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Litvanyada ısf l•E 

Litvanya biikU.mıeti lamıi eefer 
berlilıc ilin etnıiyüo. Bu hare
keti , bitanflığı takviye için al
dığını bildirmektedir. 

tEMRDE 3 KURU$ 

• 

. 

.~ .. 
Sabaha kartı · ( 

Japon.ar 
Çinde şiddetlı taar

ruza geçtiler 
Diğer taraftan Lebiıstandan 

tazyik gören Leh askerlerinin 
Litvanyaya girmesi ihtimali de 
c<Sze abnauı balunmaktadrr. 

' . ,. . Londra, 18 (Huausl) -
Japon gazeteleri, Avrupa 
hidiselerine hükQmetin 
dikkatini cclbctmekteclir. 
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Son hadiselerin fil.... a 
siyasi vaziyetinde bir dö
nüm nokt.ası olduğuna ita -
ret ediyorlar. 

Domci ajansmm verdi!Fi 
malQmata göre, Japon a ... 
kerleri Çinde Kiyan-Su ve 
Hupc mmtakalarmda sid
detli taarnızlaa geçmi1ler
dir. 

iki Leh Generali 
maktOı duştu 

ngilterenin bir tayyare 

Lvov, 19 (A.A.) 
Lvov civarın.da Grodek et
rafmda vukua gelen muha
rebelerde ikinci Vyana mo
törlil fırkası ve 45 inci Liıız 
piyade fırkası tamamile iır. 
ha cdilmiftir. 

143 üncü piyade alayı 
kumandam albay Gocritz 
esir edilmittir. General Pri
zvitz ile general G1-Hron 
maktuller meyanmdadir. geı11isi batırıldı 

Almanya garp cephesine takviye 
Sovyet kıtlları 

Macar hududunda 
Budapqte 19 < A. .A.) -

Sovyct kıtalan Macar hu
duduna gelmişlerdir. kıtaatı ve tayyare sevketti 

Alman medeniyeti A lman-Sovget kıtaları Brest- s l ova ky ada 
bu mudur? Litovskta t~lô.ki ey· lediler • · 
ıYazan: A SIM US 

teli=::!~~=~ Sovyet Rusya, Romanyanın mülki tama
__ ...,.. ..... ~~:~":JJ......,~1.ı~i:uu..~~~""""'-- miyetine -.riayet--edeceğtni bildirdi 

ve~...._t: 
.,. at.eş J'ajınurlan J'ai

~111 • . 1. ~a devam ediyor ve in.. 
duygn""rmt is7anlara 
"il bu ' "' .. Jl)dır.mı l.3r· 

&dl verlli70r. 
4 J1DN11&r ba bareketlerlnl 

Jet Alemine brşı gjya 
göst.ere">llmek için Le. 

ertn çete rbl yaptillan 
't: olarak :erJ1e siinlüleı·: 
-..ı Alman iç.pli altına geçen 
L;l~<' blr " .Y ım. 1-şıbozuk 
~er sna :anvor, Alman 

'- • i!zcrine ateş ~.ı. 
! 

lıır kere bu lddlanm ne de. 
7e kadar dotru olduğu 

ı...._: detlJdlr; dolruluğu ka • 
'"'ll edilse de bö7le blr vaziyet 
~ şehirlerin ve .köylerin 
'"Qllıbardmıan edilmesini m.a
'- göstermez. Alman ordusu -
~ elinde .kendi işgali altın.. 
~ yerlerde zuhur edecek 
~ hareketlerini, isyanları 
1_ tırmak için her türlü ,·ası • 
~ l'e imkAnlar vardır. Bu va -
._,_ ve imk&nlan kullanacak 
>~l' ·e he··.. · ·r • • ltrıa gc~ -
~ınlş olan c~phc llerslndekJ 
tldataasız za\·allılar üzerine 
~'tadan ateş açılı:ıa.sı adalet 
,_ leriyle ve kaideleriyle nasıl 
..,ltt edilebilir? 
İşgal altına g~~n yerlerde 
~ hareketleri oluyorsa Al • 
~ ordusu bu çetelere yatak· 
~it eden köylüler ve şehirlller 
'-<l\kmı1" en şiddetli inzıbat 
~~lerl alabtllrdt; bu türlü 
~ tedbirler· den dolap 
~nln bir söz söylemek de 
~gelmezd•. 

... ~buJd Almanlar cephe ge
-~e Lehli r ·.,r var diye 
~ Dersinde onlarla hiç bir 
.-;:ııasebetl olmıyan milyon -
fil ca masum lnsam topyekftn 
.. ~e ve on ağır işkenceye 
...-.ıkU.m edl7orlar! Adalet ta.. 
~~e g ·; .. tnmemlş bir ada • 
~ misali veriyorlar! 
ıı._ lıu vazi7etln ifade ettiği ma
~ _tudur: Lehistan idaresi al
~ki bir buçuk mll7on Al • 
~ azlıtnım pfrllnsani taz
~re utradığmdan şlk.Ayet 
'den Almanya sll&bsız ve mü
ı.._:'"-aSız Leli çocu!: ' kadın.. 
:"""l"lba karşı t.atblk etUğl bu 
~ane bR:rh - •·· c:nlh 
~ sonra kenat idaresi altına 
.. ...,.ecek Leh, Çek ve Slo,·ak 

(l>emmf 7 incide) 

Moskova, 18 (A.A.) - Kızıl 
Ordu genel kurmayı 17 eylUl 
harekatı hakkında aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

17 eylill sabahı işc;:i ve köy. 
lü ordusu kıtaatı hududu bü • 
tün garp hattı boyunca, Leton. 
ya ile Sovyetler Birliği budu -
dunu teşkil eden garbt Dvina -
dan Sovyetler Birliği ile Ro -
manya hududu olan Dinyester 
nehri arasında geçmigtir. 

Polonya ordusnun hafif ileri 
karakolları ile ihtiya.tlarmı ge. 
ri atarak Sovyet krtaa tı 17 ey. 
itli akşamı garbi Bielorusyada 
Kuluboke şehrile Parafianovo 
istasyonuna varmış ve Volojin 
şehrile Nolodecno demiryolu il. 
tisak istasyonunu ele geçirmiş. 
tir. (Devamı 1 ncide) 

Paris, 18 (A.A.) - 1 ~ .1 sa
bah tebliği: 

Gece bütün cephede sakin geç 
mi§, yalnız temas kıtaları ara
sında mevzii bir faaliyet kayde -
dilmiştir. 

Paris, 18 (A.A.) - 18 eylül 
ak§am tarihli Fransız tebliği: 

Cephenin muhtelif noktaların -
da, bilhassa Sarbrukcnun cen~p 
mmtakasında topçu faaliyeti o~
muştur. 

Deniz kuvvetlerimiz bir deniz 
altı gemisine muvaffakıyetli bir 
hücum yapnuıtır. 

• • • 
Paris, 18 (A.A.) - Siegfried 

hattı bombardnnanmın neticeleri 
tayyareler taraf mdan alınan fo -
toğraflarla tesbit edilmiştir. 

Bu fotoğraflarla bombardıman
dan evvel çekilen fotoğraflar a
radaki farla bariz bir .şekilde 
göstermektedir. 

Bu suretle istihkamların alel • 1 

acele inşa edilmi§ olan kısımlan 
nm mukavemeti az malzeme ile 
vanılnuş olduğu teeyyüt etmek
tedir . 

Polonya harbi sona ermek U.. 
zeredir. Lemberg'in tamamen 
muhasarasından ve Lublin'in 
zaptından sonra Alman ordusu. 
nun şarktaki kısmı Lemberg -
Vlodzirnierz - Brest - Bialys. 
tok hattı üzerinde bulunmakta 
ve bu suretle Polonyanm en 
büyük kısmını işgal eylemekte. 
dir. 

Cephenin arkasında eski Po • 
lonya ordusnun daimık mUfre . 
zeleri kalmaktır. Bunlar ba.zI 
mahallerde imha ve esir edil -
mişlerdir. Bu gruplann en bil • 

Kokain 
Roman ımız 

Dün verdiğimiz forma ilave 
yanlı§ bağlannuıtır. özür d;. 
leriz. Romanın tashih edilmi! 
şeklfoi okuyucularımız bugün 
iç sahifelerimizde bulacaklar
dır. Ayrıca mabadi dördüncü 
sahifemizde devam etmektedir. 

Berlin,.18 .(A.A.) - Resmi rıv ......... ""•~•""•~•~•rıı+rı+rıwrı+r.•"",."•"•""•"•"•""•""•""•,.....•• 
tebliğ~ 

yüğü - ki bütün Polonya or • 
dusunun dörtte biridir - Bzu. 
ra ile Vistül arasında Vyszog. 
rod'un batı cenubunda. muha _ 
sara edtİmiştir. Ve dündenberi 
inhilal etmektedir. 

Cevrilmis olan Varşova dün 
radvo ile Alman başkumandan. 
hı'hn~ıtn bir deleg-esinin kabulü
nü istemiş ve başkumanlık ta 
bu talebi kabul etmişti. Fakat 
~ece yarısr"q, kadar hiç bir de. 
leJ!"e gelmedi. 

Alman tayyareleri Vvswg -
rod'da çevrilmiş olan Polonya 
kuvvetlerine muvaffakıyetle ta. 
arruz etmiştir. Cenhede ttr4

· ' · 

Leh tayvaresi görülmemist 
Alman hava ordusu bu suret. 
le doihtdakai vazifesinin esaslı 
kısmını üa etmiş, müteaddit 
hava birliklerivle hava milda _ 
faa toplan tahşit edilmistir. 
Bunlar başka bir vazifenin üa_ 
sma amade bulunmaktadır. 
Batı cephesinde. ehemmiyeti; 

hiç bir faaliyet olmamıştır. 
Sarbıilk yakınında bir Al -

man avcı tayyaresi birı Fransı1 
tayvaresi düşiirmüstür. Alman 
arazisi üzerine hiç bir hava hU.. 
cumu vaki olmamt§tn'. • 

ısyan 

Alman Başkumandanl ığ ı Slovak 
ordusunun terhisini bildirdi 

Belgrat, 18 (A.A.) - Havas: f lik ve ordunun iaşesi masrafını 
Bratislavadan bildiriliyor: Alman l ödemeye yanyacaktır. 
başkumandanlığı, Slovak ordust·· Diğer taraftan yine Belgrada 
nun terhisini istemiştir. Filhaki· gelen haberlere göre, Slovakyada 
ka geçen perşembe günü Bratis- bozgunculuk o derece tehlikeli 
lavada yeni bir asker isyanı vu şekiller almaya başlamıştır ki, 
kubulmuş ve Alman subaylanna hükumet, her hangi bir bozgun
itaat etmek istemiyen 2 bin asker culuk fiilinin idam ile cezalandı -
silahlan alınarak hapscdilmittir. nlacağmı halka bildirmiftir. 

Zilnada da buna benzer bir Belgrat, 18 (A.A.) - H.vaı: 
'1idise vukubulmuıtur. Harbin ilanmdanberi ~11\Vakyada 

ve himaye idaresinde Atman ted. 
En ziyade acrkeşlilc edenler en bip hükiim sürmektedir. 

eski sınıflar olduiu için, Slovak 
milli müdafaa nezareti 35 ili 40 Prağda 10 bin kişi tevkif e-
vaıındaki ihtiyatlarm derhal ter- dilmiştir. Bunlar arasmda Münich 
hisini emreylemiştir. anlaşmasından sonra Slovak baş-

vekili olan Beran, Çek katolik par 
Belgrat, 18 (A.A.) - Burada tisinin eski reisi Monsenyör 

öğrenildiğine göre, resmi Slovak Stak bulunmaktadır. 
mahfillerinden gelen haberler, Çek matbuat servisinin bütün 
Slovak hükfunetinin memlekette salihiyettar phsiyetleri de tev -
bir enflasyon hazırlamakta oldu. kif edilmittir. 
ğunu göstermektedir. Slovakyada eski Hod%a çütçi 

Slovak devlet matbaası, halen partisinin bir çok erkanı ve oto. 
durmadan, kağıt para basmakla nomistlerin şefi Sidorun taraftar 
meşguldür ve bu para, seferber- lan tevkif edilmittir. 

ihtikarıa mücadele kanunu 
~uıtekirlerden 500 liradan 1,500 
liraya kadar para cezası ahnacak 

Ankara, 18 (Hususl) - lh -
tikltla mücadele kanunu Ti -
caret Veklletl tarafından tet-
kik edilmek Uzere diğer vekL 
Jetlere gönderilmiştir. Yakm -
da Başvekllete verllecektlr. 
Yirmi beş maddelik olan ka -

nunda muhtekirler hakkında 
cok ağır maddeler vardır. th -
tikir yaptıkları anJaplınlar 

dan 600 liradan 1500 liraya 
kadar para cezası alınacatı ct
bl emllk ve emvalleri de mu
sadere olunacaktır. 

Avrupada harp vaziyeti 

iki harp haftası 
nasıl geçti ? 

lngiltere ve Fransa Polonyaya kafi 
derecede yardım ettiler mı ? 

• ~! cii 1 }"' • le ı· S omuz • 
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Politika: 

Amerika kongresi 
Eylfllün 21 inci günü Ameri. 

ka kongresi fevkalade içtimaını 
yapacaktır. Bu içtimaı hazırla
yan Müttehit Amerika Cumhu
riyetleri reisi Ruzvelttir. Ru1... 
vcltin kongreyi fevkaltıdc ola_ 
rak içtimaa çağırmasının sebc. 
bi bu idealist demokratın Avru
pada demokrasinin uğradığı te
cavüze denizaşırı bir çnre ara. 
maktır. Bu çare de Cumhurrcisi 
için şimdiden tayin edilmiş bu. 
lunmaktadır: Bitaraflık kanu. 
nunun tadili! Bitaraflık kanu_ 
nu Aemrikayı muharip taraf. 
lardan birine : arp levazımı 
satmaktan meneder. 
Amerikanın demokrasiler le

hine şimdilik vapabileceği ha. 
reket bitaraflık kanununu tadil 
etmektir. Amerikanın demokra
silere karşı gösterdiği sempati 
malümdur. Bilhassa Ruzvelt bu 
hususta senelcrdenberi epey ile. 
ri gitmiştir. Amerika Cumhur. 
reisinin zaman zaman neşretti. 
ği mesajlar totaliter rejimlere 
karşı duyduğu kini, gayzı açık. 
ça ifade etmektedir. Ruz"eltin 
totaliter rejimler hakkındaki 
dUşlinccleri senelerdenberi A
rnerikada malüm bulunmakta -
dır. Ancak Amerika efkft.numu. 
miyesini daha geniş mikyasta 
totalier rejimler aleyhine cel. 
betmek ve demokrasilere yar. 
dım temin etmek maksadilc bL 
taraflık kanununun tadili için 
son zamanlarda Amerikaya es
ki dilny'adn.n bir hayli propagan
da malzemesi sevkedilmigtir. 
Bunları ııöylece hulasa etmek 
milmkündilr : 

I - Harbin b~ladığı zaman_ 
danberi Alman hilcumları, A. 
merikalıların saf kalpleri üze. 
rinde ciddi tesirler bırakacak 
mahiyette olmakla beraber pro. 
pagandada bu hMiselerden a7.a. 
mi surette istifade etmiştir. 

n - Alman - Sovyet ademi 
tecavüz muahedesi son Polonya 
hadiseleri münasebetile bir 
hayli yeni tefsirlere tabi tutul. 
muş Almanyanın Sovyct Rusya 
ile birlikte Polonyayı taksim e
deceği ve bu suretle Avrupada 
bir milletin daha yok edileceği 
Amerikaya mensup eski dünya 
propagandasının esa.slr bir un. 
surunu teşkil etmiştir. 

m - Sovyet Rusya ile J a
po~a arasında bir ademi teca. 
vüz paktının imza edileceği ha_ 
beri de Çindeki Amerikan men. 
faatlerinin bu muahede ile ser
best kalan Japonya tarafındo.n 
elde edileceği ileri sürülmekte. 
dir. 

Amerikan kongresi bu tesir
ler ve hadiselerin bu nevi tef. 

.Ya zan: Sadri Ertem 
sirleri ile 21 eylUlde açılacak. 
tır. 

Dünyayı biraz çocuk. biraz 
papaz, fazlaca toy bir idealist 
gözüyle tetkik eden Amerika. 
lının halis, beşeri arzuları arka_ 
sında gi1Jene:ı hakikat hiç te 
idealist, ve be§eri hislere ben. 
1.cmemektedir. Hadiselerin gö. 
rUnUşü, gösterişi ile mahiyetle. 
ri arasmda ekseriya büyUk ay. 
kırrlıkla.r bulunur. 

