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Moskova seyahati 

~abaha karşı 

'Vaı şova 
Ankara, 16 (A.A.) - Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlu Ankara
ya yapılan ziyaretleri iade için 
vuknb~lıın davet üzerine Moskc .. 
vaya hareket edecek ve bu vesile 
ile iki devleti alakadar eden me
seleler konuşulacaktır. PAZAR 17 EYLOL 193~ YIL: 22 -:o SAYI: 7790 

Dün mütemadİ}t:n 
bcımbardıman 

edildi' 
7.urth, 16 (A.A) 

Y~rşnTs. lkl Polonya 
radyosu, aaat JO.•l te 
yaptığı ueertyatta, Var
şovaoUi:. bugur:. bOtUD 
gUn bombardıman •dil
miş olduğunu btı.d.lrmıı. 
tir. Şehre tkl 712,; lı:adar 

bombl'I. dUşmae. eıcOmle 
prntestan kJhıellS tle Le-
tonya elçJUğ1 bloaıt lta. 
rnp olmuştu?'. insan. ~•
yiatı çnk fazladır. tlü 
gece yatakhanest ne 
müteaddit hastahanele. 
:-e ela ·oom'ha 1sabeti ol
muştur. 
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Sovyetler 3irliğinin harp 
hazırlıkları tar11ar11landı 
ingılızler. ve Fr~n· lSovyet - Japon mütarekesi karşısında Ame
sızıar nıçm agır rika Çin muhasematına bitaraf kalmıyacak 

ahyorıar? 

Polonya arazisinoo !Ş 
büroları k uruıuyor 

BerJin, l G (A.A.) -
D. N. D. bildiriyor: 

Alman kıtalarının Po
lon!·nyn girişini mUtea
kip, hemen derhal lşgnl 
aJtıncla bulunan Polon. 
ya arazisinde otuzdan 
fazla is bUrosu tesis edil 
miştir. Bunlar askeri 
emrine verilmişlerdir. 

Diğer taraftan, her 
sene Almanyaya gelen 
fakat bu sene Polonya 
hUkflmeti tarafından Al 
manyaya gitmekten me. 
nedilen Polonyalı zira. 
at amelesinin toplanma_ 
sr için de tedbirler alın
mıştır. 

Ya:.an: ASIM U_ 
Hitler, harbin uzamasını is

temiyor. İng.ilizler harbi{' üç 
lene sürmesi ihtimaline göre 
tedbirler aknağa karar verdı.clc~ 
ri zaman Almanlar, derhal: "Al
manya harbi kısa kesecektir." di
Ye mukabelede bulundular. 
Almanların kua bir zamanda 

bir büyük muzafferiyet ile harbi 
lcııa keaeceklerini ili.n etmekten 
ınakaatlan bir taraftan lngilterc 
'Ve Franıayı tehdit ise, diğer ta· 
raftan harbin uzamaıından endi
fede olan Alman milletine man~· 
'Vİ kuvvet vermektir. Son bir 
kaç gün iç.inde Alman orduıunun 
lehiıtanda açık şehirleri, ıilih
ıız kadınları ve çocuklan hava· 
dan alete tutmalara da yine har· 
.. liiUtfiMik için llliinicaat _.. 
ıniı bir tedbirden başka bir ıey 
değildir. Harbin ilanı günü üze
l'ine giydiği askeri üniformayı 
ancak zafer günü çıkaracağım 
ıöyliyen Hitlerin bir hafta evvel 
2:aptedileceği tahmin edilen Var
fovamn mukavemet ettiğini gÖ· 
tünce silahlı ve siliıhsız bütün 
leh milletini ölümle tehdit etnM: .. 
•i yine bu suretle tefsir edilmek 
lazımdır. 

Harp sahasında askeri vaziye· 
le bakınca Hitlerin Lehistanda 
hakikaten harbi kısa kesecek bir 
lnevkie geldiği anlatılıyor. Var
fova hükumetinin ordu geriainde 
dunruyarak ta Romanya hudu~ 
<luna gclmit olması harbin neti
ceıi hakkında ümitsizliği gösteri· 
Yor. Esasen Lehistanın kendi ba
tına kalınca Alman orduları kar· 
fıımda uzun zaman mukavemet 
l.!do=mİyH.eğinı hcrlu:s biliyordu. 
Harbin nP.tic<.s: ımıtli.ka garp 
ı:ephesindc l'iına<.al,tır. 

Hitler Lehistnn or<lı.:rnnu ha .. 
teket "!der.tez hale getirdfüten 
•:ınra garp devletlerine bir mü
tr.-: cke te~lif etmek istiyordu. 
Musolini'r.in de yeniden tavassut 
İçin Löyle bir vaziyeti beklemesi 
ihtimali vardır. Ancak lngilte· 
l'e ve Fransa bütün Lehistan AJ.. 
inan itgali albna geçae bile yine 
harbin bibnif olmryacağını açık
sa ilan ettiler. lngiltere ve Fran
._ bu sözlerinde duracaklar mı· 
dı .. ? 

Diğer taraftan harbin son saf.. 
ha.ında Sovyet Ruıyanın aldığı 
"&ziyet dikkate ahnacak bir isti· 
lcaıneuedir: Uzak ~•:ıkla Japon- ' 
Ya ile mütareke akteclen Moıko
"• hükumeti ile Almanya arasın
da lehistanm taksimi esasına g~ 
l'e bir anlaıma ihtimalleri beliri-
t?t"· Pravda &'•Zeteıinin, Le· 
ııtanda dokuz milyon Uk

l'aynalı ve üç milyon Rus bulun· 
dııiundan bahis ile yaptığı neşri
Yllt bu noktadan manal:dır 

Sovyet Rusyada 4 mil;ond~n 
!azla askerin ıilih altına alındl"' 
f~ haberleri geliyor: Oradaki bu 
·~lık ihtiyati bir hareket nıi
~1'? Yoksa icahınd;ı Ruslar fii~ 
d"!' harbe iıtirak edecekler mi· 
ır? Almanyıı ile Sovyet Rusya 

jl'auncla bir anla,ma karşısında 
t.lya ne yapacaktır'? 
Her halde l.ehiıtar:ın mukave-

"'eti kmldıktan sonra lngiltere 
"e. Fansanrn devam etmek ;\Z· 

ırtinde ısrar edeceği veyahut Al
ı tlıanya ile anlapra yoluna Kirece-

Avrupada yeni 
ItalyanLn 

nizamı Rusya, Almanya 
kuracağı bildiriliyor •

1' ________ • 
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. VAZIYE1 
Tebliğlerden anlaşıldığına göre Almanya Leh ordusu_ 

nun muknvemetlni kırmıştır. Varşova henüz dUşmemfş ol
makla beraber Lehistan ku"''etleri şimalden ve cenuptan 
sarılmak üzeredir. Leh hUkflmetinin nomanya hududuna 
gitmiş olması Lchlllerin ümitsiz olduğunu gösteriyor; şu 
halde ı. .. ehistandakl harbin nihayet bulması gUn meselesi. 
dlr. Bu takdirde Almanlar şarktan tasarruf ecleceklcrl 
kunellerl garp cephesine naklcdeceklerdir. 

1 ngiltere ve Fransanın garp cephesinde harbi şiddet
lendirmek, yani tecavüze gecmek yahut müdafaada kala_ 
rak yalmz denizlerden abloka ile Almanyayı iktısaden taz
yik etmek şıklarından hangisini tercih edecekleri henliz 
kati şekilde belli değildir. İngiliz ve Fransızların plfinı 
şimdiki halde garp cephesinde müdafaa vaziyeti alarak 
Almanyannı harici ftlemle iktısadl mUnasebatmı tamamen 
kesmektir. 

Alman topçııları yanmakta olan bir Polonya T.:a.<ıabasına giriyorlar (Yazısı 5 inci ele) 1 

Bugünkü vaziyette Almanya bitaraf memleketlerle 
çevrelenmiş olduğundan İngiltere bu memleketi tazyik 
edebilmek için bUtün bitaraf memleketlere de şamil ol· 
mak tizere bir abloka ilan etmiş görUlUyor. Lehistanm mu_ 
kavcmetini kıran Almanyanın lngiltere ve Fransnya sulh " 
,.c mütareke teklif etmesi ihtimall vardır. Fakat bu tekli- ' 
fin Iınrbi durdurmayacağı lngllterenin bUtUn bitaraf mem-

GARP HUDUDUNDA ,. lcketlere de şamil bir abloka ilan etmesinden anlaşılıyor 

L,.~···································••V••·····-' 

\imanlar birçok köyleri 
terk ve tahrip ettiler 

Avrupada harp vaziyeti 

Şarkta meydan muharebes 
nasıl neticelenecek? 

Zigf rit hattı önünde kanlı 
muharebeler devam ediyor 

Rusya ve İtalyanın vaziyetlerinde 
bir değişiklik olacak mı? 

Paris, 16 (A.A.) - Erkanı -
harbiyenin tebliği: ........... '""' 111111111

"
11
'"'"

111111111111
' 

Gece, cephenin muhtelif nok. i Gazetemizi!l okuyucu· ı 
talnrmda faaliyet görülmüştür. i 
Düşman. en ziyade Saarbruc - i larına bir hediyesi 
kenin cenubunda topçu faaliye- i K k • 
ti göstermiştir. Mosellein şar - f: Q a 1 n i 
kında kıtaatımız, birçok nok - j 
talarda ilerlemişlerdir. Vadinin ıi İsmiyle neşrettiği. 
cenup mm takasında Sic<lde düş • f k l" d h 
man kuvveti mukabil taarruz - mız ev a a e eye-
ları muvaffakıyetle piiskürtül - ı· canlı ve alakabahş ro· 
miiştür. b .. k 

Paris, 16 (A.A.) - 16 evlül ji manımızın ugune a· 
akşam tarihli Fransız tebliği: 1 dar çıkmış kısımlarını J 

Cephenin heyeti umum iyesi - ı bir forma halinde: 1 ı 
ae iki taraf topçusu şiddetli fa. Yarın ı. 
aliyette bulunmuştur. Düşman, 1 
karşımızda kıtalnrını durma - ! i i 
dnn takviye etmektedir. Birçok i 1 Okuyucularımıza tak.

1
1 

noktalarda düşman, gcrilerken, j dim ediyoruz. Eşine 

ği henüz belli değildir. Dünya ı az rastlanır bir mahi-
1 hadiselerinin yarın alacağı istika~ 1 yette bulunan romanı-

met bu noktanın anlaşılmasına 1 1 
bağlıdır. Acaba şimdiye kadar in- mızı şimdiye kadar İ 
giltere ve Fransa tarafından gc.rp , okumamış olan kari· • 'I 
cephesinde olduğu gibi <!enizler· ı 1 • • b l tf 
de dahi esaslı bir hareket görül- erımız u suret e ta· 
memesi b~ d~vletlerin bazı müla- kip etmek fırsatını i 
hazalarla ıhtıyatlı hareket etme-- I f hn lııo r'-l ld"' rdır ! 
ğe lüzum gÖrltlelerindeASI~rbs ! '""""""'""""'""'"'""";,,.,.,,.,.• 

bnzı köylerini terk ve tahrip ey 
lem iştir. 

Paris, 16 (A.A.) - Almanlar 
tarafından tatbik edilen muka
bil taarruz usulü, Fransızların 
Sigfrid hattında yaptıkları taz
yikin gittikçe tehlikeli bir sc _ 
kil aldığını göstermektedir. Ha
vns ajansı tarafından neşredi -
len yarı resmi bir notada Al -
manların Fransız ileri hareketi ı 
ni durdurmak için Fransız or _ j 
dusunun g-erilerini top ateşi al- · 
tına almakla iktifa ctmedikieri 1 
ni ve Fransızları işgal ettikleri ı 
mevzilerden tardetmck maksa
dile miitcmadiven mukabil ta - 1 
arruzlarda bulundukları kcıydC". 1 
dilmektcdir. İ 

ARTIK JRl ORDU 
B1R1BIR1NE GİRDİ 

Paris, 16 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 1 

(Devamı 5 incide) i .J -o~l.;ı~ , 
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1 Politika: 

• 

Politik meseleler 
Her yerde bcrkesı meşgul eden tek mesele askerliğe 

ve dünya politıkasına dair ıstidlallerdir. !\1ahalle kahve
lerinden, gazete sutunlarına, ilim kürsülerinden salon 
köşelerine kadar ınsanları bütün fikir ve asabile saran 
mesele zekaları yenı hiıkümlcr doğurmaya icbar ediyor. 
Öyle ki, dünyanın bUyük meydan harpleri büyük ovalar. 
da, yahut nehir kenarlarında büyük kale duvarları ö
nünde değil, insanların ruhunda, insanların kafasında 
oluyor. Büyük siyasi kornbinezon.lar, ittifaklar, dostluk· 
lar, düşmanlıklar herkesin istidlalı kudretine göre yeni 
bir dünya haritası vUcudc getiriyor. Hadiseler karşısın
da. kahveden salona, salondan gazete sütununa kadar 
herkes kendi aklının zaferini bekliyor. 

Olmu.5 bazı şeylerı yanyana getirerek, olacak şey 
hakkında hUküm vermek için bir sürü esaslı malümata 
ihtiyaç vardır. Bilhassa siyasi münasebetler ilzerinde 
mütalaa yUrütmek icin sadece arzu, yahut nefret kafi 
bir sebep değildir. Bilakis sevgi veya nefret insanı şa
şırtır, yanlış istidlallerde bulunmasıP.a sebep olur. 

Politik meselelerde "insan fanidir" Ahmet de in
sandır, "binaenaleyh Ahmet de fanidir'' hükmüne benzer 
bir hükme varmak için insanın bilmesi tazımgelen bir 
sim.i bılgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgiler bulunmadık~a va
rılacak neticeler daiına hatalıdır. Bir devletin bir dev
letle olan münasebeti, yahut dünya üzerindeki hareket. 
leri hakkında bir fikir elde etmek için yapılacak ilk iş 
mevzubahs olan memleketin coğrafya vaziyeti hakkında 
esaslı bır malümat sahıbi olmalıdır. Hudutlaruun etra
fmda bulwıan milletlerin bu millet hakkındaki düşünce
leri de maltun olmalıdır. 

Bu hudutlar içinde bulunan bir memleketin coğrafi 
şartları komşularına askerlik, iktısat, kültür bakı. 

mındn.n ne gibi tesirler yapıyor. Bunu bilmelidir. Kom
şularınm. tabii inkişaf seyri il7.erinde bir mnni midir, de
ğil midir? Mama ise bu manianın tabii hudutları var 
mıdır, yok mudur? Hudutların nehirler veya dağlar ol
duğuna göre, bir devletin vaziyeti hakkında daha sarih 
fikirler elde etmek mümkündür. 

Diğer ta.raftan bu devletin iktısadi faaliyeti ne mer. 
kezdedir. Ham madde var mıdır, gıda maddesi bol mu
dur? KomşuJarile bu bakımdan ne gibi münasebetler i
dame ediyor, dahilde makineleşme yüzünden ne gibi ha
diseler zuhur ediyor, kültür seviyesi nedir? Bu kültürün 
diğer milletler ür.erinde ne gibi tesirleri vardır. Fiili a.q_ 
kerl kuvveti ne kadardır? Bu kuvvetlerin teknik ve ruhi 
kabiliyeti nedir? Devletin iktısadi bünyeye dayanan ma
li şartları ne haldedir? DUnvn ile ne suretle mali müna
sebetler tesis edebılir?. 

Karşıya getirilen devletlcrJn nUfus nisbetleri, ve 
her camianın hayat telakkisi, dünyayı anlayı.ş tarzı hak
kında. bir fikir sahibi olmadan takribi bile olsa bir istid
lal yapmaya imkan kalmaz. O halde ?.ekiiyı aktucl poli
tik meseleler hakkında. işlebnek için bir sürü bilgiye 
~htiyaç vardır. Bu bilgiye sahip olduktan sonra isabetli 
istidlallerde bulunmak milmkün olabilir, bunun harpte 
siyasi saflıasmı takip iç.in kafaların bir metoda ihtiyacı 
vardır. 

Sadri ER'T'Elrl 
1 t '111,: ... • • • ; • .. • 

İzmirde ihtikarla müca
dele ediliyor 

Evvelki geceki 
zelzele 

• 
İzmir, 16 {A.A.) - 1htikirla 

mucadele kr•misyonu dün bele.eli. 
yede topianmıştır. Komisyonun 
teşekkilluncen tonr:ı. muhtelif 
tüccar ve esnafın fazla fiyatla sa
tı§ yaptıkları hakkında vaki şika 
yetler, bu emafın ticari defter· 
leri ve mağazaları kontrol edil· 
mek sureliy!e tetkik edilmiştir. 
Tetk"kat r.c-ticesinde bazı esnaf 
ve tiiccann filhakika sebepsiz s • 
rette bir miktar fiyatı yükselt
tikleri görülerek, bunların teczi
yesi cihetine gidilmiştir. Emni
yet, belediye ve ticaret müdüri
yeti memurları şehir içinde dola
şarak fiyatları mürakabeye de
vam etmektedir. 

Evvelki gece şehrimizde saat 
1 i 16 dakika 56 saniye geçe şid
detlice bir zelzele kaydedilmi tir. 
Şehrimizden de kuvvetli olarak 
hissedilen bu zelzelenin merhz 
üstü rasadhaneden 13 7 kilome'. 
re mesafede tahmin edilmektedir. 

iki gün içinde yüzden fazla 
toptancı ve perakende satış ya
pan muhtelif mağaza ve ticaret
llaneler kontrol edilmiştir. Bu 
kontrol tüccar ve esnafımızın u· 
mumiyet itibariyle çok ayam 
memnuniyet şekilde dürüst hare. 
ket ettiklerini göstermiştir. 

