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Garb cephesin~e Prans~ 
taarruza.nan ba.ga.n va.kan beklen1.yor 

Italyan Başvekili yeni bir sulh teşebbnsnne girişmiye karar verdi 
Lehliler iki yerde 

Alman kuvvetlerini 
mağlUb · ettiler 

Leh Bafkumandanlığının ve 
Sovyet membalarının dttn gec~ 
sabaha karşı verdikleri haberler 

Amerilra membaları Ruaycmın aldıiı •elerklilr tedbiTl•rinin ulalı
tandan iltica etmeleri beklenen bir milyon aı'ltare lı.arft oldufanu, bu 
tedbirl•rden lnııkalanan Romanyanın iıe alelacele Ba1KUahyayı 

tahkime baıladıiını bildiriyorlar 
..,.___________________ _ __________________ _. 

1 

Leh topraklarına ıimal den giren Alman orduıanun haf il t anlrlan bir lrlJylen ge~erlerlıen 

Fransız ve Alman piyadeleri 
arasında süngü muharebesi 
iki tarafln da yeni takviye kuvvetleri 

aldıkları haber veriliyor 

Leh Batknmandanlığı i~ln 
tarihi imtihan günleri 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

Mussolininin 
Hazırladığı 
Yeni sulh planı 
Roma, 11 (Hunııi) - Unitd 

(Yazısı 8 inci sayfanın 2 ve 3 üncü sütunlannda) Preı muhabiri bildiriyor: 
----~----------------..;._____ Manollninln pek yakında Lon· Son dakika·. dra, Bnl!n ve Pariı ne"inde yeni 

bir nılh teıebbiiftinde bulunacaiı 
~~~ anlQfılmalıtadır. Bu huıaıta Londra 

Amerı•kada devlet daı•relerı• ve PariMelıi ltalyan ıelirlerine la· zım gelen talimat gönderilecektir. 
Mauolininin ha~ırladığı aulh plci· 

muhafaza altına alınıyor fa7f:.':: ~:~:,a~:raf~':::•v.~'t:. 
A • • ~ • Hitlere velıaleten Berlinde devlet 

Londra 12 (Hususı) - Vaşıngtondan bıldırildigine göre zabıta kuvvetlerı, . l .. t d · tm lıt l M al 
. . . .. . •f erını e vır e e e o an areı 

devlet daırelennı muhafaza etmek uzere sıkı tedbırler aln;!ş1ardı~ Göringin bugün ltalyan ıeliri ile 
Gerek Beyaz Saray, gerekse Bahriye ve HarbiY.e Nezaretle~ni uhafaza yaptığı mülakat ta ba mP.ıelc ile a-

eden kıt'alar takviye edilmiştir. . .. 4"' \ • • lalıadar görülmektedir. 
Bu tedbirlerden maksad, muhtemel ~an Sabo~M'-oıttin geçmek • Roma aiyaai mahlelle.ri Mu11oli-

tir. . . ' \ ' ..;ı ~ ninin bu teıebbüıiine büyük ehem-

-- (Son dakika~ h_rb~r1.Mz miyet at{:Je"::!:ıe~i'i..~· saytaü> 

Başvekilin Mecliste 
dllnkn mtthim beyanatı 

····----
"Biz bugünkü harbin dışındayız. Harbin .. 
1 ~ . . b 1 mem 
e.ı<etimıze u a ~acak inkişaflar göstermeme · • . d" sını 
temennı e ıyoruz. Aldığımız askeri tedbirler 

ancak ihtiyat tedbirleridir 
Anık.ara, 11 (A.A.J - B. M. Mec. 

lfsi bugün içtimalarma başlamı~ ve 
ilik topl&ltısıru Abdülhalik Rendanın 
ibaşka.nlığında yapmıştır. 

Cel8e açılır açılmaz, başkan Ab
dülhalik Renda. söz Başvekılindir, de. 
miş ve bum.ın üzenne Başvekıl Dr. 
Refik Saydam kürsüye gelerek aşağı. 
daki '.beyanatta bulunmuştur: 

Başvekilin nutku 
Muhterem a~Aflanm, 
İki aylık bir tafü devresinden ve 

" müntehib1erinıizle yakından temastan 
sonra, \1erdiğin!:z kuar veçhile bu
gün toplanmanız, hükfimetinizin için 
çok ferahlı ve kendisin<.' kuvvet vere. 
cek bir hAdisedir. Hepinizi hürmetle 
sel8mlarnn. (Alkışlar). 

Bu iki ay içinde Avl'upa vaziyetin. 
de vulrua gelen el!.m hAdiseler mal~
munuzdur. Aıylardanberi sulhu mu. 
dıafaza içln yapılan ~tün teşeıbbüsler 
maalesef müsbet bir neticeye varma .. 

(Devama 1 nd •)'fada) 

:.a 
yi 

····-



2 ~nyf 

Hergün 

Yazı Çok O/duta için 

Bugün K.namaJı 

... --..... ····-............................ ·--···--... --
Başvekilin Mecliste 

dUnkU mUhim beyanatl 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

m.ış, meriv oluncıya kadar ber. 
taraf edileceğini ümid etmekten hali kaL 
mad.ığımız harb başlıımıştır. Ümldlertmızln 
ta.!uı.kkıık edememesinden hcp1mlz muzte.
riblz. 

Harb ve biz 
Türkiye Cümhuriyetlnin siyaseti, bu son 

SON POSTA 

ımli Makale: g Çin darbı meseli~ 

zam:uılann mtihtın ve.kayll içinde, ayni isti- l1ayatta bulunan hiç 
kameti muhafaza etmiş, ayni teyakkuz ve etrr.e. 

kimsenin talihını? gıpta Bır ı§!.'l ıyı olup ohnadığı hakkında hüktim vermelt için 
s )nunu oeklf!rnek lazımdır. 

ıma Arızasız ve dostane olmuştur. lnglltere H b f ' 
ve Frama ne maıQmunuz 01an muayyen e- Bir j ergUn lf IKra E.= Na .. z•.r. ının 
saslarda menfaat :l.ştiroJdmlz ve müşterek • Y d ki i il 
telltldlerlmiz vardır. Bu memleketlerle mü- Resim 1 • ~ uzun e ç zg p,r 
z.ateresıne başladığımız nihaı muahedeıerın j Polonya elçisı : 
en dostane bir bava içinde görüşülmesi de-; 1 hastadırlar 
vam etmektedir. 

Aziz arkada.şlanm, 18 inci asırda Polonya taksim edi1. 
Bb bugiinkii hıa.rbln barlclndeylz. Bu har- diği zaman, Türkiye Polonyanın istik. 

bin memleketimize bulaşacak inkişaflar gös ldtim kurtarmak içm harbe girmiş; 
termeme.slnl temenni ediyoruz. Memleketi-
mizin bazı yerlerinde ıılmış olduğumuz as • fakat mağltlb olmU§ttt. Bununla bera· • 
:ıı:erl tedbirler, ancak ihtiyat tedbirlerldlr. ber Polonyamn taksimini ta..c:dik et. 

T k. memi§ti. Şöyle bir fıkra nakledilır: 
Sovyet Rusya ve Ur ıye Padişah, ondan sonra yıllarca elçile. 

Arkadaşlarım, ri kabul ettiıji zamanlar, teşrifat me-
Komşumuz Sovyet ittihadlle münasebab- muruna: 

mız dostanedir ve dostane kalacaktır. (Bra- _ Dostunw.z Lehıstan elçisi niçin 
TO .sealert, al~lar) . 

AlA.ka ve rabıtalanmızda hiçbir değişik- gelmediler? 
ilk yoktur. TemMlanmız ve mutad olan fl- Diye sorar, teşrifat n~mum da: 
kir teatnerlmhı her zamanki gibi .samlmldlr. - Lehistan elçisi lıastaclırlar, pa. i 

Hartd slyasetlıntzin diğer unsurları, .son di.şa.hım! cevabını verirmi§. E 
dcfakl maruzntund:mberl, ısize aroodllecek • 

blr tebeddül g~ermemlşlerdlr. '-------------.,/ 
Hakkmdan tmln olnn mmetimiz, hakka 

ve kuvvetine dayanım polttıkasına sükün -
ı:a, ıuurla ve teyakkuzla yiirümekte devam 
edeoekttr. (Bravo se.slerl, alkışlar). 

Milletim"zin gösterdiği 
vakar ve metanet 

Muhterem arkadn.şlanm, 
Memleketimizde memnuniyete değer blr 

ail~n mevcuddur. Halkımız, huzur ve em
niyet 1~1nde iş ve güçlerUe meşguldür. Tür-

ı klyede lnzlbat ve asayiş, hlçblr medeni mem 
leketten daha zayıf değlldlr. Mllletlmlz, 
beyne~l btıhranın inkişafını vekar ve 
metanetle ta.k1b ediyor. Mllli Şefe, yüksek 
mecıı.,e bağlılığı ve 1tlmadınızla mObahl o
lan hft~metıntze karşı ltımadı iftihar ve 
hattft. gurur 'Yerecek derecededir. (Bravo ses 
ıert, alkışlar) . insanlığa A.nz olan ve inkişaf 
seyrtıe devam mt1ddet1, tahribatının dere-

. cesı bugünden ke.stlrllemtycn büyük buh -
ran karşısında, mllletimlz için en isabetli 
han'ket tarzının ihtiyar edildiğine ve bun -
dan sonrn da bu yolda şuurlu bir surette 
yttrüneceğine herkesin inandığını görmekle 
kuvvet w lnflrah duymaktayız. (Bravo ses
leri). 

Barem 

Mister Çemberlaynin bu resmi. 3 Ey
UH 1939 da saat 11,ts te Avam Kamara. 

sında .verdiği tarihi nutkunu bitirip, e. 
vine dönmen almm.ıfttr. İngiliz başve
kili, o gün o satte, İniiliz meb'uslanna, 

İngilterenin A!manyaya harb ilan ettL 

ğini bildmilkten 90IU1l. ve gördüğünüz 

gfbi de, ga.yet cidd! ve düşünceli bir ta. 

vırfu Avam Kamaraıından çıkmıştır. 

Cesed kaçıran haydudlar 
GeQCnlerde Nevyorkta çok garib blr 

hQdise olmuştur. Ell,1 yqlannda bir A. 
merikalmm göz bebeği gibi sevdiği, gü. 
zelliği dillerde de.ıotan olmu§ olan 20 yaş
la.nndnki kızı ölmü.f, kınndan ebediyen 

Arkadaşlamn, aynlan zavallı bcı.ba, yavrusile bir gece 
Tat1Men evvel kabul buyurdu~unuz ba - daha ba§baia kalın~ arııusile, zavallının 

rem kanunu tatblk mevldtne girdi. Bundan cesedini kiliseye nakletfümemiı ve bat 
mtlteeMir olacak ntanda.şlann adedi az ol- ua.ında beklemiı. Bu arada .iç! geçerek u. 
mamasına rağmen, alAkadarlar bu kanunun 
tatbikatını st\ktınoUe ke.rşılamakt.a, hattl yuklaJnL7. Sabahleyin uyandığı zaman 
bunların btlytlk bir ebertyett, bundan "flc- da, kızının cesedin\n ~inde yeller ~u. 

ı dan\ blr memnuniyet n lnılrah duymakta - ğini hayretle görmüt- Orayı, burayı ara
• dır, kanaatindeyiz. 

Elde ettikleri menfaatlerin bir kısmından lnl§S8 da bir fayda çıkmamış. işin tuhafı, 

Kaliforniyanın 

" Resmi sevgilisi ,, 

• 

mahrumiyete mukabil bu kanun.un bertaraf küme de bu kaybolma hidisesine inana. 
1 

ett1P.1 hal, yan! memlekette yaptı!ıı tııh.rlbat- manuş. Kaliforniyada Santa Barborada creı,mi 
tan mun bünyenin kurtulmu~ olmll.81, ten- ·ı· 1 k ·ı b t 1 er eli 

c: .. ..ıır.na dönen ba~ b:rkaç gu-n sonra sevgı ı> o ara seçı en u spanyo D:ız ı dllerlni, "flcdanlanm BJkan bir huZUJ'8uzlut- ~ ...., 
tan kurtarmıştır. Bunu emniyetle huzuru - posta.dan bir mektuh alını§. Mektubda: merasim şerefine Kaliiorniyanın bir İs • 

ıngiliz harb kabinesine gırenlerden bi
ri de bahriye lord!uğuna getirilen Vins. 
ton Çurçildir. Yen! bahriye nazırı, l914 
de başlıyan Büyük Harbde de kabinede 
bulunmu§tu. 

Bu resim Çursilin Mister Çemberlayn
le yaptığı bir mülakattan çıktığı aıra~a 
alınmıştır. 

Nazırın yüzündeki ciddiyet ve düşün. 

ce alametlerine dikkat ediyor muaunuz? 

lngilterede zehirli hayvan 
bırakılmadı 

Ltmdrada alınan ihtiyat tedbirleri ara. 
sında hayvanat bahçesinın de tahliyes! 
keyfiyeti vardır. Bu münasebetle, hay. 

vanat bahçesinin bütün zehirli yılanlar, 
zehirli dişi örümceği öldürülmüş, ve hay. 
vanat bahçesi tarihinde ilk defa olarak, 
zehirli yılan mevcudu kalınamıJtır. Bu 

arada, binlerce İng!li~ hayvan hastane
lerine müracaat ederek kedi ve kôpekle. 
rinin de ifna edilmesini istemiflerse de, 
alakadar makamlar böyle bir harekete 

lüzum olmadığını, zira bu gibi hayvan. 
larm herhangi bir tehlike karşısında ken. 
dilerini kurtardıklannın sabit oldufunu 
"ildirrnişlerdir. 

Amerika kadınlarının 
ku "/andıkları kozmatik nu'Zda arzedeblllrlm. cKızının cesedinin kaçırıldığını ve ona panyol kolonısi olduğu zamanlarda oyna. 

Ttirk çocukları, herhangi blr saikin kendi tekrar kavuşmak isterse, mukannen bir nan 'bir raksı maharetle canlandırmıştır. 1939 Temmuzunda Amerikan ticaret aralanna aoktutu milsavataızlı{P ve lçtımaJ 
nizama mtıtevecclh Anzayı, velev kendi glinde mukannen bir yere 500 dolar bı. dakesi tarafından neşred.Uen bir iatatis
maddl mımfaatlerlne uygun da ol.sa asla rabnası. aksi talkdfırde cesedin param neticesinde, cesedi kaçıranlar yakaian- tiğe göre Amerlb kadınlarının bir &Me. 
h~nQ teın.tkl etmezler. Ve böyle bir drıza- parça cdil-eceği:t yazılı olduğunu gören mı.ş, 20 şer sene ağır hapse mahkCım edil- ltk kozmetik sarfiyatı bedeli Türk lirası 
nın bertaraf edflmeslnl beklerler, hattA 0 

- zavallı adam, polise looşmuş, tahkikat mişlerdir. olarak 500,000,000 u bulmaktadır. 
nun için bizzat çalışırlar, kanaatindeyiz. -=====~===========~::;::;::;::;;:::;:::=~===::::::;::=::;::;::::=::::::===:::::::=:~ Biz, bu tecrtıbede de bu hakikatin tecelli ( ) 

ettığln1 görmllş olmnkla müsterihiz. 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 
lktısadl vaziyet 

,.. İt.m:ıd! eahadak! Q3lışınalnrımız, aliikalı 
b '<Aletler arruımda yapılan .son lş taksimln-

A •n sonra, daha verlınli bir şekilde inklşnf 
pıektedlr. Devıet sanayi programlan -
ıı tatbik ve ikmalıne, açılmış fabrikaların 
.ıallyeUerlnln daha iyi tanzimine dikkatle 

Ilır okuyucumu1 bu sabah telefonla söy!f-dı· 
- !~inde scne!erdenberi oturmakta oıduğum apartıır.anın 

ic!lr müddeti bitmek üzere idi, az evvel sahibı geldi, ıcıırı 

trcrl : edip f!tm:yeceğimi sordu. Müsbet cevaİJ verdim. 

•fakat hen sızden apartımaıu altın hesabile tutmamııtım., 
<Yalnız altın fi atı değil, erzak fi.atı da yükseldi. cümle. 

~!!e :nukabele etti. 

.. s:.ı takdirde mahiye 15 lira fazla vereceks r.ız, derli. 
Bm ~u apartırnanda inşası bittiği güııdenberı (7,ı) ı:raya 

ctu:-:.ıyordum. 

cScbeb?:t <>edim. 
cAltın !iatı çıktı da ondan, cevabını v~rdi. 

• 'lanlış olacak, dedim, b~ta ekmek olmak üzere erzak 
f ıatı dü~üyor, ihracatta bulurunadığunıza göre daha da d:.i • 
§eC~k., 

Ru c·ı.imlem apartıman sahibini çileden ÇJkardl: 
-- Ne sebeble c1uraa olsun ben tlatı o.n be~ lira artırıyo. 

rum, siz ona bakııuz, ded!. 

\~lı§ılmaktadır. Meclis Parti ~nı;>umuzun 
son dlrektitlerlnden millhem olarak devlet 
s=ınayU ve madenleri işlerinde ve umumi o
larak sanayi ve mandln kredisinin daha mü.s 
mir t?saslnr dahlllnde tanzimi üzerinde te -
sirlerl şümuıın olacak ve iktısadt hayatunı

zın ink~afına cevab verecek tedbirler ıttlha 1 STER I NAN, i STER INANMAI 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

EylUI 12 

Sözün kısası 
-eua-

Kendi kendimizi 
Sansür edelim 

B. Talu 

H ürrüz.. ~itarafız.. vckayil sil. 
kUıı ile, temkin ile, efendi e

fendi takib edecek mevkideyiz. Dünya. 
nın en kavi, en yiğit ordularından biri: 

1 Türk ordusu hududlanmızı bekliyor ve 
onun sayesinde endişe nedir? Bilmiyo. 
ruz. Irey'lümüz çaLışkan, mahsulümüz 
bol. Fabrikalarmıız hepimi7.e yetecek ka. 
dar öteberi yetiştiriyor. 1914 deki vazi .. 
yette değiliz. O zamanlar iğne ipliğimi. 
ze, sıTtımızdaki elbisenin kumaşına, ye. 
diğiıniz şekere, patatese, hatta ekmeklik 
una vanncıya kadar birçok ~yler ya.
banCJ memJeketlerden gelirdi. Vilayetle. 
rimiz, Ouısabalarımız biribirinden uzaktı. 
