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S ov yet donanmasının· Riga önüne geldiği ve Almanların 
Baltıkda işgal hareketine hazırlandıkları bildirilmektedir 

Polonyanın ven iden teşkili ve Sovyetlerle Al manyaya kalacak kısımları tesbit 
için askeri hey'etler teşkil ediliyor Almanlar birkaç şehri Sovyetlere verdiler 
Papanın yeni bir sulh teşebbüsünden bahsediliyor, fakat, İngiltere· sonuna kadar harp etmekten vazgaçmiyeceğini bildiriyor 

HitlerJin nutkundan 
sonra • 

vazıyet 
Balkanlar, Karadeniz ve şarki Akdeni;- emni
yeti ve muharebenin istikbali 

Yazan : ETEM iZZET BENİCE 
Ötedenberi müdafaa ettiğ"lıniz nok

taı nazar akı.1 1 muhakeme, mantık ve 
p01iti.ka yolu ile harbin Balkanlara. 
cenubu şarki Avrupasına, Karadeniz 
ve şark Akdenlı:lne irayet etmjyece
fidir. Dünkü yazımızda dahi Roman
yanın Alınan orduları kaf!Jısındakl 

vaziyetini tahlil ederken, AJmanyaıun 
Balkanlara inmek yerine şark ve oe
nubunun emniyetini tesis etm.e1i men ... 
taatine daha uycun bulacaiını dalla 
galip bir ihtimal halinde göstermiştik. 

Bir taraftan. Sovyet ordularının Ma
car hududuna kadar llomanra.nın ıMi

mal budodlarında bir sed tf'1kll et -
.mesl, dlier 1araltan Bitlerin dün Dan
z.lrde söylediği nutuk vaz.Jyetl bug-ün 
için daha ziyade ayd1nlatmıya yardım 
etmiıJUr. Berşeyden önce SovyeUerin 
IOn Avrupa ha.cıtselerl karşı5ındakl si
)'asi tutumlan Berlin Ue l\.loskova ar•· 
smda dünyanın paylaştlım.sı yolunda 
&izli bir mukavele imzalandığı yolun
daki haberleri fillen tekzip etmiştir. 

Her vakit Hadeye çalışhiunız g-lbl 
Sovyet Rusya kendi menfaatlerini, 
Sovyet Rusyanın ırarp huduUarı bo
yundaki ve Baltık.tan ba.şlıyan Kara
denize, hatta şarki Akdenize ve Bal
kanlara inen haldeki ve istikbaldeki 
emniyetini asıa tesadıife terketmiş de
ğiJdlr. Bu tecelli, Balkanlardaki ve 
Karadenlzle .. rki Akdenizdeki statü
konun ınuh&tazası bakımından cok 
ümit verici bir netice olmuştur. 

llitlerin dUnkü nutkunda bilhassa 
cenuptaki hudutlarının kat'i mahiyet
te te:sbit edildl.(ini sUyJeme!-ii de arzın 
bu mıntakası üzerindt"ki sulhun idame 
ve mulıafazası bakımından vaı.iyeti 

('ok aydınlatmıya yarar olmuştur. 

Şimdiki halde, İngiltere ve Fransa
nın 1 olonya harbi müna cbetile cere
yan eden vukuat üı:erinde siyasetinde 
bir deiitiklik yapmıyacatını henuz 
resmi bir belran olmamakla bt:raber 
cazet.eıerl ve ajansları vasıtasile iladı! 

etmesi de harbin BalkanlJrda, Ak ve 
Karaıleni:ılerde lıerlaan,cl bir ihtilit 
yapmasına fırsat kalmıyat"aiını l'ÖS
termektedJr. 

Herhan~i akla gelmedik, hesap ha
rici bir sürprizle karı;llaşllmadığı tak
dirde Avrupada cereyan etmekte bu
lunan muharebede Sovyet Rusya, Ro
manya, l\lacarlstan, Yul'oslavya, Bul
caristan, Yunanistan müsellıih bita
rafhklarıru muhafaza edecekler, lktı

sadi kalkınmalarını ve milletlerinin 
refahını ilmam ve ikmal yolunda me
sailerine devam fırsatını bulmuş ola
caklardır, demektir. 

Türklyeye selince, esasen biz Baş
vekilimiz.in de ifade ettıtı gibi, harp 
haricindeyJz. ve harbin memleketimize 
bulaşmaması 'için muktazi tedbirleri 
dikkat ve teyakkuzla takip ediyoruz. 
Balkanlarda, Ak ,.e Karadenlzlerde 
mahfus olan sulh elbetteki, Türklyeye 

(Devamı 3 üncü sahifede) - -- -

Lehistanda muhare.be bitti, fakat 
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Lehlstandan sonra ne olacak?. 

Lehiştanda muhare~elere artık 
liiharet bu:mıı.i naznrıle bakabi -
lıriz. Varşovamn, Lembergin mü
dafaası ve ce~nip dağınık ak -. , 

.. .. .... 
' 

samında bazı cüzüta1u.ann tutun
mak istemeleri askeri bakımdan 
artık bir kıymet ifade etmez. Leh 

(Devamı 3 tindi sahifede) 

Molotof EstonyaJ nın Moskova 
elçisile mühim bir görüşme yaptı 

Paris 20 (A.A.)- Tass ajansının bir 
tebliğinde Estonya, bir Polonya. tah
telbahirinin Tallinden ka('masnıa mü· 
saade etmekle itham edilmektedir. 
Tebliğ ne!}redilinciye kadar Sovyetıer, 
hi('bir protestoda bulunmamı!Jlardır. 

l.;stooya mtimessil1eri, Es!-@nyanın 

bharafhğına her zaman riayet etmiş 

olduğunu ve etml'ie devam edeeeiini 
beyan etmtktedirler. 

Estonya muhafızlarından birini öl
dürüp birkaçını da yaraladıktan sonra 
te\·kif edilmiş olan bu tahtelbahir mü
reUebatının verdiğ:l sözü t.utmıyarak 

ka('masmdaıı dolayı Estonyaya. hiçbir 
kabahat yükletilemez. 

Kaçan tahtelbabirin i('inde ancak 
beş altı tane torpil vardı. Bu ribi bi
dlselerin tekerrür etmemesi için ted
birler almmJJ 1ır. 
Ehton~·a. Letonya 'e P'inlandiyanın 

mumessillerl bu mesele hakkında fikJr 
teatisinde bulunmaktadırlar, Dlplonıa
tik mahft!lerde tebliğin Sovyetlerin 
Baltık fJlosu kumandanının bu deniz
de saklanmış olan tahtelbahirlerin 
muhtemel bir hareketine karşı tedbir-

(Deyamı 3 üncü sahifede) Parisin tenha sokaklarında. ı-az mukelerlle dolaşanlar 

• • • • • 
Leh· Rumen hududu Sovyetlerle 

Rumenler arasında yapılacak ı 
Macar hududuna gelen Sovyet kıtaları piştarlardır 

Cernauti 20 (A.A.)- Bir Romen 
miralayınLn riyasetinde askeri bir Ro
men heyeti dün Zaleczykiye gelmiştir. 
Heyet, Leh - Romen hududunu l!jl'al 
eden Sovyet kıt'alarile temasa l'eÇ('cek 
ve hududu sarih bir surette tahdit e
decektir. 

Sovyet kıt'aları henıiz Kuty'yl işgal 

etmemişlerdir. 

Sovyet kumandanının Romanya.ya. 
seçen mülteci Polonyalılara mü külit 
göstermiyeceil öfrenilmlştir. Sovyet 
kıt'alarınıo l~gali altında olan arazide 
bile sivil mülteci Polonyahların Ro
manyaya g-e('melrrlne mıtsaade edil -
mekt('dJr. 

Budape.,ıe 20 (A.A.)- Dolaşan bir 

habere göre Sovyet kıt.'aları l\lacar 

hududuna yaklaşmaktadır. Yalnız Sov

yet. pi,tarlarının hududa &"elmiş ola

blleC'ekleri iyi haber alan mahfellerde 

söylennıektedir. Henüz hiçbir resıni 

temas vukubulmamıstır. 

Sovyet süvarileri ve tankları Lemberge girdi 
::lfoskova 20 (AA.) - Tass: 
Kızılordunun büvuıt erkanıhar

biyE heyeti bıldiriyor 
19 eyliılde Kızılordu kuvvetleri 

Ll'h kıt'alannı tazyike devam 
ederken ak$ama dogru şimalde 
garbı beyaz Rusyada ik, saat sü-

Taklitlerden sakının 
Son Telgraf, İstanbulun en çok satı

lan ve okunan akşam car.etesidir. İn

tişar saati de yılların tecrübesinden 

sonra tesbit edilmiştir. Bir ark.adaşım: 

- Siz.den sonra. daha yeni havadis 

veren razete yok .. Fakat, çıkanlar var .• 

Dedi. c·e,•ap verdim: 

- Son Telgraf ajansın sonunu ve 

bütün A\•rupa radyolannın gündüz 

servis saatlerini aldddan sonra çıkıyor. 

İntl}arnıd.ın akşamın dokuz buçuğuna 

kadar ne mtihim ajans servisi; ne de 

Farl:s, Londra, :\ofo!,kova, Roma ıribi 

rad)•o istas;yonlarının havadis n~riyatı 

yoktur. Bunun için Son Telg-raf, gün

düzün bütün mühim hava-di!-ilerini al

mı'f olarak çıkıyor .. 

Ve .. ua,·ı- ettiın: 

- St-1 güler, kum kalır .• Taklitlerin-

den sakının!. • • 

ren b:r muharebeden sonra Bie - m r. Wolynskı, Bug ıizer.nde kfün 
lostok'un 50 kiıometrc şarkında Soka!, Brody, Bobrka, Rogatin ve 
Vılno ve Wt' 'n•bcrstewitsa'yı, l;ıilina'yı işga etmişlerdir. j 
Brestlitovsk'un 40 ki. -ctre şı - Sovyct sıivar.Jcri ile tankları 

mal "!de Pruj ıııy \'e Kobrin'i, ce- Lwaw'un şima.i şarki ve cenup 
rupta, gaı'bı Ukra: .yada Vladı • mahallelerine girmişlerdir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) 

Berlin 20 (Radyo) - Yeni Po- 1 
lonyanın tarzı teşekkülü Sovyet . 
Rusya ile Almanya arasında ka - 1 
rarlaştırılacaktır. Hafta içinde iki 
tarafın heyetleri teşekkül edip mü
zakereye başlıyacaklardır. 
Almanya bayram· yapıyor 
Bcrlin 19 (Radyo) - Hitler, dün 

akşam Danzig'den buraya gelmiş
tir. Polonya harbinin zaferle ni
hayet bulmuş olması üzerine bütün 
Alman şehirlerinde büyük şen -
!ikler yapılmaktadır. 

Bugün Berlinin muhtelif yerle
rınde halk hatipleri kürsülere çı
karak, Polonya zaferini tes'id e
den nutuklar söyleml~ler ve Hit
lcı'in Alman milletine vadini ye
rine get.rmiş oldugunu bildiren 
cümleler çılgınca alkı~l,arld karşı
lanmıştır. 

Danzi,gde Nazi partisi lideri 
Förster radyo ile neşredil~n uzun 

biı nutuk söyfomiş ve halk tara
fından nünıay·~i andırır tez;ıhü -
ratla alkışlanmıştır. :.'örster'den 
sonra diğer hatipler de ayni ha
raretle nutuklar söylemışlerdir. 

YAKINDA 
Son Telgraf sütunlarında 

hulacaf,rınız romanlar 
FIRTINA KAPTAN 

Hamidiyenin maceraları 

Yazan: RAD~lİ YAGIZ 

••• 
MEH:U:EDCİK GEÇİYOR 

Mılli Ron1an: İskendcr Fahreddin 

l\fe\·cud romanlarımız ve tefrik.ala .. 
rıınu: nihayet buldukça sıra ile dJier 
tefrikalanmııt.ı da neşre bathyacafız. 

Bu eserler me,· imin en kudretli eser
leridir. 

1 Harp bütün şiddetile 
devam edecek 

Hitler'in nutku Bükreş ve Bel-:. 
gradda iyi karşılandı 

Londra harbin sonuna kadar devam 
edeceğini, Başvekilin bugün bunu bil· 
hassa tebarüz ettireceğini ifade ediyor 

Papanın yeni bir sulh teklifi ümidi var 
Blikre · 20 (Hususi)- Bitlerin Dan

zig1eki nutku ve cenup buduüarı bak
kmdaki teminatı Btikreış, .Peşte ve 

Bellf?adda müsait. tesirler hasıl etmiş
tir. Bu ~abah inti ar eden pıeteler 

nutluuı bu climJeJerlnl tebarin: ettir
mektedirler, 

Londra 20 (Radyo)- llitlerin nut~ 
ku ,·aziyette hiçbir değh;iklik husulP. 

ıttirmi~ deiildir. Gazeteler harbin bU
tiın dehşeUle devam edeceğini, Bit1er 

rejimi dekiı;medikçe muharebenin dur
mıyacaiını ısrarla kaydetmrktedirler. 
DeyU: Ekspres~ nazaran Başvekil Çem
berlayn de bul'Ün avam kamarasında 

hem son siya~i vekayil izah edecek, 
hem de Bitlerin nutkuna cevap vere· 
cektir. İrıe-illı.lerin herhangi bir anlaş
ma ve tava..,sut teklifini nazarı itibare 
almadıkları tahakkuk ettiği takdirde 
harbin bilhassa aarp C'epheshıde b\J -
)'lİk bir sür'at ve dehşet iktisap f'dece
ii anlaşılmakta Te bllba5Sa ~"-lrna.n.la

rm en kısa zamanda. rıeUceyi aımak 

yoluna cidecekleri muhakkak sayıl ... 
maktadır. 

Roma 20 (Radyo)- Papanın İngil
tere - Fransa - Almanya arasında ye
ni bir sulh tavassutunda bulunma
sından ümidini muhafaza edenler var
dır. 

Sonuna kadar 
arbe devam! 

Hitlerin nutkunda sulh teklifi 
bulunmayışı hayretle karşılandı 
Vaşington 20 (AA.) - Hil.er'inı 

nutkunda bir sulh teklıfi bulun· 
mayışı Amerikanın diplomatik 
mahfillerinde hayretle karşılan -
mış.ı c. Sureti umumiyede zar..· 
nedildıgme göre, bu nevi 1ek -
liflere karşı İngilterenın ve Fran
sanın i'1ıhaz ettikleri enerjik tarzı 
hareke• Berlinde e\"velce malum 
olduğu ıçın H-tlerin cesaretı kın
larak Polonyadaki hareketini Al
man mılletine meşru göstcrmeğe 
çalışmakla iktifa eım·ştir. 