Asıl merkezin, satha 20 kilo
metre yakın bulunduğu görüldü
ğünden rnerkez üstü mıntakasın
da tahribat yapmış olınası muh
temeldir. 3.43 de ve 4.21 de üç 
tane daha zelzele kaydedilmi!!tir. 
B~nlar, nisbeten hafif geçmiştir. 

--0--

İzmir Fuarını ziyaret 
edenler 

İzmir. 16 (A.A.) - Fuarı zi
yaret edenlerin sayısı dün akşa
ma kadar 499.141 kişiye varmı -
tır. 

Sulh ümitleri 
azahyar mu 1 

Güzel Sanatlar 
Akademisinde 

Bazı talebeler 
yurtsuz kaldı 

On beş gün kadar evvel Beya
zıtta talebe yurdu kapandı: 50 
ye ya.km kız talebe açıkta kal· 
dı. Şimdi de haber aldığımıza 
göre, baı.r sebepler dolayısilc. 
Gilul Sanatlar Akademisi kü -
çük bir yurtta barındırdığı on 
kadar talebeyi buradan çıkar -
mış. 

Matbaamıza gelen talebeler, 
bize vaziyetlerinden şikayette 
bulundular. Bu talebelerin aile
lerinden ellerine gecen para ile 
geçinmelerine imkan olmadığı 
tabiidir. Şinıdi, bir de yatacak 
yer aramak zaruretinde kalma
ları onları şüphesiz ki daha 
müşkül ve içinden cıkılmaz bir 
vazivete sokmuş bulunuyor. Gü 
?-el Sanatlar Akademisine yu -
karda da söylediiimiz gibi ta -
!ebelerin oturduğu bina belki 
lazım olabilir, fakat mektebin 
enerjik direktöründen bu talebe 
ye küçük bile olsa yine bir yurd 
bularak onlan açrkta bırakma
masını temenni ederiz. 

Vapur tarifeleri 
Adalar ve Yalova hat
tında ba:.:ı değişiklikler 

yapıldı 

Denizyollan İdaresı Adalar, 
Anadolu iskeleleri ile Yalova. 
Kadıköy ve Haydarpaşa hattı
nın sonbahar tarifelerini tama
men hazırlamıştır. Yeni tarife -
de vaz tarüooine göre, birçok 
değişiklikler vardır. Köprü ile 
Yalo\·a ara.smda her gün yapı -
lan karşılıklı Uç vapur seferi i
kiye indirilmektedir. 
La~vedilcn oostalar köprü -

den 13.30 ve Yalovadan 13.10 
da yapılan seferlerdir. 

Akşamlarr Yalovadan köprü
ye .k'ılkan vapurlar da 40 da -
kika evvele alınmıştır. 

Pa?.ar sabahları köprüden Ya 
lovaya yapılan iki sefer bire in 
dirilmiş, yalnız 9.25 postasmm 
yapılması kararlaşmı§tır. 

Kadıköy - Haydarpaşa hat -
tmda hemen hiç değişiklik yok 
tur. Her ak~ köprüden Ada. -
lara yapılan direkt vapurlar kal 
dırılmamıştır. 

Anadolu ya.kası iskefoleriyle 
köprü arasında olan seferlerin 
yalnız akşam ve sabahları ya -
pilan postaları bırakılmUj, gü
nün diğer saatlerinde olanlar 
lağvedilmiştir. 

Yeni tarife çarşamba günü 
sabahından itibaren tatbika 
başlanacaktır. 

---<>---

Sus vapurunda bir ka
çakçı yakalandı 

Mudnnyadan limanrmıza ge
len dcnizyolları idaresinin Sus 
\'apurun<la bir kaçakçılık ol
muştur. 

Yolculardan Hamdi isminde 
birinin \'azlyetlnden şllphele
nen ~timrUk muhafaza me. 
murları yolcunun ellerinde bu
lunan iki bavulda araştırma 
yapmışlar ve 1000 paketten 
fazla ve ::!6 kilo ı:;iklctinde ka
çak köyIU sigarası yakalamış
lardır. 

Bugün komisyon toplantısın
da bazı yurttaşlann ecza ve alel
umum ınüstahzaratı tıbbiye yü
zünden fiyat zammı yapıldığını 
ve bir lrtsım ecza ve ilaçların giz· 
lendiği hakkındaki şikayetleri de 
görüşülmüş ve bu hususta derhal 
tetkikata girişilmiştir. Halkın 
sağlığı {]zerinde ihtikar yapacak 
olanlar en ~ğır cezalara çarptır•. 
lacaklardır. 

Kopenhag, 16 (A.A.) - "Po. ---o--
litiken" gazetesinin Berlin mu - İstanbul _ Mersin 

-<>--
Kastamonide 

Kastamonu, 16 (A.A.) - Di:ın 
ticaret odasında vilayet mektun
çusunun reisliğinde alakalı dai
re müdürleri. ticaret odası bele
diye reisleri ve tüccarlardan ba
zılarının istirakiyle bir toplvıtı 
yapılarak ihtikara mani ot..,,al- =. 
çin alınacak tedbirler görü ül
müştür. 

f.nerrölde ya11"""n 
Bolu, 16 (A.A.) - Diin r;ece 

22.30 de çarsıda bir tuba'"•·c .. -. 
~azasında rıkan vanrrın b"r r-· 
devam etmiş ve biri ecza1·a.,e ol
mak üzere beş mavaza .... - m·ı=•·r. 
Zarar miktan tesbit c~=tel!' .. _;~
tir. Eczahane ile vancun r·'·~n 
mağazadan maadası igortasız

dır. 

habiri Vartes, yakın bir sulh ü-
midinin pek azaldığını bildir • hattı 
mektcdir. Almanlar, kuvvetleri AlAkadnrlar Jstanlıuldan iz. 
ni ~rp cephesine yığabilmek mire kadar Akdenl7. ı:;cferlerl
için Polonya ısini bir an evvel ne mUsnade ettikten sonra. 
halletmek istcmekted\rler. Bu şimdi de lstıınhnl )fer in 
cephede cok uğrasmak mecbu - hattrnı acınnk 111"re •ptklklrrr 
riyetinde kalacaklnrmı~ bütün bPşlıımışlnr<hr. Yaloncln bu hu 
kıs mukavemet etmek Iazımael-ı s•ısta karar ,·crilec•rlttir. 
diğini \'C asıl muharebelerin ilk- -o---

baharda başhyaca~mı itiraf et- Al .
1 

l . ,. 
mektedirler. manya ı e c an tıcar 
Kıs esasen ,·a:tin:-ti nazik o. müna~('batımız 

lnn Alman milleti i~ln retin bir Alma~yn · ilP. arıımızdnl·i 
imtihnn devresi olaC'nktır. klirlng anlaşması ff'she<lllml~ 

--·-- f!l.kat Tlirk - Alınan traı·ct 
İtalyanın Yugoslavya ~nlaşması merlrette hırnlcıl- ı 

ve Yunanistana mıştır. 
'NC'nret aıı ln~mrıHna ;:ı'rı> 

miiracaatı 
Bükrcş, (Hususi) - Cenevre 

radyo•n ntın verdiği bir habere 
göre ital• a hükumeti Yugoslavya 
ve Yunın hilkıimctleri nezdinde 
tescbbiiı;atta bulunarak Balkar. 
larcla .. ulhun muhafazası hakkm
~a h~ .. ı dileklerde bulunmuştur. 

R·• ,•:ıeklerln ftlilhiyeti malum <le· 
ğild:r. 

Alman eşynlan gümrlll·lc>rl 
mlzde ftznmt tenzllAtlı tarifryf' 
tAbi tutulmnkln<lır. 

Altıkadnrlar bu tenıiltltırı 
aramızda ti<'aret ırnlaAnın~ı bw 
lunan di~er memlcketlPriıı 
mallarına da tc miline karar 
vermi!'lerdiı·. Bu karıır clfln 
gUmrliklere bir tamimle bildi 
rtımtşlfr. 

Yeni imtihan tali
matnamesi hazır 

Devlet ortaokul ve olgunluk imtihanı ile 
kanaat notu şeklinı neşrediyoruz 

~Iaarif Şurasının talimatna· 
meler üzerinde yaptığı değ'işme 
ler tesbit edilerek alakadarlara 
bildirmiştir. 

h\zınıdır. Dört dersten beştl'!n 

az numara alan talebe sınıfto 
kalır. 

JJEYU~T OH'I' \4>H'.U1. 
lMTlHı\~I 

Bir Alman 
tayyaresi 

Sovyet toprakları üze
rinde uçarken indirildi 

~loskova, 16 (A.A. > - 15 
eylUJ tarihinde Ukranyarta O • 
lcvsk u~rinde bir tayyare gö -
rUlmüştUr. Sovyet kıtaat nın 
mitmlvöz ateşi altında Lu$tir:o 
kiiyJ civarına lnmeP-e mecbur 
olan bu tayyarenin iki motörfü 
bir Alman bombardınıan tav -
ya resi oldu"hl an 'a~1lm• t•ı. 

Tav •are tıJtulm11 cı ve IJ<>c.- ki -
şiden' mürekken olan mürette -
batı Kief'e nal;1edilmkl;r 

Bwılardan ders saatleri tali
matnamesini dünkü sayımızda 
vermiştik. Bugün de yeni imti • 
han talimatnamesini verivoruz. 

Yeni imtihan talimatnameı:ıı 
orta okul ve lisenin 1 inci ve 2 
inci smıflannda öğretmenin ka. 
nan.tine pek mühim bir y('r ver· 
miştir. Bwıdan maksat talebe -
nin valnız imtihan :zamanların
da değil, yıl içinde çahşmıılarr. 
na imkan vermektir. 

Bu imtihana rr.smi H~ h11ııu 
ı;i Tllrk orta okullarının ilçUn 
('ti sınıflarında bulunan tale 
beler kabul edillt. 

Bu talebelerin nldıklnrt l\n. 
naat notlarının en az be<; oı. 
nıa~ı gerektir. 

1 :<ayzgrın 

Kannnt notlarının ehemmi· 
yeti talebeye sık sık anlatıla· 

caktır. Devlet lmtlhnnmda ta· 
lebeuin ynlntz bllgisini değil, 
aynı znmnnda fikri terhiyosl 
yoklanacakttr. I,ise umumt bir 
klilttir veren mUcssese oldu. 
ğundan ren koluna devam e· 
den edebiyat kolundan: edebi
yat koluna. devam edenler de 
fen kolunda okunan dersler
den malfımattar olmaları için 
o derslerin im ti han la.rı da ilA.. 
ve edilmiştir. 

Talebenin tlıbi olacağı imti
han şekilleri şunlardır: 

BUtUnleme ve engel lnıti
hnnlıırı, devlet orta okul lnıtt. 
hanı. lise bitirme imUhnnı. 
devlet olgunluk lmtlhan1. 

!m tihnnda kopya :rnıı1111 ta. 
lehe o dersten sıfır alır. Bu ha
reket tekerrllr ettiği takdirde 
bUtUn derslerden nıunıffnk ol· 
ınamış sayılrr. 

Yazılı imtlhanlann kftğıtla
rı ~lanrif Vekilliği tnrntınunn 
alA.kadarlara. imtihan zama. 
mnda gönderılecektir. lmti
hnnlar en az bir mUmayylzle o
lacaktır. Devlet fmtihanlann~ 
da bulunacak mümeyyizler 
Maarif Vekilliği tarafından 
tayin edilerek alAkadarlara 
bildtrllecektlr. 

Sözlü imtihanlarda talebeye 
en az on dakika dllşllnme im. 
kl\.nı verllecektir. Tnm numara 
10 dur. 

KANAAT ~OTfo\RI 
Ders yılı Uç kannnt devresi· 

ne nyrılncaktır: 
A) Birinci dene, ders yılı 

başından 10 BlrinclkCı.nuna ka
dar. 

D) İkinci devre, 11 fkinct
kAnundnn 10 Marta kadar. 

C) UçUncU devre, 11 MnrL 
tnn ders yılı sonuna kadar. 

Kanaat notlarında talebe· 
nin ders hazırlama ve mlizake· 
relere karşılık olarak aldığı 
notlar ayrı gösterilir. 

Kanaat notları orla okul la
rm birinci ve ikinci smıClarınn 
aittir. Her dersin notu Uç de'·
rede alınan notlarla toplana· 
rak taksim edilir. Bu taksim. 
de en az beş numara düşmesi 

Devlet orta okul imtıhnnla. 
rı iki bölümde ynpıla<'nktır. 

A) Elcarn hntilııı.nlnrı. 

B) SözlU imtihanlar. 
Dersler kesildikten sonrn 

Vekilllıiiıı tcsblt ettifri yerı~rde 
Uç dersten eleme imtihanı yo.· 
pıltr. nu ne dersten :.-apılao 

lmtihaııda b o~ten az numara 
almıyan talebe elemede mu,af 
fak olnpış s::ıyılır. E!Pmede 
girmediği der!>lercll'n sözlit im
tihana girer. TnlC'be imtihana 
girmeğe başladıkları dersten 
itibaren Uç dıwrc içinde btitiln 
derslerin ımtihanlaı·ım ver. 
mek mecburiyctlndedlr. SöılU 
imtihana tedrici suretle girebL 
lirler. Sttılti imtihanlar son sı
nır derslerinde yapılır. :\Iuva.f
fak olanlara diploma verilir. 
u~m BtTH\:\IIı; L'ITIHAXI 
LlRe bitirme imtihanı sözll\. 

dUr. Ynlnr~ son sınıfta okulu. 
lan derslerden yapılır. Bir ta
lebonln sözlU imtihanı 30 daki· 
kadan fazla süremez. Lise bl
U rmo imtihanında mu\'affnk 
olabHmck tçtn en az her ders. 
ten lıoş numara almak gerek· 
tir. 

nı;YLET OLOUNI,UK 
fMTlHA.Nl 

Yl!ksek tabsılin aradığı de
ğer Ye kabillyellerdekl UUSÜ'İ'· 
lnrr seçmek makaadiyle llso bL 
tlrme imtihanlarını başarmış 
olanlar bu lmtfhana kabul e
dlllrler. Üniversite ve yUksek 
okullara girmek IAtlyenlerin 
bir !rutihanda muvaffak olma
ları şarttır. İmtihanın yerleri 
,.e gllnleri VekA.let tarafındnn 
tesbit edilerek nl~kndarlarn 
bildi rilecckti r. t m tih anların 
sorgu !arı Maarif Vekilliği ta
rafından gönderilecektir. 

llf'r koldAn gircmler Türkçe 
kompozisyondan birer imtihan 
geçirmek mecburlyetındedlr. 
ler. Bundan başka l<Jdehiyat 
okulundan sircınl"r: Edebiyat, 
felsefe gurupundan başka tıb· 
biye ve metametlk gurupun
rlnn. fen kolundan ~irenler: 
.F'izik Yeya tabiiye gurupundan 
felsefe gurupundan ve meta
matik gurupundan imtihan gc. 
çircceklerdlr. lmtihanlar bir 
gtın ara ile öğleden evvelleri 
yapılır. Olgunlukta. en az nl.t.ı 

numara almak şarttır. 

Yeni tedrisat şekı; 
18 saatten az ders veren öğretmenler 

Bu miktarı tama :ıılıyac.J k lar 
Lise \"C orta okullarda bu J ve! ders okutan orrretmenin hıı' 1 

ders -ılı ba~ınd:ı.n ıtibaren ka • tada ü~ saat de öğleden sonr· 
bul edilecek tedrisat ~kli ve ta- ki müzakerelerde nohet bekle 
limatnamenin tatbik iı:ıini ~ö - meoi kararlaottnlmıı:ıtır. 
rüşmek ü?.ere lise ve orta okul 18 stıatt"n v ıfors ok•ıtan Ö' 
direktörleri dün :\laarif Müdür retmenler bu miktan fü'!ledeı 
lU~nde bir tonlantı vapmışlar_ sonraki miir.akerelerle doldura -
dtr. Bu toplantıda ö~leden ev - rak iicret almıvacaklardrr. 18 

sı:ııtt ders okutan ö"r<'tmenler 

' 

1 ö.ı,!l{'den ~onra m<'oıtil"rina mu 
Pazar Pazartesı 1 kabil til'rC't alaca klıırdır. 

f 7 Evlul J 8 EvluJ ı Rıından haskn okullarm han 
gil<'rinin D ve B tıi~beti evkn• 

!j 'iaban , '-aban C'Cb.!Plin.e unre dprs V803C'~;;. 
f'TnJf \"e tsılpbf- miktarlıl'rı ii?.(': • 

hıırn a.; bım ıs..; ' rinde f!'Önicrnfüılernir. T\'ltf ka 
------ -, 1 rar salı rri:nü verilerıı'rtir. 

JVakitlcr ~ __:_ ~ ::_ ÖO.retmenlik 

( •llOC 

Ôfle 
lıdııd 
.& .. lll'I 

Yauı 

lm~ıı\: 

I~ c 1 

il'> :~ 

18 1 
I~ l'ı 

·, 
4 11 lı8 

1 1 i'.ı ~ · 
ıtı Ri ı.ı 21 
I" H 12 ()(• 

<>' t9 4A ı !l'2 
15 ı ıs • 11 

imtH 'nı 
İlk okul fü?retmenleri ar;!o, .. 

da acılan orta okul öğretmenfü· 
imtihanı önUmUzdeki pa~art.e~i 
giinii Arıhrarl:t wıntlar.aktır. 