Bir çuval malı bir yerden ötekine hay. 
van sırtında en az on beş günde sevke. 
derdik. Bugüın, Cümhuriyet rejimi kuru
J.aılıdanberi kendimizi her hususta kur. 
tardık, genişledik. Her bucağı demiryC>l. 
larla 'biribirine kenedlenmiş mübarek 
yurdumuzda ihamdolsun her şey yetışi
yor. 

Her sene kurulan yerli mallar sergile. 
rinde, milletimizin kabiliyetini ve başa. 
nlmını, göğsümüz ıftiharla kabara ka
bara görüyoruz. ~ne milwtimizin malt 
ve fktısadi .sdviyesi birçok milletlerin 
,gıptasını uyandıracak derecededir. Belki 
müreffeh değiliz amma, çok şükür dar. 
lık ta çekmiyoruz. Bankalarımızda biri. 
ken nıiUi tasar.ruf hesal>larının yekünu 
bunun en büyük delilidir. 

Hfı.sılı, ağır başlı, sakin, asude bir halk 
kütlesi olmak için her ne ki lllzırnsa biz· 
de var. Buna rağmen kımimizde biraz 
korkıu, kimimizde bir nebze te~, ve bir 
çoğumuzda lüzuınsuı: ve asılsız dediko. 
duya inhimak hissed\liyor. 

Bu, diğru deği1clir. Hatta bunun gene 
kendi kendimize zarar1 de>kunabilir. 
BöyJ.e an!?arda, Jıükfimetimizin, gene bi. 
zi korumak maksadile alacağı her türlü 
iıhtiyat tedbirleri, gündelik mükaleme 
Jl)evı:ularımızdan dıahi uzak olmalıdır. 

Biribiırimizlıe (konuşurken, hasbıhal eder
ken, sözferimizi kendi kendimize sansür 
etmeliyiz. Aramızda do.c;t ta, düşman da 
olduğunu gözönünde tutmalıyız. Vatan. 
daşlığın icabı 'budur. Ve bizi d:işüncn ve 
gözeten hiilWnıetimize karşı en büyük 
müzahereti onun icraatın: gönnemez.lik. 
ten gelmekle ifa edebiliriz. 

Bizim gibi kenarda değiı, ateşin asıl 

içinde bulunan Fransız dostlanmızın bu 
vecibeye ne kadar riayetka:- bulunduk
larını dahıa geçen!lerdc yakından gördüm. 
Onlar, siyasi akide farkları ne olursa ol. 
sun, tehlike karşısınd'n tamamJle müttc. 
hid bir manzara arzediyorlar. Bu ayni 
rnanm~ayı, daha emin mevkide bulunan 
bi~erin de göstermemekliğimize hiçbi? 
sebeb yoktur. 

Cümhuriyet ıhükumetine on yedi yıl
dır nasıl itirnad göstE>rdi isek ve o itima. 
dm mes'ud semerelerini nasıl idrak eyle. 
di isek, bugün de, ve asıt §imdi göster
mekte devam edeceğfa ve ayni sernerele. 
ri toplıyacağız. 

Bunun ilk tezahürleri dilimizi tutmak, 
her gördüğümüzü. her işittiğimizi tekrar 
etmemek ve istikbale temkin ile, emnf. 
yetlıe b3kmalctır. 

C. Ckl!e11ı ~alu 
···•·························································· Temizlik. amelesi lmdroeu · 

doldurulamıyor 
İstanbul Belediyesi hizmetinde çalışan 

temizlik amelesinin miktan ihtfyacı kar.. 
~ı1ıyaınamaktadır. Belediye Reisliği bu 
hususta yaptığı tetkikte yahıız Beyoğlu 
bzasımn t«nıi711ilt amelesii kadıro$nwıı 
hiç azalmadığını ve bu kazada münhal 
bulunmadığını tesbit etmiştir. . ...... -................................................. _ 

TAKViM 

EYLÜL 
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12 Eyhll 

--······-.. -.... ... , ______ .... 
Milh Şefin don 

Ankara dahilinde 
yapbğı gezinti 

• Hükumetimizin geni 
beyanatı 

Yazan· 8elbn Barıp ..., 

Başvekilin Mecliste 
dünkü mühim beyanatı 

Ankara, 11 (Husus!) - Milli 
Şef İsmet İnönü bugün saat 13 te 
otomobille şehir dahilinde bir ge • 
zinti yaptı, Saınanpazannda oto -

bir mobilden inel1ek halkın arasına D ünyanm bir hayh kanpk 

"Bt. 'buglinldt. harbin 11.ıfınd&J'IZ· Harbin memle- i ::::.;:.~;.;:~ =.,:~ nım11 ..:;::-.=:ı:": 
ketimi•• bul&f&eak lnklf&llar göstermemesini i kendisini şiddetle alkışladı. :ı v~~~ u:: :ııı mll'CJllm' 

te 1 dl a 'I k A t db • l ı· Ulus meydanında tekrar otomo • ünin ..atıiyetli bir ağız vaaıtuile te1J m.enn e yom. .-....dıtım1 z as arı e ır er bile binerek Çankayaya dönen Şef ve taıbiti her gün geçtik b. dlha 

ancak lhtfwat tedbirleridir ! ~~·doğru .Bü~k Millet Mec. I zaruret halini alıyordu. ÇeBüı:k 
4 " : lisım şıerefiendirmiştir. Mecliainin dünkü toplantısında Baınreıı11 

na.stanafl ı ad u,.r.da) ırao 1mt&nları meYCucl oldukça, balı mthlmlmit ve bu hususta icab eden tertibatı aımıı- \. •••• _., ·-···- ...... , 1111 • ·---' D.r. Refik Saydanun hükWrıetimiz 
mu ehemmlJeW bir menu ol&rü eıe almıt lhrao maddelertmiıl için ihracatoııarm •lif- tır. cBravo sesleri, alkl§l&r). Gorı·ng'ı·n nutku :nyabupbiımerbeaklanyana~~irıe'tmike.,b~likdu.· 
bulunUJ'(>nlZ. •ret " mat.anki bir nrette hare1rı1t et - Gıda m11ddeleri vaziyeti .- "' 

Bu huauataJd tanun ll..ıbalan kıaa bir za- ımhrtnl tıembı --..s. tadr birıı.tıer1 vtl - • ·ıı F d mı ""'-... -v.• ...a.--:y.,.tle ·-.... t "---'-
manda huzurunuza &el~tlr. Yeraltı aer- cude 1et1rmet .; fta.tlar malı:ul had - Am artadqlarım, ıngı ere ve ransa 1 ~~;;;'~e~i, s~~dak~; 
ntıerıntn ar&1tınlmuı faall7etl. munta - lerinde lı:orunmat latenllmlt, İnhtaarlar U - Z1ral lıltlhaal vaziyeUmls emin .,. aailam 1 k 1 d ? da:r sulıün muhafa · · _, __ 
am bir prosram albnda devam etmelı:t.e ve mum ll1ldür1Qtlntln plyuada nbunlıt h1I dır. nası arşı an 1 .. .. .. zası ıçın yapww 
lbqlıca devlet m~nlerinin senit mlkyuta metttıl göreoet f9lı:llde, mubayutta bulun- Gıda maddeleri il•rinde herhangi bir 11- • §E!bbii9len bütün kalbile i§tirak e 
'lltlsman 10Iundatl faallyet,e hız nrUmelı:te- lll&lt temin olunmıq, dller taraftan buıftnlı:tl matı nrid clelildlr. Paril, 11 (A.A.) - Göringin nutkun. tir ve bu tefebbüslerin muvaffak 
dlr. Bl'lanl balar madeni lflemete bqlamlf- ahval w teraıtlıı ibdai ettılt bul mahal- Beretetll .,. lyt talltell bir mahsul JÜlllı dan bahaeden Petit Parisien gazetesi di. ması bqwnda da en derin ıztırabl d 
tir. Morgol madenlnln de teçhizatına oahfıl 11 ınlruıtıh nllyetıeri önlemek tlzere incir, kira.il: etmil bulunuyoruz. yar ki: muştur. Bu hal, cü.miıuriyet dev 
'malı:tadır.K&nür 19t1haalltmda, mevcud vaaı fındık. bmgelerinde atıt tooperatln teşlı:l- Bnelce de arzettıttm gibi, mevcudumuz cGöriTuP• aldanıyor v kendisini alda- sulh mefhumu.ne olan baA<hh.lh 
ta, prt ve ımırtnıarın israfına mahal verUm1 ıt.tmuzın faaH]lletlerl ıen1'1et1Jerek ortalr :yıllık ihtl)'ac:mıwn üstündedir. -~. e • _ . . a a•nın en 
JWek azamı neticeler elde etmek tçin her oJmıyan mtıatahlflleı1n mallarını da topla - t.tlbaal lmdretımız e11ı:1 devirlere nlabet tıyor. Göring, F.ransuılann kalbleriııde vı, en cuzel bir delilidır. Maamafih 
türlü pyret aarfolunmattadır. Bununla be- mat ~ bu mallar mukablllnde ann1 ftl'- edllmiyecet derecede ytltlelı:tir. Yalnız aon bir ebisada dıojurannyacaktır. Hitlerin, bir emri vaki olduktan sonra. öteden 
rabtır, bu mevzuda latlhaalltı tefkllAtlan - met te§ebbüdne glrifllmlft,lr. <BraTo su- 1-10 J1l ıotnde ekin aabuı asgari blr he - girdiği çı.kmaadaıı pı'kabılmesı için bir ri takib edileg8Jmi§ bulunan sly,._!Ulll 
dırmak ihtiyacı kartıaında bulundufumuzu leri>. abla Jilııde otuz, alınan mahsul lae, orta - tek yolu vardır. Bu yoJ, Polonyadıa bu. zin bir icırbı olarak, bu dava, bizi 
lfareL etmek lıllterim. Kömtır haV'ZUlllm dev HAlen satıt kooperatltıerimlzln matt btln lama yilzde elli artmıttır. Bu artıt bazı çe- lunan ordulannı -..ı ,...k.mektir Bunu dışında bulmuştur. 
letlettlrllmesl için de tefebbtı.le ıtrişllmlf - yelerUe mfltenadb bir aurett.e idare edilen fldlerde yüzde yilzil bulmakta ve hattl aı- ~ • ,_ • 
Ur. ctımhıırtyetın btlyilk eseri ve Türk sa- bu Ut barelı:ltı tatvı,e eylemek, bu teşek- maktadır. da ~apmak. istemiyor. O halde Hitler, Her fevkalide ahvalin bir icabı 
.. Jilnln en bilyllk temelini tetkll eden Ka- lı:ül!t:rln ihdas edıecelı:lert eenedleri reeüont ~en Umuml Harbden evvel btlyillı: fe - bugun. çık:mauia mahsur bir vazıyette. Üllel'e muhteldf mem.1eketler tarafm 
nbftk demlr ve çelllı: fabrikalarının ıu anda muamelulne tlbi tutmalı: suretlle tendlle - hlrlerbnlzln etmek ve un ihtiyacının dışarı- dir. Bunun haricinde ise tam inhililden alınan bir takım ihtiyat tedbireri gibi 
ilk latihaallnl Yermekle milli sanaytimlze rtne daha genlf bir faallyet saha.il açmak dan temln edlldilini hepimiz hatırlanz. Bu- kendisim Eurtarabilmesi imkinsızdır. rafımızdan da bunlara benr.er kar 
tudreW bir unsur lı:afmıt oldutunu arzet - 111.ranndayız. gtln lae bulday da ihracat edecek 'f'Ulyete Filiı~'lr:ı..ft ç berla J: . . • ,, 
metle aevtnç duyarım. <Bravo aeaıerl al _ ıeçmlf bulunuyoruz. Sekllı on yıl enellne ~ em yn, ngılız ve 1'"ran- alındılı bır bak kattır. li akat bunla 
tıtıar>. · lhti~ Arla mOcade!e ıeıtnclye tadar Jlmıl, yirmi beş mııyon ten- az mıııetııemıe hedefi gösterirken töyle ilıttyatt f!!Ylerolduktannı bug11n btr 

T
. rf • f" • tali ancalı: bul&bllen bulday relı:oUeai, bu - demişti: Hedef, Hitlerizmin yok ediline. daha m1Mnış buhmmakla hususi bir hU 
ICI YIZIJ8 imiz Bon günlerde iç piyasada bazı lhtllı:lr ha: stm 35 - 40 milyon etrafındadır ki, lhtıya - aiıdiır. Çüakü bu, Avrupaya sulhü iade duyınenı* mümldln değildir. 

Artadqlanm relcetJert mtlnuebet.ıie aldıtımız tedbirler j cımızın fevtındedir. Toprak mahaullerl o - . . ,. . 
Bttyllk MecUdn tatil devrealnı strmeatnl den de bahaedeytm. ttç gfln enel netrettl- tıslnln ll1o " depolanndatl bulda7 mıt - ıçın yegane çaredir.> Bqv .. fünain aö2'leri aruında b 

talr1b eden aflarda htılı:Qmetınlztn, ttearet po l1m blr teblll Ue memlekette en u bir ~- tan bir bu9ulı: milyon lı:entaldlr. Köyltı ve ~a, 11. (A.A.) "- Bu sabahki Daily sa inşralılıa D)ıtiedebileceğün.iz 
lltu:uı Te bunun tatbllı:atı tı11erlnde ehemmi nelik ihtiyaçtan fazla iqe men.ddı bulundu ıtcoar elinde de bunun en u lkl mlal1 bir Mail ga7.ebesinde Görmfin nu.tkundan ciimleler de fUDlardır: 
Jetli laa11yet olmuıtur .Harici tıcaretlmlze 1e tunu, zaruri maddelerin hemen klffe.mıln .not olmut oldutunu tahmin ediyoruz. balıseden Ward Price, diyor ltt: . " 
ni lattlı:ametler Terllmesi '91tllnde baf}ıyan bu J"& ihracı men veya llaaDla tlbi tutuıdulu- Plrlnç Harbi Umumiden evvel hemen ta - cGöringin nultru, gerek bazı Alınan • ... Bız. ~kil harbin haricin 
faaliyete Anııpada harbin bqlama.sını mtl- nu, lhtllı:lra teşebbtlıll eclecelı:ler hattında mamen bir ithal maddesi ldl Bugfln plrtn- · ast maıhfı llerind k A1man O halde, memleketimize bulapcalt in 
teakıb, bir taraftan daha fazla tunet ve - htllı:Qmetln en fldcleW bir surette takibata el de lhtl.)'acımıza yeter dere~e yetııtır - ery. e e, gere _ .mil. §l1llar' ptermeme.sini temenni 
rDiril:en, diler taraftan dahlll flatlarımımı ~ etranıca eflı:ln umuml)'eye izah melı:teylz 'Ye daha fazlasım yettftlrecelı: va- ~tı anamda, demokrasıye karşı umı~s ruz ... • 
makul hadlerde tutulabllmesl, iç pazarlann eylemlftlm. lılulcle heJ>lmllin tahldl oldulu slyette)'lz. br harbe .atıl.ınaktan korkulduğunu g&- ıc So t l ih 
1-relı:etAt ıeçlrtlmeal meftulan aüratle ele muz TUtuabn teterrttrflne tırat " lmlı:ln Şeter, enelce mtınhulran tartçten teda- teriyor. c... OIDfWllUZ ~ tt adile 
elınmlf, nueı.u:uertmlztn tıymetlend1rllm•- Terilml)'ecelLtlr. cBraw aealeri, altıf}ar». rlt edlllyordu. Bugün bunu memleket için- Had> nmanmda ilk mühim nutku nallebatmıız dostanedir ve doataııe 
il w. lı:redllenmeslle mewuI teşelı:kflllere ye- fimdlden idari ft tanunl bfltfln tedbirlere de Te ihtiyacımızın ybde 1etmlş beti dere - Hitlerin deıwı de Gö . .. l ı. caktır .. ·• 
n1 n.zlfeler verllmif, bankalardan mndu - müracaat edilmiş olınalı:la beraber, bu hu- cealnde yapmaktayız. a~ nngın soy enut o_ t ... Hattından emm olan 
atm oeldlmell tefebbtlak mUll banlrala - euatatl menuatmuzm ilı:mal Te talı:Tt)'ll! Dlter, bittin gıda Tt tqe maddeleri de ay- ması §il~ uyı~. Acaba. A1m,an ı,'ll. hakka w kunıete da an 
rımuıan Te Melllı:ez Bantaaının mlfterek me lkım Pldllt neUceatne de vardılr. Bu mak- nı lMlfaf Te teaytıdtı R6rmekteylz, P'ındık, lkO:metinin mahıyetinde, Hitlerln yübek ~ " polltlkuaı!liJ 
alal lle tlm<U1e tadar sarsıntısız bir şetn- adlA iti lı:anun Jlythuı buıtınıerde JilUelı: turu Oztlm, incir ve emaaıı gtbt bugtln eau otorite.al ale)'lıiııe, 8'zli bir dejitıme mi fUUl'lt. ft teyUlnızla yurumekte 
de tdare edtlmlf oldulu clbl, aon ırttnıerde iç huzurunua takdim olunacaktır. itibarile ııırao etttllmlz mahaullerlmlz1n de Wıkua geldi? edecı4tir ... • 
PIJuada aöı1llen bul ibtllı:lr harelı:etlerlnl, Zirai istihsalltın tezyidi oot keltf ve ~ taloril1 gıda maddeleri Dijlr t...rt.m Bitlerin ceplıeye ıtt- Görillıll,or ki memleketimizin 
daha llt adımda atamete utratacat tertibat oldutunu unutmamak lbmıdır. mit oJımuı. birçok '>afka esulı aebebJer iç~ dünden bugüne del• 
ve lhlan.ta da llrlfllmlf bulunmaktadır. Jlarld duruma nuan.n, llral lattblall • balrmwldan da ft1d19t mllaft Te e - • de izah ecrıebUir Alman da ı.__ hiçbir feY yoktur, vekayi' inkı ,, 
<Brno wlert). tefv1k Tt talı:TtJt eJlemet batlıca metaaie- mtndir. lla1ftll mllrtan ,ıldan Jl)a artmat- m.1 • ya aa:n. ın ap_nı 
lılftaaade bayurulurm bu itlerin her blrl mm olacaktır Bitin rumt teflı:llltmıız bu tadır. Bu artq 929 a nllbetle Jlılde ~tı flkhklar çıbraa. Führer, Ol'dunun orta. ldlıı ile ta1db et:rnM, umumi bir 

lıattında tıaaca maıım.tta bulunmak 11 - mabadı '8miıı edecek telı:llde tahrllt edil _ buJmalı:tadır. PamıJlı: n ytlntımtlz memleket nnda bnd:iılini daha zıyade emniyette liyueti ,aıtmek ve inkişaflara t6re 
tertm. mJf bulunmaktadır. Zira! lltllw,Hn lnt1fa _ 1btl7acının oe>k fevtındedlr. Bu itibarla Ji- mi hisaeclecek?ı. almak; ötedıenberi bir düstur olarak 

Yeni ticaret anlasmılarımız fUıa JUl1&CÜ blr tedbir olmak tlııere, llra! J1m 'Ye lfybn maddeleri tlserlnde hlo bir en- Polonya tfwen muharebeleriae bul ve tatbik olunan ana aifuetlmM 
•- bedi r.ızıeı.tnd• ahiren J&PJDJI oldatumus dlteY• mahal 701ı:tur. Bul pta ..., iptidai h l esas unsuru olmakta d edi 
~ flatlarmmla d1lnya ftatlan aruındatl temıllltı da lltreJJemek J&amdır, maddelerlnln ibracı hunsunda IOD za - . •ztt anıyor . evam yor. 

