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Parls, Sovyet Rusyanın Letonya ve Estonya 
hududlarında tahtldat yaptıGını blldlriyor 

Lehlstana 5 koldan girerek llerllyen Sovyat ordusu. Alman ordusu ile BresHltovskda karsllasacak 
[Tal.aat ..,. dolıllıatla .Uıfıma diler W.ı.rı. 6irliJıt. 6 a aql.ı.) 

Rusya, bitaraf kalmakla · Ga.rb ve ş;a.rk 
cebhelerinde 
Varşova diin bomba 
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laa .,,_,,,_ üe Je Sooyeı Nı • 
rehfinin ,.~ aarpiı ailemi~ • 
od Mllnler clopro.6ilec.jini 
U.... •7'em•lıteclir. 

BUkrat na diyor? 
BtUaet 1'1 (A.A.) - 8oTYetlerln Polon• 

J&J& mldahale.d henQz. rumen Ub ı-
dllmemlıttlr. • 

8lyul mebafll, SoVJet DerleJlfinden 
derin endllel•r dQID&kta ile de 8oYJtt
lerln bitaraf ka?acülanna dair temi -
Utlarını teJld et.mit oldutlan kaydedil· 
mettecllr. 

So11get Bıqlcamandanlığına göre 
Rus ortluları tliin Lelı topraklarında 

56 kilometre ilerlediler 

oma, 
beklenmedik neticeler 

doğnracağından balısediyor 
Paris : " Şimdi arbk Hitlerin yeni bir sulh teklifinde 

bulunmuı beklenebilir. Fakat 
bu teklifi kat'i R kilde reddedilecektir " eliyor 

Bir saf arethane, bir hastane ve bir 
çok binalar Jahrib edildi 

ll-1ila Roman7Glialıi U•. 
rt111yalı ehlliy..tlerin laarehle 
..,..ı.,;-ı.,. lıor,_lınalıl..ıar. 

Loadra, lT (Husull} - Kı.a1ordu ~ tanfmdaıı buaPn ..-~ 
dilen rellDl t.eblile ... 8ovJet kuvftt1er1 bu Ahah aaat 8 da bütün pri> hu. 
dudu boyunca, yani VUno'dan DinyMter ntlırine 1llldar ~ ~ ndıteiif 
noktalardan UJınnya wı beyu Bu mmtlııblanna pmifler ve ilıerlemiflerdir. 
Bu ileri hareket emumda birçok k6J ve f8hirler illal edilmiftlr. Buıün lt-
ıaı olunu •hanın deriDHii bududlardan itibaren iMi kilometredir. Alman t.pçulan 11GftC1ft bir Leh ldJılüa ~ 
İneç kaynaklarına P. Sovyet ordulunun tlerleyjll mubvemet:lla oJmamı• Garb 8phesİI . 

Pbkmya 'ıtaatı ..,_. nok.Maıtta Scwyet kıta.ati.le mubM'ebeye tutarn .. r . c . de Şark caphesı·nda 
da So9JWt ~ tel>Qlnde 3 Polanya bcıaıbadlman .,,~-
nln0 dillflrflldqO.ıı&ı ve T avcı taJ11'1'9Siııin yere inmele mecbur eclldıli"ln Parla 11 <A.A.> - Re1m1 ıeblll: Bertin 1'1 (A.A.) - llmmnl Akun q. 
bildiriım.t de bu muJr.avemete delii atdo~· Blıln oepbedt her iki taratın btlJlk tap- rarcAJumn teblili: 

.,.r;::' n!!.J:-:1c,;-::.ı:-~ Ru9J• devletlere bltar•f kelacaıını bildlrdl ::..:U ..:'!r'..ıılerı.::. ı:_: 1~ ~anın tem'denıwt ıe .,._ 
ıöre. SoyYetlerl.-ı Polonyadakl mfldaba - man mfltemacllJen tatvIJe tııaatı aJmatta- vam etmiftir. 
leleri l'raDla ııe inıtıterenin aonuna ta- llOlbva l'l (A.A.) - Sovyet lataatınm Poloınyaya giırd:iiinl ecneb1 devlet. dır. 8ırçot nottalarda d"4Pıan, oeldllrten, .Lemberg şimdi 3 taraftan ihata eclll • 
dar flddetle muharebe hattındat1 ta - ı.tn mlmtlBIUedne bildüıen ~ batlı mektubda. başvekil ve biriciye na- tertetıttll babalan t.&brlb etmektedir. 1n1' bulunmaktadır. Cenubu prkl latl -
rarıarını dellftmn~. Almanla - zın Kolotıol, Sovyetleır BirQin.bı me*.dr devletlere brp olan bitar&fhk vai. Parla 1'1 <AA> - 1'111 ıarlhll ıeblll: bmst!inde Polonya mta.t:tmm ric'• 
rm bu loYJ'lt mtıdahalealni de, Alman - y.mıi tebarGz ~. Din ._.m• dolra oepbemls tberlncle m Lemberg ile Prsmiz arasında k...;Jm•ı ba 
SoYJ'tt aclmD1 teoariı paktında J&ptık- i Doti&d& dlpaıı htlcumu olmUftar. Blrll1 lunuyor. 
lan libl. Pranaa Ut tııltltereJi bu an - Leh hUkQmetlnln beyennemes llam1 ftdhılntn prtmda, dllerl lanı Be &m nehrinin mansabı tim.alinde, AL 
latma"1"a aldıklan ~tten ftlP9- VOllll aruuıda cephenin merkllhıde TUtua man kıtaatı Lublin iAibmetincle •1.-a 
meye Uma loln tıınanıcaklan annldll - Botnf l'l - Bariçte1d Leh mftm ı rtl llklerine (Bek} tmuıne bualn hilkame- UllnW 1 iMi _,...., <Denim 1 bel uan 
mettedlr. Bu h111111W.t1 Alman tab1Jlll tin •• :r::"'eli ~: ~.-.-.. -.. - - - - - - - l&JflM1a) 
barblll blcl&Jttlndenbfrl detlfmmnif - cAhn a;JO. b:hlr ~ ralmeJı - tllkılben 'lO fJrlra, tayyare. ~ -"""~~ 
tir. motörıtl kıtaat ve baı4> maı..,,.., - biltan Cf'Phelerde fidılatıl ~ ela.. 

Ba ""-"' AllllCUl)'aftın, Po • vam etmektedir. Almanlar tlnfından tatbik 9dilln açık lehfr1ıeria, köylerin, P. 
lon)ltl oai,_; lww#i idedifi ,.. mendifer hatlarımn bombardnp•nı pbl barbarca bub usulleri Leh orclmunuıı 
lıilıla wq. etiiUiii laWWe, mukavemeıtüa tınnamaktadır. Oıdma11Z111l adriı ., e.u.ett aıittefik mnlet1e. 
1.-.. malıitrdJemeferi ___ :rin yaptJıklan müc8delemn _.... ulaputsmda Amil olacatbr. 
- • ,,, __ .. ~ Ordunun manniyatı, ho.k4metln ve Leb ~ hattı harelreti en küçlk 
itila malat.,,..ı 6alunınalılaJır. biJ' delitiklfle mana kaJmMnıJbr ve bu vaziyet sonuna tadar delitmiyecet- Leh 
ftM=ıa:nhl~:ırte=~d.~ tir.. . y,; ... n ..... , .... ---.!.1:."!."" 3 

iincü ıayftuJGJ istanda ilerleyen Sovyet Ruıya 
bıratmıJ&Clk ce•abl&nm daha eneı S t B .. •w.•'DID not~•sı d 1 b • b ki ? wrm111erc11r. rataı a1111anın bttaratlıt- OY'J'8 ,...._., ~ ~ 01 U an angı atta varaca ar 
tan aınımuı Ye bU nıetle lruneıler ed 8o h 1 <DnWı 1 bıei .,,..., Moatova 1'1 <AA> - Alman aj&Dll blldlrt- ba1el lrU ~- Y)'e\ ük6mııtnln not- y E ki• G H 

\. ........ - ... ----·-··-· .. ·-·' JC)r~ - PWr seceaı 8oY7tt btıt6meU :.=:-ı:: := 1o:ı:~oı:. azan: me 1 eneral . Emir Erkilet 
Polo btıyft elçlllne bir nota tevdi ettırt- tık PoloDJ& blt6met1 mncud detllcllr. So ..... et R uswa ret ~ meııfaatıerlnl tormnat ye IU' Benös metni ma,om olmıyan RUI ııotua Denislerde ye prb cepbellnde Jenl ft mı- ı retle Leh orduaunun prillllde ye Bul nıb-

- J J ti Polonıad& J811YaD utranya1ı etalll1et • Molkoftda buluna'\ bütün ecnebi .. taret - btm hiç bir h1dıP olmamıttır. J'ranmlar ıt bir bat tuıa_ ecıunııı oımuı dnlD • 

Bom~n w• W& ıert mahafala etmek için K.w1 orduya Pa - ıere tevdi edlleeet ve bunu müteatlb pzete- Almanlann tarkqn garba mühJm hava Ye mühim ukerl hidwuldlr. Bu suretle Al • 
..__ J ._J r ababı Moi9kOY& saati ne aaat 8 da Po. lerlı ndJO ile D8fl'Olunacaktır. ara tunetıerl ıetırml• olduklannın teeJ - manlar hem RUllarm llerıe1ebileceldlrl -

dl 
:n 8o'V18t RUJ& hududUllu tecaril et- 8otJtt htltlmeU tarld PolonJMta, Polon- ytld eWllni haber nrl,orlar. takanın prb hududun11 tahdld eım1f illa temtna't ver mer ~ 1Wdlllci teblll etm1ftlr. 7& deYlttinin lnblla.:1 Ye Polonya htitflmet.l• ~-rk cepheıindı • de Leh ordUIUDU tarktan tame•tle Biat& 

8oY19t orduaunun nert harekltı flmaldl n1n ftran netlcll1 olarak elyev:m h\oblr ıu .. V- • •tmll bulun1110rlar. Val'fOY& " SlnDG'da 
Londra, 17 (Huausl) --' Biibeştekl PolOlk ne cenubta ıtamenn: - Podoles ıra- retle prantl altında bulunmıyan ıarııt Po- ki Leh ordularının mutaftlDttl '9l'dnun -

Sovyet -i, Romanyanm mil:td ta - andaki bitin bud•d ımtıdadınca ayni •. ıon1anın llltllam ve ua1iflnl..temin mat - Brelt.-Lltovat'UD Almanlar tarafından sap dır. Yllnıl AJmanıa: Kutno pbrtne prb • 
mamiyetlne riayet edileceline dair MOI manda vaki oıacatıır. · ladlle baretm eUllettedlr. Sovyet bü.,bıetl tı ııe bunun cenubunda Lodawa'Ja ilerle - daıı glıd1t1erlD1 bUdlrlJorlu. 
kGV& hökAmeüllio bfr mubUrumı ~ 8oY)'9t htlttmet1nin bu tedblrl buıtmtl bu nrelile IU'~ Po.onJ&d&kl utranyalı Ti 1m11 olan flmal Alman lnt'alarlle cenubdan Vaqon. tmnand&rının Alman bnılA • 
~ w•n..u. ..,. o "'*• ıwsııM ...,... ı n ,,. im& liılll*' (Dn ı illdl a&lllUa) .-. .m ~ IMrl• .. llllt • • .. a-- • ı ..._ ..,~ 

Paris ne diyor? 
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Rusganın müdahtJlesi 

Yazan: Muhittin Birren _J 
'D us Alınan ademi tecavüz pak.
~ tınlıı gözUınüzün önüne çeıktti. -

ğı perdenin bir tarafı yırtıldı. ~~ .. yırtı_k 
arasından, perdenin arkasında ~çuk __ b1:: 
kısmını görüyoruz: Lehistanın bır turlu 
kendi topraklarına sokmaya razı olama. 
dığı Rus askerleri, şimdi bütün Rusya -
Lehistan hududunu geçerek şu dakikacLa 
içeriye doğru ilerliyorlar. Bunlar, bey~z 
Ruslarla Uikrany.alıları munafamya gı
den Sovyet askerleridir. Bu har~ette 
herhangi bır tecavüz kasdi olrnadıgı, sa
dece Lehistan hükıimetinin temin ede .. 
medi~i bir muhafaza işinı bizzat deruh
de eylemek üzeredir ki Rusyanm bu ha. 
rekete karar vermiş bulunduğu Mosko
vadaki: Leh sefirine, sabahın üçünde, 
ch.aber verilmiş> tir. Şundi Lehistanın 
bir kısmında gamalı haç, öte tarafında 
da kızıl bayrak, bir"~irlerine doğru yak
laşarak ilerliyorlar. lki gün sonra Le -
hist~mın bütün işi tamamlanmış olacak. 
tır. 

* 

Herkesin musib gördüğü bir hareket hoşuna gitmiyor mu? 

Bil ki karakterin alelade bir karakter değildir, hoş görmedi-

ğini hoş görmemekle mi iktifa ediyorsun, karakterin basit 

. ... 

Büyük adam, demir karakter, sarsılmaz irade ona derler 
ki. gaflete düçar olmuş koca bir kütle içinde hakikati gören 
nadir adamlar arasında bulunur; bir avuca güvenerek kütle. 
ye karşı kor, kütleyi arkasından sürükler, nihayette de ga -

Hadiseleri dikkatle 6eyıreden ibitaraf olmamakla beraber azmin vasattır. lib gelir. 
müşahıd.ler, Rus - Alınan paktının~~· -====:::ıı::::::===~=======================ıı-==--================ 

;;tı;:~~~:~~;~~::~ 
ve metodik ~ir şekilde cereyan ettı.. J g ·ıtere Harbiye r--··········•••H••••u••··············--·--"'\ 

Aylarca suren ve bundan dolayı da n 1 H •• 
bütün te'fer.rüaıtı tamamen tayin r::a~ - Nezaretinin yeni şoförü &rgUn bir ff Ari 
miş bulunan bir anlaşmanın evvela 1k -
tısadt kısmı ilan edildi. Bunun arkasın. 
dan siyasi kısmı meydana çıktı. Bu iki 
bactisenın dekoru ve mizanseni öyle idi 
ki, her ikisinin de arkasında gizli bir -
çok şeyler bulunduğunda şüpheye ma -
hal yo'ktu. Anlaşmaların ilan edildiği 
gün, bu sütunlarda cademi tecavüz pak
tmın sadece bir paravan olduğunu, ve 
bu paravanın arkasında A vrupanın çeh
resini değiştirecek. vukuata doğru giı -
den daha gen~ bir anlaşma bulunduğu
nu:. yazıyorduk. Seri bir inkişaf, bu gö. 
rüşün doğruluğunu isbat etti. 

Almanya, Lehistana taarruz etti. O 
gu-n Berline askeri bir Rus heyeti vasıl 

• 1 
olmuş bulunuyordu. Ihtimamla hazırlan 1 

Bende bu para sende 
de bu ense varken 
Zengin bir adam, ensesi açık bir 

fakire rastgelmiş, canı fakirin ensesi
ne bir tokat vurmak istemıl§ teklif 
etmiş: 

- Sana beş kuT'U§ versem, ensene ı 
bir tokat vurmama Tazi ohu m.usun? 
.. . Fakir adam razi olmuş, zeng.n a • f! 
dam beş kuruşu vermiş tokadı vur -
muş. Bir beş kUStt§ daha verip bit J 
tokat daha vurmuş, adamın tokat : 
vurmak zevki bir türlü teskin edile- i 
miyormuş. Beş kuruşları birb'iri ardı- : 
na fakıb- adama ve,,:yor. tokadı vuru· ~ 
yormWJ: Fakir adamın canına tak : 
demiş: • 

- Peki amma, diye sormuş, bu 
hep böyle mi devam edecek? 

Zengin adam, ceı·ab vermiş: 
- Bende bu para, sende de bu en

se varken daha çok tokat yersin! , ____________ , __ / 

Şoförlük yapan 
Bir gazete muhabiri 

-····-
Temizliği lüks 
Sayan şehirli 

I!. Ekrem Talu 

T anıdıklardan bazıları var; otur. 
dukları apartıman veya evlerin 

kuntrat müddetleri bitmiş. Mal sahible
rine başvurmuşlar. 

- Şu kuntratı yeniliyelim. 
- Yenileriz amma •• 
- Amması ne? 
- Aylığa bu sene zammedeceğiz. 
- Sebebi? 
- Evi boyattık.. Önümüzdeki sokaJi 

tamir edildi.. Hel'gün muntazaman sula· 
nıyor •• Tozdan kurtuldunuz. 

- Belediye faaliyete geldi, şehir te. 
mizlendi ise iyi ya? Temizliğin ceziye .. 
s! olur mu ki ödiyelim? 

- Ben bilmem! Şimdi bu mahalle deı 
lüküs bir mahalle oldu. Eski şartlarla e .. 
vimi veremem. 

Zavallı kiracılar şimdi en şakakta, 
pis pis düşünüyorlar. Hiçbirinin kazanç 
membaı artmış değildir. Bilakis, içlerin. 
de baremzede olanlar bile var. Başka y&
re taşınmak isteseler göç parasını hesab 
ediyorlar. Sonra, bir insanın senelerden.
beri oturduğu mahalleyi, hatta sokağı: 
değiştirm€si acı gelir. Komşularla dost. 
luk münasebetleri tesis edilmiş, esnafla. 
arad;ı itibar, itimad teessüs etmiş, ço .. 
cuklar arkadaş edinmişler, posta müvez.. 
zii adresi bellemiş, uzakta.ki ahbablar 
kapınızı öğrenmişler. perdeler pencere.. 
lere, halılar döşemeye uydurulmuş, be~ 
ki de ayrıca masraf edilerek yerler mu .. 
şambu1anmış, sobalar kurulmuş, geçen 
yıldan kömürlüktıe biraz mahrukat art. 
mış .. Böyle bin türlü Ş{!y ki hepsini d·e
ğiştirrnek, yenilemek, taşımak, tekrar • 
dan yerliyerine uydurmak, yer1"$tirmek, 
alıc:tırmak !azım geleoek. 