Tadili istenf'n bitaraflık ka.. 
nunu belki pek halis emellerle. 
demokrasi davasına hizmet mak 
sadile kabul olunacaktır. Bu 
kanunu kabul edenler de_'liznşı. 
rı bir sahada demokrasinin za. 
feri namına "rihat .. yaptıkları
m sanacaklardır. Fnknt bana 
kalırsa bitaraflık kanununun 
tadili meselesini ortaya atan 
zaruret Amerikan istihsaıatınm 
artması ve ona yeni pazarlar 
bulmak ihtivacıdır. 

Amerika Büvük Harpten en 
çok kazanan bir devlet olarak 
çıktı. Avrupanın altınları yeni 
dUnvaya naklohındu. Yeni dün
ya harp ticareti ile. hatta Av_ 
rupaya sevkcttiği muharipler 
yüzünden kazandığı servetle. -
yani cepheye scvkettiği askere 
yaptığı masraflar bile onun ka
rı sayılabilirdi - harpsonrası. 
nın en zengin devleti oldu. 

926 senesinde bir Amerikalı. 
nın alım kabiliyeti yüz Avrupa
lının ve Japonya da dahil oldu
ğu halde 500 Asyalının alım ka
biliyetine tekabül ediyordu. 

Bu hali fazla istihsal takip et. 
ti. Krizler meydana çıktı. A. 
rnerikada kalkınma ekonomisi 
tecrübeleri yapıldı. Hiıla Ame. 
rikada bir istihsal fazlalığı ve 
fiyat yüksekliği vardır. 

Avrupada başltyan yeni harp 
fazla istihsale en iyi pu.ardır. 
Bu pazar Amerikayı yeniden 
ihya edebilir. "Bir damla kan 
bir damla petrol.. dendiği za. 
manlar geride kalmış sanılıyor
du. Fakat hala bu söz bugün de 
bir hakikattır. Ve günün mese
lesidir. 

Bu zaruretler yüzün.den bita
raflık kanunu tadil edilecek <l
lursa Ruzveltin demokrasi hay_ 
ranlarr, Amerikanın sanayi ve 
ham madde krallarr herkesten 
faz.la memnun olacaktır. Bir 
kısınmın kalbi insani hislerle 
bir kısmının keseleri altınlarla 
dolacaktır. 

Bitaraflık kanununun kabulü 
umulduğu gibi yalnız demokra.. 
siler için değil, parası olan her. 
kes için. Harbi uzatma ça..rele
rini tabiatile temin edecektir. 

Sadri Ertem 

Okullarda pasif 
korunma teşkilatı 
Programı ve çalışma 
şeklini tesbit etmek 

üzere d irektörler 
toplanacak 

Okullarda yapılacak pasif kc. 
runma teşkilatını tetkik etmek, 
bu teşckkUlün tek çalışma pro· 
gramını hazırlamak üzere lise 
ve ortaokul direktörleri yakında 
maarif ' müdürlüğünde bir top
lantı yapacaklardır. 

Toplantıda öğretmenlere veri
lecek vazifeler pasif korunmada 
alınacak şekiller kati olarak tes· 
bit edilecektir. 

Tapu binasına 
taşınan adliye 

işlerde bazı müşkülat 
başgösterdi 

Adetleri çoğalan hukuk mar.. 
kemelerinden sekiz tanesi Tapu· 
dairi kata taşınmıştı. 

Fakat binanın dar gelmesi yü
zünden üçüncü ve dördüncü hu· 
kuk mahkemesi sığmamış, bunlar 
yine Yeni postane binasına nak· 
ledilmişlerdir. 

Söylendiğine göre, tapudaki 
kat hiç de adliye dairesine elve. 
rişli bir halde değildir. Mahke· 
me kalemleri. mahzenlerde, ru
tubetli odalarda çalışmaktadır. 

Nakil sırasında da birçok ka
rışıklıklar olmuş, bunlardan baş· 
ka en büyük zorluk avukatlar 
arasında başgöstermiştir. Zira 
iki taraf adliyesinde işi olan bir 
avukat Sultanahmet ile Sirkeci 
arasında birkaç defa gidip gel. 
mektedir. 

Bu suretle de avukatlar, bütçe 
terinde bir (otomobil masrafı) 
kısmı açmak mecburiyetinde kal
mışlardır. Fakat, adliye vekale • 
tinin bu hususta tedbir alarak; 
Sultanahmetteki mahkemeleri sa
bahleyin, Yenipostanedekileri de, 
öğleden sonra çalı!tıracağı söy
lenmektedir. 

-
Kantarcılar cinayeti 

muhakemesi bitti 

Katilin idamı 
isteniyor 

Bir kaçakçı yakalandı 
Geçen sene, Kantarcrlardaki 

sabun fabrikasında, kendisini sa .. 
bun çalarken yakalayan fabrika 
bekçisi 60 lık Şevkiyi patrona 
haber vermemesi için başına so· 
pa ile vurarak bayıltan ve sonra 
sırtlayıp sabun kazanına atıp e· 
ritcn amele Maksudun ağır ce
.zadaki fuhakemesi dün bitiril
miştir. 

Arkadaşlarına iftira etmek istiyen 
kaçakçılardan biri aranıyor 

Mütaleaıını söyliyen müddei. 
umumi, maznunun cinayeti taam· 
müd ve tasmimle işlediğinin sa -
bit olduğunu söylemiş, kendisi
nin 450 inci maddeye göre idam 
la cezalandırılmasını istemiştir. 
Fakat Maksudun 21 yaşmda ol
masının da gözönüne alınmasmı 
ileri sUrmUştür. 

Gümrük muhafaza. baş mü
<ıUrlüğU binasında bir knçakçr_ 
nın yaralanmnsile neticelenen 
bir hadise olmuştur. 

Sabri ve Osman adında iki 
genç muhafaza. müdilrlUğüne 
mUracaa.t etmişler, arkadaşla -
rmdan iki kişinin eroin kaçak. 
çıhğı yaptığını, bunları yaka. 
latma.k istediklerini söylemiş • 
Icrdir. Hatta gençler bir paket 
tc eroin çıkarmışlar ve memur
lara. ıbunları çakaççılık yapan 
iki kişiden aldıklarını söylemiş_ 
lerdir. 

Bunun Uzerine memurlar der 
hal tahkikata başlamışlar; fa.. 
kat ka.çakçrlık yaptıkları ihbar 
edilen adamların katiyen böyle 
bir iş yapmadıklarını anlamış -
Iardır. Böylelikle Sabri ve Os. 
manm iki arkadaşı üzerine ifti. 
ra ettikleri meydana çıkmış, 
ellerinde bulunan eroinler de 
.kaçak olduğundan ikisi de ya. 
kalanarak gümrük muhafaza 
ba.~mildürlüğüne getirilmiştir. 
İki genç yapmak istedikleri düş 
manlığm anlaşıldığım görünce 
şaşırmı§lar, bunlardan Sabri 
muhafaza müdürlUğü binasının 
helasına girmiş, cebinde bulu -
nan bir tabancayı memurların 
yakalamaması için saklamak 
istemiştir. Fakat ıslak taşlar ü. 
zerinde ayakfarı birdenbire ka-
yan genç yere ym·arlanmış, c. 
!inde bulunan tnbanca ateş ala. 
rak çıkan kursun göğsüne isa. 
bet etmi§tir. Silah sesine koşan 
memurlar Sabriyi derhal Be • 
yoğlu hastanesine kaldırmışlar-
dn·. Osman hakkır.da da tahkL 
lcat ynpılmaktadır. 

Bir kaza 
Motörden çıkarılan bir 
otomobil bir makinsti 

çiğnedi 

Tüccardan N iko hususi oto -
Duruşma karar için kalmıştır. 

mobili ile gittiği İzmir fuann. Bir ihtiyar sokakta ölii 
dan dönerken deniz motorile ls- bulundu 
tanbula getirdiği sırada otomo-
milin i Yemiş iskelesinde motör Dün uzun çarşıda caddenin 
den çıkarırken otomobil birden- bas tarafına isabet eden kısnun· 
bire hızlanmı§, son silratle ka. da- ihtiyar bir adam ölü olarak 
laslardan aşağı inerek makinist bulunmuştur. 
Hakkı adında birisini iskele Üzerinde hüviyetini tesbite 
duvarına sıkıştırmış. iki ayağı. yarıyacak hiçbir kağıt bulunma
m birden kırmıştır. yan cecet, hem ne suretle öldü-

ğünün anlaşılması, hem de kim 
Niko hakkrnda adli takibata olduğunun tanınması için morga 

girişilerek adliyeye teslim edil- k ı 'ka b 
miş, birinci sulh ceza mahkeme- a dırılmış, tahkı ta aşlanmış-
slnde de isticvap olunm~tur. _t_ı r_. _______ ____ _ 
Hakim. Nikonun gayrimevkuf 
olarak rnahkemeve sevkine ka. ı.----0:---------
rar vermiştir. • 

Okullarda disiplin 
T a limatname bütün okullara dağıtıdı 

Talebe için hangi hareketler R d nec;. rı· yat 
suç sayılacak a yo .. 

Maarif Vekilliğinin hazırlamı§ 
olduğu yeni disiplin tcılimatname
si bastırılarak bütün okullara 
tevzi edilmistir. 

Bu talim;tnamenin lise, orta, 
öğretmen okullan, mesleki ve 
teknik okulları tarafından tat
bik edilmesi mecburidir. 

Talimatname hazırlanır1'en ba
zı mUhim noktalar gözönündc 
tutulmuştur. 

Ceza, bugünkü terbiye kaide
lerine göre arzu edilen bir vası
ta değildir. Fakat ceza vermek 
mecburiyetinde kalındığı vakıt, 
ceza çocuğun ruhi halleri. suçun 
işlendiği şartlar gözönünde tu· 
tutarak verilecektir. 
Öğretmene karşı saygısızlık o· 

kulda işlenen suçların en ağırla
rından biridir. 

Bu gibi talebeler şiddetle tcc. 
ziye edileceklerdir. Talimatname 
bu müsaadeyi öğretmenlere kafi 
mikdarda vermiştir. Bundan baş· 
ka okulda talebeyi çalışmaya sev 
ketmek maksadile miikafat faslı 
da ilave edilmiştir. 

Yeni talimatnameye göre, Türk 
çocuğunun ahtak §iarlarını tesbit 
etmiş ve buna göre hareket et
mesi istenmiştir. 

Türk çocuğu doğru sözlüdür. 
Yalandan nefret eder, devletin 
kanunlarına Tiirk cemiyetinin 
ahlak kaidelerine, okulun nizam
lanna itcıat eder. öğretmenleri
ne hürmet eder. Kahvehanelere 
j?İtmek, uygun olmıyan yerlerde 
dolaşmak tal~benin vakariyle mü 
tenasip değildir. 

Talebenin okul dışında aşağ-. 

da yazılı maddelerden yapacağı 
her hangi bir hareket onun he· 
sahına suç r.ayJlacaktır. 

A) Yalan söylemek, okul dı· 
şında ve içinde uygun olmıyan 
hareketlerde bulunmak, 

B) Okulca menedilmi kıya-
fet ve tuvaleti yapmak, 

C) Okula mazeretsiz geç gel· 
mek ve bunu adet ec;inmck. 

D) Okulda derse girmemek, 
kacmak. 

E) Okuldaki arkadaşlarının 
eşyalarına zarar vermek, (zarar 
ayrıca ödetilir.) 

G) Talebenin elinde bulunma. 
sı uygun olmıyan kitap ve resim 
lcri okula ~etirmek, 

F) Okul spor yurtlarından 
başka spor yurtlarına kaydol
mak, maclarına iştirak etmclt. 

J) Okulda cigara içmek, içki 
itmek. 
~ J) İmtihanlarda kopya yap

mak, 
H) Okula yaralayıcı aletler 

gctirrtıek. 
M) Okul içincle ve dışrnda 

iffete mugayir harekette bulun
mak. 

Bu suçlan isliyen talebeye su· 
cun ehemmiyetine S!Öre tembih. 
ihtar, tekdir, okuldan uzaklaştır 
mak. tasdikname ile uzakla tır. 
ma. kovulmak, iki yrl okuldan i· 
!işi t;iııin kesilmesi. 

Talebe inzibat meclisi ve hay
sivet div=ınr tarafından sor~uya 
cekilir. Ö~retmenler ayni zaman
da bir sınıfın bütUn mesuliyeti· 
ni deruhte edeceklerdir. 

Orta tedrisat kad reE?u 
tebliğ edilmiye başladı 

Lise müdürleri arasında yapdan 
nakil ve terfileri veriyoruz 

Akşam kız sanat mektebi biçki • 
dikiş muallimliğine, ayni mektep 
mczurJarından Atiye İstanbul 
Akşam sanat mektebi çoc:uk ba
kımı muallimliğine, ayni mektep 
mezunu Zümrüt Zünbüloğlu Sel
çuk sanat mektebi çamaşır staj: .. 
yerliğine. ayni mektep mezunu 
Mesadet Beyoğlu Akşam kız sa· 
nat biçki muallimliğine, ayni mek 
tep mezunu Semiha Gürbüz 
Beyoğlu Akşam kız sanat mek
tebi nakış muallimliğine, Üskü
dar kız enstitüsü evidaresi mual 
limi Tekrime Tannan Afyon kız 
enstitüsü evidaresi muallimli.ğ'. 
ne. Ankara kız meslek mektebi 
metunlanndan Sabahat Sümer 
istanbul Beyoğlu Akşam kız sa
nat mektebi moda stajiyerliğine, 
Beşiktaş orta mektebi türkçc 
muallimi Sıtkı Erzurum lisesi 
türkçe muallimliğine, Ercnköy 
kız lisesi matamatik mucıllimi 
Mahiı" Us Çamlıca kız lisesi 
matamatik muallimliğine tayin e
dilmişlerdir. 

Ecnebi vapurlar 
Limanda çalışan 

a meleye müşkülat mı 
gösteriyor? 

Ecnebi vapurlarının limanımı· 
za uğramağa başlaması üzerine 
tahmil tahliye işleri açılmıştır. 

Bir müddettir işsiz kalan ame· 
leler, sıra ile çalışmaktadır. El • 
!erinde eskisine nisbctle az ~ş 
olmakla beraber, liman i.:ıletmesi 
umum müdürlüğü mesai ücretle
rini arttırdığından eskiden daha 
iyi nara geçmektedir. 

Yalnız ameleler, umum mü
dUrlüğe başvurarak ecnebi va
nurlarda kendilerine gösterilen 
bazı mUşkülattan şikayet etmi~
lerdir. 

Ecnebi vapur acentelerinin iş· 
tirakilc bir toplantı vapılacak 
ve amelelerin bu şikayetleri 
halledilecektir. 

mıza dair 
Yazan: H ikmet M ünif 

A nka.ra radyosu prot;raJ!ll' 
nm bazı değişikliklcr't 

tekemmül edeceğini öğreniY! 
ruz. Bu münasebetle hafızsu:r 
iz bırakması lbımgelen ve ti 
yası terbiyemire yardınu ~~ 
kuna~ak bazı neşriyatı u~~ .. 
dairesinde tekrarla yanmaıı
fnydası olacağını zannediyo~ 

Mesela geçenlerde Tilrkı~ 
Cumhuriyetinin sivasetini ~ 
veciz bir ifadeyle - tesbit ~~ 
Başvekilin gayet mühim nut.l\:; 
An.kara radyosunca bir defı:ıd"" 
zivade sövlenmcdi. 

·Halbuki aynı nutuk. o ~ 
ve ertesi gUnü gece yanları'fil 
kadar Paris, Londra, Rom., 
Berlin ve Nevyork rndyolarmd• 
muhtelif lisanlar üzere her ne~ 
riyat saatinde tekrar tekrar ı
rat edildi. 

Bu nutuk bire onlardan dab: 
l!Z mı ehemmivet arzediyordu ·• 
Yoksa. bizim neşir ve taınial 
imkanlarımız onlarınkinden dS
ha mı fazla? 

* 4< * 
ibret misali 

Uç gece evvel lstanbulda ıtt 
zele olduıht zaman, evimin b,. 
azı dişi gibi sökülUrcesinc·ç~ 
dayarak yerinden oynadı~·~ 
hissettim ve düşllndilm: ·di 

Tabia.tm bu korkunç tehd!. 
karşısında insanların şu küc~ 
hırsları, hevesleri ve endi§el~ 
nedir? .. Şiddetli bir zelzelO uıtt 
kıyametle tabiat. isterse, bUı
bu ihtil8.flara son vermek Ut" 
re Almanya ve Lehista.nı da Y" 
:ı-in dibino ,;çcin:blllr. * .. .,.. 
Harp ve moda 

Kadınlar süs için yaratıltnl' 
mış olduklarını, harbe ~ 
milletler arasında. Uzerlen
aldıkları türlü vazifelerle g6'
teriyorlar: Kadınlar yara 5aı1o 
yor; motör sürUyor. post.sele 
kondüktör, umumiyetle meın1' 
ve hatta ilahlı mUdafa.a. hl., 
metlerini <{örüyor. ... 

