrle bu .sef nde tesdl edil.en tır. : ye sistemi tamamen harekete cal beni sinirlendirdi.. Biletleri - Ben senin için ıereftm1 
"llıları diri diri ,·akmalı! dh·e sa t !!ayrı c crelerdcn miı - geçm~tir. Himaye altında seferle 
.... . - rckkc11lir. Yeni eaerler . 1 b·ı k 11 nereye aldın? .• mahvetmedim rm ?. -..,i?ll k d ı nn ynpa ı me zere muayyen 

c ·ten ken mı a amanuş- ------------- ı - istediğin veçhile Adana. 1 - Ayn: bal değil ki .. Seninki 
~ Atletizmde yeni bir 1 Yeni Mecmua dllnya. limanlarmdan İngiliz ge - So .d • . . . b. • B L-L..."t 
ıı~ 1 milcri toplanmaktadır. Harb ge - ya... nra nereye gı ~egımıtı ır !cdakarlııı:.. una mu~, 
~İskeleti seyrederken etrafı rekor kınldı ''Yeni Mecmua,, :ıın 20 inci sa.. milerinin emin refakatinde olıı _ orada düşünürüz.. ben seni ne kı;öa:- &e"iy.onmı! 
!i Ve heyecanla gözden geçi· Helsinski, 19 (A.A.) - Fin- yısı çıkmıştır. Renkli, zarif lıir rak denizlerde cevelanlarını ya _ Şükran, Torosların mavi tc- - Sen de ben~ miçin bir~ 
"~ra .birdenbire koşarak ya l~~diya.lı Naki 10 kilom.etrelik kapak içinde, en tanınmış muhar. pacaklardır. pelerini hayalinde görür ve dii. kfirlık yapamaz mmn?. 

h ""4 ceı...ı· dunvı>. rekorunu 25 dakıka 55. . 1 . . . k . .. k s ı.. ı 
ll~:t:a ~ı. ı·nd k .... "k 

1 
6.10 sanivcde kırmıştır. Bundan rır ı-rımızın, çc:ı vazıp mevzu • Bazı tliccar gem.ilerinin arada şunür en, elim endişeli oır ta. - :Elbette.. stediğin kadar ... 

tıı . nın ~ ı e uçu~~ • rn~· evvelki rekor 32 dakika ile yill{: lard.ıki yuılarınr ihtiva etmekte. bir batmalanna aahld olacağız, vırla somurtuyordu. Çürıicii, Şiikran şimdi Selime eokul. 
~ b·l\aptı bır defter göruncc bu· keudi!"inde idi. 1 a::. Bu sayıda, Sait Çelebi, Ame. fakat 1ngilterenin yiyecek nakli- genç kadrnın seyahat progran:ı muş, b.-.şını omuzuna dayam?f, 
~r hayretle: Na~i.. m~.aoıı~:l esnasm•fo l rii<aya yaptığ: '''"seyahatinin me yatı anzayn uğramıyacaktır. Talı bir hayli geni~ti • Adanaöa bi: <lfu;üniiyor gilılydi.. :Eir mt\ddet 

1r,ı .. l"l'dir? Nt:reden çıktı? cii· -6k.!kngı;.!; 6m'Jıl0ı rt'·~or.!r.u d.n. 23 1 ·•'kir saihalarnu anlatıyor. Tav telbıılıirlerin mukadderatı tayin o- hafta oturduktan sonra Hataya 1-.öyie durdular. Scnra Selim b6.. 
~ı:ı .1. d. . 1 ı aa ·ı a u.J. • _ scnıyc{ c te.s:s et. . • 
~ n..u;.tan ken ım1 a ama- :-ı1iştir. sıye ederiz. dilml~tir.,. geçeceklerdi. (LUtfen say/ ayı remriMe) 

Rls::::::: q !!J5ii2E - ~ ~ Z: i 

_n k rkınaz mısınız? leye oturması söylenir. Sonra ken· 1 ma bu fazla sümıüyc-,!, ça!>uk r - Ne mi olur? Ga)tt Ll'sit: Is-
- İ::;terleıse konuşsunlar, görür· diSİllC hapishane talimatn~i 0- ı' yola geliyorlar, başka ç,!Il"ierİ yvk. kem1e!Pnn k2UÇUİ:> !'!'\·haiar üzıtri· 