mtvaıeneslzllk )'tlztlnden merkezi Avrupa zıru.t Banhmnın sini kredi ft •tıf manlarda yapılan talr:yldat, ıwııret icabı de- ı:-. 11 (A.A.) - Epo01ııe pzetesf. Hükihnetln bu berrak lahatmı 
6nleUert lı&Tlclnd4' tala.n ~eteıtııere tooperatlflerine Jtllde 7 buout falzle aç _ tn. ıbt\yat tedbirleridir. bu&ünkü. batYazııımıb diyor ti: yan her Ttrk, milli menfaatlerinl:D 
JaPtıtımıs ihracatı~ lfln ııenelerde arzet- malı:t.a oldutu bsa n.dell tredllerden lltlh- AJn1 mtlllhaa De latlhlall etaDtmemet, Hali>, uzun bir haTb olacaktır. Eter mt aurette baaanılıarak mubıfa_,. 
tW mtlfttllltı bert.ant etmek lçtn bam btı- lale taall6k eden ,. tatrfben 11 mllJOD Jl- blllldl arttırmak için lcab eden btltln ted- iman bekımnıdan lktısad pmak . flldılma tnMNlıcaktu Çünldl hll'bl 
,. dnletlerle ticaret anJapııaJarımm lh - ,.,. baUI olan mırnnın Weri Jbde uı birleri de almak )'olUDda)'lS. --'"" '---L..ı.... ya ~ b' -A..1-· L_,_:_ 
ncatmma lmtln Yerecek bir tekilde tan _ ;,va- u.nnn uzun oimuıru kabul etm~ ce lr ıuuutUU ua.tUU ve tıedblrt 
.ıme saJNt ede111ı:en, aramuıc1a anlqma :'d:r:.4:11::,:1·a::°~~a1:.ı8:h ; Askeri manevralar mız Jaı1mchr. ve buna tn•ıaı bir c1evıet1n, en 
mncud olan Te omıı)'an memlelı:etıerle ti - wıqe tadar ytlbelen orta ftde11 tredller _ ArJradqlar, cAknanya, baa harbi fimdiden kay. dtiırOdl McliR'ler lmrpsınd.t dahi se 
careUmlzl mlaytqtıracat Acll tedbirlere de le, n.deleri 1 •neden ful& olan usun .,, _ Tatll ctemıslnin en göse p.rpan mtlhlm n betmqtir. Alimanya. muzaffer olmak k IDnMtln bybetmeyip en ı..ıt>etıırı 
tneut1l .,ıem1t bulunmalı:tayıs. l"Nnmlar- dell kreclllerin faizleri de ytlzde a buçulı:tan .mıtdlrlc1 hldJwl, Ttlrk orduunan, bu çin hu tma tıaırb üzerine bütün ümidıle-
.. yapılan ticaret anlatmuı. tnanız talrU 1thıde e 7a t.em1l edllmlf bulunmattadlr. Bu ı1ene Tralı:Jt, Jİııntabaında yaptıtı bflyilk rini !s:urayor ve bu kısa harble . . (Devama U fftd •JlfadaJ 
llltes1ne lı:redl anlqmuında menuu bab- mabet )'bele IO a tın bir ucusluna de _ mannralardır. cBraw aesıerı, allı:ıflar.• Re- . . bızı he. ingD. 
ICllan uııabdud mallardan batta büttın lh - mettir )'a lıllcibnhunmıus MUU (lefbnlzln de teref Ter- men da.ima teiıdid ediyordu. Oyı. bir b. ı. a bl 
raç mallarımızın ithal edilmesi, Kanada n Al~ bu tedbirle bir w.ttan 1roopera _ dlll bu mane'f'l'alar, Ttlrt milletinin halı:llı:a- • harb ki. Aımanyanın buna fimlek ,ı-
llJmla olan Ucaretlmlzln lnkl .. fına enseı tlflerln himaye edllJneslne, diler taraftan ten gölailntl tabartacat bir intizam Te mu- bi karadan ve hawıdan hl1ıaması ile bjz. Y8 Bel~f k 
teıtu eY1l1en bazı tararların aıdınlmul s1rram, lfletmenııı c1em1rbafını tet1ı:11 eyllyen nua1ı:11etıe cereyan etmll " Ttırt tuman- 1win aeferberlllimis akım bıratıJ.acat, T & 
bu meyanda sllı:rolunablllr. ftlltalarla teçhbılne w Ziraat Velı:lJetlnln da heyetlnln oldulu tadar Ttlrlı: erlerlnln tahfidratımız .imkansız b ' hal ...... _,____ Brübeı1, 11 (A..A.) D 

Bu aureq, bathca lhrao maddelertmlzln llnl lltlhlal pqramının tahaktut etti _ de ne ulmde Te ne lı:udrett.e oldutunu va - ır e ., .. ~ . . - • N. B.: 
drthntl t.e1bD edlldilt llb1 aanaytlmlztn mllh rUmealne daha falla lmkln vertlm1t oılmalı:- ıahan ı&Mnnlttlr. dlravo .ealeri, flddetu ~.~~yet daha Ç8ıl'pl§!Dadan evvel diz terenın abh*ayı bita't'at devletlere 
taç bulundutu buı ham maddelerin ithal tadır. zırat lı:redlde falzlerln 1ndlrUm8ll &e- ,. ıtlretll allafW'.• Bunu, husurunuda mı- üstü 9Dlterek boyun etmemi& m'!imkh tepnD etmek teşebbüsü, Belçikada 
lmtlnlan da temin edllm" olmaktadır. flbbtMtl Janında, açılan kredilerin kolaJ barla Tt emniJeUe "6ylemelı:le bir ftlife ifa künacaktı. Halbuki. böyle bir feY olma. enditeleır uyandıl'inlftır. 

Harici mtlbadelltta temayill e71edlltmlz ltlemulni ,. bllbaua formallteslnln u bir ettlllme tanllm. cf)lddetl1 altı4lar•. m11 ve umımıııf 1eferberl"j. . Bu meseleden 
tataa muamelelerini lntlzam altına almat, mekanizmaya tAıb1 tutulmMını- ..., tart Kea, bu arada ıene Tllrlı: azmi Ue n ell şem bir 8 tte tamamı ı muz muhte- . . bahseden I~ 
lt.lıalltımm mflştftllta maruz kılan prim toydut. ile J&Pdatı demlr)'Ollarmumn bir merha - Uıre • anmıftır.> gique pRte8i dıyor ti: 
:rltsfılmelertne mlnl olmalı: " bunlan iç 'ncarl baratınma ald tedbirleri aneder- Jeline daha pldlk. Şimendifer Bmıruma Sabah ~el~ ayni zamanda Polon. cBitaraf devletler ınuharib 
ft d1f plyaa lcablanna g6re a7arlam~lı: ıa- ten buılı:alardan mndua'1n oelı:llme hare- Tardı. <llddeW allı:ıflu>. ya cephesının vazıyetini de tetkik et. IS'best ticlret yapmak h tar 
,.Ue flç btlytılc mWl bankamızın lftlralı:lle, tetl hakkında d& blıbç Ullme Qlemelı: Azli~ me4tte ve ekseriyetle vaziyetin bu aldruu 
tunetını Tllrlı: parası lı:ı)'Jnetlni koruma ta Saterlm. Buıtnfln en mtllılm muelelertnden ille hede ümidsiz bir halde bul ~.c::!: Latıaye !Dllkawlenamesi, bitaraf d 
nanunctan alan blr t.aba llmlted flrltetı • btlllıll&ten blQwetmlf bulunuyorum B~k müf8}ıede ı . uıu:na~ lerin had» mabemesi ihracat 
turuım°'tur. Dlrettlflerinl, 'ncaret Te Ma- B!nkalar~akı mevduat MecJlsln ite bqlaması bbe hem lcu~ hem Fr ey emektedır transitini menet.mete ın ...:ı.nı ve 
li1• Velı:lletıerlle, Merlı:es Bantammn mO- emnı,.t Ttl'dl ansız gazetelerinin, Polon.ya cephe. dtivmı ...nı ec 
messlllertnden mtıt.etetlı:ll blr tomls)'ondan B!!' lı:ılım ntandaşlar bu ayın batında Bts o tanutte)'lz ti buıtınkl dtlnra ba- al baldkmdıaıki mütalealan fU suretle hil surette kaydeyl 
almak auretııe lfllyen bu t.e,etttıı, pek 1ı:ıaa mevıtuatıannı geri almak için banlı:alara dtrelerinden Türk ntanını '":E mllle _ lla edilebi!Jr: • dir. 1907 Lahaye .mukavelenameaı 
lılr zamanda ıerek tam Primlerini tan - mlracaate bqladıJar. Mevduatın oetUmc tini ancat a1zln Llabetll tarar toru - cPoaya hattı, yenid kurul bince, Belçika. ekonorn.ik nfaa 
llm. ıerek batıbot bir halde cereyan eden Te hareketi '*n hafta f&J'&Dl ihmal otmıya - yacalı:tır. c41dcletll .,. ailrelı:ll > bidir Bazılıan kork en uyor lf. temin etmek halcıkını h . me 
oot defa apetfllltlf bir mahlJet alan hare- calı: bir vtla'atte iken, tlt; d6rt ltlndenberi eT • • nm tukları &ibi bu bi+•-"·.,..-· dürü aizdlr. 
tetıere m&ni olmalı: bakımından deterıı me- Ttll durgunlqm ... m1ltel.lı:Jben tnattufa Romanyada vaz·ıyel cephede nizamsız, intizamsız bfr ricat -----.." • .- n surette mnh., .. 
lalde bulunmuı. prim aevlyelerinde mtıhlm ,atm bir manzara ~ktıe bulunmıq- ,mtur. Polonyalılar, toplanıyorlar. Po. mesi ~ tezad tepi! etmıyen 
IQllacalı: temlllt teminine munffak ol - tur. myal!lar, c~ muharebelerine b kabulune mecbuır değildir 
daln gtbt, ihracat ve tthallt tacirlerimize de Vatandqlann bantaıarmmıdatl metdu - ~ 11 (A.A.) - Havaa: R&man. lıyorlar.ı. Af. ---·····················:: ••••• ,--..ıı 
ltlmad verebilecek emin bir muned olmalı: atları halı:lı:lncla endl,feJe dGılmelert lçln ya, biıtarafl!ğını illn etmtftir. Bu bita- -- BiR KAYIP 
ttlbartıe. her ıaratta memnuniyet u ctır hlçbır ciddi aebeb 70ktur. Banta1aruDJs tim NM. istikbal hakkmd SaraçoMıl b 
llllftar. BflJflt ehemmıyet verdi1tmi yan - diye tadar muht.ellt TtllJelerte btıDJt)erlnin a hemanıt bir 11 unun ugUn Mim Şefin biradıe:r1 . 
telelerden birt de zirai mahsulleriW:. me - aatıambtmı lab&t ettatert adi, hlJm de m,ch lıtiYa etımdkslzin bugankil vazi. Parti Grupu d • ka Mi . en Hasan 
atlannı hatıtı pivaaa tcabları bswrt ~ ~~ btıtt\n taıebıert lrarfılıyabtıeoet bil' durum yeti muh.r.ım ettirmektedir. Romanya, n il IZ&hat ymv deai Bayan Naciye milptell 
lmlllertn tealri altında kalarak dflı~elc~n dadırlar. VMlell mevduatın dahi Sadellne ayni umanda. seferberlik tedbirleri de Yermesi bekleniyor duğu h~h1r~ §ifayab olamıyarak 
torumalı: ve bu ı.uretle bunlann deler flat- devam oıunmuı bunun en yeni,. barls de- almlftr. Balım Romanyada bir mil on Anbr 11 (H bıcıktaki kÖfkünde diin vefat e 
larla aatıtııu temin eylemektedir llllnl tetlı:ll eder. IHlh Y a, usus!) - Parti Orupa. Cenaml bucüıı 12 de F tfh · 

Knrıpsr-•ifr.Tık faoııı·· 1· BUtOmetınts, mnduatm oetDme ım.teu idil ~. Hudud mın.tabsın. nan yenn yapacatı toplantıda Hariciye taJdırımıak Mleai ınak~ 
• ' IJ8 1 JrartWnda, taıeb ecmentn herhalde ilde o - dll1 bc:hnm' ve oocukJar tahliye edil- Vekili Şflrıil 8-acottwıwı a-ı.. ~ 'D.a. __ , 

Bu tı-ctefe yalı:latmat ioln bir taraftan ih- lanmuını en dolra b1r J01 olarat bbal e&- meH..lw mesi -""•---u._ ~at ver-~· .. ~ direr, keder 
~. ailesnw tıaiyelerimtzi mnanz. 



4 Sayfa 

Karaköy köprüsünün 
yeri değiştirilecek 

80N POSTA 

1 Yahudi multecilerini 
hamil vapur tekrar 
limanımıza galdi 

Münakalahn durmaması için faaliyet geceleri olacak Bir hafta kadar evvel limanımızdan 
tramit o1arak Karadenize geçen ve Al-

ve köprü hergün on santim çekilecek numyadan aynıan 380 Yahudiyi hAmil 

Eylfil 12 

Ceketinden kopan ~ir parça, bir h1rsızın 
2. 5 yıl sonra yakalanmasma sebeb oldu 
Bir bekçi evvelce kaçırdıiı hırsızın e19isesinin elinde 

kalan parçasile suçluyu tekrar yakaladı 
Patri d.. -ır.ı d t ya vapuru. un 0 6 e en sonra saa Bi bek . . 'b tedb' . ild b k · · ı · d ·· v 

Karaköy köprüsünün :L~r işleri inki. :alllınıaca'ktır. Sabaha karşı seyrüseier baş. 13,30 da limanımıza dönmüştür. r çını~ g~n ın uçu ~en~ e uç amele agırcezaya veril. 
pf ettiği esnada Halice doğru çekilece • ladığı esnada nakil vasıtalan, tramvay p . . sene sonra bır sırkat vak'asının orta- m1şlerdir. ı 
a.:..; ..;....,f;.tr.ı M.. _ •• 

1 
atriya vapurunun Karadenı2ie Zon. ya ç km 1 k 1 S 1 ~ w ~u ............ ya

6 
•• ane onune a ınaca • araba'ları muvaldal.t ray ve yol üzenn- ..... .nfri..ıı- 1. dan k"" _ lm k _ ı asına ve suç usunun ya a an- uç ularm duruşmalarına diln ba~-

a-.. -~ B 
1 

d ' k- .. .. t 6 .....,.,.a:A unanın omur a a uzere beb lm tu D" dli 1 ~ yazmışt.m. e e ıye, oprunun ıre den ıg~ileoekıür. Berediye Fen şleri 'tt"ğ' 1 lm t masına se o UŞ r. un a yeye amlarak, i-ki Hi.Eeyinler sorgularında: 
. . . . . ~-·k . gı ı ı an aşı ış ır. . t"ı. 1 ed b ... 1 hAd· . .tllırzd.a d~tırebı?.eceğını te~ı ettır • Yo"Jalar ve Köprüler Şubes! Müdürlüğü .. . . .. .. .. ın I'l\a en u on3ına a ıserun ma- - Yıkılan keresteleri biz iki buçuk 

miştir. Tetkikat ~ticesinde mütehassıs. bu işi başarabilcelf için, hariçten müte. dü ~~puğü.run ~varısı Gedumrkukler lBalşmrclu. hiyeti şudur: metrelik bir kereste yığınının üstüne 
1ann Belediyeye vermiş oldukları rapora · · · r u ne muracaıa.t ere yo cu a a Bundan iki buçuk sene evvel Gül 

'

öre faaE.~ gece?eri yapılacaktır. Her ha~ getirttlmi-,eoekti~. yiyecek kalmamış olduğu cihetle, erzak hane parkı dahilindeki gaz•nodan muh istif etmiştik. Herhalde alt kısmı iyt 
' Kopr.ü du'ballannın mıadı dolduğu hal -"-ak · · - d · t · ı· - istif olunmamış, üsttekiler bu şekilde eeoe wnuml seyrüsefer durduğu esnada . . . . . . .. • 11.J!lu ıçın rnusaa e ıs emış ır. telif tarihlerde tekerrür eden sirkatler 

de !henüz değiştinhnedığını. bu yuzden G" '"kl B .. d~ 1 .. ğü" "h . çökmüşlerdir, demişlerdir. 
9Rhşmağa bBflanacak, köprü on santim .. .. " . .. umru er aşmu ur u , ı racı me- olmuş. gazınodan büyük miktarda bi-
~. K&prünün her iki başına köpnınuın tedrıc4:'1 ç~kmekte olduğunu nediml'iyen eşyadan maad:ı istenilen erı. ra bardağı vesaire çalınmıştır. Bir gün Suçlulardan Sefer ise, keresteleri i! .. 
