
-

,.. 

r 
Almanlar bitarafları 
İngilizler aleyhine 
tahrik ediyorlar 

Stokholm, 17 (A.A.) - AL 
man propagandası, bitarafları 
İngiliz kavaidini kabul etme -
mek ve İskandinavya efkarıu
mumiyesini ttngilterc aleyhine 
tahrik eylemek için vesaya ve 
tehditlerini arttırmaktadır. 
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Har p 
Sovyet 

Leh kıta/arı 

il eşiyor 
ordusu dün Polonyaya girdi 

u n1 r11 u 

kızllordu Lehistan 
hudutlarını nıçın 

geçti ? 
Yazan: ASIM U.S 

Uzak Şarkta Japonya ile bir 
tnütareke imza eden Sovyet Rus_ 
l'a tahmin edildiği gibi Lehistan 
İşine müdahale etti: Dün sabah 
&aat altıdan itibaren Kızılordu 
lebiıtan hudutlanm geçmek em_ 
tini aldı. 

Moakova hükumeti bu hattı 
hareketi iWı için şöyle diyor: 

Lehistan topraklarını işgal e. 
den Alman ordulan karısında 
leh orduları mukavemet edemez 
l'aziyete düşmüştür; artık bugün 

Sovgetlere mukavemet ediyor 

;e., \(h~ 

Zaptcdilcn yerlerde Alm<m as7;.c rleri sı<}ınak'lara .<ıak1anmt~ Po
lonyalı halkı istic 1ıap ediyorlar 

İngiltere karar verebilmek 
için resmi rapor bekliyor 

bütün dünya
bir tesir yaptı 

Son vaziyet 
ya büyük 

Al manya, Polonya 
hükOmetini tanımıyor 

tlıemlekette aözünü geçirecek bir 
leh hükumeti yoktur. Tabii ola. 

,,..;;- !'ak Sovyet Rusya ile Lehistan 
lraıımda evvelce akdedilmiş olan 
l demi tecavüz muahedesi hüküm.. 
•iiz kalmışbr. Bu şerait içinde 
lehiatan hudutları dahilindeki 
lıkranyalılarla beyaz Rusları mu_ 
huaza için harekete geçiyoruz. 
Bu hareket, Sovyet Rusyayı bu_ 
IÜnkü harb karşısında bitaraf 
\'aziyetniden çıkarmış değildir." 

R©lfffi1©ıfily©ı v~ V~~©~= 
D©ıvy~cdlc§l lhl~y~<e©ıfl1 

Londra, 17 (A.A.) - Polon
yanın Londra büyük elçiliğin . 
den bildirilmiştir: 

kanuni şekilde müntahap milli • 
parlamentosu Polonya topra _ 
ğmda faaliyettedir. Bu hükfı _ 
met ve parlamento, bütün va. 
sıtalarile Alman mütearrızlara 
karşı harbi idare etmektedir. 

li bir protokolla 31. ı 2. 1945 ta. 
rihine kadar uzatılmış bulun -
makta idi. 

Sovyet hükumetinin bu tcdbi. 
ri bugünkü harpteki Sovyet bi. 
taraflığma hiç bir suretle halel 
iras edemez. Sovyet hükumeti
nin noktai nazarına göre evvel. 
ce aktedilmiş olan muahedeler 
bugün ortada voktur, çünkü ar
tık Polonya hUkumeti mevcut 
değildir. 

Vakıa ilk nazarda Rusların bu 
•özleri belki biraz garip görünür. 
t:'akat Alman istilası karşısında 
lehiatamn bugünkü vaziyeti göz 
İinüne getirilecek oluraa Mosko -
va hükUrnetini tuttuğu hattı ha. 
t"e!tette mazur görmek lazııngelir. 

Fnrzedelim ki, Sovyet Rusya 
tniidahale etmemiş olsa netice 
bereye varacaktır? Leh orduları. 
_ (Devamı 7 incide) 1 

Bugün saat 4 te Sovyet kıta. 
ları Polonya hududunu muhte. 
lif noktalardan geçmiş ve der. 

niil olonya milli orau ffj m 
çok şiddetli müdafaasilc karşı. 
laşmışlardrr. 

Polonya hükumeti, bu hare
keti için tasni ederek gösterdi. 
ği sebepleri münakaşaya yana. 
şamazdı. Polonya hükumeti 
Cumhurreisi ile mütesanittir ve 

Sovyet hilkOmeti, bu sabah -
ki doğrudan doğruya vaki ta. 
arruz hareketile 25. 7. 932 tari. 
hinde Moskovada aktedilen Po. 
lonya - Sovyetler Birliği ade. 
mi tecavüz paktını nakzclye _ 
miştir. Bu pakt l\loskovada im
za edilmiş olan 5. 5. 934 tarih. 

Büyük elçilik keza taarruzun 
tarifi hakkında 3. 7. 933 tarL 
hinde aktedilen mukaveleyi de 
Zikretmektedir. Polonya ve Sav 
yetler Birliği bu mukavele ile 
ne siyasi. ne de askeri veya e. 
konomik veyahut diğer mülaha
za ve vesilelerin herhane:i bir 
taarruz hareketinden bulunma. 
ma<Yı taahhüt etmiş bulunuyor_ 
lardr. 

Henüz metni malum olmıyan 
Rus notası Moskovad::ı. bulunan 
bütün ecnebi sef aretlere tevdi 
edilecek ve bunu müteakip ga. 
zetelerle ve radyo ile ne!3ro1u _ 
nacaktır. 

Sovyct hükumeti şarki Po _ 
lonvada, Polonya devletinin in
hilali ve Polonya hükCımetinin 

• 
' Sabaha karşt 

Polon.ya 
hazines i 

lskenderiyeye 
gönderildi 

BUkreş, (Husus!) -
Lehistan milli bankası 
direktörU 8 zırhlı va
gonla Leh devlet hazine
sindeki altınları BUkre· 
şo getirmiştir. Hazine. 
nin yarı mevcudu olan 
bu altınlar Leh hUküme
tinin emriyle Şmilyatin· 
d en BUkreşe ve BUkreş· 
ten de K östence limanı. 
mı. naklolunmuştur. 

Köstence limanındaki 
2370 tonluk Eosen vapu· 
ru 100 milyon altını 
yüklemiş ve Cuma saba· 
hı saat dörtte hareket 
etmiştir. Limanda kay· 
dedilen vapurun seyrlse. 
fer programma göre al
tııla r t s ·cncleriyeye 

• naklolunmuştur. 
Leh hazinesinin diğer 

yarı mevcudu olan 100 
milyon altın Zloti de 
ayrıca BUkreşe getirile
rek Kösten "'Ye sevko· 
lunmuştur. 

Moskovadaki İngi
liz ve Fransız se· 

firleri talima t 
bekliyor 

BUkreş, (Hususi) 
Sovyetler hariciye komi. 
seri Molotorun Rus or
dularının Leh toprakla
rına gireceğine dair ver. 
diği notayı Moskovada
ki Leh sefiri Gırzıbovski 
ka1m1den istinkft.f etmiş
tir. 

Moskovadaki Fransız 
ve İngiliz sefirleri yeni 
vaziyet karşısında hattı 
hareketlerini tayin hu

, susunda hUk1lmetıerln. 
l den Acilen talimat iste-

mişlerdir. • 
firarı neticesi olarak elyevm hiç 
bir suretle garanti altında bu. 
lunmıyan intizam ve asayişini 
temin maksadiyle hareket et • 
mektedir. Sovvet hükıimeti bu 
suretle şarki Polonyadaki Uk
ranyalı ve beyaz Rusyalı ekal. 
liyetlerin tabii surette himaye. 
sini temin etmektedir. 

I\Ioskova, 17 (A.A.) - Molo
tof taraf mdan Sovyet milletine 
hitaben neşredilen bir bevanna. 
mede ahiren motörlü ihtiyat 
kuvvetleri ile takviye edilmiş O-

( Devamı 7 incide) iki c ephede harp 
devam ediyor 

Alman hücumu püskürtüldü 

Buna binaen Sovyet hüklıme
ti bu açık taarruz hareketile 
beynelmilel tahhütlerini nakzet 
miş ve Milletler Cemiyetine ka... 
bul edildi~i tarihtenberi harici 
siyasetini istinat ettirdiği iddia 
eylediği bütün manevt prensip. 
lere muhalif hareket eylemiş 
bulunmaktadır. 

Moskova, 17 (A.A.) - Al _ 
man ajansı bildiriyor: 

Cumartesi, pazar gecesi Sov
yet hükumeti Polonya büyük 
elçisine bir nota tevdi ettirerek 
Rusvanm menfaatlerini koru _ 
mak ve Şarki Polonyada yaşı. 
yan Ukranyalı ekalliyelleri mu
hafaza etmek iGin Kızıl Orduya 
pazar sabahı Moskova saati ite 
saat 6 da Polonya - Sovyet 
Rusva hududunu tecavüz etmek 
emrini verdiı?ini tebliğ etmiştr. 

Polonyada harp şid
detle devam ediyor 

Pnris, 17 (A.A.) - J<Jrkünı. Son haberlere göre bir ç_ok 
harbiyenin tebliği: Alman cüzlitamları Polonya_ 

DUn akşam , dti şmaııın biri dan geri çağ;ırılmıştır. Bu cil
~losollc vadisinin şarkında ve 1 zütaınlar, garp cephesine vasıl 
diğeri Sarre ile Voges'lar ara- olnıuşlarclır . 
sın~ak~ . cephe.nin m_cr~e~in e Fransız tebliği: 
dogru ıcı a etmış oldu~u ıkı ta· P .· 17., (AA ) _ 17; n t" · 
a . k. . l U k .. t" l nı ıs . ı • . v .. 

rruzun ı ıs ı t e p s ur u - rihli tebliğ : 
InllştUr. 
·-- Dün akşama doğru cephemiz 
r·G· 'a"'z"e"t"e"m""ı:z· "ın·""""0"k"'u''y"·u-- uzerintlc iki nokt:.ıda.. düşman 
J hUcum u olmuştur. Birisi Mozcl 

1 
cKularıonakbirahezd·inyesi vadisinin şarkında, diğe ri Snrr e il e Vosges arasında cephe. 

İsmiyle neşrettiğimiz 
fevkalacie heyecanlı 
ve alakabahş romanı
ınızın şimdiye kada ·~: 
çıkmış kısımlarını bir 

forma halinde j 
Bug ü n!· 

<?kuyucula~ımıza ve: 
rıyoruz . Eşıne az rast- l 
lanır bir mal,:1 ... :~e i 
bulunan romanımızı 1 
şimdiye kadar okuma- İ 

. ınış olan karilerimi:;: } 
bu suretle takip et-ı 

mek fırsatını bu-
lacaklardır. ................................................ 

nin merkezinde vukua gelmiş
tir. Bu iki hücum da tarcledil· 
m;ştir. 

Son alınan malümat, Polon· 
yadan cephemize, hava lnıv. 
vcllcri ve bUyUk birlikler ha
linde, Alman kuvvetlerinin 
nakledildiğ i hakkında birkaç 
g lin evvel verilen haberi teyit 
e tmektedir. 

Topçu faaliyet i 
devam ediyor 

Faris , 17 (A.A.) - Resmi 
tebli ğ: 

BUtiin cephede her iki tara· 
fın biiyük topçu faaliyeti gö
rlilnıti ştur. 1Ierlcmiş olan kıta. 
atın ela faaliyeti mUşah<>de e . 
dilmiştir. 
Dü şman, mlitemarliycn tak

viye kıtaatı almaktadır. Birçok 
noktalardn dUşınan, çekillrken 
t e rkettiğ;i lrnsabaları tahrip et· 
mektedir. 

M uharebe yakında 
şiddetlenecek 

Paris, 17 .(A.A.) - Charles 

Morice, Petit Parisien gazete. 
sinde Fransız cephesindeki as
keri harekatr mcn:uu bahse
derek bu sabada elde edilen 
muvaffakiyetleri kaydetmiş ve 
l 939 Fransız askerinin 1914. 
1018 Fransız askeri kadar kıy 
metli olduğunu yazıyor. 

Makale sahibi, mukabil Al
man taarruzlarının alrnmetini 
ve düşmanın ricalini tebarUz 
ettirdikten sonra, Cuma gU
nUndenbcri Almanların aldığı 
yeni vaziyetin Sarrc ve Palati. 
nat cepbcsindo pek yakında 
şiddetleneceğini gösterdiğini i
lü ve ediyor. 

Şark cephesinde 
Vilna bombardıman 

edildi 
Yarşorn. 17 (A.A..) - Pat 

ajansının buglin bildirdiğine 
göre, Vilno Uzerine yapılan üç 
hanı. hlicumu esnasında şeh· 
rin merkezine 400 bomba atıl. 
mıştır. 

Si\"iller arasında 20 ölil ve 
100 yaralı vardır. Radyo is tas 
yonu hasara uğramıştır. 

Polonyalıların 
muvaffakiyeti 

ZaleC'zyki 17 ( \.A.) - "Ha
vas,, - Varşo,·adan gelen ha
be re göre, Lehliler düşmanın 

akmlarmr muvaffakiyetle de. 
fetmcktedlr. Bug.Un 60 çocuk 
ölmUştilr . 

( Dcvatttı 7 incide) 

Sovyet Ordusunun ileri hare. 
katı şimalde Polozk ile cenup. 
ta Kamenez - Podoleg arasın _ 
daki bütün hudut imtidadmca 
aynı zamanda vaki olacaktır. 

Dünkü 

Hariciye Nazı rı Bek bulunduğu beyanatta 
nıha i zafere kadar çarp ışacak l arı tekrar lad ı 

Varşova, 17 (Hususi) - Po _ 
lonya hariciye nazm Bek bugün 
şu resmi beyanatta bulunmuştur: 
Almanların 70 fırkaya yakın 

büyük faikiyet, tayyare ve mo • 
törlü kıtalanna rağmen harp her 
cephe.de şiddetle devam etmekte. 
dir. 

Almanların takip ettikleri açık 

sehirlerin, köylerin ve demiryoJ. 
}arının bombardımanına rağmen 
Polonya ordusunun mukavemeti 
zayıflamamaıştır. 

Hiç bir şey nihai zafere kadar 
Leh ordusunun, Leh hükumeti _ 
nin ve Leh halkının bu imanını 
değiştiremiyecektir. Bu iman so. 
nuna kadar böyle kalacaktır. 

soor hareketleri 
Şeref stadındaki futbol maçında Galatasaray Beşiktaşa yenildi 

Taksimdeki güreşler çok heyecanlı oldu 
e 

Diin7,•ü spor 7ıarckctıcrindcn: ~ere/ Stadınaa7d futOo<l vc Ta~maeki qüreş1cracn iki göiünu§ 
Spor_ ha'Vadislcri 4 iinıcü. ookifemizdcdir. 
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l§aretler: 

Perde açılacak 
Herkes soruyor: t 

"-Ne oldu, bu garp cephesine! 
Garp cephesinden bahsederken onun bu kanlı günlerin 

yekane •'espri., membaı telakki edilmesi yalnız harbe se
yirci olanlar tarafından değil, bizzat muharipler tarafın_ 
dan da ileri sürülmüştür. 

F.ransız gazetelerinde "Sükut cephesi,, diye yad edi
~ lel\ "Vestval., lngilterede gecikmiş bir maç tesirini yap
... maktadrr. 

Bu hal dünyanın her tarafında propaganda elemanla. 
n taralmdan arzularına göre istismar edilecek bir vazi
yet ihda.s etmektedir. 

Şark cephe.sinde kan gövdeyi götürüyor. Şehirler 

mukavva kuleler gibi deniliyor. Yağmur yerine gökten 
yere bomba sağanağı iniyor. Rüzgar yerine zehirli gaz esi. 
yor. Garp t>ephesiru:ie sükut dolaşıyor, tayyareler garp 
cephesine sadece beyanname ta.şıyorlar. 

Bu vaziyet lıarpsonrası insanının psikoloji üzerinde 
türlü türlü tesir yapmaktadır. 

Bizzat harp görmü.5. Büyük Harbin ateş hattına gir. 
miş, <;ıkmış olanlar için bu halin espri ile alakası yoktur. 
Onlar bilirler ki. bu sükut arkasındaki bir büyiik facianın 

1. maskesidir. Onlar bilirler ki: bugün uyur gibi görünen 
harp devi gözlerini ve ağzını açtığı zaman hafif kahvaltı. 
smı bir kaç alayı dişleri a.rasmda çiğneyiv..:rmek suretilc 
şöyle böyle yapar. Onun ziyafet sofrasında kolordula.r 
ve safları ufuklarda bir türlü bitmiyen gen<; ölii ka. 

, fileleri ekmek kırıntısı halindedir. 
Harpsonrasr insanı acelecidir. Sinem:ıntn ve spor 

maçlarının terbiye ettiğ'i bu insan, yirmi senedir zamanı 
hep dar hudutlar içinde komprime bir halde görmeğe alış
mıştır. Yelken,lilerin dört ayda geçtikleri Okyanusun 48 sa. 
atte geçildiğine bizzat şahit olan, dört sene süren Umumi 
Harbin bir sinema perdesinde bir buçuk saatte nihayet 
bulduğunu gören insan garp cephesindeki sükut karsısın-

f. da sinirleniyor. 
Biletini vaktile alıp bir maçı şeyretmek istediği halde 

bir türlü oyuncuları bu1amryan adamın teessürünü hi~se. 
iliyor. 

Cephenin gerisinde kalan insaniyetin "- !nsanl:ır bi
~ rı"blrini neden öldürmüyor, bir neden kanlı levhalar sey. 

retmiyoruz? diye teessür duyması beşerin deruni hayatı
nm ne ciyfe şey olduğunu bir kere daha anlatıyor.,, 

Bu münasebetle, gladyatör oyunlarından hoşlananlara 
liak verenleri ayıplayan insaniyet vicdanr bu hadise ile bir 

r kere daha. cürmü meşhut halinde yakalanıyor. 
Harp başlamıştır. Cepheleri bir spor maçı seyreder gL 

bi seyretmek, orada kanlı oyunların harikuladeliği ile me.st 
olmak arzu edenler i<;in perde açıktır ve gözleri heyecan. 
dan kör oluncaya. kadar faciayı seyredeceklerdir. 

Harp başlamıştır. Neticeyi yaşıyan görür. Perde 
çilmadı diye tepinmeye ne lüzum var. 

:Vapur tarifelerinde 
değişiklik 

Sonbahann gelmesi dolayısile 
'Şirketi Hayriye, bugünden itiba -
ren köprüden Sütliceye ve Al • 
tmkuına olan vapur seferlerini 
lağvetmiştir. ... 

Bundan ba§ka Salacak plajı i. 
~in köprü ile Salaeak arasında 
hergü.ı). yapılan seferlerle, her ak. 
§anı üsküdardan köprüye olan 
23,35 seferi de kaldınlmışhr. İ • 
öare sonbahar tarife.sini. de ha _ 
.zır1amaktadır. 25 ·eylülden iti • 
baren mektepler açılacağı için ye. 
ni ders saatlerine göre, sabahları 
boğazdan köprüye ve akşamları 
da köprüden boğaza yeni postalar 
ilave edilecektir. 