Zaten bunu bildiği için değil midir ki 
ev sahibi denilen fırsat düşkünü, tatlı 
dille fakat metanetle dayatıp duruyor? 

jJeriye sürdüğü bahane bahane olsa 
bari! Şehrin ve ıevin temizliğini asıl sa~ 
mayıp da lüksten .eski t.dbirile bid'at. 
ten sayan adama medeni sıfatını nasıl ya; 
kıstır alım? 

İhtikara karşı mücadele açan hük.U • 
metin bu işe de el koymasını ve kira ih• 
tikarmın önline bir kanun maddesile sed 
çekmesini çok şayanı arzu buluruz. 

* Evvelki günkii bir sabah refikimiz 
şehrimize gelen Amerikan Kavboyların· 
dan bahsederk€'11, bunların: cAmeriks,.. 
nın Tek~as vilayetinden memleketimi • 
ze 750 tane damızlık (!) katır getirdik • 
lerini yazıyordu. 
Kdırdan damızlık olaınıyacağmı bil. 

mış olan bu taarruz, çok faik bir teknik 
kuvveti sayesin<ie o kadar süratle iler • 
ledi ki Leh ordusu, harbin beşinci gü -
nünde üç parçaya ayrılmış bulunuyor -
du. O günden itibaren, bu ordu, hatta 
harbetmeğe vakit bile bulmaksızın, mü
temadiyen· yanlarının ve gerilerinin çev 
rildi~ini gördU. Bu sürat, böyle inkişaf 
ederken bir taraftan da Berlin, Mosko -
va, Tokyo konuştular. Hatta bu konuş • 
maların kısmen daha evvel de yapılmış 
olmadığını iddia ıetmek kabil değildir. 
fökı bir mahremiyet içinde bu konuşma. 

Ke11t Diişest 
L.·asta bakıcı 

. diğim"zden, bu .haberi va saf bir muh • 
Lrmdrada çıkan San~ey ~onlcil ga - birle alay etmek maksadile atılmış bil' 

lE?' devam ederken Sovyetl~r, askeri ted İn.gilterede umuınl işlerde daha fazla 
bırler almağa başladılar, suratle sefer - kadınlar kullanılmaya başlanmıştır. Har 
ber edilen genç, yaşlı ~sk_erler Leh hu- biye Nezaretıintin iCXförlüğü.nü resmini 
dudlanna doğru sevke?ıl~ıler.. gördüğü.güz, geı)Ç ve güzel Prunella Fi. 

Alman orduları, çevırd klen kuvve~~- eldvig yapmaktadır. 

ze~sinin kadın m~b~rlermden Mar - yalan, yahud ki - hakikat olduğu tak • 
'-!or~e Boutlon, bugun hır yandllJ?- gaze - dirde - bir kıvamet alameti olarak ka • 
tesınde ça1JFnak~ }>eraber, aynı ~man bul ettik. Malum a, kıyamet yaklastığ'1 
d?•. ~ızılh~ç ~!atının otobüslerınden zaman katırların doğuracağı hakkında 
bırının şoforlüğünü yapmakt~dır._ ötıedenberi bir rivave• vardır! 

ırin hesablannı tasfiye dahi etmeksızın 
mütemadiyen ilerlediler. Yeni çevirme- /ngilizlerin Olivegrove 
ler ve şaşırtmalar yaptılar. Nihayet Bir Alman konsolosunun gemisi nasıl batırıldı? 
Tokyo ile Moskova anlaştılar ve anlaşma 
vesikasını ilAn ettiler. Ayni günde Al - kehaneti İngilizlerin 4060 tonluk Olivegrove va 
man ordusu da kendisine tayin edilmiş D ... l-: T 1 al 'Ul!t • . Capeto puru, Alman denizaltısı tarafından ba -
olan vazifeyi yapmış, askeri harekatı he,b ........ . e gr d~ b"egmhınabere gor··nen tmlmı,ş, ve 33 tayfası Amerikanın Va -

h d d t . . b 1 d mu a ınn'in ver ıl>ı ır • ı...• lın k s ı~--mua yy~n u u a ge ırrnış u u~uyor u. b bt Afrikasmdaki Alman kon. şington gem~ıne a ara , ou M1..111p -

····························································•• 
Çin - J .o harbi 

devam ediyor 
Tokvo ıle yaptığı anlaşma sayesınde ge. cenu u .gar Nazı· Almanlarının _ ton'a getirilmiştir. Batan gem!nln tay -
ti i · 1 t lt 1 1 s solosu Dr Lteran, şe f la d M:_.~ ''art" h•d· · 0··y Hongkong 17 CA.A.) - Chektaı ajansın • 

r er nı emn ve a ı.~a a mış -O an ov- refı'ne ve;ilen bir :dyafette bir kehanet. a rın an .. vc.r ıu ın 11 ıseyı ş - dan: Çin kuvvetleri, Şangh:ıyın cenubu gar .. 
vetler de imzayı muteakıb harekete geç- ' . . le anlatmaktadır. .. _ .. b!slnde Talhu Oölluk mıntnkasında tahassun 
ti te bulunarak. Rayh hUkfunetının, çok Denizaltıyı gorur gormez. vapuru etmiş olan Japonların ı::ıevzllerlne karşı §id· 

• sürmeden cem.t>t Amıerikay.a bir vali derhal taıhliye etmemiz emrohmdu. Ka- detll bir mukabil tnarruzdn bulunmuşlardll\ * göndereceğini söylemiştir. d" dik. 17 lr~ k b l Kanlı hailenin birinci perdesi bitmiş- yıklan in ır ~· aptanm u un- Düşman, 500 maktul bırakarak şark lstlkn .. 
tir. Lehistan taksim edilecek, ilk taksim G / 7 l" d ? du~u, geri kalan 16 ki.fi de benim bulun- metine doğru rtc'.ıt etmiştir. 
esnasında olduğu gibi, belki birinci saf- ra Leppe ın yan l mı du~um kayığa bindi. Olivegrove torpil- Sharuıı eyaletinin c~nubu şarklslrıdc kftln 

Lehis b ı. }emdiğinden 6 dakika BOnra battı. Tchang - Tche, Li-Tche ve Hu-Kwang şe • 
hada küçük ve cusıu., .bir t~~- .~ • fn~Hterede çıkan Sandey Kronikl ga- Aradan i.ki saat sonra tahtelbahirin birlerinde cereyan etmekte olan muharebe • 
rakılaca~, sonrası da bıltıhare cduşunu • zetesinin yazdığına göre bundan 1 sene tekrar bize doğru ve kaptanın kayığının ler, Çinlilerin lehlM olarak ın~a! E:tmek .. 
lecek .. tır. • . . . evvel inşa edilmiş olan Graf Zeppelin bulund~ tarafa geldi~ni g5rdftk. Biraz tedlr. 

Fakat, cpl~n:. bundan ıbare~ mıdır Ha- bir sabotaj yüzünden b1r iştial neticesin sonra, tahteTbahir kaptanının bize ses • ----------
yır, zannetmıyoruz. Daha dogrusu oyu- de mahvolmuştur. ıendi~ini duyduk. Arkadaki kayı~a pa- Bir Fransız gemis:nin 
~un bir perdıelik.. ~?lk ~ir . haile~en Zeppelin, bulunduğu Tridrichohafen Jamarı atınca da Alman: 
ı~et olması mumkun değıldır. Geırı - ~arında tutuşmuş, ve arkasından müt - _ Pusulalannız 81.ğlam mı? diye sor- battığı doğru değil 
sı var:. dram, dah~ başka perdelere doğ- his blr iştial vukua gelmiştir. İsviçrede Kent Dü.şesiınin Londrada bir hasta- du ve: - -
ru inkışaf edecektır. . . . ' . . . _ ' da c Parls 17 (A.A.) - Fransız ti108u cuzutam. 

U . tl dT k" L h" t Konsians gölünün öte11ınde bulunan ahalı n~e hastabakıcılık ettığinı ve pansu - Ara n .., saat sonra sular karar - tarından birinin torpillenmiş olduğuna cialr 
.• 1mu;~re 1 e zJrn~ ~ ıy;r 1 

lh e ~s ~n bu iş.tiaİden doğan tarakayı duymuş, ve manlar hazırladı/tını yazmıştık. Burada makta iken, denizaltı gemisi te.k:raT gö- olan haber, salAhlycttar bir memba taıa.fllb. 
b~.~ . .11 ak ın mi ekatı 1 B ırlk.suf k t şeb· havava muazzam bir alev sütununun fış Düşe.eti., hastanede vazifesinin başında ründü, ve: cArkadan bir tahlisiye gemisi dan tekzib edilmektedir. Bu husus hakkındır usu vu ua ge ece r. e ı, a a , u _ .. li H 1- 1 df h b d' ...ı 
toı=bbüsün rnüsbe1. neıtice ve.recel'rinf kırdıl!ını görmüşlerdrr. gor:uyorsunuz. ge yor. azır.u:snınu .:. ye a er wr 1. ecnebi memleketlerd~ muslrrane bir un.r~" 
~ 5 deveran etml.ş idi, fakat şimdi aslı olmad!IJ zannetmiyoruz. Mücadele Lehistan et • ~ anlaşılmaktadır. 

rafında değfldir. Daha geniştir: harb, 1 s T E R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A 1 -····-··· .. ···················-·····-·---·······-· .... ~ 
llk perdesini Lehistanda açtı: fa'kat, asıl T A K V 1 M 
muharebe İngi.ltereye karşı ilAn edilm~
tir. İngiltere, büyümekte olan bir tehli
keyi, muvakkaten olsun bertaraf etmek 
için yum~ davranmak yolundan gi
derse yer yüzündeki nüfuzunun çok b:i
yük bir kısmını kaybetmiş olacaktır. Bu
nun için mücadelenin devam edeceğini 
zannediyoruz. 

Sovyetler:1n müdahale-si', askerlik ba
kımından Lehistan işini iki hafta kısalt
maktan başka birşey yapmaz. Bu itibar. 
la mlihim değildir. Siyaset bakımından 
ise, bu harPket, Rusyanın Almanya ya. 
nında m~i a1dı~~u gösterir. Çün
kü Lehistan tecavüzil beraber hazırlan -
mıs. beraber tatbik edilmiştir. Bunun 
rnAnası, .akıbetleri, neticeleri derindir; o 
kadar deı1irıdi.ı- kl şu dakikada bu derin
liği ölçmeğe bile teşebbüs edemiyoruz! 

&Kukitün cJ3iıu;11# 

- cBizim Ayşe kadın 55 ya~ındadır, Karadenizin küçük 

.bir limanında doğmuş, orada büyüm~ beş on sene evvel 

cİstanbula gelinciye kadar dünyayı hep o muhitten ibaret 
csanmıttır. Okuyup yazmak da bilmeı; .• 

Dün ak§am eve döndüğüm zaman hanım söyledi. Bir ara
lık aşağıdan bir farkı ~esi yükseldiğini işitmiş, merak ede • 

rek inip bakmış, Ayşe kadın parmaklarını zil gibi kullanarak 
memleketinin bir oyununu oynamıyor mu? 

- Sebeb"! dedim. 
- Sebeb basit, sütçü. geldiği zaman kaseye sütümü doldu-

rurken Avrupanın büyük devlet adamlarından birinin öldü-

rüldüğüne dair bir rivayet işittiğini söylemiş, Ayşe kadını 
55 ya§ından sonra oynatan haber ~te bu haberdir. 

Ayşe kadın, ne de sütçü Mustafa adı geçen devlet adamı. 
nı bilmezler, gazete okuyan birinden ifitmifler, harbden 
mes'ul olduğu iddiasını duymuşlar, ona inanmlflar, kin bağ
lamışlardır. Bu kin g'inün birinde doğru veya yanhf onla
ra ne yaptırtabilfr? düşünmlyelim. Gazetenin bu şeldlde ha. 
reket etmesi doğru mudur, değil mi? Onu da bir kenara bı -
rakalım. Benim dikkat ettiğim nokta şudur: 

- cGazete efkAn umumiyenln m~essilidir, derler, yan -
clış. Fakat efkarı umurniyeyi yapan, huırlıyan, muayyen 
cbir istikamete sevkeden başlıca Amillerden biridir • ., 

Biz yukarıda okuduğunuz satırları bir arkadaşımızdan 
dinledik. Ayşe kadınla, sütçü Mu.stafanın mevcud. olduklar1nı 
biliyoruz, hadisenin böyle cereyan e~ olduğuna tamamen 
inanıyoruz, fak at ey okuyucu sen: 

/ 

;.;.. IS TER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Ram[ sene 
llitın 

Eyi Ol 
s 

GÜNEŞ 
S. D. 

11 

EYLÜL 

18 
Resmi •ene 

193g 

PAZARTES 

Şaban 

4 

Arabi sene 
1868 

Hızır 

186 

1 

48 

82 



,,. ..................................................... , 
Varşova dün bomba Rusyanın modahalesi 

yağmuru altında kaldı naslr!~ı:ndı? 
Şark cephesinde 1 Garb cephesinde mnda ~= d~.:-e:> ıe-, • .,.,..1ı l met 1G7/fada) (Bapanfı t had .,,...) tlrmeat. Almanyayı Pranaa ile İnllltere-

............_ ,..._ ıı1n hattı haretetıerlni detlttlrJUtJ8Ceti 
JQrüyiltilne devam etme}qtedir. U9Uml reJmlltlr. Bu lt1 btloum da tardedUm,lftlr. •habma anttdebntr. ı-
llllntakuı iflal edi1mlt ve yepyeni 100 Son alınan malGma\, PC>lonnctan cepbe • Almanyanm bıı ümidi oabut nya dil· ! 
tayyare elimize ~- mlll, hava tunetlerl"' bilJlt blrllkler ha- teeettlr. Pranaa Te Inlfltere, Polony»nuı i 

Brest - Litvoekun cenubunda, Wlado- llnde, Alman tuneuertnın nalcledlldlll hat- W.hrlk edilmeden bir taamın ınaru tal- • 
91'& civarında prkl Prusyadaıı, yukarı Si ~kat ırilD enet ft1'lleD baberl teJkl d1lt aman mtldahaleJl lbumlu 16rdtıt-
1ezyadan ve Slovakyadan gelen kıtaatm Ek ·L•••be &-L•• edili" 

0 
f 1er1ne göre, tahrlt etfllmeden Tilcl Wn-

öncüleri birlefllliftir. 1 ..,.. uuuıye 1 r c1 bir taarruzun bu memlekete tarp J&• 
Kutno'nun zaptı ~..ı.. yapılmak.ta olan BrtlUel 17 <A.A.> - R6JterlD Brtlbeldül 1 Pılnut olmuı •'ranau - tnıu1I taran • 

.,.&&& abablrln1n ftl'dll1 maıtmata l6n. AUt ıa- nı ancak takviye edebWr. !fullerle bol· 
muharebe normal bir tanda devam et. m - te'1kler araaındatf temaa fbndl fillen 
ınektedir. Krtutımı& tehre garb tara • Chapelle'delcl bittin aileler tebrl W.bllye 1 • bir taarruz ıttlfCLtı haline gelmekte Ti 
fından ...;_~;... om emJr alJnıtla.rı1a, Belçlkaya ftJ& Hol&D- ......... be 

&ll &U.19""4 daya taçmata tefbblalertnln al&tadarlara a- i l'ran.as - .uıguls icraatına daha e m • 
Bzura nebri fima! iatibmetinde ıe- ki eml&tln mt\ladereelnl lnt&9 edecell 11h1r 5 mlyetlt bir mahiyet Yermektedir. 

~i• ve Varşova sıkı aıkı ihata olun • atlnlerlne teblll ed11mifttr. \.ondra ne diyor ? 
muıtur. Polonya hük6met merkezi ha). Almuı teblitl 
kını muharebenin milltakbel acılanndan Berlln, 17 _ <Vmmal bral'llhm teblt _ Londra, 17 <Husu.si) - 8oTJI$ ordo -
kurtarmak için Aılman ordusu V&l'IOV• IO: Ot.rb cephulnde, dt.pnan Zwelbrucken nnun Leh topraklanna gtrmal mtına-
lll'keri kumandanını mukavemetinin fay civarında menll bul hareketlere tetebbOI •betile burada Dert ririllen fU mttıaıea 
dasızlııtna ilmaa çalıfl'nftır. Fakat Var- etm.lt ye atır aytata ulramıttır. Dtlfınanın dikkate pyan ıöı1llmettedlr. Leh top • 
tava aatert kumandanı Alman süıbayı • bir ablt balonu dtlflrilmOftlr. ralclanna llren Sı'ıTyet ordusu belkl bir 

tin 1 -ı..+· Alman •--lclarma ha hlcumlan oı taç gün lOIDde, be1c1 de daha ,.an bir nı kabul etmekten im a ey e&&.&&9.ır• -- va • samanda tarta dotru lleırU,en Alman 
E.lrleT Ye paalm nıamiftlrAlm. an m-Labil _ __.__ orduau ne karfıJataeattır. Bu brfılat -

ua U111UUU11n manm neler doturaca&mı Lltttbal 161 • 
Polonya müfrne)erinin Siedlce yolu Parla 17 <A.A.> - Obarı.. Korlce Petlt terecekttr. 

ne cenub prıkt istikametinde kurtulmak Parllien ıue*lndt Pramıs cepbMİndetl Londra 17 (A.A ) - SoTyet tunetle • 
tqebbüsleri akim bırakılmış ve mühim uUrl bareti.ta menuubabs ederek bu aaba- rlnln Polon:ya:ya glrml4 olduklan babe-
ıanimet ele geçirilmiştir. Bunlann ara - da elde edllen mun.ffaklyetleri kQdederek rl, eftln umwnlyede beJecan teY!ld et-
smda 80 top, 8 hiM:um arabası, 11 tayya- 1939 Pranaıs ulrerinln 19H-t918 P'tanm u- mı..., de b6JJe bir harekete g1lnlerden • 
re vardır. Bundan bqka Alman kıtaatı kerl tadar t:ıJmetU oldutunu J&SJJOr. beri intizar edilmekte oldulu tebartb et-

l2,000 esir almıştır. r!:~~= :u::dc•~mı:;.: UZ~haft!de SoYJetlerln PoJonya-
Havalann mütemadiyen ~na gitme • i1bı ettlrdttten IOllr&. cama ırilnlndenberl da mel'ul Leh makematı Ti memurlnl 

line ralmen, hava kuvvetlerimiz biDıu- Almanıum a1dJlı Jenl TU!Jetln Barre w bulumnadılı au.retlndetl lddlalarmUl 

..,., , 
Rusya, bitaraf kalmakta devam 

edeceğini devletlere blldirdl 
(Bapını/ı J inci IGf/fada) 

Moskova ile Berlln arasındaki tefsir farklan 
Parla 17 (A.A.) - cROJter•: Alman pıopaıandunm pyretıerme ra1Jnen, 8oYJH 11 • 

raatumı Alma111& De mutabık olarak :yapıldılma w 8oTJ'9tler BlrllllDln AlmaD1amD 
ıanıb&fıNla harbe llrdlllnl ı&Mren bloblr emare me't'CUd dellldlr. 

llMllelerln Molton ,.. Berllndetl tef.lir tanlan aruındatı fark, bu mabfellln ... 
:n, pet dlktate deler. 8o"7'9tler BlrUlt bedeflerlnln mahdud oldulunu Ti flmd1"' uat.IW· 
da bltaraf blmat 1nedWertnl teJ1d 91lemettedtrl9r. 