!er günlerini.. kunur. Bunun başlıca maddeleri - Demek bütün günlerin! :shm : ııe konu!duğur:u St"iylcmiftim dll\l 
-- Fakat... 1 şunlardır: lede oturmuş olarak g~irirorla;? İ mi? Me\kul'a.- :skcmleleriDden 

1 - Knf~s seklindeki hücrelere 1 - Kati bir siikıit mccbllridir. - Evet. Haşk:l türlii yapnıa!a · ka~kıp c.lenıir \!~·~ ayak ~-
konulanlar hakkındaki talimatı 2 - Mtt'kuf, gardiyandan mü- nna imkan da yok. sınca &-a:diy~ın <la bir iid d~e 

_ 1~ _ ı•.ı.::C:rı.: Fethi KARDI:~ b!'i)or mu ... unuz? Hayır d<i,ril mi? saade olmadıkça hiçbir sebeblı - Neden imkfin yok? lfa t<:k dokunmak suretile <.!eı-ha! ir:tizamı 
•1 'ı"I D;nleyin öyleyse·: isktmlesbıdm kalkamaz. gardiyan altmış sekiz nıcvkufl3r iade e<.k·r. 

,,u·•·:·l. Cı:lıi:n !.~lı:j h<:=1:~ 1I lduğcnu kestiremedim. K~ndisı· .\ltı p-~ceredc:l w camlı iki ka- 3 - Merıkıefun oturduğu yer- nasıl başa çıkabilir? lskemlcle· Nobodi haykırdı: .. ·t:. r.;ı~.!cıüiıdı ::,...ıuımo.!t· on" göre misafirpc:verlik göstc· pıciar. ıfık alan geniş bir salon dt fazla kımıldanması yasaktır. rinden kalksalar onlara kim m:ıni -- Anladım. elektrik ccreyaıu ... 
•, ••1 _,;~t C:\'\·d c!l~ri ! .... !cp· 1 ıiri::. giizönünc getiriniz. Bunun ortasın· b.kemlede iı!lni dizlerinde olarak olabilir? Me~l§ mevkufların hep- Den bunu dü~ünmerniştim. 
' <t::.k ""' • T 1 1' t r f 1 • d' ~ k • • t. -:::"l11s ı.v~·-ı .~ra u· • .ı l!ar 1,·ım ca~urarc:. • emrettı: d:ı altm:ş sckh demir kafes :-:o- otrnacak, gö;feritıi gardiyatıdan a· sine birdl'n danselml'k arzusu gel· Başgardiyan müstehzıyane cc-

~•ri!c: - ... . . 1 !') • r . 1 · . . h (J:ı .. ı!..t Z:itı1:-.n ..ıJ~ g:ır<.ı· ...1J ;lli~a.ı:-ı otc ımızm -t..'1 ava- nulmuştur. Hakiın bir mevkide du yırmıyaraktır. se gardiyan ne yapabilir? vap verdi: 
'il ı.ı ~yl:: !fr s ')•.r.ı:i~ ,.e ::,•:!· dar kısmı~ götürün. ran bir gardhaı: hu kafesleri dai- 4 - Bu yasaklara riayet etmi· Başgardiyan gülümsiyer('k mu· J - Fakat hapishane idaresi her 

. ı:n~hilt:r .. l.:r ~rasmdl j':t}:!- !ki ganliyan fon Brnndı koila· m:ı g(\zönünde bulundurur. yenler lıakkmda perhiz cezası ve- kabele etti: şeyi düşündu. Mevkunar cereyan 
!l! ) • ~ j - ' "I ' J ' 1 • d • rd • t • .n ver ı ı tec:-u ... 'ey.~ r;:; a::l yru-:a.ıyara!; götürdüler. Kafesli hücrelerin eşyası bir yatak rilcccı~. pcrlıızin miuJ eli işlenıletı - Onlara böyle bir arzu gel- verilince olduklan ye e sıı;rama· 
• l ike .. bir ::ı.d:un olduı?uru Ccyms Noi.>xii. başgardiyar.:ı lı!r masa, b!r iskemle ve 15.\-abodan surım ehemmiyetine gi>rc tayin e· memesini kendileri hesabına te· ğa başlarlar. Aman dilerlerse ce-