--0---

'.Ankaraya giden 
:Vekiller 

Bir çocuk otomobil 
altında ezildi 

Şişlide Bomonti mevkiin.de fe _ 
ci bir otomobil kazası olmuştur. 

Pangaltıda Bayır sokak 13 nu 
marada oturan 7 yaşlarında On • 
nik oğlu Papazyan misafir olarak 
bulunduğu Bomontideki Adempa 
§a apartmanından ç1karak karşı. 
ki sebzeciden öteberi almak için 
hızla caddenin .diğer tarafına 

koşmuştur. İşte bu sıralarda Ha. 
san oğlu Fuadm idaresindeki 
953 numaralı hususi otomobil 
çocuğa çarparak muhtelif yer • 
lerinden ağırca yaralamıştır. Pa • 
pazyan Şişli çocuk hastanesine 
kaldmlmı:!, şoför yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

-0--

Sapan kasıklarına 
battı 

Balat Sinemasında 
flimler tutuştu 

Seyircilerden birçok 
kimseler yaralandı 

Dün akşam saat beşi yirmi ge. 
çe, Balatta Tahsin Bey sinema _ 
sında yangın çıkmıştır. 

Sinema oynarken birdenbire 
filmler parlamış ve sinemada bu. 
lunan he Ik biri birine girmiştir. 
Pazar dolayxsile sinema fazla ka. 
labalık olduğundan kapılara hü~ 
cum eden halktan birçok kadın 
ve çocu!lar muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. 

Makinistler filmleri söndüre _ 
memişler, bunun üzerine derhal 
itfaiyeye hab::::- verilmiştir. Bu 
sırada ateş makine dairesini ta _ 
mamen yakmış ve binanın sa _ 
çaklarına sirayet etmiştir. Bere. 
ket itfaiye çabuk yetiı;r.:ıiş ve der. 
hal ateşi söndürmüştür. 

Polis hadise hakkında tahki _ 
kat yapmaktadır. 

--o~--

Sarhoşlukla sarkıntılı~( 
yaptı 

Şişlide oturan Ziya oğlu Or • 
han dün gece körkütük sarhoş o_ 
tarak Taksim mey.danında öteki. 
ne berikine sarkıntılık etmeğe 

ve nara atmağa başlamış. polisler 
tarafından yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

--o-

Kirayı vermediğinden 
dayak yedi 

Kocamustafapaşada Milli Mü_ 
dafaa caddesinde 34 numarada 
oturan Salim oğlu Feyzi dün ge. 
ce saat 22 de odasında uyurken 
birdenbire ev sahibi Kirkorla ar. 
kadaşc Salim oğlu Faikin baskı. 
nına uğramıştır. İki mütecaviz 
kira paralarını ve:mediği için 
Feyziyi adamakıllı dövmiye baş. 
lamışlardır. Yetişen polisler Kir. 
kor ve Faiki yakalamışlardır. 

-0---

Bir otomobil 
kazası 

Elmadağı Çayır sokak 35 nu • 
marada o-turan 85 yaşında Sarkis 
Camcıyan şoför Süleymamn i.ı:ia. 
resindeki 2012 numaralı otomo • 
bilin altında kalmıştır. Evine gi. 
derken bu kazaya uğrayan adam. 
cağız tedavi altına alınmış, şo • 
för yakalanmıştır. 

Küçük bir kız otomobil 
altında kaldı 

Eyüpte istambey mahallesinde 
Irgat sokağında 18 numarada o • 
turan Mehmedin km 5 yaşında 
Hanife Eyüp caddesinden geçer • 
ken şoför Tabirin idaresindeki 
1778 numaralı otomobilin altın • 
da kalmış. vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Şoför 

yakalanmış tahkikata başlanmış. 
tır. 

--0-

Tramvay sahanlı
ğından düştü 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
bulwıan iktısat Vekili Hüsnü Ça. 
kır, Ziraat Vekili Muhlis Er kmen 
ve Sıhiye Vekili Hulusi Alataş 
'.Ankaraya gitmişlerdi. 

Filoryada Kalikratya köyünde 
9 numarada oturan Kadir oğlu Pangaltıda Fuatpaşa apartma. 
16 yaşında Kemal, dün çift sür_ nında oturan Gazinin kızı 18 yaş. 
meğe mahsus sapanla tarlaya git. larında Cemile Erşen dün gece 
mekte iken yere düşmüş, sapan saat 20 de Eminönü • Bebek tram 
kasıklarına batarak yaralanmış • vaym.da Beşiktaşa doğru gider • 
tır. Hasan Cerrahpa§a hastane _ ken Dolmabahçede muvazenesi • 

Bacakları kırıldı 
ıBandırmalı Mustafa Kaptanın 

motöründe makinist Mehmet oğ. 
lu Hakkı dün motörden rıhtıma 
çrkarılmakta olan Nikoya ait 3815 
numaralı otomobille rıhtımın a _ 
rasına sıkışmış ve iki bacağı bir. 
den kınlıİıiştır. Yaralı baygın bir 
halde Cerrahpaşa hastanesine kal 
dmlmıştır. Polis tahkikata l:iaşla. 
mıştır. 

Mevliit Cemiyeti 
Geçenlerde Yefat eden SU· 

leymanlye camii başmilezzini 
alaturka musiki Ustatıarından 
Yenlbahçell Ha!ız Kemalin ru
lıu için HnUmüzdeki perşembe 
. ı kşamı yatsı ezanından sonra 
.• uıeymanlye camlinde movliı.t 
•>'t:ınac3ktır. Bu mevlüt cemi. 
~t tmc fE:t.anbııld::ıki biitUn oku
. ·u•-nlat ;.o~i=-~!~ cdct'cldc.-!llr. 

sine kaldırılmıştır. ni kaybederek arabanın ön sahan 
--o- lığından yere yuvarlanmıştır. 

Araba devrildi Muhtelif yerlerinden ağırca yara. 

Ramide oturan Süleyman oğlu 1 lanan kadıncağız tedavi altına 
Tevfik ailesile birlikte iki teker. alınmı§tır: 
tekli arabasına binmiş ve Yediku. ---1~--
le haricinde gezmeğe çıkmışlar • 
dır. Fakat araba süratle gider • 
ken yolun bozuk olan bir kısmın. 
da birdenbire devrilmiş, içinde 
bulunan Hayriye yere düşerek 
yaralanmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, tahkikata ba§lanmış. 
tır. 

--0--

Ka vga ettiler 
Paşabahçede Beyaz Bahçıvan 

sokağında '56 numarafa oturan 
Şaban oğltJ Hayrettin1e Polenez 
köyüne giden yol üzerinde 7 nu • 
marada oturan Hlisevin oğlu Ha. 
san biribirlerile kav(:ı ederek ha. j 

karette bulunmuşlar '~e polis ta. ! 
r~f?:ıd:ı.;-o y:ıkalanmışlardır. 

Akhisarda bir 
hırsızlık 

Akhisar, (Vakit) Camiikebir 
mahallesinde kantarcı Sadığın 

karısı Bayan ZeLranın evinden 
dört yüz lira kıymetinde altın 
ve mücevherat çalınmış ve za. 
bıta hadiseye el koymuştur. Ka
za polis komiseri Bay l;usufal
pm kıymetli mesaisi neticesin _ 
de sarikler ya.ka lanmı::;. ve caL 
dıkları tnü-!evherat Vf.' altınlar 

istirdat o\•mmustur. ;.<"omiseri" 
bu muvufakıveti ,lıalkı pek 
memnun ;.tmisir. Hı sızl~r lh. 
rahim ve Mustafa adında iki . 
genr,tir. 

, 

ihtikar kanununun bugün mec
listen çıkması muhtemel 

İhtikar hakkın.da alınacak şid. 
detli tedbirleri havi olan kanu _ 
nun bugün meclisten çıkması 
beklenmektedir. Kanur ile biltün 
vilayetlerde ihtikar komiteleri 
kurulacaktır. Valilerin reisliğin • 
de olacak bu komitelere aza ola _ 
rak mmtaka iktısat, mıntaka ti • 
caret, belediye iktısat müdürleri. 

le ticaret ve sanayi odaları umumi 
katipleri iştirak edecektir. 

Mmtaka ticaret müdürlüğü ay. 
rrca piyasa vaziyetlerini her gün 
takip edecek ve bir rapor halin. 
de komiteye bildirecektir. Komi. 
te lüzumsuz gördüğü takdirde 
dükkan ve müesseeleri sed dahi 
edebilecektir. 

işçilerle tramvay şirketi lzmir' de 

arasında anlaşmazlık çtkt. 

Yüksek hakem kurulu tarafın
dan tetkik ediliyor 

!zmir Tramvay ve Elektrik [ 
şirketi ile işçileri arasında çık_ 
mış olan "Toplulukla iş ihtila.
fı,. !zmirde vali muavininin re. 
isliği altında bulunan vilayet 
hakem kurulu tarafından kara. 
ra bağlanmıştı. 

Bu karara muhtelif noktalar. 
dan gerek işçiler ve gerekse 
tramvay şirketi itiraz etmiş ol
duklarrndan keyfiyet Anarada. 
ki yüksek hakem kuruluna ~el
mif,.tir. İş ihtilafları yüksek hn
kem kurulu çarşamba günü iş 
dairesi reisliğinde devlet ~Orası 
deavi dairesi reisi B. Saffet 
Tuncay'm ba.'}kanlığı altında i1k 
toplantısını yapmıştır. Toplan -
tıda kurul azası olarak hukuk 
fakültesi profesörlerinden Si . 
nop sayla\'I B. Yusuf Kemal 
Teng'irfienk. !ş deircsi reisi B. 
Enis Behiç Koryürek, İktrsat 
Vekaleti sanavi umum müdü _ 
rü B. Reşat Bener, adliye Ve
kaleti hukuk işleri umum mü. 

lzmirde 
ihtikarla mücadele 

dü.rü B. lsmail Hakkı Tur, ik
kısat vekaleti hukuk müşavir: 
B. Ziya Ekrem Ergüven bulun. 
muşlardır. Kurulun raportörlü
ğünü !ş Bankası müfettişi Fars 
Ulubay yapmıştır. 

İlk içtimada İzmir vilayet ha
kem kurulunun kararı okun.. 
mue ve ikinci içtimam eylülün 
18 inci pazartesi günü saat 10 
da gene iş dairesir..de toplan -
ması takarrür etmiştir. 

''İs ihtilaflarını uzlastırma 
ve tahkim nizamnamesi .. nin 
meriyete girmesinden sonra ilk 
iş ihtilafının bu suretle nizam. 
na.··neniu şartlan <!ahilinde dev. 
let eliyle kati bir kıırara bağ 
ları.nıası ilk defa vaki olan bir 
hadise olarak içtimai ve iktrsa. 
di bakımından chernmivetliclir 
Keyfiyetin yüksek hakem ku -
rulunca virmi e-ün 7.arfmda in.. 
taç edilmesi mecburiyeti oldu -
ğu nizamname &.hkamından an. 
!aşılmaktadır. 

Hususi idarelerin teşki
lat kadroları 
hazıdanacak 

İzmir, 17 - lhtikarla müca- Dahiliye Vekaleti, yeni barem 
dele komisyonu dün belediyede kanununa göre 1 teşriniszni 939 
toplanmıştır. Komisyonun te - tarihine kadar hazırlanarak İcra 
şekkülünden sonra muhtelif tüc 

1

. Vekilleri heyetine verilmesi lazım 
car ve esnafın fazla fiatla sa. gelen hususi idarelerin teşkilat 
tış yaptıkları hakkında vaki şi_ 1 kadrolarını. ~e şekilde. h~zır!ıy.a. 
kayetler, bu esnafın ticaıi deL 1 caklarını vılaye~~e.re b.ı.l~~rmı~ı_ır. 
terleri ve mağazaları kontrol e- j Vekat~t bu teb.lı~ıle butun vıla -
dilmek suretile tetkik edilmi~ 1 yetlerın :e~kıla.t kadr?l~r.ın~a 
tir Tetkikat neticesinde bazı ı yck:-ıao;:a!dıgı tcmın gavesını ıstıh 

. -" t"' f'lb k"k : daf etır.e';tedir. Bu t•bliğe göre, esncu. ve uccarın ı a ı a se- · • ~ . . h 
bepsiz surette bir miktar fiatı hususı id~rc1~rın ıdare, esap, na 
yükselttikleri görülerek, bunla- fıa, maarıf, zıraat. l~aytar ve sıh. 
rın tecziyesi cihetine gidilmiş_ ha~ ~t~~ml~r~na dahıl maa~h veya 
Ur. Emniyet, belediye ve tica- d~ımı .. ucre,h m.em;ı:ıannu: b1:1 • 
ret müdüriyeti memurları şehir g_unku derec:ıerı .vılaye~Ierın .. ıh
içinde dolaşarak fiyatları mu. tıya.ç ve m~lı vaztvetle~ıne .go.re, 
rakabeye devam etmektedir. yenı b~r~mın ~erecelerıne ıntı • 

İki gün içinde yiizdcn fazla bak ettırılecektır. 
toptancı ve perakende satış ya- Odacı, korucu bekci, evrak 
pan muhtelif mağaza ve tica- müvezzii, daktilo. v.e bu;a benzer 
rcthan.eler kontrol edilmiştir. diğer müteferrik ve muvakkat ma 
Bu kontrol tüccar ve e~naftm'- ı hiyet arzcden hizmetlerde calt • 
zm şayanı memnuniyet ı:ıekilde 1 
dürüst hareket ettiklerini gös- şanlar yeni barem kanunu dışın. 
termiştir. da bırakılarak teşkilat kadroları. 

Bugün komisyon toplantısın. na a1mmıvacaktır. Bunlar için 
da bazı yurt~ların ecza ve a- her sene bütresine bir cetvel ek_ 
Ielümum milstahzaratı trbbive leneccktir. Teş'dlat kadrolarile 
yüzüııdcn fiyat zammı yapJ!dı. maa~ ve emsal hasılhrı de~i~en 
ğını ve bir kısım ecza ve ilac. memurlara maaş farkları baremin 
!arın gizlendiği hakkındaki şi. muvakkat birinci maddesi hiik -
kayetlcri de ,e-örUşülnıüş ve bu müne "Öre verilecektir. Halen üc 
hususta derhal tetkikata giri- retle idare olunan memurl<ırrn 
şilmiştir. Halkın sağlığı Uz.erin. derece .. c kadroları baremin ikin 
de ihtikar yapacak olanlar en ci maddesi hükrn;ine göre tayin 
a~r cezalara c;arptırılacaklar- ve tespit olunacaktır. 
dır. Diğer hizmet vekaletlerinde 
Knstamonu'fh ihtlkaı·a kn: .,1 bulunan ve bütç~.de tahsisatı mev 

te<lhirlcr cut olup da henüz baremin içine 

Kastamonu, 16 ( A.A.) 
Dün ticaret odasında vilayet 
mektupc;tısunun reisliğinde a 18.
kah daire müdürleri. ticaret o. 
dası belediye reisleri ve tüccar. 
!ardan bazıJarmın iştirakile bir 
toplantı vapılarak ihtikara ma
ni olmak icin alınacak tedbirler 
görüşülmüştür. 

Nişan 
Avukat Hayri Hükmenin kıv 

Bayan Mua7.zez Hükmen ile esk; 
jandarma dairesi mümevizl<'rir 
ren nıüteka.~t Yusuf Ziva Şin 
'.ı!:anm oalu 8rhan Ripkanm ni. 
f:anları düıı gec,.. aile mvhiti i 
cirıde vanılmı0tır. Orhıı.n Sinkıı 
vUksPk tic~ret mektebi son S' 

nıfmdan •e münevvt> ,· gençleri. 
mizdendi· 

ahnmıyan memurivetler ve barem 
kanunu hükümlerine sröre maaş 
asıllarivle, emsal hasıllarının de. 
ğismesinden mütevellit farklar 
ha,.ic olmak üzere kadroların hıt. 
7.ırl"nTTlı>"nır'la veni memurivetler I 
ihdas f'dilmivecek ve memurivet 
unvanları da değiştirilmiyecek • 
tir. 

Başından taşla 
yar:ılandı 

CihanS?;irde Aslanyatağı soka • 
ğında 10 numarada otnran Erge 
Mese caıtdesir..de ovn:ırken Pcıno. 
rama bahçe\l>i bekr.ilerinden Sab. 
ri tarafındar.- atılan büyük bir 
taııla ba!iitnC:.an ağ'ır surette ya • 
ralanmı~tır. Sabri yakalanmış, ço_ 
cuk tedavi 'ltma ahntT'ı~tır . 

Avrupa treni 
Normal şekilde işleme• 

ğe batladı 
Avrupa Semplon ekspresi ta .. 

mamen normal bir şekilde i~lc .. 
meğe başlamıştır. Dünkü ekspres 
le Bcrlinden gelen yolcular da 
vardır. Bunlar iki glinde gelmiş .. 
!erdir. 

Ekspresle Avrupa.daki Türk 
talebelerinin müfetti§i Adil de 
şehrimize dönmüştilr. Adil Al -
manyada hiçbir talebemiz kalma .. 
dığmı söylemiştir. Yine aynı tren 
le Mrsır Kralı Majeste Farukun 
akrabasmdan Prenses Nimet Ke .. 
malettin de Paristen şehrimize 
gelmiştir. Buradan Mrstra gide -
cektir. 

Konvansiyonel trenile de 12 f .. 
r;ın tüccarı Berlinden gelmişler • 
dir. Burad;ın İrana gidecekler • 
dir. 

Bernamanın kurtu· 
tuş bayramı 

Büyük tezahüretle 
kutlandı 

Bergama, ı.: (A.A.) - Dün 
Beı gama, kurtuluş bayramını eş. 
siz tezahiir?erle kutladı. Etraftan 
köy ve ka~t bal ardan bu büyük 
günü görmek ve yaşamak için 
binlerce köylü ve şehirli Berga. 
ma.da toplanmış bulunuyordu. 

Saat dokuzda atılan topla me • 
rasime başlanmış askerin ve hal .. 
km ihtiram duruşu esnaıımda bir 
:.ubay tarafından bayrağımız hü • 
kumet konağına çekilmiş ve bu • 
ı?Ünün askeri kıymet ve büyük • 
lüğü anlatılmıştır. Bundan sonra 
parti ve halkevi adına tarih öğ • 
retmeni Tank Ziya İşitman tara .. 
fmdan heyecanh ve coşkun bir hi. 
tabe irad edilmiştir. Bu hitabe • 
<len sonra Tank Ziya bilhassa 
Türk milletinin ve onuıı çelik 
o:ırcası ı:anlr ordunun azamet ve 
kudretini tebarüz cttirnıis ve hal .. 
kın huP-ünü b;1:,. yaşat::ı.,lara E • 
bedi Sef Atatürk ve Milli Şef t. 
ı ıönüne tazim, oniuya Cümhuri .. 
yet hükümetine karsı olan min • 
net ve sü 1 ;,.~an hislerine tercüman 
oJ---n<;tt;r. 

Ber!?'am:ılılrır diin, bütün ~r{jn 
ve ı?ece en co.;lwn bir ı:evinr. ir.in., 
el,. h•t güzel yıldönümünü kutla • 
drJ;ır. 