Lehlller ne diyorlar? 
Londra 17 (A.A) - Polonyanuı Londra btlyilt eloJHIJnden blldlrll:n)fttr: 
BusGn aaı 4 de BoTJet lat'alan Po1oQa hududunu muhtelli nottaıardan llOIDlt W 

derhal Po1oııJa mDll ordularmm OOk i14detll mtldabuDe kaql1atınlflard. 
Polonya htlk6mett, bu h&reteU tıvlD tunı ederek dlterd1l1 •beblerl mtmatqaya 

JaD•fl"••W. Polonya btlt6meU ctlmhumül ile mltllanlddt• ,.. ucun! tüllde mtln • 
tehab mllll parlamentosu Polo111& topralmda faallJettedtr. Bu blt6mıt. Ti pa'tlameD
to, bitin ftP*'ılar• Alman mtıteamsıara bı1ı harbl lda.re eanektedlr. 

Moskovadaki Leh Sefiri 
Londra 17 <Buut• - KOlkmadakl Leh •flrl Molotof ıaratından tendSllM tıe9dl 

edilen notayı reddetnıetJe beraber notanm muhte"91atmı V&rf"TaJ& blldlrm1ICU'· 8eftl' 
Sovyet httkbıeU lle temu 1'aHnde bulundutwıu ft n.llfeslnckın aynlmat ~ • 
nwhlJnı da 16Jle.nlftlr. 

Londra ve Paris temas halindı 
Londra 17 (BU\lll) - loTJet ord1111111un Leh topralclanna ctrmlllle huaalt p18D .,.. 

llyet, bu aabah bqvekll QemberlaJD ile Lord Halltab tarafından tettlt edllmlftilr. 
Londra n Parla hllkametlerl bu huuta aıtı temu halindedirler. 

Leh hUkQmetl Romanyada 
Londra 17 (Huaual) - Leh COmhurreisi Momçki, hariciye nazın Bek w W.. 

ktlmet erklnından bazıları. bugün öiled.en acıma Romanya hududunu ~ 
Çenıovlç hudud kaswbıwına ıelmitlerdir. 

55 Leh bombardıman tayyaresi de Romanya hududunu geçmiftir. Alman aY. 
cı tayy~leri bunları hududa kadar takib etmlflerdir. 

Leh tayyareleri Romanya mabmbın tarafmdan müsadere edibnif ve pilot. 
lar nezaret altına alınmıştır. 

Rumen makamları, bu eabahtan lttbaren Leh hutudunu kapatmıflardr. 

---------==---------------------=·=-------.... ------S lvyet Rusyanın notası 
aa Vistüliln prkmda faaliyetlerine de - Palattnat cepıı.lade pek :yakında pcldetıe- tetkike blle deler oıma.ıııtı ve ıaaun P-
Yam derek diisman kıtaatının tecemmü. necellnl IÖlterdfl1nı ilin edl)'OI'. J81lnln daba ll:yade cunon battı deni· (B4ffaraf1 l ind ıa.yfcr.da) ı•on aafbalıln komıu memleket olG &o.. 
lerini ve yilrilyü.ş halinde bulnan kolla- Dalad1e cephede len hat ne tahdld edllmlf otan mmtata- Beyaa .RUQllı •b.lltJet.lerln tab1l nrette bl- yet Rusya için. her an daha ziyade teh1L 
rmı bombardıman ~k ~ti~e ricat Parla 17 <A.A.> - DaladJ• doD aaat lUO da nizamı muhafaııa etm•k oldulu be- maJMlnl temin etmettedlr. keli bir mahiyet aldıJım bydet:mlf .,. 
eden düpnanm bu ric ate bir ıntiZaM ver da Sar önflndetl ordular cephednl 11yaıeı J&DLon~~~r .. ,_1_ mehaftllnde Yabana memleketi- •eril __.._ deınittlr ti: 

--• 
1

- .. .+ uc- au.~ .. - _... • • - Bun··-1 - beraber Sovv•t R•-- - ela nıfl8ine ıuuu o.wu""'l.ur. etmek Dmere mllD mldafaa naaretlnden 8oTJet ıaıebler!nln tabii oldutu, çtinkil ~ ·J.,. -J- -
Vilna ve BaranOVOC21e radyo postaları hareket etmıt ,.. bu ateam aut ıo de mes- Bovyet mldabalealnln pyeıdnln Alman lılOlkcrfa 17 (A.A> - SoTJeı htıktmetlnln. kikay.a kadar bitarafblını mubma e • 

laava hftıcumlarile tahrtb edilniiftir. t6r nearete dönmOtttlr. ıann 'O'tralıJ&lı!ar .,. beJU Rualarla 8oT)'et tıt'alannın f&rtl Polo111&1& dflhall diyordu. Fakat artık hareketsi& b1m• 
L--L--.l --- meııtb olan m.mtata tlzerlnde bülml- hattında Jab&ncı memleketler hlktmetle - miimldln delildir. 

V aqeY anın uvmuvuımanı V .A. Z :t .. E ... __. .. __._ e-eıer;nı mlnl olmaktan lba- r1ne verdlll notanın metni tadar: Be R--•-- Uk -L•-
ıllı -.. - 1 .,. - _. Polo111& _ Ahna111& harbi, PoloQa .._ yu ......- Ye na1.....-

Londra 1'1 (Hususi) - Va110vanın ret balundulu tıeJ&n edllmettedtr. ıtnln tutabUmeli lhtlmallerlnln l&Jl'imn - Bundan batta hiç kbme MOlllron b6-
'-1imi w llvil halkın bop]tıJmuı için (Btlftat rıl& J itld ..,,,.,., tı :r-u!ın ne:':~=n 1:~ : cud oldulwıu IÖIW~tlr. On da a1ren limetinden, Polonya tarafından hakla -
Alman bqkumandanlılı tarafından ve • hına ıöllMlm* ..,ili-~ Al- ---·' 1 betıemekte haıetlt MDuında, Polonya bitin endW nndan ~1..--- ...ıın-ı. 

0
1. __ •• -... 

ıtlen mOb1etten IOJl!'&, bu akpm 1Ut manıarıa.:mltlllBıllt-Ddct'JI lnlllD ta&J • dlrmet ıoın ..-~ rapor: ar mıntataıarıııı Ti ktlltir merblleıUd bJbet-- - .wmu-w.uR ~"--~_;:;.="-
8.20 de Alman umum! brargAhından J1ln edecettlr. ~~f edllmdan emheoe~-~ milıalealara te- mlftlr. Vaqova, art.ık Polonya hlttmeUnln goren beyaz mya ve u&.11111,,-&&& a. 
V hi be ~ ..uu ... ı.c mertell --..1dlr. Biıklimet lntlru ballnde • kl. betine brp kayıdsız k•lmumı bek -

areova kumandanına ta n 1.-.0,JO va. Sovyet Rusya hareklb Londra 1'1 (A.A.) - Preaa AllOClatt. d1r Ti bl; haıat e.nd ıöstermemetıedlr. lıyemez. 
lltuile yeni bir davet yapılınışbr. - - onun parlamento mubarrtrl Oileden Bunun manası, Polonya devletinin n htıta- Binaenaleyh Moskova hük\1meti. prb 

Bu dtvetle, V8J'IOV&mn t.Hmi hak • Kım1 ordu db a.,_h LltTtDJ& hududun- aonra fU mal~mat.ı nrtJor: metlnlD. 11Wptta, mHcııat olmaktan Alk ... Ukran7a ve beyu l\usyanm prb halla. 
lmıcta- _..,..._ e.- 1111" Leh murllh - da" Dftiaa D8hrl n. Nı r ..,. ........... Jiartclıe ~tl Jml PoloııJ& bAdl - dJIWr. Noaıa .. ...,,._ 81rltll ara - na. Sovyet Rlllyaya bn ve ll't ballarl-
humın Alman kar&f'tlhına gönclerflme- Dln*r arumdatl bt1tln •• • Llb b'lldb • l8lert ba'*8ıclakl raporları tuna De tet- llDda mnead MBD .. 11•, ba .-bebdlA •· le merbut bulunan bu halaa yardan et -
li taenmekte ve bu murahhası hlmil o. du boyunca Leh toı>ralclanDa llNNk tel& • kit etlnettedlr. UO.toftda "' diler b1l· meUerlnl bılle' it "81~. _, tend1a· • ...:..._ bilir 
tamobiUD • ıenlde ıpk kullanacalı, düf ettılclerl Leh hudu6 Ti llerl karakol kıt- ttmet mertnlertndetl bıcWs elollerl • a.pbof "' ldaraw bıratılmq o1aa Polon· me., • me Vsm.:ı • 
ı. .. -...: _,,_._ l'!ÇIDeelııin tcab ettlll ,,. aıanm m•\t ve blrVOk Leh tananııd n1n Tereeetlerl tam "' aarlh maıemat ,., SGTJRJer Blrllll !21D bir tllMlkl ~.. SoVJ"!t kıtaatm. Dle'YZUuWıls haMmı 
.._..., .J'YUa&-uh tın durd .. -·1-.a. dlflrmlftlr. Jıdt11 ddld a. Jlıblt lııaıl - belESenlJor. dlbilecet ber ıtırıt bldlltlere ft llrprJIJlr canını ve mabm hlinaye m•badfle Sovo-
bu yollarda m~~· ..... ....._.. ıarmuı aqam ftl'dltl•n bat, h11duddan • Jılaharılr, 8oTJ8t mldıb•'•"'" bit- lllD lııDIQ '* aba olmQftar. ltmdl18 kadar yet • Polonya hududunu geçmlftlr. 
•Jl'lca bildirilmiştır. uzak yert 65 tııometre olmak bere pdur: bir auNtle İlılllllı " l'raw hlttmeı- 1ıHuaf 1ra1J1U1 Olan an,n Blttm.U, bana Esasen Sovyet hnkdmett, Polonya mil 

Leh munhhamnın Alman kararglhı - Şimalde: Przebrodzle - Moltorlçze - Wlbl- • 1erln1 ıram bir ~t,.ıte yataJ••lf ol - binaen, bu hldlltler tarpauıda bitaraf bla· Jetine IRldhnetiııin aeı1'.iıeııtç! .tyMett 
na gelmeli için de ıece saat 10 a kadar ta _ lılolodJno _ woıorJn - Pkolvee - Bara- madılını llAve ern1ettedtr. • mu, aJnl samanda, So'f'Jlt Bntmett, Po • ne c1f1e:ma. balundalu ndlthif t!elabtlıma 
aı(lddet tayin edi1nllltfr. DO'fice - 8lonlm KnemleDlee- Yatington ne dıyor ? lonya arazlalnde ~qayın ve bugön keJft kurtarmaya daima hazır olacaktır. 

Bet deld'lrıJdr muıııtazam fanlılarla -~~: = -::::: · 
1 

!:,"!':.9: S:~ ~ =~ .. '= li Kızılordf unun ştmdSoiki yaph:~ ~f-
'bu dawti tekrarlayan Alman radyoıu, ~a;i;; ~nubda - daha ıkı 19 JGrtl1°' .,. Londra 17 <RoJter) - V&flnl&cmclan .., Beyu Ruyalılaruı blma:J811s bir ba1cle vazf e vardır. Ve vyet ua.wueti ta. 
Vaqova radyosundan telalzle ceveb bek flmald lo ili bet JtlrOJilı yapara'i AJm&D- :!:en~:-= ~!:~ ıo:::,. balunmeJan tartuında UJldm da tal••as na kanidir ki, ordu vazifenin tam bir cll-
ledijiııl de tasrih etmiftir. larm Le• h ordUı111Dı1n prlllnde tutmuı bu • 1 lanna ...a...ı...ı .. ı Sovyetıvln diln:ya ihtıl&- Bu 't'Mlıet bqmnda 8oTJet hfttmetil, liplin altında ve vefakar ve dflri1lt bir 

V _.._ t lalzl 25 d fa tek. ? Lodano- ..... - hUdudu 1191Nt prbl UknnJa ft Beru meal De bqaraıcMtır. 
arpa Hu.JOSU, e e e lundalu maloltıok - BreltUto'flk at 11 lOln attılclan 1ect bir ldmı olarak ta•- :auqa halkının can ve mal1arınıD ldmaJıelerl Hdktbnet halkm -mvwa.ı-ı ve .11a-

1Vlannut olan bu davete hiçbir cevab Lemberl hattana n.rabllecetıerdlr. Bu b llf etlnettedlrlet ıno .enealnde Qnl p- te•·.11.._1 .J•J• .. -a&LU U&&-
ftrıDelDlttlr. mn~ Ru hududundan llO ili llO Je ile ,.pıJan 8oTfet akınını Marepl altına aJmalarının tı•.aat:a ,...,..._.. Km1 or- etY•Yl tahdid etmek fikrinde delfldtr. 

Al ... kwarelerlabı la&c:ama t11omlVe mttMır PD.sudak1 Val'fOT& tapılannda durdun- du :::-::~"':~ bedbaht Biltiln haDc h~et!n arbsuıcla yer al 
-~ ~ 1 muttu. Polon1a mllletlnl fUUl'IUI ldarec11erlnln il . mıstır w emsalı "6rülmedflt muvaftaö. 

Diler' taraftan AOme tayyare art. le defetmektedk Buglln 80 çocuk 61 • ı Ayni mahfell9\'dt: llmdlJI tadar ken- rllclecUll bedbaht ba\'bden turtaracat .,. o- yetler derpif ~illr. 
Va:qovanın bombardıman edilecelin• da • dlllnl dlnya:ya antıtomtlnllt f&lllplyo - --- .... _.._ ...__ .. 

1 tr eV'ftlıce verilen mühletin inkirazma mOftl;r. . nu olarak tanınan mtıerın bllAlda Bo•- na •-uuet ..,,_._ te~.r J&tamalr ima nım 
beklemeün, bugün ötleden sonra teh· Poznan Polonyalıların elindedir. • Jetlerle aJDI aafta TUIJtt aJJIUf oımaaı- =k her ttlrll Wdbtrlerl de almak flkrin· Barlindeki infilakın 
rt tiddetle bombarıdmıan etmftlerdir. Polonya kaynalmdan alman bir ~a • i na diktatl ~~ettedlrler. 
Bir knı.e, bir hutane, t>ır 1etaretane ve bere JCfire. Grodek - J.agtenon Mlgeeın : B 9rlin ne diyor ? 1 Molotofaa be1mb mOsebbı.bı· aranıyor 
birçok bina tamamen barab olmuftur. deki taarruz. muvafta1dtyetle neticelen Kos'lawa 1'1 (A.A.) - SovyetJer Blr-
'l'ayyareler, kaçmakta olan 'kadın w ço- miş ve 12 bın ellrle 100 tank almmıı • ı BrtlUe1 17 <A.A.ı - Berllndell Bllp J11i .komiıerler heyeti reiai ve hariciye Brtael 17 (A.A.) _ Berlinden Bella 
euklara brp mitral,& •tefi açmtf11r • tır. alamına blldlrWJOr lromiseri Molotof bu aabah biitün Sovyet. ajansına verilen mal6ınat hava Delll'9 
dır. P.n.emial hlll LehlQerin elindedir. PoJonyamn loTJtt kıtaatı tarafından radyolarmca verilen ve Scwyet ordula· tinin ~ infilila teyit eyl..S:• Binlerce ölil ve yaralı olddJu bildi • Bazı mot6rl8 Alman kıtaatı Brest ·: lflal1 hattında ~==-::::1! 1 nnın prJd Polonyaya gtrdillni bildiren fedir. Alman mabmlan. m~ 
rilmettedtr Lltowsk'a dolru ilerlemtııene de Alman bir tef.alratta balun1L "'lllD 'bir temu 1 bir nutuk söylemiftir. pek vakuıda yakalanacatmı bildlri.,.aır -

• piyad~ henilz Buı • Vtstill • San hattı larla RualanD datml e ademi tecaYls Molotof, Alman kıtaatın leli ilerleJI • lar. lnt1JAuı ehemmiJeti hatkJnda bir 
Leh tebliji üzerine lirmemlftlr· ballnde b:.un:lclan ~tmat TtrUdlllnl tinden dolan vaziyeti izah ettikten ve hüküm vermk nıilmkiln deytldlr. Zira 

VarfOV& 1'1 (A.A.) - Pat ajanlı bil • ~ Vcpadan filen Amerika ae- ~m ~:ledlll blldlrUmetıe 1 Nonya dıevıletinm yıkıldllım milpha. polis vak'a mah.ıtinden PÇJDeJt ,.m 
diriyor: faret erklnından biri, Polonya kıtaat ve lttlta eclllmell:ffdlr. de ettikten sonra Polonyamn Jlkllıpnm etmietfr. 
~ :ıı: =:..:cı:.. "1.ı: ::: :::= ~ .:!.; ..:::=;.:.ı~~...: .... ~--:~:-;:_-~~--..... _, __ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _.,._ .. _,._,._ ... _,_,Ti __ _ 

ldyetine ratmen meqi]erini muhafaza hilk6m lfirdQilnil bildirmektedir. Hü • mu1ar hakJrmdatl ...nen ona a n •IHlllll 
e,iemektedlr. Leh tıtalıtı A)manlara tamet merkezi tlddet1e mukavemet et- mJtlerdlr. ? Jı-• f J '* möhlm zayiat verdirmektedir. mektedlr. BrUksel na diyor 'CI me o çarpışıyor 

Bel ve Kepa mildafaaya devam ecll • VU..o .. inine 400 bomba ablch I Brlbll 
1
, (A.A.> _ 8"19t ıataatınm 

,_.lar. Vaqova 1'1 (A.A.) - Pat ejlDll1llD Po1oDJt.1& s1r111 baktJDda li1ul mahfe!· 
V&J10V& mBeasLr bir surette mGda • ~ blldirdJllıhe g&-e, Vihıo lzerine 1 detl Dk mıaba pek nnab&erlldtr. 

faa etmekte ve dQ.fmanın ıiddetli taar • yapılan aç hava bGeumu eanumda leh. o,ıe aalafllı10r k1. Jll).flta, bu barete
l'Uzlarmı p08ldlrtmeldecilr. rin meritezine 400 bomba atıhnlftır. Si· tın pek yatın •tide te'flld edebllecell 11. 