Bununla beraber, zarafeti IJI' 

elden bırakmıyor. 
Muharip 1 ne"ilteredeki kadtll' 

ların da erkekler gibi boyunl"' 
rında gaz maskelerini taşıd~ 
ları mali'ıınwnuzdur. Bu mal' 
keleri bir takım mabf azatar i
çinde taşıma.ktaclırlar. ..:.ıı 

Öğrendiğimize 2öre lngtlJll' 
kadınlarından bazıları, ma.skcl• 
!erini sakladıkları mahfamlatlt 
cazip renklerden intihap edi ' 
yor ve bazı mahfazaların k191 
narlarına silsler işletiyorlıf' 
mış. .ıa 

Fa.kat artık bu kada.rmı gP 

hoş görmeli değil midir? Ne ~ 
olsa kadmclırlar ... 

Şakalaşan iki genç 
denize düıtü 

Dün Adalardan köprüye gel 
deniz:yolları idaresinin Heybe 
ada vapurunda bir kaza olmur' 
tur. 

Vapur, Kadıköy açıklarında'
geçerken güvertede birbirile ~ 
kalaşan Ahmet oğlu Hakkı . 
Liizari isimlerinde iki genç, bil' 
denbire muvazenelerini kaybet 
mi ler, denize yuvarlanmışlar4~ 

Bereket versin, ka ptan derh" 
hadiseyi haber almış, vapuru d 
durtmustur. 

İndirilen sandalla gençler ~t' 
tanlmışlar, polise teslim editmıt 
lerdir. 

Sirkeci ile Haydarpa~ 
arasında feri bot 

Sirkeci ilP. Hay:iarpaşa aratl 
da feribot İ§lctilmesine karar "1f' 
rildiği malümdur. 

Nafia vekaleti tarafından il' 
kele yerleri tcsbit edilmişti' 
Haydarpaşadaki iskele Kadık~ 
le Haydarpa~ arasındaki koy-
Vli Pılacaktır. 

Şişlide yeni bir heli 
yapılacak 

Şişlide tramvay istasyonu 
sısrndaki hela belcdive tarafı!'-" 
dan kaldmlmıştır. Şişlide Y 
bir abdesthane yapılacaktır. 1'~ 
dırılan beta yeri bahçe halil' 
~etirilecektir. 
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Avrupada harp 
vaziqeti 

:Dün Ankarada hava hücumlarına'r···:· ... ··::··· .. ·····::···:.- .... :! . ıüorup duşundukçeı 
karşı korunma tecrübesı yapıldı =-·--··-·---··-··- · 

Bir tebliğin 
Halk kendr~ine düşen vaziteyı soğukkanhhkla yaptı 

h 
Şarkta ve garpta, iki haftalık 

. arp neticesııı.uc sıyasi ve aske
ti bakımdan yepyenı bir vazıyet 
meydana gclınışur. Hu sebeple, 
kısaca, bu müddet zarfında ceı e. 
Yan euen vakayii gözden ge~ir. 
mek faiclesis olr.ıasa ~erektir. 
l3iıhassn, ııusyıınm, l 7 eylül pa. 
~r S!lbahmdan ıtıbaren Pcbn. 
Yanın ~n.rrl:maa bevaz Ruslar ve 
Ukrayİıalılarla meskfuı mınta. 
kaiarı isgnl etmek üzere hare. 
kete geçmiş olması büvl..: bir 
t1.;tkiki zaruri J,ılmaktadır. Rus
:ı.·anın harekete geçmesi, evvela, 
sonuna yalda.~makta olıın Po. 
lonya mukavemetini hiç şüphe. 
Siz ki nihayete erdirecek bir ö. 
lUm daroosi olacaktır. Artık, . 
memleketin vasi şark kısımla. 
tının membal:ırmdan tamamen 
l'lla.hrum olması pek kahraman. 
ca devam etmekte olan Polon
l'a milda.ıansmı suratle kıracak
tır. Bundan sonra Polonv~ or. 
dusu kin yapılr.cak en makul 
hareket ne olabilir? 

Tarihte. daima, kahraman O

larak tanınmış bir millet sonu. 
na kadar çarpışır, hiç olmazsa 
~eref ve haysivetini kurtannı~ 
olur. Polonyalıların kahraman.. 
lılt ve vatanperverlikte daim?. 
ön sırada bulun::iukları dünya. 
nın malUmudur. Her şeyden ev. 
"Vel, on yedi tründenberi, gece 
gilnnUz, pek Ustün Alman hava 
kuvvetlerine, motörfü ve zırhlr 
t-,•~ı~rma knr ı d~va.m C".dcn 
§iddetıı muharebelerde Polon -
Ya ordusmın ve halkının sröster. 
<iiği cesaret önUnde hürmetle 
eğilmek her vatanperverin bor. 
cudur. 

En son habe'"1ere göre. Al 
nıanlar, Rİmalde Bng hattını. 
cenuba doğru geçmişlerdir 
Brest - Litovsk ve Varşova 
nıukavemet etmektedir. Cenubi' 
Polonyada. Lembcrg- de henü? 
dayanmaktadır. Buna mul<ab;' 
ınotörlil Alman kuvvetleri Lem 
berf'l'in Rifl'lnlinde, Ravarusl<a 
dan Zamos'ı geçerek cenupta ... 
Bug vadisine \·armışlnrdır. ~a~ 
nehrini r.-er.e•1 Alman kuvvetler' 
bu nehrin bir kolu olan Tane'· 
deresi civarındadırlar. Bu vazi 
Yetten AJrnanlnrın cenun cevir
nıe kuvvetlerinin henüz tama 
nıile Bug- ile Vistül nraı::ında1(: 
YÜz kilometrelik mmtnkayı ka 
pahımııdıYları anlaı:ıılıvor. 

Bu ı::artlar al mda Polnnvalr 
lar için, Brest Littwk ve Varım 
vaya davaruı.rak, Lember~ isti. 
kametinde cekiln.eve calışaralr 
Alman GevirmPsinden kurtııı 
tr:ak icin vapılacak en makul 
hareket P"ibi srörünlir. Fakat 
buna artı'k imkan ksı.lmaıntRtır 
Ruslar, Ka.menez Podolsk'tar 
da Galİ<'":ı.va doğ-ru ha,.eket .. 
2'P"Tl'liq olrluklarındnn Prılonva.· 
lılar i~in Romanyava doP.Tu <'t> 
kitmıo'c yolu da kapanmış de 
Jnt>lctir. 

İki haftalık hnrn neticesirın,.. 
dlnlomasi ve harbin flPVk ve icl-> 
resi hususunda aRafTır1ıolti nol>' 
tai TIA7.:lr1~r S" .. clohmrıbilir: 
DiPLOMASİ SAHASil\"DA: 
Avlarca müzakerelerden 80" 

:ra Rusv~nm iltihaktnı tt>min " 
dememek dcmokraı:ıiler i,.ı., l-~ 
~af ve }lata olRrak tavı:ıif oı, •. 
nabilir. Sovvet kıtıılarınrn var 
dım foin dP olsa tonraklıırmr 
lrinnesine Poton•1anm muvafı> 
kat etmedil?i sövlendi. lnP'ilterr 
'7e Fransanrn uzakt11.n Almarıva 
:Ya baro ilan etmeleri ve Sia 
frid hattına taarruza ırecmeler 
})olonvava k.Pfi bir vardım t"' .. 
kil etmireeem evvelden mıtlt"tı··· 
du. B" •• ... zİ\· t kıtrc:r•nnda Rn,. 
Vav1. Potonvl\ mürlrıfAl\STna ieo 
tirak ettirmek. her}ı n lne bı1 o-;; .. 
kü fena hale trirnı,.kten dr>1

• 

!vf olurdıı. DiinkU "B"'ll1'",.,_ 
ı!Pri sıırrııı~n"! trihi. Fn~··.,_ 
~olonyanın flark kısımlarr ... 
lŞ"'al etmesi. ~rk kom~tT?nll""'
ve dostunııırıın .AlJ't'lın,1,.,.a ;u.: 
hak etnıesi demelc d".;ildir. p .. 
T\mıla l-ı"r"ber. si,·ııcıi vazivpf.:
hıt ı::ekil J'l lMPfll lİ"Princ. flAt'lrf 

Avrunada.. öniimü1.deki ~in.ler • 
de oldukça mühim siyasi hare· 

ketlere intizar etmek lazımge. 
lir. 

ASKER? SAHADA : 
Polonyalılar biltün kuvvet. 

lerile şimalde şarki Prusya hu. 
dutlar:ında, Posen mmtakasm.. 
da ve Silezyada. olmak U7.cre 
üç büyük grup halinde toplan. 
dılar. Memleketin garp hudut. 
larındaki zen~in sanayi mınta
kalarmı koruma.le gayesi de 
bu tarz tonlanmakta müessir 
olsa gerektir. 

Fakat, Almanların. şimalden 
sarki Pru!ya ve cenuptan Slo. 
vakyadan hudut boylarındaki 
Polonya ordularının yanlarına 
ve l?'erilerine vapaca.kları taar. 
ruzlar düşünlilünce böyle bir 
toplanmanın hatalı oldu~ der. 
hal anlaşılır. Böyle bir tarzı 
hareket, Pol(>nya ordu81mu11 
l;ıymet. adet 11'1 tcslihcıt,.a Al. 
manlara kat'i bir surette faik 
olmMı halinde ittihaz olımabi. 
lirdi. 

Halbuki Alman ordusunun, 
ilk zamanlarda. adet ve hava 
kuvvetleri. motörlil fırkalar itl. 
barile üstünlüğü ~ikiır idi. 

Polonyalılar için hudutlarda 
zayıf aetr kuvvetleri bırakarak 
bütün kısmı kWllsi ile orta Vis... 
tül havzasında mUdaf aaya ha. 
zırlanmanm en makul toplan -
ma ola<:$ mUtaleumdavır.. Hu 
dutlarm vaziyetine ve Alman or 
dusnun teslibatın göre e mü. 
dWr bir n:ıUd&faa. ıilıC:ık böyle 
yamlabilirdi. 

BU münasebet.le, Balkan har • 
bindeki Osmanlı aevk ve idare 
sini hatırlamamak mümkün de. 
ğildir.O vakit, Balkan devletleri 
nin pek ileri h&.ZIT'lığma göz yu. 
mularak bütün ordularımız pr. 
ki ve garbi Trakya. hudutlarında 
Komanovada ve Taşhcada top. 
!anmak istenmişti. Kuvvetleri _ 
miz se!erberliklerini bitirmeden 
hudutlara tevcih olunmuş ve 
sırf sevk ve idare hatası yU. 
ziinden seferi ve neticede ~eniş 
Türk ülkelerini kaybetmiştik. 

Ankara, 18 (A.A.) - Bugün 
burada hava hücumlarına karşı 
ilk pasif korunma tecrübesi ya· 
pılmıştır. • 

Tecrübeye saat ona çeyrek ka
la verilen alarm işaretile başlar. 
mış ve ilk düdükleri müteakip 
halk büyük bir soğukkanlılıkla 
kendisine düşen vazifeleri yap
mış. sokaklarda bulunanlar der 
hal en vakın sığınaklara, hüku
met dai~elerinde. bankalarda ve 
diğer hususi müesseselerde me • 
murlar bulundukları binaların 
alt katlarına iltica etmişler, has -
tanelerde blitün haı-talar da ayni 
suretle alt katlara indirilmişlcr -
<lir. 

Bu esnada (?ara i!İren ve Kırık 
kaleden 2clmekte olan tren yol
cuları d"rhal gardaki sığınağa 
götürüldükleri gibi. depolarda 
bulunan lokomotifler de depolar
dan çıkarılarak banliyö hallan 
üzerine da~ıtılmıştır. 

Bütün nakil vasıtaları oldukla -
rı verlerde kalmışlar. arabalarda 
ki havvanlar çözülerek elel;!rik 
direklerine veya ağaçlara bağla • 
narak b:rakılmış ve bütün bu ko 
runma hazırlıkları beş dakika gi
bi kı~ bir zamanda yapılarak 
şehir bir an icinde sessiz ve h2 .. 
reketsiz kalmıstır. 

Vekalet emrine 
alınanlar 

Anknra. IS (Hm;usi) - Gö
rlllPn lllzıım l'zerine emniyet 
umum mlloUr muavini Hutrısl 
Denlmcr YO l\:ayı:ıeri emniyet 
mlldUrll Behçet YckAlet emri • 
ne alınmışlardır. 

-0--

T oprak Mahsulleri 
Ofisi Müdürlüğü 

Ankara, 18 flhısustl - Top 
rak mahsu ı:crl ofisi umuru 
nıtidllrlUğtınc 600 lira llcretle 
mczk i.ı r ofis idrı re nı ecllsi reisi 

8$lt a)•tn cnllmiştlr. 
-<>--

Pasif korunma 
Ankara, 18 (Hususi) - Da

hiliye Vek~~etl pasif korunma 
mecburiyetine dnhtı şehir ve 
kasabalardaki daire ve mUes -
seselerln memur \'C mllstah 
dem !eri için korunma siperleri 
yaptırmaya karar vermiştir. 

Sığmak yaptırmaya mUsait ol
mıyan evlerde oturanlar için 
bahçelerde siperler yaptırıla -
caktır. 

---o
Halka iyi muamele 

etmiyenler 

Bizce, aynı hata. Polonyada 
~a aynı neticeleri vermiş oldu-
0"1lndan bı.ı nokta üzerinde fa."'h 
ısrar etmiveceğiz. 

Diğer ciheten, Alman _ Po. Anknraı 18 (Hususi) - Da-
lonya harbi yeni bir çok tabiye hiliye VckAleti bazı ~tkıiyetler 
meseleleri de ortaya koym\19 • üzerine teşkilAtına yaptığı bir 
tur. Bu da, vasi mikyasta lava tamimde halkın işlerine nzamt 
kuvvetlerinin ve çok miktarda dikkat ve !Una gösterilmesini 
zırhlı ve rnotörlü tefkilltm kul ve halka iyi muamele edilme • 
lanılmasrdrr. Hava kuvvetleri • sini ehemmiyetle bildirmiştir. 
ne karşı en mUMSir mUdaf aa --o-
müsavi hava kuvvetlerine sa • A k d ki "lk k il 
bip olmaktadır. Böyle bir mu. n ara a ı o u ar 
var.ene halinde. her iki tarafm açıldı 
acık şehirlere ve gavriaskerl he· Ankara, 18 (Hususi) - An· 
deflere taarruzdan çekinece • karadaki ilkokullar lıugUn 
ğini Alman. 1n~iliz ·ıe Fransız tedrisata başlamışlardır. 
hava fa.aliveti acıkca şeöeter • 
miştir. Aksi takdirde, dfümıtı,.,. 
karşısmda kinin mukavemetini 
kr rnıı k i,.in bUtiin S?eril,,.re ta. 
arruz etmekte asli. tereddüt et. 
mivecektir. Bu takdirde. vaai 
bir hava dafi to~u sistemi ve 
~ı>hirlPrdP. rntıtıfazam bir puif 
knnıma tertibatnınım ··11t1ka va. 
ııacak bir şey yoktur. Alman -
lar. 192!'S de hemen hiltiln dev. 
!etlerini im7.a ~tikleri mukavele 
ve riavet etmlsler ve smzlı bom 
balar knllıınmamn~lardtr. Buna 
mukahil ~~i ınikva.sta tahrin 
ve vanınn bombalan knllat:ıl • 
mr<.:tJr. Zlrhh ve rnôtörlU kuv _ 
vetl~rf 1m11anılm11<1T da tıı.bivf> 
sahıısm~R bir venilfktfr. Bu sa. 
vede e11kiıııfne nazaran. dllha f!P. 
niş revirmeler vamnak milmki',., 
olmaktıv" ..... Buna kılrc11 da, pi\ 
kıiTıı>ti Tl'l"hfıı,..ıt etTl"IP.k ve mııh. 
temel .,.,.,n'hıa,.,.be ııı11hıtsmm ,,",. 
ve <>'PrHo"'i"tl". miihinı ııok+ıt . 
T11rrlll, vol .,a17·t"rm~11 ve l'Fıhir • 
lıorrlo ~mlh 7.ar.ırırmıcfa, t>Jı f!f'" 

to"'l~"...," Pıll'IAırımdıı r.ırhh kuv. 
vP+leriıı t11~rt'11~1?1ıt 'i{arıııı kı.,..n 
C'ı>k -11rı'lf:ıa tertibatı almak liı 
zrmıiır. 