--o-

Karabuı·t'1'Un kurtuluş 
yıldö::ıümü 

K~ı-ıılııırnn. 17 fA .A . ) - l•i 
F:y lfıl lrnrtulu ş giinünU Kara· 
bunınlular iç ten gelen çoşkun. 
hık ve eınsal~iz tezahtiratı:ı 
kut 1 ulam ı.~ t rr. 

- .().--. 

Y ozgnda bir tay:n 
Yoz<?at. (Vakıt) - Vilayetimiz 
jandarma komutam binbası Bav 
Rifat Pl,.,.enaln, İstanbul jan. 
darma !?'ecHkii okulu komutan • 
lığma tavin ediimi$S ve bw·ada.n 
ayrılmwtır. Bay Rifat, süvaı i 
kumandflnlı,°{mdan altı ay ev
vel inndar:m:lya naklolunmuş ve 
Yoze-ada tayin edilmişti. Ken -
di~!ni bn~aa c;c:.C ~e·:dirr.1iş bu.. 
hımın mumailevh. hararetle ve 
camimi.vetıc büyük lıir kalaba 4 

lık tarafından teşyi olunmuş • 
tur. 

-o-

İzmirle Fransız piyasa· 
ları araS!nda iş başladı 
İzmir, 15 (A.A.) - Yeni Türk 

• Fransrz ticaret anJaşması hü .. 
kümlerinc göre, Fransa ile ticari 
muamelelere başlanmıştır. Gili.ı
rükte mevcut Fransız malı az i&e 
de gerek Fransaya gönderilmek 
~erek ithal edilmek üzere bir çok 
müracaatlar vuku bulmaktadır. 

?azartesi Sah ı 
18 Evlul 19 Evlul > 

~ 
<( 4 Şab.ın 1 ;; Şaban 
f-- h ızıı ı SR bızır 187 

Vakitlerf \·a~arı .,~ lı ·asatl ezani -- _ _.... 
<:üne• ı: 1 R ~ 4~11 31 
OJ!Je t 2 ı ! ; :i t ~ ı 5 ı:;ıı 
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. . . . ln~iliz abluka·ı kar .. 
alışkan bır tercumecı şıgında Aımanva 

Son J·ıllnrd:ı giizcl 'c ı:ok 1 tcrciiuıl'yc lliisc)in Cahil l·a1. 
Jda.Iı bir teı·t•iuıı._• ı:ağrna gir c:ın ba':'ln.dı. Oğlumun Kiitiip· 

gibl~<lik. hn.nc:sl, hilli& hahnlanmız1 bile 
1

'Jıcm1.i Kitnp<'\'İ., niıı "Hiin. he"liye<.·ck bir \nrlıktır. 
llluhnrıirl<.•rlmlcn t<'ı·ciinu•. ":;cıns<'tthı Sami., nln hinı· 
~eı·isl", "liunaut., ın "Şn- mcti, h•k sahalı olduğu ic;ln, 
rler tıerriinırsi'', "\.nkıt .. ırı knpla~·ırı n•rhnlerdcn onu ayı· 
n , . ., Yıll·ın 'J\~rdirne liiıl· ı·ıyorum. 

fatı,, hu uıcsut luunlcnin i7. "Knıuıat.. m t uttuj;'ı;u ~-ol, 
ndenılir. Tı•rciimr, mill<'t. hcniiz hcJlrrmıdl. lt<'mzl kütiip. 
n nuiııc, i !'.erııııı; eierinc gü- hırnc~inln '' Viiııyu. l\luharrlrle. 

Berlin, 17 (Radyo) - D. N. B. 
bildiriyor: 

lngiıterc. tatbik Clm<'ye ba§ln • 
dığı abluka kararı ile, Almanyayı 

kadın ve çocuk bülün Alman hnl. 
krnt açlıktan öldiiııııck istiyor, 
çünkü askerlerimizle dÖ\'il§meye 
cesar<1ti yoktur. Ancak bu gibi 
hareketleri tercih etmektedir. 

lrıAntı."'illll ıl<'~i~t lı ır. rinclcn terciiınelr-r., l gittikçe Fakat İngiltere bu zannında al. 
.\rkasında ıuulak \'c d.inıl'rt kabnrı)'ot'. danma.ktadır. Zira her şeyden ev. 

ar bırnknıı uıl1Jctlcr h;iıı Hunlann arasında bilhassa 
Ume blı· mcrnk H" tt'cc"ı-.ii · "Hasan Ali Ediz,. in canlı ,.c 
dlndlıilmeshıe yurn;rnn, hl· atılgan emeğini alkışlamak is-

8Üsc, uzwık liiksc hcnzi terim. • 

,·el şunu hatırlamak liızımdır ki, 
Almanya senelcrdcnbcri böyle bir 
abluka ihtimalini düşünerek hazır 

bir şey glhl <liişimfilcbilir. "l"uşkin,, in hayat ve eser- lanmL~ ve bi~ok mal stoku yap -
larm hn~kn tliynrlar ni. leıi hakkında haşir başına bir 
)'le Jy•sl<'nt'cck Hçhkları kit.np \"erdikten sonra, yine bu 

ktuı·. Sırf hnbcrrlar olmuı. bii~ iik şairin: 
, kendi e t'rlcrlnhı gııı·ııı·u- 1 - 1\lısır ıtccclerl, 
arttll'mak ic;lıı terdiıne t' 2 - l\lnc;a kızı, 
ler. J>ahıı doğrusu, ~iiz(•l :J - I>ubrov~ki. 
kltnp ncr<'cl<' vr tın ngi ılil · Atllı <'scı·leı·lni dilimize c;c
c;ıkan;a c;ıksııı, hiit iin nwdc· \'irdi. Ondu. beğendiğim ŞC)'. 
Alem, onunla alllkrıdar ol· l<'rdt•n biri de terdime cttij!;i 
ier hil' irfan borcu bilir. Hu her c '<'1' hakkında blrkac; yap
lii eserler, fümna ) eni hir raklık izahat \'eri!:'l<llr. 
knznn<lırıp kaznrnhrınanm- Un izahlar, escrl<'rin nıhlnı· 

hiç <lüşiiniilmcden tCl"t'iİllll' ,.c kafnlarclaki izlerini ,r;enil;ile
Urlcr. Duygulu blı· fikir ını- tt'n bh• bilgi çcrc;e,•esi oluyor. 

ı, ibresi nl daima yı-ni ki· Gösterişsiz, pohpohsuz c;alr· 
~larn do~rıı cliindiiriiı·, cin ı-nn n.dam, hoşuma gider. Ha· 

~nn Ali J<~Uz'de bu mahı-iyet 
Slyn..'<i buh1·anlar, içtimai kn. son dl\rC<.'Cslni bulmm,.tur. 
•khklar yib.iindcn geri ka- "Gogol., un ":Mayıs gec.-eı-1", 
meııılekt't ICJ'<le ist~, tt'rcii- "~lak~lm Gork.i., nlh "Aşk Uü. 

• bir fikir ~nyırı, hlr p;öniH ya.. ... ı .. ndun haşka ''Valılntin 
"ln~ı, bir zckfa ve istid:ıt çar· Kat<'~·(:v", "Yetim Zozola,., 
il'. "lıco~ıid Iıenı;., ten yaptığı t.cr. 

)ti\ne\'i n.çhkhu·, oıılarln f.tl· l'iiıneleı·le yeni H.us kiiçiik bi
lir, kafalur, ı·ıılılnı· onlarla kİLH' t•cıı;;nisinl bize ta'1.ıttı. 

lenlr. =·vn»·~m Slclney Port.cr., in 

mıştır. 

Bugün ise Almanyanm LcllLc;tan 
da İ§gal ettiği arazi onun bütün 
gıda ihtiyacını karşılıyacaktır. Vis 
tül ziraat mıntaknsı. Leh petrol 
madenleri, şarki Silczyndaki kö _ 
mür ocakları buglin Almanya için 
çalışmaktadır. 

Binaenaleyh, lngilterenin ablu 
kası Almanyayı değil, kilçUk dev
letleri müteessir edecektir. 

BU DA tştN ŞAKASI! 

Bertin. 17 (Radyo) - Romada 
çıkan "Rolazioni 1ntemuzionnli" 
(beynelmilel münascbat) gazetesi 
lngilterenin Almanyada şehir 

halkına beyannameler atmakla hiç 
bir fayda. elde edemiyeceğini, bil
hassa bunlarm Almanlara faydası 
olduğunu, çünkil milyonlarca kii _ 
ğıt parçasının Alman snnayilno 
mühim miktarda Sf'llüloz ilave e -
deceğini yazmaktadır. 

Japon harbi Çin -
devam ediyor 

Çinliler Şanghay civarında 
Japonlara hücum ettiler 

Ifongkong, 17 (A.A.) - Che. 
kiai ajansından: Çin kuvvetleri, 
Çanghayın cenubu garbisindc Ta 
lhu göllük nuntakasında tahas .. 
sun etmiş olan Japonların mC\' • 

zilerine karşı şiddetli bir :nıtka • 
bil taarruzda bulunmuşlar.dır. 
Düşman 500 mlktül b:rakarak 

;ark istikametine doğru ricat et. 
miştir. Shansi eyaletinin cenubu 
şarkisinde kain Tchang • Tchc, 
Li.tcne ve Hu.Kvang şehirlerin. 
de cereyan '!tmelcte ola:ı muhare. 
br.ler, Cinlilc:in lcbinc olar:ık in. 
ki1a! etmektedir. 

--~-----------~-----

35,000 Lehli Roman
yaya iltica etti 

V~rşova sefirimiz Cemal 
Hüsnü Romanyaga geçti 
Bükreş. (Hususi) - Otuza 

yakın devletin scf ir ve elçileri 
Romanya topraklarına gelmiş_ 
tir. Türkiyenin Varşova elçisi 
Cemal Hüsnü sefaret memurla. 
rile birlikte Çernovits'den Ro -
manya topraklarına geçmiştir. 
Mısır sefiri de Romanyadadır. 
I..eh hükumeti son içtimaım Leh 
topraklarının Zalesçiki köyün -
de yaparkm tayyarelerin hücu. 
muna uğramış ve bu köyden 
Romanya toprağına ilticaya 
mecbur olmuştur. Fransız askc. 

ri heyeti de Romanyaya geçen. 
ler arasında ise de, İngiliz as
keri heyetinin nerede bulundu. 
ğu henüz malum değildir. Bü
tün ecnebi muhabirler Çerno. 
vit.s'de bulunmakta olup Lehis. 
tan hadisesini buradan takip 
etmektedir. Şimdiye kadar Ro. 
manvaya gelen Lehistan muha. 
cirlerinin sayısı 35000 i bulmu~ 
tur. Bunlar arasındaki zengin. 
ler hususi otomobille ve hususi 
tayyarelerle seyahat etmişler -
dlr. 

llu tiirlii iilk<'lndc terciime, o. Hcnı·y imza.o;lyle yazdığı 
lı başma hir Alemdir. lliz, "Bolh·nr iki kişiyi çekemez,. 

bu ikinci mcmlekctlcn:Je. a<lh hlk:lyclcrl de tercüme etti. 
. nu kitubın başına da tuttu· 
llugiinkii pnı•lnk Avnıpa. ~;u usule :-adık .kalarak "\"il-
• tcrciimc c,:nğını Riirıcra..ns- yanı .. m hnyatına dair faydalı 
baslatablliriz. ı.;skl Yunan bilgllcr eklemiş. Bilhassa O 
IAltin e erlerinin hocnh.ğı Hem·y gihi karışık, çetin ,.c 
beşinci asra kadar iner. Hı· maceralı bir finıiir süren bir 

Bükreş S~~em~la· Yeni bir bitaraflık daha 
nnda numayış 

Londra, 17 (Hwıuat) - Bük. )'anlık, bir ümmet zihniye· snnatkfiı'I h-i anlamak, eserle. 
en sıyrılarak nı11li 'ıuhk. rintn ilhanı' kaynaklannı ka,·- re§ten bildirildiğine göre, Roman 

parçalnnmcn., terciimc de rama ld«;ln böyle izahlar lA- ya da halkın sinemalarda nUma • 
~ndiliı:,rindcn ortn,ra c'ıktı. zundır. yiş yapması yasak edilmiştir. Bu 
llusya, J,ıknrdn. nıılattı~ım Tercilmenln maddi verimi 
°beplerden Cıtlirii bu dc,·rc pek az bir zamanda, hemen 
it geç girdi. Jnpoıı3-a dn. Uyle. hiitün ömrünii bu nankör sa
a unutınıynlım. ki diin~·:ı. haya harcayan adamı, biraz 
lklcrinln • hıı iki milletin · ela ,ka.lırama.ii glbl a.lki~lamak 

llcrhıde '1'cr ah~1, yine cı>cy borç o1ur. , • ~ 
iridir. Hasan Ali Ediz, göz nunı 
llizde iso .. Tım7.lnıat,. ı, Bn- clökerck, fosfor yakarak c;alı. 
'• açılmış blı· pencere gibi şı)·or. Bugün dikenli blr .. yol

iinenler , ·ar. J<'alrnt tcrcii- dan zahmetle gettiğlne şuphe 
bakımınclnn lm pencerenin yok. 1',akat ben, onun mesut 
u pek dardır. Gaye iz. şu- bir istikbale yürüdüğüne lna-
uz, dail,'lnık ürnekJcrlnJ bl· nıyonım. Yarın onun emeğiyle 
ler, bu lıükmii haklı lmlur. be.slcncnler. bu emeği mlnnet 

,.e sevgileriyle ikleyeceklerdir. 
pliinh HAKKI SVHA GEZGİN 

iman - Hollanda tay
yareleri nasıl çarpıştı 
.\msterdam, ı i (A.A.) - ı yaresi zannetmiş olduklarını 
Ollanda matbuat. ajan sı teb· beyan etmişlerdir. 
t ediyor: Hollanda tayyaresi, maruz 
lıirltaç gUn ev,·cl bir Alman kaldığı ateş üzerine yero in
Yrareslnln taarruzuna uğra- meğo mecbur olmuş, Alman 
ış olan Hollanda tayyaresl, tayyaresi de derhal inmiş, Al. 

Alman tayyaresinin bulun. man pilotlardan biri elinde ro-
1ltu yeri keşif Ue hüviyetini veh·er olduğu halde tayyare
bkik etmek için ona yuklaş. nln kanatlarından biri Uzerln-
ış idi. Hollanda tayyaresi, de ilerllyerek "lnglliz misi· 
llebl tayyarenin Alman tay- niz?,, diye sormuştur. Nihayet 

'resi oldu'ğunu öğrendikten karşısındakilerin Hollandalı ol 
~llra. vazifesini yapmış adde· duklnrını anlamıştır. Alman 
lltek geri dönmüş ise de Al- tayyaresi, Hollandalı tayyaro. 
lııan tayyaresi, birdenbire elli cilerl n lm ış ve şimale doğru 
~.etre mesafeden ateş etmiştir. götUrnıUştur. ÇUnkU Hollanda
~rnan pilotlnrı, ı;onradnn Hol - hların tayyaresi hasara uğra-

llda tayyaresini lngiliz tay· nuş idi . 
.........___-~--------~---~~~------------------------~~~ 
Y Urıanistanda fevkala-ı 

de iktısadi tedbirler 
Atina, 17 (A.A.) - Atina A -

~.,bildiriyor: 
~azrrlar meclisi lüks sigaralara 

~ket başına bir drahmi ve kib • 
l'ite de kutu başına 50 santim 
~si konulmasını tasvip etmiş. 

tiQ 8aşvekil Metaksas, yalnız vak. 
t ili yerinde olan çiftçileri mü • 
t~tssir edecek olan bu taksi müs 
~hliklerin kabul edeceğinden e • 

l\ bulunduğunu bildirmiştir. 
t' Su haf ta için.de yine yalnız vak 
1 hili yerinde olanlan alakadar 
~~tek diğer tedbirler alınacak. 

-0-

Romanyadaki Alman 
ekalliyetleri 

Bükreş, 17 (A.A.) - Rador a. 
jansı bildiriyor: 

Dahiliye nazır muavini, yanın. 
da Alman ekalliyetinin ıefi ve 
diğer Alman ekalliyeti liderleri 
olduğu halde muhtelif Alman 
merkezlerini ziyaret etmiştir. Bu 
ziyarette Alman ekalliyetine ya • 
pılan muamele hakkında tam bir 
görüş birliği hbıl olmuı ve Al. 

'man mümessilleri hükumete te • 
şekkürlerini bildirmişlerdir. 

Mısırdaki Almanlar 
serbest bırakıldı 

8 1 "k d h 1 k Roma, ı 7 (Hususi) - Mısır 
e ÇI a a azır 1 dahiliye J!ezareti, harp hali dola. 

londra, 17 (Husus) - Betçi. yısile Kahirede nezaret altında 
~ rnudafaa nezareti yeniden se. , bulunan Almanların bir kısmının 
h~rlik tedbirleri a1mıştır. Bir serbest bırakıldıfmı bildirmekte. 
t.ilFtaya kadar halka viyecek ve. dir. Şehirde nezaret altında bulu. 
kahır: tevzi edilecektir. nanlar yalnız 32 kipdir. 

na, geçen gUn bir BUkreıs sino 
ma.smda halkın, son haclisclerbı 

filmini seyrederken Chamberlyn 
i!e Daladyeyi alkışlamaları, Rib 
~tropla Mototofu nıhlcla kanır 

almaları sebep olmuştur. HUkü 
met bu yasak kararını vcrirkcn 
Romanyanm harici meselelere kar 
şı bitaraf l1areket ebnesi lazım 

geldiği noktasın Iİ!'jaret etmekte 
dir. 

Bugilnkü harp karşısın
da Zoğo ne düşünüyol:' 

Londra, 8 (Hususi - Londra 
da bulunan Arnavutluk kralı Zo 
go, bugUnkü harp hakkında.ki fik 
rini soran bir suale şu cevabı ver 
ml§tir: 

"Cerah, elinde kangren oldu 
ğu zaman ,elini bizzat kendisi ke 
ser atar. Şüphesiz harp, insaniyet 
için büyUk bir fellkettir. Fa.kat 
bu felaketle karşıl&.§mea büyük 
bir cesaretle çarpışmak lazmıdır.,, 

--0--

Son sistem bir tayyeri 
defi topu 

Belgrad, 17 (Radyo) - Stok 
holmdan İtalyan ajansı bildiriyor: 
İsveç askeri silah fabrikası yeni 
sistem bir tayyare dafl topu ima! 
etmiştir. Bu topun çapı 40 mül 
metredir. Dakikada 110 mermi at 
makta ve 4 bin metreden tayyare 
lere tesir yapmaktadır. 

B utopu attığı mermiler havn 
da aydınlık yapmakta ve bu suret 
le istikamet tayini mUmkUn olmak 
tadır. 