... 'ı. - sord-..ı: ibar(ttir ,.e hepsi ,ie demirdir. dileceklir. menni ederim. Yilvaki dansederlcr reyan kesilir. Aksilikte devam e-
, ·U;ij d b 0 l 1· 1' . • • uk 
(]....,. •• :? ır raç r:c ıme ıle Dul:- - JlaYadar h~ım. ne demektir? ı Dfı~me de demirdendir, yalnız Ceyms Nobocli deh~tle irkild:: ama bu garip bir dans olur! derlerse cereyan kuvveti m a· 

'h~,'. ının Y"''li misafiri hakkın· Başg:::rciiyan güldü: i'kt'mlenin bulunduğu kısmın al· - Feci! Mevkuflann çoğu aç· Gardiyan bunu öyle bir şekilde vcrnetleri kınlıncaya ka~ar arttı· 
?l ilttıat verin~ başgardiyan: - Oteiinı.iıin ha,·adar kısmınüa tına kaim kauçuk d~nmiştir. lıktan ölecek hale gclmis olmalı· söylemişti ki Ccyms Nobodi titre- nlır. Tahmin cdebilirsini% ki ak-
tı~n · .q h•ı-n .. ., tehlikeli biri hücreler yoktur, kafesler ,·ardır. L\Ie,·kuf kaf<•sinc giri11ce a} ak· dırlar. di. Biraz da hayretle sordu: silikleri çok uzun sürmez. 'ti: tü:-:.r.ıin c~ıniştim, ccdi. I - :\1a:1küml::ır !.m kafeslerin a· ı k:ıp:an \'C çorapla11 çıkankrak - Hayrr. llk z:tmanlarcla :nev- - Anlayanıadun. O zaman ne Wcl-amJ \-ar) 

Oğru u bu kadar t'-!hlikcli rasmdan biribirile iörüı:.meJerir.· I çıplak ayakla btrakılır ?e iskem- kullar biraz aksilik ediyorlar a- olur? ....... 
l 1 
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Eski F eyziatı Fransa baı·be 
nasıl hazırlandı? 

le~·oğlunda BAKER mağazaları 

flırnc: lngiliı ve Fransız ku

aaşlarından mamul TRE~C • 
'{OTLAR, 'iabardinler, Paltolar, 
füvetler, Spor .ve fantezi kos-

Yatıh BOGAZJÇJ LiSELERi Ya1 
Kız ve erkek kısımları ayn dairelerde olmak üzre 
ANA SINIFI, tLK KISIM, ORTA OKUL VE LiSE 

harbe İngiltere Fransa da 
şuurile 

gibi 
ın ler, Parde iller, her yerden 
ıüsa it şarll:ır ve ucuz fi~ al tarla 

,a'•l· .. aktadır. Çeşitler bozulma. 
dan evvel ihtiyacınızı BA.KER 
mağazalarından temin ediniz. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylard 

karışmıştır. 

Kayıt için her tfın saat or.dan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörli.!ğüne 
racaat edebilirler. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 

Harbin ilanı il?.erinden epey bir cap ederse, bu yaptlırken bir kar
zaman geçti. Artık Fransa için har- gaşalık olmasın diye bütün Pa~s~ 

/#l ______ SARAÇHANEBAŞINDA - HORHOR CADDESiNDE ----

·~~~ek ff \ YRİYE LİSESİ~: bi şaşırmadan, telaşsız karşılaya- lilere oturdukları. semtlere gore ~1 K LJ RT LJ L LJ Ş ,, 
bilmek tedbirleri almağa ih- hangi yollan takıp ederek çıka-

tiyaç kalmamış gibidir. caklarr söylenilmişti. Biçki ve Diki, Dershanesi 
dük k . Müdiresi: Bayan Papazyan Harbin ilanından sonra gör ·· • 1 Vazivet büsbütün gerginleşince 

J Haftanın 4 gününü kadınlara 
senelerdenberi nasyonal sosyalizme de ilk iş olarak Paristen küçük ç0- usul·ııe 

· h günde üçer saat Fransrz 
boyun eğer .. b.i.r vaziyette v~ h~ç a- cuklar uıaklaştrrılmağ~ .başlandı. biçki ye dikiş dersi tedris edilir ve 