Dolu pmaltnde Kutno - LouVifez • viller arasında 20 am ve 100 yaralı var. ~ ~-.:.::::,. ~~u:1: 
Elderninice b6Jge;bıdekl Polon,. kı ·dır. Radyo istasyonu hasara Ulramlfbr· ;;.'; ;-,_ mutaftlelerl olan deYletlerlll 
taatı grupu çetin muharebe!~ devam V•-•• Bq!nnnandanı Alman ba ..... bareteuat acrenmet latelDetledtr. 
9tmt>kte ve Almanlan bu bölgede mu- -...- -
bar be eden lkUVftlL'leıini arttmnata Bqkamandanma Lltvanyada 
-r eylemektedir. hir deleıe g&aderdl Sauna 17 <A.A.' - SovJeı btutmm 

Alman zırhlı kıt'aları Annapol - Ra - Berlln 17 (A.A.) - D. N. B. ajamanm 1 PokJD1a:ra 11r1f1 Ll\ftlıJ&da blJlt bir 
1Va Rutb hattının şimalinde hiçbir mu. bfr telgrafına g&e, dün bir Alman dele- ı• he)'eC&D 111&J1Clu1Cıfbr. 
._ffak0 yet k.azanamamıtkr, fakat W1od-- lesini bbuJden tmtina eden Varp& llarlclJe nesarftlnd't m8.stactJen bir 
allnierı civarında Bua nehrine Vanntf • kumandanhtuıa mO.racaat ederek bir Po toplanta yapdmıfttt. 
lardır. lonya delelesinin kabulilırii ~- ..... Belgrad ne diyor? 

Alman taarruzlannı ıpilskür.t.mekte o- Alınan Başıkumandanlıb bu talebı -· ,,,._,;;_;,__ __________ _ 
lan Lwow'un cenubunda ve daha cenub- bul eylemJttlr. Jll1pad lf (A.A.) - BaTu 8-l&Dll bil· 
da muharebeler devam ediyor. Bren - Utowak cllfll mi? d1rlJw: 

12 bin elir 100 tank Berlln 1'1 (A.A.) - D. M. B. ajwl, ıa!'; um~_: ~ ~~ 
ZaJl"CZYki 1'1 (A.A.) - cHavuı. Breat - Lltovak bleltnln ~~~ ft ftltura diftlrtullf ft tıptı D Al1ll -
Val'90vuan gelen habere gire, Leh - tarafından r.apNdOdlit"l ~·j~..-..u a&a .,,,,_. Almall pMbnan bl M. 

IOc dülmanın akınlaruu muvaffaklyet. Pol~ • ellr alaıum .... 

Awupa blr varyete abnealne bemed1. Jlerdn ıenı blr numara bqhJar. .. 
Pl'Oll'&JDm Y&ryete ıerçı bnlıdır, kortwıc;tar. ratat slrprtıı .. lcllnde pUbıaa 
wı.eıer o kadar ani ol1IJOf ti lnlan Wt hamlede tebllklllnl taTr&JUDl1W. 

Kuhattat olan bir 191 'f&J'. Barb, bentli '4ıthll tonmamıı bir taım hmmaa 
nöbeti hal1ııde'1tr. Altuıclan neler QlkacalJ belli dellldlr. Nereden Ti ne lfJdlde ill
tllltıu' Japacalı mec;haldtlr. Bu tebllte11 taqı J'&l)llacat 7q&ne can de her ih
timale göre tedbir alınattır. Bustn tarplf&D tunet.ıen pnn daha bans1 btt•"" 
lerln tanf.ıcaklan Te hanll taraf beabına kanfacalclvı b:IUrllemlJor. (llmdltl 
halde tat1 ıörOnen ftllJ'tt flldur. Almanıa lt1n1 çabuk s&mek. blrtaf aferll 
1&hne1e c;ıtıp pllb rolti OJDamat DIJetlndedtr. bıciııere "" Prana seçen harbde 
oldulu llb! aon l6stııı ıarb cepbtllnde aöylenflMllnl, .,unun lo1D de ıo J11, dan 
Jll, haUA 1cab edene daha usun Jıl)ar beklemek lcab ett&ll 1ddlumdadırlar. De
met ti ordulu, mlllfıtıer delll. melodlar çarpqacat. Bir taraf yJldJnm harbini. 
bir taraf JlPl'Mlll& harbbll laltblJ'tt ıoın metıod olarat tab~ etmlllerdlr. nem.
len w arsın bet tıt'Ullldatl laUna4 nottaıarma h&Jdm olan bısııtere ile l'ran· 
1&D1D 71pratma barbl metodlan pc;en harbde IDll 1611 aa,.. llDlttL Oenlf m!Quta 
lnl&n ve enak depolıruh denli JOllarlle beraber ellerln.te tutanlar iOID •Jnl me
todla zafere eritmek lmklnı, dar bir aahada kıt malleme Ti mahdud lhtlJ&Uarla 
J1ldınm harol Y•t>U& ·, IOD l6d llJ!emet tınatı arayanlara nazaran daha tın
fttll ıörtlndJor. lolllterenln Trannal muhan1191lndenbert tattutu bu ıutod .... 
dl18 adar dalma mllbet netice ftl'llllfUr. llellll tecribe dnrealnde olall Jlldlnm 
hubl Dk lmUbam lıebllıan4a delll, l&l'b .,...., .. vereotktlr. 

~ 'ZJ,.,,LM Col.uı ---
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( Şehir Baberleri 
B&fY&kil 

) ' Mevzu değişince 
1 Ham.eler 

Teni Ortaokal ) Hususi idarelerin j 
muallim teşk·ı•Aı ve kadroları t•hrlmbe K adın misafirleri .hiç eblk o~ -ıda ... Siz bunlardan bafka teYler konu. NI yan bir aileyi zıyaret etmlıtim. şamaz mısınız? 

muarinlerf · b$ün vUAyet. gellwor Kadınlar erkeklerden blr mhdl fazla iıL * Dahili~ V~~d yeni b.: ~ ler. Bu yhden hep kadınlar konufuyor- O Rfindenberi üç bafta geçmlfti. Ne• 
1hmenlwnfn edebl11ı faklı ~mde ona I:mlf 

0 u~ . 1 T~ 939 tarihi. İzmirde bulunan Başvekil Refik Say- lar, biz erkekler susuyorduk. Konuttuk - reden aklıma esti, bilmem.. dün gec:e ~Y· 
metteb muallim muaYlnlltl tçJn JSpalnuf o- ne:;; C.evekmeri heyetine veril _ damın bugünleırde ~ gelmesi lan aşağı yukarı şmılardı: ni aileyi bir kere d~a ziyante gittun: 
lan m._bôa lmWııuılannm neuceıert an- . l&zım ıelen hu.ul idarelerin tef" beklenmektedir _ Sülleyllyı gördihı mu? Kadınlar erkeklere nisbetle aıme ekse 
lıpJnntW. JDMl • hazırlı • a-rdtlm riyette idiler. Gene onlar konuşuyorla~ 

Tllrkçe imtıhamnda muvaffak olanlar tan kilit ve Icactı:oiarmı ne tekilde • Başvekil İzmirde bazı ihracat tüccar- - .0 
• .........._,. dı. Kon~n aşağı yukarı tunlardı: 

lardır: .. yaca~ bildlrmipir. _ larını kabul etmiş, kendilerile ihracat - Sı~lamen bir manto J'"'!'•••-.... _ Franalzlarm Zigfrit hattlnı Polon. 
Muatafa Günıbr, Adnan Gw1es~, Mellhat Hususi ıda.rfier, yeni şekle gore; ida- vaziveti hakkında uzuııumdıya görtif • - Hıç te yakışmallllfo a1ıl oldukça zorlamıılar. Fakat bir lf!1 

AJae1, Yusuf Men:aıı,, Abidin Kısutırek. Vah ft, heab, nafıa. maartf. ziraat, baytar müştfk _ Zevk ~ ki. Ozertne mor taftadan ~ ar 
1 det GQr, Hallı Tala&. Mualll ~amar, Mld- ve 81hhat lwnmlarma dahil maaşlı ve _ • .Usler koydurm 'Hlc; g(U.el durmuyor. azanamamış ar. . _ _ 

·hat Sertotlu, Salih Zeti Sözer, Tevhide Sa - ya daimi üeRtll memarlarmm bugünkfa Refik Saydamın şehrimize geldikten U4- - Alman tayyareleri de Berlın uze 
im. ZeW SoJer, C.hfde Tllmer, Necmettin derecelerini. viJAyetlerin ihtiyaç ve ma. sonra ayni suretle burada bir kısım ih- - NeclA l8Ç'llll bu ll!fer de lmlla bo- rinde u~ yapnı,ıar, beyannameler at. 
Oml.tboJ, Kadri JCl,er, RııLcl Kerten. Imıad tt zi tl . . "tibare alarak ye- racat tacirlerimizi kabul ederek kendi - yamış. mışlar.. beyannamelerde neler yazılı = C1had Götç.et. otuz Tanaeı. l'ahrt ni V:.r:ıi~~~ intıbak ettir - lerile görüştütü aöylenmektedir. - Göze çarpıyor mu? imiş, neler. . 

Tarih ve cotratyadan uzananlar da ıun- mele çalı'8caktır. - O vOeudde insan S&Ç'DD kızıla delil - Ben İn~nfn ~ ~ 
JudJr: Odacı, korucu, bekçi, evrak milveztl, MOll!ft'rrlk: neye boyan ıene ~ carpmaz. Al~anla~ bir nota ?erirdim. ~.ru<Yt 

Klmn ÖZbolln, A!I ıso..tanotıu, Cahide d1tktilo ve buna benııer diğer mütefer • - Ben Melfhayı gftrdihn. d~l Le~n.dan; Ahnanyada bıle çık-
sı.n, OeYkel Ölgür. Nenman AliatMlb r;t ve muvakkat mahiyet arzeden biz - A vrupada talebemiz kalmadı - Gene kocasile kavga ettil'lni anlat- mal~mnı ısterım. . 
rnaaısea imtihanın~• manffak olanla - metJE'l'de ~Iışanlar yeni barem kanunu h mıstır. - Kanadalılar da ilim harb etmışler •• 

rm adlan da funlardır. dışında bırakılarak tef]tilA.t kadrolerma Haber verlld~ne gore; hallharbde bulu - y k rtı1t k etm• orlanm.f. En tehlikeli olan onlar hududdan Alınan-
:t.mau Edib, Satıyeddln Ersin, Hırlstakl. alınmıyacaktır. Ancak bunlar için ayrı- nan Alınanyada artık hiçbir ıa.Jcbemb tal - - Tnb·ta ~v'1;8 'k ıy bahlevin y.ttnın üzerine çullanırlar• Almanyanm 

Aml Kömürctıotıu Salih özarak. Kelek in- b. tvel Iar L lik b- maınıştır. - a ı e er, ocası sa h lduT..· - diR 
181, Btllend Köprtllü. Selman, Nan, J'ozef, A- ca ır ce yapı aa. sene utçeye Bon olarak dün s.ıbah etaprede de Anu- erkPndf'n evden çıkıyor, gece yansından ma vo ~I& gmı • 
eme Arael, Şabuh, Reştan, Münevver, Kadri. eklenecektir. padakl talebe müfettl4\mb Adll tehrJmbe sonra dönü]IO!'. - Ya :;ov,ıet Rusyaılm mftdôalesine 
Kelek, Talha Selman • dönmtlftfir. ne dersfnız? 

Almancadan: Necib Genc;otıu, Halide Tar Oç otomobıl kazuı .. - Fena bfr erkek. _ Bir şev çıkmaz ki, Rusya Aryada. 
han, tsmao Duygu, M1hıevver Anaaal, Adile Eytlbde t.ılmbey mahallealnde Irgad 80 _ Dün Avrupadan gelen yolcular - Öyle s&yleme, tçyftzleri1!i bflmiyo.. muharebe Avrupada oluyor. Arada cıe.. 
Arael. İngWJıceden de l:>r:ıhlm Ersen, :ratma blJnda otuan .lfebıned b:ı Hanife dDn &- AftttPanın muht-·ıtf şehlrlertnde bulunan ruz 'kt.. beld kananın edehrizltll JÜ - nizler var. 
JWlde, 8abrt Fetel, ~ilheyll Berter, Mllır1 - yGb caddesinden geçmekt<J ıtPn, şofdr Ta - ntandqlarımıactan bazı!sı1 dilntii etspre.s zünden eve ~lmek istemiyordur. Ya Amerika~ 
_.. 1'61ıem, -.U~ Z&..U. Rifat Ateler, birin taııandılı otomoblUn çarpmamıdan ft tonTan.st:ronelle memıetettmıze dönmtıt - - O da var ya! - · 
Peıtdu Öıq6r, 8elmA Topçuba.p. Bllm1 Mart dilerek JUS)an•"*"· lerdtr. Afite Alemd ba' - Bak ona. diyettk yGk, bin kadar 
mun.ffak olmllflardır. - Yaralı tedawi &Jtana Üln!DJI. açla 1&b - Bu meyanda Karabük demir fabrıtalann- - ne e aca • tanue luma1andJnp muharib dovlet • 

IanJDlltlr. da çalı4an mütehaaa14 İı!giUa mübeucllııle _ - Btt sene ~e 1'thftadada, yaşı - lerln memleketlerini bombalıyacak olur-
Poll•I•: * mm.dalında oturan &'J yqlannda Ser- rtılden tlç :roıcu ile 12 İranh tilccar Te Mı - yorlar .. eercl o BftJ'ftkadavt g9ri!yor sa •• her şey değişir. 

tıs adında bir iht!JU. Panpltı caddMlnden .sırlı Prens Nimet Kemalettin dünkü trenle amma. Bilvftbdada kadın gMyor. 
seçerken toför SGleJJDanın idare.sindeki 2012 brlmlze _,_,., .. ~ · t '· "• • ·"' • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • •• •• ••• • •• • • Miatakbel byınpeder, müstakbel te •rn&&~dlr. - Ne demek iatiyonnm · * 1 b fm1 '" le ~--ayılı otomobilin çarpmulJe yaralanmıftır. Mı.sır Kralı SamaJeste Faruk'ım akraba • _ bit ml8tn ....ıc.-...-. u~ hafta evw en e &amqan au.uı 

clamaclmı J&ralach. Bertil teda~ altına ahmnq tazaya aebebl - lllldan olan PreDM.i Nimet KemaleUin bir- Afifeyi mez 'A"" ..... J' ..... ~ l{ene benden tarafa baktı. 
Din Lf.npda c.&ml aoıtalmda 41 numara- yet veren tofl5r yalı:aluunıştır. taç gi1n istanbukla kaldıktan aonra lıılıura lara ne mutlu.. 0 ne haldir, ıtUdlt gıbi - Biz sırasında Myle tonuşmayı da 

JI nde bir ...... -t olmot. bir 4!111bnlı bı - * Panplada BaJU' 8Dkalmda oturan 'I hareket edecektir. bir şey. b·ı· • d di 
~.. ~ Papuyan adlııda bir 90eut Bo - ı ınz. · · e • 

tuıa ricudtmtbı muhıeıtt yerlerinden~ IDODU caddesinden tarp tarafa geçerken, İranlı tüccarlar ille M mı istanbalda .. ....................................... Yilzüne baktım. devam etti: 
~ otana a.11aıı: llmlDde ldr dll1 _ Puadm lıdarellndc*1 ut1 •Jllı huuat oto - lmldlttan -.oma hana barebt. etmıflmdir, Bir aralı.k kadınlardan biri benden ta- - ~n sefer konuştuklanm1z için, 
bn1I a,..a JUd• ı-.trmnm ım Ka1riJ1S na mobWn oarPmaalle JU&lanmqtlr. Müzeler açılıyor rafa bakmı.tı: incir çekirdeği doldurmaz saçmalar da-
ntpınıUJIUf ft lılr balUt ._ JdtUlı ela - Yaralı .. ~.~ ~btatan~ne taldt ınlmıt.fmd """'rillen lüzum fi•arfne bir mtld,.~ _, - Stzf komıthlklumm alftadar et - mittiniz, •. 
_ .. ~-·-··'·-· FaJı:at 1t1 .. iln ..,.,el IDlnl Puad yaa.aıcuu.u&9-r. ~ ı .. asa e ra • uu = u.r1i IC'Y~ mf -1n...t• ,.._ b rdim· 
.-~-· .. tabtfbt J&IJlllSttadır bpetıımış olan .L,~anbul müzeleri pek ya - yor gcw .... • ~va ve · 
aMllla dellkepb uumch '* mlnakata ol- • lmıda açılaeattır. Cevab nnn1ft1m: - :Ben mt demiftim?. Hm etmifim 
•at Ti taınana mlltakbel damadulı " - Alaak Jiizünden çıkan kaYp - Evet bayan! bayan· keşki gene ayni fl!Jleri kornat • 
den konnut ft n11tını da bozmuftur. Din abah ıcmntal)lda Mustafa ne R1za Mkeler MlidtlrlDl1l, VetlleUen aldıb bao- • 

J[aJrfn111 oot leV.!4 8.d,at: d11n eptyçe lç- a.dmda m artadaf bir a!acat Jlte9eleelnde'll il direkWler üerin• başlam14 oldulu çaht - - Neye? saydınız. 
Utten aonra en ıelml4. nlşanlmm g6rmelc kavga etmltlerdlr. malannı bu hafta anunda lmıal etmlf bu - - Çünldl b(lttn a&yied&lertntz bir in-
Saıemır. tabı na btnnan bzın 'babalı xa~ eımumda _,,. derece htddetıenm ıanacaktır. ci?' çekirdeı'f d~ıyaca sa~la.r 
PeUo dJp.D flllıJaralt Sabatı 'tücüdünin Rıza bellnde ~ bOyGt btr tamayı çı - Diler taraftan haber ~ göre, Def -:=~~~~~--~-~--~-==-----~~~~-=-====-
muhteltf JVltrlnden yaral&m1'ttr. Yarah lcannlf, lhltafanın herin'! hilcum ederelc terdarlıt aon Oımıanh hülriimda.n VahdetU- c B 1 b•ıı •d• • " =t 
Cerra?ıpap Jıutanestne btıftrılmqtır. ricadtlnln mahtelH Jer~rine nplamlf, atır ne akl tltablann aatılmıyarak mtlseler lda- un arı 1 yor mu 1 ınız. ~ 

Balatta yanp11 ıuntte yaralryarat Jent ııerml§tlr. Rıza, realne wrtıme.ını lcırarlafbrmı.şbr. 
derhal nk'a ınahaJHıte gelen polisler tara -

Din Balatta llUll m.em.da m.ıertn ._• tından yataıammf, 11mtata esnturtaran Sdıbat Vekili seldi 
'°P'UJ yildnden bir yangın çıkmııtır. u; - otomobllDe Cerrabpqs hastaneaine taıdml,..,...n r·ı rilt •tet Jilld~lldr- Dllfbr. 