--o-

Bir Alman tayyaresi 
İsviçre hududunu 

geçti 
Londra, 17 (Hususi) - Bern. 

deki Alman sefiri. bir Alman tay. 
yaresinin İsviçre hududunu geçe. 
rek isviçrenin bitaraflığı ihlal et. 
miş olması dolayısile Bern hü • 
kCımetine itizar etmiştir • 

---O-

Harpten alınan 
dersler 

Vaıington, 17 (A.A.) -Amc. 
rika Of'duıu, Polonyadaki harpten 
alınmış olan derslere göre, mo • 
törlü birçok fırkaları ihtiva ede • 
cek surette yeniden tensik edile
cektir . .. 

Bulgaristan ve Haiti bitaraf kahyor 
Port·au·prfnco, 1; (A.A.) -

Hniti Cumhuriyeti, bitaraflığı. 
nı ilan etmiştir. 

BUJ,GARtı-;TA.SI~ 
YAZ1Y.ET1 

R oma, 17 (Husus!) - Bul
gaıistan kabinesi bir toplantı 
yaparak beynelmilel vaziyeti 
tetkik etmiş, bitaraflık slyase
linue <levam etmenin menafii· 
no uygun olduğunu tesbit et· 

Yugoslavya 
Batkasının yerini iste
miyor; fakat kendisi

ninkini başkasına 
vermiyecektir 

Belgrad, 17 (Hususi) - Maca. 
ristan gazeteleri Yugoslavyanın 
vaziyeti ile meşgul olmakta, Yu. 
goslav gayesine sempatik yazılar 
neşretmektedirler. Pester Loyd 
ezcümle şunu demektedir: "Yu • 
goslavyanın vaziyeti şu birkaç ke 
limede hulasa edilebilir. Yugos -
lavya kendisine ait olanı da baş. 
kasma vermemeğe azmetmiştir.,, 

--0-

Almanyadalci ingiliz 
konsoloslarından 
haber alınamıyor 

Londra, 17 (A.A.) - Sunday 
Express gazetesine göre, harb 
ilan edildiği sırada Almanyada 
bulunmakta olan otu:: İngiliz kon 
solosunun bir kısmından hiçbir 
haber alınamamıştır. Halihazırda 
Almanyada bulunmakta olan in. 
giliz konsoloshaneleri memurla • 
rın.dan on kişinin memleketlerine 
avdet etmelerini temin için bi • 
taraflar vasıtasile müzakereler ya 
pılmaktadır. 

-0--

Kayzer ve Hitler ! 
Londra, 8 (Hususi) - Amestcr 

damdan bildiriliyor: 
Kolonyadan gelenlerin anlat 

tığına göre, Ahene giden yollar 
da ağaçlara 'Eski Kayzerl Berh 
yoruz,, cUınlesi yazılı kağıtlar 

asılmıştır. 

Diğer taraftan, gene Anıstcr 

damdan bildirildiğine göre, Alınan 
yada köylülerin kendileri yemek 
için bile tereyağı ve peynir yapma 
lan yasak edilmiştir. 

--0--

Litvanyada heyecan 
Kaunas, 17 (A.A.) - Sovyet 

kıtaatının Polonyaya girişi Lit -
vanyada büyük bir heyecan u • 
yandırmıştır. 

Hariciye nezaretinde müstace • 

miştir. Bulgaristan bitaraflığı. 
nı resmen ilAn etmiştir. 
IlULGARİSAN 1',RANSAYA 

DİTARAl<'LIGINI 
ntı,DtRDt 

Parls, 17 (A.t\.) -Paristc .. 
ki Bul.gar sefiri, Bulgarlstanm 
AYrupanm halihazırdakJ ''azi
yetlnde bitaraflığını muhafaza 
edeceğini J<'ransa hUkümetlne 
bildirmiştir. 

ı Romanyada korku 
Son vaziyet komıu 
memlekette büyük bir 

heyecan uyandırdı 
Bükreş, 17 (A.A.) - Sovyet

lerin Polonyaya müdahalesi he 
nüz resmen ilan edilınemiştr. 

Siyasi maha!il, Sovyet ilerle. 
yişinden derin endişeler duy -
makta ise de Sovyetlerin bita. 
raf kalacaklarına dair teminat. 
Iarmı teyit etmiş oldukları kay 
dedilmektedir. Maamafih Ro. 
manyadaki Ukranyah ekalliyet. 
lerin harekete geçmelerinden 
korkulmaktadır. 

Yugoslavya dahili siya
seti kuvvetleniyor 

Belgrad, 17 (A.A.) - Gazete .. 
Ier, Başvekil muavini Matchekin 
Zağrebde gazetelere yapmış ol • 
duğu beyanatı neşretmektedirler. 
Mumaileyh, bu beyanatında de w 

miştir ki: 
Kabine erkanı arasında tam bir 

itimat ve samimiyet ha,·~sı hü • 
küm siirmektedir. 

Bilhassa Svetkovitch ile ara .. 
mızdaki müna~cbctler ı:ün geç .. 
tikçe sıkllaşmzkiaclır. 

Y un.anistanın Ankara 
elçisi 

Ankara, 17 (A.A.) - Yuna. 
nistanm Ankara elçiliği büyük 
elçiliğe kalbedilmiş ve ha.ber aL 
dığımıza göre şin.diye kadar 
orta elçi sıfatile Yunanistanı 
temsil etmekte olan B. Rafaelin 
büyük elçiliğe tayinine Türkiye 
hükfuneti tarafından muvafa. 
kat cevabı verilmiştir. 

--0-

Sovyet Ruıya Slovak 
devletini resmen tanıdı 

Bükre,, (Husuıi) - Sovyetler 
hariciye komiseri Molotof, Ber • 
lindeki Rus sefiri vasıtuile SJo. 
vakyanın resmen tanındığını teb. 
liğ etmiştir. Rusya, yakında Slo. 
vak devleti ne.dine bi:- sefir ta • 
yin etmek niyetinde bulunduğunu 
da bildirmiştis. 

----------- ---· --- -· 

Avrupa da 
harp vaziyeti 

Şark cephesinde, ver !'er, •;=:
haftadanberi devam eden şiutietli 
muharebeler henüz nihayet bul .. 
mamıştır. Bu muharebelerde, Po~ 
lonyalılar, Alman zırhlı kıtalan -
nın ve motörlü fırk?.i<?ı ınm seri 
takipleri neticesinde kentlileri i . 
çin, en müsait bir mul1arcl;e veı .. 
ziyeti almağa imkan bulamar.:rş • 
!ardır. 

Almanlar, seri ~uvvc'leriniu 
takibi sayesinde Polor y:ılılann 
bilhassa vanlarda, mukavc::letle • 
rini kırm~k suretile çev::-:rıeyi te. 
mine çalıııyorlar. Fakat, bu mo. 
törlü kuvvetler, makineli nakil 
vasıtalarının çokluğundan dolayı, 
hava taarruzlarına karşı pek bü .. 
yük bir hedef teşkil ederler. Bun 
dan başka, yolların ve hava va • 
ziyetinin faaliyetlerine müsait ol. 
ması da lazımdır. Fena yollarda, 
dağlık ve arızalı arazide, yağmur. 
hı mevsimlerde tesirleri pek aza. 
iır. 

Şimdiye kadar mevsimin ku • 
rak geçmesi dolayısile, Alman 
motörlü kuvvetlerinin, ekseriyet 
itibarile geniş ovalardan ibaret o 
lan Polonyada, faaliyetlerini hiç 
bir tabii mani, tahdit etmemiıtir. 
Bu suretle Almanlar, Polonyada 
hava faikiyetlerindcn azami, bi • 
razda gayriinsani bir şekilde isti. 
fade ederek Polcnya mukavemeti 
ni merhametsizce kırmak için 
cephenin çok gerilerindeki açık 
şehirleri bombalamaktan çekin • 
memiş.Ierdir. Karada da, mevsi -
min yağmursuz geçmesi sayesin. 
de, motörlü kuvvetlerinden çe • 
virme ve takip hareketlerinde çok 
fayda görmüşlerdir. 

Umumiyetle, bütün dünya ef. 
karıumumiyesi, Polonyalıların 
orta Vistül gerisinde uzunca ve 
müessir bir müdafaa yaparak Al. 
manlan oldukça durdurabilecek. 
leri kanatini besliyordu. Orta Via 
tülde ve bunların ıark sahilinde. 
ki Polonya müdafaa mevziinin 
yanları pmaldc Bug ve cenupta 
San hattında setrolunmak lazım. 
dı. 

Bilhaua, Romanya ile irtibatın 
muhafazası için San boylarındaki 
Polonya cenup c:enalunm çok 
kuvvetli olnw.aı Jaznndı, Rusya. 
nın bitaraf, hatta dostane obm -
yan vaziyeti k.arfısmda cenup ir. 
tibat yollarının mutlaka temin e. 
dilmesi elzemdi. Bu istikametin 
muhtemel bir ricat için açık lııu • 
lundurulmuı lüzumunu bir tara. 
fa bırakıyorum. Çünkü, muhare • 
bede seri çekilme yollann111 a • 
çık ibulunclunılmuı mülihazum 
dan ziyade kazanmak çarelerini 
temin etmek daha muvafıkbr. Bu 
istikametin açık bulundurulmuı 
,unun için lizımclır ki, Polonya • 
lılar Rusyadan cephane ve mal • 
zemec:e yarclım göremezler, fllbt 
Roma:nyaclan her türlü muaveneti 
alabilirlerdi. 

Son haberlere göre, Almanlar 
Przemitli işgalden sonra prka 
ilerliyerek Lemberga taarruz et • 
mektedirler. Diğer cihetten San 
nehrini geçen Alman kuvvetleri 
Zamoı ve Lubline doğu ilerle • 
mektedirler. Sandomierz ve şima. 
linde de Alman kuvvetleri Viıtli. 
lün prkma geçmişlerdir. Şu hal. 
de kuvvetli bir müdafaa hattr o • 
lan Vistül cephesi ve Polonyalı -
Jann cenup yanını temin eden 
San hattt kaybolmuş demektir. 
işte Polonya vaziyetinin nazikti. 
ği bundandır. 

Bundan baıka şimalde, Bialis. 
tokdan ilerliyen Alman kuvvet • 
leri son haıberlere inanmak lizım. 
gelirse Brest • Litovaka taarruz 
etmektedirler. Varşovanın kah _ 
ramanca miJ:lafa.ası hiç güphcsiz 
Polonya tarihinde ıerefli bir say. 
fa tetkil edecektir. Nazik görü • 
nen Polonya vaziyeti için de ıe -

. rem olduğu kadar ilerisi için ü. 
mit verecek sağlam bir nokta da 
Varşovadır. 

Şarkta vaziyetin huli1a11 fU • 
dur: Alman hava hücumları ve 
bilhassa cenahlarda durup din -
Ienmeden faaliyette bulunan Al • 
man motörlü knvvetlerinin taar • 
ruzlarr Polonya ordusunun toplu 
bir vaziyette ve bütün kuvvetle • 
rile bir meydan muharebesi ver • 
mesine imkin vermcmektt.di:-. 
Polonyadaki harekatın neticesi, 
Lembrg ve Bug ile San ve Vistüı 
arasında cenup mmtakasrnda ce. 
reyan etmekte olan muharebelerc
baithdır. Dün de ı<Sylediğimi · 
gibi henilz Polonya mukavemet 
tamamen kırılmış değildir. Fa 
kat, müsait müdafaa mevzı1erini 
kısmen kaybetmiştir. Kısmen G" 
elinden çıkmak üzeredir. f~~ L 
nun için, vaziyeti nazihir. 

1·. illYJJ<UOOl•: 
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Denizler için harp 
- 37 -

maçı 
Hakikaten şanslnrı yardım 

ettiği takdirde dört l<'ransız pi· 
yadesi dlişmnn tarassut zabiL 
!erinin yanlarına kadar gide
cekler ve onlnra tamamen hrı.
kim olduktan sonra harbi is-. 
tedlklcri gibi idare edecek

- Çabuk kalkın ve şu köşe. 
de sıraya geçin. Ellerinizi aşa
ğrya indirmeyin .. 

Dedi.. ::\lukavemetten bir 
fayda memur olamazdı. Hepsi 
de Fortasın emrine riayet elti. 

- Löknre slHihlarını alınız. 
Lökarenin yUzUnde bir te

bessüm parıl1.adı ve derhal AL 

T ekirdağh, Dinarh ve Molla Mehmet 
rakiplerıni tuşla yendıler 

Galatasaray Beşiktaşa 
2 - O mağlup oLdu 

lerdi. 
Fakat hayret, gökyUzUnde 

Alman topçu ateşini kontrol 
eden bir keşif tayyaresi de 
yoktu. Acaba buna sebep ne 
idi? Almanlar atışlarından, ta. 
rassut zabitlerinden bu kadar 
emin mi idiler? Fakat vaziyet 
her ne olursa olsun, esas me
sele havada bir Alman tayya
resinin bulunmamasr ve bir 
de bir telefon hattının elde ol
ınamasr idi. Dömonjo rehber. 
lik vazifesini yaptıktan sonra 
tekrar Fortas kumandayr altlı. 

Ye şeytanlar~an daha gizli 
bir hareketle dört Fransız ku
leye doğru yaklaşmağa başla
dılar. Çam ağaçlarının dalları
nı siper ederek el Uşmana gö. 
rtinmeden geçmek imkA.nına 
malik olmuşlardı. Çadırdaki
ler Pransızlnrın, kuleye gir.dik 
lerlni görmemişlerdi bile .• 
Kapıdan girince siyah bir 

merdiven onlara yollarını işa
ret ediyordu. MUIA.zım Fortas 
derhal tabancasım çekti. Ya
nındaki neferler de bir söz 
söylemeden kumandanlarını 
taklit ettller. 

Dört arkadaş merdiyenlere 
tırmanmışlar yukarı çıkıyor. 

lardı. Artık CHU sukutu kay
bolmuştu. Yukardan glirültU
IU bir lisan ile konuşan insan
ların sesleri geliyordu. Niha. 
yet bu sesler büsblitlin yak
laştı. Dört Frnnsız, aralık bir 

manların üzerindelci siH\hları, 
taraı:;sut dUrbinlerlni aldı. 

Millfızım Fortas b::ı kere ye
ni bir emir verdi: 

- Şimdi tekrar iki tabanca 
alın ye esirleri bekleyin .. Ken
dileri elleri: 1 indirebilirler. Fa 
kat en ufak bir hareket yap
tıkları takdirde derhal ateş e. 
dersin. 

Löknre emre itaat etti ve iki 
tabanca alarak Alman zabitle
rinin karşısına p-eçti. MUH\zım 
Fortas bu kere diğer arkadaş· 
larına emir Yeriyordu: 

- Siz Dömonjo, Berja birer 
tarassut dllrbini alarak gözet
leme mevkilerine geçiniz. Ba. 
na gelince ben de bir telefonu 
bir elime, ötekini di!::er elime 
alarak Alman bataryalarının 

hedeflerine atış yapabilmeleri 
için yeni emirler vereceğim. 

Fakat Mll!Azım birdenbire 
fikrini değiştirmişti. 

- Lökare, dedi. Ben sizin 
yerinize bunları beklerim. 
Berja siz de onbaşıyı tarassut 
mevk.ilnde yalnız bırakın ve 
ikiniz bu efendilerin el ve a
yaklarını güzelce bağlayın .. 
Gayetle kuvvetli bağlıyacak 
ve ağızlarına birer mendil tı

kayacaksınız. O şekilde ki hu 
efen dil erin bir daha seı:;leri 
çıkmıyacak .. 

kapıdan, Alman ağır topçu a- Ve tabancası elinde olarak 
teşinln m Uessir olabilmesi için devam etti: 
katı emirler 'eren atışları tnn
zım eden Almau zabitlerini 

ördüler. MUlA.zını Fortas ar. 
'c ıdaşlarına baktı. Sekiz gBzUn 
akışı birbirine karıştı. llep
inde de aynı ma.na ,·ardı . 

Odada be· Alman zabiti vnr-
ı. 1 kisi pencerelerden tarassut 
ırbinlerl ile etrafı gözetllyor
r, bir tanesi bir masa başın. 
ı yazı yazıyor, diğer ikisi de 
leCon başında. emirler veri-

orlardt. 
Alman zabitleri Fransız !e

clnllerinl hiç bir şekilde göre
ın i) orlardı. 

- Efendiler siz de adamları
mın faaliyetini kolaylaştırmaJc 
için lütfen kendi rızanız ile ye. 
re yatınız. 

Fakat Almanlar tereddUt e
diyorlardı. MU!Azım Fortas: 

- l!J\•et, dedi. Sillihsıı dUş· 
mana ateş etmekten nefret e
derim. l<'aknt harp halindeyiz. 
Emrime riayet etmez iseniz 
hepinizi yere sererim. 

MUlAzımın şakası olmadığı 
belli idi. Çaresiz kalan beş AL 
man zabiti kuzu gibi tozlu ye. 
re uzanıve:.·.ı: i ter. 

Fortas ile Uç arlrndaşı ya. 
rım dakika kadar. müstakbel İki nefer bUyUk bir kolny
muzaUerlyetlerlııi seyrettikten lıkla zabitlerin clektıik tclleri
sonra. MUJ:1zım ileriye ntıldı le el ve ayaklarını hağla<lıktan 
ve siH\hını ha' aya. lrnldırarak: sonra: 

- Kıpırdamaynı!. Teslim o- - lşte MlllAzımıın .. Tamam 
ıun.. oldu .. 

Diye bağırdı. üç nefer de si- Diyerek ayağa kalktılar. 
lD.hn davranmış duruyorlardı. MUH\zım F'ortns: 
Bu ihtar, Alman zabitlerini şa. - Güzel, eledi.. Ye tarassut 
şırttı. beş çift göz dehşet için- mevklinde bulunan Dömonjo. 
de li'ransız fedailerine döndü . ya: 

Alman zabitleri haklt ola- - Nasıl Dümonjo bir şeyler 
rak hayret etmişlerdi. ÇUnkU gördilnUz mu? 
ilk bat1armdan on beş kilo. Diye sordu. Düınonjo Alman 
metre Jçerde böyle bir baskına ve Fransız kıtalarınm yerini 
uğrayacaklarınr asla. tasa'tYUr tayin etmişti. Esasen Ji'ortas 
edemezlerdi. Fakat Fortas on- da önlindeld harita ve notlar
lara fazla düşünecek zaman dan kfl.fi derecede maHımat el
bırakmadr. llk ihtarından da- de edebilmişti . 

Profesyonel serbest gür~şler 
müsabakasına dün de yine çok 
fazla bir meraklı kütlesi önünde 
Taksim stadyomunda devam c. 
dilmiştir. 

Müsabakalara saat 15 te baş. 
lanmış ve ilk miiı-abakayı Bur
salı küçükler yapmıştır. Bun _ 
dan sonra arabacı l\fchmet ile 
Malkaralı Mustafa karşılasmış -

Atletizm 
müsabakaları 

Dün üç rekor 
kırıldı 

Dün kadıköyünde rekor dene. 
mcleri atletizm müsabakaları 
yapıldı. 

l:ç Türkiye rekoru tesis etli • 
len bu karşılaşmal\lrın teknik 
neticeleri şunlardır: 

200 :\ tetre: 
1 - Melih 
2 -Gören 
3 - Muzaffer. 
400 Metre: 
1-Gren 
2-Galip 
3 - Zare 
5000 I\Ietre: 

22,7 

50 
51,1 
52 

1 - Rıza ;\faksut 15,51 (Yeni 
Türkiye rekoru). 