Nutukta Fra~sız hududundaki 

'ması 
keyı 

ma
bır 

hMrekiıttan bahsl'<lılmerııış 
Almanyayı tehdid eden leh 
Alman milletinden saklama 
tuf bir harek t, ay:-ı z l'"ar 
ziıf eseri telakki olunm tadı 

D:plomat •. < ma'ıf;Ucrd ne re 
olarak bu nutuı< an sonr A .ı 
panın vaziyctınde t ki < 
olmadığı ve harbe sor ar 
devam etmek hususu.ıd.ı F. .ı 

ve İn.g.ltere t.ırafından vcrılen 
kararın kat'i olduğu bcya ._ .ın
maktadır 

Kanlıkavak faciasının birjnrl perdesi. delikanlı Lehistanın gölsünden ye .. 
d.Jil müthiş blr bıçakla ye.re serilmesi ükerlne n.lhayete erdi. 

Bu finale bir de son süz lizımdı. Delikanlıyı göisünden bırakhyan cJad:ra
tôr, ayafmı cesedin tiz.erine koyup bu son sö7.U ~ylf'dl. llitler'in Dan zirde ki 
nutku! Ve birinci perde bitti. 

Dramın asıl ali.kaya deier kısımları bundan sonralt.i ~rdelerde ... Delikan
llnın intikamını almı~·a yemin eden koruyu('ular. htnüz sahneye çıkabilmlf 

değil. Bunlar dtUkanbnın son perdede dirileceğini sôyhiyorlar. Zaten delikanlı, 

&lil.dyatörlc kendi arasındaki ihtilat yüzü..11den deiil de, koruyucularla l'l:idyatör 
arasındaki nifak yüzünden öl&i. Öyley&e Kanhk.avak facia~ı asıl bu Pf'-deden 
sonra ba lıyacak. 

Öyle bir dram ki bu, Pirandello"nun (\'edi kişi muh:ırririni arıyor) e ri cibl, 
aktörlerle seylrcUerin birbirine katlşmasını esa!-i totu:yor .. Jlalbukl birinci r:. rde 
sonunda, delikanlı Ühisü üzerine ayatwı koyup zarer nulkuuu sö~diytn glid)'a
tör, ljimdllik dramın birinei perdeden ibaret kalma ını bttdi. Clnayt:"t e'1n.ln. 
kapı.:;ını çalan .k-Oruyurulara (geriye dönün, dram bitti!) diye ihtar etti. Fakat 
koruyucular kuJiblerden sahnt•ye çıkama7ınca belkl de se)·ircUcrln arasında.il 

doJaşıp sahneye atılmn·a bakacak ,.e o zaman dram. yani öbiır pt"rdeler ç.oll: 
kıyak olacak. 

Oyunumuz Kanlıka,·aktır ve bunda.u o:;onraki prrdE"lerile pek yamandır. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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. HADiSELER KARŞISINDA 
,, ~- . · Son ,, Telgrcrf. 

YAŞ SAKLA.~IAK 

BA:I: ASLUL'I ALEVllİ..'l/E 

DÜD. btl aüt1U1larda, renç kn1arın 
evlenme çailannın h.allel yaş olduiu
nu izah etmiştim. Blr erkek ok.uyu -
cam C"önderdlil mun mektu.bunuıı blr 
7erlnde bilhassa diyor kl: 

cBaldrllli!nb (ibl, b&J'&nlanıı J'&Ş

larmı mütemacliJ'en saklamalan, ve 
kendilerini kütük C'Odermelerl. alCJ"h
lorine çıkıyor. Halbuki, T&Şlanru dot
ru olarak . Qyteseler, erkekle-r de onla
ra uır: •Vah uvalll, demek bu ya.."f.& 
c•lmiş, celinlik çalına (irmiş, hali 
koca bo•••aw"".- elerler ve birer bi
rer evlenirler-

YJLDIRD( KELbn:sisb: 

Muın;LIF llASA.L'\RI 

Yıldınm, maJWndur kl, bir semavi 
i.fetlir. Ekseriya, dafdaki çobanın ko-
7unları Uzerine, çınar afacına, evin 
baca ına düıc-r •• Fır&uıah havaJarJa, 

pat.eler. celvara T•ldınm duştü• dJ-
7e bol keftden hüküm fi;ydirirler. 

Bi.Uhare 7ıldırım kelimesi tela-raf
lara da alem oldu. Çabuk (itmesini ls
tediflnlz lel&'nfı :rıldmmla vtrmellsl
niz .• Sonra, yıldırım kelim 1 yeni harp 
-ilerine de ad elanık tali.ıldı; ,yıldı

ra lıarbl denildi. 
Dün l'tte sokaklarda bir qtldır1111> 

cayırtısıdır, cldiyordu- Ktndl kendi
me: 

c-aba. bu hansi cin yıldırım, 

dlJ'ordıım-
·onra, yanımdakiler b:ah ettiler: 

- Adını yanlış koymuşlar, yıldırım 

delil, siperLUlka olaeak. 
- A.ulamadım, dedim.. 
- Yani, Üf dOrt klşllik bir ·ıtınak-

APA.RTDlA." KİRALARI 

Bu arada, apartıma.a kiraları da J'Ük
ıetiyormuJ.. Demek ki ev sa.bipleri de 
ihttkir yapıyorlar. Fakat. c-:ıutelf'rln 

yu.d.ıiına aöre, ev sahlplf'rlnin ileri 

İKDAM: 

Ebllulyu&de Velid, laidlsatm ILe -
lllUJa hedvda:nda daiiialeaerek ka
lıp 1taımıra<atmı "°"'"er. AJmauya.rı 
Le1ılltanı bozdııktan IODft ILellWQ'& 
öwtine yiklcmeoeli k11TVeUe saaae
dill.rordu. şm.ı ba istiWuıı eauııe ce
çDmı, b•l-lllmalrtadır. Fakat lta-1< 
rtıııırr dena -leclir. Tiirl< 11111-
ı~u. UAktan, 7akred•n ti•hlim•• ve a

likamız olmadan ihdas eılilılllt elan 
bucünku belii.lı ve pil•ll YUlı- hlo 
&özinR kıı; •••n bakabilir .. Ciiakü 
başında lecnibe cinııut. vatan 1olun
da mlhMI eeJuaı. fedakar ve feracat
k•r büyukler vardır. 

CL"MHl'BİYET: 

l:"unus ~·adi vaz.l1etln aı. tolıl: aydın· 

landıtmı ııOrlllJ'o<. Sen-•lltt Romau
yanın mtilki bütiı liitı.ute tuJ'et ede
ccfbıe soz vrrmlşlt:rdlr. sıo,·akfD.Yl ta
nı~tardır. Bu, ayni uman Cek inhJ· 
liillnln ıımıını tasllJ'eslnl dahi tlade 
eder, rkeu A rapa ieiD · J'le o
lunca, L ovyetler C umb.c.rJ7cUnce Bal
kanlar ıtatuk.o:sunun muhafa ına ev
levly~ tlı<ıııml.rct nııekle oldu
tuna hukmetmck dofru olur. 

TA..;: 

M. Zekeri7e ertel, Polonyad:ın son· 

Jlio. 43 

ani şıhnaz esrar 00!3Şl orı:hı. s:z 
telefonda Natcrle konuşur1<Cn, ben: 
de sizı dinliyordum. İlk defa ı
nizı o zaman işıttıın_ Sonra Ualı
no'nun evinde benim hayatımı 
ku ardı.ruz. Ben kim o'duğunuzu 
evvelce nerekrde bulund~"'unuzu, 
neden gangisterJer çctesın girmış 
olduı,'Unuzu öğrnmek istiyordum. 

Genç kadın omuzlar mı silkti: 
- Artık şimdi öğrendiniz, dedi. 
- Öyle mi zannediyorsunuz? 
Templar bu son sözü söyleyi -

vermiş bulundu, fakat pişman ol
du. Kadın birdenbire kendisine 
dönmuştü. Templar henM?n ozle -
rin. tashih etti: 

surdtijü f'Sbabı mucibe şu hnlş: 

- BelNIJy.e, evimizi boyatmam.ıu 
lıöyledJ. B• mecburiyet dolayıslle mas
raf etlik. Tabü masrafı sizden çıka

racaiız. 
Ben ı in li.tife tarafındayım. Çünkü, 

ne kiraya ~qllecek aparhm:ınım var, 
ne de oturdutum fakirhanenin kirası 

artmıttll'4 

Fakat, dikkat ediyorum: llakikaten 
belediyenin sorlle bo7anan binaların 

caddelere bakan cephesi, tlmdJ. eskl
slnde.n Oha ('irkin oldu. Binalar, kötii 
makyaj 7apmış palyacolara döndüler. 
Zira, -.ürüten boya, ekseriya. fasla su
lu renkli badanadan ibareUJr. Önü -
mıizdt:kl ,.-a!murlu kış ayları, bu bi
:::ıalaruı ("epheleriDI, daha zbade :Soe:I 
Dta!ı>kara.sma ~virec-ek.. Ev sahipleri, 
ilkbaharda evlerini yeniden boyat -
mak mttb91"lyetinde kalacaklar .. O ıa
.111&11, kiralara :rlne zammrdecekler ve 
bu hal, bu minlal üzere, böylece cle
vam edecf'ksr, buna can mı dayanuf 

FİL:ıtLERLE POLONYA 

BARBi: ·js T.U'SİLATl 

Şu sinemalar d:ı olur mües esrler 
detudlr. Şimdi harp hali var )'&, hPP· 
si. ayni me""Xuda filmltr costermeie 
ba.ıtladılar. M la, bu bilfta.nm ftlm
lerlndtn birkaç isim A)-ahm: 

Sllii.b b ına!. 

Demek, llilıba.tı 7ap1b1or. Haydi 
ceaaret!. 

Uudud.Lır tehlikede!.. 
Ya?. l>emek çok ft-na .. Yazık .• 
Ateş çeınberl!. 

Vah vah.. ::\lahvolaeaklar öyle ise .. 
'Cmit 4ark1sı! 
~e kadar hazin .• Son blr ümid kal-

dı, dt-mek!. 
A~ka veda! 
Eyvah •• Dt•mek l'itti elden. öyle mi?. 
Görü1onunuz. ki, bu hafta c-öste-

rllen filmlf'rin i..'halerini böyle ıralar

sanıa. Polonya lıubialn balla.dıtı •tin
dtn itibart"n l'eçlrdJfi aaf;,1hatı, ajans 
teıgrafianndan okuyormuş &ibi. bir 
fikir edlntbllir<inb.. 

AHl\lt:D RAUF 

ra ıranın kimde olduiunu soruyor. 
Polonyadan tasarruf f'dileef'k kuvvet
lrr nerede ku11a.nılacak! Ya lloland.a, 
Bel('ika topraklarını ('ijnlye-rek, prbe 
rtdttekt.ir, 7ahat Balk•n••ra 1-
ııttdttlr. T&ln,. Sovyel onl... Al -
.-anlara .&oma.aya 70Juau kapaıxuşUr. 
Bu da rôste-rlyor ki, SO\."Yf'tler Afman
yanan K.&r&deni&e inmesine razı deiil
dlr. 

VAIİT: 

Asım Us soruyor: .ııarıt Balkanla
ra ainreı Nttek mf!» AJm.an7a Uhis
tanı l$ral ettlk.ten 90Jll"& Cazla kuv -
vetJ.erlnl cube mi l'Otörf'C('k, J'ok.;a 
Balkanlara ve Karadeniz bt~mcti11e 
mi .) ü.klen ct'k ?. Sov7eUerln !lac-..ırl<· 

tan:ı kadar olan mıntakayı işgal f'huesi 
atratcJl.k ,·.aıl) eUc eush blr d('ğişlkl h 
husule l'C'tbınlştir. Artık ltaradc:nı71! 

inmek kin •ovyet erdam ile (>;IJ'pış

mak \e ayni ı.amauda ta r tan top

rakla.nndaD JÜl'Um k 1.ilzımdır ki bu-

cmı iınklıı rol<tnr. 
n: •j SABAH: 

llııseı in cahld l'alı;-ın. lmın \•e 

K dos hından ba dl or. llltl•
rin cKav.cam» isimli kitabuıdan bazı 

satular alarak, lliUe.rhı aizında~ 

Marksizm haklrmd:ıkl flldrlerlnl llrtı-

- Ona şuphe yok Bu vazi!eyi 
eks ks-:z 'enne getırmck ıstcrım. 
Ondan sorra altına temmet ışa 
reti çek ceğim. Şimdı kendımi bi
raz yorgun hıssediycrum. 

Fay gözlerı düşüncelı bir hald<l, 
~igarasını içmeğe dnvam ediyordu. 
lkı kaş!annın arası haiif bir çizgi 
ile çatıldı. Bu kadın, odasında, o 
akşam dışarıya çıkmak ıçin hangi 
elbiseyı l!ıyreeıtıni düşunmesi !a
zını gelen kadınlardan birisi ol -
malıydı. Halbuki bır cfl"ayet işle
mek, ona şu kadarcık bir ürper -
me bile verm·yordu. Ölüm'c ci -
ruıyet ta:.ı:ı 'c müs:ıvl şe :er adde
dı ord.ı. 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Sarhoş 
Kadınlar 
Saime ve Ne Jde isimlerinde lkl 

ceno kadın sarho!!lluk 1iUClle yakalana
rak adJiyeye verllmltlerdir. 

Bunlardan l'encl bulunan Saime %0-
!t yaşla.rında sarı saçlı, Yetil &özlü bir 
lazedir. Netlde ise t5 ilk ,ı.,man bir 
kadındır. 

İki kadın evvelki akpm Beyoflun
da bir ahbaplarwda kalayı çekerek 
adamakıllı sarh01 olmu<tl r ve i('ki ile
mi saat ll de nihayet bulduiu zaman 
artık 1erltrinde duramıyacak bir hal
de sokağa çıkmQlardır. 

Beyoilu t'addeslnden yalpa vura vu
ra ve kolkola l'~D SaJ.ma ve Neşide 
bir aralık daha kmek lhUyacını duy
mu olacaklar ki civarda açık bir bi
rahane aramap batlamuılardır. 

Niha1et ht"nıiz kepenklerini bpa -
makta olan bir birahane,.e iesadtif et
mi:şltr ve hemen i\·erlye girerek şa

rap btem~lt'rdlr. 

K&dınJarın ayakta dolru durama. -
dıklarını cöreu muessese aahlbJ arhk 
dtikkanın kapandı.tını M>ylt"mişse de 
bwılardan Saime &rza5unu L ... rar de -
reeesine «ölürmüş ve: 

- Bize illo t:ırap veret'rksin!. Ben 
bu ak am efkirlıyım!. Daha l('kfye 
doymadım!. dcm,.tir. 

iş bu ureUe ısrardan 111ünakaşaya 
ve nra da kavca1a binmiş, billhare 
kadınların sesini i~lttn pohı;;ler de hil
disf'ye mud;ıhalt ctmlşlerdJr. Kadın

lar mrmurlara da hakarete kalkış -
tıklarmdan adlheye '\"f'rilmi terdir. 