ı:a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmt~tır. Ecnebi liS<.nı ilk sınıflardan :tiba 
ar. Kızlann yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısrz talebeyi r_akletmek için mektebi1 

••••••• otobüs servisi vardır. İsti yenlere t?rifname gönderilir. Tel: 20530••• 

zırlıksrz gorunen Fransa }em har Bu işle meşgul olan sın! yardım 
4 

,d ·r dd k d' l -
bin nakabili içtinab olduğunu çok teşekküleri çocuklan alıyorlar ve a} a ·~aa;ı ç~.~u~ ~- t" ı~~6 

tan anlamış bulunuyormuş ve çok- sehrin uzaklarına birer kasaba veyaN n'ıa vperı ır. en oy t epeus u 
-ı YATILI 
:ı: 

1 Şişli Terakki Lisesi ını -Hi! 1 - ANA · iLK - ORTA · ve LiSE KISIMLARINDA 

iiiiTalebe kaydına başlanmrştır. Heıgün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. 

rl;ı (Telefon: 42517) .. 

~ b f ~ · ı o. apazyan apar ırnam. tan bu harp patladıgı zaman u_ ~- köye götürüyorlardı. 
laketi hazır olarak karşılamak ıçın Orada bu çocuklara bakmağı te- GOZ HEKiMi 

neler yapmak lazımsa hepsini yap- keffül eden ailelerin yamna yerleş- Murad Rami Aydın 
maktan geri kalmamış. tiriyorlardı. Ewela en küçük ço· .. . Hl! 2 - Okula kayrt ve kabul şart arını gö:;terir prosepektüs, istiye ılere bedelsiz olarak gon 

"'1 ...... ~ ] N · Ş A N TA ş 1 Halil Rifatpaşa Konağı ı KIZ 
• füfü. ERKEK 1 Başmabeyıncilik Konağı 

~ h k'" · d k" bütün Pazardıın başka her ~un ~a:ıt ~ 
F ransanın er ·oşesın. e ·ı .. .. cuklar ye ilkmektep talebeleri Pa-

1
•
3 

kadar Tak~im • Talimhane Vrı 
şehirlerinde aylardan ben her turlu risten uzaklaştıktan sonra Paristen arıarı ım:ın No. ıo. Teelfon: 41553 

ihtiyat tedbirleri ikmal edilmiş bu- ortamektep talebeleri uzaklaştırıl -----------------------------------------------, 

lunması bu harbe İngiltere kadar mağa başlanıldı. Bunun için Maa ( t b 1 L m A ı·rıı· g""ı.nden· 
Fransanın da şuurlu olarak girm'.ş rif nezareti gazetelere şöyle bir ilan S an u evazı m • 
bulunduğunu ve sürüklenerek değil. \'erdi. 

yapılacak başka bir iş kalmadrğını "14 Yaşından küçük olup orta
rnüdrik olduğu için atılmış olduğu- mektepte bulunan çocukların ebe

nu dünyaya anlattı. veyinleri eğer bu çocukları Paris-
Paris ~ehrinin pasif korunma ve ten kendi vasıtalarıyle uzaklaştı

seferber edilen asker ailelerine kar· ramıyacak vaziyette iseler ve bu 
şı yardım işlerinde nasıl bir makine çocukların da ilkmektep çocuklarr 
intizamiyle çalışmağa başlamtş bu. gibi Paristen uzaklaştırrlma yerin
lunması, bu harbi göz önünde tu- den istifade etmek arzu ediyorlar
tanlarm müdafaa işlerini kolaylaş sa kendi evlerine en yakın merke
tıracak ve milleti fazla sarsmıyarak ze gidip isimlerini ve adreslerini 
her türlü tedbirleri nasıl bir bütü-ı yazdırmaları rica olunur . ., 

teferruatile düşünmüş olduklarır.ı Ve bu ilam okuyan, halleri va-ı 
ve ne güzel org.~nize .e:rnış bulun. kitleri yerinde olmıyan anneler 
duklannı tebaruz ettırıyor. hemen liselere ko~arak yarın A!-