?inçler lk.onaoak, köprü açılacak, dubal-a- yazmıştık. Belediyenın bu hususta yap- zakı alımalarında hiçbir mahzur bulun- park bekçisi gazinonun duvarında bir tif edenler arasında esasen kendisinin 
n bağhyan zincirler çözülecek, çim:ılar mış olliuğu tetııti!k:lere göre tedrici çökme mad1ğını vapur kaptanına bil.dirmiş, şeh- adam görerek, atlayıp kaçmasına mey bulunmadığını ileri süıımüştür. 
bırakda.caıktzr. Tamamen muaUakta 'ka.. keyfiyeti tehlike?i değildir. Çok bati vu. rimfz<de bulunan Musevi cemaati de!ale. dan veımeden yakalamıştır. Hırsızla Muhakeme, şahidlerin celbi iQin, 

/;lan dubm bu esnada !ki baştaki vinçjer 'ku.bulan bu çö"'knwır~ karşı. 'köpxiinün tne. ekmeksiz kaT:mış olan Musevilere bekçi arasında bir mücadele olmuş, talik edilmiştir. 
vasıtesflıe bi:r miktıar çekilecektir. Yer mukavemeti fruıilamr. Köprü yerini de. elcrndk, üzüm, incir vesaire temin edil. hırsız neticede firar etmeğe muvaffak lmrafı cezaevi mubaSİbİnİR 
de~irme işi bitince tramvay amelesi ~wti esnada dubalar yenilenecek, miştiT. Peynix, ve 1:eytin de istenilmiş olmuşsa da, yakasından kopan bir ku-
:faMyete geçiıi!eoe'k, tramvay ray]an esfki duhırlar tamir edildikten sonra baş- ise de, bunlar ih.rac~ :me~u. eşya arasın- maş parçası bekçinin elinde kalmış - zimmeti teshil edildi 
deW $'.llKilleOOk, köprünün ayaklarına 1ta tarafta kı.ıJilanıJaeaktır. da olduğundan, ~nlmemıştır. hr. İmralı Cezaevi muhasibi Hasanll'lt 

Patriya vapuru akşam üz~ri Akdenize Park bekçisi bir gün suçluyu yakala müfettişlerce yapılan tetkikat sırasın. 

Gilmrilklerde: MDteferrlk: hareket etmi§tir. rnak ümidiJ.e, bu parçayı atmamıştır. da 235 lira zimmeti görülmüş ve hak,o •k• Bekçi, evvelki gün sokaıkta yakası ay :kında tahkikata başlanmıştır. 
Almenyaclan aiiJnriikiere gelen mal- Kömür tahmil "Ye tahliye amelesi 1 1 tramvay çarpıştı, ni şekilde yırtılmış bir adama rasla - ••••••••••• .. ·········-··········- ···--

ların ithaline müsaade edildi aranıyor • • mış, iyice teşhis edememekle beraber r ,, 

31 Ağustosta müd<ieti hitam bulan Limandski kömür amelesinden bir ıkı yo~cu yaralan 1 polise_mür~caatle, bu şahsı yakalatmı~- Ankara borsası 
'TDrk - Alınan ımliapası mucibince, kısmırun işlerini bırakması y-lzünden . . . ı· t~r. Filhakıoka yaka parçası tatbik edı- -···-
mem'fekete gelmiş ol\tp gümrüklerde kal. yazmıştık. Liman İfl~tmesi, bu vaziyette Ş~li • ı:-eyaz.ı_d hattına ış.ıyen Ferha. lınce, tıoat~ elbisedeki yırtı!t parça. Açdq _ 1ta11an1' ıaattan 11- 9. 939 
1D1f olan bir bnm malların ithaline mü. kömür taıhmil tahliye işinm aksadığını dın ıdıaıresi.ndeki 2?1. numamlı tramvay ya uydui?u e-örülınüştür. 
_.edilmemişti. Bununla beraber ali- bir nihayet Vel'mdk üz.ere yeni işçi ara- arabasına, .~ontı Jstasyon.und~~ h?r~- İsmi İbrahim olan suçlunun sabıka .._ ____ ç __ E_K..,,_.L_E_B ___ ___ 
lmda.dm' "tüccarllarm Merkez Bankasına mağa başlamıştır. ~t edeceği bır sırada vatman Huseyının 1ılardan da olduğu tesbit edilince, doğ Açıllı Kapanıt 
yaıpımş olduadıan müracaat üzerine, Mer. Bu ıruıiksadla dOn hamallar cemiyeti. kullandığı 151 sayılı Şişli • Tünel araba. ruca.. adliyeye sevkedilmi~tir. Lcmdn Ci.2' rı.u 
bz Balıkamun deliletile Gümrük ve İn. ne müracaat olunmuş, iş aramak üzere ~ ar~dan .. ge?el'(jk hıma ~arpmışt~ •. Bu Dun, Sultanahmed 1 inci sulh ceza NtT - Yorı.. .- ·-
billarla.r Vektleti tarafından bu şekilde İstazl'bula gcl.miş olanlardan bir kısmının şıdd€tl·ı ~me netıcesmde her 1~1 a- mahkemesinde sorguya çekilen İbra Part8 Te:ı edilmvı:i,tir. 
bedel'reri benk.aya evvelce yatırılmış olan Limaın İşlıetmesiııe gönderild'Y• takd" d ~banın on ve arka kısımlan ehemrn.ıyet. him, suçunu ittraf ederek: ~1!ı'.:. .-.-
ma1!arm sa!ıi'bleri tarafından ithaline kendiltı.rine İf verileceği :lenmi~~ire 11 surette hasara uğradığı gibi. Şişli tram. - Evet, ben 2,5 sene evvel hu ga • m .. t.eradnl 
milsa&cle edrldiği dü.n gümrüklere tebliğ Hanıal!laır cemiyeti, bugün Liman tııe~ vayında bul~ yolcularda~ Yusuf bur- zinodan 50 kadar bardak çalmıştım, de IJerlln 

.-
THcil edilmemiıtir. 

edf'"'i"'tir. rnesine bir kısmı 1-i g·· d ktir nundan, Hayrıye adında bır kadın da, mistir. RrUUel 
w.u•-ı rr on erece .. .. d 1a • yuzun en yara nmı.ştardır. HAk• ~Una 
Dünden itibaren malların ithaline da- Galata yolcu aalonu Birincikinunda . . a mı. maznunun tevkifin~ karar c:otya 

ır olan muamelAta ~lanmıştır. açılacak dırıYara11ıar Şışlı çocuk hastanesine kal. vermiştir. !»r .. 
G la lmışlardır. Kazamn ne suretle vuku.. O 1 k b b" Mııdrtd 

Beyanna~eleri. Gümrükler Başm~dür. ~ .ta ~l'cu aal.orıunun dahili tezyi. bulduğu zabıtaca tahkik edılmektedir. ç ame e azaya se e ıyet VartoTS 

tlljmıe ~erilmemış ve Merkez Bankasına natı ıçın Lımanlar Umum Müdürlüğü ta- vermek SUÇİl9 muhakeme ed"ıld. 'ludapeıte 
l>edıemerı :,tltmbnamış olduğu halde, ra.fıcdan bir dekorasyon müsabakası a. I ~titret 
l(imMd~e gıehniş olan Alman mallan- çılınasına. karar verilmiştir. Boyah salam yapan bir adam Bir müddet levvel Kere._~lerde 1tlcrad 

nm itfıaline dair Ankaradan henüz bir A Bu müsabakaya birçok Türle san'at. adliyeye verildi Parsihin deposunda yığılı olan keres - "'okohaın& 
emir ~lmemiştir. lrirlan ifti.ra:k edeceklerdir. Liman f 11- B 1,:ı,..,, ... n d bo 1, 1 1__ • teler yıkılamk, yığının altında .kalan tokholnı 

.- .-
Tc~U edilmemittfF. 

letmesi .. m~ :s a .-...,a~rıın a yauı 6auuı.ı ımal z ki . 'nd bi k f . . ~..-11. , '"6er tarafhln salonun tefrişatı tt".. an1 1 n· . . . . . . :.e '1SJnl e r QOCU ecı şekilde 1-------..;:._ _____ __. 
için icab eden lumrlıklara geçmiştiT Sa e dlı"gı aşı~ kım~~-'--~smınde bın, ölmüş, Yaşar isminde bir çocuk da, ya. 1 S T t K R AZLA B 
lonun tefrişatı için 

60 
b" liral k h. · a ıyeye ven ere , ıld.ıuu..uda takiba - ralanmıştı. 1-------.--------11 

1
........ ın ı ta aı.sat ta geçilmiştir. y 1 Ac;ılıı K 

ayn. -·u.w olduğundan, salonun en iyı" bir apı an fenni tetkikat sonunda ke- "..ı•
11

• 
Deniz lşl~rl: 

ltalyan wapurlannm limaımmza 
releceği bildiriliyor 

eki1de t 1 · T11rk bOrcu I peıın 19 19 
ş ve noksamız olarak tefrit edile. Ticaret l"-leri: res e enn muntazam istif edilmemesi. • • .n • 

ltal1yaın vapurlannın limanlanmıza se
fere başhyacalt}an hakkında çıkmış olan 
babeır teeyyüd etmiştir. 

ceği anlaŞ1lmaktadır. "' nin kazaya sebebiyet verdiği tesbit e- • • ı n.cıeıı 
Salonda, yoku1arın istirahatlerini t~ dilmiş ve hAdisenin mes'ulü olra,k Hü 

min edeceık .her tarın konfor buluna~k, Gıda maddelerinde ucuzluk başladı. seyin Kızılay, Sefer ve diğer Hüseyin .,.. .. .._ ___________ _..~~ 
po1is, güm.rilk, 'telefon. posta vesai Gıda maddelerinde vukubulan yük- -=======....,.,-======ıı:========cıa::=======-==-====--====-

ltaJyaın bandırah Ca.po Arma vapunı. 
Dm yarın itima:nımıza geleceği telgrafla 

bura&dd acentaya bildirilmiştir. 

İ9l.m\! mütee!lob, İtalyan şileplerinden 
bir bçm.ın da gereceğı temin edilmek. 
tedir. 

Scotsburg Ameıikan band1raJ.ı bir va. 
Jnnılll da .bugünler~ limanımıza aelece. 
li ö~ilnü:ştir. 
rt.zı limanlara yeniden vapur seferleri 

başlıyor 

• re reL li 1 . ~ 
mı daireler için bker oda tahsis oluna. ae ş er ımnege ve normal seviyelerini 
caktır. bulmağa başlamıştır. Bunda halkın 

Sa1oın. Birinciklnun ayı içerisinde me- mubayaatının durnnı.ş olmasile beraber 
rasiın)e açılacaktıır. mal mevrudatının fazla oluşunun da 

Beynelmilel hava seferleri zaldı tesirleri vardır. 
Yeşi]köy hava lstuyonunda y:ni jhdas Aakadada.r önümü:ıtı'eki . haftalar 

edr1miı olan -~~ 1 ... -· . d _ zufında bazı gıda rnaddelennde ev • 6........ ...... U4t"esın e son gun.. lki f" 1 lerde faaliyet bir hayli azalınışt w ıat ara nazaran bir tenezzüle in-
Avnıpadıa vaziyetin çok vahi::· bir fe- tizar etmek lazım geldiğini söylemek. 

kil alınası dola-...A.. hav 1 hı" tedirler. J>OUtC 8 yo CU r;U yaw 
pan?aırm çok azalrruf olmasının bu faali.. Cam fiatlan yiibelti.Jdi , 
~ a.ııahn.asmda biıl:hassa müessir ol. Piyasa flie trıla bir surette al!kadar o-
duğu aıı1ıaşılmıftır. hmların bildtrdifine göre cam ffatlann.. 

Alman Uifthımza kumpanyası hava daıki yillaletif y(lıxle üç yüzü bulmllfhır. 

Resmi Dairelerin nazarı dikkatine 
Kiğıd ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradığımız müşküllt dolayı • 

sile kAğıdlanmızı idareli kulla-nmak mecburiyetinde kaldık. Hacimlerlmizi kil· 
çültmek ve yazılan daha ufak puntolarla dizmek gibi tedbirlere blfVUrduk. 
Bu cfunleden olarak timdiye kadar 10 puna> üzerinden dizilmekte olan Hin .. 
lan 15/9/939 tarihinden ltibarm 8 punto ile dimıeye karar verdik. 

Hurufatın küçülmesınden dolayı ilAnlar hiçbir eksikliğe maruz kalmıyacak 
yalnız ifgal edeceği yer ve hacım kısalınlf olacaktır. 10 punto ile 8 punto a. 
rasındaıki nisbeti mutıa!aza için ilanların beher santiminden şimdiye kadar . 
tatbik edilmekte olan tarifeden yalnız on kuruş fazla ücret alınacaktır. 

Netice itibarile bir illnın 10 punto i12lerinden dizilme.sile alınacak nctl!t; ayn! . 
fllnın 8 punto ile dirilmesinden alınacak ücretin ayni olacaktır. EllmJzde ol • 
mıyan sebeblerden dolayı vaki bu değişikliğin mazur görmelerini rica ~eriz. 

Aırrupada ha:rbin başlaması dolayı.sile 
bil' kısım hatlvımııda vapur seferlerinL"l 
laalhr.ıldığı mal'fundur. Bu defa hükUme.. 

.tin venniş o'lkluku yeni bir kararla, gün
lerden.beri yapılmıyan İmroz, Ayvalık 

seferlerini dıu:rdunnUŞ'tur. Şimdiki halde Bundan başka eJ.le-inde mühim .stok.. 
ya:lnız Rumen tayyanleri B5k.reş _ İstan. br bulundur811 firmalar bu stoklan ıak- -----==--------------...:.....:.._:_============:... 
~~:~:.:.muntazam bir ıe- =·ve e'ber slpari§leri karplama. .,... Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine 

\'e hmi.r seferleri yakında başl}yacaktır. 
Denlzyollan İdaresi, bu hususta icab e. 
chı hezırlıJcah geçmiştir. 

Merııbı ve- Antalya seferlerinin yapıl. 
mım bugün için mevzuu.bahs değildir. 

Şehir işleri: 

Daimi serginin projeei hazırlanıyor 
Taiksimde luşlalıann yerinde yapılaca:.: 

. lhracatc;:ı1ara ihraç işleri hakkında daimi sergi biınasıııtn uzunluğu yüz al~ 
malftmat verildi mış metıre olacaktır. Müteaddid kilçük 

salbnlarda ıresim, heykel, makine vesair 
Memleketim'izden ihracı evvelce mn daimi ae:rgtlıer bulundurulacak, umum! 

saade alınmağa rnUtevaklaf bulunan saron büyUk sanayi se.rgilerine tahsis il

maddeler iJıracatçrlan dün mıntaka d1lecaırtlr. Serginin Taksim bahçesi, 
61-- et müdürlügu·.. .. ++- b Har.biye tramvay yohı, Ayaspaşa cadde. 
·~r ne rnuracaau~ u • 1 . d ~n-ları _,__'-· •---. enn e -..-• umulA.tır. Belediye una:r 
hmarak i~a.cat. ışleri hakkında ma10. İşleri Müdürlöğü tarafından huırlanan 

istemışlerdir. av.anproje bir aya kadar tamamla.nmıt 
Müdürlük, muayyen formüller hak- okı.oakhr. 

bda alakadarlara izahat ve birer de Belarkayde hal YNJl)acak 

atbu nümune venniştıir. Balmitöy Beled!y81i. BakırklSyQna. 

™? ~~!:!.~asm kıfa&t işıerı ilzerı. Tftrk MaarH Cemiyeti Resmi Dan 
Ra,ıd Rıza • ErtuGrul Sadi Tak 

Tlyatroau 
Ba &'•• S.adiye f•yolda 

GAIB 
ARANIYOR 

'f0d9il 4 Pwde 
Yarı• 19ce Balarltly 

MiltiyedlcLı 

TAKSIM Sineması 
1~ EylQJ Cuma gtınO.ııden itibaren 
Yeni sinema ıezonuna baflıyor. 

Albn ae.u ABDOLVEHABIN 
oynadığı 

YAŞASIN AŞK 
Ttırlrçe sOZltı Arapça şarkılı ftlm 

işleri Bilrosundan 
Kağıd ve tabı malzemeainin darlığı dolayıslle 15 EylQlden itibaren 

114.nlı gazetelerden beber Uan için ancak ikişer tane verileceği gazete fda
rebanelerinden bildirilmiş olmakla alQkadarlnra arzolunur. 

DENIZAL Ti GEMiLERi NASIL BATIRIRLAR ? 
DENIZALTI GEMiLERi NASIL AVLANIRLAR? 

Bu heyecanlı meTmu, 6n0müzdeki Perıembe Akpmı 

iPEK SiNEMASINDA 

DERiZAL Ti AUCI 6ED1iSi 
BQyük qt, heyeoan ve maoera şaheserinde görecek ve alkışlayaodksınız. 

Piyasada ihracatçılar bnkan nisbe • ihd lbinuı yaptmma.la karar vermJftlr. 
""3e ihracat yapabilmek üzere büyük H.a.lin a.vanprojem İmar İfleri Madaı-10. 

hir faaliyet sarfetmektedirler. jü taratından hamknmaktadır. ._ ___________ _, 

.....__L__.. ....... L-~•~--------------------------------~----------------------~--------------~----------------__;_;_ ______ ~ ..... 

-
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12 Eylül 

C Alman gazetelerinde ~ikan :1 
- ;ık harb resimleri 

Almaa ım&Cilti kiat' 'F:ri Lela ............. 

-· ....... bnl'PI* ..,.. ... ....... 
......... ~'szhtJ -- ......... -.-

h- ··=Om .. ~ 

.....,: pr' -- •arı .... ......_.. 
..... ., ...... tualulılaa ,..., ......... 

............. etllma '* "' 

• 

.... .,.. .. lıellıllye ı·' 'u pmalı llAf 
baJl'llil plıN9ıhea ..... 