Rıı hAhcıe TlihavPt vermede.,.. 
evvel baı:ı.ka bir noktaya t"m"" 
etmPl<: iRt0 rim. Fraıı11a ve 1nO'it. 
terenin. Polonvıwa hic olmaz -
sa hava kuvvetleri göndermek 
suretile yardım edip edemiyc • 

ceği meselesi etrafında bir çok 
mütalealar ileri siirüldü. Bun _ 
dan bahseden bir 1talvan har 
muhabiri ı:;öylc demektedir: 

"Uzakhk ve her teşkilata lü. 
zumlu olan cephane ve yedel· 
parcaları hava voluyla naklet _ 
mek imkansızlığı yüzünden 
Fransız - İng-iliz hava filola • 
rının Polonvaya gitmeleri mur. 
.temel değildir.,, 

Bununla beraber. biz tama . 
men bu fikirde değiliz. İngilte
re ve Fransa. hiç olmazsa bir 
kaq avcı filosuvla doı?n:dar 
doifruya vardım etmeli idi. .şur 
hesiz, İn1?iltere ve Fransa Al. 
manyaya harp ilan etmek ve 
Ren - MoT..el cephesinde taar _ 
ruza ger.mekle yanabilecekleri 
en büvük vardnnı ifada tered _ 
düt etmediler. Fakat. iki haf . 
tadır, garp cenhesinde cere . 
yan eden muharebeler heni'· 
Si~rid hattınm. iki üç nokt.n 
da, ileri mevzilerine yanılan is 
tikşaf ve yoklama mahivetin 
de mevzit taarrı,,.'1Rrdan dahs
genis mikva.sta bir hareket mr 
hiyetini alamamıstır. Havarı .. 
ve denime de. Almanya, Al. 
man gemilerinin denizlerde dn, 
Jaşamamasınd:ın başka. henil:r 
Fran<ıız VP. tnPiliz tazyikini his. 
setmiş değildir. 

T. l1ı11ıklıoqlıt 

Yollarda sadece korunma tertı 
batına karşı kontrola memur o
lanlarla hava hücumunda vazife 
almış bulunanlar, gazeteciler ve 
gazete fotoğrafçılanndan başka 
kimseler görünmüyordu. 

Saat onu on geçe şehir üze
rinde tayyareler görünmüş ve on 
dört tayyareden mürekkep iki fi
lodan biri istasyon üzerinden Çan 
kaya istikametinde, diğeri de l'· 
lus meydanı ve Samanpazan ü -
zerinden geçerek şehri bombar -
dıman etmeğe başlamışlardır. Tay 
yareler, uçuşların devamı mUd • 
detince muhtelif yerlere tahrip, 
yan11;ın ve gaz bombalan atmış • 
Jardır. 

Tayyare hücumları şehrin, bil
hassa üç muhtelif noktası üzerin 
de tekasüf eylemiştir. Bu nokta· 
!ardan birini Ulus meydanı ve 
bankalar caddesi teşkil eylemiş 
ve cumhuriyet merkez ve ziraat 
bankaları önüne iperit gaz bom· 
baları ve yine bu cadde üzerinde 
idarci hususiveye ait binalara da 
y2nC?ın bombalan atılmıştır. 

Derhal harekete geçen yangın 
ı:.öndürme. gaz temizleme ve &ıh. 
hi imdat ekipleri buralardaki gaz 
ları temislemişler ve yangını 
ı.öndürmüqlerdir. Bu esnada zin
cirlicami önünde bir su borusu 
patlamıs ve caddcvi sular kapla 
mıştır. Tamir ekibi hemen bu a· 
rızavı da izale eylemiştir. 

Sama ıoazarına atılan bomba -
lardan y;ne buradaki idarei husu 
•ive binalarına ve bir polis kU: .. 
besine isabetler olmuş ve nöbet 
başında bulunan bir polis memu 
rn gaz te5irile bayıldığından im 
dadı sıhhi c.kibi tarafından ilk te 
öavisi yapıfarak hastaneye kaldı· 
rılmıştır. 

Çankaya üzerinden geçen tay· 
yareler dafi toplar tarafından u
zaklaştırılmış ise C!e bu tayyare. 
ler sıhhiye vekaleti üzerinde ve 
civarında isabetli atışlar yapmış~ 
!ardır. 

Vekaletin karşısında 'bulunan 
hava koruma genel komutanlığı 
binasına lıir tahrip bombası ve 
sıhhiye vekaleti binasına da yan
gm ve tahrip bombaları isabet ey 
lem!ştir. 

Amerika hariciye ] 
nazırı 

Perşembe günü mühim 
bir nutuk söyliyecek 
Nevyork, 18 (A.A.) - Pana. 

merikan günü mlinasebetile ha. 
riciyc nazırı Cordell Hull. gele. 
cek perşembe g-ünU bir nutuk 
söyliyccektir. Nazıra 20 Ame
rika cumhuriyetini temsil ede. 
cek olan şcfirler refakat ede • 
cektir. 

Hull'ün nutku. radyo vasıta. 
sile A vrupada neşredilecektir. 

"Nevyork Tribune,, gazetesi. 
ne göre, bu nutuk, Amerikanın 
beynelbilel meseleler karşısın. 
da aldığı vaziyeti tasrih edecek 
tir. Nutuk, 20 senedenbcri mil. 
li siya.set hakkında söylenen 
nutukların en mtihimmini teş -
kil edecektir. Bu suretle Avru.. 
pa harbinde Amerikanın vazi • 
yeti taayviln etmiş bulunacak _ 
tır. 

Holandaya mülteci 
alınmıyor 

Londra, 18 (Hususi) - Holan 
da hükumeti yahudi veya diğer 
ırk ve miltetten mültecilerin 
memlekete girmesini katiyen 
menetmiştir. 

Mevcut mültecilerin ikamet 
tezkereleri de yenilenmiyecek· 
tir. 

Yugoslavya Sovyetleri 
resmen tanıyacak 

Belgrat (Hususi) - Gazete .. 
lerin yazdığına göre, Yugoslav
ya hükiımeti Moskovaya bir mu 
rahhas göndermiştir. 

Bu murahhas şimdiye kadar 
Yugoslavyanın resmen tanımadı· 
ğı S;ıvyetler hükCtmet;-i tanı

mak hususunda Moskovada tema 
ı;a e-ececektir. 
İstokholmden F,elen haberler• 

..,öre, Yucr~lav murahhasının 

bu teşebbüsü Moskovada iyi 
karşılanmış olup iki hükumet ... 
rasmda siyasi münasebat yakın -
oda teca6üa ~dccektir. 

manası 
Sıhhiye Hkaleti deşen bomba· Dnh' 1• v k~' t' b' teb1·,g· 

ı · b ·· ·· k h , ı. ~ e e we ı ır 
arcan uyu aseır .. maruz ka • neırctti Devletimiz, dünyanın 
dH~• ~?rdz~dilerek okn:ı göre ya? · I geçird"ti korkunç boğuşma için-
gın son urme ve urtıırma ckı • de b' e at ba t 
leri çalışmaya başlamışlardır. ' du··.. "J... . etı l~e rhu payı 

b 
A • ,..mc ıganı, e aş ve eyecana 

Bom alardan vekalette yangın lu''zu ol d • k k' • . . m ma ıgını ve anca e ım 
çıktıgı ve bınanın l<i merdıvenle- iıin d .. t eli l IA 
riııin yıkıldığı tahmin edildiğin nclde'ğ' ~ b'ld~ ."" mamız aznn . .. ı ını ı ınyor. 
oen ekipler. bır tar.ıftan yangını 
söndürmeğe çalışırken diğer ta
raftan da bir.anın üst ı..,smında bu 
lunanlarla clt katlara iltica etmiş 
tutunanların tahlisine ~alışmış, 
\•t: her ikisinde de rr.uvaffak ol· 
muşlardır. Bu yangın söndürme 
ve kurtartl1' işinde itfaiye ve c· 
kipler en rnoder:-. kurtarma vas·. 
uııarından \s•Hcıdr eylemişlerdir. 

Yine bu sahaya atılan iperit 
gazlan derhal temizlenmiş ve 
hava korunma genel kumandan -
lığı binasının yıkılması Uzerine 
enkaz altında kaldıkları farzedi -
lenlerin kurtarılması ve enkazın 
temizlenmesi işi de ayni suretle 
büyük bir süratle 'yapılnuş ve 
gerek buradan ve ~erek sıhhiye 
vekaletinden kurtarılmış olanlar 
kızılay imdadı sıhhi teşkilatı va
sıtasile ilk tedavilere tabi tutu~. 
muşlar ve icap edenler hastaneye 
gönderilmişlerdir. 

Hava hücumunun devamı müd
detince hava koruma genel komu 
tanlığr vilayet, emniyet direktör 
lüğü mensupları ile korunma tcş 
kilatında vazife alanlar, büyük 
bir dikkat ve intizam ile vazife· 
lerini yapmıslar ve başta başve -
kil doktor Refik Saydam, Dah:. 
liye vekili Faik Öztrak, hava ge· 
nel komutanı general Hüseyin 
Hüsnü Kılkış, vali Nevzat Tan· 
doğan, hava genel kumandanlığı 
kurmay başkanı Emin Nihat, va· 
li muavini Dilaver, emniyet d:. 
rektörü Şinasi Turga bu tecrü • 
beyi sonuna kadar yakından ida· 
re ve takip eylemişlerdir. 

Hakem vazifesini ~ören kur· 
may heveti, bu tecrübede korun 
ma teşkilatının muvaffakıyetin • 
den ve halkın vakin dikkat ve 
alakaNodan dolayı takdirlerini 
bildirmişlerdir. 

Ankara. bu ilk tecrübeden böy 
lece muvaffak olarak çıkmıştır. 

Millet Meclisi dün 
~oplandı 

.:Ankara, 18 (A.A.) - Büyük 
Mıllet Meclisi bugün Refet Ca
rutczin başkanlığı altında top • 
lanmıştır. 

Ben, bu tebliği okuyunca se -
vindim. Bir vatan imarilc uğt"a
§All, asırlık ihmalleri alnının teo
ri içinde boğan bir ülkede böyle 
bir tebliğ, ıerçekten büyük bir 
rrıüjnc<iir. 

Son ıistem silahı da, kendisi· 
ni kılıç ve kalkan tanrısı yapan, 
yaman ustalıklar, eısiz kahra· 
manlıklarla kullanan Türk, )0İrnıİ 
yıldnnberi kendini sapana. fen 
ve hendeıeye venniıti. 

Yirmi yıl, bir millet ömrüne 
nisbetle nedir? Bir hiç bile deiil. 
Fakat bu hiç bile olmıyan za
man jçinde batardıklanmız, bize 
gurur, aleme hayret verecek hal· 
dedir. 

Bugün devlet, "ekime hrz ,·e~ 
mek!,, buyruğunu salarken, aı
kaımda geniı bir kazanç hazine
sinin altın kapılannı da açmıı 
oluyor. 

Asırlardanberi Türk toprakla
rının ancak dörtte biri itlenmek· 
tedir. Fenni ziraat usullerinden 
daima uzak yaıadık. Dev ıibi ı... 
biati kara sapanla yenmeğe ça· 
lı!hk. Kurak toprağı, iılenmez 
Jiye bir tarafa bıraktık. 

Cetvelsiz, hendeks~, oluksız 
ovalarda ınnaklanmız boşuna ak
tı. Yerin üstüne bayrak dikmek· 
le bir ülkenin fethedilemiyeceğini 
çok geç anladık. Yerin altına sa· 
hipliğimiz henÜz pek yenidir. 

Fakat itte nihayet kara gür.• 
ler, bir kabus gibi artık çok ge· 
ridc kaldı. tabiatla haıriineıir o
luyoruz. Daha ıimdiden yüzü
müz gülmüıtür, denilebilir. Dün
yayı saran savat yangını birsok 
ülkelerde ellere, s&pan yerine .~ 
Lilı verdi. Milyonlarca adam tar 
lalardan, tezgahlardan , çekilerek 
ıuurlara dizildi. Dövüıen milleC· 
lerde iatihsal durarak, korkunç 
b;.:. istihlak değirmeni dönüyor. 

Toprağın nimeti yakında al
tmla tartılacak. Bunun içindir, 
ki devlet: 

- Ekime hız verelim! 
Diyor. Evet yurtta bir le.arıt· 

hk boı toprak kalmasın. Tarla
lar yakında - istifade değil -
gerçekten altın bataklar vere· 
cek. O tebliğin manası iıte bu
dur. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Celse açıldıktan sonra, Kas. 
~~.onu mebusu Hüsnü Açık. 
sozun ve Trabzon mebusu SU. 
lcyman Sırrının vefat ettikleri. 
ni bildiren Başçekalet tezkere. 
Jeri okunmuş ve birer dakika------------· .. 
sUkiıt etmek suretiyle bu arka
daşların hatırası taziz edilmiş. 
tir. 

İntihap mazbatalan okuna _ 
rak kabul edilen Edirne mcbu. 
su Temel Göksel ve İsparta me 
busu Remzi Tmel tahlif edil. 
mişlerdir. 

Meclis, bazı azanın mezuni _ 
yetlerine ait riyaset divanı tek 
lif.lerini de kabul eylemiş ve 
butçe encümeninin talebi üzeri. 
ne ruznamesinde bulunan ve 
~llet Meclisi 1939 yılı bütçe
sınde 350.000 liralık münakale 
yapılmasına ait kanunun mil _ 
zakeresini müteakip içtimaa bı.. 
rakmıştır. 

Meclis, gelecek pazartesi gü. 
nü toplanacaktır. 

Ankara Belediye 
Meclisinin toplantısı 
Ankara. 18 (Hususi) - Bele. 

diye meclisi bugün fevkalade 
toplantı vaptı. Bareme uygun 
olarak hazırlanan teşkilat kad. 
rosunu bütçe encümenine hava
le eyledi. Şoförlerin yaşlan 
hakkında belediye zabıtası ta. 
limatnamesinde değişiklik ya. 
pılmasına dair daimi encümen. 
den gelen teklif münakaşa edil. 
di. Teklifte, bundan sonra eh. 
liyetname alacak şoförlerin as.. 
kerlik veziyfesin.i yapmı§ veya 
21 yaşını bitirmiş olmaları kay 
dı vardı. Azadan biri bu yaşa 
itiraz etti ve 21 vaşınr dahi 
gavrikifi gördüğünü beyan ede. 
rek verilecek karamı evvelce 
ehlivetname almış olanlar hak. 
kında tatbik edilmesini istedi. 

Bu teklif taraftar kazandı. 
Reis meselenin alakalı encü. 
mende daha esaslı bir tetkike 
tabi tutulabileceğine işaret e. 
derek mesele tarife ve kavanin 
encümenine havale edildi. 

lktısat müdürü 
Ankaradan döndü 
Belediye iktısat işleri müdürü 

Saffet Ankaradan gelmiştir. İs
tanbulun süt işinin halli sona 
yaklaşmaktadır. 

Kurulacak şirketin projesi ha
zırlanmıştır. İktısat müdürü yz .. 
kında tekrar Ankaraya gidecek
tir. 

-o
Halk Partisi kaza 

kongreleri 
Cumhuriyet halk partisi kaza 

kongrelerine 23 eylülde batla· 
nacak, teşrinievvelde nahiye, ki· 
nunuevvelde de kaza kongreleri 
yapılacaktır. 

Kongre gün ve saatleri tesbit 
edilmektedir. 

-0--

Kurbağlı deresi 
Kurbağlıderenin temizlenme i

şi devam etmektedir. Yakında 
dereye akan mecraların da temiz 
lenmesine başlanacaktır. 

Derenin tamamen temizlen. 
mesi ancak gelecek sene lbitc· 
cektir. 

Brüksel elçimiz 
itimatnameaini verdi 
DrUksel, 18 (A.A.) - Tür • 

kiyeniıı yeni elçisi Nebil Batı, 
kral tarafı"dan kabul edile • 
rek itimat mektubunu Yermiş· 
tir. 

Hariciye nazırı Alman bü · 
yük elçisini kabul eylemişti'" 
Bu ziyaretin halen mUzakerP 
edilmekte olan ekonomik nH' • 
seJelerlcı al!kadar olduğu znn 
nedilmcktedfr. 

,.. 
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.kuz, iki .. Ne vakittenberi Paris. 
te bulunuyorsun.. Yemeklerini 
nerede yiyorsun?. 
Arkadaşı cevap verdi : 
- Dine dö Pari'de. Pek güzel 

bir yerdir. Sen de oraya gel. 
- Sen her gün bu lokantaya 

mı gidersin?. 
- Evet, her gün .. 
- Fakat bir adamın her gün 

aynı lokantaya gidebilmesi için 
evliya sabrı ve tahammülü la. 
zım ... 

- Hayır. Öyle evliya sabrı ve 
tahammülü lazım değil. Yalnız 
benim gibi yapmak kafidir. 

- Sen ne yapıyorsun ki?. 
- Ben bu lokantada garsonluk 

ediyorum. 
Tito Arnodi bu lokantaya ye. 

mek yemeğe gitti. Burada arka • 
daşı konuşurken: 

- Bu memlekette bir metres 
bulmak için ne yapmak lazımdır? 

Diye sordu .. 
- Yolda giden bir kadım tu. 

tarsın ve kendisine bir yerde be. 
raber kahve içmek teklifinde bu. 
lunursun. Kadın bu teklifi kabul 
eder. Sonra.birlikte yemek yemek 
teklif edersin. Kadın bu teklifi 
de reddetmez. Ondan sonra gece_ 
yi birlikte geçirmek teklifinde 
bulunursun. Nadiren bir kadının 
daha evvel başkasına verilmiş bir 
gözü olur. Böyle olmadığı takdir. 
de bu teklifi kabul edecektir; se. 
ninl.e beraber gelecektir. 