200 l\lania: 
1 - Neriman 27,5. 
·100 Mania: 
1 - Melih 56,7 (Yeni Türkiye 

rekoru). 
2 - Neriman 57.1 
4 x 100 Bayrak: 
1 - Melih, :Muzaffer, Nazmi, 

Hüseyin. 41,6. 
2 - HalUk, Cahit, Neriman, 

Fikret. 45,6. 
l"ç adım: 
1-Ya\TU 14,16 !Yeni.Türki. 

ye rekoru). 
2 - Süreyya. 
3 - Fethi. 
Yüksek: 
1 - Polat Süreyya 1.81 
Gülle: 
1- Arat 
2 - Şerif 
Disk: 
1 - Yusuf 
2 - Arat 

14,45 
12,45 

41,70 
39,60 

lar ve l\Iustafa 6 dakikada has. 
mmı yenmiştir. 

Bilahare Somalı Fethi ile Di 
narlı İsmail karşılaşmış ve be. 
raberc kalmışlardır. İzmirli Hü. 
seyinle Süleymanın giircşi d' 

beraberlikle neticelenmiştir. Buı 
dan sonra ecnebi pehlivanlar]· 
bizim namlı pehlivanlarımız !";· 

reşmişlerdir. İlk müsabaka Mr' 
la ~IehmeUe Skoviç arasıncl~ 
yapılmrş ve Molla Mehmet Sko. 
viçi 20 dakika 10 saniyede tu'" 
la venmiştir. 

Mü!a"im il" Hüsevin anısın 
caki müsabaka cok "zevksiz ol. 
muş \'e 45 dakika nihayetindr 
berabere kalmışlardır. 

Bundan sonra Dinarlı Meh • 
met ile Skorobof karşrlaı::mı~ -
!ar ve meraklılara l!'Üzel bir mi; 
sabaka ı-eyrettirdikten sonra 
Dinarlı :16 ıncı dn kikada has -
mını tuşla yenmiştir. 

Son miisabaka Tekirda~fü fü\ 
seyinle Alman pehlivan arasın. 
da yapılmıstrr. Pu r.lÜsabn ka d" 
cok 7.cvkli olmuştur. Birine; 
devrede Tekirdaifü üstün giirP'" 
mesine rııcrm"n tu~ yananıad1P.1 

gibi ikinri devrede de Tekir. 
dağlının bir kac kafa kol kan
maı:;ı boşa gitmiştir. Ücünri.i 
devrede nihav<'t Tekirdağlı bü. 
tün C'rıerjisini toplavarak güre'" 
meğe baslamış ve dış ceng:elle 
46 nc1 dakikncla hnsmım yen. 
mei?e mııvsı ffıı k olmu~tıır. 

--·-~ 

C'a1atasarau mu1ıacimlcrinin 

Galatasarııy 'c ~~eşiktıı· 
kltlııleri eltin Şeref tadın J,ı 
hususi bir mlisnba.ka yapnrnı. 
yakıııdn lıaşlıyacalc olan lih 
maçlarına hazırlık ) aıımış ol-
dular. • 

Şazi Tezcnnın idare ettiği b11 
karşılaşmaytı taraflar şu lrnd 
•·olariyle çıktılar: 

Gnlntn .. aı·n): o .... mnıı - Pıı 

ruk, Atlnnıı - J~ş,ak, Emer 
Yu,ııf - :\C('(h•t, Sallihattin, 
C<•nıil, Boılııl'i, Saı•nfinı. 

UC!.ikta .... : 1--ınail - 11 iisııii, 
JbrnJ{i nı ....:. lliiseyin, Bedii, Ji'u. 
nt - lln)nti, HnJ,kı, Snlıri, Şe
rc-f, E':'rt'f. 

:\Tlisa hn i\ .1 

Galatasaray - Bcşikt aş maçrnda scvircilcr 

ha şiddetli bir sesle: ( Daha var) Dihı1di giireş nıiisabakalarından iki heyecan 1ı mı 

.-.-~--~ -.----- ----------·..-........, .... ~,. .....,-c~ ...... w~•~ .......,..,,......~ ~ P<..Jl,L~.._,..p,,.A.L..>ı:ıı&hiU ..-.. .. ~~ ._,.~~ 

sustaki tcf errüat hakkında görüş
mek ve hal çarelerini bulmak için 
emrinize amadeyim .. Yeğeninizin 
bana fevkalade itimat ettiği ma
llımunuz olduğuna göre bu hL·· 
susta her türlü salahiyeti haiz 
'ı lunduğumu takdir edersiniz 

Esasen sizinle Bükreş mahke-
1erinde de birçok kereler kar
mış idik.. Bunların Pariste 
'arlanmasını arzu eder mis:. 
? 

. Şunu da derhal ilave edeyim 
kı şahsıma yapılacak herhangi 
bir hareket ve mevzuda anlaşama
mazlık kıymetli rehnin derhal zi
yan olmasını mucip olacaktır .. " 

Mektubun altında Stefanesko 
imzası vardı.. Bu Demetrin iş 
adamının hakiki ismi idi.. 

Mösyö Nikola Taveresko bu 
müthiş iş adamiyle yirmi sene
denberi mücadele etmekteydi .. 
Şimdi de Pariste bir adres röst ~ 
riyordu. Hakikaten bu mesele bir 
çok garipJikler göstermekten de 
g<'ri kalmıyordu. 

lki gün tereddiit gecirdikten 
sonra Mösyö Taveresko. nihayet 
cevap vererek adamı Prony soka
ğındaki evine çağırdı. 

Fakat yeni bir mektup aldı. 
fş adamı sövle divordu: 

"Aleı~de btr möbleli odada o
t-.1n1yorum.. Fakat bu oda ser-

' TUNA KIZI 
• 

22 
bestçe münakaşa edebilmemiz i. 
cin sizin lüks evinizden daha mü. 
&aittir. 

Tabii yalnız gelmeniz şarttır .. 
Esasen sır saklamasını bilmiyen 
kulakları işimize karıştırmak, hu
susiyetimize sokmakta bir mana 
yoktur. Sonra şu da muhakkak 
ki her halde kendi canınızdan zi
yade mevzuubahis olan rehin s:. 
zin için daha kıymetlidir." 

Ertesi gün Nikola Taveresko 
yalnız başına iş adamının evine 
gitti... 

Bu Sen nehrine karşı küçük bir 
otel idi.. Burada avlığına oda tu
tanlar pek nadir idi.. Odalar da
ha ziyade kısa saadetlerini j!izle
meğe hevesli çiftlere saat!a kir-. 
\anırdı .. 

Biraz ileride ot<'lin sahile uza
nan bahçesinde sökütler ile r er· 
cclenmiş bir taraça üzerine bir
kaç masa serpilerek bir lokanta 
halini' soknlmıu:tıı .. O eiin de r·. 
vardaki stüdyoda film ceviren bir 
kac artist gelmişler, bu klr Jokan-

İki adam arasındaki görüşme Mösyö Taveresko kayıtsız bir 
tasında yemek yiyorlardı. 1 dolaşıyorlar. tlstlcri dökülüyor .. 

uzun sür<lü, fakat hiç bir zaman şekilde omuzlarını silkti: 
parlamadılar .. Stefanesko mutadı - Taksim yapıldıgı zaman biz
olduğu üzere yine kanun adamı den daha büyük bir hbse almı ... 
tavrını takınıyordu. Bir kere da _ !ardı .. Ben bu hususta münakaşa 
ha müşterisinin petrol kuyuları- etmiyorum. Babası büyüğümüz 
nm yarı hissesine sahip olmasını idi .. Petrolsüz bile tarlaları ile 
icabettiren hukuki sebeplerden hepimizden zengin idiler .. 
bahsetti. - Fakat dava onları beş para. 

Mösyö Taveresko .:> taraflı bile sız bıraktı. 

- Dava etmeseydiler .. · 
değildi. Soğuk bir sesle: Stefanesko kötü bir nazarla mu-

- Bütün bunlar muhakemede hatabına baktı: 
tetkik olunmuştu.. de<li.. Şimdi - Evet .. dedi. o takdirde siz 
eski bir davayı temyiz edecek dr. bir an evvel milyo~r olacaktı-
ğiliz.. nız .. 

- Su halde ben de sizin vük- Her ikisi de sustular .. Yaz gü-
sek kalbinize müracaat edeceğim. neşi küçük odayı kavuruyordu ... 

Diverek is adamı baska bir vo- İş adamı pencereyi actı .. Taraca
la s~n~ı ve nı-t ... kr;ı uzıın ve tafc;i- nan bir gramofon sesi gelivordu .. 
l?~· Jı:,. c:<'kil"'" Demetr ve ailr. Kısa bir zaman sonra rramofon 
sinin Mnrenanide sürmekte oldu- sustu. Bu kere neşeli kadın sesle
ğu sem havattıın bahsetti. ri duvuJdu. Stefanesko içini çe. 

- Knpstanti,, nn iir· "::ıc:ı,. ·bv- k.erek: 
ken mektebi trrke mecbıır oldu .. j - Aşa~ıda gü?.el kızlar var .. 
Annesi ve kızkardeşi yalınayak dedi, hepsi de mükemmel giyin-

miş. hayatlarından memnun ... 
İş adamı nazik bir noktaya te

mas etmişti. Kızının o anda ıstı
rap içinde bulunması miımkiındü. 
Asabileşti: 

- Haydi ,<ledi, çabuk olun b;. 
raz .. Onu bana ne şerait ile iade 
edeceksiniz? 

Stefanesko sözünü kesti: 
- Rehinden mi bahsetmek isti

yorsunuz? Tekrar edevim. gayet 
le basit .. Arazinin yeniden taksi
mi.. Şimdive kadar orada bulun. 
muc; birçok şeyler var, fakat ya
·vn<ia henüz keşfolunmadık daha 
\{ıvmetli madenler de bulunabilir. 
0:.ınl:ırı da istikbale bırakalım. 

Mösyö Tavcresko tam kalka 
'<l~: zaman kulai'ma oi71unun is 
mi calındı. A~a~ıda Taracadaki 
neseli 11iizel kadınlardan biri son 
;.,.;;'"..ı"n bahsedivor. sevcrili :. 
ni simdi sevalı:ıte cıkmış olduğu
nu, fakat kendisini cröturmek iste· 
mediiiini anlatıyordu. 

- Döndüüü zaman bu ona cok 
pahalıya mal olacak. 

Diye ba~ırdı .• Başka bir ses: 
-- Peki. Pol Taveresko nereye 

gitti? .. 
Diye sordu .. 

(Daha var) 

nrtircs;z 1ıikwnıarm(1an biri 

kilde bn lndıysa da ilk on el ' 
kadan sonra Galntasara) iri 
ya\a~ yaHtŞ znyıf Uİr h{ıJ.iı 

yı:.t kuı·oular. Bu arada ccı 
iki güzel fırsatt.ın ı tıtade t: 

mecli. 
Galatasrırnvlılarrn her el 1' 

ka nrtan tazyiklerine ra~ın 
gol çıkaramamaları slyah lı 
yazları gayrete getlrmisti. • 
inci dakikadan sonra Beslkt 
lıların gilzcl akınları görlll 
yordu. Hu sıralarda da. Hak 
ve Sabri birer muhakkalt f 
sat knçırdılar. 

Nihayet 31 Uncu dakıı,nd 
Sabri ile Hakkının mtışter 
YC seri bir hllcumlarmda fıd· 
nan link kıyı ancak f,n ull 
durdurabildi. Yerilen penıılt 
:ı r Sabri gole tahvil etti. 

Bu mağJübiyet Gnlntasnr ' 
lılan dalın düzgün çalışına 

se,·kctmiştl .• 'etekim sarı kır 
mızılıların ~ılonları birbiıltı 
ko' alıyor, fakat atılan şlltl 
uir tUrlli knle:ı i bulnmıyordll· 

Raldplerinin hticumlarnıd• 
bunalan Be~iktnı:;Iılar sert ' 
fanıllli uir oyun çılrnrırken il 
J \re sona erdi. 

ikinci devre 
Yaptıkları ilk hucumda 

şiktas J~nıesinc inen Galata ' 
raylılar topu Boduri vasıtnsi'. 
le kaleye attılarsa da knlc 
bunu lrnrtardı. Akabinde C • 
mil boş kaleye topu sokamnd1 

Oyun ikinci kısının ilk dakil• 
sından ilibnreıı Beşiktaş knil'· 
si öniinde oynanıyor. Fali 1 

Be iktaş mUdnfaasınm er 
hareketleri ytizünden Galatı!' 
sarny mulıacimleri çok çeıdrı 
gen oynuyorlardı. 

Bnştn lltisnli olınai{ uzcr 
Hakkı, JIUse)in ve hatta Sal 
rinin tnhammlll edilmez ser 
liklerine li:arsı hakemin ) ııl· 
nız ihtarlar 'ererek isi idare 
oyunu çığırından çıkarmnğıl 
kafi ge ıı yordu. 

Sarı Jtırmızılı muhacim! 
Be lktnş kalesini sarmış ııı 
halde. Falrnt ceza cizgisi fçiıı 
g-irıncğc hiç kimse girmeğe c ' 
sa ret edcmiyoı-, uzuı, tan çcı,ı 
len şlitler ve siyah beyazlıl r 
nlcyhiııc olan naınlltenaht r 
vul lcr neti re nrınezkeıı 4 O 111 

cı d, kikacln Hayati seri bir ı. 
ııls yaptı 'e hir de topu Sabfl 
ye gctirıli o ela Osmanrn hnt 
trncla Be lkta ın ikinci golhfl 
çıkardı. l\lar. dn böylece 2 
siy:ıh hc>yazlı l:ı 1'111 galibiyeti~ 
le bitti. 

Ankara da şild 

m açı 

Demirspoı ve Ankarıı· 
gücü berabere kaldılar 

Ankara. 17 (Hususi) - Mull· 
telif sebeplerle reticelendirılc • 
miyen 1938-39 senesi Rilt nı 
larma 19 l\layıs stadvomurıd 
devam olunmustur. Btı~nl< 
karı:;rlaşma Ankaracticü ile I» 
mir nor arasında idi. d 

B Öm rin ıdaresi altın 
başlıyan bu n a ın büyük b 
kısmı zevk iz ve geli i gü:ıel ,·ıı 
ruşlarla ve bilhassa. oyııncul · 
rm topu bırakarak hasma te~· 
me atmak için fırsatçı hareke ' 
!eri arasında t?eçmistir. 

Tesis ettiği hiı.kimiyetl 
dakikalarda ve kısa fasıl 1 
iki e-ol cıkaran Ankaragüciı 
bu vazivetini idame ettirenıi\ 
cek kadar bir snşkmhk l!östef• 

'Devamı 7 ncidc) 
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·Gazetemizin okuyucularına 
bir hediyesi 

KOKAöN 
1 

B.irjk~ain müptelasının gizli hayatını anlatan 
emsalsiz bir roman 

- 11 

O, Barnabit Cizvit kollejin:ie 
ilk tahsilini yapmıştı. O rada İtal
yanca ile katolik usulünce iba
det etmek usulünü, icabında ye
mininden dönmek için bu usulün 
nasıl kullanılacağım öğrenmişti. 
Bu türlü bilgiler ona hayatta za. 
man zaman lazım olacak şeylerdi. 
Fakat o, bir kere mektepten çık
txktan sonra bu bilgilerin hepsini 
Öe unuttu. 

Sonra birkaç sene kendini trp 
tahsiline verdi. Fakat hariciye pa. 
toloji dersinin imtihanmJ:ia profe· 
sör kendisine : 

- Bir daha gözüne monokl 
takmıyacaksın. Şayet bunu kul· 
lanmakta israr edecek olursan im
tihanda sınıfı geçirtmem." 

Demişti. O vakxt Tito: 
- O halde pekala r Ben imti

handa smrf geçmiyeceğim." 
Diye yerin.den frrlayıp kalk· 

mrş, mektepten diploma almak
tan vazgeçmişti. 

Tito :Amerikada bulunan bir 
amcaısmlilan kenldisine kafan ehem 

miyetsiz bir mirasın varidatı ile 
geçiniyordu. Bir gün hoşuna gi· 
den bir kadın bulursa münasebeti
ni hatıra defterindeki isimler ara
sma kaydediyordu.. Terketti
ği bir metresin a.dını deftere kay. 
dettikten sonra diğer kadınla 
münasebette bulunmağa başlayor
du. Bu suretle onun Lulu ile ya
şadığınr görenler bir müddet son 
ra ondan da vazgeçtiğini, bu de
fa Pulet ile vakit geçixidiğini hay
retle karşılayordu. 

Tito birçok gençler gibi bryı
ğiru traş ediyordu. Fakat bryık 
yerine kaşlarını çekiyordu. Bir 
gün kendisinin bu halini gören 
bir genç kız niçin böyle yaptığını 
sormuştu. 

Tito : 
- Kadın ve erkek herkes ken

di yaşına ve cinsine göre vücu· 
dunun bir tarafındaki kı11an ko
parır." 

Dive cevap vermişti. Genç krz 
bu sözü pek spritüel buldu ve 
Titoyu sevmeğe ba§ladr. 
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ğmr bulamamıştı. O Monmantr
mahallesi hakkında duyduğu ef
sanevi hayatı arayordu. Roman
larda okuduğu şeylerin hakikat 
olduğunu sanıyordu. Onun için 
bu mahallenin içini, dışını öğren· 
dikt('n sonra bir gün arkadaşına: 

- Hepsi bundan mr ibaret? 
Diye sormuş. sonra ilave et

mişti: 

- Bana kalxrsa Kartie Latin 
He Montparnasi daha enteresan 
bulurum. Burada insanlar eğle. 
niyor gibi görünüyorlar; oralar
da ise herkes düşünüyor gibidir. 
Bunlardan birini tercih etmek la
zımgelince elbette ötekileri ter
cih ederim. Zira oralarda hiç ol
mazsa gürültü denilen şey yok" 

Tito nihayet bir varidat mem. 
bar buldu. 

- Ben sana söylemedim mi, 
bu memlekette insan, Pariste ge· 
zerek iş bulur. 

- Evet, hakkın var. Fakat 
ben Pariste gezerken Nevyorkta 
iş buldum. 

- Acaip. Şunu anlat, bakayım 
bana .. 

- Amerikanın büyük günde
lik gazetelerinden birinin direk
töri.:ne yazı yazmağı teklif etmiş
tim. Bu teklifimi kabul eden bir 
tclgr:!f aldım. Amerikalrlarm pa. 
rası Fransız frangına nisbetle 
hayli kıymetli olduğundan şanj 
farkından da istifade edeceğim. 
Bu iş benim için iyi bir gelir ola
cak. İlk makalemde Kokain ile 
Kokainomanlardan bahsedece
ğim. 

Bunun üzerine Titonun gar. 
son arkadası Montmartr mahal
lesinde kokain müptelalarına 
mahsus yerleri göstermek için 
rehberlik etti. 

Tito, bir kahvenin kapısına 
geldikleri zaman: 

- Burası mı? 
Diye hayretle sordu. Arkadaşı: 
- Evet!• 

Diyerek kahvenin kapısını itti 
ve içeriye girdiler. 