İ<ıt.8.nbul ö~~tmenleri <liir 
).. nkarayn hareket etmi terdir. 
Bir kısmı da bugün ~idecektir. 

En te11likeli harp m·nta
knlarına gönderi

liyorlar 
Amesterdam, 16 (J\ .A.) -
E.c;kl Kaiser'in ikamet ettiği 

Doorn şehrinden bildirildiğine 
göre. sabık hükiimdarm yeğen .. 
lc.rind~n iki Prusya prensi Po -
lonya cephe.sinin en tehlikeli 
noktal::ırın:ı. ~önder!lmişlerdir. 
Kais rin diğer bir yeğeni de 
l\lareşal Göringin kuınandası 
altında bulunan hava kuvvetle
ri erkaruharbiye heyeti emrine 
verilmiştir. 

Lindherg Amerikanın 
harbe karışmaması 

lehinde 
Var-ington, l G < A.A.)-Lind

tıerg, btıtlin Amerika.da radyo 
ilP. neşredilen bir nutukta Amc 
rllcen milletinden Avrupn. har· 
bine sllrUklenmemesl ve bu· 
nun için esllha Uzerlne konul
makta olan amhargrıyu kaldır
mamasmr istemiştir. 

Mumaileyh, bu nutkunda de· 
mlştir ki: 
"Amerikanın vazifesi, ihU

IAtn mUdahalô etmemek, belki 
Amerika kıt.asrnda garp mede· 
niyetini muhafaza etmektir. 

Londberı; ilA.,·c etmiştir: 
Amerika askerlerıni Anu .. 

pa topraklarında ~arpışmağa 

göndermek cinnettir., 

Eski Amerika Reiai· 
cumhurunun teklifi 
Nevyork, 16 (A.A.) - Her -

bert Hoover, bütün bitaraf meni 
leketıerde bir komisyon ihdas1 
teklifinde bulunmu tur. Bu ko .. 
misyonlar, sivıl ahaliyi mütees
sir eden askeri harekatı müşa • 
hede etmek ve bu husus hakkın 
da rapor vermek vazifesile mü-
kellef olnr.a.ktır. · 
Hoover, bu komisyonun harbi 
insnnil~tirmeğe mednr olacağı
m tahmin etmektedir. 

__.. 
Kiyelden dönmiyen 
İngiliz tayyarecileri 
l..ondra. 16 ( A.A.) - lstih • 

barat nezareti bildiriyor: 
4 eylülde füel üzerıne yapı • 

lan akına iştirak eden IngiliJ; 
filosu zabitlerinden pilot l.1. fi. 
J<;dvard ile çavuş Book ve mil -
r'ttebattan bir kişi resmen ka· 
yıp ~österflmektedir. 

Matbuat cemiyeti Zecsendeld 
lf"'!q'l r~ ·vo .. 1ın°Pn bu raba 1 tc 
·anntmı nr"·rctti~i tay"'" tcc"'I'. 

rin bu li<: kişi olduğ'unu bildir • 
m kl"'dir. 

-...--
Rom-myar1 a miltcha.s

s~alar s "lah alt;n:ı 
r, rrırıldı 

LOndra. 1 G (A.A.) - Reuter" 
in muhtı.blri bllditiyor: 

Çok iyi menbadan öğtenlldl· 
*:ine ~öre. Romanyada mute· 
hnflsı~Jnr silüh nltına çağırıl
m ı<ıtır. 

DUtlln 1101.arctıcr ve nıues· 

!'ll"BC"ler. l~f"ndllcwine eltem mt• 
murlnrın listNılnl tanzim et
mek emrrnl alını !ardır. 

_,__ 
İki bitaraf devletin 
müşterek kararı 

Buenos - Aires. 16 (A.A.) -
Arjıı.ntin hükumeti tebliğ edı • 
yor: 

Arjantin. Brezilva ve Urugıl 
a\· t'ilolan bitaranık ka.idelıeri11~ 
ihl~l te~ebbU!!lerine mani oırn• 
iç.in mü.şt~reken harekete ge~ 
ccklcrdir. 
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Avrupada harp 
vazi1Jeli 

16 Eylul 1939 

Roma~y~nın b!tarafl.ığını muha- ~örop dnş0ndok~ 
faza ıçın yenı tedbırler alındı i~asfa bir yurtda-

Avrupada, Polonya - Almanya harbinin tafsilatı aşağıda o
kunacağı gıbi, bır neticeye doğru yaklaşmak istidadını göster
me!'i, siyasi sahada da tesirini göstermiştir. Sovyet Rusya, garp
ta tamamile serbest olmak için, şarkta Japonya ile derhal bir 
mütareke akdetmiştir. Bunu Rusya ile Japonya arasında bir ade
mi tecavüz paktı takip edeceğinden bahsolunmaktadır. Polonya 
ordu.sunun tamamen imhası halinde, Almanya ile aralarınıdaki 
gizli anlaşmaya göre Sovyet Rusyamn Polonyanm beyaz Ruslar
la ve Ukranyalılarla meskCın şark kısımlarını işgal etmek üzere 
harekete geçeceği zannolun.maktadır. Bu işgal, Rusyanın Al
ınanlar tarafında, Polonya, lngiltere ve Fransa aleyhine harbe 
girmesi şeklinde telakki olunmıyacaktır. Rusya, demokrasiler 
cephesinden ayrılmanın ve Rus - Alman ademi tecavüz paktının 
neticelerıni, bir harbe girmeden toplamak vaziyetindedir. Bu
>ıun~ br:rrııer, Polmıyanm kati nıukadderatmın .Qarptaki rmıha· 
re".Jclcri:: neticesine bağlı olduğıt unutulmamalıdır. Yalnız Polon
yanın değil, Çekoslovakyanın da akıbeti, garbda cereyan edecek 
ınuharebelere tabidir. 

Galiçyahların Romanyaya girmeleri menolundu şın çektikleri! 

1914 - 1918 cihan harbınde de bUtUn Belçika, Romanya. 
Sırbistan topraklarının ilhak orduları tarafından tamamile işgal 
edilmiş olduğu gözönünde tutulmalıdır. 

1918 d~ Alman ordularının garb cephesinde mağlup olmala
l'J bUtün bu devletlerin Almanlar tarafından bo§altılmruıile ve bu 
nı.illctlerin tekrar istiklallerine kavuşmalarile n.eticelenmi~tir. 

Polonya - Alman harbinin aldığı son vaziyet İtalyanın vazi
yetinde ihtimal ki bir değişiklik yapmıyacaktır. İtalya, garbda 
::nuharebelerin inkişafını bekliyecek Ye vaziyetini arada mevcut 
ittifaka rağmen Almanların muvaffakıyet veyahut ademi mu
vaffakıyetlerine göre uyduracaktır. Çünkil, d.ostluklara uc itti
faklara kt.ırar verdiren ancak kınıvct ve muharebe meııdrmlarında 
İi.a::a.mlmı zaferlerdir. · 

Şarkta, bir haftadanberi fasılasız devam etmekte olan mey
dan mt~harebesi sonuna yaklaşmaktadır. 

Muharebe henüz neticelenmemiştir. BUtün cephede şiddetle 
clevam etmektedir. Polonya, mukavemeti henüz kırılmamış ve Po. 
lonya orduları imha edilememiştir. Bunula b~raber. Po7omJ<ılılar 
Vfatül ve Smı boylarında Alnıanl.arı dıırdurma.ila muvaffak ola-
>uımı-§lardır. Bu yüzden Polonya orduları Bog ile Vistül arasında 
çevrilmek tehlikesi karşısındadırlar. Netice gecikecektir. Polon
yanın büyük müşkülatla boğuşmakta olduğu teessürle kaydolu
nacak bir hakikattir. 

Alman ve Polonya erkan.ıharbıyelerinin son tebliğlerine gö. 
re, Radom muvaffakıyetinden sonra Alman kuvvetleri orta Vis
t~~U birçok noktalardan geçerek bu nehrin şarkında Lublin mcv
kııııe ve Lukono - Kalusin hattına yenıden taarru7.a geçmişlerdir. 
Polonya crkanıharbiyesi de Lublin ve Lukono civarında şiddetli 
muharebeler cer_eyar: etme~te ol?uğunu bildiriyor. Diğer cihetten 
zırha kuvvetlerın hımayesınde ılerliyen motörlü Alman kuvvet. 
!eri cenupta, şark. istikametinde Lemberge doğru büyük bir do
laşma~an ~nra şımale teveccüh etmişlerdir. B u kuvvetlerin Lem-
~rg şımalınde Rana-Ruskaşdan sonra Zamosa vardığı bildiri. 
~ıy?r· Bu hareket, Polonya kuvvetlerinin Romanya ile her türlü 
ırtıb~tınr kesen ç?k müessir bir çevirme hareketidir. Şimalde 
ş_arkı Prusy~da~. ılerleyen Alman kuvvetleri de B ialistok şima-
1ınde Os.sovıe mustahkem mevkiini zaptetmişler ve Ostrov civa 
rında Pol~nya kuvvetleriııi mağlQp etmi§lerdir . Bu-mıntakada 

en ~arkt~k} Alman kuv:-~etıe:inin Brestlitovaska doğru ilerledik
J~rı her ıkı tarafın teblıglerıle anlaşılıyor. Bu çevirme hareketle
rı~e P<_>l?nya ordusu, Bug _ve Vistill arasındaki dar sahada çevril
mış gıbıdır. Ancak ŞJark ıstikametinde, Rusyaya doğru açık bir 
mıntaka kalmıştır. · 

Polonya~ılar bu tehlikeli vaziyette, en son Alman taarruzu
r;u durdurabılecekler mi? Bunun cevabnu yakın günlerin vekayi 
ıne b;rakmak zannederim ki daha muvafık olacaktır. 

-------------- T. B/Y/KL/OÖLU 

Şişli - Pera 
Dün gece yapılan müsabakada 

Heyecanlı bir maçtan sonra 
ikişer golle berabere kaldılar 
Şişli ve Pera, sabık gayri fede

reJerin bu ezeli iki rakibi dün ge
ce Taksim stadyomunu dolduran 
binlerce seyirci önünde gece fut
bol müsabakalarınm sonuncu kar 
§ılaşmalarmı yaptılar. 

Çok heyecanlı olan ve zaman, 
Ziman ta.rdtarlarmı coşturan dün 
kü maça takrmlar şu Şekilleriyle 
tıkt.lar: 

vam etti ve ilk kırk beş dak'k 
tarafların birer gollük berab 

1 ı~' -· .1 er ı
gı ı e sona erdi. 

İkinci devre 
İkinci kısma Şişlililer büyük 

bir enerji ile başladılar ve ilk 
be~ dakikada Pera kalesine adr. 
makıllı tehlikeli oldular. Fakat 
muhakkak bir gol daha kaçtı. 

Bükreş. 16 (A.A.) - Başveka- ı rr.esi melhuz olan çocuklar ve ya
Je~ a?ağıdaki resmi tebliği neşret- ralılar iskan olunacaktır. Hudu
mıştır: . du geçecek kıtaat veya herhangi 

Bukovınya hududundaki had'. lıir askeri teşekkül silahlarından 
seter dolayısiyle hükumet, Ro- tecrit edilecek ve muhasematın 
manyanın bitaraflığını muhafaza sonuna kadar kampa konulacal·. 
için yeni tedbirler almıştır. tır. Siyasi mevkiler isgal etmiş 

Bu düşünce ile memlekete gel- ~ 

olan zevat kendilerine gösterile
cek mahallerde oturacaklar ve 
her türlü siyasi faaliyetten içt~
nap eyleyeceklerdir. 

Hususi eşhasın ve bilhassa Ga
liçyahlann Romanyaya girmesi 
menolunacaktır. 

Berlindeki İtalya 
sefiri sulh için 

>J 

ugraşıyor 
Bazel, (Hususi) - Baz.eler j 

Bir Belçika vapuru 
torpillenerek batırıldı 

Nahrihten gazetesinin ya?.dığı .. Bı•r lngı~ ı,· ş · ı b• · ı b" bal k 
na göre, İtalyanın Beri in s~.firi Z 1 e f f e 1 r 1 Ç 1 
Atoliko çok mühim siyasi bir • • 

mesele hakkın~.a hükiimet~ne i. gemısı de Alman tahtelba-
zahat vermek uzere Berlındcn 

Romaya hareket etmiştir. h • ı " t f d t · ı ı d • 
Sefirin seyahati, sulh ümitle- ır erı ara ın an orpı en 1 

rinin henüz tamaroiyle kaybol -
madığına bir alamet addedili -
yor. Siyasi mahfeller bu seyalla 
te çok büyük siyasi ehemnıivct 
atfetmektedirler. -

Bir Leh tahtelbahiri 
1 

T allin Limanına 
iltica etti 

Tallin, 16 (A.A.) - "Orzel" 
ismindeki Leh tahtelbahiri -
nin ansızın 'J'allin limanına gir. 
mesi, burada büyük bir heye
can tevlid etmiştir. Son zaman
larda İngiliz tezgahlarında nişa 
edilmiş olan bu gemi iki hafta
dan beri açık denizde bulunmak. 
ta idi. "Or.zel"in mlirettebatı 
60 kişidir. . 

Tahtelbahirin kumandam ge~ 
mide mahrukat ve yiyecek kal
madığını ve mürettebattan bir 
kısn;ım.ın hastalandığını beyan 
etmıştır. Kumandan ile hasta 
efrad hastahaneye yatırılmış, 
diğerleri t evkif edilmistir 

Taıitelbahirin liman~ g~lme
şinin sebeplerini ara~tırmak ü • 
zere harbiye ve hariciye ncza -
r~tleri ~ususi bir komisyon teş
kıl etmışlerdir. 

Efganistan bitaraf 
kalıyor 

Kabil. 16 (A.A.) - Ef ganis -
tan, bugünkü A\Tupa anlaşmaz 
lığı karşısında bitaraflığını i -
lan etmir:.; ve bu karar Kabilde -
ki diplomatik heyetlere resmen 
bildirilmiştir. 

Yeni A tina sefirimiz 

Londra , 16 (A.A.) - Bir Al. 
man tahtelbahiri bir Belçika va
purunu torpilliyerek batırmıştır. 
Yunan bandıralı bir vapur sağ 
kalanlardan 49 kişiyi kurtararak 
en yakın limana götürmüştür. 
Kurtarma vapuru sağ kalanların 
diğer bir kısmını da kurtarmak 
üzere vaka mahaUine gönderil
miş ise de torpillenen vapur o za
mana kadar suların içinde kay
bolmuştur. 

Londra, 16 (A.A.) - Dün gr .. 
ce Manş denizinde batırılmış o
lan Belçikalı ticaret gemisinin 
adı Alex Van Opstal idi ve bu 
geminin mürettebatını kurtaran 
Yunan gemisinin adı da Atlanti
kos idi. Belçikalı geminin mü· 
rettebatrndan 6 kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Bunlar derhal has
tahanelere nakledilmişlerdir. 

Alex Van Opstal'in çarh9J2. 
nndan Ulfred Thorne, şu beya
natta bulunmuştur: 

- içimizden kimse, tahtelba
hiri görmedi. Müthiş bir infilak 
sesi duyduğum zaman makine 
dairesinde bulunuyordum: fnfi
laki müt akıp derhal zulmet i 
çinde kaldık. Gemide 7 yolcu 
vardı. Deniz sakindi. Tahlisiye 
sandallarını indirdik. Atlantikos 
vapuru bizi toplayıp aldı. Bu ge
minin kaptanı, Alman tahtelbahi
rini görmüş olduğunu söyledi. 
Bütün malımızı kaybettik. Alexi 
Van Opstal. Nevyorktan Anver
se dönüyordu. 

Louvan'h talebeden ve Alexi 

Bugünün meseleleri : 

yolcularından J oris de Clerck 
şöyle demiştir: 

- Gemi, torpillendiği zaman 
güvertede idim. Güverte, derhal 
parçalandı. Derhal indirilmiş olan 
tahlisiye sandallarında yer aldık. 
Hepimiz sükunetimizi ve soğuk
kanhğımızı muhafaza ettik. Ne 
dehşete kapıldık, ne de gemide 
panik ~ıktı. 

* * * 
Londra, 16 (A.A.) - "Fanad 

- Head" ismindeki İngiliz şilebi, 
bir Alman tahtelbahiri tarafından 
batırılmıştır. 5.200 ton hacmin
de olan bu şilep Ulster Steamship 
kumııanyasma ait idi. 
Diğer cihetten harbin başlan· 

gıcındanberi ilk defa olarak bir 
İngiliz balıkçı gemir.i batırılmış
tır. ''Davara' 'isminde 291 ton 
hacminde olan bu gemi Flcetvood 
limanına kayıtlı bulunmakta idi. 
Geminin patronu ile müretteba· 
tını teşkil eden 11 kişi denize bir 
sandal indirerek yarım saat ka
dar top at~i altında kaldıklan 
halde uzaklasmağa muvaffak ol· 
mu~a~ 'KtıTtulii'Mtt arkala
rından 35 kere topla ateş edildi
ğini beyan etmişler.dir. 

* * * 
Londra, 16 ( A.A.) - İstihba-

rat nezaretinin bildirdiğine göre, 
İngiliz · Amerikan Cheyenne Sar
nıç gemisi bir denizaltı tarafın
dan batırılmıştır . Geminin mü
rettebatı. İdabakke Norveç ge
misi tarafından kurtarılmıştır. 