S..ılmf" mahkc-medt> kocasından ay
rıldı.Cı için nıtit.eenlttn ittiiini ve 
kendini kaybettiilni soylemif. ... •tşJde 
de: c.Baı • arkadaımıı ayıtlma.fa çalı

tırk.en sarb°' oldum!> d i Ur. 

Iahkf'me her ikblnl de para ceu
~ma malıkit.m etmf1tir. 

1 KÜÇÜK HAllERLEU' 

* Ticaret Yek,J, Cezmi Erçm ha.ta 
oldı..ıtundan dı.n makamına geleme -
ınlşlir. Şebrimızden ı:ıdcn bazı maru! 

1 doktorlar kendisine korusolt:ısyon yap
nuşlanlır. 

* Bükrc;ı elçımiz Hamdullah Suph\ 
Tanrtöver dun Romanyadan şehr-unlZ~ 
gelmış 'e Ankarayı gıtm!itir. lk• ~·ın 
son...,. tekr r Bukre-şe donecektir 

* S"meı bani< ve ~tıbank idz.: elcci
nin biri Urtlınesi ve uyrıca cndüshı
Y• !iruıııse edecek bir banka kurul -
ması hakkında bır kanun liytha 1. hl
zırlanmıştır. Bugün.lcrde l\lecl' vc
rileeektlr. 
* Yeni ders .enesı ha.kk.uıd:ı \t e

k:i lctle görilşmck uzcre l\laarıC M. dJ
rü Tevf!.. .. Kut bUR:tJ.n An.:..ara}.\ g ... iE.
ceklli. 

v i yel 
ve den 
s.; 

ınk 

. • 

ne 
111 

. a 

bas ed.tvor. c \lr.ıan klllrlnln Aluuın 

1t3nuıa toprak temin debl1mcs1, Al
manyanm vrup:ıda boylf! bir Politika 
takip ed .1 1 ~bı ura.n olan a.!
teflkl İne tere idi• clbor \'e bunlsrı 
keud" .ıqıı, bir uman lllllerln 
MJylem!ş uldu.iunu )'&'llJ'or. 

gıl m.' Kcndis:x ne zamandan -
berı tanıyorsunuz? 

O sened nberi.._ O zaman 
bıivük patron dcgildı. Kendisın -
den ba!:ı.;cd n bile yoktu. Fakat be
ni sefaletten kurtardı. 
Dalgın ve heyecansız, kelime -

leri teker teker telaffuz ederek 
koru~uyordu. 

- Bu nqam Maksiye, buyük 
patronun beni serbest bırakma -
SL'lı emrettiğim söylüyordunuz. 
Böy bır eınnn aslı yoktu de -
ği:mı? 

B ~u nerden bö) le tahmin 
~l\·orsunuz' 

Uzun bır sükütten sonra: 1 
- Zanncdcrım ki, ben bLiyük 

patronu da bulacağım, dedL 
Templar sesinden hcyecaıu be!L 

olmasın diye birden cevap ,·erlD<ldi. 
- Siz büyük patronu tanıyor -

SU· UZ d ği' mi? 

- Bir gün bana projesinden bah
settı. Dmledim. Mükemmel bir 
proje' Onunla muhta<; olduğu a -
damlar arasında irtibatı temin ede
rek kend :sıne yardımda bulundum. 
O zaman 1 n bu vakte kadar irtı
ba• memuru vazıfes nı goruyo - ı 
r .... m. 

-- Artık ondan ayrıldınız mı? 
Hayır, fakat fikrimi değiştir

dı.~. 

- Öyle zanncdıyoruT. Hayır, 
h3yır, zan değil. emın m. 

F v kemali •ukunct' sıg~ra :!lı 
lçı) ordu. 

- · Evet, d d Yal . "ı. 
Sonra sesinin tnnunu hiç değ.:ş -

tirırcu ., ded; ki· 
- Listenizde bu) uk p.ıtro un 

d.ı ısnu var. Onı; d.ı ele g çirmck 
4 4 ~iz? 

E.hette! Or:..;. ötckılerden zı
yadc tcrdım_ 

- Anl.yoruın_ S sonuna ka
d.ı üru e azll'etrı' bır adama; 
b - • ·orsunuz, övle değil mi? 1 

- Onu zate., yalrı.ı: bende baş
ka kim taıumaz.. 

Templar, yaralı ve yorgun bir 
halde, parkın bir lköş ınde bütün 
'evyorku heyecandan çalkalıyan 

bir mcse eyi bu kadınla bu kdar 
sükünctle görüşmekte o duğumı 
düşürdükçe, hadiselerin nzs:I olup 
da bö, le bir sevir takıp ctm:Ş ol
d;. 'tı.; '1.11 hayret ediyordu, 

- Çi.>k esrarengız bir adam de-

- Her 3!de çok kurnaz bır a
dam o acak. 

- Evet, baı;..arken, fıkiJ" güzel 
olmakla beraber, tatbiki cihetinden/ 
b•ı 1 b r haftada fazla sürmi
yeceg nı tahmın ed:vorum. Çün- ı· 
kü havtlud uk ışlerinde muvaffak 
olmak için, fikirden başka şeyler . 
Jazmıdtr. Bu adam kendisini tanıt
mak istemiyordu. D ğrudan doğ- j 
ruya temasa geçmek istemiyordu. ı 
Bu işı başından ııonuna kadar hü- . 
yıyct ni saklamak suretile idare 
etmek emelindeydi. Bu. sebeble de ı 
otoritesı olamazdı. Halbuki hay
dudbı-.n başında vahşıyar.e dene-

Belediye 
ihaleleri 

Talip çıkmadıRından 
pazarlık yaı ıl ıcak 
Harp halınin bilfiil zuhuru üze

rine Beldiyenin hazırlayıp ilan 
ettiği bir çok münakasalara talip 
çıkmamaktadır. 

Belediye müddeileri geldiği hal
de talip çıkmıyan bu ihalelerin 1 
müddetlerini mevcud kanuna tev
~ikan 15 gün da:ha t.emdid etmiştir. 
ihale olunamıyan birçok ihale a- 1 
rasında bilhassa belediyenin bü
yük bir fedakarlıkla hazırladığı 
bir milyon elli b'n liralık yol 
programı da vardır. Bunun da iha
le olunamıyacağı anlaşıldığından 
Eminönü m<lydanı projesi bundan 
ayrılın ·lır. Meydan 97 bin liraya 
ayrıca ,hale olunacak•ır. Son ihale , 
ete yapılamazsa, meydan pazar -
!ıkla ihale edilecektir. 

Harbiyede yıkıla<>ak evler 
Harbiye kaşısında bir ç >kıntı 

yapan birkaç dükkindan müte -
şekki! hır ada vardır. :\föruı;:: 
uburun kolayl~ası noktasından 
bunların yıkılması liiZ>m geldiı:: n
de.~ Beledıye y..kma karan ver -
miştir. 

Yakında ada ;slimlak olunacak 
ve yıkılacaktır. arsası yola tahsis 
olunacaktır 

Et nakli ye vasıtaları 
Belediye kanununa yeni ilave o

lunan bir madde ile tek.mı: şehir
lerde et nakliye işi Belediyelere 
bırakılmı~lır. Bu münasebetle İs
tanbul Belediyesi şehrimizde de 
~t nakryatını bi:fiil kendi ·apmak 
uzere Ş'mdiki naklıye şırketi i:e 
temasta bulunmaktadır. 
Beleıfy reisliği: şirketin elin

deki bu tun vesait; kn metlerini 
tesbit ederek satın alacak'ır 

Bu sure le marttan il; barC'n İs
tanbul un her scmtıne et n•kliyatı 
Beledıye tarafından yapıl&~aktr --

Mısır ça ısı 
M "ır çıırşıs-nın menafı ..:mu

mh·e l:ararile istıml5kı kararı ka 
dir. Çar ı bugünku merkez haline 
yardı=ı olarak hır hal haline if
rağ edilecektir. 

Bele<h·e hali istimlak ettikten i 
s~nra tarihi kıymetle mütenasip 
hır şekılde imar edecektir. Maaına
fih ı;arşıda yalnız atfarların bı -
rakılması bızzat Belediye reinsi 
tarafından ır.umessıllerıne vade -
dilmiş o duğundan bun'lar..n ~ı
dan çıkarılmıyacakları kuvvetle 
ümid olunmaktadır. · 

Radyo Dinlerken 
Radyo sahibi olmak bir bık.una iyL. 

Bütuu dun}·arJ:ın hab~r ahyorsunuz. 
Fabl. "' Clmlerdr, radyo. bir Babll 
kulesi kalln geld.J. O kadar ('ok ayrı 
kafadan kon~ Dl'or ki.. ~· ıyorsunuz .. 
''e hAvadl l rin haberlerin h::..ng f 

dotnı ha 1 J'anl 1 Bmıu layln et
mek de p k kolay dtiH-

Bunun içindir ki, rad o ba mda. 
oturup hab r dfnlerk - ha!ll'I mcr
tn. hanl'I ~nla )"le 110ylesin • 
çok ihtiyatlı olmak lizuııdır. 

Habil'le Kabil 
Dün l'ece, radyoda, nefis blr- İspan

Y~l müzlil dlnledlm. Akdenlzln, hlo 
l'Orm.edlflm bu ıhk ülkesini btr rüya 
kadar l'Ü.Zel, bir efsane kadar tattı ta
hayyUl ediyorum. Sonbahar rü:ıgir _ 
tarı, Va1in iyanm portakal bahçeleri 
Ustiinde ıslık çalıyor, uzanan sahiller
de .kJtara ve mandolin ~C51eri aksedi-
7or. 

Fakat, bu •üzel tabiat pareasmın de
koru ve panorama.~ daha fazla devam 
etmed.L Aklııı. h.;l.diı.eler ve mek&nla 

!aptıiı: tedailer, beni, bir yll evvelkJ 
ispanya harplerine süriıkledi, l'Ötürdli. 

Dıişünüyorwn: Şehirler yılulıaq, 
mamureler harap olmuş, ocaklar ~on4 
muş, yuvalar bozulmuştu. Gurbll.z de· 

Jikanhlar, :ten kadınlar peri an olmut, 
birer ~ört'be haline l'elm u. Yıllarca 
süren bir ıztırap ve aefalet nıilyon

Jarea insanı bc>dbaht etnıişti. Bu sah
neler, insan denen malılükun ihtirasları, 
kaprislf'rl uiruna ('tvrUen bir filmin 
tra,kdya..'iJndan kopmWf parçalardı. 

Fakat, ne acı ki. ırabllle Kabilin 
vurll.\iına<ııtıdan ba.şhyan lhtira.s. in -
Anlar mt"'denUeştikçe !'oıooeee~i yer -
de, daha ziyade a1el·I ndi. 

Ben, fimdi. 1914 harp sonra ı ceml
yetlerınde. C~t"l san'atların Df'dtn be
line U>kme "'urulmu'l olduiunu cLı.ha 
iyi a.ıhıorum, Çıinku, ne ~iir. ne mli
zllı:. ne Uyatro. ne mimarı, artık, in
san ruhunun harikulade bir trtifaa 
çıkmış: bulunan cheyet·anlanma ihti
yacı» nı tatmin etmemektt-dır. 

Bugünün mt"dtni insanı ultramo -
dern "'':, surnaturt>I Cevkaladı•likler a
ramaktadır. Dünyanın bucunkü hali, 
in~an ihtirasının, burünfilek 'l:orla ta
!'fldıfı dızıi.ı1I, kırıp atm:ı.."iınuı irade
sidir. REŞAD l"E"kZİ 

l 

Yatı mekteblf'rinde çalıı;ıan 
nıuaU:mler 

1932 senesinde §C'hrimızde !fiğ -
volunan . ıstanbu! yatı mektep -
!eri• nde çalışan muallhnlerın 
mesken bedellcnnin her ay 5 şer 
lira olarak verilmes, maarıf mü
dürlüğünce kararlaştırılmıştır. 

Bu mekteplerde muallimlik et
mış oi..ıp da ha:en başka eyrlerde 
muallimlik etmekte olanların \'eya 
m,es_,k.en ayrılan muall.mlerrin 
hemen maarü müdürlüğüne mü -
racaatları bı:tdirilmiştir. 

\eni adalar tarifesi ı 

Köprü - Adalar hattında bugün
den itibaren yeni sonbahar tarife
sinin tatbikine başuıınuştır. 

Yeni tarife ile seferler azaltıl
mıştır. Maıınıafih AdalDr halkının 
hiç. olma7sa haftada bir gece İsbn-. 
bul ve Beyoğlu sinema ve eğlence · 
yerlerinden istifade edebilmeleri 
için cumarles· akşamları saat 24 te 
Köprüden Adalara kalkan vapu
run bufün sonbahar ve kış mev -
s c: nde de devam ettırı.mesı ka
rarı ş• ıl"' lm.ş• ır. 

Erzurum 
pulları 

Posta idaresi yeni 
pullar çıkarıyor 

Ankara - Erzurum haltının res
men işlemeye açılacağı tarih olan 
önümüzdeki ayın 20 inci günü mü
nasebeti le pOöla, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü yeni pullar bas
tırmağa karar ve~miştir, 

•Erzurum pulları• ismi verile -
cek olan bu pullar 4 rakkıınından 
ibaret ve 29 kuruş değerinde ola
caktır, Yeni pullar o tarihi günde 
satışa çıkarılacağından ~ehrimiz 
Damga matbaasında sür'atle basıl
masına başlanmıştır. 

Buıı.lardan 6 kuruşluğu koyu 
kahve rengi olacak ve ilk treni 
Erzurumda gösterecektir. Koyu sa
rı renkte bulunacak olan 3 kuruş
luğunun ü·<Prinde ise Ankara - Er
zurum hattı köprülerinden biri ve 
12,5 kuruşluğu mavi renktekinin 
üstünde •Alma boğazı• nın, 7,5 
kuruşluk kırmızı renktekinde de 
meşhur Gurek boğazının fotografı 
bulunacaktır. 

Muhtekir le 
mücadele 

İhUkirla müc.adele için huırlauan 
7eni kanun burinlerde Bu ük Millet 
l\lecllsinde müzakere olmıat'aktır. 

l'e-nl kanun l\fet'listeo c;-ıkhktan son
ra t?ookl ihtisas mahkemeleri mahiy~ -
tinde olmak üure husu~i mahkemeler 
teşkil oluna("ak ve muhtekirler ba 
mahk~melere verileceklerdir. Yeni 

j • l E-., :ı ·l ! i i ra:.ı 
Polon yanın 

mağlubiyetinden sonra 
Yaaan: Ahmed Şükrü ESMEK 

Dün Romanyadan .-elen haberler, 
Polonya Cumhurre.lsl ile devJet erka
nının Romanyaya iltica etttklerlnJ bil
dlrmrktedlr. Polonya ordularının mu· 
kavemeti )'er yer devam etmekle be
raber Cumhurreisinln memleketten çı
kıp sftmesi üzerine arht Polonya dev• 
leti inhlli.l etmiş sayılabiJlr. Polonya
nın tamamen Jşraı aUına aluıması da 
artık bir eün m~lesl halini aiJ:ıuşhr. 