Paris hemşehrilerinin hava hü. man bombaları altında, İspanyol 
cumlarmdan korunması için ya· \'e Polonya çocuklarının akibetine 

prlması lizım gelen sığınaklar çok· uğramaları ihtimali olan yavruları
tan yaprlmış halka maske çokta1 nr yazdırddar. O zaman orta mek
dağıtılmış. her eve bir koruma anı:. tep tahsili gören ve on dört yaşr
ri tayin edilmiş, her mahalleye bir na kadar olan çocukların büyük bir 
koruma şefi verilmiş, her apartma- intizam· içinde Paristen daha evvel 
nm kapısına bir ha\'a hücumunda den gönderilmeleri , düşünülerek 
o evde oturanların hangi sığınağa hazırlanmış mmtakalara yollanıl
hangi yollardan gideceklerini bildi- dığI görüldü. 

ren ve yolda ne gibi ~yler yapma- Fakat harp zamanında sivil hal-
lan lazım geldiğini anlatan birer kın hayatile, yaşayişiyle alaka-
talimatname asılmış. Evlere kum dar olan teşekküllerin faaliyeti bu
torbalarr dağıtılmış. Halka Farisi nunla kalmadı. 
terketmelerinin daha iyi olacağını Çocukların sıhhatım kontrol et
bildiren ilanlar verilmiş. Hatta Pa- mek için de sıhhat nezareti ve ma
risin kısa bir zamanda tahliyesi i- halli belediyeler tarafından lazım

-tÜn gayretine rağmen esnedi. 
Şükran - Ne oldun?. 
Selim - Galiba açlıktan .. Ye 

mek yiyecek vakit bulamadım .• 
Şüphesiz sen de açsın?. 
Şükran - (Derin bir ah çe_ 

kerek) açım, fakat ne ehemmi
yeti var? İnsan birini sevdiği za 
man yemeği dü§ünür mü?. 

gclen tedbirler ahndr.Garlarda şu

raya buraya scvkedilen çocuklar ve 
göçeden ailelerin rahatlığını temin 
edecek tef erruatm hiç biri ihmal 
edilmedi. Ve bilhas~.a asker ailele
rine içtimai yardım yapabilmek 
için teavün ve yardım sandrlanmn 
yaptxklarr muavenet.e benzeyeni 
yardımların yapılması ve içtimai 
sigorta işlerinin puruzsuz halledil-

İstanbul Dikimcvile Bursa Saraçevi için 200 ila 250 kuruş yenniye 
ile iki saraç u~lası, 2 numaralı Uikiıncvi ndc teşekkül eden heyet tarafın
dan ıınlihan ile alın::ıcaklır. Taliplcri11 dilekçe ve boııservislcrile lıirliktc 
21-9-939 perşembe güniine kadar Tophanede 2 numaralı Dikinıevi 1\lü
dürlüğüne müracaatları. ( 438} (7411} 

lstanbuJ Komulanhgı kurmayından: 
Motörlü kıta al idn makiniste şiddetle ihli yaç vardır. Nakliye oku

lunca yapılacak imtihanda heycl tarafından takdir edilen ücretle çn_ 
lışmak arzu eden makinistleri 11 acele olarak komutanlık il. Ş. ye mü
racaatları. (6957) 

1 Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü ilanları 1 
5 Ton Difenilüretan alınacak. 

Tahmin edilen beti.eli (2:>.7:;0) lira olan 5 ton Difenilüretan AS'
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez salıııalma komisyonuııcoı 

5-10·939 persembc giinü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna

me (1) lira ·(29) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1931) lira (2;;) kurnş ve 2490 numaralı k:ıntı
nun 2 ve 3. m::ılldckrin<lcki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve hu 
isle alakadar liiccardaıı olduklarına dair licarel o<lası Hsika'\.lc mcı

kür gün ve saatte komisyona ınüracaalları. (7429) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
ı - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan 1 adet sigarc. 

paket makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli sif (10000) lira muvakkat teminatı 75, 

liradır. 
III - Eksiltme 17-X·939 sah günü saat 14 de Kabataşta leva

zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunC:ı yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasrz alınabilir. , 

V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiyatsız fenni teklifleri 
ni münaka~-ıdan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üzere tütün fat 
rikalar şubesine verecekler ve teklifleri kabul olan firmalar münakasa· 
ya iştirak ettirilcc~··•ir. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarım kanun 
vesaikle yüzde 7,5 güvenme parasr makbuz•• Yeya banka teminat mek 
tu~unu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatin:leı 

bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığ-ı.na makbuz mukabilinde veı 
melen lazımd•r. (6870) 