Vize höyüklerinde yeni 
hafriyat başladı 

Edime (Huau.ti) - Mllzeler umum 
müdürii muavini arkeolo~ Arif Müfid 

lzmitin en büyük ve 
güzel köyü: Derince 

Manselıin başkanblmda Şefik 0-lneşU ve D • 1 k ti ilk ·ı k uld "' 1 
Jkıınduı te Jakül ettiğini bil. ennce meme e n sı osunun ur ugu yer oması 

Sahidir A te • 'b rİl 'k d ... l • k• f k d' dirdiğim Trakya hafriyat heyeti Vızeye ıti a e ı tısa en surat e ın ışa etme te ır 
gıeJ:miştir. Heyet h6yülder mıntakasında 
bir tetkı"lt seyahati yaptıktan 10nra Vi • İzmit (Hususi) - Derince f zmıtin en ı Burada 130 İfÇi çalıpnaıktadır. Fahrdra 
zenin tak:rl>en ı kilometre cenubunda yakın bir köyüdür. Buraya köy dl?Dlek • dvanndıa Nafia Veklleti çok jilzel bir 
bulm8'1'1 15 metre Jilksekl~jinde v~ . . ~ 1 ten ziyade bir şehir pa~uı ~emek çok park yaptU11Uftır. 
metre kutrunda 0 bavalintn en buyuııt dalııa doğru olur. Çünkü, Derınee bu ha.. Fakat bu parktan nedense halk illifa. 
böyüjünü ve bu höyüğün yanındaki di. valtde merkezi bir rol oynar. Ve orta A.. de edememektedir. ~u gibi umumi yer. 
ğer küçük bir höyüğün kazılmasına ka • nadoluya ihracat buradan yapılır. 1.erden hal'ltın da istifade etmesi pyaaa 
rar vermiştir. Gümrük teıkilltı da villyete nazaran arzudur. 

4 
• • • 

_ . . dü b h daha vasi oldutundan ekonomik bakım • Traverst ıabcıka.sının ıatıhsal etU1i e. 
Bu karar uzerıne hafnyata n sa a dıan Derincenin oldukÇ3 m<ihim bir mev. lek:trikten ele Dennce 1-lifade edememek 

bafiarunıştır. k:ii vardu. tectir • 

Bu sabah hiç Qmid edilmedik bir za • Mevcud Silo buranın transit f aalive Bunun bilttln bubaya tepnil edilme. 
man ve yerde tepenin. en 'lst kısmı~da tini seneden seneye ıslah ve hıkışaf ettir: li mtftakllk ki çok liizunıludur. 
etrafı tat duvarla tahdıd olunmuş mus • kted" 0 . .n _ ... , k timiz İhmal edilmemeai fktıu eden bu..._, me ır. ennce •uOSU UM:uııe e • .-
tatil şe)dinde bir mezara rastlanmış ve de tesis edilen dolann en eskisıdtT. beldede bir belediye tefki•tına flddtl8 
bu mezann içinde enteresaa bara tesa. B"Ihass _ 1 . li•' d b . ihüyaç vardu. 

ı a goçmen enn re rn e u 11. h h · 
dfif edirmtştir. 1 ..... - k f d 1 :..--ı."'-"..,.; Bu 1t1retle em te rın ımar ve lhyea. 

uucu ço ay a ar gucuu&&U9 .... r. h .ıı. lht 
takım ıtın varaklardan maada _ . ne çalıptır ve em \K' iklr yaptılı ıi6J. 

Bir a .. k 1 1 Romanya goçmenlerınden l!O hane De. lenen esnaftan halk turtu'.ınuı ve kur 
toprak vazo, kandı.!er, cam ap sr, •• mt- rincede iskan edilmif, kendilerine ev yap. t 1m.ış ı • 
tan mamul bir kilit kolu, bir pmdan aya. tınlınış, ara'Zi verilmiştiT. arıt . o ur •. 

emir bir takım bar, ve bu meyanda . . . zmıtle ~rınce arasındalti Yol vıll • 
j1, d . tl inde bi" Travers fabnltuı da Derincenın it ve yetin çok yerinde bir allkaslle u!ah e • 
btr hançer, btr mızrak ucu,. ~ iktısad heyatında canlı bh' hareket kay. dilmiştir. 
süvari kabartmasını havı bır mı~er ya. nağı olmaktadır. . . . . 

d ~anda is• kulp:.ı bır Buradaki transıt merkezın1n İzmfte ._ 
taklığı ve mezann ı . - Demir il miih" a.ti 

_ ' • sO. 16 bü Mk bit' tunç vazo yo armızın en mı nıı yaç hnması rnevzuubahaolmaktadır. 
meduz başı '~ 5 

yu maddelerinden birini teşkil eden tra • Bu vaziyet De:-lncelileri bir haylı dil. 
bıdunmu.ştur. versi bu fabrika ımal etmekted:r. şündünnektedir. 

Tek.mi! bu Asar üah1p bakımından ge • -;~====:;:::======:~=~==~==~~==;::=:::===-
çen sene Vize A höyüğünde bulunmu~ ( Samsunda afiaç dikme törenleri ) 
ofmı isarla bersher gitmektedir. Bunların ..,_, ____________ ...... ____________ ,,,Jr 

M. s. L2 ura ıid olduğu anlqılmakta. 

ctır. 

, Edime müzem müdürü B. Necmi İye. 
nin nezareti alında Kırklarelt h<Syükle • 
rmde de yann hafriyata baı?anılıyor. 

Biganm G l1ç köyünde 
bir y~ngm 

Biga (Hususi) - Şehrimize beş kilo 
~tre mesafede bulunan Güleç köyün. 
de OSman oğlu Kutlunun evinde bir 
kaza eseri olarak dünkü ıttn bir yan
gm zuhur etnıif, belediye ttf.atye efradı 
hemen yetişerek strayetine meydan ve
rilmeden yalnız bir evle ıbir dam ve bir 
de samanlık yancl*tan SOnN bastırıl 

mı.ştır. 

Bigada bir şoför muavini 
kamyondan dUşerek öldU 

Biga (Hususi) _ Biga-Karabiga ara. 
sında ser4is yaJmlıldla olan postacı 
Mustafanm aç* tmrreyonunda çalı.şan 
M !tepeli Klmll illminde on sekiz yaş. 
ıa:ında bir genç, kamyon sür'atle gide:· 
ken ayağa kalkıp oradaki sepetten bır 
39lkım ürlim almak istemiş, o sırada 
her nasılY mü~ni kaybederek 
arka üstü yere yuvarlanmıŞtır· 

H A d" yı· mütealdıb kamyon derhal 
a ıse ll . 'd 

durdurulmuş, fakat zava ı genem '1 • 

detl. sukut ne11cıe8İ• kafatul patlıya. 
J ·" ""' ,. .. lm il rak daha o daldkada öldug ... gonı ş. 

tür. 
Zabıtaca inceleme yaplldılr:tan sonra 

.. lümün bir kıua eNri olduiu arıl~ı.1-
~ köyüne ~ defnedilmiş • 

tir· 

Samsun (Hususll - Son ay içinde vi. yetini anlamış ve nasıl hayati bir ilıtiyaı 
!Ayet daıhili nde on binlerce ağaç fidanı olduğunu kavramış bulunmaktadır. 
dikimöf, her köy~ bu münasebetle de GönderdiJhn resım, bir aJaç dikme t 
mulh~el~ t~renler yapılmlflır. reninde vali muavini Orhanı bir afaç fi. 

Koylumuz ağacın kıymet ve ehemmi • danını bizzat dikerken (ÖStermektedlr. 

( Samsunda Hava Kurumunun çahşmaları ) 

Edirne at yarı,laM Samsun (Huawıl) - HaYa Kwumu lunao Hava Kwıımwıu.n böyle l8llİI Wr 
F&rne (HU8Ulll - SoalWwr at ~ krlılmdan, Cümhmi7et 9eJdanında mp bina,. malik olmuı hakiki bü lhU 

r.Jflan ~ birtmt Fuar g6.. eıtttrilmekte olu bfaan• hıpab ıo.n Y8fb. • 
nü e9ki k°"1 yerinde 7apı)aolllttır. ıeçtlkçe illerlmmkt.edtr. . Butm 1935 te Samaunun üç ta)'JU'mdle 

KAlfulan mi.itelllDb ebll haJVan ser Bina büyült ve cddden Jlseldir. BUjÜ. ad konma meruiıninden bir hatıraJı p. 
gisi açılacaktır. ııe bdaı- küçftk bir binada aklplUf ı.u • temıekted1r • 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

_ Halul Btıır ltıir Un- ... hild> d8oiMıa kodalDt ... inMlılan hilekar yaptı· 
fiMM4hı lı M •M>w jam ~ 



• Bayla 

1 Hicüem Kal'fl11Dda 1 

Kaynanalar kongresi 
A J.manya Lehistanı istiyor, Le • , O zaman kaynanalar ne yaparlar, Diın 

histan istiklalini istiyor, İngil yata pirince liderken evdeki bulgur 
tere ve Fransa Almanyanın Leh top • dan o~ herhalde kaynanalar hesa
raklarından çekilmesini istiyorlar. hına büyült ıbir ıarardıl'. w 

Bütün dünya aulh istiyor. Bu kadar EsaBen 1f, kongre mukarreratma bag 
istek arasında Amer.iXadaki kaynana- 1ı olduktan sonra bundan bir netice ~ 

_lar da hürmet istiyorlarmış. kacağmı ummak da pek boşunadır ya. 
Dün bir gazetede kaynanaların ~u Ferzunuhal, kaynanalar kongresi mu. 

isteklerini tahakkuk ettirm~ _eınelı~e karreratınm harfi harfine tatbik edil 
b - ··k b' ~- ak.d.edecekl'ennı ve nu 

80N POSTA 

C Paris mektubları :J 
Fransız ordusuna 
yazılan ecnebi 

gönüllüler 
Bu insanların içinde 

Çinlileri, lspanyolları, 
ltalyanları bulmak kabll 

Paris, (Hususi) - Umumi Harbin 
başlangıcında da bu böyle olmuş. Pa • uyu ır 'ımn.gre • d" w. • .. ıı: •• eti elun· bundan kay 

ıgını gozunune g r , 
may~ler yap~caklan~ okudum. Kay nanalar ~ine ne hayır gelebilecek a'iste Saiınt Dominique -,ok.ağında bulunan 
nanaların 1bu ~e zemın ve zamanı kol- k4 •• Damadlarla ikayrumalar Qr8SJDda askerlik büro.sunun önünde böyle 
lamadan giriPi.kleri tiçin ınuıvallaJd - t b' b klık hasıl oldugu· damad- dizilmifler. Sıra ile beklemifler. 

. d L"i\ h d. K f 1 am ır arışı 
yetlerın en 'i .. p e e ıyorum. a a arı . gö dilkl i .. ka Ve sonra içeri gir~rek Fransız orduaile 
haricin binbir karışıklığile meşgul o • 1ardandh~~~l ~ h:Sr h:n tl ~aİ birlikte harbetmek için gônüllü yazıl • 

1t lan damadlar, bir de evleri dahilin n:ılar a en e e ye enn mışlar. 

deki . ~~kl . ka 1 k b . ' tam.amile kayb~ olacaklardır. On! . d" S . D . . 
ıs=· erı rşı ama mec urıye • an fım 1 gene aınt omınıque 

tinde kalırlarsa halleri nice olur. Ben Düsüırün hele, mizıah edelJ!iyatmda sokağındaki siyah duva!'ın önüne doğru 
kaynanaların bu hareketlEI'linin ~ü • büyük bir mevkii olan, cKaynanam arka, arlra.ya dizilmi§ azimkar bakıılı 

\ mullü bir ev ilıtilaline sebeb olacağı şevtan karı» gibi. şarkılarla musiki ta ciddi ve cesur çehrelerile görmek kabil. 
kanaatindeyim. rihine dahi karışmış bir unsurun bir İçlerinde memurla:-, mühendisler, 

Kaypanalar kongresi mukarreratının anda hllviyetini kaybetmesi kadar acı san'at.kArlar, işçiler var. Dinliler, din • 
esası Ôlan kaynanaya kayıdsız ve şart- ne olabilir.. Kavga etmiyen bir sizler var. Her cinsten, her çeşidden. her 
sız hüıınet, kaziyesi bütün damadlara kaynana, damadı hakkında şikAyette milletten olan bu insanların içinde Çin. 

J. ilan edildiği giln darnadlann hep bir bulunnııyan biT kaynana, evde bir lileri, İq>anyolları bulmak kabil. Uzun 

EylCil 12 

1 Askerlik bahisleri 

İtalyan ordu su 
Harbin müvazenesinde bugün sükônetile ve yarın 
muhtemel her hangi bir müdahalesile mühim rol 

oynıyan ve oynıyacak olan orduyu tetkik 

Yazan : Emekli· General H. Emir Erkilat 

1taıyan 01'dusu bir geçid resminde 

den: Van ~isi, hem de yaşı geçmiş Van sakallı bir haham ve kırmızı yüzlü İtal • H arbtn Fransız cephesinde he. 
nüz. hazırlık devresinde ve 

yan bir katolik rahıbi yanyana duruyor. şarkta da aınlaşılmaz bir safhada bulun. 
lar. Bu harbe herkes başka başka yollar. , <tuğu bu sırada İtalyan ordusunun teşki. 
dan iştirake gelmişler. Fakat herhangi lat ve .kuvvetinıi gö.zden geçirmek faydalı 
birine: olur. Çünkü bu ordunun bugün sükuna. 

- Bir de •bu eksikti. Esasen kayna. kedisi kadar göze batmaz mı? 
na kavgasile gerilmiş sinirlerimizi güç Velhasıl bence kaynana, bugünkü 
teskin edebiliyorduk. Şimdi madem • hüviyeti içinde meşhur olmuştur. Ge. 
ki ondan da olacağız. kayı11ananın da ne hüviyetini muhafaza etmesi kendi 
artık bize lüzumu yok! için elzemdir. 

harbin başlıca bir unsuru haline getrril. 
meırini tavsiye etm~ti. Bunun için o, pi. 
yade tümenine daha büyük bir istıklA" 
ve daha fazla bir haro kudreti vermek ü. 
zere bu teşekkülün çok ağır sil.\hlarla 
teclıizini istiyordu. Diğer taraftan sen 
netice istihsali, yani yıldırım harbi is • 
tendiği için İtalyada iki piyade alaylı 
yeni bir tümen tipi ortaya çıktı: 

Deyip kaynanalannı kapı dışarı et. /1 / ı . 
rneleri olmıyacak şeylerden değ!il<liir. • J ct1net d-+-ullWt 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Gözlerinin kudreti 

Garib 

yalnız 

mahsus 

Gt rib kanunlar 

Avrupa ya 
değıldiT. 

Amerikada dahi 
birçok gilltinç ka • 

Mefiıur bir İtaJ. 
yan göz mütehas . 
sm tarafından ya. 
zılan bir makale 
çok nazarı dikka • 
ti celbeylemiştir. 

B .. h nunlar vardır. u m:.ı te assı • 
sın tetkiklerine göre gözleri en fazla za. Bunlardan birka • 
yı! olanlar A"ı:~pal~i~dır. Afriicad~ vej çını okuyucularımıza bildireceğiz: 
Patagonyada gozlerı öyle kuvvetlı ın • Amerikada Utah mıntakasında cari 
sanlar vardır ki on beı kilometre ilerid~ . .. . . 
bulunan insan büyüklüğündeki ,eyleri olan bır kanuna gore danseden bır çıft 
farkedebilmektedirler. arasında daima aydınlık bulunması JA. 

Konet Bons adında çok güzel bi!" M:a • zım<lır. Gece çiftler loş yerlerde dan -
car kızı siyah perdeler arkasında bulu • 

sedemezler. 
nan ,eylen kolaylıkli farkedebilmekte • 
dir. 

Almanyada Wurtembergde Karl 
HaU8bey adında bir köylii delikanhsı gö. 

Amerikada Ohio mmtakasında ka • 

rnnlık basınca tevakkuf eden veya yü. 

rüyen hayvanların kuyruklarına kırmı. 

zı fener takılır. 
zü kapalı olduğu halde caddelerde geze • 
bil'mektedir. Gözü kapalı nasıl yürüdüğü 
hakkında sorulan suale cevaben etrafın • 
da bulunanFarı hısseylemekt~ olduğunu Kırmızı fenerin tavuklara, köpek • 

bil~i~tir. Bu adam halen Berlin tıb I lere, kedilere takılması hizun geldiği 
:fakü'ttesınde bulunmaktadır. hakkında kanunda tasrihat oktur. - .... _........................................................ y . -····-···············-.. · ... ··-······ ........... ._._ 

L SLER 
biraz diplomat/ılı 
LAzım 
Aksarayda oturan okuyucum cF. 

T. » gerçek ren bedbaht bir erkek, i. 
ki defa evlenmiş, her ikisinde de 
binbir ıztırab ile karşılaşmış, anlat. 
tığı hikayeye bakarak hükmediyo 
rum ld, kendisinin zevce ~ntihabı 
noktasından hatası olsa dahi hadi. 
seleı1in cereyaru şıeiklinde kabahati 
yoktur.· 

İlk defasında Bay F. T. bir genç 
kızla evlenmişttr. Onu çıldırasıya 
seviyordu. Fakat genç kadın evlen. 
melerinin daha ilk aylarında koca • 
sını aldatıyordu. Ele vesika geçti, 
mahkeme kararile ayrıldılar. 

İlkinci defasında Bay F. T. kendi. 
sine rnc.r.but ıkalır, minnettar kalır 
düşüncesile zevcesini çok fakir \'e 
görgüsüz bir aileden seçmişti. Genç 
kızı namuslu, temiz ıbiliyordu. Al • 
dandığını gördü. Fakat nikahta ke. 
ramet olabileceğine inandı, sabretti. 