Bir kadın yüzünden çıkan ka•ıa Bir adamıa iki ı..cai• birden kınldı 
Jf'Mı~••:\e g.ıalgada Arda addlal Db abalt K~ssrdsı. bJT h:sa olmut. 

11aran1os L&m1 ..... 1 mımanda otu.na Paa.r caddellnden pçmeltte olan Haklı a
har ıe>Jer tbıaa W1bl Mu?larnm mıııatm dında 1ıtrlne bir tuQon ~. yere dD -
Kmahıda dulıpeılık w çobanlık yapan ıereret aıtma 8bmf w Del bualml blrdea 

Sıhhat VetfH Ru.Uisl Alatq dftıı aabab An
kara etspreslle tehnmlze gelmiştir. 

Vekil, istanbulda .bazı teıklklerde buluna
cak, bu aqam Ankara.ya hareket edecek -
Ur. 

Bir genç lnz ~ydan düttii 
xaareı taraftndan bıça~ ltf yerinden teh· JDnutbr. nau nrettıe JUa}anmıftlr. mc:n.e btr a _ BaJdn Olrnbp.,.. butln•.rtne taJdınl • Panga.Itıda Puadpafa apartmıanında otu -
cim .. 1111ııc1eu plı::mıftır. Yara1ı BeJıoll1I ı.u. mJlbr. Batl1I fOfGr Jd&lanal'ak adnyeyt ıe. ran 18 J&§]armda Cemile l!r'fen Ernln6nl -

~ Bebek tramftytle Dolınabahoeden ~lıılD 
... he ~. 1lm edlllldfllr. tramvayın ursıJmuı net~ 6n •han -

Nafıa Vekaletinden: 
DmU-.,. konulan it: 
ı - s.,tıa aal sahil aııt.ma ve defarj fH>ek•le llDlıl lmalitı ve ifletmıa 

bbıalan inpatı kefil Hdeli 2.4:>1.009 liraıdlr. 
ı - DP11me 2t/9/93f tarihine rutlıyan Pelpımbe liinfl aat 15 de Nafıa 

VeHleti Sil İtleri Reial\ii Su EbiltlM Komisyonu odumda kapalı zarf uaulile 
J"Plw:ühr. 

a - İatetliler eblllme pıtnmıeti, auıkave)e ıroıem. bayındırlık lfleri pnel 
prtnamesi, fenni prtname ve projeleri 5Q ıtr. mgls•Nlinda Su İtleri Reiali. 
IJncia ....... 

' - Ebf!Cmeye girebilmek için .istetl:Oerin 85. 7!50 liralık muvakkit teminat 
ftFZ · ft ebütmenm JIP1Yall pıden en az ..ıctz g8:n evvel eDennde 'bulu.. 
D1D vesHerla birlikte bır dilelçe ile Nafıa VeHI~ mth'aeut ederek ki ife 

'mu.-. ilzere WIAa aım.ı.n w bu vestbyı i.bru e~eri prttır. Bu 
.. clıkt fçtnde ftSib talebinde bu?unımyanlar eksiltmeye lttfrak edemezler. 

1 - latetıiıerin 1eıklif mektu!»anm ıkinci maddem yuılı aatten bir uu ev. 
nliDe bdııır Su 1tlari Reialiiine makbaa Dll*abilinde vermeleri Jizımdır. p-- cılm .-;n.ıer kabul edibnn. c.fO'lh d656t 

Istanbul Levazım Amlrllğlnden ı 
fdnw ~ -- Baıatn1 lıl'a .. a • aı.t 1ftllll7e ne Ud ..,.. .. 

-. 2 numaralı Dlklmevinde teşeUill eden be19t tarafından imtihan lle alwaca"1.r. 
Tellbler1n dlletçe ve 1M>naerv1alerlle bJrlllcte 21/9/m Perfembe ıttntıne tadar Tophane
de 1 numaralı Dltlme'fi MtldürUliüne müracaatları. c4ıll8• c'ltlh 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
LeYazım Amirliği satınalma Komisyonundan: 

1 - 600 adet hayvan çulunwı 36/91939 Sah günü saat 14. de açık ebfümesı ya. 
pdacs)tır. 

2 - 'Nımtnt fiatı 2400 lira ve ılk teminatı 180 liradır. 
1 - Nllmıme ve evsafı komisyoııdıidır. GCriUebiliT. 
f - Wekttterin. lin Vt! saatinde lanunf nı8ikatan ft Dk teminat malc -

lmzlarile blrUtte Galata Rıhtım caddeal Veli Alemdaı: halı ikinci ka.tiakı ko. 
~ pknel"J. c'I049. 

JIM&n J8ft dlferelt yara1aDJIUfW'. 
Yaralı kız tedavi alıma a!mm•. -·----·· .... ··---·--·,-----·-····· 
Bir doktorun gDnlDk 

notların an 
Mide ganmaları 
Yemetıerdea yanm U& bir aut 1e>nra 

bafb1an mide J&DID8)annda lperklorldrl 
denllen mide marealnın fasla ifrazını en 
mfihim aebeb olarU bbul elmek mec
burlyetlndeJiL Bu JaD1U " eqD1k bir 
midıdet dınam eder. hum biter ıınma 
bu da biter. Mide ekflllll ft Jaomuı JDl
de karbuuıı haiu'le p\lren en mihbn 
Amillerden a:rılu. Bil •beble balımı • 
ratle inin& abuk ı•sndn. DweJA ı.t
ta pebrlllıer ;elli'. MMllA biber, hardal. 
.ırte .,. ..ıaıaıar, alçab IQB, nnls. 
putuma, taala bahtla• .,. amumi1eU. 
tanda kmzmıJ J911U1kler mide JaDmU 
için en mum olan teJlerdk. Çar. kalnt. 
içkiler de mnardır BıUAkil at)am8 Jt
:mekler, aitn,ler, aplaDJIUI w berine 
tereyal) IEablıwt aebulu, lmınpoat.n&ar, 
olgun meyvalıır, mahallebl, taze JOtur\ 
lfbi teYler aıu &ıbller tçtn çot muvafıktır. 
Mide yanmamıc!an ft eQlllllnden ftkl
yet edenlerin zaman aman bir mtktar 
blbrbonat d6 nd almaları mUftfıt
tır. Mutan! maden auJAn da çot )Jldlr. 
MeaelA bizim Karahla~ maden 8\1111 11-
bl. Bu glbüere Dsma 111 ııel:ma. KJlar-
n• maden IU1U bıtll1s mide uaaresl az 
atanlara taYa!Jo o llllr. Onlarda yanma 
ve eqwk yoktıır. Yemekten aonra ha
snnazlık, ~ lltmb., Pllrme g1bl 
şeyler çok olur. 

on&b IAl1m ~ pcJlla 
..... :ıo"••e!: w rlaa ....._ Alıll tU
dlllle ......_. .. klbdst M 1tMll, 

DAMGALI KADINLAR 4m .... lllııııı. --'--·---------·-----------------
' TiYATROLAR 1 Ki•••? 

Ltıkı kadınları... ~ · Kızlan. •• 

sa. ı...ı.n: BETTE DAVIS Pelr 1aln.da 

LALE SiNEMASINDA 
ıazleriniz w.üade canlaadıraaktu. 

Zile U,.trmu tematnert: N'arettln Genç -
clv .,. arkadaf)an 18 BylQJ Pazartesi alqamı 

K_.pqa Yatu.1 dnemullıda tıerl. 

Roçilidia uabuı 
Wyoner lord Ro 

çilidin dört tane /1. 
Zebr'i vardı. Lord 
buaa bunlarm 
mşulmut olduğu 
arabaya biner, 
Londnda dola • 
tJnb. 

* 

Kuşlar arasında 

en iyi JÜzeni Pen 
.... dedikleri kllf 

' tur. Penguen ga .. 
' yet iyi yü~ -·-...-·.J.,._....,· mukabil gene kut-

lar anmnda uçmd b~ en u o 
lamdır. Kanıld uaıvlan iyi url"DM 
müsaid olmıyacak pldldedir. 

Saçltrını çamurla Drten dllllar 
* Bahnmuhfti At -

lAsi adalarmdan 

Danam ,mı.ıe • 
rfnden bir erkek 

llüne ıam. ~ -
larmı til 'ft' ti -
reçi bir araya b- -

Bujo111 •ucidi kimfar? 
Bujo denilen 

p);gıyı icad eden 
adam Banjmıas .. 
cim )"l!rlilerinden 
biridir. Bir pe)ntr 
kutuamıun üzerine 

:rqtırarat yaptık • bçi derisi germek 

lan bir çamurla IRU'lar w JM m&dclet sureWe JIPbiı ilk Bajo WJA1ıare 16 • 
!erince l89lan hep lıa çamurla 1rtiUA ttla dWQaya yaJ1lımt ve mi de a • 
kalır. ... pindpn •hnnııp. --······ 1111 • 

Çalı••• lıadın 
Ha;;•l11etlnd11n 
Kagheder mi ? 
Bayan l'erihanm •ıeJIM dnlıal 

menfi cevab verecetmı: 
-AalA! 
i'üat çalışan kadını da iJd sınıfa 

ayJıDDak zaruretini duyuyorum. 
Birinci aınıfta bulunanlan geçin -

met ve aeçindirmek mecburiyetinde 
olanlarla, cemiyete yardunı mlnevt 
vazife telA1dti eden bir kısım ileri mü
nevverler tefkil ederler. Bunlan kü
çük gannek töyle dursun takdis et
mek, erkelin de fevkinde a&rmek va. 
zifembıdlr. Hakikatin bir lfaclesldir. 

İkinci 1111ıfta bulunanlar f8e çalış • 
mayı aQs teli.kki edenler, sırf gösteriş 
için yapanlardır. Bunlara asıl kadınhk 
\•azifeaini ihmal etmiş, anneliğe, ev 
kadınhlına kol altında siyah çanta ta
şırnayı tf".rcih etmiş olarak g6rllrüm. 
Cevabım tabii bu ikinci kısma ald de
lildir. 

* Anbrada bay Sedada: 
- Kara ildlkten soma Bç ÇOCDk1a. 

Jdi~ yqta iç ~ yalnız kalan. 
bir erteli tekrar evlenmekten mene-
den bir vicdan kanunu olabilec;ellnl 
sanmıyorum, hele bu erkek bayatta 
nasibini tamamen almamıf bfr çat!a 
ise. Fakat ben öyle babalar bilirim lcl 
eve yabancı bir kadın getirmeyi kan
disi ile çocukJan arasında mevcud ba. 
lı bir hayli gevşetmekle muadil tu.taa. 
ıar. kendilerini feda ederler, çocuk • 
larınm gözlerinde bir hüzün göl&al 
görmemek için. 

c Yabanc:ı kadın çocuklara bir &DM 
olabilirı. diyenler fÜıplıeaiz VUdn\ 
bazan tahminler"nin dolnı çıkb.ğı da 
olur. Fakat kadım çoculrlva her bak
tıkça kendilinden evvel bu evde bae
]u bir tadının hüküm sürdüğünü ı.. 
brlamaktan .menedemezsiniz. V uiJıt1 
çocuklar için de aynidir. Düşilnebile • 
cek yaşa geldikleri 7.8lDaD cannelerl • 
nin yerine gelen yabancı kadını ~ 
elbette düşün~terdm DMat adi. 
niz ki, ben siz.e müsbet menfi bir flktr 
vermiyorum1 hatınma ıelen muhtelif 
ihUmalleri saymakla iktifa ed ~ orum. 

TEYU 
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1 GENE YILDIRIM HA8BI MESELESi 

Lehislanın makUs 
mukadderatını tacil 
eden fenni amiller 

.,, ..... --·----··-·······---····-· .. --- Y A Z A N -·····--... ----···--------. : j 
i Emekli General :a. Emlr Er'lrllet 1 
1 ''Son Pc sta ,, nın askeri ır uharriri ! i ................. ---·-·········-·-·-··· ---................ ...... . ------------' 

P oloıı18datl Alman aaterl baretltm
da W ıündenberl bir yavqlama ıö-

ıillÜJOr. Bunun bir sebebi yatmurlann motör 
111 vuıtaıarın baretlwu güçleştlrmif bulun
maaı olabllir. Bundan baıka Leh ord~un 
turada ve burada ıösterdiii mutavemetler 
de Yal'dır. J'atat haritaya batarat bu 1k1 
ıüniüt yavatJ•mao111 ae~bi cierhal tend111-
l1ndeıı anl&fl'hl'. O da, menzWerin m:ama
atır. 

17 lilndtlr, tlm&lden BreltlltofK cenllb -
lanna, p.rbdan Vutilie ve cenuba prblden 
tl Lemberg <Lwow• eebr1Je bunun 125 Km. 
fbnall prbJllndetl Tanew auyuna tadar 
Jlzleree Km. DerlemJf ve üslerinden bu ta
dar meaateler a)'nlııu.t bulunan aert, mhlı 
ve plJ&de tümenlerinin ikmal olunacak bin 
tilrltl te1lerl vardır tı benzin ile cephane 
w mahallinden ıedarttl tabll olm17&n me
ftddı tqe thttyaçlanı. bapnda ıeıır. Bun
dan batta iman, ba~an ve malzeme zayta
mu da ltmal etmet lttız:ı eder. 

Gene dlflnmel1dtr ti geride taımıı olan 
deınlrJollarm " f(>selen1' töprllerl yıtıl
m..m. otnte sert giden onlu bu gibi teJlerl 
mtltıeamsm lflne Jal'UID ~n elbette at
lam bıratmu. Blhasıl gerilerde talmq otan 
fifmaD ~l,et Ye eJ&)eUerlnde de emniye
te ak! Jaını-eat bllçot feyler Y&rdır. ttstellk 
bir de ordUJU huta ve yaralılarla esirlerden 
w dllaWl pnatu'Jaden tahllJt etmek lk
llla eder. 

BMln bular pırl4hn llerlJe oldula Clbl 
Deriden geriye doğru da bir muvasala ft 
mtınataıe faalı,etlne tbttyac; biSlletUrlr. Pa
b.t eter JQUar " demir)'ollan dütnuın tara
tıDdan tabrtb edlln\"'6rae veyahud ratmur
Jar ve tubanlar aebobll~ iflemez bir bale 
1eımı.ıer11 o IUDA'l orduların Uerl baretlta 
bir mfkldet tatU etmeleri veyahucl yavafla
malan lktıa eder. ift.e A.manlann Polno7a
datl baretltınm bir ttl gilndenberi J&Vaf
lamıt olmal1 bu çepd bir sebebden ileri gel
mı, olabllir. 