Ertesi günü Tito Arnodi yolda 
giden bir kadına yanaştı, bir ape. 
;r-itif, sonra bir yemek teklif etti. 
Aralarında ertesi gün için bir ti. 
yatronun kapısında bir randevu 
kararlaştırdılar. 

- Ben biletleri alınm .. 
- Pakala. 
-Her halde geleçeksiniz de. 

ğil ·mi? 
- Şüphesiz. 

.-:; Latife etmiyorsunuz değil 
nu. 

- Hayır, asla. 
Bu, güzel bir kadındı. Bu. O. 

pera mahalesinde büyük bir ter. 
zihanede mankenlik ettiğini söy. 
!emişti. Vücu.du terütaze, giyinişi 
çok zarif, her suretle ideal bir 
sevdiğ'i olacak evsafı haiz idi. İn. 
san yabancı memlekette olunca 
Mutlaka ibir metrese muhtaç olu 
yordu. Bu metres bulunamıyacak 
olursa nihayet bir aydan ziyade 
bu yokluğa tahammül edilemez, 
insan kendi memleketine dönmek 
mecburiyetinde kalırdı. 

Bu hayatta adama memleketi. 
ni unutturacak, yerini yurdunu 
değiştirecek, batta milliyetini in. 
kar ettirecek bir kuvvet varsa, 
bu da; sadece kadın olabilirdi. 

Bir insan yabancı bir mem • 
lekete gidince orada büyük bir 
yalnızlık içerisine düşer. Her ta. 
raftan kendini boşlukta hisseder. 
Vatanına ait manzaralar, yollar 
dağlar, ovalar mütemadiyen hatr. 
rına gelir. Fakat bir gün karsı. 
sına güzel bir kadın çıkacak, 
kendisini teslim edecek olursa bu, 
onun için tamamen yeni bir alem 
olur. Onun güzelliği, onun mu .. 
habbeti, onun samim:veti benli. 
ğini bir sıyanet melaikesi gibi 
sarar. Bu, yabancılar için bir ne. 
vi hariç ez memleket imtiyazıdır. 
Kadın yabancı bir memlekete 
düşmüş biçare için sanki kendi 
vatanın.dan bir parça gibidir. Ha. 
rice hicret edenler icin memleket 
hudutlarındaki polisler hususi bir 
kadrn servisi açsa yeridir. 

Tito artık kendi kendine diL 
ğün bayram yapıyordu. Nihayet 
is~ediği gibi bir kadına rastgel • 
mışti ve ertesi günü onunla bu. 
lusacaktı ! . 

Kalbi hu kanaat ile memnun ve 
müsterih olduğu halde bütün Pa., 
ris sokaklarım dolaşıyordu. Bil. 
yük mağuaların camekanları kar 
sısına geeerek bakıvordu. Paris 
artık onua lloşuna gidiyordu. Ka. 
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dın öyle bir kristal parçasıdır ki 
insan onun arasından her şeyi gü.. 
zel görür. 

üç gün sonra idi. Lokanta gar. 
sonu olan arkadaşı kendisine sor. 
du: 

- Aradığın metresi bulabildin 
. ' mı .. 
Tito: 
- Aman, bana ondan bahset.. 

me 1 diye cevap verdi. Bir kah. 
vede bir kadma rastgeldim. Ken. 
disiyle sözleştim. Tiyatro için iki 
bilet alınıştım. Aramızda karar. 
laştırdığımız gibi oyun başlama. 
dan yarım saat evvel tiyatronun 
kapısına gittim. Bekledim. Saat 
dokuz oldu. Matmazel hala gel. 
memişti. Bu iki bilet bana altmış 
frank seksen santime mal oldu. 
O halde, ne yapmalı? Yalnız ola. 
rak geriye mi dönmeli? Asla 1 t. 
çeriye girsem yanı başımda boş 
kalan koltuk benim rahatmu ka 
çıracaktı. O boş yeri gördükçe si: 
nirlerim ayaklanacak, kan başı. 
~a sıçrayacak. Tiyatroya girme. 
yınce ne yapacaktım? Bu iki bilet 
c:bimde .kalacak ,elim cebime gir 
dıkçe daıma ıstırap vesilesi ola. 
caktr. Bütün bunları düşünerek 
tiyatronun kapısında durdum. iki 
~ileti bir başka müşteriye satma. 
ga karar verdim. Biletleri sat. 
mak· ta zor olmadı . Bir kadınla 
birlikte ilk gelen bir adama bilet. 
leri uzattım. Bu ada•n derhal bi 
Jetleri kabul etti. Ve bana bilet· 
terin ücretinden başka ayrıca be; 
frank bahşiş verdi. Beni bir bilet 
satıcısı zannetmişti. Hayır kabul 
etmem, dedim. Adam verdiği beş 
frangı azımsadığmıa hükmetti. 
Bu defa on frank vermek istedi. 
Daha hiddetli bir tavırla tekrar 
reddettim. ihtiyar gene on frangı 
da az gördüğümü zannetti. Bu_ 
nun üzerine herif yirmi frank u. 
zattı. 

- Bu yirmi frangı da adamın 
yüzüne fırlatıp attın, öyle mi?. 

- Hayır, beş, yahut, on frank 
atılaıbilir. Fakat yirmi frank olun. 
ca niçin ve nasıl atayım? Yirmi 
frangı aldım. Cebime attım. . 

- Bravo 1 Peki, bu kadın ne 
oldu?. 

- Onu bir daha göremedim. 
Fakat Tito bu yeni hayata alıJ. 

tı. Bu küçük sergüzeşt ona Mad.. 
leni unutturmuştu. Artık unuttu. 
ğu için de onu hiç hatırlayaını • 
yordu. 

Kadınlar, erkeklerin kalbinde 
duvarlardaki afiş kağıtlarına ben 
zer. Birinci afişi saklamak için 
üzerine bir ikincisi yapıştırılır; ve 
ikinci, birinciyi tamamen kaplar. 
İhtimal ki ilk zamanlarda henüz 
ikinci afiş yapıştıran hamurun ta. 
zeliğinden ve kağıdın daha nemli 
oluşundan dolayı birinci afişin 
yazıları bir dereceye kadar hisse. 
dilebilir. Fakat aradan bir müddet 
geçince bu çizgilerden eser kal • 
maz ve bir gün ikinci afiş duvar .. 
dan koparıldığı zaman birincisi 
ile birlikte yere düşer. Ondan son 
ra aşk maceraları geçirmiş olan 
kalb afişi koparılan duvar gibi ye .. 
niden bomboş kalır. 

Her akşam lokanta garsonluğu 
yapan arkadaşı Titoya Paris so. 
kaklarında rehberlik ediyordu ve 
ona şöyle diyordu: 

- Pariste iş dediğin şey so. 
kaklarda gezerek bulunur, yok. 
sa işsizlere iş bulmak için kurul. 
muş yazıhaneleri dolaşmakla de. 
ğil. Eğer sen benim gibi Dine dö 
Paris lokantasında garsonluk yap 
mak istersen bunun çaresini ben 
bulurum. 
Bu zor bir meslek de değildir. Sa
dece garsonun müşterilerle hoş 
geçinmesi kafidir. Mutfağa gir. 
diğin zaman istersen müşterinin 
taba~ma tükürebilirsin. Fakat içi. 
ne tükürdüğün bu tabağı müşte. 
rinin önüne büyük bir nezaket . 
le, nazikane bir tebesswnle eğile. 
rek koyacaksın. h hayatmd~ ça._ 
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ı.pan, beı1ceain hizmet ettiii ada 
mm yanında bir oair olmadzfıru, 
bilikia o adaı.ndan daha yWmek 
buı: meziyetleri ıbulunduğunu 
Jı;;endi kendine isbat etmeğe ihti.. 
yac:.ı vardır. 

Nezaretlerde ikinci derecede i.. 
mir olanlar kendilerinden -.ağıda 
olan memurlar üzerine taha.kkilm 
ederler; memurlar aiJailesinin en 
alt tabakasında bulunanlar ka • 
pıcılara saldınr. Kapıcılar it ta_ 
kip eden halktan öç alır. tnaanlar 
içinde en sefil ve biçare vaziyet. 
te olanlar ayaklarına gelip yalva .. 
ran çocukları başlarlar, çocuk • 
lar klSpeklere musallat olurlar • 
Hayat dediğin ba§tan apğıya 
kadar bayle bir hakau kötWükler 
den bqka blr ıeYi değildir. Bizim 
hepimizin kendimizden. daha aşa. 
ğ1da insanlar ve mahluklar bu. 
lunduğunu dilşünmeğe ihtiyacı_ 
mız vardır. Lokanta garsonu 
mtlfteıinin tabağı içerisine tükli.. 
rür. Baylelikle kendisine emir 
veren, bahfiı uzatan adama baka. 
ret etıniJ olduğunu zannedel' ... 
İhtimal ki sen daha bir takım ma. 
naaa ,dü§Uncelere kapılarak lo. 
·kantada garsonluk etmeği, müj. 
terilere yemek vermeği he>§ gör. 
müyorsun. Fakat herkes bu fi.lem. 
de biribirine hizmet etmekten ba§ 
kabir şey yapmıyor. 

En yülisek memurlar gibi bir 
telef.on ile kasaıına yarım milyon 
frank koyan banger bile başka_ 
lanrun hizmetçisiıdir. Hatta artis_ 
ler, hekimler, a\l'ukatlar, papaslar 
hep böyledir. Benimle bera.bcr 
gelip çalışmak ister misin? Ben 
sana birkaç gün içinde sol elle 
sekiz, sağ elle on iki tabak nasıl 
götürüleceğini öğretirim. Sonra 
kafandan bin bir türlü §eyler ge. 
çirirken müşteriye yirmi beş ye. 
mek adını söylcmeği de öğrenir. 
•İfJ?. 

Tito cevap verdi: 
- Hav.r..a...T.e.xkki,ir ~erim .. 

Ben ne ftkit ttlldirmelc iıtene.rn 
yere tükürürüm. 

Tito küçük bir otelde oturuyor 
du. Montmar mahallesinde olan 
bu otelin menliTerdnl Jaamen 
tazyikli hava ile işliyen bir asan. 
söıı işgal ettiği için fevk.alide dar 
ve dikti; o kadar ki apğıdan en 
yukarı kata çı:karılacak eıyayı bi 
nanın dııından iple çekmek ve 
odalann penccrtlerinden içeriye 
koymak li.zungelirdi. 

içeriye giren kimse havayı itba 
haline getirmi§ olan ıabun , adi 
lavanta, kadın teri, askerlere 
mahsus lcayı§ kokularından bura. 
sının fakir halk tabakalarına ran .. 
devucluk yapan bit yer olduğuna 
derhal hükmederdi. 

Otelin binası o kadar ince, o 
kadar yükıekti ki en yukarı kat. 
taki odalar bir ıismoğraE iletinin 
ihtizulan kaydeden endeksi gibi 
daima hareket halinde idi. So. 
kakta dolaşan bir adamın kuv 
vetlice bir öksürüğü ile Titonun 
yerden otuz metre yükseklikte 
bulunan karyolası sarıılrrdı. 

Mahallenin polisi buraya her 
gün gelir, odalarda ara~tırmalar 
yapardı. Bu otelde muntazam 
müşteri t-1mak üzere aadecc iki ki 
şi vardı. Bunlardan biri Tito. ikin 
cisi de elli yaşlarında bir topal a. 
dam idi. Adamın bir ayafı kesik 
olduğundan yerine bir tahta a_ 
yak takılmış idi ki her gün kaba 
ve ağrr bir gürültü ile gelip giıdi~i 
anlaşılırd,. Yalnız ihtiyar bir de. 
niz kurduna benziyen bu topalın 
hüviyetini kinıse bilmezdi. 

Tito bir ~ün bunu merak et 
miş, otel müdürüne sormuıtu. Aİ 
dxğı cevap şu oldu: · 

- Ben de bu ada.,.,l"I neci ol. 
duğunu bfüniyorum. Bildiii"' ~"Y 
her hafta pazartesi günleri mnn. 
tazaman o.ela kira"trıt vcrdi~itlir. 

Sut sahıılwı rlördünc ~eli.,ı::e 
bu adamın tahtadan ayak sesleri 
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en bunak llıtiyartan da ahlakaız_ 
lığın, iffetsizliğin, ıerbest haya.. 
tın neticesi olan birer canlı miıal 
gibi gösterebilmelidir. 

Didplin evinde ihtiyar nasillat. 
çrlar gittikten sonra uzun zaman_ 
danberl orada bulunan tecrUbcli 
yosmalar, Madlene hocalık edi -
yorlardı: Ona işifte1iğin en ince 
kaidelerini öğrettiler. Çocuk dü_ 
şürme usullerini talim ettiler. 

Hülasa baıkr altında disiplin 
dairesine girmek için bu eve ve. 
rilmiş olan genç kız orada ser_ 
best hayatın türlU ameli dersleri_ 
ni görmüş oldu. Bununla beraber 
bir sene kadar bu disiplin evinde 
kaldıktan sonra babasının, a. 
nasırun ocağına döne,, Madlen, 
kendısi hakkında tatbik edilen 
sıkı terbiye sisteminden dolayı 
teşekkür etti. Buna mukabil a. 
nası, babası da genç kızm geç • 
mişte yaptığı şeyleri tecrlibesız. 
li~ıne vcrerex affetmişlerdi. Bun. 
dan sonrasi için ahlak ve namus 
mefhumları haricinde en küçük 
bir hareketine tahammül edemi • 
yeceklcrini de açıkça söylemiş. 
lerdi. 

Aradan çok zaman geçmedi .. 
Madlenin adı Mod'a çevrildi. ZL 
ra genç kız fevkaltde zengin bir 
fabrikatöre metres olmuştu. Ba. 
bası ve anası namuslu insanlar ol. 
makla beraber kızlarının yeni gir 
diği mesleğe muhalefet etmedi. 
ler. O kadar ki kızın annesi he_ 
men her gün gidiyor, kızımn ha_ 
yatı ile alakadar oluyordu. 

Babası "hayır, hayır olmaz, as_ 
la kabul edemem,, demekle be. 
raber, fabrikatöriln imzasiyle 
banka cekJerini kabul e<livordu . 
S.onra. bayan Mod giydi~i r-orarı 
lan ve ayakkaplarmı yepyeni bir 
halde iken attığı ic;in gene bahıı<ıı 
bunları ucuz liva·Ja ıatıyordo. Ru 
eatrst3n aldrğr oarıılan c'l:ı ikivc 
tıölerck ,,.,. nsını lrl'•ı('!l~; j,.in ·a. 
) ırıyor, diğer yarısını da karı • 

sına veriyor<._. 
Titoya gelince, o Madlenin 

sıkı bir disiplin altına alındığını 
haber alır almaz, yesinden kendi. 
sini bir trene attı, on sekiz saat 
sonra Pariste bulunuyordu. 

Titonun yanrnda parası olma. 
drğı gibi hiçbir tarafa bir tavsiye 
mektubu da yoktu. Hayatta bü. 
yük muvaffakıyet kazanan adam. 
lar daima memleketlerinden çr. 
kıp giderlerken tavsiye mektu. 
bu aramazlar. 

Parisc varır vart'T13" ri,.rhal bir 
hakkake gitti. Kcndiıııi icin bir 
kartdövizit ısmarladı: • 

Dr. Prof .Tito Arnodi 
Dr. Prof .Tito Arnodi 
Dr. Prof . Tito Arnodi 
Böyle bütün kartları birer bi • 

rer eli1ıe alarak okudu. Yüzüncü 
ye gelince kc11diıi de doktor pro_ 
fesör olduğuna kani oldu. Ba,ka_ 
!arına kanaat vermek icin bir kc 
re in~"\ntn kendiEi kani olması 11' • 
zımdır. -

Sonra bu kartlardaı bir tane. 
sini bir zarfa koyarak ızözilnden 
~o!1~kluyı: çıkarmadığı için ken. 
clısını tıbbıye mektebi phadetna. 
mesinden mahrum eden ukala mu 
ailime gönderdi. 

Bir kartdövizit bir adamın reı. 
mi ünvanmı göstcrmeğe kafi o. 
Junca a, ;rca bir diplomaya ihti .. 
yaç kalır mr?. 