Fakal dava bnrada bitmiş olmuyor. 
Esasen cdavaıt dedlilmJı zaman ne 
oldutwıu da iyice bilmiyoruz. Askeri 
harekat b~ladıtı zaman, dava Danzla' 
ile Koridordan ibaretti. Jlarekit baş
lad.ıkl.a.n bir halta eon.ra Almanyanın 
1914 kudollanndan bah.sedildl. Sonra 
büttin Polonyanın pa)·Jaşllmbı Ueri 
s\iruldü. Şimdi B:ıltı.k havı.asındaki 

kÜ!;ük memleketlerin mukadderatı 
bahb; menuudur. Dlter taraftan İn
cUtere ve Fraıısa., cdava» olara~ y<1J
nıı: Almanyada llitlcrlzmJn yıkılması
nı ileri sürmüşlerdir. Şu halde dava
mn mahiyeti meçhuldur. Davanın ma
hbeti me(!bul oldaja l'lbl, hanıl dev
leUerln hangi taralta oldu u da blJin
miyor. Sovyetler Almanya ile birlikte 
mi hareket edJ1orla.r? Ve bu [f birli
_finin hududu ne olacakhr? İtalyanm 
bitaraf kalması, murcttep bir planın 

tatbiki mi? Yok.sa 5amlm.i olarak bl· 
taraf mıdır? İlr.incJ dere«deki dev
letlerin vaziyetleri de sarih ol:ıra.k an· 
)aşılmıyor. Bu dC"rece müphem tartlar 
içinden bir netice çıkarmak kolay de 4 

ilidir. 

Bununla. beraber, tebarua t>den l;ir 
vaziyet ~udur ki, İnriltere ve Frall$&, 

kanunda ihtikıi.rtn ("l•zası tn az 500 li
radır. \'e muhttkirlnin bütfin rmlil 
de müudtre olunabile<'ektir. 

l uzun bir harbe haztrlanmiaktadırlar. 

İ.nı"Utereuin NaPUl>·on hakkında tat .. 
bik ettiği 1kt1Sadi ta:ıyJk poıttikasını 

Diğt"r taraftın ı-ehrimlzdf" ihhk:i.r 
yaptıklarından dolayı haklarında tica
ret odastnC'i\ tahkikat yapllan bc-ş tlic
cara ait f""Tak "'llayeıe vertlmiftir. 

1 
şimdi de Almanya hakkında tatbik e-
decc-ği anb.fılmakbda. F'ilhak.ika Al-

Bunların !t.imlt·rı rakında razct.,. -
terle il4n vc t"f'ulan da t hir olun;ı.
cakhr. 

Hariç memlcketlt"re taahhıitterlnt 

yapnuyan tüccarlar da ("t':talaoJırıL·. -
t'.aklardır. 

Paris radyosu nezdinde 
yeni bir le~<·bbüs 

i 
1 

1 

Radyomuzun çıı.lıştığ• dalga ü 
zunluğunda bulunan \"C ayni dalga' 
üzerinden neşriyatı se><.tey~ uğra
tan Paris radyosu hakkında yapılan 
şikayetler üzerine radyo idaresi ta-ı 
rafından yeniden te-. C!bbüse geçil
miştir 

Yakın bir zamanda bunun önü
ne gcçi!CC<lği &ı;l~şıl nışt.r, 

Hamallık için mıiracaatlar 
Hamallık için Belediyeye yapı

lan müracaatlar giltikçe art.makta-: 
dır. Son günlerde miıraeaat eden" . 
!erin. miktarı bini •ecavüz etmiş- ı 
tir. Iskelelerin ihtiyacından çok 
fazla olan bu hamal akınını kar
şılamak üzere iskelelere yeniden 
hamal alınmamasına karar veril
miştir. Alınacak hamallar müra -
c~at edenler arasından kur'a ile 
seçileceklerdir, 

m.anyanın buıunku vaziyeti. Napolyo
nuo, kendi5lı1e Avrupa hakimiyetini 
temin cd u Austt"rlit:ı. zafrrinl ka:ıı.:an· 

d.ıkbn '~ Rus Çan blrlncı Aleksan• 
dır ile de Tilstt muahedeL ini imzala"' 
dıktan senraki vazi1eiıe benzt'mekte .. 
dlr. C:ckoslu\ı akyaıuo mu..l.ı.arEbesı, Al-
manya t.araıından t.waU A!bkrlitz za
feridir. So\:yet - Alman paktı da aaa 4 

cık Tilsit anl.qıruu;.ına. b~nzeWt"blllr. 

1801 aenet!iinde 1·apılan bu an1a.şmacıan 
sonra Napoly"""' ne İ.nı'iltere arasında· 
ki harp, drnıl'f.' ffo J:ı.1.klm. olan bir dev· 
letle A"TUP.ı ı....t'IUlll& hakim olan blr 
devlet ara..Mnda mucadele teklini al
llllljt.ı. Bu mıicadele ısıt aencslııe ka
dar devam etmiştir. Demek iri iııcllıerf> 
b11&iin Almanya lıalı.kwda tatbik etU
ği WiUI ile Napolyonu yedi aene içinde 
macıiıp edebilnW,li. lliUerizmiıı ınai
lUbltetinJ tt-min etmek tein İn&'Utere· 
nln bD&'ıın de bu lıadac uıun bir mıi
cadeleJi cöı.e alac&iına ıüpbe yoktl.ll'• 
Cü.nkü İngiltere Jçln mücadele, büyük 
harpten de daha ıtımuJJu b.i.r ııar•' 
memat meselesi ha.tini a.tınıştu. 

1 Almanların düşündükleri gizli plan 1 

Dünyayı nasıl taksim hulyası 

Fransa7a &'elince; l'el"('i Alma.ııya ıı.ar .. 
bin Uk cünlerlnde t'rauaayı incu~re
dell arırmaya çai111D1'IL t"akal Fran· 
&ula.r. mukadderatlarını İDl'Utrrtnlo 
mukadderatına bailarnıtJardır. iıd 
demokrat dtvJet arası~da.IU ı.-sauill 
l'ittikçe .kuv\:etle~nıektedir. Binaep.ti"' 
Jeyb Polonyanın mailü.biyetlne 'f/e 
p.rk.UkJ l'azlyetin son iııkipfına rai• 
men. Almanyanm euinde sonunda ıuai· 
lup olııııw ihtimali eskisi kadar ku•
velUdlr. 

1 il •••••••••• il •••• il il 

Belediyeye alınacak yeni 
memurlar 

B ., n, raclyo bir propapnda VDJı:t

tası olmuştur. Bl'RHAN CEVAD 

cek bir ıton•c : olmıyan ad;ım iki 
para etmC'z. O da bunu bJıyor. 
Bu sebepten bir vas ta kul n:rak 
mecburıyet nde ka'dı. Hatta kul
landıgı adamlarla telefonda bile 
,görüşmez. ·Yani bu adamlar kend. 
odalan-ıda kaldıkları müddetçe, 
Napolyon gıb. dahidirlcr, fakat bi
r:sJe karşı karşıya gPldıler mi, 
bütün ckhaları erir. gider. Büyük 
patrnnun ta ıhi varmış. Benı bul
du. Benden başka da kımsc ile 
göru mez. 

Bütün hesapları İngilterenin bitaraf kalacağına 
1 istinat ediyor, bunda aldanıyorlar j 

Beledıye meıvurin komısyonıl 
Bele<Jıye reis muavini Lütfi AIC" 
soyun riyıışc'i altında dün de toJY 
lanm~tır. 

Tempların zihr.inde bir ışık be
lirdi. Zayıf, soluk bir ışık .. Fakat 
düşündükçe bu ışık kuvvetini art
tırıyordu. . . 

- Dern.~k bu adamın fikirleri 
bu kada· mükemmeldi ha' 

' - Evet, kullnnd ı;, adamlarla 
mu,...asebe'i idare etmek için orta
ya bir şeki! koydu ki, buna diye
cek yok. Bu suretle kendisi tam 
manasile emniyet altında bulun - 1 
maktadır. Ualino büyük patronun, 
kim olduğunu öğrenmek için e - 1 
P.eyce uğnıştı, muvaffak olamadı. 
Kulman da öyle .. Bıiyük patı-onun 
necat fidyelerini almak hususunda! 
tatbik ett.ii!i bir plan vardır ki, 
dünyan:n en zekı polisinin bile ak
lı ermez. Bilirsiniz ki. gangister -
!ere veril>en banknotların hemen 
hepsinin numaraları alınmıştır. 
Bu banknotu bir yere gösterdiniz 
mi, hapı yutarsınız. Halbuki bü
yük patronun bu hususta hiç te
lllşı yoktur. Bu hususta da kuvve
tini ,gfutermıştır. 

Templar b~e tasdik ettı. 

Alman devlet rf'W:nln fOk t-vvel yaz
dıtıcıKa' S"a.m.- adlı blr kitabı hele şu 
son aenetcrl çok m hur oldu. CUnkü 
istikbalde Al.m.any&1Un neler yapara
iıaı yazan bu kitaptaki hul)·alar birer 
hakikat haline l'rtlrilmf'fe eaJqıJdı ve 

nihayet bucunkli harbe kadar ~-ar

ıııışUr. hkat cKavır•m• kitabı cık -
D1Mbn çok evvel, daha 91ı umumi 
harbindrn de ev,·eJ, 911 de ller Oto 

Tanenberg 1: minde biri tarafından 

(Gros De~t.<hland) l>mlnde bir kitap 
neşredllmlıt ve bunda .Dtiyük Alman
ya• nın nasıl oıaeatı yazılmış. 

O :zaman pek de nazarı dikkati cel
betmlnn bu kitaba bD&'iiıı başka bir 
ehemmiyet verilmektedir. Şu noktadan 
ki bunu Hitlerdcn ev\·el yazanlar var

mıt diye. 911 de Loıanda fran.·tZca o
larak da baııııdan bu kitapta 1'Utldı

iına gere ,. irmlnci asrın en bu yük e
aerJ ilt.f- bu b&iyilk Almau7a olacak, 
orta A''rupada pek bü.yLi.k bir impara
torluk kurulacak, fakat bu da ancak 
Avrupa tlt\letlerile bü7ük bir harbe 
&'innekle mwıılrün ola<aklır. BU7ıik 
Almanya hulyası blr bakl.kat olmak 1-
çiD şunlar esastır: 

1- Nerede Alman vana. orası AJ
manyanın olacak: 

2- Almanyanın huduttan hari<"inde 
de olsa Almanlara taallük eden her 
mesele Almanyayı alikad.ar edecek; 

3- Kilriik mllletl•rln balı.kı lanın. 
mı:racalı.. 

Harp de ftiyle olacak: 
İngiltrre bitaraf kala<'akl. Al.m.an7a 

Ruslara ka111 1,000,000 a ker 7ollıya
nk. Geri ·e d it milyon (!) a ker k&
laeakmış ki bu da Fransa.ya, Belolka-
7a yoll:ınacak. butUn bu memleketler 

!stili edilecekmiş!. İl.alya Ue lltllak de- 1 
vam f'dttf'k., IJarp rabuk olup bitttf"k • 
ve Almanya sulhu tstedlil clbi, yani 
l)Ö;rle 7apacak.: t"'ran dan bted.iii 7er
leri alacak, Bcleik..a ile llolanda da ar
tık Almall,J'anın olacak. Fraıuaıuu .Rus-
7aya vermiş olduj:u 16 mil7ar frank da 
Almanyaam olacak. Fransa bundan 
başka Almanyaya 35 milyar frank taı:
minat veriyor. Frana Ceulr mıi.stes
na olarak bütün mıistemlekelerJnJ Al
manyaya bırakı,yor. Bütün donanma
sıw Almanyaya veriyor. 

Rwya lle de sulh ederken Almanya 
Lehistanm o zaman Çarlık Rusyasınm 
elindeki parçalarını atıyor. Baltık 

memleketleriıtln hepsi Almanyanın o
luyor. Bundan ibaret de dei'll: Maca
rbtan, Sırbistan, Bull'arbtan ve Ro
manya Almanyanm oluyor!. Fakat. 

böyltte }"'ransayı, Ru.syayı tak.sim e
den en büylik yerleri zapt.eden Al -
man7aoın acaba o ı.amankl Osmanb 
imparatorlutu lçln ne du.şUJıdüiü me
rak edilmez mi?. Kitabı 7aun buna 
da. anlatmı!j: Osmanh imparatorlufu
nun elindeki Anadolu, Suriye. Filistin, 
Irak hep Al.manyaya c«lyor!. İranm 
carp tarafı ile Arablstanın şimali de 
Almanların oluyor!. 

İnl'iltere bitaraf kalmamıt mıydı?. 
İng-iltere ile anla.şarak ona da Arabls
tanın cenubunu, Ef•anist.anı ve İranı 
veriyor. Almanya ondan sonra Aml'ri
kaya l'f'Çlyor: C:enuln Amerikada Ar
JantJn, Brezilya ve diğer mt·mleketleri 
hlmay iae alıyor!. Bu bu1yatar 915 de 
Almanranın .aıaj"lü.biyeti ile ylltdınış, 

fakat harpten &onra bqkaları celuck 
buuları halikal hallne koymak klemif
tir. Bundan da bU&"unku harp ('ıkmış 

oluyor, ALİ KE)IAL Sli. ~lA:'<" 

Komisyon alınacak yeni mcıxıur
lar hakkında nihai kararlar ver • 
mekle meşguldü.r. 

Badema Beled 'yeye alınacak tıd 
yeni memur muhakak bu koıtı!S"" 
yon tarafından tasdik olunarak va
linin tensibine anolunacaktır. 

·~·--~-~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Vapurlara Girip 

Çıkarken 
\'apOl'lar& l'irlp rıkarkeo. bil" 

hassa kalabalık u.a.Uerde, 7olell"' 
larm eu çok •llrirel etııJdtrl t<1 

hanullard.ır. Daha vapurdan 1°1
"' 

cu ('lk:madan, iskeleden aUlfıaJI 
hamallar, lnsan kalabahiUll 1•· 

'I• rarak, sokulmaia uiratırıar. ___ .... 
bunlar, henüz yolcuların f...-
m beklemeden ırtlarına. eUerfdo• 

1 ·aldıkları yiiklerle, bir an evvt 

~rı fırlamak lstt"rlrr. BU _..ı
ı.a • 

kolunuıa,b°"'ınua. denkler. I• ••• ıer 
vullar çarpar. Baıan. pis .-... 
. _ · -kelt .. 
ıistunüz, başınız kirlenir. f.o; ..,o-
Jerd.f'. hamalların \.-apura <'0 ell 
ra girmelerini ve etJahırın da 

IPI"~' 
sonra rıkanlmasını temin e ..... 
acaba, o kadar muşkil bir it 
dlr!. 