MtUearrmll bu l1bl tetnlt aebebler!e 
ta:ybedecetlert amanlardan mldaft mat 
lltlfade edebllir. Fatat J..eh ordusu bu halde 
dellJdlr ve artık ondan Almanları durdura
-' ..,. 1111 u.cu bir Jteramet beklemek 
samanı _... llCDlll'lr· 

Diler elbetten Rwılaml Leblatana girme
leri artık bir emri Y&tıdlr. 'Bu da Leh ordu
nnan, beJbade J9re tnsan ilanı dökülme
mek lfbı, telllm oım• ma g6ster1Jl81lnl 

...... 
................ '"" , .. ,. ··- 94 

l.:RfL~ilü:1s&i1iii 
Turna Mebmedin ahı 

Ancat TaZtJda .tecu.tınt lılrat eden mi- - Ba)'lıa7 alL ne dlleaea,, öyle oJnn. 
ne.ver bir kiltte, derin llU ızbrab temde tan Diye, cevab verdt 
atlıyordu. Çtlnktı Kabakçı Muatafa bqta ZAVALtl ~ ......... .......-=-
olmat üzere .zorbalann etrafa aJd&tlan deh- .& uaı.ırn ~ 
fd arttıkça artıJor. ist.nbu!uu ball. artıt ~ Bellmm aatt.t.nat glnefl ıurub e
brl:uno blr _. abJara der e&mes. Hatice auıtama ikbal J'lldm a 

ltabaJı:çı MUl&ata. :mfJUıJt bil" c:Uttat6r te- e&ıüvenraiftı. 
allm1tti. Hattl yeni padl,ah 4 tlncü Mustafa Saray ballınm çolu, datılı!ı Birkaç MdJll 
bUe onu huzuruna fevkallde merubnle, a- llaUıaa Be bir at &Hlha batta. llU'Qdll 
detl ~kine oetlnt b.bul •tmlf.. bmurda ~ t1mae talmadı. 
t111111U1 lçla, taıtumcta Jel' ~ Bu Yal.Yet bqıamda <Tuna 11e1me41 

4 lncü Mustafa, esa.sen aklen sayıftı. ee- derin derin düttlnüyordo. Sultan BeJlmtD 
nelel'denbert, 'ftllahd dalnılllfttn 1ot w lnlf - bal't ile nette 'eneıı ba tanlı U.tllllln, •'fil
Al od&Jarıada bıdal w 29b a~ttndea 1ııafta lJs1 Hatice aultaıu da Mracaluu &ahmtn e
blr feY dfiftlnmedl~ lçln maddt ve manevi dl~ordu. 
btıtün kuvvetlerini kaybetmişti. lfte, bu tahmininde hata etmemJttL mı 

B1lhaua ..ıtaa.&t ıur.ı_ f tinci MutafaJı hükümdar aar&J1 libl, her talatınclan dab-
o kadar aannıttı ki, kendlsfnl <>mıanlı tah- debe ve azamet tqan Hat!cc nltanın ara
tma getiren lhtUAf aergerdeslne mebzulen Y1. bl.rdenblre, au711 4'1tUml, bir deltrmen 11-
Utlfat göstermekten 'başka bilblr w JaP- hl bitTük bir dkıln w •"'"'" iCinde taıı. 
maya muktedir del1ldl. vennlştı. 

Uzun anelıer~ wliabd c!ıdnıslnbı ıa.new Hatice auıtan. blra~rtntn aıtanutan ıe. 
rilı:Onu içinde hayat ı~lrmlf olan yeni pa- ragat ett1lln1 haber aldılı zaman aon dere. 
4'tah. bll'denlııire wıtıeıeU bılr clriltire ma- cede metanet gösterdi: 
ruı kalınca fena halde fqU'Dllf adeta aer- - Ne yapalım?. Mutadderat, böyle JmJf ••• 
aemlemı.tı. Bir htttbnt!ar mfat9e, etrafın- Tek, ıpfımmm eam aat o1nn da, 'ft!'llD tııll 
daJı:llerle maıı ......,.,t - 91leeellnl Jı6fede o&aaan.. 
bUe idrak edemtyecelt bir hale ıeJmJtU. Diye, tallbln bu acı c11veal bqmnda .... 
Kabakçıyı t&rşıaına oturttutu aman, a- tHektlllne boynunu eldi. Bu fellket da1pe 

ralannda ta pdl) maba'9N .....-ıı: mwı. tendi bayat n mabdderaaa t.rlnde 
- Bay, ıtabaqı ata . ne adb 1ı1m1n w.r.. 11..ıe lreUNeell en. tesiri lllft tam dl-

tabat .mı abp atardıut. filnmed1 
- Tot, auıtamm.. Ylllt, lltabı De amıır... O l808. yata fta!llanndan .mra, ~ 

llelalebUe. bllJft llabnna tarta1anada ~ Tmna lıfebmedt ~ 11-
varır kabak mabwlll Jl'*W=lf.- oı.aa i;ID tedL Mebmed. aultan ne t&rtıllftllı nmın, 
lı:endlalııe, Kabakçı Siler-an deıdllrm.lf. •ralarmda 111 muba.ere ıec=tl: 
Bundan ~ ltabab;ı !lb1n b1se mıru - 1ıfellmed! .. Oörclln mn. ta ~ o-

' blııluf. ıacat &slY1- ~ne aeıer erJecU?. 
tm - Bell sultanım. 

de;!~~~~ hOflludum. dl, dile ben- - Bu adam; 
1 

Allaha inanır mı?. 
Kabat.;a 1111ıtafa, iN nBle bl'lll lftret - inanır, awtarımı. tatı dmdanbr. 
~ lilmll- m&uk MI' Jı.de ae· - Qer Allaha lnaı:uvorsa. tuna emlll ele 

- Salt aathlJnı dlle""- pa•"-"':_ 8'llll ti, yaı>tJlı ba t1'~T. yanma ttr bbnı1&• 
• ...... .....,..uuu. --- .....,,.~- _,ı....a.. ol..-.. ,_...,,,, ·-Diye cevab "ft'rmlttt ......u . .ra-~ -.vo:v --

hı. m•tlata pmiD blrJndc OD• da ~ feli-~ın ı•MtBt, ......_ del9tl. Çin- bt.e utratacattır. 
lı:tl fU anda İ4tanbulun btltün mnllt ve aabi- .._ - tlPhe "'* nn.mm Ve ı.n. 
bt, tarşwnda (padişah) ünnnmı t~ıyan bll telllı:et ıünilnfın gellp çatmuı ··DDJIUJ&· 
fU budala adam değil .. bizzat lrımııllll idl Ba calttlr Beltl yarın. belki bir gün aonra, _. 
derece kudret mevlı:Unl kazanan bir adam, • bulacalı:tır · 

timden ne iaıemeye tentall ederdi. ~ce sultan,· Tnm:ı Mebmedtn ba11nden 
Fakat ıarila1 flll'A.sldu Jel, fltk', ldnt ve 111 bll lf 'ı IDcleD flpbelendl lhhaftl'l19• 

11l'Uhatemest tamamDe ııarsdnuf olan ))adi- daha bQyllt bir a1i1ı:a Ue devam eW· 
.. ıı. Ka--ınm ba cnalıuu Mr llılnmt te- _ Nasıl olur da, bunun için gtln ta)'ln e-
llktl ederek nalln1 t--...klv etınlfU., denin, Jılehmecl? .. Taba bir d'Qdulmı a11 o zaman Kabakçı Muataıa 4ertn derln içi- vart 

Dl ~ı-:~k!ı.:tJA h" k•- Bl ... _ d h - Bayır aaltanım ... Ktmseden bir feJ du• - """v e " un ıu-ım .. r ....... a a -tın.edim 
kaldı. o da, Hatice 3Ultalnın aarayında ta- yup ,. .. 
panıp talan nrde,ı.. Turna Mebnaecl De - B. o halde. nlçla, Jacın veyahud bir dn 
hesab görmek ... Bu herif, beni ocaklının ya- sonra~erstilnaul. ..__,_ be ~--·u _.,_,_ 
mada rezü .w_ Bir a...c Jfısladm. 119a1m - "-·k - onu. n AS&IU& ~ 
tarpmda dlNndt... VatıA. Altıaa W'llJtna aldtlnMl:lm 
teerfb et1nek b..t•ftm delft. Plbı, lmdetl- Battee saltan, ıaıımnt Tmıa lhlnnelD 
... Mlll>Wllld MZWQI a'lıt"•• ll&la dl c6dertm 4llttl. Ba l6!lel'da O bar la&, b-
mal6matın olRn. ran Uade eden bir mana vardi tl, adeti -1• 

necn. tamn ı91terl ttrpercD. B6)'le bir hareat.ta. 
t bell Mallata ta ada o bdar IUlb w lııoııbmç Dellm•t derbal muhabnle ~ a.

mlfenet bir baJell l1lh1ıe Jclnde Jdl Jet. Ka- de*&, dlllerl bııtm1:ıe ~rpuak bilJtlt bir t.
balı:çuun b1I ıı&ılertnd*l lcortuno manayı lif ne. 
tahlll etmeye JlıRıaı bUe gimw.11 (Aıba ftl) 

tacil edeblUr. Val'f'>ft tesum ol!Dam tahrlb çabuk olacalmı lllll!lllmlf cıldalunu 1Uraf içinde kalan bir ordu lçln lkl türlü halis ve 
oıunacattır. Leh orıJmu Tuttlldekl Mbata e&miftlr. muvaffatJ7et ladd1 'fanbr ti lltltll lcoca !arının hlmQaalnde olarak. Leh ordG tıaun- lan himaye eclea w Leh ordu.IUIUID blltb 
de'falll ..... anlıp mah1f>

1
tc•kt1r •e u.te- Ba Mri zaferi, ttm.t Alman orduanan bJ- çemı.er ~ lrapanmadan ..... lloun lannı J&11 ve pnlerden dalma ihata edebll- rlcat yollannı yakıp yıkan Alman uçak a

nt bu bdar llllaD tanı bed~ oıa~attır. Bal- ftJıet Ye teJnın17etc;e falt119Une, tımı d• bir taratma btlUla kunetıerıe )'Otlenlp bir ~annbJ~ .. manfır~-·~a'.l .. ~.dar· ~ lolandır. 
butl ba can "' bntar ınöstatbel Polonya ent "" idare östıınlatüne hamleder. Alman _... .,. ._, ..._. ..., -- Bunlar blyt1t 4Üft1'1 lriltıeıerlnln yerini 
~ lbundlr. lıle.;o1e sırf bir teref Dlfleleel uçaklarmm ve zırhlı ve motörtl .uıtalannın = ~ : :;ıralı: 4: raıberln dller flır'ber edebDmıf oldut1an ":1 bDemlJOnlS anı- tuımnıa beraber bu lllvari ktltlelermden. 
ile ki•"*" fe1'9tler Wldir. Fakat bir ııt- OOklulmıan ba lfde mtlblm bir rol oynadıt- a vece e?e uruını parçala- ıaa herhalde ı.IUltaDda • u 9-11 lıadar dala dn&li ft dala3. llddeW barebte ..._ 
rt •bite 1aplamnatı ztyan ve harablyl art - la l6J!eyfp duranlar da rdlr Bel Po- mat. Banu Jap&m'l,JAnlar Deri arulJJ lerte- •rl ve birtaç ta zırhlı 'f6 makineli tırta ted1r oldutlannı ve ail'f&ri ttltlelertnln bl&ID 
mmattan bqta bir f!J9 JUUDU. Bahuau ıon";:ya yardım e\11ıemlf .;: • 'b :ayQt derek ~berin lçlndıu eabut ÇJbe•t, ..a- tullandıtlan anlqılıyor tl ba, büytıt bir eevtuıcen akın vazifelerini daha bir emnl
bekleDeD bir tmdacl vqahud bir prdua ol- demotıua de\IJe&llrJDJ Leh ~ de daha f&,Jdall n mwvatl&t1Jet,e ....... p,.ur w L&ftnda bualann 61*1 Mrt Jetle ~'81tletlelial 1111aı ~. 
mldlti&D ....... den _,.. ıataDJar da pet totıar. lasD~ bir meme _.,.. ft lııa Rl'8'le lllda tıt- yottur. BuDdan IODr& l>u ta4ar b8Jlt bir Bandau bqta, 8oyYet Ruapda olduiu IUıt. 

Ber ne iM bunlar Lehlstanın bllecetı feJ'• --- Polo ..,, .. -•-- ·-·--- atrlnden nrtuıma.t pttıw .._ı.r Bu lld ~ti~ tetml.._ 11Jldazml. PolenJllllla 4a!d ınetnaıen metcidl olan o cır-' w - "' ..-..- o,.,. - - - -.VA Jb · Jedet parça ft mayll ınabnlldlııma a..n lerdtr. B1s baa '*Leh ordmlmu "'"" Dtak lilldenmılller mQC? a. Aret1e Al- f1ktuı d1fmda Dla:ı tan kl oemher!n Jcbade l1bl sor ve drat llbl ınttam fttUud .. .awıt ~ •9'ldl 111 -klMll 
laattada ortadU a.ldıren A1md aaurt ha· bbp llbat etmekeell JbaıeWI' lllr en1.,. • • •rl tlmenlen taqı 111 m1lelllr bir .._. ft ıeWmdaki blJtlk aım teWt edellm ve bll· =~·durduramalar DUJdı?! diye JVI mut.lat aarette hlllk ve fe"t• *ltllr· bamet tllu,en IPmt tabıaUle Abnantu b.- blr d1l'fU '-1 edem17ecetıerl 4e Po1oDıa 

bir )'1ldınm baıbl oıup olmecbll JDW- __,_ iDtiladae w JUi t11a'dıl w- • dar halen ~ aıDW ..,. pet u .We&- lladdDla ..._ llt ~. 
nun Hm lar da 4olra w lfttnl bir enalt alama • nHett• Lebl.ltaa )Ola bal w neUae lıılıll 411- ı.r becenbntrler. Netice olarak Pokmp - Alman1a harbi • 
lellM döne ID tl ne bl:I w M de maktan ba.,..._.. fittlJOdar. mQf&ur. lhma iltenenll Leh Ol'dm1I 'bela- ._... lııl&la ta .ı«mma V..W ıa .., llrl lmtıletden Jaal Jl)dad& Jm1ierlndlQ 
-~~r ~~manu ba derece Alman " 81111 OekolJoftt memletetlert bma IMılJcl de • bl7tt bir ~ 111 Jıılan • Kutnolu da dab1! olarak fbnal. cenub "" blr1dlr w ._ iN lıanlr.tıllt w -= "' 
l&b1lt mal16b ..;.. ~ .uJeeelJnl ta1ua1D saten Leb1.dam w tablatue Lell uterl tuv- &aa olarat DJdedebU!nbdL eartıan armala n ona IOD öllm clu'bell- bafı•dı dlpnanın leDI oot lltlD llÇak mo. 

8ldlk 111ma atd dell1tm b-t Marepl HUerial tlmal. awb •• eenabdaD ihata n- Ondan IOnr& Alman mi flrblamıuı, a- ld aıbdan Yunnata lmtb wrmtf o1a lan ne aerı JDO\öl'l1l flrbJar ll1IDtktedlr =- ~tnclur. o 1'U& ballan bu lradlır mit lllr 'fUIJ•tıe w. BiJle lıer wa.ı flllill dedce Lehllleıln, ıeu tok o.tün ~ filo- ..... -.tıhr .. a.. '' "twıll J)-- a ........ 
1 
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OD akik a 
Lehistan arazisi üçe 

taksim ediliyor 
londra, 18 (Hu•uıi) - Moskovadan bUdirildiğine 11öre, Sovyet 

Ruıya Sile•yayr, Koridoru ve Danz!gi Almc4rzyaya bırakacak, lrendiıi 
de Garht Uhranyayı alarak, Polonyayı, k.ndUile Almanya arasında 
bir nevl tampon halinde bulunduracaktır. 

Sovyet kıtaatı Estonya ve Letonya hududunda tahaşşUd ediyor 
Londra, 18 - Polonya radyosu Sovyet kıtaatının Polonyaya girme

si üzerine Eatonya ve Letonyada büyük bir endi~ baılamı§ olduğunu 
bildirmektedir. 

Parieten blldiTi~ine göre, Sovyet kıtaatı Eatonya ve Letonya hu
dudlarında ta.bantld etmiıtir. 

Mo•kova • Riıa treni dün Rigaya gelmemiftir. 

Sovyet ve Alman orduları Brestlitovskda birleşecekler 

Polonyada tüyler 
ürpertici sahneler 
İçinde 1500 kadın ve 

çocuk bulunan bir 
trenin bombardımanı 

Sotya 17 CA.A.) - Poloııyadan avdet etm~ 
olan bir Bulgar tıılebesi, yapmış olduğu se
yahatin tüyler ürpertici hlUyeslni Mir ga -
zeteslne anlatmıştır. Bu talebenin binmiş ol
dutu tren, Var.şova ile Lvo:v arasında Alman 
tayyareleri tara.tından bombardıman edil -
m!ştır. Trende 1500 kadın ve çocuk. bulu -
nuyordu. 
Bombardıman üzerine tren, durmUf, yol -

cular civardaki ormana dotru kaçı.şmağa 
ba.ışlam1f}ardır. Bu e.mada üzerlerine yağmur 
gibi bomba yatıyordu. 

Bu talebe, trenin Varşova ile Poznan ara-
sında da bombar<illr.an edilmiş olduğunu 
söylemektedir. 

Talebe, hasta bak~cıların. yaralıların yar -
dımına koştukları sırada Alman tayyareleri
nin onlrı da mitralyö~ ateştne tutmUf ol -
duklarmı llAve etmektedir. 

Eylfil 18 

«Son Posta» nın tefrikası: 22 

4 ~ IİI CASUS KADmNmN 
.Jı HATHtAlAll/~ 

Y u.an: l\.fartha Richarcı Çeviren: Hatice Hatib 

Çok mnhim bir vazife 
F... sokağında otomobil durmuıtu. Öğle J matın kendisinden enrl kuc:lle blr iş cııaca

olm~ştu. Otomobilden indikten sonra yay~ ğını hJ.ssetndşti. Diplomatın karısı gayet a • 
yürümeğe b~lamıştım. Oeçti~im binalara cayib bir haleti ruhiye içinde, bir o kadar da 
dikkatle bakıyordum, 83 rmmaranın hemen acayib hisleri ol:ın bir kadına. benziyordu. 
hemen tam karşısında bir restoran vardı. Kocası tarafından daima ıh:na1 edilen bu ta 
Mevkiinden, bu restoranın polis tarafından dm Louls'ln nazarı dlkkatınl relbetm~U. B.ı
tarassudda olması !Azı.n:dı. Fakat vaktt g-e • nun için btitiin seyahat e.masında o yalnız 
çiyorou, bu restorana girdim. Casuslar da. diplomatın katı.>•.le meşgu: olmuştu. 
bütün insanlardan başka türlü yaradılmamı~ Bu iki kadın arasında kısa bir zamanda 
olduklarından, onlann da öjtle wtü yemeğe pek tabii ve ahlaki olmıyan bir do,,tıut w ~ 
l~tıyacı olduklarını, ve yemek yemet i~ln cude gelm~ bulunuyordu. Elr ziyafette, bu 
burolanndan çıkacaklarını blliyordum. Ştip- iki kadın l)~raber dans bile etrnlşlerdl Bu ba 
h:Siz k1 83 numaradan çıkacaklan kolaylıkla lo e.ıınasında Alman kadını erketler ~rafın
gorebllecektim. dan dansa davet edlldl!U ve onlarla dam et

.. Yarım saat geçmişti, şlmd~ye kadar hiç tiii zaman diplomatın karısı gorünQr 1.urr.t
gormem~ olduğum Wernert şüphesiz k1 ta - te mükedd•Ji. oluyordu. HattA. bir defvJnda 
nıyamıya~aktım. Fakat Feldenı, g11r kır saç- dostu Alman kadmına açıkça sitem lille et -
ları ve gozlüklerl ile çabuk tanımak gtl.ç ol- mlştl. 
mıyacaktı. Loulse Waltere gelince ... 