Tito Arnodi artık Parisin so. 
lrnklarında kaldmm mühendisliği 
etmeğe ba~lamıştı. Bir gün bü.. 
vük bulvarlardan birinde dalgın 
bir halde dolaşıyordu. Gözleri 
sanki bit ip takarak yapışacak 

ver arar ~ibi etrafı araştırıyordu. 
:Bu sırada karşısına eski kollej 
arka.da~Iarmdan biri ilişti: 

- Evet, seni tama mile hatır_ 
ln·orum. Sen mektepte iken tarih 
P k:ımlarını telefon numaraları 
ı:ribi er.b('r]erdin: ~~r1manrn tah. 
t'l cıh·"'1 tarih· ~ .. 1-:0:, eift s1fn". 
Amerikanın keşfi: Bir, dört, do. 
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Varşovaya taarruz 
yeniden başladı 

Romanyadaki 
Almanlara yapı· 

lacak muamele 
tesbit edildi 

İngiliz tayyare gemisi 
Courageous batırıldı 
Gemiyi torpilleyen Alman 
tahtelbahiri de tahrip edildi 

(Ba§tarafı l incide) 
Baranoviczi istikametinde Kı 

tıl Ordu kıtaatı Nimen nehrlnl 
ıorlıyarak Korelice, Mir, Po _ 
lonecka'yı ve Baranoviczl de -
nıtryolu iltihak noktası ile Sno. 
\'U İ§gal etmiştir. 

Cenupta garbi Ukraynada 
Sovyet kıtaatı Rovno, Dubno, 
Zbaraj, Tarnoool ve Kolonia'yı 
lagaı eylemiutir. 

Sovyet hava kuvvetleri yedi 
Polonya. avcı tayyaresini dil • 
IÜrmUş ve üç Polonya bombar. 
dınıan tayyaresini de yere in.. 
ıneğe mecbur ederek mürette. 
batını tevkif eylemiştir. 

Her tarafta halk Kızıl Ordu 
krtaatmı sevinçle kar§ılamak • 
tadır. 

Cernauti, 18 (A.A.) - Emin 
bir Polonva membamdan bura
}'a l?'elen bir haber, Sovyetlerin 
Polonyadaki ileri hareketinin 
e&yanı dikkat bir safhasına i§S... 
ret etmektedir: 

Cebhenin muhtelif noktala • 
tnıda Sovyet zabitleri Polonya 
krtalarına: - Size yardım et. 
rneğe geliyoruz. Ateş etmeyi • 
niz. Birlikte Lvov'a. yUriiye • 
lim... diye bağırmışlardır. 
Diğer cihetten Polonya umu. 

nıt kara.nrruuna. gelen haber • 
ler, Sovyet kıt.alarmın Polonya 
ahalisine karşı hasma.ne hare • 
ketlerde bulunmadıklarını teyit 
etmektedirler. 
BUkreş, 18 ( A.A.) - Polon. 

Yada Zaleszczyki şehri bu sabah 
saat 8 buçukta Sovyet kıtaatı 
tarafından işgal olurunuştur. 

Londra, 18 (A.A.) - Riga. 
dan Röytere bildirildiğine göre 
Sovyet kıtaatı Vilna'ya varmış.. 
tır. 

Alman • Rus ordularının 
telafisi 

Moskova, 18 (A.A.) - Bu_ 
taya gelen haberlere göre, AL 
!nan ve Sovyct ordularının ilk 
tnUfrezeleri, Brest - Litovsk' .. 
da buluşmuşlardır. 

Berlin, 18 (Hususi) - Le _ 
histana 2'irmiş olan Sovyet as. 
kerleri Brest Litovskta Alman 
askerlcrile telaki etmişlerdir. 
Askeri kumandanlar tarafın • 
dan kareılıklı diplomatik ne • 
2aket rasimesi ifa edilmi§tlr. 

Sovyet Rusyanın 
tahşidatı 

Londra, 18 (Hususi) - Sov. 
Yet Rusyanın Polonya. budu _ 
dunda yapacağı tahşidat iki 
!nllyon askeri bulmuştur. Bun
lardan bir milyonu Polonya 
topraklarına. geçmiş bulunuyor. 

Alman ve Rusyanın 
ı Ü§tereken neşrettikleri 

tebliğ 
Berlin, 18 (A.A.) - Resmf 

tebliğ: 
Polonyadaki Alman vo Rus 

kıta.atının va.zif e ve hedefleri 
hakkında asılsız şayialara ma • 
hal kalmamak üzere, Alman ve 
Sovvct hUkiımetleri ~ctağıdakl 
hususu bildirlrler: 

Bu kıtaatm hareketleri, Al • 
rnanva ve Sovyetler Birliği 
rnenf aatlerinin ça.rpışabilece~ 
\•eyahut Alman - Sovyet &de. 
mi tecavüz naktmm ruh ve 
rnefadma muhalif olabileceği 
hedefler takin etmemektedir. 
Bilakis, bu kıtnatın vaufo ve 
hedefleri Polonyada Leh devle. 
linin inhilfilivlc ortadan kalk _ 
tııış olan rihamm ve barışın 
tekrar tesisi ve Leh milletine 
rniUi mevcudiyetinin şartlannı 
Yeniden tanzim için yardım e
dilmesidir. 

Leh Reisicumhuru 
nomanyaya geçti mi? 

Bertin. 18 (Hususi) - Ro
rnanva toprağına geçmiş olan 
I-ehistan reisicumhuru Mosçi. 
lti'ye Romanva kral ailesine 
tııahsus savfiyelerden biri tah
sis edilmiştir. Lehistan hükıi -
trıct erkiı.nt ve mareşal Ridz 
l=:rrıi"'Ji de sahnhrn scki7.indcnbe. 
l"j nomn.nvnrla bolunmn ktadrr. 
'"'h'•h~ hiii<l'ırrt·U erk!ıru 25 
otnrı· ..,i;I tııhı.n bir kafile ile Ro-
"1-ı-.••A• .. ı. ~eçnıi::tir. · 
LehUler mukavemete 

devam edecekler 
Londra. 1 S ( A.A.) - Polnn. 

''a hiik\ımcli mU\•akkaten ver_ 
l""tı~i l\11h.·'rln vazifesine de . 
v,..., "trn,.ktedfr. 

r.ı., h.,n,, ... Polnnya aiAnsı ta. 
tqr ... ..ı.,T'I rı~··tpr'e V('rilmiştir. 

} iıırı-=. Pnlnnva ordumun. Al 
"'°"''"" ... ···ft ...... ,71\ 'k'cırı::ı. bu mii_ 
''~~ ... ~ .. , 70 fırka fazlası ve bL 
r ·~ftr"'ı on tavynresi bulunması 

ve motörlU kıt&atmm kahir fa
ikiyeUne ra.ğmen, mücadeleye 
devam ettiğini bildiriyor ve: 

"Lehliler mukavemete devam 
edecektir.,. diyor. 
Sovyet iıgali proteato 

edildi 
Londra, 18 (Hususi) - Leh 

tebliği mevcut şayialar htıA • 
fınn olarak Lehistan Reisicum 
burunun Romanyaya geçme • 
dlğlnf, hudut ciYarında bir şe· 
hirde bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Lehistan reisicumhuru hal -
ka hitaben neşrettiği blr hO -
yannamo '<' hUltumetin Lchls. 
tan mcnaflinl gözetmek Uzere 
vaziyete hA.1•!: ı bir mevktc nak 
letmek ltizuı .. unu htssetiğint, 
bu geçen tn~-:.rın Lehistan tarl· 
hinde ilk defa KörUlmUş blr hl 
dise ol ... :-dı.:·nı söyliyerek bU· 
tun dünyanın 1akdtrını kazan -
mış olan lta.'·•·aman<'a mukrve
met ve ·1 .. adc!elerlnde de -
"amı tavsire ctm~ştir. 

Re" ' c-".lm'•· , Sovyet işgalini 
Lor.dra : '.kı'ırn"~' nc .. d!n.:e 

"t"tcsto c ~mlşlir. 
Moskovadak'. Leh se:: ı-ı, 

Sovyet r··~·· · t"'r:--ı.~·.n··. i~~n 
tnliınat almı~tır. 

Sovyet Rusya 
Romanyanın mülki 

tamamiyetine riayet 
edecek 

Londr·, 18 CHusust) -Sov. 
yet hUkumctl BUkreştekl eıçı-ı 
vasıtasile r ... ,nnya htikume • 
tine, Romanynnın millt tama • 
miycttne riay t ' deceğinl bll • 
dirmiştlr. 

I.Jondra, 18 (A.A.) - BUk -
r :)~ ten Röyteı ::.: ansına Llltlh'J· 
Jiyor: 

Resmi bir menbadan öğrc • 
nildiğlne cöre, Moskovndaki 
Jlomen ncflrine :"omanyan n 
bit... :·anığın -:. riayet edileceği 
l.n!.kınd:\ teminat verllmiş~:r. 
Roma·ı~·anın ltcndi hu.dutları · 
nı her tUrlU tccav\1 • 1 karşı 
mı.:dafaa etnll,;;e kati .:mrct~..: 

azmetmiş olduğn n icnp eden 
iht:j•aU '"dblrleri d~ha. şimdi· 
den almış h•ılundu~u beyan e
~:ımektedlr. 

Polonya, Leh - r.omen mua
hedesi mucibince Romany.:.nıu 
muavenetini istemek üzere 
DUkreş 

0

hUktmc:tine katiycn 
mUracaatta bı:lunmamıştır. 

Moskova, 1 ~ (A.A.) - Sov • 
yeller Bırıı..:ı 1le dlplomntik 
mUnaoıı~etlyde bulun:ı.n <le. • 
letlerin Müır';radakl bU ·U'.• , .. 
orta c!:;i.!-:rlne :. 7 eylül 1939 
eab be ' .vı!I olunıı:ı So;yetlcr 
Birliği hilkfım-:.Unin notası a~:ı. 
ğıdadır: • 

B. BUyUk Ele", 
Sovyct hu:.ametlnin Moıko· 

vndakl Polony& bUytik elçisine 
hitap eden 17 eylUI 1939 ta • 
rihli notasmı ilişik olarak ib -
lAğ ederltn ~ı.n·yetler Birliği
nin mcmlekctlntıle olan mu • 
•. _:ıbetierfndl" bitaratıık siya.· 
seUnl muho.~"za edeceğini hU
kflmatlmln e· .rlle beyan ile 
şeref duyarım. 

llUrmet''"lmfn kabulü. 
lmza, Molotof 

Du mntin, 1.Jmanya, ltaly:ı, 

tr:n, Çin, Japon, BUyilk Brl -
tanya, Frans:'l, Afganist-ın, Bir 
lt'~i1t 1'. ..... .,~·:· devletleri, TUr. 
ıc·:·o, .,,i_. - ·· ·a, Bulgaristan, 
T..eto:ıya, Mogrı~· -!~ '1, Dani • 
markn. -· • - rı, Tsveç, Yuna • 
nistn,, Belçika. r:.omanya, Tu
va halk komi::;erleri cumhurl • 
yeti. Lltvan:·:ı. Norveç ve Ma -
car· ''\n "''imes.::illcrine tevd! 
edilm!şUr. 

Ka. Ta~. 

Romanya muhariplere 
karşı bitaraf 

Bllkreş, 18 (A.A.) - BaşYe
kAletten tebliğ edilmiştir: 

17 Eyltil gt: · ı - ~onya hA.. 
dif: : .:nı., 'h·· ··:: t eerait dahi • 
llnde cc:-c~r •1 etme l ve Pol n 
ya hllkümetfn!~ clc\"L! ı·eı.,, ,.c 
ıın:ırları IG,!n Roman:·a hUku -
1etlnden rı "'lca h;tl'!nm~si , :? 

bunJarın "":)rrın.n:·a b;>ra:.ı:.ı • 
nna iltica e;:! ........ ı-t,. bulunma
sı, Romnn)·a:-a şimdiki muha
rlplP.re karşr r.;nı 4+• _ .: :: bita. 
raft.ı: • .... ~tr ! areketlnin tak! • 

l lür.umunu ("'östermiştir. HU
kOmet bUtlln vatanperverliği
le mcmlckot lıudutlarmın Mtl
dnfaasına ne-: :·et etmekte d c -
var ·· ·tc"'' ··~. 

BUkreş, ıs (A.A.) - D. N. 
B. ajansına göre, bu sabah 
Czernduitz'e 2ü0 Leh tayyare. 
ı;i gelmiştir. ~u 250 tayyare 
askeri tay7:-.relerin en bUyUk 
kısmını teştil etmetkedir. 

Alman tayyareleri 
Romen hududunu 

ihlal ettiler 
BUkrcş, 18 (A.A.) - Polon· 

ya tayyarelcrlni takibedcn Al
man tayyareleri Romanya top 
rakla.rma 8 kilometre derin -
liktc girmiştir. lyi malümat a
lan mahafilde beyan olundu -
ğuna göre biribiri ardından Uç 
defa Romen hudutları bu su • 
retle ihlfll edilmiştir. 

Cernautl, · · ·-.) - Saat 
14 do Kodale·Coortko yoluna 
Dnlestr nehri Uzerinderi' atılan 
bir köprü vasıtasiyle, Amerika 
dclcğesi Sovye" kıtaatiyle te -
maga geçmiştir. Bu görüşmele· 
rin neticesi hakkında bir ma -
Hımat o.lına.cıamıştır. 

Polonya - ::.omanya hududu 
şinı ·ı .:toll'.!:ı:ıya tarafından 
kapanm•şt· ·. Hususi 'bir mUsu 
ade oımad1kça bu hududa yddl 
kilomet.rcden daha cok yakin~ 
rınk r.ıilmkUn c->ğildir '\"e hu· 
dudun Uç ı.no.netrc ıcerslndt 
ı;-:>l' sıkı bir l:r!aat o" 

• < 'ilmlş~:r. 
Rlf' 18 (A.A.) - Dounn · 

bugd. ıı bildirildiğine göre, 20 
Leh tayyaresi J" · • cıva 
rını\., k~-:-1:a. inmiş Ye .. 1.:. f 
• • •· 11 iştir. 

Lehiıtandaki İngiliz 
elçisi Romanyaya geçti 

Londra, ~ :.\..A.) - lstih -
\ı rr.t ne:!· n • •• • "l<ft. 
me'in\n taysiyesl Uzerlne, lngll 
terenin Varşc- ·ndaki bUyUk el· 
çtsl ~!r K<>nnnrdın Romanya -
ya. gcc .. -·-• · .. dirmeı 1oedir. 

Varıovaya taarruz 
yeniden ba§ladı 

r .. ~,,ı:ıut'. 18 {A.A.) - Var· 
şovanın teslL. i hakkınc! .. !~i 
Alman ultimatomı.ınun mUd • 
deli bu sabah sa:ı.t r .~e hitam 
bulm-:.:ştur. Polonyn hUkfımt.t 
merkezi ü ultimatomn. cevap 
ye- ... emtştlr. Fakat Almanla • 
rm ~c· rl yere sermek hususun 
daki trıhditlerlni tatbike baş -
layıp bıışlamadıklcn henllz 
malOm değildir. 

Berlln, 18 (.A.A.)" - Alman 
mllhletl bittiği ve Alı'. n hat -
tın::n mUtareke bayrağını hA • 
mil olarnk Leh mura!::.ıası gö
rUnmedlğl clh:.tle Varşova ö _ 
nUnde muhasamat yeniden baş 
lamı-;•ır. 

lngilterenin neşrettiği 
tebliğ 

Londra, 18 (Hususi) - 1n • 
giltero t"'" ~meU Lehistandn 
husule gelen son vaziyet dola -
yısile bir tobHğ neşretmiştir. 
Du tebliğ, hU::ümcUn halllıa • 
zır vazlyetht m ula.haza ettiği 
Sovyet fş~:-:inln Sovyetlerce 
ileri sUrt:len mUtaldalarla te -
lit edlJ,.~tyeceği ve t -ııte. e 
hUkClmetlnl Lcbistana olan ta. 
ahbUdatmdrıt katiycn . " -
çlrmiy"A ~· ·· ··~ ·• 

Mareşal Smigli Ridz'i 
kim iatihlaf edecek? 

M08kova, (Hususi) - Nev • 
york Herald tribtln gazetesinin 
bildirdiğine göre, Leh orduları 
başkumandanı rnarc5al Smi~ly 
Ridz.. milli menfaat namına is. 
tifasmı verecektir. Onun yeri • 
ne Leh ordulan başkumandan • 
lığını general Vladlsla.v SikoM!
ki deruhte edecektir. General 
Vladislav 1926 senesinden ev -
\'el Lc>histan harbive nazırı idi. 
Yünaytet Prese göre, Lvov ve 
Brest Litovska bir İngiliz as . 
keri heyeti gelmiştir. 

Baltık ve Jakandinavya 
devletlerinin toplanışı 

Bllkrcş, 18 (A.A.) - Resmı 

tcl.;raf !" · · ild;:·di~ .e 
glire, hUkClmetle Romanya.da· 
kl Alman ekalliyet! şefleri ara 
sında bu cknlliyele yapıla<'ak 
muamele hakkında bir itilU 
akdedilmiştir. 

Diğer cihetten Almanya ha
r· 'iYf' •ro ı· . 
sekreteri Clodlu!'I, Almanya Jle 
Romanya arasındaki ticaret 
meselelerini görüşmek Uzere 
Dllkrcşe gelmiştir. 