Selim kendisine uzanan du
dakları mide sancılarına rağ

men hararetle öptü ve gene sus 
tular. 

meı:.i için çareler bulundu. -==============-ı:::~=;::=~=:::==:==:;:::=::=:==ı 
Ve bilhassa yiyecek ve içecek ler. Harbin gayet lruıa bir zaman Selimiye Askeri Satm-

Selim hala şaşkındı Hayatta 
ne kadar beklenmedik hadiseler 
oluyordu? Daha dün akşam 

Şükranla ( ... ) cemiyetinin balo. 

sunda dansetmişlcrdi. Yirmi ! 
dört saat son:-a bu kad1 nrn ta- ı 
tn:ı.men kendisine ait ol~c~ğını 

o vakit kim t~mirı edebilirdi?. 
Hatta Şük!-;:1~nrr. kendisini 

sevdiğine bile kaanati yokt-..ı. Fa_ 
kat .. Zavallı kadın, demek ondan ı 
başkasını sevm~mi~ti. Binaen- I 
aleyh, mesut, pe kmesuttu. TeL 
graf ıalr ralmaz, hemen razı ol- 1 
muştu. 

Şükran her türl;,i fedakarlığa 

değerdi. Fakat acaba Şükranı I 
kocasından bu kadar sür'atle u. 
zc:.klaşmağa mecbur eden sebep
ler neydi?. 

Bu sırada tren durmuş, me_ 
murlar "İzmit, İzmit!..,. diye 
bağrıyorlardı. Şükran başını 

kaldırdı: 

- Henüz İzmitte miyiz? Ne 
kadar ağır gidiyoruz? Halbuki, 
ben mümkü nolduğu kadar ça
buk uzaklaşmak istiyorum .. 
Ne dersin, acaba beni ~imdi arr. 
yorlo.1· rrıı? Daha zannetmem .... 

(Sonu yann) 

maddelerinin kontro1u meselesi içinde bitmemesi nzüntüsu onla. ma Komisyonu ilanları 
dikkatle nazarı ehemmiyete alın- rın bütün rahatını kaçırınaktadır. 
dt. Henüz daha ilanıharb olmadan 

Askere giden insanların içtimai kıtlaştığı için vesikaya tabi tutu. 
muavenellen mahrum bulunan ve lan yiyecek maddelerinin günden 
geçim va.cııtası olmıyan çocuklar güne daha ek<:!ileceğini bildikleri 
seferberlik sonuna erinceye ka - çoluk ve çocuklarının kısa bir za-
dar içtimai yardım teşekkülleri _ man sonra hakikaten tam mana
ne teslim edilmesi lazımgeldiği a_ sile aç kaldıklarını düşündükleri 
lakadarlara ilan edildi. Babaları için rahat değildirler ve Alman -
Fransız bayrağı altında çarpışan ya bütün tarihinin seyrinde şimdi 
bu çocuklar manen ve madeten olduğu kadar hiçbir zaman bir 
azami surette tatmin edilmeleri dezrganizasyon ve bedbini gös. 
bu çocukları alacak olan merkez
lere tenbih e<lilC:ı. Bu suretle 
Fransa, bütün öilnyaya bir harbe 
nasıl hazırlanmak icab ettiğini 

g-österen bir ntimunc verdi. 
Şimdi Fransız askerleri geri -

de bıraktıkları insanların bir harb 
7.amanmda ne dereceye kadar ra 
hat ve hayatlar: ne dereceye 
k a d a r mahfuz olabilirse 
bunun nzamisiııden iı;tifade ettik 
lerinl bildikleri ıcın büyük bir 
gönül rahatı lissetmektedir. Ta. 
bii böyle bir nnı.•ti ruhiyr> i<:in. 
de döğ"üşen bir oı du, <'vinde bı - 1 

raktığı ı;ocuğun &ç ve kadının 

1 

çıplak olduğunıı bile bile döğüŞ'en 
insanlardan miitPı;ekkil 'ıir ordu
dan el ılı:ı İ\ i lii. i ,.1 i'iı . II.ılbuld 

bic:arr Alman askerleri büyü!< 
bir cndisc ve• · üzüntü içindedir -

termemiştir. 