İşte, kaldırımda gördü~Um kadın 0 idil Louis Walter vapurda, bu türlü hf.ssl ko -
Çok uzun boylu, sarı saçlı bir kadındı. Bej medller oynıyar:u vapurun seyri ve yold:. 
bir tayyör giyiyordu. Şüphesiz ki bu kadının tesadüf ettl'<lerl diğer gemilere d4ilr, Alnı:ın 
üstündeki şeyler Pari.st.endl! Ben bu modeli hükfimetinc telgı·anar yağciırnıağa baflanıış-

Londra, 18 (Huauıtl - Ruı ve Alınan orduları Gre.tlitovıkta bulu
tacaklardır. Almanlar Brestlitovsku ve Ded'Vlini aldıklarını, Lubllne 
doğru ilerlediklerini, Lembergi de üç koldan muhasara ettiklerini 
bildirmektedirler. 

oradak1 büyük bir terılde görmt\ştllm. tı. Bu telg!'afhı ı, gemide ı:aştan çıt:ırmış 

J 1 M k ğ , - olduh genç bir zabitin vasıtıuılle yapıyordu. apon ar Os Ova Çıktı ı evden, arkasından fevkaltıde gu • T bil .. .. .. ğ , 
zel bir tazı çıkmı.ştı. Yanında bu tadar gü • a gorunu~te yolladı ı trlgraf.ar gayet ba 
zel bir köpekle yürürken bu Avu.cıturyalı k:a- sit ve eheınmıyetsfz şeylerdll Polonya ile Romanya arasındaki irtibat tamamen kestldi ·ı·ıAf ·ı· d dının göze çarpmaması 'imk~nsızdı. Bu gemt, SL~llyı tle Mısır ara~ında torpil-i 1 Q ına 1 ıma Acele yerimden kalkarak: 8oka#a çıkmı~. lendl. Gemi:.'l. Louis Walterin telgrafları sa -

Londna, 18 (Hususi) - Moskovadan veııilen bir habere göre, Rus or- onu Koenigsthanede taldb ettim. Bu şey ~inde, bir Alman tahtelcahlrl torplllcınff -
duları Rw.ya, Polonya hududundan 40 mil içeriye doğnı ilerlemitler, etmı·yorlar ben! eğlendiriyordu ... Sırf bir teces.s{l., yü - _tı_. ----

el zünden bir casusun, diğer bir c8.8usu taklb Geminin batması blr gece oldu Bu sırada 
ve garba oğru da hareketlerine devam etmektedirler. T k (AA) Rö' etmesi pek tuhaf bir şt-ydı: güvertede sigara içmekte !>ulunan Fransız 

Gene Ruayadan, Bertin vaııtaıile iıtibbar edildiğin~ nazaran, Polon- 0 yo 17 • •. - yter: Acaba başını çevirip arkasına bakacak mı diplomatı ıtur:uımuştu Fakat karısı, ve ka • 
Ya ile Romanya lıududları arasındaki irtibahn büyu"k bir kısmı kesil- i.J"~po~ gazete~erı, Mançuko hudud~n- idi? Onu sokakta böyle takib etmekle ne bğ- marasında kapalı duran Fransız - Jap1n kon 

dakı mutarekenın mutlaka Japon mu - renebilecektirn? İhtimal ki hiç bir ~ey! feransına aiJ bütün evrak gemi ile bera'Jer 
mittir. nasebetlerinin ıslahına müessir olaca - Kanalı ge;medı•n evvel Louıse bnşını çe\•i- berhava oldu. 

Sovyetler Lehiıtana beı koldan ıirmiılerdir. Üç kolu ıiır.ali ıarkiden ğma itim.ad etmemektedirler. rip arkasından gelen köpej:ti.ıi çağırdı . .'.Jyle Mary o .. ile Lonls Walter geminin zabit. -
Okuminşimbun gazetesi, Sovyetle11 zannettim ki nazarl::m benim nazarlarıma te ıerlle birlikte tahlisiye .sandaHarlle canlaunı 

Vilnaya dofru. iki lcol da orta Polonyada1n Pinıke teveccüh etmiıtir. Bkliğinlin halen Çan.JKay.,Şek'.in reji'- s~d~f ettı. Titredl.n. sonra dii~On~üm ki kurtarabilmişlerdi. Gemiden kurtulanlann 
Bununla beraber Polonyalılar hala mukavemet etmektedirler. mi idaresinde kalan Çinin bütün bölge- yuztimdeki lmlı11 vualetıe beni e:ormu~ oı • hepsi Marsllyay;~ getirildiler. Yalnız bunların 

laviçreden gelen bir haberde de, Rualarm Vilnoya doğru üç akın lıerini bol!ievlfk.lehtirmeğe, ahşmasından masın'l lmk'.ıo Y.~ktur. Boylece casus kadını içinden Loııis Wo.l~er İtalyaya çıkmış bulu • 
b b" S t J Un takibe devıım et..:n. nuyordu. 

ld ki b·ıd· ·ı kt d' ve U?~ ınaen ov.Ye :- apon m ase- LouLıte Walter Harbi Umumide Alman ve-yapmıt o u arı ı ırı me e ır. betlerının daha ergın hır hal almasın - u hdi 1n . ' t idi B ı ka - Konferansa ald hiçbir şey t'lde edemlyece-

Leh ricali Roman yada dan endişe etmektedir. d~lar~md~ 18~.,ar;~~.u Bu ·ka;~:ı kn;;ı 0 • ~ini anlad!ktan sonra, Louls Walter kendi ha 
Omiurişimbun gazetesi de diyor ki: larak diğe;: cephede çalışını., idi. Bu nltın =~7ı da .ed'.l]t göze alarak gemiyi torpJJJet-

Bükret 18 (Huıu&i) - Polonya Cümhurreiainin Romanyaya geç- GeQen sene Çanglufen.g hAdn.sesinden saçlı Avu.stnrıalı kadınla olan rekabetlerini · 
•.... ' • • ... " .... l . sonra yapılan mütarekeye rağmen hu - Mary bana. anlatmı~tı. Fransızlıı.rla Jap:Jn - Fransız rltplomatı gidemediği için, Fran -tagı, Beldn de kara yolu ıle Çemoviçe &'eldıgi malumdur. Dıger Po ~- dudlar taht't· h .. b 1 t ıar ara.9mda bir konferansta hazır bulun _ sız-Japon konferansı da olamamıştı._ . . 

. . K b. 1 ın ı 1 enuz aş amamış ır ve Ben onları taklb ederek bunları duşunu -ya rıcaHnfn ikıbetlerınden malGmat ahnamamııtır. a ıne aza arı O• bu hal Japonya ile Sovyetler Birliği a • mak için, harb nlhayetlerlne do~u, i bir dum Şimdi Alınan casusu bir oto~obllle 
b .. k l b 1 d ki K lele h k · l Al d al ·· . . Fransız diolomatı Uzııkşarka gidiyordu. n - yor · • to us ve amyon arı u un u art utn n are et etmıt er, man rasm a no~ ?1unasebetler ıçm. za - telligence Seuice, genç bir İnglllı casusu 

0
• köpeğlle beraber atlamış ve gıtmtştı. 

tayyareleri de, diğer Polonya liderlerinin son iltica ettikleri Saliastiyi manın he~uz rnusaıd olmadığı fikrini ıarak Mary o .. beraber yola çıkarmıştı. Ma- o gün ancak akşam iizeri Jormanı cöre • 
'dd ti b b d tmf 1 d' vermektedır. ry Alman casus•1 Louıs wa•t~r·ın F~ansız cektim. Bütün öğleden sonra serbesltlrn Rol !• e e om ar ıman e fer ır. S J · · · · · · · · . ıc ~ 

ovyet • apon anlaşması Romada diplomatına yana~rnasına numi 0Jm2::1\ ~ay bol düşünecek ve karar verece '.'l\a.um var-
varGOVada muhasemat tatil edı.ldi nasıl kar d d ? ret edecekt!. B•ı iki casus kadın. !ıültfımf't • dı. Öğleden sonr~ dostum Margot ve mto lle 

Y ş an 1 ıerlnden ernt·: almışlar, Frnnı;:7.larıa ,Tap.:r. - birlikte Potsdam a gittik. 
Roma 17 CA.A.>. - İtalyan gazetele~!, Ja - lar arasında:ü bu miıh!nı kl)rıuşma:lm ne Acaba Felden ve Warner derecesinde ca -Londra, 18 (Huıuıi) - Polonya yükıek kumandası Alman yük&ek 

kumandasına bir zabit göndererek, vaziyeti konuımalarını, bunun için 
de müme.sillerin tehir dıtında bulufDlalarını istemiıtir. Bu hususta sa-

pon - Sovyet ltllatı hakkında kısa. mutalea- olduğunu a~:amall;.J. memur ohıuş:oroı. suslarla mücadeleye gtrişmeğe kalkmak blr 
lar serdetmekte ve bu ıtllAfm iki esaslı bariz Bu şeyi ele geçirir gt'çlr:nez Mary o ... ŞC'f • dellllk değil miydt? P::ıtsdama.a .. ~nrayı ge -
vasf~na ~aret eyleme!.ttedir. Bunlardan bi - lerlne telgr.ıt:-ı blldlrr:ek•: zerken gö~lerlm hiç bir şey gormuyordu Zih· 
rincı.sl, dunyanJn Çtıı • Japon harbinin ha - Ayni emrı alimi} olan Louise waıtcr c<.e işe, nim yalnn bu şeylerle me,~uldü. Maamafih 
rlcinde daha bir takım siyası ihtilatlara ve Fransız dio!ı)ma~ttıı baştan çıkannab uğra- bu iş beni çok cezbed•yordLt. Çünkü casus -
askeri ihtllA.fla~a Sd:hno olması beklenilen bir şarak ba.şlarr·ı5 b .ılunuyortl:.ı. Fakat bu zat, lukta en güze\ ve kat'i muvaffakiyetıer de 
kısmında sulbü tCdJ.!I etmiş olmasıdır. İkin - gayet ağır tıaşlı öyle kadınlara fazla düşkü~ daima kendi başıııa yapıl:ın şeylerde tdl. 

rih bir malunıat alınamamıf olmakla beraber, mümeaailler birleımi!ler 
ve ,ebrin iki tarafında birer mll meıafe ile mubuematın tatil edilmesi 
ve Varşovadan ecnebilerin tahliyesini kararlaıtırmıılardır. 

Rusya bitaraf kalaoagım lnglltereye de bildirdi 
elsi de bu ltllatın Japonya lle Sovyet Rusya olmıyan bir adamdı. Hatt~ bu seyahat e.ma- Bu suretle, Harbi Umumide, Belçikalı pro
ara.sında daha genlş ve daha sıkı anla~ma - sında kencHsine refnkat e:ien gU1.el karısı - fesör Wallus - Rudiger. tek ta~ına ve yar • 
lara mukaddeme teşkll edebll~es1dir. nı bll~ ih.'llal etmeğe başlamıştı. dı:ımız olarak, Alınan gizli teşkll!tından iki 

Londra, 18 _ Hariciye nezareti, ıhndiye kadar Moıkovadakl lngi- Şimal devletlerinin 
liz aefirinden yalnız kııa bir rapor almı§tır. Sefir, raporunda Sovyet 

hükumetinin kendisine, Sovyet Rusyanın Büyük Britanyaya kartı bir foplanflSI 
bitaraflık ıiyaıeti takib edecelini bildirmit olduğunu beyan etmek- Stokholm 17 CA.A.) - B~vekll ue harı • 
tedir. ciye nazırı bu akşam saat 18.30 da Kopen -

hag'a hareket etnılşlerdlr. Orada şimal 
Salahiyettar mehafilde beyan ol undufuna g&e, İngiltere hükume- memleketleri b~veltll ve hariciye nazırları-

ti, Sovyetlerin .l.areketleri hakkında aleni beyanatta bulunmak için ıe- nın toplant11Jında hazır bulunacaklardır. 

f S f 1 b.-ı-ı ed Sefirler Romanyada İr bay eedıin ta d1&t 1 raporunu cm; emekt ir. Cernautı 17 (A.A.) - Rus kıtaatının hu-
Bu münasebetle bu hareketin evvelden tahmin edilmi, bulunduğu.. dudu geçmesi ve Romanya hududu boyunca 

.. • S d · .. · k Leh topraklarının ve ezcümle Zaleczeklnln 
nu ve Avrupa hukômetlerınin ovyet • Cermen a emı tecavuz mııa ı- bombardıman edilmesi üzerine, henüz Po • 
nın imzaamdanberi bu ihtimale kal"\JI koymak mecburiyetinde kalmı§ lonyada bulunan yab~ncı .sefaretler Ro -

manyaya iltica et.nıişlerdlr. lnglltere büyük 
oldukları beyan olunmaktadır. elçisi buraya gelml~tır. Fransız bıiyük elçi -
Şu halde İngiltere hökiimetinin timdiki siyasetini tadil etıneıinin sl de beklenmektedır. __ 

muhtemel olmadıiı ve bilha11a Sovyet Rusya ile Almanyanın beraber

ce hareket etmemeleri ve Sovyet Ruayanın Polonyada müdahalede bu
lunmasının gayesi, Alman kıtaatının Sovyet Rusya hududuna varma
larına mini olmak olması mümkün bulunmasına binaen lngilterenin 

siyasetinde bir deği§iklik yapmasına lüzum olmadığı ilave edilmekte

dlr. Rusya, Almanyanın Ukranyalılan ve Beyaz Rusları himaye etme

sine kail bulunmamaktadır. Siyasi mehafilde ıöyle denilmektedir: 

1 - Alman ve Sovyet menafii doğrudan doğruya karıılaıtıklan :za

man, aralarında bl.r müaademe vukua gelmeai ve bundan Almanya ile 

Sovyet Ruıya araıındaki mtlnaıehatta daha büyük mütküller zuhur et
me.ide milmkündür. 

2 - · Almanyı. ile Sovyet Ruayanın evvelden aralarında mutab1k kal

mıt olmalan ve ıimdiki hadiaelerin petroluna Almanyanm ve Beıa

rabyasına Ruıyanın ıöz dikmit oldukları Romalnyaya kar~ı daha va
him bir tehdid teıkil etmesi de ihtimal dahilindedir 

Garb cephesinde ciddi harekAt başladı 
Londra, 18 (Hususi) - Frans1z kaynaklarından alınan malumata 

göre, ıarb cephesinde havanın muhalefeti yüzünden bava harekatı a
zalmıf olmakla beraber, kara kuvvetleri arasında asıl harekat ba.,la
mıftır. 

Alman resmi kaynakları da, Franstzların Zweibrückende faaliyete 
geçtiklerini itiraf etmekle beraber, g:ıtrb cephesinde tayyare hücumu 
olmadıfını iddia etmektedirler. Fransızlar ise aksini söylemekte, Sieg
fried hattından vukubulan mukabil Alınan hücumlarının her taraftan 
durdurulduiunu ve tayyarelerden :ılınan reıimlerden de, dü§man hat
larının mühim bir ıurette bombalandıiınm anlaııldığını ilave etmekte-

dirler. 

Rusya Slovakya 
Cümhuriy etini tanıdı 

Presburg 17 (A.A.) - D. N. B. Sovyet
lerin Berlin elçi.si, Sovyetler Birliğinin 
S!ovakya Cümhuriyetini filen ve huku -
kan tanıdığını bugün Berlindeki Slovak 
elçisine tebliğ eylemiştir. ------------

Romanya ekonomisi 
seferber edildi 

Bükre.ş 17 (A.A.l Bugün ııeşı-edllen bir 
emirname ile Romanya ekonomisi seferber 
edilmiştir. 

Bundan böyle ıhracat kat'i olarak ithalat 
ile tevazün edecektir. Hükfimet gerek itha -
ıa.tı gerek ihracatı aıaltabllecektır. 

Keza hükfımet, milli müdafaa için lüzwn
lu olan her türlü m<:lddcnhı ihracını meney
llyebllecektir. 

----·------
J apon bahriye heyeti 

Romadan ayrıl<lı 
Napoli 17 CA.A.> ·- Amiral Osuml'nin ri -

yaseti altında bulunan Japon bahriye hey -
eti, Japonyaya gitıMk üzere dün akşam Ha
kone vapurlle Napollde:ı llal'eket etmiştir. 

Bulgaristanm bifarafhğı 
Parls 17 (A.A.) - Paristekl Bulgar sefiri, 

Bulgari8tanın Avrupanm hallhaz1rdaki va -
ziyetinde bitaraflığını munafaza edeceğini 
Fransa hükumetine bildirmiştir. 

Mary o . bu çift!e nhbablık etmek için bin kilo a~ı!'lığında evrak çeJabilml.ştl! 
çok uğr1ı4mıi. diplomatın gözüne g!•mP~e 4ı2 sandıl( .. tutan bu evrak Alman ~ıfr,e a -
gayret etmhtı. Fakat bir türlü ouna muvaf- nahtarının oğrenllmesini ve Belclkadatl Al -
fak olamam·ı1, hattA. gayet soğuk bir de is _ man casus teşkllAtının harb nmanındakt fa 
t!skal görmüştü. allyetlni ve Flamans gizli harekatı tarihi -

B sıralarda Louls Walter bilı'biitün başka ntn meydana çıkmasını temin etmişti. 
bir ;oldan gidiyordu. Alman kadını, diple - (Arka.sı nr) 

Amerika ordusunu 
yeniden tensik ediyor 
Va.şlngton 17 CA A.) - Amerika ordusu, 

Polonyadaki harbt;en alınmış olan derslere 
göre motörlü birço.t fırkaları ihtiva edecek 
surette yeniden tensik edilecektir. 