Ne yazık ki birden kavuştuğu nimet 
içinde ~ımannt. görgüsüzlüğünü 
kspatac&k yerde açan bir zevceye 
düşrunştü. Ayrıldılar. Fakat mah • 

keme ;hükmünün istihsalinden üç 
ay sonır.a bir çocukları dünyaya gel· 
di. Kadın şimdi tekrar evlenmeye 
talih, erkek ise mütereddid. Düşün. 
mekte haksız değildir. Erkek yaşlı, 

yüksek tahsil görmüş, yumuşak, ba
sit bir hayat yaşamaya taraftar, ka
dın ise •bunun aksi, genç, cahil, boy 
rat, şatafata düşkün, fazla olarak da 
çocuktan mliteneftir. Helle erkeğin 
tamamen zıddına olarak bir il<!inci 
çocuk yapmaktan kaçınıyor. Bu va. 
ziyette neye karar verme1i-

Doğru9lınu söylemek lazım gelir
se çocuğu hakkı olan muntazam vu 
vaya kavuşturnııVk mecburiyıeti;e 
rağmen ben ~ tereddüd ediyorum. 
Acaba lehte veya aleyhte bir karar 
vermeden önce bir tecrübe devresi 
geçirilemez mi? Mademki kadın nf. 
kahın tazelenmesine teşnedir. Arzu 
sunu elde edinciye kadar olsun ka. 
rakteri üzerinde fren yapmak lü -
zumunu hi'Ssedecektir. Bu, onun za. 
yıf noktasıdır. Tahmin ediyorum ki 
bu zayıf noktadan kendisini yola ge. 
tirrnek için istifade etmek mümkün 
olacaktır. Biraz diplomatlık !Azım. 

TEfZE 

- Niçin buradasınız diye sorarsanız fU tile ve yarın mu·ntemel herhangi bir mü. 
cevabı veriyor: daıhal'etüre harbin müvazenesi üzerinde 

- Bu harb bir Alınan • Fransız harbi oynadığı ve oymyacağı rol biırınci dere • 
cede ehemmiyetlidir. M~tiyete kadar Türkiyede ve bütün 

Avnıpa ordularında dört alaylı, iki tuı 
(liva) l'u tümenler vardı. Bizde ve bazı 
devletlerde alaylar dörder taburlu oldu. 
ğu için ıbir tümende 16 pfyadt' taburu bu~ 

lunuyordu. Ancak makinelitüfek ve se~ 

Paris halkı umu.mı seferber!ik enırini 

okuyor 

değil, mesele insaniyetin kurtuluşu me • 
sel.esidir. 

Uzun sakallı haham yanındakilere böy 
le söylüyor: 

- Müdafaa edilecek şey herhangi bir 
ideoloji veya bir başkası değıl, doğrudan 
doğruya insanlık mefhumudur. 

Ve bunu herkesten evvel katolik ra • 
hibi ve ötekiler kabul ediyorlar. 

Evet tıes gün bu büroya 13 ile kırk ya§ 
arasında bin, bin beş yüz kişi müracaat 
ediyor. Bunların içinde ekseriyeti mem. 

leketlerine gidemeyip Fransada kalmış 

olan Polonyahlar, Çekoslovakla::.- teşkil 

ediyor, .muhtelif millete mensub muse • 
viler de bu bürolara müracaat eden gö • 
nüllüler meyanında bulunuyorlar. 

Bu gönüllülerin Fransız askerlerıle 

birlikte mi, yok.u ayrı olarak mı cepheye 
sevkecfileceklerı henüz mal\lm değil. 

Seferberliğin daha ikincı günü Fransa. 
da harbetmiş eski Amerika muharible • 
rinin Fransann yerle~miş olanlarının ce. 
miyeti bir içtima yapmış ve bundan son. 
ra Fransız harbiye nezaretine Amerika 
lejiyonerlerınin Fransaya hizmete Ama. 
de olduklarını bildirmiştir. 

Amcn1<a !ejiyonları cephede asker ve 
cephane nakliyatı işinde veya kendile • 

rinden taleb edilecek herhangi bir i.fi 
yapmağa hazır olduklarını bildırmişler. 

dir. Ayrıca da bu teşekkül Amerikadak.i 
umuml merkezlerine haber yollıyarak a. 
dedleri binlen tecavüz eden lejiyonerer. 
den taHb olanların bir an evvel Fransaya 
scvkedilmelerinin doğru olacağını umu. 
mi mdkeze hatırlatmıştır. 

Eoı.ebilerin bu hareketleri Fransız 
halkı tarafındı.ın büyük bir sempati ile 
karşılanmaktadır. Yalmz Pariste dejll, 
Fransarun her tarafınd:ı bu nevi müra • 
caatlar 90iaJmakta bulunuyor. 

Fransada Is.panyol mültecilerinin ae • 
rerber edi.lıip ziraat iflerinde çalıftınl8. 
cağı zannedilmektedir. 

Eski İtalyan ordusunun askeri şöhreti 
yültae.k değildi. Trablusgarb ve Bingazide 
Türklerle ve Türk zabitlerinin kuman • 
dasındaıki yerlilerle harbetmek İtalya 
için hem çok güç ve hem de bir talihsiz. 
!ik oldu. Çünkü orada bir avuç Türkten ri ate~li topun icadı sayesinde tümenin' 
senelerce darbe üzerine darbe yediler ve ateş ve muharebe kudretini azaltmnd:ın 
zırhlı ve kruvazörlerinin himayesindeki onun .insan sayıc;mı indirmek kabil ola • 
Libya saıhillerinden yıllarca bir kan§ içe. caktı. Bu sebeble biz Türkle::: daha Bnl. 
ri ginned'iler. kan harbinden evvel üçl-:i teşkilat denilen 

Büyük Harbde iyice hatıriarım, ateşte alayın üç taburdan, tümenin Uç alaydan 
pe'k gözü olnuyan Avusturyalılar Arızasız ve ko1ordunun üç tümenden teşekkül et. 
Polonya ovalarında Ruslarla uğraşmayı mesi usulünü kabul etmiştik. Bu teşkilA• 
Almanlarla Türklere bırakarak dağlarda tı Almanya, İtalya ve diğer devletler Bil.. 
İtalyanl'arla harbetmeğı tercih ederlerdi. yük Harbde benimsedıler. Ve işte bugün 

görüyoruz ki ltatyn bu teşkilatı değişti .. Bunun başlıca iki sebebinden birisi dağ. 
.riyor ve iki piyade alaylı tümen tipini 

larm. daha çok bir mah!uzıyet tenıhı et. tercih ediyor. 
mesi ve ikine.irsı Avusturyalıların İtalyan. 

İspanyadıa harbeden İtalyan tümen• 
Jarı !kendilerinden daha yumuşak ve da. !eri ikişer piyade alaylı idiler ve bu tc1-
ha kolay bir düşman telakkı etmeleridir. 

ıkil~t orada beğenilmiş. 
Bir misal daha söyle:niş olmak içm 1938 İtalyan sonbahar manevraların • 

1006 harbini hatırlatabiliriz. Bu seferde da da ikişer alayh fırka tipleri tecrübe 
bir taraftan Prusya ve diğer cihetten 

edilm~ ve muvafık görülmüşlerdi. Bun. 
İtalyaya karşı savaşan Avusturya ordusu 
Sadowada mıığlüb olmuş, fakat İtalyada ların hususiyeti büyiik bir hareket, süra. 

l'ib 
1 

işti te ve büyük bir ate~ kudretıne malik bu. 
ga t:\.. gem d. .l- ..1.. Al d . lunmalarmdadır. Bu fırkalarda çok mık. 

&ıansız or usun(Jjd ~ man enınce . . 
•• •• .. .• • 1 tar pıyade topu, bomba ve lağam atan sı. 

duşunülur, fakat ltalyaya o kadar kulak ı 1~"-l h f f - k. li t"f k 
1 

W"ı ar, ve a ı , agır ma ıne u e var. 
ası maz. dı O , . · ı d t B" · G bt bl B" 'd İt 1 r. nun ıçın gerı er en opçunun yar. 

ız.ım ar ra. usu ve ı~g~zı e a • dunına ihtiyaç messetmezler. 
yanlarla harhetmış olan esıtı subaylan • Ü . d 1 1 t" ı ik" · 
nuza İtalyan a.-;keri hakkında bir ıey so. çer pıya e a aj:. ı umen er ışer. a · 

! " 1 .. 1.. d·kı L laylı olunca her tumenden artan bırer 
ııarsanız evve a on arın gu umse ı er . d 1 yil h k d b' ·· .. " .. · ·· .. .. - F ka 1922 B" . . . pıya e a a ·e er or a ır uçuncu tu. 
nı gorursunuz. a t · ırıncıtetrm . . .. 
F · t iht"lil" d b . İ 1 d men teşkil olunmuştur. Bu yem teşkiı~t 

a§IS ı m en en ta yan or usu • . İ . , 
.. d .. d W• t·ğ· 

1 
dolayısıle talyada pıyad~ alay.arının nun gun en gune egış ı ı ve kuvvet en. , . 

d.ği muhakk k B'ı.ı.. k 1. sayısı her ne kadar artmaoıysa da ta • 
ı a tır. wıassa uça çı lıda . . 

t 1 b .. "k k.k"l .. d"Xr .. menlerın adedi yan derecede fazlalaş • 
ta yanın uyu • tera ı er goster ıısı go. t · 

ıruş ır. 

ze çaırpar. Bu yeni teşk\latm bir J}itice.sı de tabiye 
Habeşistan ve Ispanya faşist İtalyanın sevik ve idaresınin kolorduya geçmesıdir. 

~ar~, bava ve deniz lru';etleri için hem Çünkü tümen zayıfladığı için ancak 0 u. 
ımtihan ve hem de tecrube sahaları ol • .. ·· ...;;_ ·ı b' k · 'kl 

t .. çuncu ~u..ıuenı e ır mer ezı sı et yapa. 
m119tu. tafyanın dort sene evvel, yani bil" 

İn ı ır. 

Habeş harıbi esnasında, giltereye kafa 1 B .l-- ba k İt l d k t d . . . un\.W.lı s :ı a ya ıı or opçusu e 
tutabihnesı, onur. bılhassa hava ve de •

1 
k tl d" .•1 h k f . . uvve en ırı mış ve ayrıca er ora .ı~ 

nızde ve ayıu zamanda karada hatırı aa. lad b' k' lit" r k ı h · f . . . . an ır ına ıne u c a ayı ve er ır. 
yılır bır kenunıyet halıne gelmesınden n. b' 1" w t t b ilm' .,. d' in.aya ır agam opu a uru ver ışvır. 

ır. Bazı İtalyan fırkaları, hareket sürat • 
Filvaki İngiltere o zaman yalnız başı. !erini arttırmalt için, kamyonlara bindi • 

na İtalya He b'r harbı göze alamamış ve 1 rilebillecektir. İtalyada kıt'alarla karar. 
her ne yaptıysa ~ay~a ve~iye.rek .. as.k~.L 1 gAhfarı daha seri ve daha müteharrik bil' 
d?.lu İta~an gemılerı İngılızlerın gozu o. hale getirmek iı;in mümkiin olan yapıl • 
nunde Silveyş kanalını geçmişlerdi. O maıktadır. Bunun için kıt'alar motörleştt. 
zaman İngilterenin Fransa ile anlaşama. rilmektc, dağlard.3 hareketi tesri ıçin 
ması koca bir Habeşistamr. istiklaline münasib tiplerde kamyonetler hazırlan. 
malblmuştu. makta ve teknilt kıt'alar arttmlmaktadı1". 

Biz buraaa İtalyanın kara, hava ve İtalyan ordusunun kuvvet ve teşkilJtı 
deniz kuvvetlerim yeniden ve uzun uza bugün şöyledir: 
dıya tarif ve kaydetmek istemiyoruz. 4 Ordu kumandanlığı. 
Çünkü bu huswıta <>kuyuculanmıza m~h. 15 i(or kumandanlığı. 
telif fıTsatlarda lazım gelen malUmatı 45 ~.illl€n (birkaçı motörlUJ. 
vermiştik. 1 Seri ordu kumandanlığı. 

İtafyanın şimdiki Faris ataşemiliteri 1 Seri ko: kumandanlığı. 
General Vlsconti Prasca. 1934 de, o za. 3 Fırka, müteaddid atlı, bisikletli ve 
man epey şöhret kazanan, cKat'i Harb> motosikletli kıfalar. 
adlı ım:. kita~ ~ep-etmiştL Bu general pi. 1 Zırhlı kor kumandanlığı. 
yadıe tümeninin. (fubaırun) h• r türlü 2 zırhlı fırka. 
mutıanıbeleri bafli batma yapabilecek (Devcımı l J iTH:i "'l/1ada) 

. ' 

,. 



nedir • 
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Le o d sunu zandıü il zaı 
(B~tarcfı 1 inci sayfa~a) \ 1: ~ynclınilel _c.erıe~re r:adp mukavele-\ ~ehrine. yaklaşmış oldukları bildiril • 

!en tedbirlen almış oldukları bıT Leh suıı ihlıll etmiş1crdır. Varşova postası mektedir. 

Fransız ve Alman piyadeleri 
ara oda snnun muharebesi 

te')liğinden anlaşılma:ktadır. normal olarak işfemektedir. Yarosfav, Lwowun pe~ yakınm~a bu. (B~tarafı 1 i1ı.ci saufadaJ ırosu bir bülten neşretmiştir. Bu bülten. 
Leh kuvvetleri Vistül nehrinin şark Lwow Paıar günü altı defa çok şid.. lu.runaktadırar. Bu h;.valide meskun Lclı ön~ nomıal olarak ilerlemekte. de ezcümle deniyor ki: 

sal illerinden Romanyaya yakın San detti bombardıman edilmişti.:-. Çok ka. Ya:hudileıi daha şimdiden Romanyaya dir. Diğer üçte birinde ise ilerleyişimız - Resmi mahfeller, Mareşal Göringin 
n"'~ıriniıı şark kıyılarına kadar uzıyan !abalık olan Znicsenie ~ahallesine bir iltica etmeye başlamışlardır. Romanya daha güç olmaktadtr. Cumartesi günü söyledığl nutku. Alman 
, , Leh tarihi müdafaa hattı olan ara • çdk bomba düşmüştür. Olü ve yaralılar hüık.funeti bu mültecilere hüsnü. kabul Denizlerde siyasetinin iflas ettiğine bir delil say .. 
z Je yeni bir cephe vücude getirmiş .. vardır. Varşovadan Lwowa giden .. t.ren- göstermekle beraber adedlerinin fazla!ı. Londr.a, 11 (A.A.) _ İstihbarat neza. maktadırlar. 
le_ı:dir. lerdelki yolcular, Alman tayyare hucum- ğı.ndan endişe etmektedir. retinin bu sabah bildirdiğine gö-r'°, bil- Aynı mahfelrer, Hitlerin ecnebi dev-

Leh membalarından alınan rnalfuna- !arından kurtulmak için yol.da 72 defa Diğer ta.raftan Sovyet Rusyada yap~- yü'k ehc.mmiyctte yem herhangi bir de. leUere birçok defa vadlerde bulunmuş 
ta göre Koridorda ve Gitlinya civarın- trenler~~n i~ek ~ecburiyetinde kaldık. lan son s:ferberlik te. Ro~an~ada endı. niz hareketi VU'Klla gelmenuştit·. olduğlunu, fakat daima sözünde durma. 
da bir yerde el'an mukavemet eden lannı soyleınişlcrdir. şeler 1.<!vlid etmektedır. Şundıye kadar 1 Fakat, Alınan denizaltı gem.ik:rine dığım tebarüz ettirdikten sonra, bu defa 

Leh k U · rd K ·d Al Alman tel:ligı-· tahkim edilmemiş olan Desarabya budu .. k:ır<:'I bi....-n"- h..._,.ketler yapıldığına dair Göringı·n nutkunda ileri sürülen sulh tek. 
uvYe en va ır ve on or .. du d a.ıeı· el tahk" .. ım-·,··t d -~- -~..111.. ""4

"' 

hilAfın u•• •• n a ac e ımaw yapı iııA. a ır. d b l"fi •t ad ed"l ·~· • be t ~.an idd~lan. . a. a. tamamen . çu~- Bertin, ıı (A.A.) . _ Alman başku- Sovyetler Leh :>rdusunn artık tama- raporlar gelmiştir. Bu hareketler en a_ ı me ı ım ı emıJ'-"""'5ını yan e -
cu Rayh ın hakımıyetı altına gımıı.ş man<lanlığt tebliğ ediyor: rruıh 1muş ktad 1 Rusya. mmıın muvaaıaıdyetiie neticelenmiş o1- mekteclirler. Böyle bir teklif, ancak sö. 
değildir. Şarki Prusyadan Almaneskisiyaya Polonyadaıki büyük meydan muhare. :O tahm: eclildi:;öre ı~r. orduya ması pek muhtemeldir. züne sadık bir Alman hükfuneti tarafın. 
yaptlan eşya sevltiyatınm gene . . besi sonuna yıikfaşmaktadır. Polonya or. mensıtb l,OOO,OOO dan fazla Lehli Sovyet Goodwood vapuru batırılmış, 21 kişi. dan yapıldığı takdirde nazarı itibara ah-
gibi deniz yolile icrasının emredılmesı dusumın Vistül garbında ımhası. hududlal'ma iltica edeceklerdir. lik mürettebatı ku!"tanlnu~tır. Magda. na.bilir. 
buna delil gösterilmektedir. Cenubi Polonyada. düşman şiddetli Son ~eri tedbirlerin bu mülteci a.. pour vapuru da baunlmıştır. Bu vapu- Hitler, Alman hal:kını da aldatmıştır. 

Paris. 11 (A.A.) - Buraya aelen ha- mukavemetine rağmen San nehrinin ö- run mürettebatından ~irk.aç kişi boğul .. Çürrkü Almanlara sulh v5.dcden Führer, 
t> kınını durdurmaya matuf olduğu söylen-

berlere göre, Polonyalılann mukave - tesine atılırken ve Alınan kıtaatı ba neh. mektedir. muştur. müzaıkere yolu varken harbi tercih ede. 
meti orta Vistüle'de ve San nehri üze- r.i Javerniık Polski • Sanek mınta.kasile k Bir Alman harb gemisi battı rek Lehi'stana hücum etmiştir. 
zerinde artmaktadır. Polonya bütün Raıdymne ve Yaraslanda geçerken, şark- Macariatana kaçan Slovakla Stoldıohn, 11 (A.A.) - Malmöden a. Göring, İngilterenin yeni bir Versay 
kuvvetlerini henüz harbe sokmuş de- ta nnıhtelif mıntak.alarda ihata edilmiıi 5.000 kiti tın.an ~lere göre açık denizde m:ira- yaratmak niyetinde ol(luğunu iddia eL 
ğildir. bulman POlonya kıtaatı silahlarını tes.. Bud~~-~ da(A.A.) -:-

1 
trjbr:emzedh bek k.abe vazifesini gören Alman avizoların. miştir. Halbuki bu yalandır. İngiltere ne 

V • il .;a_1 ta .ı~L-t _ gazetesme ~a n ven en ır a ere t B" . :ı..· .,.r d Alma ·ıı ı· . 
azıye ayum a n şayam auuua Hm etmeğ.e başlamışlardır. ~cmıanın ,,...._ gı-.ak da M . 