Hitler' in Nutkundan Son ~4 Saatte 
·z: ;,_·Neler Oldu ? . · · -

Sonra Vaziyet 
··~1'!- • .. (, 

,~......... ~., ··-. .. 
Hitler Danzig' de bir 

nutuk söyledi 
(Birinci sahifeden devam) 

de prnil bulunacak ve «cihanda ıulh, 
7urdda sulh• prensipinl kendisi için 
en esaslı veçbel hareket ve hedef bi
len Türkiye ta.n.fmdan sulhun muha

fazasından ıayrl Wcbir teşebbüs vu
kua celmiyeceklir. Bu vaziyet dabl
llnde, harp dofrudan tiofruya caı-p 

cephesine intikal etmiş olacaktır. 

Bitler, Almaoyanın l'&rp hudutlarını 
tesbit etmit bulunduiunu Fransa ~e 

İnglıtereden arul talebinde bulunma
dıjını, hatta harp etmeie mahal bulun
madıtını nutkunda açıkça söyhiyor. 

İn&'iltere ve Fransa bu nutuk kar
•wında henüz resmi tladede bulunmak 
vakit ve fıratını bulamamı:ıtll'. Belki, 
bu akşam ÇemberJayn Bitlere cevap 
vere<'ektlr. Ancak, İngtılz ve Fransız 
ca:ıetelerindeki akUıılcr Alman tefinin 
nutkunun vaziyeti deii.fUremlyeceğini, 
harbin devam edeccilni tebarüz. ettir· 
mektedlrler. Bu takdirde de Killer so
nuna kadar carpteki mücadelesine 
devam edebileceğini kaydediyor ki, bu 
ifade böyle bir mecburiyet anında Al-

manyanm bi.Uıa&sa ildısadi lmkii.nlar 
ümidi elde etmek bakımından ıark ve 
cenubundakl devletlerle dost; kalma .. 
ıını daha ziyade zaruri kılacak ve 
garpta mubarebeyJ bir an evvel bUlr· 
mek yoluna sevkedecektir. 

Bu arada yine İtalyanın vaziyeti 
zihinlerde bir muhakeme zemini oıa. 
bilir ki, Bitler bu hususta da: 

cc- Almanya Ue İtalya arasında m.a· 
zide mevcut l'"&ziyet bir daha avdet et
miyecektlr. Duçe ile yaptığımız şahsi 
~ma.slar neticesinde bu caye temin 
edilmiştir·• 

Demektedir. Bu cümlenin manası 
ya İtalyanın ıonuna kadar Almanya 
ile birliki.e kalacaiı, yalıut da. bitaraf 
bulunacağı şeklinde tefsir edilmek li· 
zım cellr ki, bu iki tık.tan hanıisiDln 
varit ve llitlerin ne dereceye kadar 
haklı olduğu da ancak hiİ.disatın mils· 
takhel lnklşaftarı ile taayyUD edecektir. 

Yalnız bugünkiı vaziyette, berhanl'l 
pşırtn·ı bir surpriz zuhur etmediği 
takdirde harbin daha ziyade rarbe 
inllkal elml> oldufwıa hukmcdeblllrlz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Hitler dün Danzig'de bir nutuk 
söylemi§ ve Lehistan harbinin a:r
tık nihayet bulduğunu bildirmiştir. 
Hitler bu nutkunda bugünkü garp 
ve cenup hududlarını kabul ettiğini 
de söylemi§tir. Demişti" ki: •Artık 
Leh milleti ile doğrudan doğruya 
konuşmak imkanı hasıl olacaktır. 
Sovyet Rusya ile Almanya garp 
demokrasileri için bir adun bile 
feda etmiyeceklerdir. Ne Ukran -
yad'a, ne de Oralda gözumüz yok
tur. Müstakbel Polonyanın şek -
lini Sovyet Rusya ile Nazi Alınan
yası tCbbit edeceld'.r.. 

İngiliz radyosu Leh ımilletine 
hitaben bir beyanname neşrederek 
Leh milletinin kahramanlığından 
bahsettikten sonra, İngilterenin 
Leh milletine yardıma devam e -
deceğini temin etmiştir. Varşova 
radyosu bu mesaja cevap vererek 
Alman tayyarelerinin Varşovaya 
bomba yağdırdığını bildirmiş, va
dedilen yardımın ne zaman ge -
leceğini sormuştur. 

Asker Gözile Cebheler 
Şark cephesinde muharebe va

ziyeti şudur: Polonya ordusunun 
dağınık veya muhasara altında bu
lunan kısımları teslim olmaktadır. 

(Birinci sahifeden devam) 
mılletinin bu muharebede cansi -
parane çarpı.ştığına şüphe yoktur. 
Ve hala da çarpışmaktadır 

Fakat vaziyetin artık çıkar ta
rafı olmadığını gören Leh erkiinı
harbiyesinin lüzumsuz yere daha 
fazla kan dökülmesine mani olma
sını tabii görmek L'.ızımdır. Şimdi 
harp siliihlardaıı. ziyade, i:ktıs:ıd 
cephesine intikal etmiş bulunmak
tadır. Almanların hiç hoşlarına 
gitmiyccek yeni bir mücadele a
çılmıştır. Mareşal Göring'in gc -
çenlerde söylediğ, bir nutuk, Al
manların bu iktısat muharebe -
sinden daha ziyade korktukla -
mu göstermektedir. . . 

İngiliz ve Fransız gazetelerın;n 
umumi mülalealarını şöyle hula
sa etmek kabildir: cEvet, Lehis -
tanda artık muharebe bitmiş ola-
b'l F ka 1 h ebe bun ı ir. a · t ası mu ar -

Sovyetlerin 

tidarı yoktur. Bu, böyle olunca, j Alınanlar şimdiye kadar elli bin 
müttefikler, iktısadi sahadaki mu-1 esir aldıklarını söylüyorlar. Lem
harebeyi sonuna kadar yürütecek- berg şehri de Varşova gibi teslim 
!erdir. Hububat, kauçuk ve petrol 

1 
olmağa davet edilmiştir. 

üzerinde bir zafer her halde askerli Ruslar Litvanya hududundan 
bir zaferden daha çok mühım ola- itibaren Macar hududuna kadar 
caktır. bütün sahayı hemen muharebesiz 

Bu böyle olmakla beraber, şiın- işgal etmişlerdir. Ruslar Vilno 
di her kesin zihninde yeni bir sual şehrine de gimişlerdir. . 
belirmektedir: Almanlar Lehis - Londadan gelen haberler Ingil -
tanda boş kalan ordularını terhis teren in Sovyetlere karşı harp hali 
mi edecekler, yoksa başka cephe- ilan etmiyeccğini bildirmektedir. 
!ere mi geçirecekler? Bir iktısat Bru;vekil Çemberlayn bugün A _ 
muharebesine dayanamıyacağıru vam kamarsaında yeniden beya-
pek iyi bilen Almanyanın bu kuv- natta bulunacaktır. Fransada harp 
vetleri Romanyaya çevirmesi ı;im- kabinesi yarın ilk içi maını yapa-
diki halde güçleşmi~tir. Çünkü caktır. Bu toplantıdan sonra, Fran-
Sovyetler bu yolu kesmiş bulu - sanın harp sonuna kadar devam 
nuyorlar. Mareşal Göring'in iki edec~ği hakkında bir tebliğ neşre-
hafta evvel dedığı gıbı, Almanlar dilecei!i zannolunmaktadır. 
Polonyadaki işlerini gördüken son- - .,..; ı - -···- - ••-• 

ra, birçok fırkalarını garp cephe - j ,, • • • 
sine mi geçireceklerdir? Bütün Kadıkoy sulh bırıncı 
bunlar şimdi bir istifham halinde hukuk hakimliğinden: dan sonra başlıyor. 

Almanyaya yardımı peşin paraya 1 kar~ımızda durmaktad~r. Yakın 
dayanır, Almanyanm ise buna ik- l(iinleri bekliyelim. ERKANIHAR~ 

BU AKŞilf FREDERİC MARCH 
ve 1 

939/197 
Kadıköyünde Altıyol ağzında 

Vişne S. 20 No. da iken ikametga
hı meçhul 318/204 mütekaid Ga
lib'e: MELt:K'te CAR OLE LOMBARD 

1 
İstanbul Defterdar lığı Muhake

mat müdürlüğü tarafından mah
kemenm 939/ 197 sayılı dosyasile 
aleyhinizde açtığı mensub oldu
ğunuz kıt'aatın teftişinden usul
süz sarfiyata sebebiyet vermek su
retile borcunuz olan 28 lira 72 ku
ruşun tahsili talebi davasının icra 
kılınan muhakemesi sonunda taf- l 

siliıtı zabıtnamesinde yazılı oldu
ğ'u veçhile mübrez teftiş raporu 
sureti musaddakasile 28 lira 72 
kuruş zimmetinizde kaldığı sabit 
olmasına binaen mebliığı müdde
abih 28 lira 72 kuruşun % 10 üc
reti vekaletle 43 kuruş müeccel 
ilam harcı ve bilcümle masarifi 
muhakemenin sizden tahsiline 
18/8/939 tarihinde gıyabınızda ka
bili temviz olmak üzere karar ve
rilmiş olduğundan ,şbu ilfın tari
hinden itibaren 8 gün içinde bu 
kararı Temyiz e'mediğiniz takdir
de kesbi katiyet edeceğı ve ilan 
suretinin bir nüshası da mahkeme 
divanhanesine talık kılınmış oldu
ğu teblig makamına i<aim olmak 
üzere ilnn olunur. 

tarafından nefis bir surelbe yaratılan 
1 Renkli ve Fransızca sözlü 

YALANCILAR ŞAHI 
Emsalsiz derecede gü1ıinç sah nelerle dolu harikulade eğlenceli 

bir şaheserdir. 
Numaralı koltuk1arın erkenden aldırılması rica olunur. 

Telefon: 40868 

.. 
Bu Akşam SUMER Sinemasında 

Heyecanlı hal _ uır safahat.nı tasvır eden, tarihi günleri hatırlatan, 
seferberlik ... Sancak altına çagırılan geneler ... ve sair canlı, hare-

keUl ve kuvvetli bir mevzua malik orijinal bir film. 
• 

HUDUTLAR TEHLiKEDE ... 
( SİL:\H BAŞINA) 

Şaheserin ilk iraesid:r. Baş Rol'l•rdc: MİREİLLE BALİN 
- ElUCH von . STROHEUI - ROGER 

:tlaveten· Ekler Jurnal du,,ya haberleri 

Akşam kahvaltısından sonra: 
- Biraz çamlara çıkalım .. 
Dedim. 
- Üşümez llliSİn?. 
- Hayır .. 
- Bana bıraz soğuk gibi geliyor .. 
- Sahi üşümem. Hem, artık bahara gırıyo -

ruz. Havaya baksana ne kadar ılık .. Güneşli-. 
- Güneş amma.. Serın!. 
- Vallahi değ.! .. Ben bu havaya bayılırun ... 
- Sen bilirs n ! . 
- KMir, soğuktan değil .. Çapkınlıktan. Doy -

tr.ıyan, dınmıyen bır ihtirası var. Bir akşam bü
tün vücudümü lokma lokma edecek ve .. Çiğneme
den '/1.Atacak!. 

Ah, çapkın.. nnnnnn .. 

• •• 
Sahiden s;cak. Ilık, hafif bir akşam guu~şi 

V~r. Kendimize yuva gibi bir köşe bulduk. Sanki, 
bu r.ım dallan bizım içın birbirine sarmaş dolaş 
oimuş ve bizim ıçin gizli bir aşk ve şehvet yu
ırası hazırlamışlardı! Her yeri görüyordu, hiç bir 
Ye-den görülmü}ordu. 

- Ne mükemmel yer. Nusret!. 
Ded.ın. 

- M~kernmel değil, ekmel. Harikillade-.. 
Deaı, hemen pardesüsünü 'çıkardı, yere serdi: 

DUCHES, .E 

- Otur caRun ... 
Güldüm: 
- Üşümez misiniz?. 
Gülüş ve sözümdeki iğneleri anladı. O da gül

di;, o da gözlerımin içine baktı: 
- Üşümem yavrucuğum.. Hakkın varmış. 

s.cak1 •• 

Ve .. İlave etti: 
- Hele senin yanında. Senin kollarının ara -

sında iken ... 
• •• 

Gurup çok hazin, içli ve .. Eşsizdi. 

Nusret uzandı ve .. Dizime başını koydu. 
- Ne oluyorsun, kalksana?. 
Th.'Clım. Cevap vermedi. Derinden nefes alı

yordu. Gözlerini yumdu, sadece bir inilti çıkardı: 
- Ooohhhh ... 
Hafif bir rüzgar vardL Saçlan dalgalanıyor -

du. Okşadım, okşadım: 
- Yaramaz çocuk!.. 
Ben de daldım. Güneşin çekildiği her noktaya, 

karanlık hücum ediyor ve hava esmerleşiyordu. 
Arkamı karanlığa verdim ve m narelerin arasın -
dan bir ateş ve renk seli gibi boşanıp Ayasofya
nın kubbelerini kendi renguıe boğan güneşe uzun, 
uzun baktun .. 

(Devamı var} 
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EN SON DAKiKA .................................. 
Londradan radyo ile Varşovaya mesaj 

Londra 20 (A.A.) - Dün ~am_ 
Varşovaya hitaben radyo ile aşa
ğıdaki mesaj neşredilmiştir: 

cBu, İngiliz milletinin Va11ova 
şehrine mesajıdır. Bütün dünya 
csartinizi takdir diyor. Polonya bir 

kre daha komşularının tecavüz 
emellerine kur.ban gitmi§tir. Bir 
kere daha müstevliye karşı kah -
ramanea müdafaasile Polonya Av,
rupada hürriyetin timsali ol:muş
tur. 

Biz, müttefikkrin;z, sızin teıı:

rar hürriyete kavuşmanız içm mü
cadeleye devam etm<ığe karar ver
dik. Mümkiinse bize radyo ile ce-

vep veriniz .• 

Japon limanlarında bulunan Alman gemileri 
Londra 20 (A.A.) - İstihbarat 

nezareti bildiriyor: 

Alınan gemilerinin silahlanmasına 
müsaade edilıniyeceği, çünkü bu
nun Japonyanın bitaraflığını ihliıl 

Japon den:z makamları tarafın -

dan Tokyo'daki İngiliz deniz ateşe-

Japonya limanlarında bulunan erler mahiyette bir hareket olacağı sine bildirilmiştir. 