Bu kahvenin dışarıdan hazin 
bir manzarası vardı. Burası umu
mi harpten evvel bar olan eski 
bir yer idi ki otuz senedenberi 
hiç bir tamir görmemişti. Kapı
larında ve pencerelerinde çok 
tahta ve pek az da cam vardı. Bu
ralardan giren pek az ziyanın ço.. 
ğu da içeride içki fiyatlarını gös
termek üzere yazılan ilanlar bü
yük büyük harfleri arasında kay
boluyordu. 

İki arkadaş kahve kapısından 
içeriye girecekleri sırada karşıla· 
rına tahta ayaklı topal adam çık
mrş, onlara yol vermek için biraz 
gerilemişti. 

Tito topalı görünce: 
- Bu garip tipli adam bizim 

otelde oturuyor. Fakat hiç bir 
kimse bunun ne iş yaptığım bil
miyor." 

Dedi. 
- Ne iş yaptxğmı mı? Ah, bil

sen o ne mükemmel bir iş yapı· 
yor 1 Karlı bir sanatı var 1 

- Olsa olsa dilencilik edebi• 
lir ... 

- Hele senin şu düşündüğün 
şeye bak. 

- Yahu, bu adam bu tahta a. 
yaktan başka ne suretle istifade 
edebilir? 

- O, senin hiç hatırına gelmi
yen bir şekilde bu ayaktan istifa
de etmek çaresini bulmuş. Bunu 
sen de anlıyacaksın. Fakat biraz 
sabret. 

Kahveyi idare eden adam bir 
tezgahın başına geçmiş. büyük 
bardaklarla şoförlerden mürekkep 
bir grupa bira dağıtıyor.do. Bu 
şoförlerin ıslak yağmurJukların
dan çıkan küflü bir koku her t<'• 
rafı sarmıstr, patronun arkasın
da duran kristal bir etajer üze
rinde likör şişeleri dizili duru
yor<l u. Br.Jnlann üzerini süsleyen 
türlü renkteki küçük yapraklarrn 
akisleri duvardaki aynalar içinde 

Arka taraf mı yarın V a'kit l!azetesinde 
okuy unuz. 
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KOKAİN 

olanlar kendilerinden aşağıda ·O

lan memurlar üzerine tahakküm 
ederler; memurlar sil$ilesinin en 
alt tabakasında bulwıanlar ka
pıcılara saldırır. Kapıc~r iş ta
kip eden halktan öç alır. İnsan· 
lar içinde en sefil ve biçare vazi· 
yette olanlar ayaklarına gelip ya'
varan çocukları başlarlar, çocuk· 
lar köpeklere musallat olurlar. 
Hayat dediğin baştan aşağıya ka
dar böyle bir haksız kötülükler· 
den başka bir şey değildir. Bi· 
zim hepimizin kendimizden daha 
atağıda insanlar ve mahlfiklar bu· 
ıunduğunu dilşünmeğe ihtiyac.ı:
nuz vardır. Lokanta garsonu 
mUşterinin tabağı içeriıiııe tilki.1-
rilr. Böylelikle kendisine emir 
veren, bahşiş uzatan adama ha
karet etmiş olduğunu zanneder .. 
ihtimal ki sen daha bir takım ma
nasız dUşUncelere kapılarak lo· 
kantada garsonluk etmeği, müş
terilere yemek vermeği hoş gör
meyorsun. Fakat herkes bu alem· 
de biribirine hizmet etmekten 
baska bir şey yapmayor. 

En yüksek memurlar gibi bir 
telefon ile kasasına yarım milyon 
frank koyan banger bile ba~kala. 
nnın hizmetçisidir. Hatta artist· 
ler, hekimler, avukatfar, papaslar 
hep böyledir ..• Benimle beraber 
2elip caltsmak ister misin? Ben 
una birbç giln icinde sol elle 
ıekiz, sağ elle on iki tabak nası1 
götürüleceeini ÖRtetinm. Sonra 
kafandan bin bir tUrl" şevler ge
çirirken müsterlye virmi beş ye
mek adını söylemeği de öğrenir
sin." 

Tito cevap verdi: 
- Haytr. TesekkUr e"erim. 

Ben ne vakit tülrlirmek istersem 
yere tilkUrürüm. 

* * .. 
Tito kilçlik bir otelde oturuyor

au. Montmar mahallesinde o
lan bu otelin merdivenini kısmen 
tazyı1tli hava He işleyen bir asan. 
aör itpl ettiği için fevkalide dar 

ve dikti; o kadar ki aşağıdan en 
yukarı kata çıkarılacak eşyayı 

binanın dışınoan ıple çekmek ve 
odaların pencerelerinden içeriye 
koymak lazımgelirdi. 

içeriye giren kimse havayı işba 
haline getirmiş olan sabun, a
di livan ta, kadın te. i, askerlere 
mahsus kayış kokularından bu
rasının fakir kimseli halk tabaka· 
!arına randevuculuk yapan bir yer 
olduğuna derhal hükmederdi. 

Otelin binası o kadar ince, o 
}tadar yüksekti ki en yukarı kat· 
taki odalar bir sismoğraf aletinin 
ihtizazlan kaydeden endeksi gibi 
daima hareket halinde idi. SO"' 
kakta dolaşan bir adamın kuvvet
lice bir öksiirilğti ile Titonun yer. 
den otuz metre yükseklikte bulu· 
nan karyolası sarsılırdı. 

Mahallenin polisi buraya her 
gün l?'elir, odalarda arastınnalar 
yapardı. Bu otelde muntazam 
müşteri olmak üzere sa.dece iki ki
şi V"'ldı. Bunlardan biri Tito, i· 
kincisi de elli yaşlarında bir to· 
oal adam idi. Adamın bir ayağı 
kesik olduğundan verine bir tahta 
ayak takılmıs idi ki her piln kııba 
ve a~ır bir gürnttü ile ~elip gidisi 
anlaşılırdı. Yalnız ihtiyar bir 
deniz kıırduna benzeyen bu to· 
palm h :'ıiyetini kimse bilmezdi. 

Tito bir glin bunu merak etmiş, 
otel müdlirüne sormuştu. Aldığı 
cevap ı:;u oldu: 

- Ben de bu ada"'Tll neci ol
duğunu bilmiyorum. Bitdi~m şey 
her hafta pazartesi ~ünleri mur. 
tazaman oda kirasrnt verdiği
dir.'• 

Saat sabahın dördUne gelince 
b11 ait;ın-ıın tahtadan ayak sesleri 
d,. otelin nıf'tdiveninden tırman. 
d, /Tı isitilirdi. ' 

TitÖ ile topaldan başka olan 
mil!fteriler otele çifter çifter ge
lirlerdi ve bic bir zaman burada 
varrm saatte~ fazla kalmazlardı. 
Tito her !!'ece dört. beş defa oda
sına birleşik olan i1d odaya bu 
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tın neticesi olan birer canlı rni:ial 
gibi gösterilmelidir. 

Disiplin evinde ihtiyar nasihat· 
çılar gittikten sonra uzun zaman· 
danberi orada bulunan tecrübeli 
yosmalar Ma.delene hocalık edi
yorlardı: Ona aşifteliğin en ince 
'kaidelerini öğrettiler. Çocuk dü
şürme usullerini talim ettiler. 

Hülasa baskı altında disiplin 
dairesine girmek kin bu eve ve· 
rilmi~ olan genç kız orada ser
best hayatın türlü ameli dersle· 
rini ıı-örmü~ oldu. Bununla be· 
raber bir ı:ene kadar bu d:sinlin 
evind• kaldıktan son?'!". babasının , 
anasının ocağına dönen Madelen 
ketıdisi hakkında tatbik edilen 
stkx terbiye sisteminden dolayr 
teşekkür etti. Buna mukabil a
nası. babasr ıda genç kızın geç· 
miş.te yaptrğı şevleri tecrtib•<>izli· 
j!ine vererek affetmişlerdi. Bur. 
dan sonrası için ahlak ve namus 
mefhumları haricinde en kilelik 
bir hareketine tahammill ede~i
yeceklerini de açıkça söylemiş· 
lerdi. 

Aradan çok zaman gecmt"di. 
Ma.delenin adı Moo'a çevrildi. Zi· 
ra 1?enç lttz fevkal§de zen~:in bir 
fabrikatöre metres olmuştu . Ba
bası ve anası namuslu insanlar ol
~;ıkia beraber kızlannın veni erir· 
diği meslt've muhalefet etmediler. 
Okadar ki kızm annesi hemen her 
gün p-idiyor, kı7trı.ın hayatı ile 
alakadar oluyordu. 

Babasr "havır, hayrr. Olma~ .. 
Asla kabul edemem." demekle 
beraber fabrikatörün imzasivle 
1banka ~eklerini kabul eldivordu. 
Sonra Bayan Mod giydiği corar .. 
tarı ve ayakkabılarını yepyeni bir 
h~J.rle iken attrl'rı i,.;n yine bab"sr 
hunlarr ucıız f;,·~tla •atıvordıı . 
Ru satrstan aldrğr paralan da 
ikive b01erek varrıunr kendisi i · 
çln avmvor, diğer yansını da ka
rısma veriyo~u. 

'T'ito'va crl"Hrı.ce. n M~deten'in 

5lkı bir di:aiplin altına .~dıtını 

haber alır almaz yesinden ken di· 
• sini bir trene attı, on sekiz saat 
sonra Pariste bulunuyordu. 

Titonun yanında parası olma
drğı gibi hiç bir taraf~ bir tavsi
ye mektubu da yoktu. Hayatta 
büyük muvaffakıyet kazanan a
damlar daima memleketlerinden 
çıkıp giderlerken tavsiy e mektu. 
bu aramazlar. 

Parise varır varmaz derhal bir 
hakkake gitti. Kendisi için bir 
kartdöviz ısmarladı. 

Dr. Prof. Tito Amodi 
Dr. Prof. Tito Amodi 
Dr. Prof. Tito Amodi 

Böyle bütün kartları birer birer 
birer eline alarak okudu.a lmş 

eline alarak okudu; Yüzüncüye 
gelince kendisi de doktor profe
sör olduğuna kani .oldu. Ba~l<a
larına kanaat vermek için bir 
kere insanın kenıdisi kani olması 
lazımdır. 

Sonra bu kartlardan bi rtanesi· 
n~ bir zarfa koyarak, gözünden 
monokluyu çıkarmadığı için ken
disini tıbbiye mektebi şahadetna
me:;inden mahrum eden ukala mu
allime g-önderdi. 

Bir kartıdövizit bir adamın re· .. 
mi Unvanını göstermeğe kafi o· 
Junca ayrıca bir diplomaya ihti· 
yac kalır mı? 

Tito Arnodi artık Parisin so· 
kaklarında kaldırım mühendisliği 
etmeğe başladı. Bir gün büyük 
bulvarlardan birinde dalgın bir 
halde dolaşıyordu. Gözleri sanki 
bir ip takarak yapışacak yer arar
gibi etrafı araştırıyordu. Bu sı
rada kar~ısına eski kollej arka
daşlarından biri ilişti. 

- Evet, seni tamamivle hatır
lıyorum. Sen mektepte iken tarih 
rakamlarım telefon numaraları 
gibi ezberJerdin: Şarlmanm tar
ta çıktığı tarih: Sekiz, çift sıfır .. 
Amerikarun keşfi: Bir, dört, do
kuz, iki ... Ne vakittenberi Patis· 
te bulunuyorsun? _Y~e'ld~ 

__ n~~i..Y~~-llUA? 



Harp umumileşiyor Kıztlordu Lehistan 
hudutlarını niçın 

geçtı? (B<T.§tara/ı 1 inciae) 
lın Kızıl Ordunun muharebe 
llıeydanıarmda şeref ve şan ih
~ edecek derecede kuvvetli ol
~ beyan olunmaktadır. 1\fo_ 
~ f, bütün vatandaşlard:m er. 
bul biriktirmek teşebbüsünde 
8c> unmaıarmı istemekte<lir. 
le "Yet Rusya, zaruri olan her 
~e mebzul surette maliktir. 
,., lotof iaşe işlerinde bazı tah
:t._dat yapılaca~ şayialarını tek 
~., etmektedir. 
ı..~U sabah Polonya sefirine o. 
~~uş olan notanın birer nüs
~ı, bütün diplomasi hevetle -
!;: tevdi edilmiş ve bu heyet. 
ta R.usyanm bitaraf kalmak • 
Hı.<>~du_ğu hakkında teminat ve
''lll!Işbr. 

ı:o~Uvarlara talik cdilmis bir 
t afişler, halkı hükumete ve 
i!kaya müzaherettc bulunma -
"" vazifesini yapmağa ve bu 
~tle Kızıl Orduya yardım et. 
~ege davet eylemektedir. 

\laya bitaraflığı ihlal 
etnıediğini bildiriyor 
Moskova, 17 (A.A.) - Sov _ 

~et. kıtaatmm Polonyaya girdL 
'ilnı ecnebi devletlerin mümes _ 

lerinc bildiren notaya bağlr 
~ktupta. Başvekil ve Hariciye 
~ rrı Molotof. Sovvet!er Birli. 

1 tıin mezkfır devletlere karşı O

~ bitaraflık vaziyetini teba -
'IQ; ettirmektedir. 

Polonya sefiri notayı 
reddetmis 

Paris, 17 (A.A.) _: Polonya 
trethanesinin bir tebliğinde 
,... kovadaki Polonya sefiri B. 
~rzvbovski'nin B. Molotof'un 
~~:Vetlerin Polonyaya hareke • 
di ~ muhik göstermek için ken
h.sıne tevdi ettirmek istediğj 
""tayı kabul etmekten imtina 
~!emiş olduğu beyan edilmek -
edir, 
Polonyalıların bu sabah neş -

~rrıiş oldukları dhfor bir teb. 
16de dtin akşam Molotof ta
~Indan radyo ile neşredilen ve 
a. <>lonya hükumetinin Polonya 
~isini terketmiş olduğuna 

ır olan iddialar tekzip edil • 
~ektdir. Bu tebliğde B. l\los • 
~Cki'nin ve bütün Leh hükftme
erkanmın Polonyada vazife. 

~?i başın.da oldukları ilave o • 
~ak tadır. 

Molotofun beyanatı 
Moskova., 17 (A.A.) - Sov. 

~.etler Birliği komiserler heye
~ reisi ve hariciye komiseri Mo. 
~t>tof bu sabah bütün Sovyet 
eıadyolarmca verilen ve Sovyet 
:~~armm şarki Polonyaya gir 
~~ni bildiren bir nutck söyle
"llŞtir. 

Molotof, Alman kıtaatmın 
Seti ilerleyişinden doğan vazi _ 
~eti iwh ettikten ve Polonya 
~~vletinin yıkıldığını müşahedt. 
1 

tikten sonra Polonyanm yıkı
~Ş1n1n son safhaları komşu 
~rnleket olan Sovyet Rusy:ı 

1~•n her an daha zivade tehli • 
~:li bir mahiyet aldığını kay 
~hniş ve dem~tir ki: 
~ Bununla beraber Sovyet Ru:::. 

1 
~ son dakikaya kadar bitaraf. 

k&"lnı muhafaza ediyordu. Fa
il)~~ artık hareketsiz kalması 

Umkün değildir. 
~ Bundan başka hic kimse !o.fos 
ova hükumetininden, Polonya 
la.rafından haklarından mah _ 
~ın edilmiş olan ve tazyik gö
l en beyaz Rusya ve Ukranyalı. 
ı~ttn akıbetine karsı kayıtslZ' 
'lalmasını bekleyemez. 
ttı Binaenaleyh. Moskova hükü. 
İt. ~ti. garp Ukranya ve beyaz 
~ llsvanın garp halkına, Rovyet 
\Usvaya kan ve ırk ba~larik 

'ncrbut bulunan bu halka yar-
~1.1tn etmeyi kendisine ,·azife bi. 
ır I 

lı Sovyet kıtaatı. mC'vzuıı buhif 1 
ttıa.lkın canmı ve malını himaye 
lı :tksadile Sovyct - Polonyu 
lıdudunu geçmiştir. 

l :msasen Rovyct hiiklımrti. Po. 
~llya milletine hükunıclinin 
b tgüzeştçi siyaEeti ile düşmür 
~Ulunduğu müthiş felaketter 
t: Uı-tarmava daima hazır ola . 
lktır. 

~ !_\1zıl Ordunun c:imdiki vapa . 
~Rı şerefli vazife vardır w 
~ Vvct hüklımeti şuna. kanidiı 
ııl· ?rdıı vazifesinin tam bir di. 
liiDlın altında ve vefakar ve dii. 
lı St bir mesai ile başaracak 
r. 

'i li~~umet halkın viyeceP"ıP 
t~ dıe-er f'CC-~··p·ı ta hrlit etn;ıeı 
1ı'~rinde değ-ildir. I!üWn hail· 
t Ukurnetin :>'"k::ı c:mrı1 ""'' a lrtı'" 
\>ır Vp enıq<ıJi ""nriilnrr•:ı. ,...,, s arrakırl"tler derpi9 edebilir. 

()\'yetler rn11•~ .. vem ek 
rna~,,~ k"' ldılar 

l"ariq. 17 <A A.l - Polo""" 
far<'li, 8o\'yet kıtaatınm bu 

sabah Molodezna yakınında hu 
dudu geçmiş olduklarını ve der
hal Polonyalı krtaatm mukave. 
metine maruz kaldıklarını ha
ber vermektedir. 

Her noktada 
çarpışıyorlar 

Stokholm, 17 (A.A.) - tsve~ 
kaynaklarından bildirildiğine 

göre, Polonya kıtaatı her ta • 
rafta Sovyet kıtaatı ile muha
rebe etmektedir. 

İngiltere rapor 
bekliyor 

Loudra, 17 7(A.A.) - Sov. 
yet kuvvetlerinin Polonyaya 
girmiş oldukları haberi, eCkA.
rı umumiyede heyecan tevlit 
etmiş ise de böyle bir harekete 
günlerdenberl intizar edilmek 
te olduğu tebarüz ettirilmek. 
tedir. 

Siyasi nınhafilde Sovyetıerln 
Polonyada mesul Leh maka
mat ve memurini bulunmadı· 

ğı suretindeki iddialarının tet. 
kike bile değer olmadığı ve iş. 
galin gayesinin daha ziyade 
Curzoo hattı denilen hat ile 
tahdit edilmiş olan mıntakada 
nizamı muhafaza etmek oldu· 
ğu beyan edilmektedir. 

Londradaki Sovyetıer maha_ 
filinde Sovyct mutaleatının 
tabii olduğu, çünkü Sovyet mu 
dahalesinin gayesinin Alman
ların Ukranyahlar ve Beyaz 
Ruslarla meskun olan mana
tık üzerinde hakimiyet tesis 
etmelerine mani olmaktan l. 
baret bulunduğu beyan edil
mektedir. 

İstihbarat nezareti, lngilte
renin hattı hareketinin ne ola. 
cağını resmen bildirmek için 
resmi raporlar bcklemeltte ol
duğundan henUz resmt mUta
lealara. tesadur edilmememek. 
tedir. 