Bitaraflık kanunu 
Vaşington 17 CA.A.) - 1940 senesinde Cüm 

huriyetçilerin Rei.s1cumhur namzedi olacak 
olan B. Vandenber~. radyo ile blr nutuk söy
liyerek muharlbler:? gonderllmek istenilen 
silahlara konulan ambargonun kaldırılması
na muhalefet etmli ve Avrupada harb pat -
Jıyalıdanberi Uk dera olarak B. Ruzveltln i
daresine şiddetle hucum etmek .suretlle siya
si mütarekeyi bozmuştur. 

Yunanislanda 
• 
lktısadi tedbirler 
Atlna 17 <A.A.) - Atin:ı ajansı bildiriyor: 
Nazırlar mecll.si liıks sigaralara paket ba -

şına bir drahmi ve ıı:thrite de kutu bnşına 
50 santim taksi ıconula1a.ııını tasvip etmiş -
tir. 
B~vekll B. Metaksa.s, yalnız vaktihall ye

rinde olan çiftçlleri müteessir edecek olan bu 
tak.si müstehliklerin kabul edeceğinden emin 
bulunduğunu bildirmiştir~ 

Bu hafta içinde yıne yalnız vaktihall ye • 
rinde olanları alftk:ı.ıtar edecek diğer tedbir -
ler alınacaktır. 

Romanyadaki Alman 
ekalliyetleri 

Bükreş 17 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Dahiliye nazır muavini, yanında Al • 
man ekalliyetinin şefi ve diğer Alınan 
ekalliyetleri liderleri olduğu halde muh 
telif Alman merkezlerini ziyaret etmiş
tir. Bu ziyarette Alman ekalliyet!bıe ya
pılan muamele hakkında tam bir görüş 
birliği hasıl olmuş ve Alınan mümessil. 
leri hükumete teşekkürlerini bildinniş.. 
!erdir. 

Bremen Alman 
Transatfantiği 
Nerede? 
Zürih 17 (A.A.) - Almanların Brem.en va

purunun Nourman.siC Sovyet limanına iltica 
etmiş olduğu rivayet. edilmektedir. Bu haber, 
teyid ed.llmeml.ştlr. 

Yugoslav kabinesi 
Belgrad 17 CA.A.) - Gazeteler, Başvekil 

muavini B. Matchei:'ln Zağreb'de gazetele • 
re yapmı.ş olduğu beyanatı neşretmektedır -
ler. Mumaileyh, bu beyanatında deml~tlr ki: 

Kabine erkanı arasında tam bir ltimad ve 
samimiyet havası hüküm sünnektedlr. 

Bilhassa B. Svetıtovıtch Ue aramwlakl mü
nasebetler gün geçttkÇ'? sıkılaşmaktadır. 

MÜESS F BİR ZİV A I
~ 

Tüccardan Mehmed Sıdkı Dilberin rı:ıfibsı ve İpekçi kardeşlerden Cevdet 
İpekçinin kızı, Mehmed İpekçinin kızkardeşi bayan Eymen, ~ayatının 
bahannda mübtela olduğu elim rahatsızlıktan kurtulamıyarak dun gece 
ailesinin göz yaşları arasında, mücadele ettiği ölüme mağlUb olmuştur. 

Cenazesi bugün saat 2 de Beşiktaşta Valide çeşmesinde Acısu sokağındaki 
21 numaralı evinden kaldırılarak namazı Beşiktaşta Sinan paşa camiinde 
kılındıktan sonra Üsküdardaki aile makberesine defnedilecektir. Allah 1 rahmet eyliye. 



1 Son Posh ( PO 
Tekirdağlı dOn Alman 

şapmiyc>nunu gene yendi 
Difer güreılerde Molla ff,ehmed Yugosjav Skoviçi, 

Dinar:ı da Rus Skrobof'u 1endi 

GDmrllk Mubal·
Iıtı lstanbul ~ Bzi 
Satınalma Koinlsy 

l - Satın alınacak 'IS adM ~ •at Mnek eler tMnmrnn 2019/189 Çar .. 
pmba g&ri1 saat 11 de açık _.,..._. Japılac~. Tahmin bedeli .eocJ llr:ı w 
Dk ~ 338 liradır. 

2 - Pemıf n lnısud fllrtnamelerile ntimune ela' t.kma larıilymdad.Jr. 
<Mr61ıebmr. 

l - W.:ilerin ıün ve R8tilHle bnant Y.ora n ilk teminat mat•hlilarOe 
O.W. BıhtılD cacleei Veli .AJıendu J1an. ikiDd. W*&ki aau.,-a •helen. 

·8928· 
Üni•enite Rektöriüfinden : 

Ra11 bam Mbeblle Amıpad.ı ta!ulllfl'lae dtımn ...._ taıe.._. 1ı1aaa ....,.._ 
rlld tellııll elmet .._ Vninatıe retfılrlültlnde bir btllo lelklJ odllJDll&lr, ~ 
buJlmmıJum ...._, ,. tqracla bulunaaJann JUi U. .,. ~ mlraeaal eımems. 
:na. •• ... mtktMUe nafta ~ ....... 4ılr 'ı 7 1 41 
... • ••••• 1&11 ............ .....allrllr. ..,... 

(ÇOCUK ) 
Z EylOI tarihti 
bilmecemizda 

kazananlar 
2 E3'lt11 tarihli bilmecemizde bza -

nanlan aşağıya yazıyoruz. t.taııbuıcı. 
ldunm talih'Jj ~ Pa. 
zartesi, Perşembe günleri öğleden IOD· 

ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 
abııalan lAznndır. Taşra oJruyacU)an
mızın hediyeleri posta ile adıellertne 
gönderilir. 

iki buçuk lira kıymetinde iç 
kitab kazanan 

- Almanya laviçreye 
teessiiılerini bildirdi 

119rn n <AA) - A!mn llftlt. 111r anan 
taJJUlll taraımdaıı ~ hadadann a -
fı11m1 oımuıncWı dola71 fa*8 lalttm.U -
• AllWl laf* lwıfflnln ti ı ıL'lırdal 1ı11ı11r • ... 

Bir Alman vapura 
karaya oturdu 

8'otbıo1m 11 CA.A.t - A!m•*ma latt 
:,ı: :-.::-r.;c ~ ,. .... _._ 

Emniyet Sandıtı Mtldtlrlfttllnden 
Teminat açafmdan borcu olanluın nazarı dikkatine 
........... &emlaat llllerllDdl ....... ft PJrl lllellbl mallum .... llldelllr1nla 

borca JeCmemeılbı4en dolaJ'l ll/31111 tarı6lne tadar temımdms bindi lmlllt •Ilı•• 
Juma .,..,.. ...... ~ ....,.. ......................... , "" ft ... 
IUdat lcruma lQllr olan 81.ndJk 111Ull mtlcblr •bab al&mda bu kolaJııtıan tdlfad9 
edemlJen 'bcqlalar ıaaırlrmda <ll/11/nt tarlblne tadar temdld ohmmuetar. KeJftJlt 
Jlh oau.r. ('1151) 

Devlet Denizyollaı-ı 
MlldDrlllAU 

ltletme Umum 
ilini arı 

18 Eylwden 25 Eyliila kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlann isimlefir kallat gün ve 

saatleri Y.e kalkacaklan nhbmlar. 

ADALAR 

Galata nhtunı, Limanlar Umum 
Madilrltıttı b1na.sı altmda. 
O&Jata nbtmn, llmtab Uma 
RelaUll binası altında. 
111rbc1. Yolca alollu. 

..... 
T ARiFESi 

lstanbul Defterdarlığından ı 

tOlSI m• 

Lira Eş. ı>-.. 

Jloc:ap1f9 maliye ~ mw.. dolaı>. Wlıdalya ve saire 26 '° fi 
Defterdarlık binam dolap ve aaire ef18 M 80 2'11 
Yukancla 'balmıdufu mevkileri yazılı 

0

hurda eşya lıi.7.alarmdaki muham.J1119 
bedelleri tlmi1ndetı ~ nftinn.: ntt!tlle satılacaktır. İhale 21/9/939 tarihim 
müsadif Peqembe &flnil aat 14 tedtr. S.tl$ bedeli nakden ve peşinendir. 'r.
libleıtn " '1,1 pey _.Jerfnf vllldi muayyeainden evvel yatırıp mezldir gün 119 
aaatte ct.ftlrdarllk m111t emWl ~ tomfsJona IDiraaatlerl. (6974) 

Devlet llemiryolları ve limanları işletmesi WAum idaresi ilAnlan 
1aim. mJktar ve muhammen bedeUerıle muvakkat teminatları :ıptıda yaı* 

iti liate malıtmyaıı melr.eme ll..JL1139 Cama _.. mt ıs da.. itibaren v IJlle 
n ayrı thaJe edilmek üzere kapah urf usuld ile Aıtkarada İdare binuında -. 
tın almacatlr. 

Bu ife lirmft lateyenierin hizalarında yazıh muvatkat temtnat 1le 'b 
tayin ettit1 vesı"bıarı ve tekllfleril'l ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
,_ •• ıH •liilfa. l)u• sn ..,. .-w 't .ı. Alıbr• "a' ı 
ltnden, &ydat'pllfHa Teaelliim ve Sevk Şeflilfnden dafıtılacaktır. 
Liste lime• * _. lfulurm•en 
.Bo. llk&an lk\del 

118bletil •• ,_ -
Dnprlt lllÜlllll91l. .. 
M• iM •Uaolma 

Um 

lıflwHbıa 
Teminat 

Lira 

46',86 
no,11 

('lHO) 

Jıılıaf• • be1leli AOOO lira .. 180186 kilo vaıon ve estekat ;npaıa. 
mahsu8 cllaıir 28/10/1938 Perpm1)e ainü -t ls,30 da kapalı zarf uavWe Aia • 
karada İcllre binasıncU .satnı alınacaktır. 

Bu ite lfrmek ıaıe,wmma ~ Dnhk mwu 'W 'ı t t • • u ~ 
ettil' v J O•l&n ve teklifierıai ayni gün saat HM a bcür KomiQıGD ~ 
ae verıı11! d IAnwcbr. 
...,-..ıc • lmru .. Awlraa.,. Hardmr• vmıelermıde .mı.ut._ 

('108IJ. 

Muhammen bedeJi 39CJO lira ele :l3000 kilo yazlık rezfft Jalt ..._... 8aJa 
,antı ..at (lo.30) on buçukta HaJ'()arpapda ,_. binaa GehalllwielD 119'!''.,.. 
tarafmdm açık ekailtme usulile satın alınacaktır. 

• ift stm• ~ ıtri Jiralık mmmır.t teminat ve lwaunun t&Jin • 
tlll Te~ 1drl8de alillme "1ni saatim bds :kmaLIJQna JdrMut1an • 
ll!lldJro j 

Bu ile aicl ~r ~da J*8m el.arak dafıtılmaktadır. ('11411 l 

Hukuk Faktutesl DekaDlıiJndan 
ı - Jrllfld w lıllbal •-de JM.,.. 11 lllll lt'lırrm trf ••• 
1 - llıııııill W Bd .. .,.,,_. 9 5 ,... k s, a W • Wl P 1 il • 1111 

llDJld ,..... ..... 
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1 1 # ' • ' .. -TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

TESİS TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmı' sermaye T. L. 2.200.000 

Merkezi: . ANKARA 

DahilöG ue naricte muhabirleri uardır 
Faizleri her ay ödenen KUPONLU VADELi MEVDUAT usulünün 

temin ettiği menfaat ve kolayhklar; mevdut sahiplerinine 
istifadesine tahsis edilmiştir. 

Telgraf adresi: 

Umum Mudorluk: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET 

Her yerde ve her zaman en kuvvetli hazır gıda 

TUrk fındıOıdır. 

FINDIK TARIM 

KOOPERATiFLERi 

SATIŞ 

BiRLiGi 

' 

Eylilt 18 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mlloadelede ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastanelerde Kızılay esu bemılrelerine yardımcı sıf atile çalıştınlmak 
üzere lstanbulda Aksarayda katn 

Kızllay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dabiliade (Gönüllü Hastabakıcı) yetiıtirmek için 

1 birincitetrln 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccıınt olan bu 
kur1a •taflda yazılı fattlan halı olanlar ılınır: 

1 - Kadın Tnrk Tatandafl olmak 
2 - 20 ill ü yaf araaında bulunmak 
3 - En u ilk mekteb talıaUJ ıOr•tlf olmü 
Kaay41.•4lll•ek Ye denler hakkında ıaaltmıt almak lltlyenler yaka· 

rıda atlreti yazılı mekteblmize mllracaat et•elidirler. 
Şefik ruhlu ve h11yır sever hemeirelerlmizin bu tnıant t,e heTeale 

koşacaklarına kanii%. 

ANBAR İNŞAATI 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

1 - Kunduz iıtaıyonunda yapılacak anbar v~ idare binuile 
buna müteferri itler götüril olarak kapalı zarf uıulile ekıilbneye 
konulmuıtur. 

Keıif bedeli (59.888,0S) elli dokuz bin ıekiz yüz seksen ıekiz li
ra bet kuruıtur. 

2 - Eluiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofiı Umum Mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Ek•iltme 25/9/939 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofiı bina
aında yapılacaktır. 

Teklif mektulı>larını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin Mu
habsat ıernıine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4244,40) dört bin iki yüz kırk 
dört lira kırk kurU§tur. 

S - istekliler teklif ewakı meyanına eksiltmeye a-irebilmek için 
ihale tarihinden nihayet iki giln eTVel Ofisten alacakları eb.Hyet 
veiikaıını koyacaklardır. 

6 - Anbarın betonarmesi için lizım gelen demirlerden Ofiıte 
mevcud elanlar maliyet fiatı ilzerinden müteahhide verilecektir. 
Demirlerin teslim mahalli, cinı ve miktarları hakkında Ofiıten fİ· 
faheo malUnıat istenecektir. u4613» «7368» 

t' 
- J 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bor ve Sanoilan iıtuyonlarmda yaptırılacak anbarlarm beton

armesi için lazım gelen demirler müteahhidlere Ofiı tarafından 
maliyet fiatı üzerinden verilecektir. 

Demirlerin l:.edeli tealim mahalli cins ve miktarları hakkında Q. 
fiıten şifahen malWııat istenecektir. (7367) ' , 

bu mükemmel gıdadan bUtUn memlekette her vatan- A Ö- A R A 
Dünya Muharrirlerinden Terotı

meler Serisi No. 37 

daşın kolayhkla istifade etmesi için tertibat ahyor. S A Ç L ARA 

6-4-----------~ Galata Rıhtımı 45 numarada ' 

Hans Walter Feustel MOessesesi 
KARA ve DENiZ AŞIRI BEYNELMiLEL BOYOK NAKLiYAT ile AGIR VE HUSUSi 

TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ve AKTARMASINI DERUHDE EDER, 
Poata kutmu : 1436 • TELEFON Merkezi: 44848 • TELGRAF adreti: ALSTER. Botao dOnya 
Llmulan ve Avrupanın münakale ve budud merkeılerindeki en taaı•llllf nakliyat mtle11e1eleriyle 

~-----------• irtibat •e münaıebetleri vardır. "'---------••-•r 
Kız 

Erkek 

Saraçhanebapada • Horhor caddesinde 

Hayriye Lisesi Vabh 
Yatısız 

Ana tık, Orta ve Llıe sınıflanna talebe k1tydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk rııınıfiardan ftıbaren baoıar. 
Kızların y8tJlı kısmı tamıtmile ayn bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek lçtn mektebin husust 

- servisi vardır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530. 

Yatııı 1 Şişli Terakki Lisesi Yatısız 
1 - ANA • iLK - ORTA ve LİSE KISIMLARINA 

Talebe kaydına bsslanmıştır. Her gtln saat 10 - 17 ye kadar mtldllrlOğe müracaat edilebilir. (Telefon: 42517) 
2 - Okula kayıd ve kabul şartlannı gösterir proıepekttıı, istiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

ERKEK N J Ş A N TAŞ J Halil Rıfatpqa koaağı K 1 Z 
Baımabeyiacilik ko11ait .... __ .. 

Saç beylll"n aaçlann tablt renk
lerini latl• eder. Ter ve yıkan
makla çıkaaz. dalma sabit ka· 
lır. Kumral Te ıiyah renkli ııbht 

&aç boyalandır. 
INOtLIZ KNZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

................................................. _. .. ···-···· 
Son Pesta Matbua 

Nefl'i.yat Müdürü: Selim Ragıp .lmeg 

' S. Ragıp EM.iÇ 
SABİPLEBİ: A. Ekrem VŞAKLIGlL 

O. HEN R Y 

BOLiVAR iKi 

KiŞiYi ÇEKEMEZ. 

Türkçeye çeviren; 

Hasan Ati Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZi KIT APEVI 

....................................... ·-··---····-·-··· 

İlan Tarif em iz 
Tek liltun antsmı .......................... 

Birinci •ahile 400 kanıt 
/irinci eahil• 250 • 
Uç;;ncii •tıhil• 200 • 
Dörtlincü eahil• 100 • 1, •«hilela 60 • 
S.n ıtıhil• 40 • 

Muayyen bir müdde' zarfında 
fazlaca ınilttar4a il1n yaptuacu• 
ı.ı- ayrıca tenD.llth tarifemiulen 

tatifade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için. Qn 

bir tarife derpif edilmlftir • 
Son Posta'nın tfcarl tllnlanna 

aid ifler için §11 adrese müracaa' 
edilmelidir: 

tılnet1ık KoDektlf Şlrbtl 

~· .... 
Aakara caddMI 