Leh_istanın taksiminde ihtilaf çıkacak mı ? 
Londra 19- Leh topraklarının tak- heyetlerle bu taksimin müzakeresine tovıık tehrlnl de Ru ordmuna te&liın 

simi hakkında Almanya ile Sovyetler başlanacaktır. E't'Vtlce yapı1mıt bir etmişlerdir. 
arasında şimdiden ihtilat çıktığı an- anJaşma mevcut ise, tarafeJ'Tiln bu an- Siyasi mahfelleT 7ent bir Lehtsta-
laşılmaktadır. Ba vaziyete nazaran, la.tmıya riayet etmedikleri röze Çarp- nın lcurulaca.}ını söylemır-ktedlrler. Ye-
Po1onyanın taksimi tein Berlin ile Mos- maktadır. ~ ut Lf>b devletinin hudutları harici hlo 
kovanın evvelden anlaşmamış olduk- Lembel'l'ln Sovyet ordusu tarafındanı bir müdahaleye meydan verUmlJrerek 
tarı tahmin ediliyor. Fakat bugünkü LoııraıinP Almanlar le& c:ıkarmamışlar- \ sa.dece Alm&nJ'a ve Sovyetler arUJ.nda 
vaziyet içinde iki taraftan seçilecek dır. Diler taraftan Almanlar Bialis - çh.ilttekür. 

Reks vapurunda bir araştırma yapıldı 
Nevyork 20 (A.A.)- cReks» ismin-

deki İtal)'an vapurunun hareketinden 
birkaç dakika evvel Alman pasaPor
tunu hindi 30 kadar yolcu kumpanya 

müdllrünü.n emrile vapurdan dı!farı 

çı1r.artlın1.4tır. 

Bu tedbirin sebebi maliım dcğll be 
de dola.şan bir pyla7a cöre-, İn&illz 

harp ı-emilerl taralıadan vapurda a
ra.ı;tırına yapıldığı takdirde müşküllt 
çdanaması l('ln kumpanya müdlrlyetl 
bu kararı vermlşttr. 

Hollanda toprakları Üzerinde bir Alman tayyaresi 
La Ilaye 20 (A.A.)- Almanya hü

kUmt'tl 8 eylülde bir Alman tayyare-
11inln Uollaoda toprakları üzerinden 

uçması dolayı.sile öziır dUemisilr. şaşırdığını ve kendi:sinln cezatandırı-

Almanya bükiımetl pilotun yolunu I.a.catlll.l bildlrmlşUr. 

Atlan tikte Alman tahtelbahirleri faaliyette! 
Londra 20 (A.A.)- Alman tah~l

bahlrlerlnln taarruzuna uğramış iken 
kurtuJmata muvaffak olan «Baron 
Lovat• isimindeki İngiliz vapuru mü.-

rır-ttebatından biri, karaya (,'tktığı eı· ı mmız bilikli vapurun sür' atini . arttır. 
nada de~tir ki: mUftır. Tahtelbahir o zaman btu ta-

- Tahtelbahir bir kere ateş ederek arruz etmiş lie de biraz: sonra dalarak 
durmamı:ı.ı emretmiştir. Fakat kapta- cözden ka,-bolnnqtur. 

Ingiliz tayyare gemisi kaptanının ölümü 
Londra 20 (A.A. )- ·Daily Eks-. şına bulunmakta ve bayrağı hür- beklemıştir. 

pres• gazetesi •Couragcous. ıay- metle selamlamakta id~ Suda çırpınan bahriyc!Uer ku-
yare gemisinin kumandanı kaptan 1 Kaptan, su, yliztine kadar gel- mandanlarmın bu kahramanca ha-
Makeigjones'ninin kahramanca ö- meden kasketini çıkararak denize reketıni gônince, kollarını son ve-
lümü hakkında maliımat vermek- atmış ve sonra gemi yavaş yavaş da' makamında ihtiramla yukarıya 
tedlr Kaptan, geminin yana yatıp battıkça muvazenesini muhafaza kaklırmıı;lardır. 
battığı esnada güvertede tek ba- , etmeğe çalışarak sükunetle ölümü 

fngilizler Hitlerin nutkunu nasıl karşıladılar? 
Londra 20 (A.A.)- •Gidi bir slliıh• 

kullanılaeajına dair yapdan tehdit 

blle İnciHz matbuatını IlltlerJn nut-

kunu: 5ÖyJenmiş ve if'krar olunmu.5 

bir mu.al na.zarlle bakmaktu ıaene-

melDİJftir. Birçok cazeteler bu nutkun 

bir cevaba li:rık olmadıfı miltaleum-

da buJunmaktadırlar. 

Taymis diyor ki: cBu nutka del:iil 

serdederek. delil; bllflil cevap verme· 

JJdlr. Adaletin yerini bulma. ı sinsi ve 

boyrat milk-cavizin inkisara utraması 

için kuvvetli ve azimkir milletlerin 

•ilaha sarıldıklarını 8Ö7Jem k kilidir. 

Bu mitlc-Uer mıedt"ni7ete kartı bu 
ilk \'aıltelerlni yapmadan e\0 \•el stliih· 
larını bırakmıyacaktırdır. 

Jlltlerin nutkunda xikreitlil .cwa
yetio neticelerinden kurtulmak» ar
zusu ne bu mllleUer şüphesiz cesarPf· 

Jerlnl kaybeimlyecekler ve hedefte -
rindcn ao;la gerl dönmi)·eceklerdlr.» 

G dn yada 'ki Polonya kuvvetleri mevzilerini bıraktı 
8"rlln ıo (A.A.)- Gdinyadan blldl

rildiğine söre Amiral VllrUKUD kn -
mand~ı altında takriben 3000 kl5lye 
baliğ olan Polonya kuvvetleri Oksllla 

sırtlarında 17 cün mukavemet ettikten 

sonra dün öfleden sonra Alman denlı: 

ve kara kplarınm 'Ve tayyarelerinin 

müşterek atMJl kanıuıında mevzilerini 

terkederır-K Hela yanmadası htlka -

melinde geri çekllmlflerdlr. 

Sov} etler bütün Şarki Galiçyayı istiyorlar 
Londra 20 (A.A.)- Taymis &'azete-

1 

hk cöstrrdli1 için ,1matde hicbir l'ÜC-
ıJnin Roterdam muhabiri bJldiriyor: lüle tesa.dül olunmıyacak&ır. 

«Polonyarun taksimi için Almanya Cenupta vaıziyet daha karqık.ttr. Çun-
ile Sov)'etlcr Birliği ara..,ında ev\•elcG 
hiçbir anU.şma mevcut olmadaiı Ber
llııden rcl n haberlerden urahaten an
laşılmaktadır. 

Berlindtkl bitaraf mahlellerde hıl-sıl 

olan kanaate &öre İnı;Utere ve Fransa 
ile utra,mak mecburiyetinde bulunan 
Almanya; Sovyetlerin taleplerine mu
halefet edecek \o-a.2lyeite değildir. 

Taymis ınuhabirinin ka:rd ttiiine 
ıöre Almanya bu liuretle So\ yetleriD 
kontrolü altında kalacak olan centş bir 
arazi parça ile Romanyad:ın ııyrllmq 

olacakttr. Bu takdirde Roman~anm 

1 Nakleden:_selumi İzzet 1 
Odaya rüzgir cibi l'irdl: 
- Müthif blr J'&lll'ID !. 
HeJ>f)l doiruldular: 
- Nerede!. 
- BÜ)'ük bir han 7anı:ror, etraf •tef 

kesildi. 

Da71 Salim doiruldu, karuı kııardU 
- Bizim luı bili ırelmedi?. 
- Gelemez. 7ollar kapalı. Kordon. 

çevirdiler, tramvaylar U;lcm.i)ror. 
Derin bir seulzlil< oldu. 

Dayı Sallmle karası babadan kalma 
bü)'iik konaiı oda oda klralanwılardı. 
Klracıtann heP81 de orada idi. Ab -
med, Mebmed, Veli. llaıian, Ayfe, Fat. 
ma •.• 

- Le7li nerede kaldı ya!. 
Biraz evvel &'elen Iluan; 

- Merıık etmeyiniz dPdlm. J'&, J'&.n• 

l'1D yahtmadan ıelemez .. 

Bir müddet daha ~ be:kJedUer. 
Neden sonra kapı çalındı, içeri Leyli. 
Pnfi, heyecan f('lndeydi, Hf'p birden 
sordular: 

- Yangını cördiin mu!. 
Ku kalbini tutarak: 
- Sormaymn;, tam o sokaktan ge

liyorum .. Anne cet odaya, ~na. söyll .. 
7eceklerim var. 

Ana kız odaya çlL.tılar. Leylii dedi kJJ 
- Anne yanan hanın önünde dur· 

m.af• mecbur oldllDl. Ne öne, ne ar
kaya ı-ttmeme lmki.n yoktu .. GOzlerim. 
yerlerde sürüklenen kiiıU&ra UiştL 

Bir de ne core7im.: Oea;telerle banknot. 
- KLZ nl7e iopl.amadmT 
- Tophyamazdım anne, cörW'ler 

diye korktum. 
- E, sonra ..• 

- Sonra.ı bu. .• Bir müddet ~kle -
dim, fırsat ıözledim. Fak.at 7Ukandan 
büyuk bir udlr attılar, .et·dlr tam baıık
noUarın futune dü!jtü. Kapattı. Yan
g-ını da ba~hrdıalr. Ben de yol bulup 
geçtim, buraya gelcllm. 
Kapıdan bunları dlnliyen Ayte ile 

Fatma, Basan Ue RllM'yne söylediler. 
BiıtU:n klra.ctlar buna haber aldı ve 
hemen hepsi hanrlanmıya başla.dalar: 

- Ua1di cldf'llm. 

Salim Dayı: 

- Olmaz drdi, timdi ,reçemryiz. Kor• 
don ,·ardır. Yarın sabah ,arakla bera
ber cttm.ek dUıa miinulp otur. 

Bunun daha mimasip olacafını kav
ra.dı.lar. Odala.rm.a rlkttl.ar. 

Daha ..,ıak sökm<d•n, büyjak alıfap 
konakta a7ak sesleri duyuldu. Her a
yak ldinl duran k.apLiUU aç&.ı. 

Salim Da)'ı, karısı, Le-713., Ahmed, 
Melımed, Veli, Basan, Hüseyin çok
tan hazırbnmışlar, blrblrlerlne ıörün· 
meden sokala. fırlamak üzere ldller. 

Tabii birbirlerine bas.km verdikleri 
için hep beraber eokaia rtkhlar. Tram
vay durak yerinde ilk tramva7ı bek

lemeie bafladılar. 

Bir aralık uzaktan blr takat cörün
dü, Haaa.n derhal takı.i7e alladı, u • 
a:altlaflı. 

ÖW.kller ilk tramvayla 7ancıo 7eri
ne clttiler. Sedir duru7ordu amma, al
tında para namına blll"Y ıer yoklu. 

ııasan da on para blle bulamadaiını 
söyledi. 

Bir balta sonra Basan Salim Dayıya 
üc a}·hk borcunu ödedi ve ertesi hafta 
tah'iiline devam etmek üzere Avrupay& 
harekf't etti. 

Yeni hududun tahdidi için General· 
Jerin re slliinde mulıtt'llt bir cRus -
Alman komisyonu• f.e.tek.kül etmiştir. 

1'1uhabirin bildirdiiine l'tire ''ilno 
m.ıntakasına ka.J'fı Almanya aliWıı-

kil: Almanlarm maksadı tabii olara;c 
Lcmbergl ve bu ehrin ('enubundakl 
prtrol ku1uJanuı k.onlrol attında bu
lundurmaktı. Daha birkaç cün evvel 
Almanlar ne miktar petrol istth.Al e
dC'bilecek.Ierinl hesap etm!'kle mqgul 
bulunuyorlardı. 

Sovyetlerin •imdi büUin prki Ua
liçrayı tcdikleri aulaşılına..ktadır. 

Alman nüfuzundan o ka.dar çok kor- 1 ı'"'" • .,,,.. • .,.., • ..,, ee .. 14e"ı4e.,,,.. • .,.., ......... ,,. • .,,,...~,,. • ..,, • ., 
kw-;ıı kalnul a.eakhr. 

Molotof Estonya'nın Moskova İki Polonya tay}aresi 
Hu~çıığa indi 

Roma 20 (Radyo) - İki Polonya, 
tayyaresi Bulgaristanda Rusçuk 
kasa1ıasına inmiştir. 

İstanbul birinci icra 
memurlugundaa : 
939/816 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
bu kere paraya çevrilmesıne ka
rar verilen aynalı dolab. masa, çay 
takımı, soba, kanepe, koltuk. kar
yola, halı vesaireden mürekkep 
ev eşyasını 26-9-939 tarihine mü
sadif salı günü saat 9 dan 12 ye ka
dar Beyoj!]unda İmam sokağında 
19 numaralı apartımanın 4 numa
ralı dairesinde birinci arttırması 

elçisile mühim bir görüşme yaptı 
(Birinci sahifeden devam) 

Ier aldığını llayde-den kUiını tebariız c-t
tirilm.ekte \'e bunun Baltık sularwda 
SovYcllc-r Birliiinin bir kontrol tesis 1 

etmek t ... tedili manasını tazammun et
tlii ilive olunn1aktadır. 

ParCı 20 (Radyo)- Amsterdamda 
çıkan Tctı-raf rıızetesi yazıyor: l\levsuk 
bir kaynaktan aldıiımız haberlere •ö
re. Estouya, Letonya, Litvanya ile 
Kurlandı i~ga.l için bazı hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Almanların Kurlandı işgal etmele ... 
rlnln pek yakın olduğu zannedilmek
tedir. Ultler nutkunda da şark hudut
larından bahsetmemiştir. 

Molotof Estonya'nın Moskova 
elçisile görüştü 

Moskova 20 (A.A.) - Havas: 
İyi haber alan bir membadan 

bildirildiğine göre Molotof, dün 
Estonyanın Moskova sefirini ka
bul ederek Estonyanın bir Leh tah
telbahrini himaye ettiğini ve bu 
geminin evvelce tevkif edilmiş 
iken sonradan kaçma&ına göz yum
duğunu söylemiştir. 