Harplerde 
kadının rolü 

As.kere . alınanların lngillerede hava hücumundan korunma 
aılelerıne yardım teşkilatını kadınlar idare edivor 

Atina. 16 (A.A.) - Yeni 
Türkiye sefiri ile yeni Macaris
tan sefiri dün mutat merasim -
le hükümdara itimatnamelerini 
takdim etmişlerdir. -

b A~kara, 15 . (~ususi) - Bir Avrupa milletleri •c~nei c l'tleıı-ı <la lngilte rccıc knrulmttRtıır. 
_u~u aylık staJ gormek üzere si- beri harbe haz:rl:ınılı: narp te !ki ü ç vıl evvı>l usk~rlilt ve 

lah altına davet edilen yurttaş- .ııih<wet paUıul• 'harp teskil'"'tı z·ıvıf olan İngili z 
ŞiJli: Armenak - Dlastardi, 

İhsan - Maziyan, İbrahim, Ar
Şevir - Harraç, Yutar, Suldur, 
Mığırdıç, Dira.n. 

!arım ·1 1 · · · 1 · • · ' 1 '• " ' · ·-. ı~ın aı.e erının vazıyet erı 1.· ınnva l ' o ' .ı ıugilt.:re Ie r ''ok kısa bir miidtle t içinde 
Altıncı dakikadan sonra Pera- ve ıhtıyadarıyle mahalr ida e • 1 - ' · ' 1 "' 

• • • ~ 1 r a .. Ye :Fransaııın resnı c ı~ tutu5tuk_ ordularını h az ırla rken , s ivil 
h1arrn düzgün hücümleri görül- mırlerının yakından meşgul oima- · ı · 1 
dü. Kırmızı siyahlılar on beş da- la- ·c· aı · k 11 1. .1 lan bu r.arbc daha :angı ınil- hail{ ve çoc ukların korunması 

: z ~ .ın a a 1 ara ta ımat 7erı - 1 Jetlerin iştirflk 'dcceği hC'nliz bahs i iize rinde chı•mm iyct l c d ı.: r 
kika süren bu tazyikle-rine ra~- mıstır. . • • Y•ı li O ra' ·ıt \., 0 1 d 

b. B • .. nuı_ .uu HCh · c ı . . ... , ~·aıpl ınuş ar ı:-

L'fu~" ~a-tu&.r-iu tNnuc1e .. 
kudwıı. H•ı.Lll bır yurt&.af,. bir •· 
}inde heiuru ı ~·i-4İ, öt411k&acM ~ 
rasiyle bir ~~M>t:)'• citnüt-

Reçetecleki •· ~" ., ~~,..ı 
çıkması ihtimaliy&. ec:zacı: 

- Yok clemiı, yapamara:. 
~eğer ~vatlı halta di.ikki.na 

ıim>eden önce, aradıiı müıtah· 
zardan birkaç paketi camekinda 
görmüımüı. Belki unubnuılar-

j dtr, düıünceıiyle eczaalara: 
- Var, var, ben ıördüm. Nah, 

ıurada iıte! demit. Kıznutlar ve: 
- hterıek satar, iıte~k 

satmayız! c;e\ at•ına l"ler"'1iılw. 
Hasta, mafaallan sızlayarak en 

yakın telefona kOJinU•· Belediye· 
ye başvurmuı. 

- Biz, ancak ekmek ve sair•! 
işlerine karışınz. Bu ilaç meaele
ai, Sıhhiye Müdür iyetine mür .. 
c.aat edin. 

Nasihatini venniıler. 
Çaresiz; inleye inleye oraya 

gitmiı. Eczahaneye telefonla e· 
mir veı·mişler. Fakat bu sefer de 
ilacın ancak birini almak kabil ol
mu§. Halbuki bu i li.ç, sen halin
de yutulan cinstenmıı. Biçare a
dam, ıatıraptan kurtulamıyarak 
köıesine çekilmiş. 

Bu yurttaı kimdir? Bilmiyo
rmn. Fakat "yurttaı" tan <Mıha 
cana yakın aıina olur mu? Baıka 
ada ne lüzum var? Hayatnnızda 
seçtiğimiz .dostlann en eskisi ni· 
hayet yaıınuz kadardır. Fakat 
yurttaıla doğmadan akraba, dün
yaya gelmeden kardeıiz. Yerle 
gök arasında geçen her hadise, 
bize ortak duygular verir. Felake
te ortak, saadete ortağız. Beraber 
güler, birlikte ağlarız. Aramızda 
bir alın yazısı birliği vardır. 

Nasıl olur da bu eczacı, bütün 
bu haklar, vazifeler, borçlarla 
bel".lber kanun emirlerini de çii · 
neyebiJiyor? 

Hem ne için?.. Yarın piyasa 
yükselirse bet on para daha çok 
kazanmak için .•• 

Bu hadise karşısında çileden 
çıkmamak ve nefretle t itrermmek 
kabil midir ? 

thtikirın her türlüsü iğrenç; 
ama, böylesi cinayet kadar aiu 
görünüyor. Umarız ki bu eczaha
nenin sahibi, Türk vatanda,lıiı 
şerefini bir daha çiğnemeie cesa
ret edemeyecektir. 

HAKKI SOHA GEZGi N 

Sovyet lerin yeni 
Tokyo elçisi 

Moskova, 16 (A.A.) - Tass: 
Yükseş Sovyet meclisi Smeta

nini Sovyetler birliğinın Tokvo 
elçiliğine tayin etmiştir. 

- - -
Bulgaristanın 
bitaraflığı 

Sofya, 16 (A.A.) - Nazrrlar 
meclisi, dün akşamki toplantısu·. 
da, aşağıdaki bitaraflık deklaras
vonı.:nu yapmağa karar vermis
tir. 

''Htidus bulan enternasyonal 
vaziyet ve hadiselerin inkişafı 
~arşısında, Bulgaristaı•, sulh si
yasetini takip ederek, bitaraf ka
lacaktır." 

-0--

Romanyada ihtikarla 
müca dele Pera: Çafatino - Hristo, Ci

Velek-Çivviç, Maruli, Çaçi
Çoysar, Culafi, Mesineji, Tti
ıe, Todori. 

men ır türlü beraberliği lehler:. undan ?aşka .h~susı muesse- ha - riıklnn rfü!er ml!letlerıl e dc ı Or:ıdı>. tayy ıı. rc hüc um ların-
ne çeviremediler. ~eı:rdC: vazıfe :ıa~ı?ı olanlarır: n.- bılf'' n ı;icld E· t·:ır cıevnm l'tmck·i thn ko runııı n k teı; kilall arına Bükreş, 16 (A.A.) - Hükl:. 

Son satan sonra Pera takımı t~nı hız~etler~nı ıf~dan avdetl~- !nr!fr. 1 köpckltır hil e alınmıştır. Her met, fiyatlarda ihtikara karşı bir 

Hakem: Tarık Öze rengin idi. 

Perahların ba~lac:lığı oyun~a 
top Şişli muavin hattından geri 
doğru ve sağdan yapılan Şişli a
kınında Haracın ortasını sol iç 
kafa ile ilk dakikada Pera ağla
rına taktı. 

Jik anda bu ınağlubivetin Pe· 
talıların daha şuurlu çahbmaı:;ına 
Vesile olmustu. Nitt'kim iki daki
ka sonra sarı siyahlılar da hakim 
bir hücum sonunda Ttvenin pJ-) . 
le bir vuruşuyla beraberlik sa· 
Yılannr çıkardılar. tlc d;ıkika i
çinde yapılan bp karşıl ıklı golle· 
trıüsabakanrn hevecanmr arttır
tnıı oldu. 

Akm1ar karşılıklı oluvOl', fakat 
Sişli takrm• heraberkf~eka 
Şi§li takımı biraz !l:ıha ağır be
ııyordu. Bu arada M1nır-'lıc üst
liste ikt muhakkıık P'ol fırsatını. 
tGptt hftnn vere!'ek kavhetti. 

O yun bun dan sonra her an bi
raz daha süratten ve o nisbette 
de hcveeannıdan kaybederek de-

bilhassa sollariyle hücuma ~iriş· rın~e cskı_ ".a~ıf~lerıne tekrar gı- Umumi iıir ha,·~ ~n rı-caatlui ' şehir YC kasabanın icab cttiği kanun neıtretmişt i r. İhtikar ya
tilcr ve nitekim 18 inci dakikada rehılmele~~ ı.~ın ı~ari tedhi.rl.er a- h erkes lıildiğ i ha lde, 'Vatan ve takdlrıle bosaıtılması. çocukl a-

1 
panlar, çok şiddetli surette ceza

da sol acık oynavan Kaçinin sı- lın""ıtsr Buvuk Mıllet Meclısı ma- ı mt; nfant k~ygıı:', h er ı;:ı hada rın lıaşk:ı mnhfuz bir s em te landınlacaktır. 
yırma bir vuruşu Pera takımına h :ı '.:.ı;nde hakim bir arrn hafüı- ınilletlc ri milli mr 'nfaanın kuv nakli h:hı 111anlar h:wı rlanm ı ~-'============== 
ikinci golü kazandrrdı. d 1 d · ıa enı:: .. •Y• .. ' ~ tı rıdirilm esine seYke tmiştlr. tır. Korunma k a nı tcşkı cttmm 

Şişli on biri yine gayretle ça- D• sı f"r taraftan.o~rendıgın:e l!~· Yeni ve zııoderıı harpler eski işte bu plana uygun olnral>: m e rkc7.i ı...ondra.da olup , mem. 
lrşıyor ve bunun semeresini de r~ vıırdu...,,ı ., M~ ı'>tıhsal vazıvetı: haı. lcı c hcıızemiyor. Esklsi gi·I üç glindcnuf"ri iiç milyon çocu-1 Iek etiıı ıliğPr kısımhtrınd& 80(• 
devrenin 24 üncü dakika!>ında n•ıı en ufak bır sarsıntıya dahı bi yalnız hııdudtlard:ı tlüğüşüL ğıın ııakli iş i b aşlamıştır. Mek.lşııhesl ,·ardır. 
geriden Çiçoviçin verdiği kor. L1 i7r;ımıtTTJa '" "' trrrin maksadivl f' 1 nı !iy . '' · · i ccpı-" risl harp- te p çağında ve clahn kll çtik co., Bu teşkiUHn dahil lladırıtar:
neri Diran güzel çekti. Kale ö- ıı::ıi _ir in c:il ~h ıılhn~. ~~ınan. cift· j lcri c.Iah; şiddetlidir: Tuyyarele- cuklar. ıuuarnm ve mUre bbi;e. l~ günlük ku~sla.rla gaslan ı. . 
nünde Mığrrdrçrn yerinde bir pla - r;ı;rın :;ı rJ ;ı l::ı.rrnm s11rı • lmcsı v." l riıı moclernle~mes i , ~ tı ir·i:-.rdeki ıeriıı nez:ırcti altınc.ln e"v~Jre mızleme 11.oıelıyesl , ıebtrJenu 
se vuruşu takımları tekrar bera- c;;ıı...,,. ., , +,.,,,,n nlnn;ır ::ı ktır . 'Zı insanları, kadın , . ço<'uğu tehll· I hazırlanmış pJQ.n mucibince, bir, lem yapılacak ilk ya.rdtm a • ul 
berliğe iriştirmiş oldu. rmıt VrkalC"tİ tar:ırrrrl::ın bu hu· kcyc koydu. ı' gUnli.ik y~yi:> içece k ve çamaşır-' Jeri ö~retiliyor. 

Bu ikinci beraberlik oyunu tek- sıı st" h".~':l:ın:ın 1-.i~ lı' :ı nıın .~?~::- r VnrŞO\"nyı lJombartln.aan eden . Iarı lic llirlll{lC mu a yyen olnnj Aralarında t t<bllke d ll4 1ltU 
rar fevkalade- heyecanlr bir şek. ı.::ı c: rrıı ı,.. ı,., . ...,rt ' ·a 1< ııı rh 'Pnvı• 1• Alman tnyynrelcrinin Le h miL' mahnllc ı:;önderlllyor; ornda,çalncak ayn bölUkler • ard1r 
le sokmağa vesile oldu. Artık i· ·~ : ıı ~ t Mnr i:c:;.,,. t ::ı ı.- n :..., f' il r r ,.t· Je tinin kun·ei mAneviyesini li:ır.1 hazır olan e,·dc alılwnuyorlar. Düşman tayy&relerintn y a.kıD 
l:i t;ırafm da müteva:ı:in oyun ..,e tir. ınnk uğrunda snrfC'ltlğl gayret i Ullttin bn iş!Pr i idare e den Jn~I.! !aşmakta oldı.ğunu b a be.r n 
akınlar: taraftarla:-ı tarafrn<lan Rurnelihiserın gfö•'ı niinıletlir. l li z knclınlıır:ılı r. ı r en husuııt 5let1erl b• kad m la . 
rrüthiş tr.şcilcr~ s!bcı: olmakta F'aknt Lolılilcr , ~cnelcrtlen . i .F:rk<'k ce ııheık. hayada. dP-1 iılıı_re (!tmek~edlr. . 
idi. konP"resi be ri tayyurü ve gaz hlicumlarrn·, nizdc di\-;;ın a rıl:ı d öi; ll<1iirken tn- otomobil ıdare etmeni b h•· 

36 ncr dakikaJa çok 5ıkı bir Rıınıl"lihi"ıtr f~man Birliği U- dan lcorunınnk lıus usund:ı. sivili g i!a:r,..nin nılllt ;:Prı~inlik: ·u kıtdmlar ise yiyece k a;ad4'" 
Şif.li akınında Diran sağla vura- murı• ~~tinli i' inıien : teşkild.tı meydann grtlrınistl r. j ınlistalt hPJ neslini bıı kndnt te,. haeta Te battl c.pbaıı• t&111 • 
ma:n:ık vfü:t~ndcn topu boş l:ale- 24 F.vliil 1939 nazar a ünii Bu te~ı~ill'tta bilhnsc; ıı lrndın . ı kil~tı mııhııfaııı. !le nıtlkellef kı- . r.ıtktır. Maamatih bllttıD bunb 
ye a,_,.ma~ı. Şi~H ~nlnmmm bas- &aat cı ?O .Ja scneik ı:mumi kon- lar dahile.lir. 7, (' iıirll g az ve tay-l lınm ıştır. 1 rın OstQnde ol arat t a,ntı ' ,. 
kısı her tlal:il-:ı lıi:--ız c'hna fozl-- Prrmiz ton1anaca P.rn~an c {!On ve yare htt cunılarmdıın korunnrnk1 Göntillli olar:ık bu t~~kiiAt· d:nına Terilen en bl71Ur ,...,,, 
taşırken müsabaka 2 - 2 beraLer- J santrc ::ı-alann k::ı1iio binaımıdcı hususunda bilttin diğN millet· ı ıarc.l:ı ..,·azlfe almrş kadrn lann

1 
eeh!r 'f'e lr"8&b•1•- _._,,_. ' 

likle bitti. b~1 11 ııT"'lİcı ruıı t eoli t edt"rirr . ı le !'dcn drıhn Us tun 'lir ·· -;kilM. Sa)-ısı v :-ı r""'' "" l''"Tl& Yflkin ıhT ırtı~tı!mr.•ıc!n". 



- Pariste iş dediğin şey sc. 
.. okaklarda gezerek bulunur; yok· 
sa işsizlere iş bulmak için kurul· 
muş yazıhaneleri dolaşmakla de
gil. Eğer sen benim gibi Dine dö 
Paris lokantasında garsonluk yap· 
mak istersen, bundan kolayı yok· 
tur. Bunun çaresini ben bulurum. 
Bu zor bir meslek de değildir. S2. 
dece garsonun müşterilerle hos 
geçinmesi kafidir. Mutfağa gir
digin zaman istersen müşterinin 
tabağına tükürebilirsin. Fakat 
içine tükür.düğün bu tabağı müs· 
terinin önüne büyük bir nezaket
le, nazikane bir tebessümle eğile· 
rek koyacaksın. lş hayatında ca· 
lışan herkesin hizme':: ettiği ad;. 
mın yanında bir esir olmadığını, 
bilakis o adamdan daha yüksek 
bazı meziyetleri bulunduğunu 
ken.di kendine isbat etmeğe ihti· 
yacı vardır. 

Nezaretlerde ikinci derece amir 
olanlar kendilerinden aşağıda o
lan memurlar üzerine tahakküm 
ederler: memurlar silsilesinin en 
alt tabakasında bulunanlar ka· 
p cılara saldırır. Kapıcılar iş ta· 
kip eden halktan öç alır. İnsan· 
l~r içinde en sefil ve biçare vazi
yette olanlar ayaklarına gelip ya1

• 

varan çocukları başlarlar, çocuk· 
lar köpeklere musallat olurlar. 
Hayat dediğin baştan aşağıya ka
dar böyle bir haksız kötülükler· 
den başka bir şey değildir. Bi· 
zi!Jl hepimizin ken.dimizden daha 
aşağıda insanlar ve mahllıklar bu· 
lunduğunu düşünmege ihtiyacı
mız vardır. Lokanta garsonu 
miışterinin tabağı içerisine tüki:. 
rür. Böylelikle kendisine emir 
veren, bahşiş uzatan adama ha· 
karet etmiş olduğunu zanneder .. 
İhtimal ki sen daha bir takım ma
nasız .düşüncelere kapılarak lo· 
kantada garsonluk etmeği, müş· 
terilere yemek vermeği hoş gör
meyorsun. Fakat herkes bu alem
de biribirine hizmet etmekten 
başka bir şey yapmayor. 