Bilkrcş, zl)•areUnin harble 
alfikadar olmadığını tebarüz 
ettiren Clodius Almanya ile 
Romanya arasındaki ltilUları, 
ltktP.şrindc hUkUmsliz ka1 <ı<'a -
ğı için bunların yenllenmoı:ine 
çalışacağım beyan ctmiı;t!r. 

1 ngiltere 
278 kiıiye ticareti 

menetti 

Londra, 18 (A.A.) - Amiral man tabtelbahiri tarafından batı. 
lık makamı, (Courageous) tayya- nlan Korecyus tayyare gemisi 
re itemiginin battığım teessüfle mürettebatından 400 kişi muh
bildirmektedir. Gemi, bir Alman ripler tarafından kurtarılmıştır. 
tahtelbahiri tarafından torpille- Bir çok diğerlerinin de ticaret 
nerek batırılmıştır. gemileri tarafından alındığı tah • 

istihbarat nezareti, bu gemi· min edilmektedir. Kurtanlanla· 
nin geçen ağustosta ihtiyat filo• rın ifadesine göre, pemi, parça. 
ya alındığını ilave etmektedir. landığı dakika.dan itibaren yirmi 
Bu sebeple, mürettebatının adedi dakika içinde batmıJtır. 
azaltılmıştı. Harbin baflangıcın - Tayfanın bir çoğu ıuya atıl -
danberi (Couragcous) birçok hiz mış yUzüyor, bir kısmı da salla· 
metlerde bulunmuştur. Gemi, va· ra tutunmuş bulunuyordu. 
purlan Alman tahtelbahirlerinin Tayfa ümit ve cesaretini kay· 
taarruzlarına kar§ı muhafaza et· betmemiş, sallar üzerinde bulu • 
mekte idi. nan bazılarının şakalaştığı ve 

(Courageous) ün sağ kalan hatta şarkı söylediği işitilmiştir. 
mürettebatı limana dönmekte "' Yine kurtulanlann anlattığına 
lan torpito muhripleri ve ticaret göre, gemi, torpili yedikten son 
gemileri tarafından kurtarılmış- ra derhal elektrikleri sönmUş
tır. Muhripler .derhal tahtelbahi· tür. 
re hücum etmişlerdir. Tahtclba- Korecyus tayyare gemisi, 1917 
birin tahrip edildiği zannedilmek de esas itibarile kruvazör olaralC 
tedir. inşa edilmişken bilahara tayyare 

{Courageous) bu tip gemile. J!emisine çevrilmişti. Mürettebatı, 
Londra, 18 (Hususi) _ tn· rin en eskilerinden biri idi. Ge- diğer tayyare gemilerinin nor

giltere hükümeti 278 kişinin is- mi 1911 de kruvazör olarak in§B mal mürettebat yeklinu olan 1200 
mini ihtiva eden bir liste ne~.. edilmiş, fakat harpten sonra tay den azdı. 50 tayyare taşıyabili -
retmiştir. yare gemisi şekline konulmuştu. yordu. 16 topu ve 21 tayyare 

Sağ kalanların isimleri belli o- dafi topu vardı. 
Bu listede gösterilen kimseler lur olmaz neşredilecektir. Korecyus pazar geceırl saat 

düşman telakki edildiğinden Londra, 18 (Hususi) - Al- onda batmıştır. 
kendilerile ticaret yapmak İn- --------------------------
giliz tebealarına sureti katiyede 
menedilmiştir. 

Listede zikredilenlerden 100 
kadarı Cenubi Amerika fr·~ret 
müesse&eleriııi te§kil ctm\o.-te· 
dir. 

Franıada Çek lejyonu
na yazılanlar bini buldu 

Londra, 18 (Hususi) - Fran· 
sada bulunan ecnebilerin çoğu, 
harbin bidayetindenberi kuru~. 
makta olan "yabancı lejiyon., 
ler,, c iltihak etmektedir. 

Gilnde vasati olarak l 000 kişi, 
yazılmaktadır. 

Çek lejyonuna yazılanların sa· 
yısı 8000 i bulmuştur. 

--0- • 

lngiltere kraliçesi ts-
koçyaya gitti 

Londra, 18 (Hususi) - Har -
bin başladığı tarihtenberi Lor: .. 
drada bulunan İngiltere kraliçe
si, Skoçyaya gitmiştir. 

Bu ziyareti, orada bulunan 
prensleri görmek maksadile yap· 
maktadır. 

Valdc kraliçe Meri, İngiliz ka
dınlarının vatan müdafaasında 
g8sterdikleri faaliyet ve yardınu 
takdir eden bir mesaj neşretmİ§ 
tir. 

Silah ambargosunun 
Rusyaya teşmili 

Londra, 18 (Hususi) - Ame
rika hariciye nazırı matbuat tor• 
lantrsında bitaraflık kanununun 
yeniden tetkiki esnasında silah 
a'Tlh;ıraosunun Sovvet Rusvava 
teşmili' meselesinin· de mevzuu 
bahsolabileceğini beyan etmiş· 
tir. 

Belçikanın seferber 
kuvveti 400.000 kiti 

lngiliz tayyareleri Alman 
tahtelbahirlerini batmyor 

J"ondra, ıs (Hususi) - Şi - talıtelbahfrinl ba.tırmıtır. 
mal Denizinde lngillz tayyare. İngiliz r- kunetlcrlnln 
Jerinln Alman tahtelbahlrler1· 'tahtebahtrlere hUcumu mUes -
ne hUcum11 vaki olmuştur. Ez • sir olmnktadır. Bircok tahtel • 
etimle Cenubi Afrikalı bir pi- bahtrlerc hUcumlar yapılmış 
ıotun kullandığı tayyareden bunlar.dan bir kısmı blr daha 
500 kadem trtitaa kadar ine • görUnmlyecek surette tahrip e· 
rok atılan bomba, bir Alman dllmtştir. 

/ngiliz istihbarat dairesi
nin deklarasyonu 

ingiltere Polonyaya verdiği 
taahhüdü yerine getirecek 

Londra, 18 (A.A.) - 1stihba·ı 
rat nezareti aşağıdaki deklaras • Al d • ı· 
yonu neşretmiştir: man me enıye 1 

''İngiltere hüklimeti Sovyct b d ? 
hükumetinin emrilc Polonyaydae, U m U Ur , 
kal"§ı yapılan hilcum neticesin 
vücuda gelen vaziyeti tetkik er- ( BO§IOraf' 1 incide}) 
lcmigtir. 

Almanyanın kendisine karşı 
gönderdiği kahir kuvvetler altın· 
da, ezilir bir halde: iken, tngilte
rcnin müttefikine karşı yapılan 
bu hilcum, lngiltere hilkumetinin 
fikrince, Sovyet hükiunetinin ile· 
riye sürdüğü sebepler muhik gC"~ 
terilemez. 

Bu hadiselerin tam manası 
henüz meydana çıkmamıştır. Fa
kat İngiltere hükumeti şurasını 
beyan eder ki, vukua gelen hiç
bir şey, bütün memleketin his • 
lerile birlikte hareket eden 1r. 
giltere hükumetinin, Polonyaya 
karşı olan taahhütlerini yerine 
getirmek ve neticeler elde edilin 

ıı.zlıkln.n hakkında. nasıl bir 
tazyik sistemi tatbik cdece~
nl açıkça göstennlş olu7or. 

Roma, 18 (Hususi) - Belçi- ceve kadar harbe bütün enerji
kanın dün yeniden silah altına sile devam etmek huausundaki 
çağırdığı efratla birlikte sefer- kararını deği~tiremez. 
ber kuvvetleri şimdi 400.000 ni -----------

Almn.nya lnı bnrelrntt.o de -
\·anı ettiğine göre 1nglllzler ve 
rransızlnr ne ynpacnklıır? A • 
çık .e:.trıc :.:ı ,.e J;:"i;rlcıin bom.. 
bnr(lı .. ::uuı edilcccr..a l•n!>cıi çı .. 
knr çıkmaz lnglllz hariciye 
nazırı J.ı0nl Hıılanks söylediği 
bir nut:.ı'ttn "Alımı:··· J .. chll -
lerc ne )'n.pn.rsn biz de aynım 
k"nclileıine y::.pn.rız.,. demJş1i. 
ErtesJ g"nü ,:ln~c·: Bnş,·eldU 
::''mbe.:n)·n: "Hnyır ::.ı:, lı!çblr 

zanın.n Alınnn!nr gibi hareket 
edem"· · · .,.. ·· · · • .-=.nlar ıs

rar ettJklcrl t'!:.dix•.~ başkn 
yoldnn hnrckctlcrlnln .karşılı.. 
ğu.ı ,·crl.1z .• , <lly .. ~ • Wfl Jln. 
llfnks"ın sözünü taslı.. •"lıl:;.ti. 

0 f, '"_:1~" .. !:::-l bckll)'O~'a:.G. 

bulmuştur. 
-o--

Şimal Denizinde ha va 
çarpışmaları 

Londr:ı. 1 'l (Huaust) - Şi · 
mal Denizinde, yeniden ha\·a 
çarpışmalarr olmuştur. Bir ln· 
slliz tayynrcsl, Uç Almnn tay -
:-.. r .. .,ı.,•- h" .... ··::n : : ·nmış -
sa da Ji'· ···-nur;• ·· 

Acnb:ı t ...... Hizlcr ne ynpn<:ak • 

Al la Ro lar <liye öğrenmek l tiyonız. man r man :J~!oscf f- ··• ·' 0 1' \ '• J'• -., iZ• 

Do 
J:: . ın htıır. tereddl:• ieindo ka. 

Yadan 2 bin ton ı·ar verem-- 'iklcıinl görüyoruz. 
Anlaşılan J..ıehis!::.··- Alm:uı 

t 1 ld 1 ye Ru onlula.ı. tıırnfmdan pe ro a 1 ar i':':?nli olup lıitccek. Du arada 
lıinlerco uı:--Jlı Lclı çocukları 

Bükreş, 18 (Husu.si) - Al - ,.c kadrnlnn :,ldiirlil~·k ve ya
man hariciye nezareti fktısat kdııcl\k. J rı.giliz uı l<"ra.nsrr. dev· 
şubesi dir<'ktöıil Klodios'un ri- let a.dıunll\n dl\ n<:llha. no 7ap-

Londra, 18 (Hususi) - Sov. ya.setinde bir iktısat ncyeti mulı (liyo E-1lcrini nğuşturarak 
yet Rusyanm Polonyaya girişi, !il----•~•-••••-_ Bil.kreşe gelmistir. Bu heyet. ıl:işüniip ılnnna.ktı\ de\'a.m e • 
Baltrk ve İskandinavya devletle -1 Dr. Hafız Cemal Romanya ile Almanya arasn;-1 c.lccckı 
rini yalandan alaka.dar etmekte· ! d:ı eski ticaret ::nllah~d~i yen- • .\SiM US 
dir. 1 L O K M A N H E K l M ne yeni bir muahede yapılması 

Danimarka, Fenlandiya. Nor- j Dahtliye mütehassısı. ·. i~in Romen hükOmeti ile müz.'l 
veç ve İsveç mUmessilleri Kr. htanbul Divanyolu. 1, kerclcrcde bulunacaktır. Bu mli 
penhangda toplanmıştır. Müzake No. 104. Tel: 2239c zakerel<'rin. halihazır hnrp va. 
relerin neticesi henüz bildirilmiş,•••• .. -•••••lllil ziyeti ile bir :ılilkası yoktur. 
değildir. Yeni muahede i!A petrol \"C hrty 

van Uzerfnc ola.n kOT1tenjanlar 
fa.zlal8.1$tmlacaklrr . .Ağustos a. 
yı içinde Romanyndan Alman -
ynya 200 bin ton petrol ihraç 
ooilmiştir. 
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1 Denizler için harp 
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Bu mUddet zarfında MUl!
;· ımlarının emrine riayet eden 
Berja Be Lölrnre kuleden çıka. 
rak dışardaki çadırda bulunan 
\.iman nöbetçileri teslim al-
:nağa gitmişlerdi. 

Fortas elde etmiş Cllduğu 
malümata dayanarak, Alman 
ağır topçu ateşinin yalnızce 

kendi kıtalarmı hasara duçar 
edecek bir şekilde nişangAh 
tanzim etti ve sesini biraz lrn
lınlaştırarak Alman topçu 
kuvvetlerine emirler vermeğe 
başladı. 

Bu şekilde Alman kendi 
topçu kuvvetleriyle piyadele
rini Allak bullak ediyorlardı. 

Berjn. ile I..ıökarenin vazife. 
lerl de gayetle basit idi. Ses
srzce çadıra yaklaşacaklar ve 
Alman neferlerini teslim ala
caklardı. Esasen çadırdakiler 
kendi dalgalarında idiler. Tes
lim olmadıkları takdirde ilk 
mukavemet eden derhal öldü. 
rUlecektf. 

İki arkadaş çadıra yaklaştı
lar vo son bir kere birbirlerine 
bakt:ıkt~n sonra tepeden aşa
ğıya çadıra doğru inmeğe baş
ladılar. Aşağıda beş Alman 
ııeteri şarkı söyliyerek Ssayd. 
kar beş motosikleti yağlamak
la meşgul idiler. 

1ki arkadaş bir şimşek gibi 
Almanların karşısında dikildi
ler ve: 

- Kıpırdamayın! Teslim o
lun .. 

Emrini \'erdiler. Almanla. 
rın hiç birlnin sila.lta sarılmak 
hatırına bile gelmedi. Beşi de 
derhal ayağa kalktılar ve elle
rini havayn. kaldırdılar. Dört 
adım Jleride tizerlerinc çevrll· 
miş iki sil~h vardı. SUngUler 
güneşin ışığında parıldıyordu. 

Bunlar Fransızlar mıydı? De 
mek Fransızların kolları bu
ralara kadar gelebilmişti. 
Şimdi ne yapacaklardı? Alman 
askerleri Cazla düşünemedi -
ler, gafil avlanmışlardı. Emri 
'alna boyun eğmekten başka 
çare yoktu. DüşUncelcri insi -
yaklarına hakim olamadı, beşi 
de gayrilhtfyarl ellerini yuka
rıya kaldırdılar. 

Frnnsız neferleri almanca 
o:rarak yanlızca Uç kelime bi
liyorlnrdı. Ye bu Uç kelime 
ile emirlerini yerine getirebil
mişler, beş Alman neferini tes
lim almışlardı. 

Lökare vaziyeti tf"tkik et -
tikten sonra Berjaya: 

- Haydi koş .. dedi. 
Berja koşarak kayboldu. Ça

dırın etrafını dolaştıktan son
ra avdet etti: 

- Kimse yok, decli. 
- Peki ya çadırın içinde? 
- Bir kişi var, o da uyuyor, 

bize zararı dokunmaz. 
Bundan sonra Berja Alınan 

askerlerinin ti zerlerindeki si -
Hl.hl an tamamen boşalttı. n un. 
dan sonra iki l"ransız işaretle 
Alman neferlerine gerileme -
lerlni anlattılar. BiHl.hara te -
ker teker Almanların el Ye a -
yaklarmı gUzelce bağladılar. 

Bunların dört tanesi nefer bir 
tanesi de küçUk znbitti. 

İşlerini muvaffakıyetle ik _ 
mal eden l•,ransız ne!erleri: 
Haydl, dediler. Şimdi dönllp 
vaziyeti mUHl.zime nnlatahm.,. 
Lökare: 

- Haydi Uerja, eledi. Sen 
git, vaziyeti izah et. Ben bun
larr daha doğrusu burasını 
bekliyeylm. Belki herhangi bir 
kimse gelir. 

Bir mUddet sonra Lökare ça 
dırda bulduğu bir sepetten yi
yecek Ye içecek çıkarmıştı. 

l{arşısına elleri bağlı Alman -
ları aldıktan sonra bir elinde 
sandvic; diğer elinde bir şarap 
şişesi karnınr doyurmağa ha~. 
ladı. Bu mU.ddet zarfında Ber
Ja kuleye ı;lrerP.k mlilılzime 
7aziyetl iıah ediyordu. 

.. 

ri beyhude olurdu. Kule ctra
fıııda kimseler yoktu. Sonra 
ağızla'rı tıkalı olduğu için ba _ 
ğırmaları da imkfın haricinde 
idi. 

Mil lil.zi nı Fortas ku letleki va 
zifesini bitirmişti. Daha doğ _ 
rusu iki yeni yaka ona vazife
sinin hitam bulmuş olduğunu 
anlatmıştı. Birincisi Alman 
topçuları birdenbire ateşi kes
mişler, sonra birdenbire şark
tan garhc doğ'ru dört .Alman 
tayyaresi havalanmıştı. Bun _ 
lar da her halde Alman taras
sut tayyareleriydi. 

Hiç şliphesiz Alman piyade 
kıtaları kumandanları, kuY -
vetlerinin bizzat kendi topç.tt -
!arının nteşile harap edildiği_ 
ni görünce vaziyeti aleH\cele 
topçu kumandanına bildirmiş 
ve yeni atış mesafelerinin mu
hakkak bir hata eseri oldukla
rını bildirmiş olacaktı. 