Mareşal Göringin nutku halk 
arasında büsbütün bir korku ya. 
ratmış ve açlığın ve çıplaklığın 

pek yakın bir zamanda en feci 
bir ııekilde kendi&ini göstereceği 

zannedilmiştir. 

Hududa sevkedilen Alman as
kcrl"ri nas~·onal sosyalist şarkı
sı Horrst Vre~ef'in beste-sine re 
ni güfteler uydurmuşlaı·dır. Bu 

güfteler ~udur: 
:\lman~·a zaforlere zaferlere ~idi-
yor. 
C'!ynıh deniz donlu J;alıraman 

mareşah 

l\l:ı rc5al Fiilırerine yedirmi-, 
iiniforflıa, 

Yiiz Jıir, l ;:ı1 iiri•·.,.,,.a! 

Tercy:-.ğ ycı im~ üııifonııa ~·<'ııir 

mi? 

Selimiye süel fmn dıvarlan ke
şif raporuna göre 25 eylfıl 939 
pazartesi günü saat 10 da pazar
lıkla tamir ettirilecektir. Keşif 

bedeli (976) lira (22) kuruştur. 
isteklilerin belli gün ve saatte ka
ti teminat paralarile birlikte Se
limiyedeki tümen satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (l 18G) 
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DPni.ı: don11yla da hiç ccıılı t ~·c 

gidilir mi? 

Bu şarkıyı bu güfteyle söyli -
yen askerlerin siMetle terziye e. 
dilm<'c;irıı:• r:!'~m<'n. g-iifle 11<•k tul 
muş ve ordu içinde ve büyük şe. 
birlerin varoşla!'mda yayılrnıııtır. 

KA·N··9 U .. ,..·· ·· .. ..... 
~ ' • .. • A \ ' \ ' 

K U VV E .T.·:l Ş ... u·.R·~,B . 
. . .. •, ......... ..... . 
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Kansızlık, Dermansızlık, · 'IŞtahsi~lık gibi1 

larda kullanılan en tesirli şuruptur, Çocu 
çabuk büyümelerini temin eder. · 
Vi TAL 1 N şurubu he·r .eczanede"' bulun 

. • ,... .ı y ~ - , .. ' \! 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi ·~ Bey.oğlu , Is 

~ ' '. ;.. _, l .... ,·~ • • . . . 

Ankarapalas- iz 
. TELEFON : (34 

ızmirın en modern, en temiz ve en muntaza 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışcrli old?.4 
oi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, 
raathaneyi havidir, 

Muhnınmcn lıc<lcli ()1.500· lira ol.ın Pafla klavuz ,·csairc 
Perşembe giinü s:ı:ıl 15,:10 <la kapalı zarf usulli ile Ankarad 
nasında satın alınacaktır. 

Bu ise girrııt'k isliycııleriıı L:l2:l liralık muYakkat tcmina 
nuıı Layi~ elliği vesik:ılan ve kklirtcriııi aynı gün ~nal 11, 
Komiwon reisliğine 'ı•r11H•kri liızııııdır. 

.Ş;rtnaınclcr 308 kıını~a Ank:~·u ve ll:ıydarpaşa veınclcı 
maktadır. 

1 I Demz Levazım Satmalma Komisyonu ilan 
-------ı 

ı - Tahmin edilen bedeli (6903) lira olan (2000) 
rincite')rin 939 tarihine rastlıyan :;alı günü saat 11 de 

alınacaktır. 
2 - llk teminatı(517) lira (7 3) kuruş olup şartnam 

komisyondan parasız olarak alrnabilir. 
3 - lsteklılerin 2490 ayılı kanunun tarifatr dahilinde t 

.:cklPri kapalı tekli! mektuplarını en geç belli gün ve saatte 
t'\"\'eline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başkanlığı 
mukabilinde Yermeleri (7332) 

1 - T:.ıhnıin Pdilcıı fi~:ılı (~ı:ill~) lira nl:ın '.!0.000 kilo 
22-9 93!! cuma f.{iinü s:ıat 14 le pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Teminatı (82G) lira olup ~:ırtnamt''>İ herıüin komisy 
n:ıhilir. 

3 - lsıc•I Plı·rin lıelli µiin \·ı· 'a:ıllc l\.t-;ııııp~ı'i~'ıl:ı bııluııa 

na ırıür~ıeaallan. ( 717 l) 