Polonya sefiri, Varşova ile 
sıkı bir temas muhafaza et
mektedir. Polonya h il kum eti
nin Sovyetlerln hareketinin 
doğrudan doğruya yapılmış bir 
tecavüz olduğunu ilA.n edip et
memeğe henüz karar verme
miş olduğu beyan edilmekte. 
dir. Fakat Polonya, her halde 
zayıf da olsa Sovyetlerin ileri 
hareketlerine karşı .. sembo
lik., bir mukavemet göstere
cektir. 

Bunun da sebebi, Polonya. 
nın Sovyet Rusya tarafından 
ilhak edilmesi ·muhtemel mın
takaları bilA.hare mlitalebe et· 
mck hakkını kaybetmek iste. 
memesidir. 

Sovyet notasının 
metni! 

.Moskorn, 17 7 (A.A.) - Sov
yet hUkumetinin, Sovyct kıta
larınm şarkı Polonyaya duhü. 
ıu hakkında. yabancı memle
ketler hUkümetlerin~ \·erdiği 
notanın metni şudur: 

Polonya - Almanya harbi. 
Polonya devletinin tutabilme· 
si ihtimallerinin gayri mevcut 
olduğunu göstermiştir. On gün 
suren harekA.t esnasında, Po. 
lonya btıtün endüstri mmtaka
larını ve kli 1 tli r m(lrkezlcrini 
kaybetmiştir. 

Var~ova. utık Polonya hli· 
kfımetİnin merkezi değildir. 
Hükumet inkıraz halindedir 
ve biç bir hayat eseri göster. 
memektcdir. Bunun mA.nası 
PolonyA. dcvl~tinin ve hükfıme. 
tinin, fiiliyatta, mevcut ôlmak 
tan kalktığıdır. Polonya ile 
Sovyetıcr Bit"ltğl arasında 
m~vPıtt. muahedeler. bu sebep· 
ten kıymetlerini kaybetmiş bu. 
111 n nıakt adı I'. 

Başıboş ve idaresiz brrakılmrş 
olan Polonya, Sovyetlcr Birli. 
ği i<;in bir tehdit t~şkil edebile· 
c~k her tllrlU hı\disclere ve 
~llrprlz!C'r iç-in kolay bir saba 
olmıı:;;tur. ~ımdiyc kıtdar blta. 
raf ı~aımı::- olan Sov:ret hiikü
meti. buna binaen. bu hadise· 
ler karşı8ında bitaraf kalamaz 
aynr zamanda, Sovyet hüku. 
meti. Polonya arazisinde yaşa. 
yan ve bugl\n keyfi muamele· 
ye tabi kalmrş olan kcndisino 
kan rabıtaları ile bl' ;ı;.ıı hulu. 

. nan Ukranyalılarm ,.e Beyaz 
Ruı;yalıları:ı hlmayesız bir hal-
de bul11nmaları karşısında ka· 
yıtsız da k-ılamaz. 

Bu vazlyc>t karşıs·nda Sov 
yet hiikiımeti. hududu geçeı·ek 
~arhi UkranJ a ve Beyaz Rus 
YR. lııılkınrn r:ın ve mallarını 
hlınayelnl altına :llmalıu·ınm 
kıta1'ta t.ebliı'~ini Kızılrınlu ku· 
mancla.nlıi!:ına rmr"tmiı-tir. 

Aynı 1~nınntla So,·y<'t hilkti 
ıneti. lıc>dbaht Polonya. mille· 
tini .;:uursuz idarecilerinin sil. 

rU klediği Lıed halı t harpten 
kurtaracak ve ona sül{flnet i-
çinde tekrar yaşamak imkfı.nı· ( Haştara]ı l ıncide) 
nı verecek her tlirlti tedbirleri 1 •1. .. .. Alın 1 R 

e a ma rın e ır. huclut.anna kadar bütün Lehis -
d ı k fi k · d d · l nı sı ıp supuren an ar us 

Hollandada heyecan •a11 to.,r~Jarını işgaı edecek de. ı 
·Amsterdam 17 (A.A.) - Sov. ı ı;.t ı .... ;.;. .. nda kiıaııenin en .l{UÇ<&•i 

yet kıtaatmı~ Polonyaya girişi 1 bar ~üphcsi olabilir mi? 
ve Sovyet notası hakkındaki ha. Alma."lların 1914 hududundan 
berleri gazeteler hususi nüsha • ileriye geçerek ta Rusya sınnla. 
alrla neşretmektedir. Bunlar bu rma kadar dayanmalarının mana.. 
rada büyük bir heyecan uyandır :ıı yalnız Lehistana karşı haksı:ı 
mıştır. bir işgal olmaktan ibaret kalmaz; 

Hadisenin Romadaki aynı zamanda Sov .. et Rusyanın 

t l
• lerı· €mniyetini ae ihlal eder; bu hal 

es r Uk · 'kb ı· · · b" t h ranyanm ısta a ı ıçın ır e • 
~oma, 17 (A.A.) - .. S~vyet. • like olurdu. işte onun İçin Mos. 

lenn Polonyaya tecavu2u, hıç kova hükumeti Almaıtlara tekad. 
değilse hükumet mahafili hari •

1 

dum ederek kendi hudutlanna 
cinde, ancak öğleden sonra res • bıtışik olan ve Ukranyalılar ve 
men malCtm olmuştu~. beva7 Ruslarla meskun bulunan 

Bu haber, pek barız olarak ef. mıntakaların işgaline giritmiştir. 
karı umu.miyede şiddetli bir te • F'k . · 5 t R . t. ı nmızce ovye usyanın 

sır yapmış •·· b h k • L h' t b' 
Y • ah {il · d' u tarzı are etı e ıs ana ır 

arı resmı m a şım ıyc kil d' k k 
k d k t • b' k t · t h taarruz teş e ıp etmeme no _ 

a ar a ı ır c umıye mu a. d .l • ·ı l d d 
faza etmekte ise de Sovyet hare ta~ın an .. cegı , ara arı~ a a e • 

k · · h' d · d'l · k mı tecavw: muahedeıı bulwıan 
etının ıç crpış e ı e: .. ıyece Al ka "f d tt"~· 

neticeler doğurabileceğini ihsas ~hnyt~yad rşdı ahı a e eüh. 1~ ma..d' . 
. na cı e ın en a m un ır. 

eylemcktedır. z· M k h"k" t' · b"ta 
l .k uh . ıra os ova u ume ının ı • 

Be çı a m terız raflığmdan ayrılmadığını söyle _ 
Brüksel, 17 (A.A.) - Sovyet meıi Almanva ile aralarında giz. 

kıtaatmın Polonyaya girişi hak. Ji bir anlaşma olmadığını göste. 
kın.da siyas~ mahafildeki intiba rir; hatta Alman orduları şarka 
pek muhtenzdir. doğru huc\ut~uz bir İ§~al hırsına 

öyle anlaşılıyor ki, Belçika, kapddıklan surette Ruslar Al. 
bu hareketin pek yakın atide tev manyaya karşı silah ile mücadele 
lit edebileceği siyasi inkişaflar edebilecek demektir. Sovyetler 
hakkında bir vaziyet almak için Alman ordulannın Lehistandaki 
Polonya ve Romanya ile mua • ilerleme hareketleri karşısında 
hede veya mukaveleleri olan dev böyle bir vaziyet alırken uzak 
Jetlerin hattı hareketini öğren • şarkta JaponlArla en)a~rak bir 
mek istemektedir. mütareke imza etmiş olmalannın 

Bitarafların manası da kendiliğinden anlaşı -

f •k• l . hr. Bu ta1<dir.de Sovyetlerin' hıo • 
ı ır erı reketini Ahnanva ve Japonya ile 

Bern, 17 (A.A.) - Havas: mevcut bir ittifakın eseri ,..;tıi, 
Polonyanın Sovyetler Birliği değil, daha ziyade kendi al~vJ.)"

tarafmdan istilasr şimdiki har • rine meydana geltl'ek üzere bulu. 
bin başlangıcındanberi İsviçre na., bir tehlikeye karşı te-1..füi 
efkanumumiyesini en ziyade t,,..:lbir almak suretinde telakki e. 
müteessir eden hadise olmuştur. dilir. 

Halkın sempatisi müttehit bir övle zannedivoruz ki, lncrilte. 
surette mazlUm Polonyaya mü • re ile Franıı:a <lahi Sovyet Rus -
teveccihtir, zira İsviçre siyasi yarurı tarp hareketini mazur gö _ 
mahfilleri Rusyayı daima şüphe. recektir ve kendilerine karşı bir 
li telakki etmişlerdir. Efkarı u • taarruz addetmiveceklerdir. Kı _ 
mumiyenin nefret ve infialini ta. zdordunun İşp-a) ettiği toprakla. 
savvur etmek kolaydır. Resmi rm hukuki va"'1veti de elbette Al. 
aksülameller hakkında ise henüz manlal"ftl isrral .ettikleri yerlerin 
hiç bir malümat mevcut değildri. mukadderatı taym olunt1rken 

* * * teshit edilecektir. Snvvetlerin bu. 

Stokholm, 17 (A.A.) - Stok. 
holm Titningen gazetesi başma. 
kalesinde Polonyalılann cesareti 
ni, vatanperverane feragat ve 
kahramanlıklarını heyecanlı ifa. 
delerle tebcil etmektedir. 

Gazete, Pofonyanın acıkh ta -
rihini kayıt ve Polonyanın iki 
muazzam diktatörlük arasında 
küçük bir tampon .devlet haline 
getirilmesi hakkındaki Alman • 
Rus projesinden bahsediyor ve 
mHteakiben diyor ki: 

Hadiseler hakkında mümkün 
oldu~u ka.clar bitaraf bir surette 
hül·üm vermek imtiyazına malik 
bulunan bitaraflar, barışın her 
han~i bir milletin hürriveti ba • 
hasma temin edilmemesi arzu _ 
sun dadırlar. 

Almanya vaziyeti 
nasıl görüyor 

Bcrlin. 17 (Radyo) - Ham • 
burı;er gazetesi Rusyanın son 
vaziyetini tahlil eden bir yazı • 
sıncla şöyle diyor: 

''Rusyanın bu tarzda hareketi 
Alman . Ru~ anlaşnıaı:ıınm tama 
mivl~ tathiki d<'mektir. Ve gavet 

tabi1dir. Zira. Rusya Ukranyalı: 
l<\rın mııkarlderatmı tayin etmek 
:ıı""usundadır. Bunun süpbec;iz, 
Romanva ve Türkiye Ü?.erinrle 
4 •-iri obcaktır .. , 

'3erlinde bomba 
patladı 

1-la va nezaretinin 
""1ethali yıkıldı 

Amsterdam. 17 Telegraph ga. 
zetesinin Kopenhagdan istihbarı_ 
na ı<Öre, dün akşam saat 20 de 
BerJinln merkezinde cok siddetli 
bir irfHak vıı kua P-ell'I'iştir. 

Politiken Gazetesinin muhabi • 
rine P'Öre. hava i~T~ri nezaretinin 
metlı;ıllerinden birisi harap ol _ 
m•'"tur. 

Ne,aret binı>sııırn bütiin r?.m. 
ı~n ile Lein .. irrer Stra!':sedeki bü • 
,,;;ı, ""::ı<r., .. .,,h-TT'i r .. ..,,l;:ın kırıla • 
.. ~ıı: "arralarr havana 11rm11stıır 
V/"11.:ı;ı., ... ~ .. ..,ekte olaı birisi ya _ 
rat:-..,mıstır. 

Briik~el, 17 (A.A.) - Bcrlin. 
rl"n Pel~n a iıuısına verilen nıa 
h1nı~t hav~ ne7.aretinin knrsı
srndaki infilakı teyit eylemek_ 

r.ünkü hareketleri Lehistan hu • 
dutlanna münhaııO' bir teşebbüs 
mahivethtde oldukça vaziveti bu 
"ekilde mütalaa ebnek doğru o • 
lur. 

tehistanA geli'1ce. maa)pcef 71\
1 

vı-lh mer!"lekPt bugü., hakik; bir 
tehli~,. Hndrdir. Leh tlriluıu 
eıı m:;...kiil şerait içinde en l<~hj,. 
bir diismana karşı nevtnifla .. e 
harl-... diyor. Bu serait ~Itırı.da 
n1"':YJ4,, ,.fa., bir ord11 mRi!I-··-. H • 
y•J.,.,a:T.. 1 eh ordusu l .,.h m:Jleti • 
niıı t,.ril.I nalJ"usunn kurtBn""ıŞ • 
t,r. B11 d0 r"'re f,..ı~kanııne müea _ 
.lpl .. rden hir mi11et !Üph.- Y"k ki 
ölmez. 

ASIM US 

An karada Şild 
maçı 

(Ba1 tarafı 4 ünciWC) 
mC'si Demirsporun bir sayı yap_ 
masıru temin etti. 

İlk kısım 2-2 beraberlikle 
bitti. 

İkinci haftaymda. aşağı yu. 
karı müsavi ovun gösteren ta
kımların alacakları netice bir 
hayli meraklı idi. Karşılıklı ya. 
pılan bütün akınların neticesiz 
kalı!';J g-erek Ankaraı::-üeü ve ge. 
rekse Demirspor için yeni bir 
hız ve bir gayret sarfetmek i
çin vesile oluyordu. 

Demirsnorlular 18 ve 22 inci 
dakikalarda yapmış oldukları 
iki sayı ile g-alibiveti ~aranti. 
lemiş gibi görünüvorlardr. Di. 
~er taraftan. tehlikeyi vaktin. 
de sezen ve miisbet bir netice eL 
de etmek için canla bacıla ha. 
rC'kete ger.en Ankara~üçlülcr 25 
inci dakika<l~ ii<'ünr.ü ve on da~ 
kika sonra clıı bir cfördiincü g-C\1 
dRba Vıl"'...,Mk rwrtlhPrliği temi
ne muvaff:ı. k oldular. 

Ovıın bn netice ıiei7ic-H.,.m" . 
den 4-4 hı>rı:ıherlilrte b;tti. U. 
zatılan varım qaatte tarnflar 
vaziveti hozamadıla.,. bu mU!!a. 
h:ıka bilahare tekrar edilecek_ 
tir. 

tedir. Alman makamlarr. müseb 
biblnin nek yakında yakalana.. 
cağını bildirivorlar. İnfilakın e. 
hemmiycti hakkında bir hii. 
küm Yermek mümkün de<Tıldir. 
Zira polis vaka mahallinden 
gecmeyı yasak ctmistir. 
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iki cephede harp 
devam ediyor 

( Baştarafı 1 incide) 
Poznan ha.lA Polonyalıların 

elindedir. 
Onya kaynağından alınan 

bir hal>erc gJre, Grodek - Ja
gelonski bölgesiudeld taarnız 
mu\'affaklyetlc neticelenmiş 
ve 12 bjn esirle 100 tank alın
mıştır. 

Przemusl htılA Lehlilerin e. 
l m d edil'. · 

Bazı motörlü Alman kıtaatı 
Brest - Lityosk'a doğru iler
lem!şlerse de Alman piyadesi 
henUz Bug - Vistill - San 
hattı üzerine girmemiştir, 

Bugün Varşovadan gelen A 
merika sefaret erkfinmdan bi. 
ri, Polonya kıtaat ve halkının 
maneviyatının mtikemmel ol
duğı.ınu ve Varşovada tam bir 
sükunet hüküm sUrdilğtinU 
bildirmektedir. HUkümet mer. 
kezi şiddetle mukavemet et· 
mektedir. 

Kayzerin yeğeni 
ölmüş 

Roma, 17 (Hususi) - Sabık 
Kayser Vilhelmin Leh cephesin. 
de bulunan yeğenlerinden birinin 
yaralanıp öJdüğü haber verilmek. 
tedir. 

Polonya trenleri 
:npa tutuluyor 

Sofya, 17 (AA .. ) - Polonya. 
dan avdet etmiş olan bir Bulgar 
talebesi, yapmış olduğu seyaha • 
tin tüyler ürpertici hikayesini 
Mir gazetesine anlatmıştır. Bu 
taelbenin binmiş olduğu tren, 
Varşova ile Lvov arasında Alman 
tayyareleri tarafından bombar • 
dıman edilmiştir. Trende 1500 ka 
dın ve çocuk bulunuyordu. 
Bombardıman üzerine tren, 

durmuş, yolcular civardaki orma. 
na doğru kaçışmağa başlamışlar. 
dır. Bu esnada Üzerlerine yağ • 
nıur gibi bomba yağıyordu. 

Bu talebe, trenin Varşova ile 
Poznan arasında da bombardı • 
man edilmiş olduğunu söylemek. 
tedir. 

Taclbe, hastabakıcıların, yara. 
lıların yardımına koştukları sıra. 
da Alman tayyarelerinin onları 
da mitralyöz ateşine tutmuş ol • 
duklarmr ilave etmektedir. 

Varşovanm teslimi için 
Alman: . ultimatum 

verdi 
Londra, 17 ( A.A.) - Alman 

radyosu tarafından yapılan ve D. 
N. B. ajansı tarafından teyit e • 
dilen bir beyanata göre, Alman • 

lar Varşovanm teslimi içln Po • 
lonyaya 12 saatlik bir ultimatom 
vermiştir. Bu ultimatumu ihtiva 
eden beyannameler dün eaat 
15, 1 O <la uçan tayyareler tarafın -
dan Vatşovaya atJlmı!tır. Alman 
lar tarafından tespit edilen müh. 
let bu saatte başlamaktadır. 

Almanlar Polonya hü
kiimetini tanımıyorlar 

Polonya mukavemet 
ediyor 

Cernauti, 17 (A.A.) - Henüz 
teyidi mümkün olmıyan bazı ha • 
berlere göre, bütün Polonya ha. 
riciye nezareti Romanya topra • 
ğına iltica etmi~tir. 

Bugün öğleye doğru bura.ela 55 
askeri Leh tayyaresi karaya in. 
miştir. İçlerinde hiçbir siyasi şah 
siyet yoktu. Bu tayyareler derhal 
tecrit edilmiştir. Bunlardan bazı. 
a]rının Romanya arazisinin 1 O ki 
lometre içersinde bulunan Lujcni 
köyüne kadar Alman avcı tavya. 
releri tarafından takip edildiği 
haber verilmektedir. 

Diğer tar;ır .. an veril~n malU _ 
mata p,öre. Zelezcki demiryolu 
köprüsü Alman tav••arelcri tara. 
fıt1dan tahrip edil.,.,istir. Bn köp 
rü Polonva toorı1Hırı ... ı AJman 
bomlxıları dii~en Mijnitza köyü • 
ne bağlıyordu. 

Polonya hariciye neza
reti erkanı Romanyaya 

geçti 
Kaunas, 17 (A.A.) - Berlinin 

salahiyettar mahafilinde beyan o. 
lunduğuna göre, Alman hüku • 
meti artık Polcnya hükumetini 
tanımamaktadır. Bunun için d' 
sebep olarak PoJonya hükumeti. 
nin Polonya topraklarından çık _ 
tığı ve binaenaleyh memleketi 
temsil etmek hakkını kaybetti~i 
iddia ediliyor. Polonya hükümeti 
azası bundan böyle bir muhacir 
olarak telakki edilmektedir. 