En yüksek memurlar gibi bir 
telefon ile kasasına yarım milyon 
frank koyan bangcr bile başkak. 
nnın hizmetçisidir. Hatta artist· 
ler, hekimler, avukatlar, papaslar 
hep böyledir... Benimle beraber 
gelip çalışmak ister misin? Ben 
sana birkaç gün içinde sol elle 
sekiz. sağ elle on iki tabak nasıl 
götürüleceğini öğretirim. Sonra 
kafandan bin bir türl:i şeyler ge
çirirken müşteriye yirmi beş ye· 
mek adını söylemeği de öğrenir· 
sin." 

Tito cevap verdi: 
- Hayır. Teşekkür ederim. 

Ben ne vakit tükürmek istersem 
yere tükürürüm. 

*** 
Tito küçük bir otelde oturuyor· 

du. Montmar mahallesinde o
lan ibu otelin merdivenini kısmen 
tazyikli hava ile işleyen bir asar. 
sör isgal ettiği için fevkalade dar 
ve dikti; o kadar ki aşağıdan en 
yukarı kata çıkarılacak eşyayı 
binanın dışından iple çekmek ve 
odalann pencerelerinden içeriye 
koymak lazımgelirdi. 

içeriye giren kimse havayı işba 
haline getirmiş olan sabun, a· 
di lavanta, kadın teri, askerlere 
mahsus kayış kokularından bu-

Arkadaş, bu güzel.kızı unutama· 
dıgı için Konstantini de hatırla· 
yor ... 

Pol Taveresko kulaklarına ka
dar kızarmıştı, fakat bereket ver. 
sin ki tren çabucak hareket etmiş, 
memur bir şeyin farkına varama· 
mıştı. 

iki genç polis memuruna ancak 
teşekkür edebilecek bir zaman 
bulduktan sonra tren gardan çık· 
tı, Rumen topraklannda ilerleme
ğe başladı. 

Biraz bozulmuş olan arkadaşı
nın yanında Lö Mestriye dalmış, 
sessizce düşünüyordu. 

Hakikaten Nikola Taveresko 
aldanmamıştı.. Domnika Roman· 
yada idi .. 
Danyel tahminleri onlara fenalık 
getirmemiş idi, bilakis işleri 
şimdilik yolunda gidiyordu. Gü
zel bir iz üzerinde bulunuyorlar
dı. Ancak Jan Boliyadan Kons· 
tantin ite yalnız başına geçerken 
kedisini tamamen emniyette saya· 
rak Domnikanın sükut etmesi, 
hiç bir teşebbüste bulunmaması 
Lö Meıtriyeyi biraz endişeye dü· 
şürüyor, daha doğrusu şüphelen
diriyordu. 

Artık bunu itiraf etmeliydi, bu· 
raya kadar ıOrüklendiği ıu mace
ra hevelfyte sanki genç kızın kal
bine glrrılr.1 .. cek miyd:? Yoksa ..... 

rasının fakir kimseli halk tabaka
larına randevuculuk yapan bir yer 
olduğuna derhal hükmederdi. 

Otelin binası o kadar ince, o 
kadar yüksekti ki en yukarı kat· 
taki odalar bir sismoğraf aletinin 
ihtizazları kaydeden endeksi gibi 
daima hareket halin.de idi. So· 
kakta dolaşan bir adamın kuvvet
lice bir öksürüğü ile Titonun yer .. 
den otuz metre yükseklikte bulu· 
nan karyolası sarsılırdı. 

Mahallenin polisi buraya her 
gün gelir. odalarda araştırmalar 
yapardı. Bu otelde muntazam 
müşteri olmak üzere sadece iki ki
şi vr.1 dı. Bunlardan biri Tito, i
kincisi de elli yaşlarında bir to· 
pal adam idi. Adamın bir ayağı 
kesik olduğundan yerine bir tahta 
ayak takılmıs i.di ki her ?Ün kaba 
ve ağır bir gürültü ile ~elip gidisi 
anlasılırdı. Yalnız ihtiyar bir 
deni; kurduna benzeyen bu to· 
palın h 'ıiyetini kimse bilmezdi. 

Tito bir gün bunu merak etmiş. 
otel müdürüne sormuştu. Aldığı 
cevap şu oldu: 

- Ben de bu a.darnın neci cl
duğunu bilmiyorum. Bildiğim şey 
her hafta pazartesi günleri mu'" .. 
tazaman oda kirasını verdiği· 
dir." 

Saat sabahın dördüne gelince 
bu adamın tahtadan ayak sesleri 
de otelin merdiveninden tırma•• 
dığı işitilirdi. 

Tito ile topaldan başka olan 
müşteriler otele çifter çifter ge
lirlerdi ve hic bir zaman burada 
yarım saatte~ fazla kalmazlardı. 
Tito her gece dört, beş defa oda
sına birleşik olan iki edaya bu 
türlü müşterilerin gelip gittiğini, 
burada muhabbet alış verişi et
tiklerini işitirdi: Kapı açılır, ar
kasındaki sürme kapanır. ağır z. 
ğır adımlar odalar içinde dolaşır, 
iptida kadın ve buse sesleri, son· 
ra derin ve geniş insan nefesleri 
işitilir, su şırıltıları olur, erkek 
sesi, kadın sesi. .. Kapı tekrar a
çılır, kapanır ... Bir müddet sonra 
yine aynı sesler, aynı hareketler 
tekerrür ederdi. 

<Daha var) .............. . 
Meşhur F ernandel'in 
Beş Kuruşla 
Devrialem 
filmini görmek için 

LALE 
Sinemasına 

gelecek olanlar mutlaka gaz 
maskeleri almalıdırlar. Çün
kü: Fazla gülmekten rahat· 

sız olmamak için maske 
Jazımdır. 
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Vang Lung, her şeyin dile -ı nı bir o yana bir ·bu yana dön. , 

diği gibi olduğuna, yapıldığına dürerek mırıldandı: 
dair karısına teminat verince - Eh!.. Çirkin isem, bir o. 
O.lan memnun oldu ve sırtüstü ğul dünyaya getirdim. Her ne 
uzanarak etrafını dblemeğe ko kadar bir csirseın de evimde 
yuldu. bir ogul var., dedi. Sonra yine 

Zivafct bitti. Misafirler ev • birden homurdandı: 
ler)ne gittiler ve gece bastırdı. - O, benim ona baktığım gi. 
Eve çöken sükunet, ve neşe kuv bi nasıl bakabilir, onu besledi. 
vet ve kudretinin vücudundan ğim gibi nasıl besleyebilir? .. 
çekilmesi. kavbolması, O.lan'ı Sade güzellik bir erkeğe oğul
yorgun ve zayıf düşürdü. Bu. lar doı'?;uramaz .. Ve O.lan oda. 
nun üzerine O-lan, o gün evle. sında bulunanları büsbütün u. 
nen iki genci yanına çağırdı ve: nuttu, ve :vatlığı yerde mırıl • 

- Artık hoşnudum. memnu. dandı. durdu. 
num; ve içimdeki bu şey varsın Bunun üzerine ·'ang- Lun" 
istediği gibi oynasın umurumda ~oeuklarma uzaklac:ımalarını i. 
değil. .. Oğlum babana ve büyük şarct etti. Kendisi de. bir uya
babana iyi bak, ve kızım sen de. nıp, bir uyanan kansmın yanı
kocan.a, kocanın babasına, bil. na oturdu ve ~özlerini ona dik. 
yük babasına. ve isle bak ora. ti. Ve kendi kentlisinden nefret 
da avluda duran zavallı aptala etti. Zira, karısı orada can çeki. 
mukayt ol.. Başka kimseye ya. şerek Azraille ll 'll""lc<=erek ya. 
pılacak diğer bir vrzifcn yok. tarken. o ctaha hclla kar "'Jnın 
tur kızım. dedi. morarmış dudaklarının yayılıp 

Kadın bu sözüyle, asla ko- sarararak gerildiğine ve dişle. 
nuşmadığı Lotus'u kastetmişti. rini meydanda bıraktıı!ına dik. 
O.lan bundan sonra ~anki de. kat ediyordu. Bu sırada karısı 
rin bir uvkuya dalar gibi oldu. gözlerini iri iri açtı ve Vanf? I 
Bununla beraber damatla ge. Lun.~·a sanki Üzerlerinde buğu
lin, 0-lan'ın konmımaya devam lu bir perde varmış gibi geldi. 
etmesini beklediler. O.lan da Zira O.lan, kocasına uzun u. 
konusmak üzere bir kere daha zun baktı. bir daha baktı ve o. 
doğruldu. Fakat konuşmaya nun kim olduiur.u ara!;tırırmış 
başlayınca da. sanki ı::ocukları. tanımazmış gibi. havretle göz . 
nm orada durduklarını, hatta lerini iizerine dikti. Birden ba. 
kendisinin bile nerede olduğu - şı, dayandığı "Uvarlak vastık. 
nu bilmiyormuş gibi bir tavır tan kayarak sarktı. Vücudü ;ir· 
aldı. Zira gözleri kapalı. başı. tir titredi. O.lan ölmii~tü. 

---------~------......:..------------

-r ~u hafta SARAY Sinemasında-, 
Büyük bir Macera filmi... Cenubi Denizlerin unutulmaz dekorları\ 
arasındıı. geçen hissi ve müessir bir aşk tarihçesi... 

MERCAN ADASI 
JEAS .\l .\RT.t;T'in Romanı. Başröllerde : 

JEAN GABiN - MICHELE MORGAN 
bır kadın kalbinde bUtiln bcseri ihtiraslar .. Aşkı takip bir 

·'~ü~r~ü~m~ .. ~~~u~gu~"~n~s~a~a~t~l!l!!!v!e!l~d~e~t~!n~·z~i!la~:!lı~m~a!t~i!n~el~e~r~· ~'!!!!l!'~l 
-------------·----------------, 
Bugün MELEK Sinemasında 

Aşk 7 veda Ro~:;d, 
Joan Cravford 

Margaret Sullavan 
Melvyn Douglas 
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B U G tl N 

i p E K SiNEMASINDA 

Denizaltı 

Deniz muharebelerinde Denızaltı gt'mılcrinin esrar. 
h maceraları, Denizaltı gemilerine kurulan tuzaklar. 
Milthiş ve muazzam Sahneler. 

.~vcı Gemisi 
Baş Rollerde: GEORGES BANCJROFT - NANCY KELLY • Rİ{'ll .\RD CiR J<;EN 

Bugün ~aııt J 1 ve 1 de tenzilitth halk matineleri. 

' TUNA KIZI 
cepheden endişesi kalmamıştı .. 
Dostlarına gelince onlara, oğlu 
il~ kızının birlikte şarkta seya· 
hat etmekte olduklarını söyliye
cekti... 

Bereket versin Lö Mestriye Po
lün, sefirle görüşmesinden babası· 
nı haberdar etmiş idi.. Birkaç gün 
sonra sefir kendisinden bu mösyö 
Maçeşko hakkında haber istediği 
zaman hiç müşkülat çekmeden: 

21 
Bu kaçırma hadisesi, her şeyin 

normal imiş gibi cerayan etmesi 
ona bir oyun gibi geliyordu .. 

- Kızkardeşin evvelce yeğe
nin Konstantini tanır mıydı? 

Diye birdenbire arkadaşına 
sordu. 

- Hayır, ne o, ne de ben onu 
asla görmedik .. 

Genç Taveresko bir kelime da· 
na ilave etmedi. Arkadaşının fik· 
rinde doğan şüpheyi keşfetmişti. 
Ve demin polis Domnikayı kas· 
tederek "metres' 'kelimesini kul
landığı zaman da genç Rumen, 
bunun için kulaklarına kadar kr. 
zarmıştı. 

Artık ne Danyelden mahrum 
olduğuna, ne de onun sevgisinden 
uzak bulunduğuna müteessir de· 
ğildi.. O şimdi yalnızca kendi 
.dertleriyle basbaşa kalmış bulu· 
nuyordu. Ah 1 Şu Demetr ite oğ· 
lu tarafından maruz kaldığı bu 
hakaretleri onlara pek pahah ö
detecekti .. 

Nikola Taveresko Parlıe av. 

det etmişti .. İlk olarak Mentenon 
konllejini ziyaret etti.. Direktris 
ile muavini hala bu müthiş darbe· 
nin heyecanı içinde bulunuyor
lardı. 

Her ikisi de bir kere daha Ru· 
men diplomatının mekteplerine ne 
şekilde gelmiş olduğunu anlattı
lar .. Her ikisi de bu ziyaretçinin 
muhakkak surette resmi sıfatı 
haiz bir zat olduğunda ısrar et. 
tiler .. Mösyö Maçeskonun emrin· 
deki otomobil, şoförü, uşağı, ga· 
yetle kibar tavrı, hareketi. yaşı. 
mükemm~l Rumen şivesi ile ko· 
nuşması ve Lejion Dönür nişa
nını hamil bulunması hiç bir §ÜF· 
he uyandırmıyordu. 

Mösyö Tavereskonun hidde· 
tinden eser kalmamıştı. Matma· 
zel Lükasın ne şekilde hüsnü ni· 
yetle hareket etmiş oldu2unu, ne 
gibi hislerin tesiri altında kaldı
~ını çok güzel tahlil edebiliyor. 
du. 

Onun iıtediki yalnızca kollej· 
deki diğer memurlar ve Domnı 

kanın arkadaşlarının bu kaçırma 
hadisesinden şüphelenmemiş ol· 
malan idi. 

Bu mesele hakkında Mösyö Ta
veresko çok ciddi ve resmi tem=. 
nat aldı .. Esasen bütün kollej de 
Domnikanın, babasının mühim 
bi:- kaza atlatmış olduğu haberi 
yayılmış ve kızın gecikmesini de, 
herkes; babasının tedavisine ne· 
zaret etmekte olduğuna hamlet
mislerdi. 

Sonra. tatil de pek uzak değil· 
di. .. 

- Anlatabiliyor muyum mös
yö .. diye mektep direktrisi devam 
etti: 

- Anlatabiliyor muyum mör., 
yö. ben de bu acı hadise üzerinde 
sükutu muhafaza ve herkesin u
nutmaınnı temin etmeği hütün 
kalbimle arzu edivorum .. Milsaa· 
d · buyurun da isi zahıtava hava
le ~..fin mektebe poli"l~ri ,,.önder
rneıUğiniz için size teşekkür edr. 
yim .. 

Artık Mösyö Tavereskonun bu 

- Bir dolandırıcı, fakat çabuk 
ele geçti. .. 

Diye Mösyö Nikola Taveresko 
vaziyeti idare etmişti .. 

Gülüyordu, fakat hakikatte de 
istediği hic değilse bu adamın el~ 
(;eçmesiydi. 

Gelecek hafta bu meseleden 
haber alabilecekti .. Fakat Paris 
postahanelcrinden birinden atıl· 
mış olan bir mektup ona vaziyeti 
izah ediyordu .. Mektubun muhtt' .. 
vi}'atı sundan ibaretti: 

"Mösyö! 
Mallımunuz olduğu üzere ye

ğeniniz Demetr ile aranızdaki an
h! şamamazlık yeni bir !afha arze
divor. Bu münasebetle etiniT.1en 
çıkan kıymetli rehin !İze ancak 
su şartla iade olunabilir : Size ve 
vei7eninize büyük oederini,.den 
kalan malların "'elirini mi;•ıtvi r. 
tarak takıim edilmelidir .. Bu hu-

f nnhtı uar) 

I brahim H oy i 

O.lan'ı orada öyle ölü bir 
halde yatarken görünce, Vanf' 
Lung, karısının vanında kalma .. 
ya tahammül edemiycceğini an. 
ladı ve amcasının karısını ça• 
ğırdı, gömmek için cesedi yıka. 
masını söyledi. Bu iş bitince 
de, kendisi yine odaya girme 
di, fakat karısının büyük oğlu .. 
nun ve gelinin. cesedi yataktan 
kaldırıp, satın almış oldu!?~ 
büyük tabuta vcrleştirmelerire 
müsaade etti. Kendisini avut • 
mak icin de kasabaya inmc1< 
adet olduğu vec;hile tabutu mi'· 
hürlevccek adamıarı çacrırr.ı:ı .:.ı 
la meşgul oldu. Sonra gidip b:f" 
remilci buldu, ve ondan dcfın 
merasimi irin uğurlu lıir ıriin 
bulmasını istedi. Adam da. bt 
uğurlu günü üc ay sonraki ill< 
uğurlu gün olarak secti. 

Vang Lung rcmilcinin narası· 
nı ödedi. 1-~asabadaki m• be"" 
giderek. na nazla paz..'lrhğa ~.i. 
ril'jtİ. Tabutla üç aylığına bıt 
yer kiraladı. 0.lan'ın tabut.~· 
dcfn gününe kadar kalmak U• 
zere mab0 de getirildi. zirıı, 
Van~ Lung, evin icinde. gözle· 
rinin önünde bu tabutu görme· 
ğe dayanamıvacağını anla · 
mıstı. 

Vang Lun3. ölüsü olan bit 
insan için yapılması lazımgelel\ 
şeyleri yapmakta kılı kırk ya • 
rarcasına ihtimamlı davrandı. 
Oğulları ve kendisi yasa girdi • 
lcr. Yas rengi olan. kaba beya• 
kumaştan ayakkabı diktirdiler. 
aşık kemiklerinin üstüne beysi! 
bezler sardılar, evdeki kadınlaı 
da saçlarının etrafına beya• 
kurdeleler bağladılar. 

Bu hadiseden sonra, Van( 
Lung, O.lanın öldüğü odadJıf 
yatmayı içi götlirmedi, eşyala ... 
rın.ı aldı ve bütün bütüne Lotil• 
sün bulunduğu iç avluya taşın• 
dı ve en büyük oğluna da: . 