1 
dan biri dün torpile çarpmış ır. ıraz yeını ıuır versayı, ne e n mı e ının 

• ha , __ 1 ._ 1 l6"""""• .uv ya n acanstana ge en _ _ . .. -ıcseı . ı· -'- !rn . temekt d" 
ıza t Alman kıtaatı WDılUllldan tesis o una:ı ıka,.. ... 1rt ........ -..:a-di h t. 

6000 
. . sonra büyük bır su sutunu yu mış ır. mwıv-0 ası.nı ıs e ır. 

I it (AA) J)ow ......,.\.esin ...,,,,.lJv.'"ö .. 1 • t d l ~ ..... ~ a.ıen i geçıntştı,.. ~ ..vı..ı... l" lmuşt ki b .wow · · - gu "'""ti'' • çerrt>eri yar.ma t~en ar o un. Bu f" 1 __ B ı· t hü.kJ'- ı· . TaıtTa!aa ço.ıı.. .-.~t ı o ur un. Biz. adil ve devamlı bir sulh istemek-
d h t .. .. ..ı. ırar1Clil- ra ıs ava uuıe ını .en. "d-ı...: .. h. t :-r:1ıı.,_ t 

e mu asama ın onuncu gunu a:l\.şamı muştur. d" ""-..,.,-. _ ba 1 Slo ak dan da gerru t:All mu ımma ın uu.ı ıaA e - teyiz. Ve bu sulhün istihsaline kadar 
.wı,.. v ışeye "'"""'i' ... rmege ş amış ve v . . . 

Polonyalıların ...... nıntJst ar~va ve N.agew üzerinde Polonya istihkamları h""kiım ti tedb" 1 1 t tığt anklşılmaktadır. ıharbe devam edeceğız.ı 
bir '-- u e ır er a mış ır. . 

Modrn'<le bulunan muamam Mı• için yapılan çok şiddetli çarpışmalardan Belçıkalılara ve Franıız:lara Alman sosyalis'1el(indıen İngiliz 
vis teşkil etmekte idi. Bu kavisin üst sonra. Al.man kıtaatı mezkilr nehrin ce- Gelenler arasında birçok Alman ve teslim olan Alman askerleri 

sııova'klar da vardır. işçilerine mosaj 
kolu Suwalbide doğu Prusyası , ve nııb\ında köprü başlan tesis etmeğe mu. Paris, 11 (A.A.) _ Matin gazetesi, is. 
Litvanya hududunda ve alt kolu da San vaffaık olmuştur. Zehirli banknotlar vigre ıhududundan 10 Eylıilde nldığı şu Londra, 1 1 (A.A.) - Müstakil ışçı 
nehrinin ilavesile orta Vistül vadisin- Mareşal Göring V,!ı-rc:nva, 11 - Havas a1·ansı bildiriyor: partisi bugün Almanva müstakil sos -

- y~ telgrafı neşrediyor: .1 

dedir. Bcrlin. 11 (Hususi) _ Mareşal Göring Alma'll tayyareleri Varşovaya birçok Leh Geçen hafta, yirıni Alman askeri ile yalistlerinin bir mesajını almıştır. 30 
700 kilometreden fazla inkişafı olan bu ~am şark cephesıne hareket etmiş. banknotu atmışlardır. Bu paraların ze- bir Alınan sübayı, Ren n~rini kayıkla Ağustos tarihli olan bu mesaj bi°taraf 

bu muazzam cephe üzerinde Polonva tir. Mareşal, Alman hava kuvvetlerinin hirli olduğu anlaşılmış ve halk ikaz edil- geçerek Huningue civarındaki Fransız bir memleket vasıtasile gizli olarak 
kıtaatı Bug'un, Vistül'ün ve San'm ba- umum ıkumandanı sıfatile şark cephe- rniştir. makamlarına teslim olmuşlardır. geçmiştir. 
tı şimalinde her tarafta, yani müda - sindeki harekatı takib edecektir. Hltlere Çiçek atılması yaı ak Bunla.rdan birisi şöyle demıştir; Bu mesaj, halen Alman işçilerini kon 
faa hatlarının ilerisinde muharebe e • Göring, oephede Hitlerc mülaki ol3- Lonclra, 11 (Hususi __ Lehıstandski cRen ·üzerine dubalardan b;r iköprü tror eden ~stapo'ya rağmen gayrika-
ciiyor. En ~imalde, Suwalbi bölgesinde, ,.,,ktır. A d"l b" kurunu" go··--'1....:-iz ki. binlerce Alınan 11uni mücadelenin devam ettigı-·ni, is .. ...... H.itlerin kaTargii:hından neşre ı en ır '"' • "'"=uı .., 
Bug ve Vistül'ün birleştiği yerdeki Romanya ve Rusyanın vaıiyetleri tebliğe göre, Hitle:'in Leh şehirlerine ~eri bu köprüde.'1. sizin ta:-afının ge. tihkanı amelesine dağıtılan beyanna -
müsellesin merkezinde, Serok ile Mod Berlin, 11 (Hususi) - United Pres yaptığı ziyaretler esnasında kendisine çi. çcccklerd.ir.> melerin işçiyi cHitler'in taarruz ve harb 
Jin ve Varşova etrafında ve en cenub- bildiriyor: çek atılması yasak edilmiştir. Amsterdam, 11 (A.A.) ·- Maasdc ga- politikası> ile mücadeleye davet ey -
da da San nehrinin sol sahili cephesin Cenubu şarki Lehistanda ilerlemekte Hitlere çiçek hediye etmek istiycnler, z:ctesinin Brüksel muhabiri bildiriyir: !emekte bulunduğunu lbHdhmektedir. 
deki muharebeler bilhassa şiddetlidir. olan Alman kuvvetlerinin Yaroslav yaverlerine veı·eceklerdir. Son günler zarfında elli kadar Alman Pariste tehlike işareti 

Polonvalılar icin en ciddi tchdid, ~i- askeri, hududu geçerek Belçika askeri 
mal w cenubdaki hücumlardır. Malfun • makamlarına teslim olmuştur. Dün de Faris, 11 (A.A.) - Gece saat dördi.i al. 
oldu - u üzere Alman stTatejisi. mü€ssi yirmi lkadar Alınan askeri kaçmıştır. Bu tı geçe, tehlike düdükleri, Parislileri uy· 
si olan Stein, Clauzewitz ve Moltke - Alman askerleri, Brüksel kışlasında yer. kudan uyandırmış ve kadın, erkek bü. 
denberi, Kan • Cannes _ muharebesin leştirilmi§ bulunmaktadır. tün halk intizamla. sığınaklara dolrn~c:. 
den, yani ilerliyen iki cenahtan düş - Leh Ba,i;kuma,nda,nlıgv 1 İC, İD iııgiltereden Göringe cevab tur. Saat beşi yirmi fJftçe, düdükler. a-
manı ihata sistem'nden mülhem olmuş T Londra, 11 (Hususi) - İstihbarat bü- liırnun nihayet balduğunu ilan etmiştır. 

tur. Alman askeri şeflerinin böyle bir tarihi imtihan günleri M ,. . . h 1 d .., 1 
manevra yapmak istedikleri anlaşılı- usso ınının azır a ıgı 

b k . h be h · Leh or ·usunun büyük kısmı hakikaten Vistül ve 
yor. Fakat u i J mu are cep esın- yenı· sulh plaA nı 
de de, başka başka sebeblerden olmak- San ş.,rkına geçmeğe muvaffak olmuşsa Lehistan 
la beraber, bilhassa çetin bir arazi ile harbi bi miş deg"'il, daha yeni b3şlıyacak demektir rRastar.ıfı ı inci sayfada) 
karsılaşmaktadırlar. İtalyada tevkifler 

S•mrılde Suwalbi bölgesi bir orınan Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet Roma, 11 (A.A.) - Polis Cenovaoa 
ve göl bölgesi<.:lir. Biyalisooek şehl"İni yanlış haberler yaymaktan suçlu dört İ-
ihtiva eden daha doğuda geniş Augus.. (Dun gece yarısma kadar ah nan haberlere nazaran ) talyanı tevkif eyl~iştir. 
tow ormanı yayılmakta ve nihayet o- . t.a.ka.sında Fratı.slZ kıt'aları Zig - şehirde ve şehrin ileri~rinde şiddetli Leh Gazetel~r ibu munasebetle yaptıkları 
nun da doğusunda Avrupamn en bü _ fri~ha~:a ynklaştıkça temaslann tedricen mukavemetine çnrparak Vnrşovayı düşür - ıneşri:yatta, yaşadığımız vahim anlarda 
yük onnanı olan Bialowiez ormanı bu dddl ve tanlı muharebelere inkılfıb etmesi meğe muvaffak olama~şla(dır\. Çok şld- her İtalyanın yurda sevgi ve rejime mer. 

pek ~bil idi. NUekim Fransız haberlerine deUl ve kesif Alman hava taarruz yardım- butiyet olan ilk vazifeleri unutmaması 
lunmaktadır. Bu ormanda hala yaba- göre diın bu mıntakada Alman ileri tıt'aları ıanna rağme? bu baskının muvnffnk ola - ve Mussolininin söylediğ: gibi süktlnetle 
ni öküz sürüleri yaşamaktadır. Bu or- ne Fransız öncüleri nrasında cereyan eden mamam Lehlıler hesabına kaydolunabllecek . . . . . 

müsndemeler hakiki birer muharebe halini ilk ehemmlyet.li muvaffnklyettir. Şu anda çalışması ıcab ettığinı kaydedıyorlar. 
manlık ve bataklık bölgeler, doğu cep almışt.ır. Fran.sızl:ır, Almanların Zlgfrlt mev bahsi geçen seri Alınan kıt'alar~n" varşo-
hesinde Alman ordular.mm k""UVWtini zllnln sar bölgc&nde ileri arnzlyi kanş knr~ vanın varoşlarından çekilerek buyuk kt - lngilteredeki Avusturyahlr 
te~kil roen motörlü kıt'aların toptan müdafaa ettiklerini, maamaflh birçok kıy- sımlarını bekled!klerl anl~maktadır. Londııa, ıı (A.A. l _ İngilteredeki A-
kullanılmasına pek az müsaiddir. metli köy ve tepe elde ettiklerini, Almanla- Şarki ve gıırbı Prusyadan ~h arazisine vustury.allılar komitesi, AvusturYi~ının 

En cenubda bulunan bölge ise Kar- rın bllhassa Fransız topçusu için gözetleme girmiş olan Alman orduları bugun Varşovn- "lhak A 
yerı olabllecek nezaretli noktaları bırakmak nın 125 kilometre şimal doğusundaki Ma - Abnanyaya .ı mı tam~ıyan vu_sıur .. 

patların ilk kolları bulunan dağlık bir 1stemediklerlnl tnydediyorlar ki bu tabii - zowlezk bölgesinden itibaren Ostrov - Na - yalıfarı İngrltcrede tcmsıl etmek uzere 
böl~edir. Bu dağ kollarının umumi is- dir. Dün Alınanların sar bölgesinde Zlgftit rev - Bug üzerinden va:şovanm 110 kilo - bir iora komitesi teşkil etmişlerdir. Bu 
1!ikameti, Vis~'ilh akan birçok çay - hattıncbn piyadelerini ileri sürdükleri ve metre garbinde Ku:no bolgeslne kadar uzı- komite. Avusturyalıların İngiliz barb ser. 

" .. ""' il k bil ta yan geniş bir hat uzerlnden Leh kıto.ıı.tlle . d iki" . . t . 1. 
tarla Ropa, Wistoka, Vistok ve San bunların Fransızı.ara su...,.. e mu a d; muharebe ede ede şimalden cenuba ve ce - vis1erın e teşr mesaısını emın ey ı-
nehrine akan Oslawa'nın iki cihetle - arruz yapt.ıklıırı ~em Alman!ann, hem nubn şarkiye doğru ilerlemektedirler. Bu yecektir. 

. . . . . . .. Fransızların bu bolgede takvıye kıta'n.tı al- ----~---__ 
rmden şımal • cenub ıstikametıdır. Bu dıtlan gelen haberler ciimleslndendlr. Bü- orduların çark ccna~ Narev ve Bug nehir- B k l I 
tün bu arazi parçaları. tepeler ve su - \ün bunlar gösteriyor ki. bo mıntakada bü- lerlnl bazı tolbaşlarile cenuba geçbetikleri ursanm ur u uşu 

_ . ve töprübaşı tesis ettikleri Alman ha rle - B 11 (A A ) B k tu 
lar Slovak denilen Alman ordusunun yuk bir muharebe ya.kında inkişaf edecek- Tinden anla ılı or. Bu c he kar ında bu- ursa.. .. - . . :-- ursanın ur -
yürüyüş mihverine amuddur. San su- tir. Ancak bu muhare~eııin. Amerika ajan - lunan Leh ş o:cıusunun eı:,ir ~ Vlstülün hış yıldonumu bugun çok parlak teza. 

d l 
ı.- . Pr smm dediği gibi, bugun 'ri.ti olacağı ve La- şarkında diğer bir kısmı bu ırmaRtn garbin- bürat ve merasimle te.s'id edilmiştir. 

yun an evve u~r arazı parçası e • rlhte adına Sar muharebe.il deneceıtt bWne- • 

Avrupadan dönen 
talebelerin vaziyeti 

Ankara, 11 (Hususi) - Avrupadaki 
taau.lllerini taıma'm.lıyamad:an üönen ia. 
l~b~lerimizin üıntversite veya yük.sek 
mckteblerirtruııe devam edip tahsillcnni 
tamamlıyabilmel~ri için gırecckleri mek 
teb ve sınıfları tesbit etmek üzere Ünio 
versite Rektörünün riyaseti altında fa. 
külte de!kanlan. Yükseli Muallim, Yük. 
sek İ·ktısa.d ve Ticaret mektebi mıid:.irle
ri, Avrupa talebe müfettişleri, yüksek 
tedrisaıt şube müdürü ve mühendis mek. 
tci>i mümessı1lerinin !Ştirakil.; bir ko. 

misyon teşeKıkül etmiştir. Gerek Fransa, 
gerek Almanya ve gerek memleketimiz
deki tedris tarZları ve ders programlan 
gözönünde tutularak talebeden lisan öğ. 

renmekta olanlar, tahsile henüz başla

mış bulunanlar, iklısad şul>E-lerinc g~

miş tahsillerini ikmal etmek vrya dok. 

tora yapmak üzere bulunanların vaziyet.. 
leri ayrı ayrı tetkiık edilecek ve ona göre 
girecekleri mekteb ve sınıflar tesbit e
dilecektir. 

Göring'in nutku söylendikten 
sonra tadil mi edildi ? zemyl istihkamlarına dayanan Polon- mez de muha~ebe etmektedir. tııkdlrde esir dU.,melerl ta.bildir. Fakat Al -

• • ..... ...h h i d Al ı Diğer cıhetten Sllezyadan Lehlstana giren aı la ın yaptığı yalnız bu kadar ise ve eğer Bükreş, il (A.A.) - Görinır'in 
ya kıtaatı.nın şiddetli bir geciktirme mu Bundan baFrşka _..., Hcelp ~ n e .... mı alndar VarLa, Vistül ve San nehirlerine doğru ilerll- Lem hı orrdusunun bu·· yük kısmı hakikaten Vis- b 
k t" "mkA bT tarafından ansa ve o an .. aya v.u. o u- . . . nutkunun D. N. B. tarafından neşredi. 

aveme me ı ·an vel~: ı ır. ~u blldfrDen firarlar dikkate değer ehem - Y~~ı··Alı··mayn ordluları islerıdkıt ialarileNSan Ave tül ve Ban şarkına geçmete muvaffak ol - l ·ıe d d d h • 
Leh tcb ıgi ı:. , 1 d v ... u un aros av - an om er - ova - mussa Lehistan harbi bitmiş değil daha en metnı ra yo a inlenen akikı 

miyetll vak a ar ır. ı ksa drfya Varrnva cenubu garbl varoş ' metin arasında fark oldug~u ve nutkun 
I,wow t f (A.A.) - Polonva umumi e n -1 Y"v· t··1 rbl d k ı - yent başlıyacak demektir. 

1 A ~ • -·. Sark cephesinde : larına varmış ar ve ıs u ga n e a mış Şu anda görülüyor kl Leh ordusu Narev şimdiki ihtilafa kar.ışmağı lüzumlu ad-
.Karargahının 1 O numaralı tcblıgı. • bulunan bazı Leh kıt'ala.ruu umumiyetle B h" 1 1 d s h 1 ile ·ne ve ug ne ır er n en an ne r ger rı 

Alman hava kuvvetleri bombardı - Blrbirlnl nakzeden vüzuhsuz haberler do- Ra~_om bölgesinde sarmışlardır. Bu suretle kadar 350 kilometrelik bir cephe üzerinde 
man faaliyetlerine devam etmiştir. ln.ytille Leh da:rWharekfı.tıncJııki muharebe göruyoruz ki Polonya ordusunun bir kısmı yay:lmış bulunmaktadır. Bu vaziyet tehli -

Suwalbi mıntak:ısında ve Bidrzanın vaziyeti açık ve sarih değildir. Bununla be- Varşovıı şimali şarkisinde, diğer bir kısmı kelidir. Onun için Leh ordusunun bu geniş 
yukarı vcdlsinde vaziyet değişmemiştir_ rnber iki tarafın durumunu şlmdlllk şu su- blzı.:ıt Varşovada muharebe etmekte oldu - hatt! dağılarak değil, süııa.Ue gru,plnnarak 

' retle tesblt ve mutalea etmek knbllclir: ğu Clbl diğer b:ızı klsıml:ırı Vlstül ve San Alnıanların şimali veya cenubi Polonynda 
Astrow - Maz.wievki • Bogoz nehri Koridorda nskerl harektıt bjtmiş gibidir. nehrinin şark sahillerine geçebilmiş.terdir. birbirinden uzak bulunmakta olan ordula -

hattında muharebe devam etmektedir. Ancak burada herşeyin tamamfle duzelme- Anc:ı.k Almanl:ırın şimal ve cenub orduları rınd:ın birine biltün kuvvetıerile tanrruz e
A:man !kıtaatı Varşvvanın kapıların. 