Sonra tarassut mevklindo 
bulunan Domonjo da Alman 
piyade kıtalarmın panik halin 
de gerideki ormana doğru ka
çışmakta olduğunu görmüştü. 

Artık gözetleme kulesinde 
yapacak lıicbir işleri kalma _ 
ııuştı • .MUlfızim l•'ortos: 

- Haydi çocuklar, artık bu
radan uzaklaşalım.. Kulenin 
lıaşkıı Alınan zabitleri tarafın
dan ziyaret edilmesi ihtimal 
dahilindedir. 

Dedi. Sonra müJazimin fik
ri gayetle basit fakat mUkem. 
meldi. Bu şekil belki biraz 
ınlişklil olacaktı. l"akat, mtiş -
J~lll olduğu kaunr da basit Ye 
faydalıydı. Bö~·Iece biran ev -
vcl Fransız hatlarına girmiş 

olacaklar ve beraberlerinde 
çok kıymetli beş esir gönder -
miş olacaklardı. 

.Mesele şuydu: Küçlik zabit 
ile yanındaki beş neferi bağlı • 
yarak oldukları yerde bıraka
cak!· .. ·. Bundan sonra kulenin 
önüncle bulunan rnotörlerin 
saydkarlarmn Alman zabitle -
rJnl güzelce ba(;lıyacaklar ve 
beraberlerinde göt!irecekler -
di. Filhakika lıeş motör var_ 
dı. Fakat 1'.,ransızlar dört klşl 
oldukları için beşinci motörli 
kullanılmaz bir hale sokacak -
lardı. Alman zabitlerinin ikisi 
zayıftı, binaenaleyh, bunların 

ikisinin bir saydknrara bağ -
!anmaları ınUmkUn olacaktı. 

Fransız nefı>rlerinin Uçii de 
az çok motosiklet kullanması
ııı biliyorlardı. 

Esasen Uç tekerlek llıerin. 

deki bu makineyi kullanmak -
tan kolıı.y bir şey tasavvur olu
namazdı. Ellerindeki mükem
mel bir .de harita vnrdı. Sekiz 
ki1ometrelik rrıesafey: asgari 
bir zaman zarfında b.teclerek 
dUşman 'ıallarında:n, ayrılmış 
olacaklardı. Ancak yollar bo _ 
zuktu. Küçll': patikalardan 
gitmek •·e · i.işı~ana ~örUlme -
ıuek şarttı. 

Fortas ,.e üç rı'-'feri haklı bir 
iftihar duyuyorlardı. Üzerleri -
ne almış oldukları vazifeyi 
hakkiyle b"şarmışlar, esra -
rengiz hata··: -ıy ı kPı;;!etti klerl 
gihi " a h r l b e d c muvaf
fak olmuş lar: sonra Almanla
rm en mühim gözetleme mev -
){fille hAkim o1nral{ Alman pi
) adelerini kendilerinin topçu 
~tcşlerlle tele! ctnıişlcnli. 

~imdi de beş kıymetli esirle 
birli'i:te hatla · na avdet ediyor 
Jardı. Yollar lıozuktu. Fakat 
Fransız fed ikrl bUyUk lıir ce. 
sa.ret Ye mal• .• 'le makine!.:: -
rl kulln111) or'ıı · Ye kıymetli e
sirl -. riyle birlikte şimşek sJ. -
ratile Fransız hatlarına doğru 
ilerliyorlardı. Yoldn. birçok 
Alınnn lrnrıı.J · ollal'I va Alman 
devriyeleri va:-dr. Tam dört de. 
fn düşmanın ateşine maruz 
Jrnldılar. Fa'·at süratle ilerle -
yen motosikletleriyle zikzak 
Inr çizC'rek d ~maııın kurşu -
ııundan kurtuldular. 

O gfin öğleden biraz so:ırn 
dört fedai Fransız hatlarPıı 

gördükleri zaman şimşekler 
Mnlblm 'Fortas, Dömonjo <:akıyor, mllthiş bir yağr:nr 

f>nbaş1 n Berja kuledeıı cık - harb sahasını clöYUyordu. J)üş 
~rklar ı 7.amırn sRat sabahın onu nıaıı bataryaları susmuş, dUş
nlmuştu. tükleri paniğin ıııanasını anla. 

Oı: F:ıtnaız b~ş Alman zahl- mağn çalışıyorlardı. 
!.in i d e herab~rJerincle ~ötlirlL MUlazim Fortns ve adamlnrı 
yo riart1r. Alml\n zabitlerinin il o s ş c r derik lrnsahasrndn 
ı•llert. hatt l !ıl\cakları lı ağlnıı- Fransız lıayrağıııın dalgalan -
ııırf. Ancak yUrUyebilnv~leri i- clığmı gördüler. 
.;i:ı ayakll\rı M:best bırakıl - Dört motosil~l<'t kumandan 
uuştı. Almıı11 z~~itlorin!n kaç. çadırının üııUnd~ durduğu za -
nıak w ya bağt.,.m ak istemek- ı 'lHın ~rtık tahammülü kalma-

Halkevinde musiki 
dersleri 

Eminönü halkevinden: 
Ar şubemiz musıki kolunun 

piyano, mekan. çello, basso, ko. 
ro, solfej ve orkestra derslerine 
4 Birinciteşrin 939 çarşamba 
günü saat (16) da başlanacak. 
tır. Dersler parasızdır. Eski ta. 
lebeden kayıtlarını tazelemek 
isteyenlerle yen.iden yazılacak. 
ların ikişer vesika fotoğrafı ile 
ev bürosuna müracaatları ilan 

......................... 
Beyofjlu 8.tKEU masja;;ulurın<.la 

Başka hiçbir müessese. haliha
zırda kız ,.e erkek mektep tale
besine, gene bay ve bayanlara 
mahsus her boyda ve her ze,•ke 
uygun kostümler, empermeabill
ze pardesüler, paltolar ve !ipor 
elbiseelri gibi zengin ve şık gi. 
yilecek eşya kolelı;siyonunu tak· 
dim edemez. Şartlar ve fiyatlar 
her yerden müsait ve ucuzdur. 
Unlnıa Bı\KER etiketini tercih 
ediniz. 

olunur. 1 
~ ~ ~ .......................... . 

Beyoğlu halkevinden: 
Evimizin halk dershaneleri 

ve kuhslar şubesi 1 Birinciteş. --
1

• 

rin 939 tarihinden itibaren raa. Ankara caddesinde 
liyete geçecektir. Açılacak kurs 
lar aşağıda yazılıdır. Kaydolun
mak isteyenlerin hüviyet cüz.. 
danları ve dörder fotoğraflariy. 
le evizime müracaat eylemeleri 

Kiralık katlar ve odalar.Ki
ralar ehven. İstenilen ten
zilat yapılır. 

ni rica ederiz. il ilan bürosuna müracaat . 

Türkçe, •••••••••••• Fransızca tercüme osulü, 

Orhan bey hanı altı n d:ı. 

Fransızca diksiyon, 
Fransızca (A.B.C.) 
İngilizce (A.B.C.) 
Almanca (A.B.C.) 
Ameli muhasebe. 
Biçki - Dikiş. 
Şapka _ Çiçek. 

Kuralar çekiliyor 
Beden Terbiyesi İstanbul böl

gesi futbol ajanlığından: 
1939 _ 1940 yılı bölge birin. 

dlik müsabakalarına iştirak e 
deceklerini bildiren klüpler aşa. 

• 
1 
1 

• tyi bir e lbise e n mücs~it ., 
Tavsiye mektubudur 

\nıeril~an modası Uzerinc 
çalışır 

Yavuz Sezen 
>aris kadın ve erkek terzllH 
\kademflerinden diploma! 
L 13 Beyoğlu Parmakkap 
Gayret apartımanı TUrk Fo 

to evi üstunde .. 
ğıda tayin olunan günlerde kura • ••••••••••••.; 
çekilişinde hazır bulunmak üze-
re birer murahhaslarını 20 çar. 
şamba ve 21 perşembe günleri .-----------. 
akşamı saat ıs de 001ge mcr. D N tt' Atasagun 
kezine yollamaları rica olunur. r. ecae '" 

Çarşamba ~ü: Beşiktaş, Sabahları 8.30 a kadar ; akşam.-
Beyko7., Fen.erbahçe, Galatasa. tan 17 den sonra LAieli Tayyart 
ray, Hilal, lstanbulspor, Altın. Ap. l.>aire 2; No. 17 de hastalarını 
tuğ, Süleymaniye, Topkapı, Ve- kabul eder. (1.t ltfon: 23953) 
fa. 
Perşembe günü: Alemdar, A l. 

tınordu, Anadolu, Anadoluhi -
sar, Beylerbeyi, Beyoğluspor, 
Demirspor, Eyüp Fener Yılmaz 
Galata gençler, Galataspor, Gü
neş, Kale, !Karagürnrük, Orta _ 
köy, Taksim Yeni Yıldız, Yeni 
Şişli, Yıldırım, Davutpaşa. 

l slanbul Dördürıcii icra Mtmıırlıı. 
fjıınclmı: 

1939/1730 
Deyoğlıında Osnıanbey<lc Şafak 

sokak Foslrnlo apartmanında rı No. 
hı dairede mukim iken ikametsii. 
hı meçhul Ağa Zade Şakire: 

P. Polyanidisin zimmelinizde a
lacağı olan paraya mukabil haciz 
olunan Asya nam vapurun 26 ağus
tos 939 tarihinde ayan !aryası tan -
ı:inı Ye tamaınmn 3700 L . kıymet 

takdir edilmiş lcra lrla'i Kanunu _ 
nun 103 üncü maddesine göre, teb
ligatın 15 ııiin müddetle ilanen ya
pılmasınıı icra hakimliğince karar 
verilmş olmakla bu nıliddet zarfın
da :i9/ li3G dosya numaramızı ha. 
ıııileıı ıııezklır 26 ağustos tarihli ra
poru göre itirazdıı bulunmadığınız 

takdirde işbıı ımıhcuzun kanunun 
tarifi dairesinde paraya çenilecc
ği ilanen lehliğ olunur. 

lslarıb11l JJiirdüncü icra M cmıırlcı-
ğıırıcian: 

D. 939/406 do:.yada bir borçtan 
dolayı terhin edilip paraya çevril
mesine karar verilen seksen lira 
kı)ıııelintlc Jngiliz markalı (4563) 
Ko. lu yeşil boyalı STRO~G Brislol 
markalı bir adc~ zımba makinesi 
ve on adel muhteıır zımba açık ar
tırma suretilc Galatada kiiciik Ba • 
lıklı hanında 26-9-939 salı günü 
saal 9 c.lan itibaren satılacııklır. O 
gün tekliC edilen bedel muhammen 
kıymetin. yüzde i5 ı;ini bulmadığı 

takılirde 28- !l-!)3!) perşeınlıc gü
nü aynı saatte ve aynı yerde artır
ma surelile paraya çevrilecektir. 
Görmek ye :;alın almak isteyenlerin 
mahallindeki memuruna müracaat
ları iliin olunur. 

939/ 218 
llcyoğ/u Or;ılncii Sııllı llııkıık lld. 

ki nı liği11ıl crı: 

ile) oğlu Yenişehir ~langasar na
mı diğer Kalkan Bostan sokak 5 sa
yıtl:ı mukim Hakkı laraCıııdan ay
nı hanede mukim Koslanlin, Kati. 

(K. l. 255) n:ı, .Eteni, Anna aleyhlerine Beyuğ

ZA Yl - Kadıköy 2 inci orlaıııek
tebinden almış olduğum 30. 10-93() 
tarih ve 102 numaralı tasdi kname· 
ıııi zayi eltim. 

Mıı:o{{cr Bararı 

hında Yenişehir )lanıwsar nanı ı di
ğer Kalkan Bostan ~ok:ığında kitin 
olup eski 3 yeni 5 kapı nunıanılı 

hanenin ~uyuunun izıı les i z ı mnında 

acılan davanın dııruşııı:ısınıla şu -
) ııun izalesine ve nıasarifin lılsse _ 

mış olan onbaşı Dömonjo 
deşin! hatırladı ve: 

darların hisseleri nisbelinde !aksi -
mine 7-9-939 tarihinde \'erilen 

kar.. karar danı edilenlerden Eleninin i-

- Piyer .. Piyer ..• 
Diye feryat ederek oraya 

düştU, bayıldı ... 
Dört fedai de bitap bir !ınl -

de idiler. Yilzleri, gözleri lOZ 

toprak ve kan içinde kalmıştı. 
.MUlılzim l<,ortas derhal ku -

mandanının yanına giderek va 
zifelerlni n r: ~lorunu şifalı~u 
verdi. 

k:ııııetgiihı mcçhuliyetine Linacn 
en·elcc de ilfıııcn tclıliğine karar 
verılıııiş olduğund:ın i~bu karara 
karşı 8 giiıı 1ıırfında temyizi dJ\'G 

ecir.bileceği tehliğ ın:ıI.::ınıına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

S.\ lI IBI : ASIJI US 
Basıldığı yer: \'AKIT Mothoas ı 

Umum :\cşriyatı lclnre eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

Ankarapalas- İzmir 

' 

TELEFON : (3438) 
1zmirin en modern, en temiz ve en muntazam aile 

yuvasıdır. Konfor. temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli olduğu gt_ 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastaha.ncyi. ve la. 
raathaneyi havidir. 

P. T. T Umum Müdürlüğünden: 
1) Taahhüdün ademi ifasından 78.000 adet iki No. fincan 

:ıçık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (19500), muvakkat teminat (1462,5) 
lira olup eksiltmesi, 2 Birincitcşrin 939 sah günü saat (16) An.
karada P . T. T. Umum Müdürlük binasındaki satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesikalarım hamilen mezkfir gün ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnamelr, Ankarada P. T. T. levazım, !stanbulda P .T.T. 
levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verile. 
cektir. (7001) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

Adalar tarifesi 

işletme 
ilanları 

Ada1nr - Anadolu - YolO\"n haltıııd n 20 Eylül 039 çarşamba gününden 
ifibnrcn yeni tarifenin lalbikine lıaşlnııacaktır. Bu tarihi en itibaren de 
köprüden Haydarpaşaya saal 8.00 ıle krlik:ın posla 8.10 da kalkacaktır. 

(i410). 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Askerlik ıler !eri imtihanları 21 eylülde başlıyac:ık Ye 15 ilkleşrinde 

bilecektir. Aliıkartarlarııı Üniversite lalim taburu komutanlığına müra
caatları. (7231) 

Kumandan mütebessim Lu 
çehre ile ı;er:ç ınUltlzimi din -
liyordu. Bu mühim vaziCcy; 
üzerine alan küçük birlik \ a _ 
zifesini başarmış ve normal 
bir kayıp verıııişli. 
Kumandanın yüzünde vazi

fesini lıak!tiyle bıı.şaraıı bir La.
bite malik olmaktan, mülılzi -
ınin ytizllndc ·:, vazifesini b:ı . 
şarnıış bulunmaktan mütevel
lit bir sevinç okunuyordu. 

~I YATILI 1 Şişli Terakki Lisesi IYATısız 1! 
:::: 1 - ANA • iLK - ORTA - ve LiSE K ISIMLARINDA !:H 

Jlarlıin o glln!Uk bHinçosu 
kapanın ış l.I uyord u Fa kfll 
harb hltmc·ı · 'i. Alnınnyaclan 
sonra Fransa \"e lngiltere har 
be girişmiş. nihayet İtalya ile 
Rusya da hn rhe karışmış ve en 
sonunda bit~ rn f "lduklarııı. 
uzun nUddct icldia eden dev · 
Jet· ... r ele bilfiil hnrlıo ı:;ircrcl\ 
ate$ lıiillin ci anı sarmıştı .. 

"T>eni"lr • fçln" harbin bitti 
,;ı hir anrla l>lıtUn dllnya h arbe 
başlamış lıulıı rı uyordu . 

- S O!'\ -

jiif ralebe kaydma ba~lanmı~tır. lleıgün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. ~i 

1
11: (Telefon: 42517) il 
il 2 - Okula kayıt \·e kabul ~art nnnı gö:oterir proscpektüs, istiye ılerc bedelsiz olnralr: gönderilir. illi 
:ı F.i 

• mm~ ERKEK N i ş A N TA ş 1 Halil Rifatpaşa Konağı 1 KIZ , .• =.=.=.=.=.=.• 

A 

, Başnıabe y ıncilik Konağı 

Eski F eyziati ..................... 
Vatılı BO<.;AZJÇJ LiSELER/ Yatısız 
Ana sınıfı ve ıls kısım Bebekte eski Fransız mektebi bin:..smda, kız ve erkek ıusınıları ayrı 

dnirelerde olmaJ.t iizere L'se ve crta okul. 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her :;i.in saat ot.dan en yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörlilğüne mü. 

racaat edebilirler. l stiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 