- Karınla birlikte annenııı 
yaı,adığı ve öldüğü, sana hamili' 
olduğu ve seni doğurduğu od 
ya yerleş, ve kendi oğullarıilf 
dünvaya ~etir, dedi. 

Böylelikle yeni evliler o oda • 
ya yerleştiler, ve bu halden me01 
nun oldular. 

Arkasından. sanki ölüm bıt 
kere yerleşmiş olduğu evden ~8 
laylıkla çıkmak istemezmiş gt· 
bi, O-lanın kaskatı cesedini ta
buta koyduğunu gördüğünden .:C 
beri deliye dönen, hastalanaır 
Van.g Lungun babası, bir gec4 
uyumak üzere yatağına girdS. 
Ertesi sa.hah, ortanca kız, dede" 
sine çay getirerek odasına gir .. 
diği zaman. onu seyrek sakalııd 
havaya dikilmiş, ve cansız bdl 
arkaya kaymış, düşmüş bıt 
halde, yatağında ölü buldu. . 

Bu manzarayı gören kız, bit 
çığlık kopardı ve ağlayarak ba 
basma koştu. Vang Lung oda~ 
girdi ve babasının ölüsile kat • 
şılaştı. ihtiyar adamın çeJiınsil 
kaskatı. çökmüş cesedi yanıtı 
yumru bir çam ağacı gibi kurU 
muş, soğumuş ve kadidleşmişt•· 
Ve adam saatlerce, belki de Y"1. 
tağına girer girmez. ölmUştU: 
Bunun üzerine Vang Lung, ih • 
tiyar babasını kendi eliyle Y1 .. 
kadı. ve ihtimamla, onun ic;Ill 
satın almış olduğu tabuta yer
leştirdi. Tabutu mühürletti ve~1 

- Evimizden çıkan bu iki u
lüyü aynı günde gömeceğiz, t 
peliğimden iyi bir kısmını ayı 
racak ve onları buraya göme • 
ceğiz. Ben de öldüğüm zaman <1' 
raya bırakılacağım, dedi. 

Dediği gibi yaptı, ve toprağı' 
dan bir yer ayırdı. İhtiyar ıd•' 
mm tabutunu miihür:cttikt 11 

sonra, bu tabutu. orta odada ;i 
iki tahta sıranın üstüne yerici!· 
tirdi, ve defin gününe kad t 
nfıaş orada kaldı. Vang Lunl 
babası, ölmüş olmakla beraber 
evinde bl'lunmaktan adeta t" 
selli duyduğunu sanar gibi 01

1 du. Zira Vang Lung böyleli!< 1 

tabutta yatan babasının vanııı· 
da bulunduğunu hissetti. -çun • 
kü Var-:r Lung babasının ölil 
nuine d ı}il, kend ine acıvord 
Çünkü babası rok çok ihti~' 
yaşını ya amı tı. ve yıllardall : 
beri de yarı ölü gibi omur sur 
miiştü. 

Remilcinin remilini attığı ~· 
im bir oğurlu baharlı güntln 
Vang Lung. Taoist mabedinde 
papazlar çağırdı. Onlar d 91 
cübbeleri ve başlarında düğü 
lenmiş saçlarile geldiler. B~ 
mezhebine l)aı7Jı mabetlerin 11 
davet etti"i naoazlar da, ~ 
gÜmüşi cübbeleri ile gel~ 

(DaAa ,,ar} 



lngiltere bitaraf memleketlere 
abluka ilan etti 

,1 

İngiltere İltihbarat nezareti 
harblye nezaretinin tebliğine a•. 
fen rnecliain 6 eylül tarihli emir· 
!aaıncai mucibince müsaadenamc 
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llmadan Çine, Japonyaya ve bita · 
tlf kaldıkları müddetçe italyaya, 
Slova.kyaya, Rütenyaya, Hollan
dtya, BC"lçikaya, Lüktemburga, 
~im.arkaya, isviçreye, Maca
t\atana, Yugoelavyaya, ispanyaya 
llııJgaristana, Taylanda, Danzige, 
\ratikana, Polonyaya, Romany-:. 
)t, Türkiyeye, Yun<mist .. na, Por
teldze, isveçe, Norvec.,e, Sovyet· 
ler birliğine, Baltık devletlerine 
~ğh bütün memleketlere posta 
iTe eşya ve yiyecek göndermenin 
~nınu olduğunu bildirmekte
dir. 

Lon.ı:ira 16 (Hususi) - Togo 
"~ Molotof arasında son günler 
ı~rfrnda cereyan eden müzakere· 
ı~. iki taraf yani Japonya - Man· 
Ç\I ve Sovyet • Mogol tarafları 
ırasında aşağıdaki itilafa mün
~r olmuştur: 
> l - Japon • Mançu ve Sov

)tt • Mogol kıtalan sab!.ha kar~ı 
&aat 2 de - Moskova saati ~ 
ltıuhasemata nihayet verecekler
dir. 

2 - Japon - Mançu ve Sov· 
Ytt - Mogol kıtaları 15 eylülde 1 
~t lJ. de işgal etmekte olduk· 
~ı hatlarda kalacaklardır. 

3 - İki taraf kıtalarmın mü· 
ll'ıcssilleri mahallinde derhal işbu 
1tilif ın birinci ve ikinci maddeJc
tini tatbik edeceklerdir. 
11 iki taraf arasında esirler müba· 
Clcle edilecektir. İki taraf kıtala -
tının mahalli mümessilleri bu 
hususta derhal mutabık kalarak 
~tbikata geçecekler-Oir. 

Bundan başka Togo ve Molo· 
~f Sovyet • Mogol taraf mdan 
1li ve Japon - Mançu tarafından 
1~ mümessilin ittirakiyle derhal 
bir komisyon teşkil edilmesine 

!{ ~rar vermişlerdir. Bu komis· 
~ ~n. son ihtilafın çerçevesi içinde 

"logolistan halk cumhuriyetinin 
~~ Mançukonun hudutlarını tes· 
uıt edecektir. 
ı Londra, 16 (Hususi) - Yapı
~ anlaıma mucibince dün gece 
~lrurn.da Sovyetlerle Japonlara
t'ııtnda muhasamat knilmittir. 

Balkanlar da harbe 
1 sürüklenecekmi,? 

."J Paris. 16 (A.A. )- Havas a
linsı bildiri yor: 

11• ansız matbuatı, Sovyetler 
birliğinin hattı hareketinin "bü· 
~ilk meçhul"' teıkil :ttiğini te· 
ıı.rüz ettirmekte ve bu hattı ha
ttkct gazetelerin mühım surette 
tııdı~c:ııni mucip ol"naktadır. 
~ovyctlerin niyetleri, henUz 

"lranlıktır. Daha doğrudan do~-
• ttıYa bir mildahaledcn korkma· 

rtıakıa beraber, hv~stia'nın be· 
~:ı.ıta.ttnı tartalrm. Bı: gazete di
>or ki: 

Sovyetler birliği muhtemel ola· 
t~ çarpışmaya girecektir,. fa~a~ 
~Yak.kuz ile harekatın netıcesını 
~'kip eylemektedir. 

Sovyetlcrin silahlı bir müd· • 
~l"si takdirinde, muahede muci
nce. Romanya müdahale edecek 

~t o zaman bütün Balkanlar ve 
·~cihılc "::ı.rk üzerine böyle bir 
l~leti 'ka."bul etmiyece~ .. olan 
1.trklcr milcadeleyc süruklcne· 

t~ktir. 
R .ı11ların Alman yanın yanıba

'tır a müdah;;:Jesi üzerine, bütiin 
tttti~omünist devletler. hatta Al
~llvanın :nüttefikleri bile anla~. 
~a<:tı ;a sürüklenecektir ve ez· 
CU..ıııc İtalyanın intizar hattr ha
tthti çabukca inki~f edebilir. 
1 l3azı bitarafların ve ezcümle 
11~iliı ah!ııkasma eııeel olmamak 
•tl!vcrı t&vicrenin hattı hareketi 
• .. ..,..;,H t"tnı•kte-ı:r. Birrok tef
' tlcr 'nii"tefikleri., rlcri•1cr Ü 7 •· 

~"·'•ki hc1kirniyet\nin daha si-
ı.ı. d.P.n ne kadar mües"ir olrr:\Ea 
~ Sla~.c;ını P'Öst .. rmektcdir. Bar.r 
tn;..altr v.em;ı .. ..; batrrılm•"t•r 
~t bitaraflar. iı;t•r icıtf'""n. Al 
~nv::ııırn ia'"""'"c1'" ich•r1'l'ri u:ı., 
~:!'-'alc mecburiyetin~e kalacak-
tdır. 

""ru..,adR yeni n;zam 
\eıisine Rusya da i~ti-

ral< edecekmiş? 

1 ~erlin, (Hususi' - VilhelTT'şt
~'se•nin bütü'l dikkat nazarı Sov. 
~ ~usyadaki ask,.ri h~~ırlıklara 
~ r~lrnis bulunuyor. Alman si 
~~ mahfillerine Pôrc A vruoacfa 
l. ~ nizamın tesis edilmcsinnt" 
~et Rusya faal rol oynamak 

air. 
lır~vnı rolü İtalya da oynıyacak· 

· ~"!l('ıl;ni cif' Avrnnanın mlls-

takbel vaziyeti hakkında evvelce 
ıöylediği sözlerde, ttalyaya mU· 
him vazifeler terettüp edeceğini 
ilan etmişti. Bu vazifeler Polor. 
yanın imhasından sonra siyaset 
&abnesine çıkmak üzeredir. At• 
manlara göre, Verıay muahede· 
sinin tadili esnasında Rusyanın 
göreceği vazife, gayet tabii bir 
ittir. Almanya ile İtalya ve Rua
ya müştereken Avrupada yeni bir 
nizam tesis edeceklerdir. 

Amerikadaki endişe 
Vaşington, 16 (A.A.) - Hari

ciye nezareti mahfilleri, Rus -
Japon mütarekesi haberi karşı. 
smda hiçbir sürpriz gösterme -
mekte ve esasen bunu beklemek 
te olduklarını bildirmektedir. 

A vnı mahfillerin tebari.\z et • 
tirdiğine göre, bu mütareke, 
Rusyaya Polon.ya meselesine iyi 
cP. karışmak. Japonvaya da ha
len l\.Iançukoda tuttuğu ordu_ 
yu Çine j!'Öndermek imkanlarını 
verecektir. 
Vaşington yan resin! mahfil· 

lerinin kanati, Çinde muha.88. -
matın devamı keyfiyeti karşı • 
smda Amerika Birleşik devlet • 
!erinin bigane kalamıvacağT 
merkezindedir. Amerika Birle -
~ik devletleri. dokuz devlet mu· 
ahedc..~inden doğan bütün bak -
!arını tam surette mahfuz tuL 
maktadır. 

Rus politikası, Amerikan d~p 
lomatik mahfiUerinin eJıaRh dü
şüncelerinden birini teşkil et • 
mekte berdevamdır. Bu malf il · 
ler. Alman • Rus paktının y~~at 
tığı misalden sonra bu polıtı -
kanın Avrupaya yeni ne gibi 
sürprizler saklamakta olduğunu 
soruşturmaktadır. 

Resmi mahfiller. her zaman -
kinden daha ziyade, tereddüt 
içinde bulunmaktadır. zira. bu 
siyasetin yeni veçhesi hakkın .. 
da habere malik değildirlet. 
Sovyct kıtalannm garp hududu 
boyunca tahşidi ise bu me.şkıi • 
kiycte endişe de ilave eylemek· 
tedir. 

Bugünkü Rwı - Japon anlaş -
mar.uun mU:mktin kıldığı Alman 
• Rus tam işbirliği tehdidi, A • 
merikan diplomatik mahfillerin 
~en. derin endişeler doğurmak· 
~ ve bunun kongrenin bitarat· 
lık kanunu üzerine yapacafı 
mlizakerelerde mühim bir un • 
sur teşkil eyliyeoeği sanılmak • 
tadır. Filhakika. bazı siyast 
müşahitlerin fikrine göre, bir 
nasyo:n.a.1 sosyalist - komUnist 
ehlisalibi kuşısmda halkm ve 
efkarı umumiyenin aksUlameli. 
Amerikan infiratçılarmın bita • 
raflık kanununun tadiline karşı 
ileri sürecekleri mütaliaları za. 
yıflatacak mahiyette bulunmak 
tadır. 

İtalyan matbuatı 
ne diyor? 

Roma, 16 (A.A.) - Ak1&m 
gazeteleri, MoS"Ol • M~u hu· 
dudunda muhasamata nihayet 
veren Sovyet - Japon paktının 
ehemmiyetini teba.rüz ettirmek
tedir. 

Giomale d'İtalia, diyor ki: 
Bu anlaşma. dünyanın büyük 

bir kısmmda sulhli ~rantt edi
yor. Bundan ~abu anlaşma 
Sovyetler Birliği ile Japonya a. 
rasmda daha srkı anla,malara 
bir esas teşkil edebllir. 

Tribuna diyor ki: 
Pek muhtemel olara.k bu a.n

hı..c;ma. bilahara. bütUn anlaş • 
mazlıkları ortadan kaldırarak 
ve umumi işbirliği hututunu 
ta:ıbit ederek umumi bir pakt 
mahiyetini alabilecektir. Tokio · 
l\ Iosko,·a münasebetlerinde tam 
bir değişiklik vukua gelmiş gi. 
bidir. 

Alman gazeteleri 
memnun 

Berlin, 16 CA.A.) - ''D. N. 
B.". 

Alman ~azeteleri, Japon -
8ovvet anlasmasının akdinden 
dolavı duvduklatı büvük mcm
nuni\·E>ti <;"i?lf>mem<>ktedir. 

Bcrlincr BörS<'n Zeitung, di
yor ki: 

Bu anla~mıı,dan memnun ot. 
mamız pek tabiidir. Bilhassa 

' Pu ba1·•,..,...dnn ki. bu anlıı~ma ilr 
her iki taraf. dinlrımatik ımlas 
mazhl<larınm vt- Mo~ol • Man -
~u h ududund'\ ki kanlı ~armt;m~ 
!arın. yalnız her anlasmaz.lrktar 
memnuniw•t duvan tek bir mPw 
lekcte vani fn2'iltereve varadı 
ğmı kabul etmiş bulunuyor. 

Sovyetlerin askeri 
hazırlığı 

Mosko,·a. 16 (Hıısustl - Sov 
yetlerin se!crbetliği hitam bul· 
mu~ur. Rus - Leh hududunda-

ki kızılordu ileri emri bckliyc • 
cek bir halde hazırlanmıştır. 
Hudut boyunda 40 tayyare is -
tasyonu meydana getirilmiştir 
ve 2500 bombardıman ve a ver 
tayyaresi hazırlanmıştır. Sov -
yet orduları başkumandanlığı 
verdiği şiddetli bir emirle Rus 
hududunu teca,•Uz edecek Leh 
tayyarelerinin derhal düşürül -
meJ~rini istemiştir. Maamafih. 
Leh hududunda bir milyon as • 
ker kıi.fi gele~kken dört milyon 
askerin neden dolayı siJah altı
na almdığı zihinleri işgal etmek 
tcdir. 

Berlindeki askeri 
müzakereler 

Hofya, (Husuı;i) - Sovyct
lerln Berline tayin ettiği yeni 
elçi ile birlll{te Almanyaya gL 
deo Sovyetler orduları mümcs
slll General l\Iakıılın Purknyof 
son gllnlerdc, Alman yUksek 
askeri makamıariylc devamlı 
surette milzakere halindedir. 

Son ~Unlerde iki devlet or· 
du muruessUlerl arasında ayrı
<la ıniizakereler olmaktadır. 

Bu mUzakerclcr umunıt ma. 
hlyette olmayıp muayyen ve 
kati şekilde tekarriir eden ba
zı meselelerin teferruatını hal· 
let.mek için yapılmaktadır. nu 
nıeselelor, Lehlslanın mağlô
biyetl Uıeri ne ortaya çıkan ve 
Rusya ile Almanya arasında 
nıUı;ıtoreken hallf lcabcden mU. 
hlm bazı lşlerdtr. ltusyan10 
ı::on gUnlerde aldığı askeri ted
birler L<!hlstana müteveccih· 
tir. Rus ordusunun harekete 
geçeceği söylenmektedir. 

Kremlin sarayında 
askeri şura 
toplandı 

.Moskova (Hususi) - Sov
yetter ordularr yüksek askeri 
şurası Kremlin sarayındaki har 
biye komlı:: rllğlndc geceli gUn 
dilzlU içtima etmektedir. 

1919 senesinde doğanlar si· 
lAh altına çağırıldığı gibi Kı
iılordunun mütehassıs ve tek· 
nik sınıflarında tecrllbe gör 
mtiş olanların seferber hale 
konulmaları da -devam etmek
tedir. 

5 EyUHdc neşrolunan bir 
emirname ile stuih allına alın
mak ta olanlr 5 Tcşrinievvel
de terhis edilecektir. 

GUrclstandan gelen haber· 
lere göre, seferberllğe çağın
lan lar memnuniyetle kıtaları· 
na iştirAk etmektedir. 

Romadaki Japon sefiri 
bugiln çağınldı 

Brüksel, 16 (A.A.) - Der. 
Unden blldlrildlğinc göre Al· 
:man - Sovyet llflMının imza
amdanberi ecnebi mUşabiller 
diplomatik hareketleri dikkat
le takip etmekte ve bu hare. 
ketlerin pek mUhim neticeler 
,·erebileceği kanaatini izhar 
eylemektedlrler. 