Cernauti, 17 (A.A.) - Bugün 
Polonyadan gelen yabancıların 
verdikleri malUmata göre, Leh 
kıtaatı Alman kıtaatına karşı mu 
kavemete devam etmektedir. Mu 
kavemet cephesi Lublin • Brest _ 
Litovsk ve Varşova • Lvovdur. 

Bilhassa Lvov mıntakasında 
Leh hücumları ve ona kar§ı birde 
muharebeyi kabulde tereddüt et. 
miyen Leh tayyarecibrinin kah. 
ramanca faaliyeti kaydedilmek _ 
tedir. 
Varşova şiddetle mudafaada 

berdevamdır. 

Rus-Japon anlaşması 
Almanyada memnuniyet uyandırdı 
Beri in, 17 ( A.A.) - Alman 1 

istihbarat bürosu, Japon - Sov 
yet itilafının akdinden dolayı 
gazetelerin izhar etmekte ol
dukları memnuniyeti tebaniz 
ettirmektedir. Deutsch Alle -
meine Zeitung. bu itilMa ne ka. 
dar fazla ehemmiyet verilirst
rnübalağa edilmemis olacağı 
mütalesındadır. 

Hamburg Fernidenblatt, bu 
itilafın akdi hususunun Avru . 
pa ihtilılfının başlangıcından . 
beri vukua gelen hadiselerin en 
mühimmi oldı11fonu ve akdi ta_ 
rihinin bu vesikanın kıymetini 
arttırmakta bulunduğunu yaz _ 
maktadır. 

Bir Japon heyeti 
Almanya da 

Roma. 17 (Hususi) - Sabık 
Japon harbiye nazırı ~eneral 
Araki'nin riyaRetinde bir Japon 
askeri heyeti Berline ~elmiştir. 
Heyet umumi karargahta Hit. 
lerle de ~örü~müstür. 

Paris, 17 (A.A.) - Ordrc ga. 
zetef'linde Pertinax şu satırları 
yazıvor: 

pon askeri heyetinin Ronıad& 
bulunması ile alclkalı bulundu -
ğu beyan edilmektedir. 
Japon deniz heyetinin 

hareketi 
Napoli, 17 (A.A.) - Am.i _ 

ral Osumi'nin riyaseti altında 
bulunan Japon bahriye heyeti, 
Japonyava gitmek ü~rc dtin 
akşam Hakone vapuru ile Na. 
polid"n hareket etmiştir. 
italyadaki Japon se
firi memleketine gitti 

Londra. 17 (Hususi) - HU • 
kümeti tarafından c;ağırılan Ro 
rnadaki Japon sefiri Şiratori A. 
merika yoluyla Tokyoya giL 
mek üzere ltalyadan ayrılmış. 
tır. 

Amerikanın bitaraflığı 
neye bağlıdır? 

Londra. 17 (Hususi) - İtal
yanca "Telegrafo" J?azctesi Nev 
york muhabirinin yazdığına gö 
re Amerikalıların bitaraflığı. 
Almanların tahtelbahir harbini 
idaresine ba~lıdır. Mecbur ediL 
diği takdirde Amerikanın 191 i 
de olduğu gibi Almanyava mu. 
hasamat ilan etmesi kabildir. 

Garpta ba.~ımıza gelenlerden 
cesaret alan Jaoonya Şanghay. 
da daha itilaf <?iriz davranarak 
lnıriliz ve Fransızları dostane 
fikirlerini kabul etmeleri ve 
Çinden asker ve ~emilerini ~elr 
meleri irin aittikrp dahn ziyıı 
de tazvik etm0 ktedir. Bıırıunlr 
beraber Janonlar AIY1Prilnın•~ 
sahnnve <'l,''l"'""a mani cılmal· 
icin ihtivıı tlı h;r surette hare 
ket Pıiivcı.,.ı~,. B;;t;i., 'TIPsele Va 
"it• ... tnna }'ı ... ;;.Jr o-öriilüyrır. 

F!~~~~~~~~I 
1 KADIN KA TILt Ö 

Rrım'l 17 (,\. \.) - Alman '1 

mir:ıli FörE>tı>r. hıısıısi bir \•a:;ı;i 
fe ile Roma~rı1 ~ehniı:ıtir. Ami . 
rn1in Uzak ~ .... 1< iı:;le.rinde mü . 
h•hassıs oldtııYu ve kendisinir 
R<mı·n·., --·····~- ·1 <1tr.,..•n :ıminı' 

Tcvanshi'nin riyasetindeki Ja_ 

:: r.::::::::::::::::1::::::::::-.::::::::::11::1111 • 
RA$lT RIZA E. 

• - - S . .\Dl TEK Tlyat_ 
roc;ıı. Bu Ş{ece t's. 
küılar Bajtlarba~ı 

Hnleıit. BEŞT; 
(;J•:L.E:\. \'Od\ il " 

Pl'l'ıl•'. \ ırın ı;ıN·c Sııncliye Şenyo:_ 
ı.l:ı. Duıı:ııııııa t.cersi. 
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Erkek ff t\. YRIYE LiSESi Yatılı Yatısız 

Pazartesi 18.9.939 

12.:rn: Program ve meııılckcl saal 
,ıyarı. 12.3';: Türk ınüziği: (Pl.) 
1:$.UO: Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15-14: 
:\liizik (Karışık pro~nıın Pl.) l!l.00: 

Ar.a, ilk orta ve lise smıflanna talebe kaydına baş1annuştır. Ecnebi liS2.tll ilk sınıflardan itibaren baş 
tar. Kızların yatılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi' 
••••••• otobüs servisi vardır. İstiyenlere tı:ırifname gönderilir. Tel: 20530 

BUGÜN. KUMBARANIZA·ATACAGINİZ· 5· KURU~ 
Program ''C memleket saat ayarı, 

19.05: ~lüzik (Oda müzıği: l'I.) 
HJ.:.!O: l\lü:tik (Fasıl heyelı) 20.15: 
Konuşma ( <.:ocuk terbiyesi). :W.30: 
Memleket sual ayarı, aajns ve me
teoroloji haberleri. 20.50: TCRK 
;\lÜZlGl: Okuyanlar: H:ıdifc !'\ey
dik, Safiye Tokay, Çalanlar: Heşat 
Erer, Huşcn Kam, Cevdet Kozan, 
1 - Nuınan Ağa - Deslenigi'ır peş_ 

revi. 2 - Himen Şen - Ueslenigiir 
... 

-
• 

şarkı - Iler zaman senle havai 
ziUfü cunan eser. 3 - ishak \'a
ran - Beslenigi'ır şarkı - (iönül 
~ana çoklaıı lıende. 4 - Dede -
Bestenigar şarkı - Ben seni sev
uiııı Se\·eli. 5 - Cenlet Kozan -
Utl taksimi. G - Jlikıncl Bey -
scvkcfza şarkı - nen esiri hande_ 
~im. 7 - ~evki Ilcy - Şevkefza 

j şarkı - Yayılmış yareler. 8 -

1 

Hamdi Tokny - Kiirtlili!1icnzkfır 
şarkı - aşkınla dol:ın sıneıııe el 
sürme. 9 - Hamtli Tokay - Baya-
ti sarkı - Şahane gözlere göniil 
lınb\ladım. 10 - Hamdi Tokut -
Bayati şarkı - Yar bağında üzüm 
var. 11 - Iforııdi Tokay - Hicaz 
şnrkı - Şu dağlar ulu dağlar. 21.30 
Konuşma. (Doktorun sa ali). 21.45: 

YAR\.N ~-KURACAG ı Nil · EVİ\'lJEMEljOiR 

Mi.iıik (:\lcloı.liler Pi.) 22.00: )Jiiıik 
(Kii~ük Orkestra) Şef: ~ecip Aş
kın. 1 - lluınphries - Piyeronun 
vedaı. 2 - Emmerich Kalman -
Kontes l\Iariça operetinden potpuri. 
3 - Amadei - lnvano serenad. 
4 - .Moszkovski - İspanyol dansı. 
5 - Schınalslich - Ormanda aşk. 
6 - Leopold - Hungarya (Macar 
fantazisi) 7 - Kari Komzak - Vi_ 
yana aşkı potpuri. 23.00: Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (Fiat). 
23.20: :\lüzik (Cazband Pl.), 23. 
55 - 21: Yarınki program. 

Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Ccmiyetimız harp, kıtlık, muhaceret VP. emsali ahval

de zuhur eden hastalıklarla yapllacak mücadelede ve bil
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem. 
şirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere tstanbulda 

& 

T. C. ,, ... r'l vda kain 

ZiRAAT BANKASI~ Kızılay Hastabakıci Hemşireler Mektebi 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 
1 Birincitcşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Mecca
ni olan bu lnırsa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar almır: 

. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden:· 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitü.sünün ziraat veteriner 
fakültesine kız ve erkek, orman fakültesine yalr-ız erkek parasız 
yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe almacaktır. Enstitüye yazıla. 
bilmek için aşağıdaki şartlara uymak gerektir. 

I - Tı.irk tabıiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve ol
gunluk imtihanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine rr.uadilliği 

Maarif Vekaletince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri ka
bul olunur.) Veya üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bu
lunmak şarLtır. 

ll - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin 
tahsillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekkri hakkında rek. 
törlük karar verir. 

III - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
25 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek ya~ kaydına bağlı 
değildir. 

iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlık
larx hakkında tam teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor 
nümunesi Enstitüden veya ziraat, orman, veterir.er, müdürlükle
rinden tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar 
kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde ye
niden sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçi-rilerck mesleklerL 
nin istediği beden kabiliyetini gösteremiyenleriı: Enstitüden ili. 
şiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlE:t çiftliğinde 
staj görmeye mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana ta
bi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari du3lere devam e
debilmesi için bu imtihanda muvaffak olması ı2arttır. Stajı müd
detince talebeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer ;:ıarasız olarak 
çiftlikte gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de En.stL 
tüce temin edildiği takdirde kendilerine bu 30 l~ra verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden staj veya okuma devresi için. 
de her ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini 
bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükumetçe yapılan 
masrafları ödeyecekleri hakkında, verilecek nünıuneye göre no -
terlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

VIlI - Enstitüye girmek istiycnler, yukanda yazılı sağlık 
raporundan başka lise ve olgunluk diploması veya tasdikli örne~ 
!erinin ve nüfus tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları 
hüsnühal kağıdını aşı raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları 
askeri dersler hakkındaki ehliyetnamelerin.i iliştirerek el yazıla
rile yazacakları pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte 
doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne rnüra_ 
caat ederler. Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olmak 
istediklerini bildirmelidir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmış olan ve yukar
daki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler muteber 
değildir. 

X -- Par.ısız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci 
maddede yazılı vesi!~alarla vaktinde baş vuranlar arasında pek 
iyi dereceli \•e fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI ·- Vetermer fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren 
yeni kabul edi!-..cek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. 

X1! - Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidir. 
XJII - Baş vurma zaır9.nı 15/Ağustos/939 ~arihinden eylü

lii!! :30 uncu gfulü akşamın-. kadardır. Bundan sonraki müracaat
lar kabul Mi!.meı. <3'i05) <G1f37) 

·-- ·- -

Devlet 
Umum 

Denizyollart işletme 
Müdürlüğü ilanlan 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 ~ 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az ilk mektep tahsili görmüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında ma!Umat almak is. 
tiyenler yukarıda adresi yazılı mektebiınize mür:ıcaat et.. 
melidirler. 

18 Eylülden 25 Eylüle kadar muhtelif hatla- Şefik ruhlu ve ham' sever hemşirelerimizin bu insani 
ra kalkacak vapurların isimleri, kalkacak gün ışe hevesle koşacaklarına kaniiz. .)} 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. ~~-----------------~ 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de .(Karadeniz), '-&f.-:WL.-.R-J~,..A-.A.ı.>~~ 

,.e Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 
Barlın hattına - Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de (Anaf::ı.rla). 

Sirkeci rıhtımından. 
lzmil haltına - - Salı, Perşerolıe ve Pıızar 9,30 ela (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
:\lutları;ra hattına - Pazartesi 13 de ve diğer giinlcr 8.15 de (K:mıkaz). 

Cumartesi ayrıca 13.30 tla ve p:ızar 20 de (Sus). Tekmıl 
postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve cuma 8,15 de (Sus). 
Galata rıhlıınındrın. Ayrıca Çarşnm ba 20 de ve Cumartesi 
20 de (Konya). Tophane nhlımından. (Salı postası İzmir 
Fuarı münasebetile ilii\·etcn :yapılmaktadır.) 

Karalıiıfa haltına - Salı Ye Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
lnıroz haltına - Pazar !) da (Tayyar). Tophane rıhlımınılan. 
Ayvalık haltına - Çarşamba 15 de (Ilartm), Cumartesi 15 <.le (Saadet). 

Sirkeci rıhtımından. 
İmroz sür'at haltına - Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtııv.....,...ı....q. 

~1crsi11 hatlı - İş'arı ahire kadar talil olunmuştur. 

NOT: 

Vupur seferleri hakkında her llirlü malfıınat aşağıda telefon nuınn
r:ıları ~azılı acenlelerdcu öğrenilir: 

Galata Başacenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar 
Umum Müdürlüğü binası :ıllında 

Gala la şube acenteliği - Galata rıhtımı, l\lırılaka 
Limon Reisliği binası altında. 

Sirkeci şube acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

Adalar Tarifesi . 

/ 
:' 

·123G2 

·I0133 
22740 

(UO!l) 

A<lalrır - Aııaciolu - Yalova haltında 20 Eylıil !J39 ÇarşamTıa· gü-
nünden itibaren -yeni tarifenin tatbikine ba~lanacaklır. Bu tarihten iti
baren de köpri.iden 1Iaydarpaşaya saat 8.00 de kalkan posta 8.10 da 
kalkacak lır. 

-
lstanbul Belediyesi ilanları 

Mııhrımınen 

bedel 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
i letme Umum idaresi ilanları 

:\lıılıamnıen lıetlcli Gl.500 lira olun Purıu J,l:ınız YC:.airc ~-11-19~19 
Perşembe günü saat 15,30 da kpalı zarf usulü ile Ankrıratla İdare binıı
sınrln satın :ılınnraklır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 432:> liralık mm·akkal teminat ile kanu
ntın ta) in elliği vesikaları ve lekliflcı·ini aynı gün saat 14,30 a kadar 
koınisvon reisliğine vermeleri l;lzımdır. 

Ş:~rtnrııııclcr 308 kuruşa Ankara ve Jfoydnrpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (737()) 

İstanbul P. T. T. müdürlüğünden: 
Geyve bıasyon repelür merkezi hlclme ihtiyacı için 4500 kilo ben

zinin alımı açık eksiltmeye koııulnıuşlıır. 
Eksiltme 4-10-939 çarşamba snnt 15,30 ela n. Postahane binası bi. 

rinci kulla P. T. T . .lllü<liirlüğii odasında Loplan:ıcak alım salım komis
yonunda y:ıpılacnktır. 

lklıer kilosunun ıııulwınnıen lıcdcli '..!O kuruş 80 santim hepsinin !13G 
lira, ıııuvalJ,al teminat 70 lira 20 kuruştur. 

T:ılipclrin fenni ve eksiltme şarlıı:ıınelcriııi görmek ve munı.kkal 
leıııin:ıtlarını yntırıııak üzere ı:alışına µtinlerinde mczkür müdürıük 
idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve srıatinde de muvakkat te
minat makbuzu 939 senesine ait ticaret odası vesikasile komi3yona mü
racaatları. (7381) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
llalihrızır sebebile Avrupada tahsillerine devam edemiyen laleben.itl 

tahsil vaziyetlerini teshil etmek üzere üniversite rektörlüğünde bir bürO 
teşkil eti i lrıı işti ı·. İslanbulda lıulunanların bizzat ve taşrada bulunanları il 
yazı ile ve Yesikalarile müracaat etmeleri. Yüksek Mühendis mektebi!<' 
Nafia Teknik okuluna girmek istiycnlcr doğrudan doğruya bu mekteP. 
direktörlüğüne müracaat cılebilirler. _(7333)1 

·-----------------" 
Sı\DREDDlN OXARAN 

Başka hiçbir müessese, baliba-
Bcyoijltı i\lis Sokak Gökçek ıırda kız ve erkek mektep tale-

Apartıman No. 1 nnkletrnişlir. besine, genç bay ve bayanlara 
llk 

lem inat 
375, 1!) 5002,50 

ı
r Operatör 1 ~B·e•y•o•jjl•u-B•,ı•K•E•R-m•a=arında 

Şehir dahilinde muhtelif yerlerde mevcut parke ----------·- mahsus her boyda ve her zevke 

1!l!),81 
i-l..22 

!l'' 
1 :ın,o:> 
211,34 

2GG4 ,OG 
98!!,58 

122G,Gt 
21:.!ll,GO 
2S5i,75 

taşları ile yaptırılacak yollar. uygun kostümler, empermeabili-
» » » :> » Z A Y 1 ze pardesfıler, paltolar ve spor 

Karaağ'aç müesscsalı dahilinde paçahanetle yrıp_ !)-11-937 de aldığım 31-21238 elbisrelri gibi zengin ve şık gi-
tırılacak tezgahlar. numaralı ikamet tezkeremi z:ıyi yilecck eşya koleksiyonunu t:ık-
Sııaıliyecle :\laııaslır sokağı soşc inşası. ellim. Yenisini akcrığınııl::ın eski. dim edemez. Şartlar ve fiyatlar 
Şi)lide Atatürk iııkılftp nıtizesinin l:ırııiri. sinin Jıiikınü yoktur. Abılulhrımit. her yerden müsait ve ucuzdur. 
I\a-;ınıpnşa ,·e Dalat h:ılk h:ımaınlanııtla :rrıptırı. Daima BAKER etiketini tereib 

lacak tesisat. r'·------· _.., ediniz. 
Kc~iC he<lellrri ile ilk !emir.at miktarları yuk:ınıla yuzılı i51er nyrı 

Çocuk Hekimi 

--------.-------~ ayn a•:ık cksirııncyc koıı111muşııır. 111aıc 2:ı-9-!l39 paz:ırıesi günn sn. Dr. Ahmet Akkoyunlu 
at 14 <1<' rl.iiıni ı•nciinıcnılc ynpılar:ıklır. Sarln:ıııırlcr Zrlıır vr :'.\hı:ımel:'ıt 
ıııiitliirliiğii k:ılc·ıııindr giiriilehilir. Taliplerin ilı:ılcılen sekiz gün evvel faks!m • T::ılimhane Palas No. ~ 
fen işleri ıııiidiirlüğiinc miirar:ınlT:ı alaraklan ehliyrt vcsikalrırı ''C ilk j Pazard::ın maada her gün 
teminat makbuz veya mektupl:ırı ile ihale günü muayyen sa:ılle Daimi .. ~.a•:ı•t •l•:>•il•e•n•s•. o•n•r•a .• 1.'el•'"•''•'"•"•i•0127 
encümende bulunmaları. (7163) • -

SAHIDt: AS/.ll US 
Dnsıhlığı yer: l'Al\lT l\falbansı 

Uımım Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 