Sefir Estonyanın bitaraflıJ:ını 
muhafaza etti!!ine dair teminat 
vermiştir. 
Diğer cihetten Mosko\•anın dip

lomatik mahfillerinde bir memle
kete pasaportla girmiş olan bir a
damın ayni pasaportla bu mem -
leketı terketmesi tabii olduğu ka
naati hiıkimdir. Bu itibarla avni 
mahfillerde bu şeklin, Sovyet hü
kumetinin Polonyanın ortadan 
kalkmış olduğunu beyan etmes'ne 
rağmen, Pdlonya sefareti erkan ve 

memurbd hakkında da tatbik e
dılc>Ceğı ümid edilmektedir. 
Polonya sefaret heyetinin bugün 
Romanyaya gideceğı ögrenilmiş -
tir. 

Öğrenıldiğine göre Sovyet ma -
kamları Polonya sefare• heyetin
den kordiplomatiğin müstefit ol
duğu mutad masuniyet! kaldırdığı 
için heyet bilet tedarik etmek ve 
belki de gümrük kolaylıklarından 
istifade edemeden seyahat etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Letonya limanlarına ecnebi 
tahtelbahri girmemi!1 

Va'rı:ova hala muka,·emete 
devam ediyor 

Paris 20 (Radyo)- Buraya celen 
haberlere ıOre, VartQvaıım mvkave .. 
mel! bili devam elın•kledir. Şehrin 

bir mahalle:;.lni teşkll eden Prahanıa 
cenup kısmında düşman akınları bü
yük zayiat verdirilerek durdurulmu'!
tur. 

Almanlar Varşovayı geceli ciı.ndüılii 
bombardımana. devam etmektedlrler. 
Sen jan klliael:l i('inde iJ1D yapılırken 
bombalanmış ve kilise bütün kınnetll 
-rlerlle birlikte harap olmwıtıır. 

·yapılacaktır. 
Kıymetinin % 75 sini bulmadığı 

takdirde 29-9-939 tarihine müsadif 
cuma l(iinii aynı mahal ve saatte 
ikinci arttırması yapılacaktır. Ta
lip olanların mezkur l(iinde ma
hallinde hazır bulunacak memu
una müracaatları iliı nolunur. 

Riga 20 (A.A.) -Almanya ile j lflla_. Bugün SAKARYA Sinemasında .._, 
Polonya arasında harp ba_şladığın- • • 

danberi hiçbir ecnebi tahtelbahi - A T E ~ ç E M B [ R 1 RADYO MUHAREBELERi 
rinin bir Letonya limanına veya Y 
Letonyanın kara sularına girmi!
diğini bildirmeğe •Leta. ajansı 
mezundur. 

Letonya, bitaraflığını ilan etti-
ği zaman sahil müdafaa teşkilatı 
takviye edilmi§ old\!Aundan Le -
tonya hükumetinin haberi olmadan 
bir ecnebi harp gemisinin veya 
tahtelbahirinin Letonyanın kaıra 
sularına girmesine imkan yoktur. 
Bükreş 20 (Radyo) - Rigadan 

alınan haberlere göre Sovyet Rus
ya donanması Riga limanı açık - 1 

Jarına gelmiştir. 
2..--'--'~~~~~~~ 

- ZAYİ 
Tıp fııküJtesinden aldıimı hüviyet 

varakamı kaybettim. l!enlslnl alaca - j 
iımdan et>klnln hükmü yoktur. 

1 
Tıp fakültesi Sınıf V. No. 19H 

Murat Kelleci 

Sİ:'ll:ONE SİM ON NANCY CAROLL - llENRY FONDA 
tırrafından fransızca sözlü film Fransızca sözlü bir komedi 

LALE -----, 
Yarın akşam bütün dünyayı hayran ed~n büyük !ilimlerinden 

rine başlıyor. 
Sinema iı!emin;n gö;z;bebekleri olan: 

BETTE DAVIS - LOLA LANE 
DAMGALI KADINLAR 

bi-

Filminde he!' kalbe gizli hayatlarının esrarını ... Her gönüle dertli 
aşklarının ıztırabını... Her insana korkunç damgalannın kara Je
kesini anlatacak. 

İla~ten: En son Metro Jurnal 
Numaralı koltu.klırır ve Locaları evvelden aldırınız. Tel: 43595 
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1 Ağızlardan düşmeyen iki kelime 1 

MAJİNO VE SİGFRİD 
Majino hattını geçmek için bir milyon, Sigfrid'i 

geçmek için yarım milyon asker feda etmek 
lazım geliyormuş. İki taraftan biri bu 

fedakarlığı göze alacak mı ? 
Fran&ızların garp hududlarıru 1 yerlcııtirilmiştir. Piyade ateş içni 

müdafaa için yaptıkları Majino de mazgallar açılmıştır. Çelık ka
hattı dünyanı nen müstahkem bir leler döner ve her tarafa ateş eder. 
müdafaa hattıdır. Üç senede ya- Almanların Majino hattı kar -
pılmış ve milyarlarca frank sarfe· şısında yaptıkları Sigfrid iki kat-
dilmiştir. tan ibarttir. Acele yapıldığı için 
Fransanın Belçika hududundan Majino kadar muhkem değildir. 

ta. İsviçre hududuna kadar uzanan
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Fakat bu hat düz değildir. Hattı 
bu hat yedi kat ve 106 metro de - münkesir şeklindedir. Ve gerisinde 
rinlikten, adeta bir maden kuyusuı ikinci bir hat daha yapılmıştır. 
gibidir. Hak.iki bir kışladan farkı Rivayete göre Almanlar bu iki 
yoktur. Zabitlerin ve askerlerin ı hattı kati aörmemişler, üçüncü biri 
yatacak ve oturacak yerleri, has- hat inşasına başlamışlardır. 
taneleri, eczaneleri, iaşe ambar- Binaenalevh garp cephesinde ge-
ları mühimmat depolan vardır. rek Fransızların ve gerek Alman-
Altıncı katta elektrikle işliyen !arın bu hatları yarabilmleri im-
trenlerle hattın bir başmdan öbür kansız dei!ilse de, büvük kuvvet-
başına gidilir, gelinir. Katlar, bir· !er feda etmelerine bağlıdır. 
birlerine asansörlerle bağlanmış- Bir müthassıs, •Mazinovu geç -
tır. Ayrıca merdivenler de vardır. mck için bir milyon, Siğfridi zapt 
Mühimmat, asansörlerle çıkarılır. içir. de 500 b.iıı asker feda etmek 

Majino hattının üstündeki çelik lilzımdır. divor. Acaba Fransız ve 
kulelere büyük toplar, mitralyözler Alman başkumandanları bu feda• . . . . 

Alman denizaltı gemileri 
7 mayıs 1915 de Alm~ı.ıarın U Bu badıse dünya efkarı umu-

20• denizaltı gemisi Luzitanya mıyesini Almanlar aleyhine gale-
transatlantiğini torpilledi. Dün- yana getirdi, Amerikanın harbe 
yanın bu en büyük yolcu gen.isi girmesine sebeb oldu. 
]8 dakikada batlı. D~niz sakindô. 25 sene sonra, 3 eylülde daha 
Geminin tahlisiye vesaitı ile bütün Ren hududlarında hare.kat b~la-

ı mazdan evvel Alman denizaltıla
yolcuların kurtanlması kabildi. 1 rından biri, İrlanda sahilinin şima
Fakat, müthiş bir panik oldu. Ka-
dın, erkek ve çocuklar sandallara igarbısinde tesadüf ettiği cAthe-

nıa• transatlantiği uzerine, haber 
hücum ettiler. Bunların çoğu dev- verme<ien bir torpil savurdu. Son-
rildi •Luzitanya. yolcu·ıırının ra suyun üzerine çıkt ı. Bir gülle 1 
1,198 1 boğuldu. attı. Bu gülle güvertenin ta orta-

• U 20., 13 mayısta Vihshafen - sında patladı. Gemide bulunan yol-
dek.i ussüne döndüğü zaman A - cı.ılardan, güllenin patlar.c:ısmdan 
rıral Pohl, derhal gemiye gıtti yaralanıp ölenler müstesna olmak 
ve kumandanı Şviegr. tebrik ettı, uzere 1400 ü kurtuldu. Atheıtia bu 
göğsüne demir salip nışanını taktı. harb n ilk kurbanı oldu. 

••••• 
Prağda dağıtılan bir beyanname 
Çeklerin Rayihş id:ıresıne karşı 

hissiyatını gö.stermck için geçen
lerde Prağda dağıtılan şu beyan
nameyi aynen naklediyoruz: 

1 - Sekiz milyonluk bir nüfus 
ve eski bir tarihi olan bir mil -
!etin serbest yaşamak hakkı oldu
ğuna inan. 

2 - İnan ki ilahi bir adalet var
dır. Ve ·bu milletin uzun müddet 
zulüm altında yaşamasına mü -
saade etnıiyecektir. 

3 - Gaze!elerin yazdıklarına 
Çek radyolarının neşriyatına inan
ma. Zira, tahrir heyetleri, Alman
ların nezareti altında bulunuyor. 
Onların dikte ett.kleri şeyleri ya
zıyor. 

4 - Bin sene Alman İmparator
luğu idaresinde yaşadığımıza inan
ma. 

5 - Büyüklerımizm Almanlarla 
hemfikir olarak çalıştıklarına inan
ma. Böyle görünmekııe mazurdur
lar. Aksı halde vazifelerine niha
yet verilecektir. 

6 - Bütün dünyanın bizi terket
tığıne inanma ... 
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7 - Yalnız çekçe konuş ve ha

k;ki bir Çek gibi dilşı..n ... 
8 - Almanların yaptıkları te-

zahürata, nümayişlere i~irak et
me. 

9 - Almanlara karşı, yabancı bir 
memlekette olduklarını hissettire
cek surette muamele 'E't. 

10 - Alman ordularının, Çek 
ın.ılletınin sayi ile vücude geti -
rilen 40 milyarlık milli serveti 
gasbettiğini unutma! Cıddi ve kuv
vetlı ol, hakikatleri muhafaza et. 
Yalnıtz Çek dükkanlarından alış 
veriş yap. Nihai zafer bizim ola
caktır. 

• 
Roye Piyerin Odası 
Fransa ih tiliilinin en maruf si

malarından biri olan Rabespiye
rin, Parisde ikamet ettiği ev ge
çenlerde yıkı im ıştır. 

Robespiyerin odasında bulu -
nan hususi eş,ralar muzeye kal
~ırılm~tır. 

Lehistanın tarihi 
şatoları 

Pisecin şatosunun 
macerasını dinleyiniz 
Almanyanm e!llki imparatoru bugün 

seksen yaşını J'etkindir. Kayser ma
Jüm olduiu uzere 918 mafliıbiyetl ü
z.erine Felemence &'itmU,, orada otu
ruyor. Geçen ı-un Bitlere bir mektub 
yollamıf, Almanyayı 918 felaketin
den daha buyUk olacak i.kıbete surük
ledii'iui ona lbtar etmiştir. Kayserin 
bahsi yine bu suretle di.ınya matbua
tmda tazelenmiş oldu. Yeni &'tlen İn
ıillz cazttelerinden biri de ona ald es
ki bir hatırayı canlandırıyor: 

Lehistanda yukarı Silizyada bugi.m 
Leh ordusu karargihı umumi i olan 
Pbe('in şatosu diye mf"ıhur bir şato 

vardır. Bu ~toya umumi harb e. na
sında 915 de Kayser de kendi karar
Iihını yerlettlrmişti. Almanlar bu şa
toya Ples diyorlarmı_ . Şatonun sahibi 

aslı İnrUiz olan bir Prense~dir. 916 
haziranında Kayser bu '8-loda bir çok 
devlet adamlarını kabul eettlii clbi 
o uman \'eliahd olan "imdlkl Bulgar 
Kralı Borisi de oraya taiırmv,ıır. 917 
senes,i şubatında ise Kayser şatoyu bir 
drnbire bırakmı~. sahibi Prensese ha
raretli bir teşekkür mrktubu l'Önder
mtı;, ayrılmışhr. İmparatorun böyle 
birdenbire oradu a1nlma.<.:1 RWQ"ada 
ihtlliUn ('ıkma.~ı ve Car Nikolanın tah
hndan indirilmesi uzerlne olmuştur. 

918 cıoııbabarında da Kayser tacını, tab
tın1. memleketini bıraktı, cltt.1 O za
mandanberl ise Lehbtandakl meşhur 
şato türlu dtğişikHkler Kôrmuştür. Şa
tonun sahibi in,.Uiz Prrnsl Haori öl
mu , tato Prense!'le kalmı tır. Fakat 
~n senelerde bu şatonun o kadar ('-Ok 
vrrctsJ birikmittir ki niha,·rt parça 
parra tıhta (lkarılmı1hr. 

IJarbden evvel Pren~ Hanri Avt'n
panm en .r.enı-in bir adoımı iUAİ4 Bir 
zamanlar Preni ile Prf'nses !'IOfra b.ı

tına oturdukları vakit krndilerine lıiı

DH"t etmek uzere 30 hlımt·tfl bckler
mi~. Prensesin bir zamanlar sato•l:ı 

yıkandıfı hamam i!ie A"·rurı J:ı ~şi l•u
luomıyan blr yer imis. 

Prf'ı llanri öldufu 7•ıman vera et 
'\.'l'rglsl olarak mirasçılardan 1.000 0011 
İnrih:.ı: lirası alınmı. hr. 

KallilCr yukarıda soy lendii'i u~ere 

Prrnsese yazdıjı mektubunda tatotla 
&'t"('irmiş olduğu hayatın tatlı oldu~u

ou anlatı~·or. Yorcu.n olmasına rat -
men burada. Kıizel l'tinlrr re('iıdiil1'i 

§Oylüyor. l'mumi barbden sonra Lt'
hi tana verilen arazinin üı.erlnde bu
lwıan şato lle onun ucu bucatı huluıa
mıyan çUtltklerinio ve salretiiıtin de 
vere-ileri Lehbtan hükümetinc verill· 
yordu. Bu yu.ıden Prens Danrlnln s·ut
lıimda her V;lkit ihtilaf -:ıkarını1. Ni
hayet borçlar birikmiş, Prens de .,1. 
duktf'n M>nra ato ara:ılı;;inhı birf,'olı. 

parçalan ve dfier binaları derhal ha~ 
ciz memurları tarafından sahlıj";' ('l · 
karılmı!f, satılmıştır. 

• Kitap Meraklısı Kraliçeler 
Po1onyanın IJk Kraliçelerlnden Dom

brovka mukaddes ve mekteb kltab
lanna rok meraklı idi. Kraliçe Stekinga 
ve Salome de dua kitablarını biv.at 
kopye ederlerdi. 

Kral Ladisla.~ın karu;ı çok zeki, çok 
aklllı bir kadındı. Zencjn bir kttipha
nesl vardı. Krali(e lledvlı yabancı 

memleketlere adamlar cönderlr, kıy

meUl kitapların kopyelerlnl aldınrdı. 