Romadakt Japon sefiri Tok· 
yoya çağmlmıştır. 

Israrla dolaşan bir şayiaya 
göre Japonyanın Berlin sefiri 
de Tokyoya çağırılacaktır. 

Diğer cihetten Çang-Kay
Çek tarafından geri çağırılan 
Çinin Derlin sefiri, Almanya. 
dan ayrılmıştır. Berlindekl Ja
pon mahflJlerlnde hAklm olan 
kanaate göre Çin sefiri Alman 
tarartarı idi. Bu itibarla geri 
çağmlması Çang-Kay-Çek'in 
Almanyaya karşı siyaseUncle 
bir cleğişiklik yapıp yapmıya. 
cağı meselesini ortaya. çıkar· 
mıştır. A)·nı mahfillerde Ja
ponyanın Çinin harici politika
sını bU;\·tik bir dikkatle takip 
ettiği söylenmektedir. 

Lehistan Ukranyasında 
ihtilal başgöatermit 
Blıkreş. (Jlusust) - ı .. ehis. 

tan ordularının mağl\.ıbiyete 
uğramak lizere olrluklannı gii· 
ren ve Rusyaya llhaklarını isti. 
yen Lehistan Ukranyası halkı 
lhtflı'l tcşchhlislerine girişmiş
lerdir. 

Ukranyah köyllller bfrcok 
zengin çiftlikleri yakmışlar ve 
ıı>nı;in kövlUleri öldUrmUşler. 
ılir. Birçok yerlerde (Ckrnn· 
yayı geri isth·oruz) le\'halnrı 
ız-ezclt rll m ektedir. KöylUlNden 
birrnkları So\'yet hududuna 
doı'!ro:. firar etmektedir. 

Pravda gazetesi, sekiz mll
Yon Ukranyalt ve Uc milyon 
Reyıız Rusun zengin çiftlik H
hlp1ertntn zulmnnrfon kurtarıl. 
maları zamanı ~eldiğini yaz· 
maktadır. 
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Garp hududunda 
( B~ tarafı 1 incide> 1 

Dün ve bu gece. Fran..•Hz kıt.a
ları ile Sigfrid müdafilerinin 
karşı karşıya çarpıştıkları Ren
den Mozcle kadar uzanan cep -
hC'nin birçok noktalarında faali 
yetli geçmiştir. 

Almanlar, milteaddit ınuka • 
bil taarruzlar yapmaktadır. Bu 
mukabil taarruzlardan en mü -
himlerinden birisi Serrebnıck'a 
hakim bulunan arızalı yayla Ü· 
zerinde. diğer biri de Fransız.la
rın l'\ied ırmağının cenubunda 
işgal ettikleri mevzilere karşı 
yapılmıştır. Bu mukabil taarruz 
lar. Fransız kıtaları tarafından 
daha başlangıçta tevkif edilmiş. 
tir. 

Nied'in aşağı vadisinde yapıl 
makta olan muharebe, bu ırma 
ğın sağ sahilinde. kilçük ırmak
çıklar semili yayladan j?eçerck 
vukua gelmektedir. Bu vavla -
nın şark tarafı. Sarrc vadisine 
tam surette hakimdir. Buradan 
topcu kuvvetleri, yalnJz Sarre -
louis esas Si~rid hattının ka • 
zematlarını tabiyelerini ihtiva 
eden tepeleri dövebilir. Düşma
nın en büyük menfaati. pek ta
bii olarak Fransız kıtaları bu 
yaylanın şark tarafını tutma -
dan bu mıntakadaki Fransız i . 
leri hareketini durdurmaktı. Bu 
scbentcn dolavıdır ki Almanlar 
muazzam vasrtaları harekete 
geçirmişler, fakat buna rağmen 
mukflbil taarruzlarında muvaf
fak olamamışlardır. 

Fransız tebliği nasıl 
tefsir ediliyor 

Paris, 16 (A.A.) - Ha,·a.~. 
bu akşamki Fransız tebliğini 
şu suretle tefsir etmektedir: 

Fransız kıtalarmın Sigf rid 
hattı üzerine daha kuvvetli taz. 
yiki, Alman istihkamlarının 
müdafilerinl ileri mevzilerini 
muhafaza için gittikçe daha zi
yade gayretler sarfma icbar eL 
mektcdir. Almanlar. ihtiyatları 
çağırmağa mecbur kalmışlar -
dır. Alman kumandanlığı, Fran 
sız hududu ile e5as Sigfrid hattı 
arasındaki araziyi faal surette 
müdafaaya karar vermiş gibi -
dir. Bir taraftan Renden Mozele 
kadar elli kilometrelik bütün 
cephede iki taraf toPÇusu dur • 
maaan faaliyette bulunurken, 
iki ordunun ileri un.surlan da 
teması muhafaza evlemektedir. 
Maamafih bu~n herhangi bir 
büyük hareket vukua gelmemiş, 
yahut vukua gelmiş bulunsa da 
resmi tebliğe girmemiştir. Al -
manlar, Fransız kıta}armm ba
zı hakim mevzilere veyahut cc -
nahlara doğru ilerlemesi üzeri
ne tutmak imkanı kalmıyan yer 
leri terke mecbur kalmıştır. Al 
manlar, bu suretle bazı köyleri 
de bıra'kmışlar, fakat evler ve 
mahzenler Fransızlara sıfrmak 
teşkil etmesin diye köyleri baş
tan başa tahrip eylemişlerdir. 

Var§ovadaki 
muharebeler 

Varşova, 16 (A.A.) - Varşo
va müdafaa kuman~anlığının teb· 
liği: 

Garp mıntakasında, dütman 
topçusu oldukça uzun menzilli a
te§ açmı§ ve ateşi aynı zamanda 
şehrin ::nerk«"z kısmına da tevcih 
eylemiştir. Volada düşman kı
talan geri püskürtüln•üştür. Al
manlar, bir tank kaybetmİ§ ve a· 
ğır zayiata uğratılmı§tır. 

Şark mıntakasında, Alman ha· 
va kuvvetleri. faal ke§if uçuştan 
yapmıştrr. Polonya kıtaları bir 
hücum yapmış ve biri yarbay oı .. 
mak üzere düşmandan yüz esir 
almıştır. 

Zalesczvki. Polonya - Roman
ya hud ıfo. 16 (A.A.) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

Burava velen haberlere göre, 
şimaldaki Polonya orduları gru .. 
pu. Poznan J!rupu ile tam bir ir
tibat h21incle hareket eım .. ktf'dir. 
BütUn askeri merkezler de baş
kumandanlıkla irtibatlannı mu· 
hafaza evlemf'ktcdir. 

Varşova. Lvov, Baranovicze 
Vilno radvoları durmadan çaht· 
makta ve telsiz telgraf mesajlan 
va:rmaktadrr. 

Lvov mıntakasmfla verleı;m\s 
"u1ıın2n Pnlonva hükumeti. mur. 
ta:r.am kurye Pe-rvM .df' rl::ı.hil ol
mak ilzert' rnı•ht'"lif teknik vast
talarla. srrrek baskumandanlrkla. 
f'erek muhteHf rnnk:ıv""'"t mer
kez!eri ile irtibat halindedir. 

A1TTian haberferlni,, aksine ola 
rak. Rnmanva hududunda pehz 
miktı:ırrla Pnlnnva ricali toplan.. 
,,,ıs bulnnma'ktadır. 

qirçok şehir]Pr h"'mbar
tlınu'" ,..,l;1di 

Varşova. 16 ( A.A.) - Pat a
jansının telsizle dün gece saat 23 

de neşrettiği bir tebliğde, Alman 
tayyarelerinin Vilno ve Barano
vicze şehrini ve diğer şimali Po· 
lonya şehirlerini bombardıma~ 
ettiğini ve birçok ölüme .sebebı
yct verdiğini bildirmektedır. 

Polonya hava kuvvetleri de 
müteaddit Alman askeri hedefle
rini müessir surette bombalamış
tır. 

Bialystock ve Rezse istikame· 
tindeki düşman hareketi burada· 
ki Polonya kıtalarının şiddetli 
mukavemeti ile kar§ılaşmıştır. 

Varşova bölgesinde ~üdaf~a 
hareketi sayanı memnunıyet bır 
surette devam etmekte ve hüku
met merkezinin şimali şarlcisin· 
den vaoılı:ın düşman hücumlarını 1 
kırmaktadır. 

Gdvnia ve Hel'de~i kıtalar, §id· l 
detli rnnkavemetlenrıe devam et- : 
mektedir. 

l.oviez ve Krernievice mmta
kasmda kııvvetli muharebeler ol
makta V" Poln•walılar Almanla· 
n milhim zayiat verdirmekte· 
rlir. • 
Çemb ... rleme hareketı 

teval<kuf per.;riyor 
Lublin civan, 16 < A.A.) - A1· 

man ordularının Polonvanın ce
t ubu •arkisinnen ve şimali şar· 
kisinden yaptığı Eeniş c~mberle· 
me harek,.tinin inki~afı, b~r tcvak· 
kuf devresi gcçirmektedır. Mc. 
torlü kıtaların ilerleyişleri_, şlın~ 
di, Polonya kıtalarının şıddetlı 
mukavemeti ile karşılaşmaktadı~. 

Cenupta Alman ileri hareketi, 
Vistülün ayaklanndan Tanev k: 
narında durmuştur. Lvov. mu· 
dafileri, tehrin kenarınd~ bir mo
törlü Alman kolunun hucumunu 
geri püskürttükten sonra.! Lv~~ 
vun garbında, cenuba dogru yu
rüyen, Alman kıtalarrna cenah· 
tan faal surette müdahale etmek
tedir. Przemysl'in uzun zaman 
mukavemeti, bu mıntakada Al· 
m::sn münakalatını mühim surette 
r enabştırmıttır. 

Şimalde, Alman taarruzu ~u. 
gu f!~smcğe muvaffak o~u' ue 
de, Varşova önünde, arazır.ı ka
rış kanş müdafaa eden mutcad
dit Polonya kıtalarmın mukave· 
metine uğramış bulunmakta.dır. 

Harekltın bugünkü safhası §U· 
i'lu göateriyor ki, Alman mot_ö~ 
lü kıtalannın muvaffakıy~tl~nne 
rağmen, eski süvarinin yennı tut
makta otan bu lotal~r, tıp~~ ~~
ki süvari kttalan gibı, ne buy~ 
şehirlere, ne de es.ki sistem dr:hı 
olsa herhangi bir istihkama kar 
şı bir şey yapamamaktadır. 

Deniz mıntakasında Poznan 
kıtalan, iıgal altında bulun":n a· 
raziyi tutmakta devam edıyor. 
Poznan Polonya kıtalan Var§Ova 
müdafileri ile sıkı irtibat halindr.. 
dir ve VistUlün gimalindeki Al
man latalan ile nehrin cenubun
daki Alman kttalan arasın.da ir
tibat tesisine mani olmaktadır. 
Bozulmuı olan ve camurtu b~

lunan vollar. motörlü latalann sı• .. 
ratli inkişaflarını geciktirmekte
dir. 

Varşova, 16 (A.A.) - Polon· 
ya radvosu, şu ha.beri vermekte
dir: "Dün saat 16 da 18 tayyare 
Vilnoyu bombardıman etmittir. 
Tc.y,·areler şehrin merkezine tah 
ribe~ 200 bomba atmışlardır. Ha
sarat mühimdir. Sivil halk, ka· 
dınlar ve çocuklar araaında bi;· 
çok ölü ve yaralı vardır. Facıa 
kurbanlarının miktarı o ka.dar 
çoktur ki henüz kat'i bir rakam 
tesbit rtmek imkanı hasıl olama· 
mıştır. 

Fransız gazetelerinin 
neşriyab 

Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, 
Polcnyadaki kanıık askeri vazi. 
vet ile bilhaS6a meşgul olmakta
dır. 

Gazeteler, bütün Polonyada 
dolaşan ve her yeri tahrip eden 
Alman zırhlı fırkalarının yeni 
sevkü1ceyşini uzun uzadıya mev
zuubahis etmekte ve fakat Po· 
lonya ordusu kuvavi küllivesinin 
benUz bozulmadı~ını kaydederek 
vazivetin düzelebileceğini limit 
evlemektedir. Bilhassa. başlı • 
van vaemurlar rlevam ederse a • 
ğ'rr zırhlr kTtaatın ve a~r topcu
nun harekitı nehirli ve bataklık 
mıntakı:ılarda imkansız bir hale 
gelecektir. 
Almanyanın dahili vaziveti ile 

eueteler mesıml olmaktadır. Ha
:ict~n beı;levecek maddeler ala· 
mıvaeak olan ve ieten de Çekle· 
rin ve Avustratu~hlann muhal,.. 
feti"e 11arı:ıvan A1manvanın vazi
vett te,..ari;,: ettirilmekte ve Fran
sa ne ,,,O'nt,.renln azlfT'1erinl ve 
tesanüdünü bozmak volunda Al· 
manyanın baz:an gülünç bir hal 

alan propagandasiyle alay etmek
tedir. 

Sarre'da Fransız ordusunun 
muttarit ileri yUrüyil§ll Almanya 
için tevlit edeceği neticeler itiba. 
:-iyle mütalea ve zengin Rhin en
dili!tri mıntakasını Almanyanın 
kaybedeceğini ve Polonyada Si
lezya havzasınm ele geçirilmeli· 
nin bu kaybı telafi edemiyceeği 
kaydolunmaktadır. 

Alman h __ şkumandan-
lığının tebliği 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman 
Başkumandanlığmın tebliği: 

Alman ordusunun cıenup gru 
pu, cenuptaki Polonya ordusu -
nun dağınık aksamını dün de 
takip etmiştir. 

Lvov kapılarında.. Tanevo il
zerinde Biljor yakmlannda iki 
taraf arasında muharebe de .. 
vam etmektedir. 

Alman kıtaatı Pnemysl'i 1t -
gal etmiştir: 

Şarkta, motörlü Alman kuv 
vetleri Vlodzimieye varmJltll". 

Kutno civarmdaki Polonya 
kuvvetlerini ihata eden Alınan 
kıtaatı takviye olunmuş ve çem 
her daraltılmıştır. 
Varşovanm cenubu şarklsln· 

de dUşmanın bir çıkış hareketi 
akim bırakıldıktan sonra Al
man kıt.aalı dUşmandan birçok 
esir ve 26 top almıştır. 

Diğer taraftan Almanlar Bi. 
alistok'u işgal eylemişlerdir. 

Brest-Bitovsk kalesinin zap· 
tı için muharebe devam etmek
tedir. 

Hava km-vetlerlmlz, dtlşma. 
nın cepheye nakliyat yapması· 
na mani olmuştur. 

Garp cephesinde, Sarrebruck 
civarında dUşmanm topçu faa
liyeti kaydedilmiştir. Düşma
nın tsncUierl n~ır zayiatla tar. 
dedilmiştir. 

Alman topraklanna hava 
hticumları olmamıştır. 

Polonyanın mukave
meti kırılmadıkça 

Sovyetler Polonya 
aleyhine harekete 
geçmi yecekmiş 
MoskoYa, 16 (A.A.) - Mos

kovadakl Polonya mahfilleri, 
Pravdanın baş yazısına, ilk ba
kışta Ukranya ve Garbi Blelo. 
rusyadaki Polonya eyaletleri· 
nin "tazyik altında bulunan 
Rusları,, nın kurtanlması bah 
sinde Sovyet noktal nazarını 
gösterir mahiyette bulunması
na rağmen, fazla ehemmiyet 
atreylememektedir. 

Her tUrllı ihtimaller henüz 
lmkA.n dairesinde bulunmakla 
beraber, burada en ziyade ya. 
yılmış bulunan noktal nazar, 
Polonya mukavemeti tamaml7· 
le kırılmadıkça Sovyetlerin 
Polonya aleyhine herhangi blr 
harekete geçmlyeceklerldir. 

Aksi takdirde, Pravdanın 
bu sabahki baş yazısı, Polon
yalılar tarafından tahllyesl ib. 
timallnde Rusların Alman nU· 
(uzu haricinde tutmak istedik· 
leri mıntakalan gösterir gibL 
.dlr. 

Fakat bu '·aziyette, bu hare· 
ket, Polonyaya karşı blr hare
ket olmıyacaktır. BUtUn bu ae. 
beplere dayanan tahminlere 
göre, Almanlar. Rusları, Po
lonya bir kere mahvolduktan 
sonra lngiltcrc Ye Fransanm 
ilk imk!nda sulha dönecekle
rine inandırmağa çalışmakta. 
dır. Halbuki o zaman Alman· 
ya, bizzat Sovyetler Birliğinin 
hudutlarına gelmiş olacaktır. 
Bu yazlyette, Sovyetlerl kati 
olarak kendi taranarına aı. 
mak için Almanların Ruslara 
"bizimle mi yoksa bize karşı 
mı,, sualini sormaları ihtimal· 
den biç de hariç değildir. 

Panamc konferansına 
r;idenler 

Nevyork, 16 (A.A.) - Pa
nama konferans~nda Amerika 
Birleşik devletlerini temsil e. 
decek olan heyet hariciye na· 
zır muavini B. Summer Vel
les'in rlyaşetinde "Santa Cla
ra,, vapuru ile hareket etmiş. 
tir. 