Çok okurdu. ~lusi.kiye de meraklı idi. 
29 l'·a mda öldu. Polonyada okuma 
heve!'.tini uyandıran. Polonyalıları il -
me ve fenne teşvik eden bu kadındır. 
Blittin servetini, elm~larını, robları

oı Krako\'I ünivet'!iitesine terkettl. 

• 

SAÇ EKSIRJ 

Komoj 
Saçları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül
mesini önler, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 

r-------------~---,~--------~~~~~~~~--.., Devlet Demlryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinları 

Muhammen !:ıede'ı 15000 lira olan 30,000 metre mikabı oksijen 
28/9/1939 per~err.h pinü saat 15 de kapalı zarf usulu ilr Anka•ada ida· 
re binasında satın alın~caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın (1125) lıralık mJvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ka· 
dar kon·isyon reisliğ;!.f verme!erı lazımdır. 

/ Şarrnameler parasız olarak Ankarada malıemc dairesinden, Hay· 
· darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7226) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Silivride yaptırılmakta olan dispanser binasının ilfıvci inşaatı 2490 nuınB'" 

ralı kanunun 46 ıncı m~ıddesinin B fık rasına göre pazarlığa konulmuştur. 
İhale 21/9/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümende ynpılaca.ktır. 

l\-1uhammen bedeli 593 lira 48 kuruş ve kat't teminat 89 lira 3 kuruştu:. 
1 Şartn.ıme Zabıt ve ~luamelıit rnüd ürlüğü kalemınde görulebW. 

Taliplerin buna benzer en az beş yüz liralık iş yaptıklarına dair Naha )!il"' 
. dürlüğünden alacakları vesika ve kat'i teminat makbuz veya mektupları ııe 
1 ihale günü muayyen ı;aatte Daimi Encil mende bulunmaları. (7414) 

Beyoğlu - lstanbul 1 Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
; Teminat açığından borcu olanların 

------------------- Nazarı Dikkatine 

Eczanesi 

$andığımıza tem nat gOsterılmış me nkul ve gayri menkul maUarın 83tJ.Ş bC'" 

inhisarlar U Müdürlügv ünden: ı 'dellerinin borca yetmemesinden dolayı 31/3/938 tarihine kadar temınatsıL ~ııl· 
'-------·-------·------------------- mış Sandık alacaklarının 30/6/939 tarihine kadar tediyesi halinde borı;luJarD 

b:ızı hususi tenzllüt ve müsaadat icra.sına 5mir olan Sondık usulü mücbir e;b<.tP 
1- idaremizin Paşabah<;-e fabrikasın da mevcut «8932• adet 10 el. lik ve c3269> altında bu kolaylıklardan h;tifade edemi yen borçlular hakkında 31 / 12/ 939 tari .. 

adet el. lik şişeler açık nrttırma usulile t:atıhıctıktır. . hine kadar temdit olunmuştur. Keyfiyet iliin olunur. (7259) 
11- l\luhamn1en bedeli t 582,68> lira ylııdc 15 temınatı •87 ,40• liradır 

111- Arttırma 2/X/939 pazartesi günü saat 16 da K::ıbata!lta Levazıın ve 
?.IUbayaa.t şubesindeki alım - satım komisyonunda yaplla.caktır 

iV- Nümuneler her gün .ı;özü geçen şubeden görülebilirler. 
V- İsteklilerin arttırma için tayin olunan gun ve saatte yüzde 15 ten1inat l 

paralarile birlikte ınezkU.r kotnisyona g etmeleri. c7361> 

* * 1- Şartnamesi mucibu1cc idnremizi n Paşabahçe muskırnt fabrikası için bir 
adet buhar kaz:ını pazarlıkla satın elın acaktır. 

II- Mubaınmen bedeli 4000 lira m u\"akkat teminat.ı. 300 liradır. 

111 Pazarlık 23/IX/939 Cumartesi g ünti saat 11 de Kabataşta Levazım ve 
Miıbayaat şubesindek, alım komi.-;yonu nda yapılacaktır 

IV- Şartnameler hC'r gfin Ozu ge çcn beden par.ı .:.z alınabilir. 

V- İst killerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yuzde 7,5 gÜ\'<'n-
n1e paralar.le birlikte n1ezkllr komısyon a gelmeleri .tın olunur. •7457» 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Eksilt.meye konu!.ın ·~· Leyli tıp ta ebe yurcu merkez ve 1 .nci 
şube bınasında y:opı'acak clek'r;k !es.satı işı. 

Keşif bedelı .. 3329 lira 94 kuruş. 
Muvakkat teminat 250 lira. 
Leyli tıp ta1ellc yurdu merkez ve 1 incı şube bınasında yaptırıla

cak elektri\;: tesisatı ış, a ık eksillmtye konu:muştur. 
Eksiltme 27/9/939 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda sıhhat 

\'e içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. Mukavele, eksiltme bayındırlık iŞ:eri kanuni ve fenni şartna
meleri, keşıf huLlsası ve buna bağl. diğer evrak hergün komisyonda 
görülebilir. 

İstekliler 19'39 yılı ticaret odası v ıkasile 2490 sayılı kanunda ya- ' 
zıl• vesikalar ve bu işe· yeter mu\·akkat teminat veya banka mektu
bu ile birlikte bu işe benzer 2000 liralık iş yaptığına dair eksiltme 
tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vi liiyctinden alınmış ehliyet vesika -
si!e birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7159) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare iht\yacı için c70• adet Bisiklet açık eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Munı.mı:ıen b€del «1620. muvakkat teminat •346,5> lira olup 
eksiltme•i 16 Teşr'nicVYel 939 pazartesi günü saat cl6• da Ankarada 
P. T. T umun; mürliirlük binasındaki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır 

3 - İstckliier muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
tubile kanuni •es'k&larını hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdır. 

4 - Şartnam~ler Ankarada P. T. T Levazım İstanbulda P. T. T. 
Levazırn ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecek· 
tir. ,4109, •6718, 

(Devamı ı;ar) 

Yazan: MAYNE - REiD 

Damlaya damlaya göl olur 
ded .. Bu yüz taneden bir turla 
buğday çıkarırız. Görüyorsunuz 
ya çocuklar, çölün o•tasında her 
şey bulduk. Biraz sabredersek, da
ha fazla•ını bulacağız. 

Lüiza el çırptı 
- Tabii, un yapılınca tatlı bö

rek yiyeceğiz. 
Hanri güldü: 
- Kahveyi aklımıza getirmiye

ceğiz. Bayan Rolf gülümsedi: 
- Kahve de içeceksiniz, çün

kü var. 
Çocuklar atıldı: 

- Yoksa arabada bir çuval dil' 
kahve mi buldunuz? 

- Hayır, burada yetişen bir ne
bat var ki .. 

- Kahve al'!acı mı? 
- Hayır değil amma, burada 

yetışen ağacın taneleri de tıpkı 
kahveye be ziyor. İşte sıze bir 
örneğ . 

Bu sıcak diyarlarda yeti.şen kah-ı 
ve cinsi bir ağacın yemişleri idi. 
Bayan Rolf dik';- k-utusuna sakla
mıştı, 

Hanri çok memnundu: 
- Şimdi bu yemişleri toplayıp 

kuruttuktan Eonra kahvemiz de 
olacak. Altı ay sor,ca da ekmeğe. 
kavuşacağız, Güco da o zamana 

İstanbul Bırinci icra !\Iemurluğun-
dan: 

Gemlikte Abdullahu borçlu İstanbul 
Gala.tada Karaköy Palas 14 nuınarada 
Nerscs Noradonkyanın ıııahcuz bulu-
nan kıym~t ve e"·salı zabıt varakasın
da yazılı iki yazı ıoakinesi, b1r duvar 
saalı, bir terazi, biı yazı rnaszısı, bir 
cameklnlı dalııp, bir masa, üç maru
ken koltıı.k ve kanepe. bı.. duvar saati, 
altı adet s:ındalya, bir yazı masası bir 
adet k::ısa 22/9/939 tarihine r~shyan 
Cuma günU snat 12 den 16 ya kadar 1 

Karıkoy Palasta satılacaktır. Verıle· ı 
eek bedeller nıuhammcn kıyınetlerjnin 
yUzde '15 m bı...duğıil taKdırde alıcılarına 

ı.212 :c edilecek. dk • halde salış tehir 
edılerek 25/ 9/ 9'.i9 tarıhıne raslıyan 

pazdrtC!'li günü ayn, Sd<llte yapılJ.c:ık 

olan ikincı arttırmada en fazla bedelle 
alıcıl:ırına satı.la cağından taliplerin 
satış gUnlerindc mezktlr ır:ahaldl~ ha
zır bulunnmları ilin olunur. (939/276) 

Kasıkhda Umraniye köyU Paşadayı 

sokak 80 numarada Behice Yetimoğlu. 

Üskudar Sl.\lh İkinci Hukuk llAkim
liğinden: 

1\1üddei, kocanız Ahıned Yetin1oğlu 

tarafından alC"yhinize ikame olunan 
sulh tt>Şebbüsü davasının cari muha
kemesinde ikan1etg~hınızı terketmiş 

olduğunuz ve yeni ikaınetgfihınızın da 
meçhul bulunduğu mübaşirin meşru
hatından anla~ılmış 9lmakla mahke
mece size l 5 gün müddetle iliincn teb
ligat icı·asına ve muhakeınenin de 11/ 
10/939 sn3t 14 de talikine karar veril
miş olduğu ve ayni gün ve ı;aatte mah
kernede haZJr bulunmanız Jllı.ım geldi-
ği ilAnen tebliğ olunur. (939/291) 

KURTULUŞ 
Biçki ve dikiş dershanesi 

::'vtudıresı: Bayan Papazyan 
Haftanın 4 gününü kadınlara 

günde üçer saat Fransız usulile 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda maarifçe musaddak diplo
ma verir. Feriköy Tepeüstü 116 
N o. Papazyan A partıman. 
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kada • fırın yapar. 
Bay Rolf: 
- Size bir müjde daha var dedi. 

Buğdayımız oluncıya kadar ekmek 
yerini tutacak bir nebat da keş -
!ettik. 

Hanri atıldı: 
- Ekmek ağacı mı?. Adını duy

muştum amma hiç g!irmemiştim. 
- Ekmek ağacı demek doğru 

olur. Yerliler bu ağaçtan istifade 
ederler. Çam nev'inden bir ağaç· 
tır. 

Frank pek ş~tı: 
- Yemiş yerine ekmek mi ve

riyor? 
- Evet Yani yemiş'eri ekmek 

gibi yeniyor. 
- Anlaşıldı, çam kozalaklarını 

ekmek diye yiyeceğiz. 
- Evet. O kozalakları toplıyaca

ğız, ateşe tutacağız. Açılacak ve 
içinden ekmek çıkacak. 

Frank yüzünü ekşitti: 

- Virjina da bir kere tatmış -
tı.ırı, acıydı. 

- Sen iıdi çam kozalağı tatmış
sın. Halbuki buradaki çamlar ek
mek çamıdır. Kozalaklarının içi 
içi acı dc-ğildir. Bu ağacın nrl•r• ·ıer
lile pinyir koymuşlar .. Nebatatta 
adı pinus monofillus'dur. 

- Peki buralarda var mı? .. Ne-

-
Çatalca Hukuk H3kimHğınden~ 

HadımkOyUnden }{asan kızı K3JJ1i"' 
lenın 3)-'tli köyden izzet Gü.muş oğlU 
aleyhine ikuıne eylediği ihtar davası .. 
nın yapılmakta olan muhakcmcsirıde 
ikaınct.gfillının ıncçhul bulunması ha~ 
sebile davetiyenin gaz.ete ile ıl.o&n e
dilmiş olduğundan gıyabında §<l.hit ist1" 
rna kılındığından bahisle beş guc uır .. 
fında ııyap karan yazılması ve muc::
dcaaleyhin de beş gü.n zarfında ıtırtıZ 
etmesi ve usuJun 141 inci ve ınutca .. 
kip maddeleri mucibince gazctc ıJe 
ilfını ve iltın müddetinin on giın o1JTlS.fl 
ve bir suretınin m .. hkeme di\·nnhaııcİ 
sine t tiki ve muhakeme gunünün 5 
10/939 pcı9embe saat 14 de bıraJ<ıl• 
dığı llAn olunur (939/157) 

DAVET 
İ"itanbul Bclediyf'Si Memurları 'l'~f" 

dun Sandıiındao: 

16/9/939 Cumartesi a-ünil •P,ıan 
fevkaloide toplantıda ekseriyet oJrJIOL; 
mışlır. 23/9/939 Cumartesi gunu .,.. 
12 de Sandıia dahil bütün üyettriJl 
Belediyede yapılacak toplantıya. ft1'" 
meler! rica olunur. 

-

~ 

1357 Hicrf 

' 
1355 Rurnl 

Şaban Eylül 
6 7 ~ 

1939, As 9, Gün 263, Hızır 138 
20 Eyıfıl ÇARŞAMBA -

Vakitler Vaoatı Ezo1nı 

aa.dL ••. cJı. --Güneı 5 45 11 34 
Öğle 12 07 5 56 
İkindi 15 35 9 24 
Akşam 18 11 12 00 
Yatsı 19 45 1 32 
İmsak 4 05 9~ 

, ... 
Sahibi ve neşriyatı idare ederi 

Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telgraf Ma.tbaaıı;;ı 

Tilrkçesi: siS. 

redt gordün.L!? 1<cP 
- Dağda var. Buraya ııelıf ıll• 

gördüm. Güco bır araba Y· ~iı· 
atı koşar ve oraya kadaT ııı.d:sel> 

Bu projeyi alkışladılar. Yu tı • 
tepeleri karlı dağa çıKmaK ıs 
yoriardı. .. 

0
1ca 

Araba üç günde yapıldı. çu 
esaslı kısımları mevcuttu. ıl<• 

Güneş doğar doğmaz yola ı~sı· 
tılar. Yükseldikçe tepeye yak ıer 
yorlar, yaklaştıkça, karlı tepeııcr 
güneşin ziyası altında kırmızı 
rünüyordu. ıııııı 

Hanri ile Frank bunun sebe 
sordular. 

Rolf anlattı: aı~· 
- İnsan yükse;dikçe bava ul< • 

lır ve soğur. Muayyen bır ; 
1
va· 

seklikten sonra ne hayvan Y ş J<B• 

bilir ne insan . Üç bin roet~h~ et· 
dar yükselenler bunu tecru or.r• 
mişlerdir. Üç bin metredeıı s 
insan donarak ölüyor. 

Frank sordu: pesiııc1e 
- Bütün kış bu dağın .. !<'.el< bif 

kar olduğuna göre çok yulc l 
dağ demek• 

- Acaba? .. !<. )'u· 
- Her halde cıvle olaca eri • 

· ka"' karısı soı..ık cıldu~undan ' 
miyor diyorsunuz. ) 

raf 
(Devamı 