B. Velles. gazetecilere yap· 
tığı beyanatta, konferansrn 
bilhassa harp yUzllnden Ame
rika arası tlcar~tlnde hatn1 o 
lan bozulmaya <'areler bulu .. 
masının görtişUleceğinl söy1.·· 
miştir. 
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ÇEKLER--

ABOXE TARİFESİ 

Alemle kel Memleket 
içinde dı,çında 

Aylık - 37 - 1 SterJıo (lngılız) 
100 Uolar (Amerika) 
100 Fransız rrankı 
100 Lirel {ltalya) 

5.2i 3 aylık 
{);; ı ;;;; Kr. 

200 4<>-
Ayak ısesleri uzaklaşınca 

dört Fransız piyadesi derin bir 
nefes aldılar. Fakat topraklar 
ağızlarına dolmui rahat tenef
füs etmelerine mani oluyordu. 

Artık hiç bir ses duyulmu. 
yordu. Fransızlar daha bir 
mUddet gömülü kaldılar. Son
ra.birden bir gürüıtU duyuldu. 
MUlA.zım Fortas üzerindeki 
toprak yığınını atarak fırla
mış kalkmıştı: 

Haydi çocuklar, çıkın .. dedi. 
Bir müddet sonra fedailer 

mezarlarından çıkmışlar, ra
hat bir nefes alabilmişlerdi. 
MUlAzım Fortas etra!ı tetkik. 
ten geçirdikten sonra kendisi· 
ni tamamen emniyette hissetti. 
Alman devriyeleri çok uzakla
ra gitmişler:di. MUlAzım For
tas tekrar söze başladı: 

- Dostlarım öyle zanncdL 
yorum ki büyük fedakA.rlıkla· 
ra katlanmadan esrarengiz ba
taryayı tahrip etmiş bulunu
yoruz. Almanlar bunun sırrını 
hiç bir zaman öğ·renemiyecek. 
ler .• Fakat şimdi ilk iş olarak 
dokuz arkadaşı bulmamız ica
betmektedir. 

Heyhat! Zannolunduğu gibi 
bu fedakA.rlıklarını telefat 
vermeden atlatamamışlardı. 
Dokuz arkadaşlan başlarında 
Piyer Çavuş ıd.a olduğu halde 
kahramanca döğüşmtişler ve 
vurulmuşlardı. 

Llik Onbaşı kardeşi Piyerin 
cesediyle karşılaşınca ağlaya
rak kahramanın üzerine 
kapandı. ~ıurn.zım Fortas ya
nma gitti: 

- Biraz cesaret yavrum .. 
Harp bu .. Vatan için hep öle. 
ceğiz, dedi. • 

Biraz sonra dört Fransız pi· 
yadesi şehit olan dokuz arka
daşlarının cesetlerini tamamen 
buldular. Yerde on iki kaıdar 
Alman cesedi vardı. Demek ki 
kahraman Fransızlar ·vuruş
muş ve şehit dilşmlişlerdi. 

Hayatta kalım Fransızlar 
~chit arkadaşlarile uzun mlid 
det uğraştılar. Artık gece ol 
muştu. Tekrar oblisün açmış 
olduğu hendeğe döndüler. Ge 
ceyi orada geçirdiler, Uç nefer 
yorgunluk tesirile mlikemme 
len uyudular, mUlAzim nöbet 
bekledi. Sabah olunca hepsini 
kaldırdı. 

- Hnydi arkadaşlar, dedi.. 
Yeniden cesaret tavsiye ede 
rim. Bugün Hatlarımıza gir
memiz lfı.zım .• ~imdi beni takip 
ediniz. 

Fransız dcCaileri açlıktan 
ve bilhassa. susuzluktan çok 
mtişktil bir vaziyette bulunu
yorlardı. Fakat ilerlemek bir
an evvel Alman hatlarını aş· 
mak icabediyordu. MUlfı.zım 
Fortas ancak çok mUsait bir 
fırsat zuhur ettiği zaman mola 
vermeği dtişünliyor ve bilhas. 
sa bir su başına tesadU! etme
leri için dua ediyordu. 

.Akşam olmuştu. Fundalık
lar arasında gizlenerek ilerli· 
yorlardı. Dördli de susuzluk. 
tan yanıyorlardı. Bu sırada 
mehtap Iiığı altında bir parıltı 
gördüler.. Bu muhakkak bir 
ırmaktı. üzerine kayaların 
kurşuni gölgeleri vurmuştu. 

Fortas derhal ileriye fırladı. 
Arkadaşlarına su bulduğu için 
memnundu. 

Filhakika biraz uzaktan bir 
ırma~ın tatlı şırıltısı geliyor
du. MUIAzım: 

- Arkadaşlar, dedi. Artık 
suya kavuştuk .. 

Bir lAhza sonra dördü de su
yun başına varmışlardı. Kana 
kana içiyorlardı. Sularını iç· 
tikten sonra biraz istirahat et. 
tiler ve biri nöbetçi beklerken 
di~er UçU rahat bir uykuya 
daldılar. 

- Sabah şafak atarken nöbet 
sırası Llik Dömonjo'da idi. Ar
kadaşlarını uyandırdı ve bir 
saat sonra hep birden tekrar 
yola koyuldul<\r. MUlazrm For
tas yilksek bir çam ağ-acının 
tepesine çıkmış vaziyeti kon
trol etmişti. Etraf emindi. 

Emniyet içinde yollarına 
devam ediyorlardı. Fakat da. 
ha iki yUz metre iler lemişler
cll ki onbaşı birdenbire sudan 
iirkmUş bir hay,·an gibi durdn. 
Dömonjo derhal yere uzandı 
ve eltyle ~ T'~nkte b tr tel kal
d ırcl ı . 

Bu l\tı; ~t1phesiz bir telefon 
hattı idi. Derhal mlllazımclan 

telefon cihazını alarak hatta 
raptetti. Bu şekilde muhavere
yi çalmak imka.nını bulmuştu. 

Aynı zamanda cenubu garbi 
istikametinde toplar patlama. 
ğa başlamıştı. MUla.zım l<"or
tas: 

- Harp yeniden başlıyor .. 
Dedi. 

Onbaşı soğukkanlı bir ha
reketle: 

- MüUzımım bu harbi siz 
idare edeceksiniz .. 

Diye cevap Yerdi. Bu genç 
onbaşı her halde bir şeyler 
söylemek istiyordu. 

- Dömonjo neler duyuyor
sunuz. 

- Duyduklarım çok nıühim 
değ-il' mlilAzımım.. Fakat size 
g-österebileceklerim sayesinde 
kardesimin ve sekiz arkadaşı. 
mızın 'ıntikamını a1mak kabil 
olacak. 

Dinleme cihazını derhal top 
ladı . Mülı\zıma teslim etti ve 
sanki kumanda hakkı kendin
de imiş gibi: 

- GlirültU etmeden beni ta
kip ediniz. 

Dedi. Bu emre en en·eHl 
MülAzım itaat etti. Neferler de 
kendisini takip ettiler. 

Harbetmiş olanlar sukutun 
ne olduğunu bilirler. Lük On
başı da sükut tavsiye ettikten 
sonra dört Fransız piyadesi 
tam bir çeyrek saat kendi giL 
rültillerine kulak kabartarak 
yürüdüler. Onbaşı bir k ere da
ha şahadet parmağını dudak
larına kaldırıp: 

- Şşuitt. 
Dedikten sonra aynı parma· 

ğı ile görülecek olan manzara. 
yı işaret etti. 

lki n.efer ile mülAzımları 
büyük bir aIAka ile bu parma
ğın gösterdiği istikamete bak· 
tılar. Üçünün de ytizünde ay~ 
nr tebessüm belirdi.. 

Filhakika uzakta yosun tut
muş bir kayalrk üzerinde dere
beylik zamanından kalmış bir 
kule görQ111yordu. 

Ve UçU de biraz daha yakla. 
şınca kendilerine rehber vazi
fesi görmüş olan gri kablonun 
bu kuleye açılan büyük siyah 
bir kapıdan içeriye girdiğini 

gördüler. !ki yüz metre kadar 
ötede bir çadırın direği görli
nliyordu. Biraz daha yaklaş. 

tıklarr zaman çadırdakilerin 
de kendi havalarında olduğu
nu farkettiler .• Dömonjo: 

- Bunlarda abdalca bir iti
madı nefis var, .dedi. 

- Evet, diye Fortas tasdik 
etti. Hiç görünmeden kolayca 
kuleye girebileceğiz. 

Lökare heyecandan yanın. 

da ki arkadaşı Berjanın elini 
sıkarak: 

- Burası her halde Alman 
ağır bataryalarının tarassut 
mevkii olmalı.. Bunlar ırma
ğrn diğer tarafında faaliyette 
bulunarak bizim kıtalarımızın 
faaliyetlerini bozmak istiyor· 
lar. 

Dedi. Mülazım Fortas muha. 
vereyi işitmişti: 

- Evet, dedi. Sonr a Llik Dö
monjoya dönerek: 

- Lük buna senin sayende 
muvartak olduk, dedi. 

Onbaşı siiah arkadaşlığının 
verdiği samimt bir sıcaklıkla : 

- Jak harbi şimdi sen idare 
edeceksin .. 

Diye cevap verdi. 
(Daha -var) 

ıuo lsvıçre frank. 
JOO Filorin {FeJen ·'d 
100 Rayşmark {Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Oirahmi (Yunan) 
100 Leva (Bulgar) 
100 Çekoslonk kuronu 
100 Pezcta (İspanya) 
100 Ziloti (Lehislan) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley (Rumen) 
1110 l>inar (Yugo~lav) 

100 lsveç Kuronu 
100 Ruble (Sovyet) 

istikrazlar 

F:rganl 
Sivas ·Erzurum 111 

TUrk borcu I peşin 

Ticaret ve Zahıre Borsası 
16 - 9 • 939 
FlY .A~ 

Buğday serl: 4,20, Tiuğd:ıy kı
zılca: 5,5 5,12 1/2, Jüışyemi çu. 
4,15, İç Iınclık: 15. 

GELEN 
Buğday: 480, Arpa 10, Un: 

115, Kepek: 30, l;asulye: 30, B. 
Peynir: 5, Mısır: 6, Nohut: 39 
Z. yağı: 2. 

RAŞlT RIZA 
J~ . SADl TEK TiYATROSU 

Bu Gece Tepebaşında 
DOX.1XM.4. GECESi 

Ya=an: REŞAT 1'WRI 
Hususi: 50, l\Icüi: 30 J.:uruş 

---•=n=•m•...::I:'- u ı: 
IAlemdar Sineması!I 
i Şahane Çılgınlıklar s~ 

1 KADIN KA TiLt ~i U11: ·-=-.,.. ı m:ı•H•••"'ftlllı 

Sultanisi sekizinci sınıfından al
mı5 olduğum tasdiknamemi lay_ 
hellim. Yenisini çıkaracağım. Bük-
mü :rokur. 

Asım TtZüN 
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939/358i sayılı dos:ra ile elek_ 
trikı;i Y. Bc7.az'ın Eleklrikçi l\loiz 
J.cvi deki ,alacnltında n dolan hac-
7.cn paraya çevrilmesine karar ve. 
rilcn 29 parça ve 132 lira değerl i 

miilenevvi lem·irat mal7.eınesinin 

2119/939 Perşembe günü saat 15 
len itibaren Galata Karaköyp:ılas 

yanında 91 - 93 sayılı diikkun 
önünılc a~· ı k artırma ile satılaca
ğından alıcıların güniincle orada 
bulundurulacak icra satış memuru. 
na ınüracant etmeleri ilan olu. 
nur. (K. t. 25-0 

.. .> 
" 6 aylık 47~ 820 
" 1 yıllık 000 1600 
" 

Tarifeden Balkan Birliği için 
ayda otuz kuruş düşülür. Posta 
birliğine ginniyen yerlere ayda 
)'elmiş beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mek
tup ve telgraf ücretini, ahone 
parasının posta veya banka ile 
yollama ücretini idare kendi üze_ 
rinc alır. 

Türkiyen in her posta merkc. 
zinde VAKIT'a abone yazılır 

Adres dei!;işürme ücreti 
2~ kuruştur. 

İLAX ÜCRETLERİ 

Ticaret ilanlarının santim - sa
tırı sondan itibaren iliın savfala_ 
rında 40; iç sayfalarda 5o ku
ruş; dördüncü s:ıyfada l; ikinci 
ve üçüncüde 2; birincide 4; 
başlık yanı kesmece 5 liradır. 

Hüyük, çok devamlı, klişeli. 
renkli iliın verenlere ayrı ayrı 
indirmeler yapılır. Resmi ilflnla
rın santim ~ satırı 30 kuruştur. 

Tica ri Mahiyette Olmıyan 

Iliiyük t IHnlar 

Bir defa 30, iki defac;ı 50, iiç 
defası 65, dört defast ?ri ve on 
defast 100 kunıştur. Üç :ıylık 
ilan Yerenlerin bir dcfosı beda
vaclır. Dörl satırı geçen ilanların 
fazla satırları beş kuruştan he
sap edilir. 

Yakıl hem do~rud:ın doğruya 
kendi idare )·erinde, hem An_ 
kara caddesinde Yakıt Yurdu 
altında KEMALEDDİN 1RE:>; 
llrm Bürosu eliyle ilan kabul 
eder. (Büronun telef onu: 20335) 

Manladı uıuşa:nb:ılar, storlar 
perdeler ve sair her türlü 
TEFR İ ŞAT 

Levazımalı, Beyoğ.lunda BAKER 
mağazalarında her yerden mü. 
sail şartlar ve ucuz !iyalJ:ırla 
salılmakladır. Beyaz eşya dai
remizde h:ıseler, yalak çarşaf. 

farı ve :rünlil yalak örtülerinin 
riatları kıyas kabul etmez dere_ 

cede ucuzdur Te rekabellen 
6.ridirler. .................. 

~·-----~----, 
Operatör 1 

SADREDDİN O!\.\RAN 

Beyoğlu .Mis Sokak Gökçek 
Aparlıman No. 1 nakletmiştir. 

.................... ~ ....... 

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

Sabahlan 8.30 a kadar ; ak~am.6 
ları 17 den sonra LAieli Tayyart 
Ap. Daire 2; No. 17 de hasta larını 

L:abul eder. ( Telefon : 23953) ... ............. ... 
ZAYİ 

938 - 939 senesinde Hukuk Fa. 
küllesinden aldığım hüviyet ciizrl:ı. 
nımı za~·i eltim. Yenisini ul:ıcağını. 
dan hükmü ~·oktur . 

64i6: HUseyin YÖ!\EL 
(K. t. 253) 

1 ENGLISH HiGH SCHOOl, 

Erkek Mektebi 
NİŞA...,"'TAŞ!, Telefon: 41078 1 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve Pazardan maada her ı ı 
gün saat 10 dan 12 ye kadar İdareye müracaat olunabilir. 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON : (3438) 

1zmirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 

1 
yuvas1dır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Pala~ın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli olduğu gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastaha.neyi, ve kL 
raathaneyi havidir. 

' Osmanlı Bankasından: 

OS~l.\::-\LI n \XKASI~ı.:-: Galata ~lerkc1.ilc Yenicıııni YC Beyoğlu şu. 
helerinin 18 cfiri tarihinde tadili Jfızııngeleıı Yl'me ve kiralık Kasa dal• 
releri saatleri 30 cfıri (dıılıil} tarihine kad:ır nHilıalihi dentm edccektil'i 

:ılczkur snaller lıerveçhi fıtidir: 

• YEZ::'\E S.\ATl: 

Sant 9 d:ın ~ant 1 ı c J,:ıd:ır iıdi günlerde 
Saat 9 dan saat ı ı,:rn n kadar Cumartesi günleri 

KIIULIK K \S \ D \!HELERi: ! 
Saat !l dun s:ınt Hi ya kaıl:ır adi günlerde 
Saat 9 tl:ın saat 18,30 :ı k:ııl:ır Cumartesi günleri 

~ .................................. ~ 
Şirketi Hayri yeden 

Mevsim sonu münasebctile 18 eylül 1939 pazartesi saba
hından itibaren: 

1 - Vapurlar Altmkum ve Sütlüce iskelelerine uğramıya.· 
caktır. 

2 - Salacak hattına ait 308. 310, 312, 314, 318, 320, 330, 
307, 309, 311, 313, 317, 319 ve 329 numaralı seferler yapıl. 
mıyacaktır. 

3 - Her akşam 23,35 de Usküda.rdan Köprüye yap1lmakUt 
bulunan seferden Salacak ha!':fedilmiştir. 

....................................... 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - Bütün sınıflar için ya tılr ve yatısız, kız ve erkek 
talebe kaydına devam olunmak tadır. 

2 - İsteyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gö~ 
deri lir. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası Telefon: 22534 
.................................... .-.r 

Muhammen bedeli 3546 lira 50 kuruş olan kaynak işleri i~ 
2100 adet muhtelif eb'atta lambalı Forma kömürü, 2250 adet d~ 
forma kömürü, 100 adet üstüvani kömürle 250 adet dairevi 1' 
mür 29-9- 1939 cuma günü saat (15) on beşte Hayda.rpaşa~ 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliJa 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyciılerin 265 lira 99 kuruşluk muvakkll 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhte~ 
zarflarını aynı gün saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğ1• 
ne vermeleri lazrmdrr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan 
maktadır. (7201) 

SAlllBl: ,tSl.lf US 
Bnsıldığı )er: l'ı\J\IT ~lntbaıısı 

l mum Xeşriy:ıtı idare eden: 
Hcfik Ahmet Sevengil 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için g1da : 
Kanzuk Besleyici Unları 

Vitamin v<:. Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI. besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar• 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip .)lmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 

kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu- Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Depo: INGILIZ • KANZUK Eczanesf, Beyoğlu . lstanbul Pe,.akende Satış Yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 
lstanbul. lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 
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