rlan çekilmektedir. 

Vıstül kenarlannda düşman zırhlı kol
a~rını inkişaf ettirmiştir. 

Alınanlar, Varşova radyosunun aşa. 
' ~tıerini kullanmak ve Varşovanın zaptı 
! 3.kkında yalan haberler vermek sureti. 

diği, .şarki Prusya ile ana vatan arasında ve bunların seri ve zırhlı tümenleri arasın- dereit müdafaa etmeleri iktiza eder. Aksl 
müna.kalatın henüz deniz yolile yapılmakta da kalmış ve Vistülün şarkımı geçememiş o- takdirde Almanlar gene cenubdan San neh
bulunmnsından anlaşılm~ktadır. Herhalde lan bir takım Leh fırkaları (ki kuvvetleri rint ve şlmdiden de Narev ve Bug'u aşa'rak 
Almıı.ııların burada son mukavemetleri kır- malitm değildir) ile Alman ordusu ıırasın - Leh ordusunu yeniden iki kıskaç arasına 
makta olduklıırı ve alınan yerlere niznm da lkl gündenberl şiddetli muharebeler ce - almaları ve Vistül ve San•ı ~rke mecbur et
vermekle meşgul bulundukları anlaşılıyor. reyan etmektedir. meler! kabildir. Bu sebeble bugünler Leh baş-
Varşovaya 4imal doğu ve cenub bat.ı lstl- Alınanlar tarafından Vlstül ric'at hatları kumandanlığı ne Leh ordusu iç.in tarihi bü

kameUerlnden gelerek bu §ebrin varoşla"nı kesHdiği blldlrilen bu Leh fırkaları kendile- yük imtihan günleri olacaktır. 
baskınla alan Alman seri klt'&ları blsut rinl -.ıra.n Alman hatııı.um yaramad$Jarı a. 11:. Erldlet 

dettlkleri ~akdirde Yugoshvyayıı ve 

Romanyayı tehdid eden parçalarının 

çok zayıflat~lmış lıulunıduğu hayretıle 
öğrenilmiştir. 

Ankarada hava tehlikesinden 
korunmı tecrübeleri 

Ankara, 1 1 (Hususi) - Hava lehli .. 
kelerine karşı pasif korunma tecrübe
leri bugün stadyom sahasında küçük 
mikyasta yapıldı. Önümüzdeki gilnler
de tecrübeler bütün şehirde yapılacak
tır. 



12 Eylfil SON POSTA 

Kabakçının son talebi 
Fakat Aygır İmam, mağrur ve küstah biri dılar. Vücudünün bere yerlerine keten t.o _ tur. Şehzadeler, benim evlldım ve göz nu

tavırla 3 üncü Selimin ta.rşısına dikildi. bumu ve hatmi çiçetı lapaları yap14tırdılar. rumdur. Maazallıll.h, ben anlara wlka.sd eder 
Kend~ne tevdi edilen vazifeden son derece- - Ah, İmam efendi.. aiz, 'Ö'lem.a sllkine de, All Qmıa.n aüWestnl ln~ ank ey
de memnun w mesrur görünen şu adamın dah\J olmuş bir zatsınız. Böyte, eU.lye aüt- ler mJylm?. Bu, ne bed düşüncedir ti. a.n-
hallnde ve vaziyetinde, en küçük bir edeb Hiyc niçin karıştınız? la.rdruı IJÜphe edilir. 
-ve hicab eseri bile mevcud değildi. Diye, konuşmıya başladılar. Dl.,.e, oeft.b Terdi 

3 üncü Selim, o kadar llitunarda bulundu- Anır İmam, burada da yalan söylemek- * 
ğu bu adamı bu kadar mütecasir bir eda lle ten ve Jkl yüzlülük etmekten çekinmedi: Bu oenbı alan Aygır İmam, vücudündekt 
görünce bliyük bir teessüre kapılarak kaş- _ Ay, erendim . !tabakçı denllen 0 şak!- yumruk Te tekme berelerinin ıztırabından 
larını çattı. Fakat, h!sslyatını anlatmamak nln eJlnden kurt~lmak mümkün mft?. Benl iki tamfmw sa.llaıta mı.llana Ortn Jmpıya 
için .. derhal kendini topladı. M~tndı veçhlle cebir ile hanernden d~an çıkardı . zor 11~ kad;..r, müşkülA.t lle yürüyeblldl. Orada, ta
buyuk bir nezaket ve lltifat gösterdi. Kar- başımn blr vazife doladı ... Şimdi de, bo va- pıcı ağaların yardımı lle ma.bud dev cn.tael! 
şısındn!d crklın minderine oturmnsı için, zlfenin encamını bekler durur. Eğer, hemen katırına bindi. Doğrucıa, Atmeydanmdakl 
Ayr1r Imama emir verdi. Sonra, hallm ve avdet etmeyip blraz daha geçildrsem, ihtl- Kabakçının kar!'-I'!Abına gitti. 
mün!s bir sesle: mal ki sarayı hümayuna hücum rukubulur. Eğer, Aygır Imamın yerlnd~ blr başkası 

- Nası1sınız, İmam efendi?. Çoktanberl olsaydı hlç şüphmlz ki her şeyden evvel 
görüşemedik ... Ne var, ne yok?.. D!ye, tehdide girişti. yediği 'o sunturlu dayağı naklederdi. P'akııt 

Dlye, söze glrlştl. Tayyar erendi ta arkadaşla~, vaziyetin Aygır İmam, dayn.ktan bahsetmeyi, bir tlir-
neznketinl tcıkdlr ettller. Aygır Imamın va- ili gururuna yediremedi. Gayt!t neş'ell :t>lr 

Avgır İmam,. padişahın bu nezaketi ve ll- z1fe.~nln neden ibaret olduğunu sorup öğ- eda ile Kabakçının önünde durarak: 
ttfatına mukabele etmek şu tarafa dursun. renn!ler. Ve derhal 3 ttncn Selimln huzuruna _ Aman, ağa hazretleri!. zatı şAh!ne, 
eankl hatasından dolayı paıdlşahı tekdire çıkarak: mübarek ls1nı ve töhretlnizden 0 kadar yıl-
gelmiş gibi başını tartarta dik bir sesle: - Aman, şevketlO efendimiz ... Şu mel'un mı.ş ki; kendisine haber gönderdiğim za -

_ Ne olacak?. imıall pa.'iQ ıı;lbl dindar blr herife iy1 kötü bir cevab veı:ilaln de, buradan man, haremden koşa koşa geldi. Saraya. 
vezirin kadrü kıymeti bilinmedi. İbrahim yıkılıp gitsin. namınıza gittiğim için, tzzet ve ikramda 
kethüdaya ftibar buyuruldu... İbrahim ket- Dedller ... 3 iinctı Selim, şehndelerin, em- zerre kadar kusur gö.~ermed!. HnttA, blrka; 
hUda, cihanı harab etti. Anuı şerrinden, iki niyet altında görfılmed!~lne teMSüf etti: kere hal ve hatırı şerlnn!zl sual etti. 
senedir Tokat arpalığmı ııt!zam edemedim. - Varın, söyleyin .. benim ztirrlyetim yok- (Arkası var) 
~mft~m~ ana~lmbQu~~.A~~1=======~=~~~-~~~=~~~=~~==~~~~~~~~ 
sın, anın sözile, İsmail paşa gibi sadık biri l 
vezir, idam edlleyazdı. İEtanl:.ul I e:ed" .... <:;İ J·a""'·l ., 

Diye, mukrıbele etti. 
3 üncü Selim, şimdiye kadar hiç k1m.~den lık 

bu derede acı sözler ı~rtmemişt1. Onun için, teminat 
Muhıunmen 

Dedeli 
bir söz bulnmıyarak, mütee..<ıslr vir tavırla: 

- Öyle den-ll, boca efendi .. öyle delil ... 
D!ye, kekeledi. 
Tam o sırada Aygır İmamın gözleri. lı:apı

nın yanında elpençe divan duran s1llhtar 
Ali paşa ile Emin ağaya ll!ştl. 3 üncü Sell-
min bu sadık bendelerl, erendllerlne karşı 

8,6.J 

3,87 

115,32 

51,5'.) 

Se elik 
1 J •• 

Al(sarav y .. rO'ın y~ri ı ie 
murabbıı.ı ttrs nın s 1 u 
Aks3r ıy ya•1p.ı ı yerıııda 

murııbb .ı ars.l ıın s tı?ı 

21 inci adAda 19,22 metre 

21 incı adada 10,3J metre 

göstcrllen bu edeb.<ıtzce hl1rmets!zllkten son 33,75 15J,JJ Ye'1i Sebz3 Halinde 1/2 num'\r·üı ar rv~s z yl\zıb'\ne 
(Üç s. ıd ) derecede örkelenm!şlerdl. 

Ancak o zaman, Aygır İmamın aklı basına 33, 75 
geldi. Gözlerini, onların hlddetu nazarların-

15 •,00 Y nı Sebze Halnde 16/-n.ım n:ı 8rıi.>csiz yazıhane 
(Üç se. elı ) 

dan güçlükle ayırabllerek: 

- Ne bileyim?. Biz, böyle lş:lttık. 

Diye sözlerlnl tevil etmek istedi. 
3 üncü Selim, artık sözü uzatmak Lsteme

d!. Ve hattA, onun saraya niçin geld1~1nl 
eormıya bile lüzum görmedi. 

All paşa lle Emin a~aya bltab ederek: 
- Alm, götürün hoca efendiyi" rahat et

etn. 
D.?dl. 
Padişahın iki silA.htarı, derhal Aygır ima

mın kollarına girdiler. İzzet ve bürmeUe dl
ıarı çıkardılar. 

- Efendi hazretleri!. Şuraya buyurun da, 
blr kahve lç!n. 

Diye, Sünnet odıunnm bıttşlğindekl (Ava
dancı) tnb!r oluna.n (Sofa bekçUerl)nln o
dasına soktular. 

Bu odada; ba~lala Tayyar efendi; kura
nadan Hasnn bey, Ha.soda kA.hyası dt~er Ha
aan bey vardı. 

Ali pa§a, gizil bir işaretle bunlan dltan 
çıkordı. Sonra, tabve ısmarlamak bahane
slle kendlsl de çıtar&k: 

- şu kapıyı bekleyin. İ9erlye kimaeyl 
eokmayın. 

Diye, tuıaklanna fısıldadı. 
Tekrar içeri girdi. 
- Efendi hazretleri!. B11Jer, kadbnden

berJ dost ve k8')ı yoldaşıyız. Şayed burada 
mahrem bir hal cereyan etse, bunu ahıra 
:raş etmezsiniz, de~ mi? 

Dedi. 
Aygtr İmam, yeni bir dedikodu mevzuu 

yaıkalıyacatına aevineret: 
- Aman efendim ne münasebet... İster-• 

ıenlz, zevcelerimln üzerine yemtn edeyim. 
Dl~ mukabeleden 80nra, yemin n §art 

ettı. 

Bunun tlzerlne, Ali paşa birdenbire, Aygır 
İmamın kaJ'§lSlna dl.kildi. 
· - Bre, kt\rata .. bre, kodoş., bre, ekmek ve 
tuz haini!. Sen, klm olursun da efendlmlzln 
huzurunda bledebane hezeyan edersin. 

Diye, Aygır İmıımın üzerine hücum etti. 
3 nncft Belimin lki sil~htarı, dev cüsseU 

Aygır İmamı yere yatırdılar. Kümbet gibi 
tamının fuıtt.ne çullandılar. Sımsıkı atzını 
tıkadılar. Kan çıkamamak şartlle; sille, to
kat, yumruk ve tekmelerle yerlerde yuvarla
dılar. 

Aygır İmamın çehresi, simsiyah kesildi. Az 
talsın, kafasına kan hücumundan, bu dayak 
altında can verecekti. 
Kapıda bekllyenlerden, ba.Jlala Tayyar 

eteadl, bunun ta~tma vardL Hemen odaya 
girerek: 

- Aman, ne yapıyorsunuz?. Herif burada 
öıUr kalırsa, Kabakçının elinden yakamızı 
kurtaramayız. Belki, zatı şAhane efendimi
zin başlan na bir ış çıkar. 

D•ye, bağırdı. 
Bunun üzerine, Ali p~ ile Emin ap, 

Aygır İma.mı bırakarak odadan çıktılar. Ka
pının önündekiler içeri girerek, yerde lntm 
lnt:n lnllyen o mtHstd herifi kaldırıp bir tO
teye oturttular. Soluk suıa.rla yüzünt\ yıka-

Ttıh'llin bedelleri ile ilk te ın il nıikd •rl rı •·uk•ırı l l y ı;ıı ı iş.er nyrı 
eyrı açık arttırmaya ko ıu. nuş.ur. lha.e 22· .1 u C ı 1 g ı ııl s .l 14 de 
Dııimt .Eı .eilmendd yapı. ıc k .ır. Ş n ı .ım .. . er z Lı v M ı n OrlDı .og l 
kaleminde görUlebı~ır. 'l' .ip. r.n ı . : .e ııı.ı . b:z v n nı ·ıp. ırı ue 
llııüe gUnn mayye.ı sıı...ıtte D .. hıni .r;ııcl'TI ı ı i~ b • ı .. ı ı n ı.u:ı ( ıJ~S) 

İlk 
teminat 

11,87 

9,38 

1,18 

4,01 

2,25 

11.7:.l 

0,90 

4,05 

4.05 

Tahmin 
bedeli 

158,25 

125 

F:ıtih yangın yerinde Samipa.ş<ı $0kağıf'dcı 20S cı n:iada 8 
nıetıe yüzlü ve 90,43 metre murabbı sahalı belediyE: malı ar. 
cwıın satışı. 

Fatıhte Çırçır yangın yeriılde 24 CÜ adada 12,50 metre murab
baı belediye malı arııanın satJiU.o 

15,70 Fatih yangın yerinde Sangüzel cadde-sintie 114 cil adada 6,28 
metre murabbaı belıı>diye malı arsının satışı. 

53,46 Fatih yangın yerinde 130 cu adada 17,82 metre murabbaı be
ledıye malı arsanın satl§ı. 

30 Aksaray yangın yerinde Azim.kir sokağınd!I 13 cü adada 10 
metr!! murabbaı bele(ı iye mah arsanın satışı. 

156,30 Aksaray yangın yerinde Çırkurçeşme soka~ında 21 ci adada 
15,63 metre murabbaı yü7.süz belediye malı arsanın satışı. 

Senelik kira 

12 Kapahçarşıda Alipaıa hanında huısust ıdare malı 11 No. lu 

54 
odanın kiraya verilmesi. 
O'!küdarda Karacaahmed caddesinde 79/81 No. lu dükkanın 
kiraya verilmesi. 
Süleymaniyede Dökmeciler&! 1 No. lu dükkanın .kiraya veril. 
nıesi. 

Mtdlamınen bedelierı ile ilk teminatları yukarıda yazılı işleı· ayıı ayn • açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlü~ kalemın_ 
de görülebilir. İhale 14.9.939 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapı. 
lacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya rn.ektubları ile ihale günü muay. 
yen saatte Da.imt Encümende bulunmaian. (6789) 

Kırıkkale Gedikti Usta Hazır~ama Okuh1 Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri san'at lisesindelrl gedikli usta 
hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki §artlara göre talebe kaydı kabulüne 
başlanmıştır. 

2 _ Kayıd kabul şartları: 
a> Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b> Vücudünün teşekkü!Mı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
C• kendisi ve atlesi kusur.sın: bir ahl&k ve seciye sahibi olmak. 
d> terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
e> 14-17 yaşında olmak ve bu Yll§lara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol· 

mak. 
f> Evvelce gördüğü tahsil derece.sini gösteren fehadttname veya iasd~ 

yi haiz bulunmak. 
g. Gedikli okuldan ders ve vukuat, aağlık durumlanndan çıkanhruf olmamak. 
h. köy veya nıhiyeli olmak ve njfuı hüviyet cdzdanındA doğduğu köy veya 

nahiye yazılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmıyaa n orta okulu bu -
lunınıyan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunların ta.hJU içhı bu 
ve şehirlere geınılt olmak. 

3 _ Bu şartlan haiz olanlar askerlik p.ıbelerlne mftncaat ederek fazla izahat 

alırlar. 
4 _Askerlik ıubelerin.ce kaycli kabul için müracaat Eylru. sonuna kadar kabul 

edilir. c286. c636b 

Sayfa 9 

Harbin başla ğı 
günlerde Varşova 

:··· · -------····.. Y A Z A N ... ·-·························! 
1 Ercümend Ekrem. Talu ! 
·#·······-· .. ·· ................................ ---.................... ..__._.._.__, 

Pil.su.dskı Karakovide bu şatoda yatıyor 

Varşovanm en büyük ikı caddesinden tenhalaşan kahvede oturacak olsam ben 
biri olan Marşalkovska nır. 107 numara • de hüzünlenecektim. Dışarıya çıkıp, ilk 
sında, Hemşinli bir v.-ttandaşın işletmek. geçen tramvay;a atladım. Arabanın sa. 
te olduğu cEkmek v~ pasta> fırınına mül- han:hğından etrafı seyerdiyordum. Nere
ha1t kahvedeyim. de, benim sekiz yıl evvel bıraktığım p. 
Leh.stanın payitahtında en iyi t:kmeği hir, neş'e kaynağı Var;;-ova? Mağazaların 

burası yapar ve en i~i Türk kahvesi bu- cephesinde yanan neonlu reklıi.ınlm-d,a 
rada içilir. Esasen, e.o:;ki Çarlık Rusyasile, 

1 

bi1e bir sönüklük var. Yaya kadınmlar. 
yeni Lehistanda, ince fırıncılığın Türa- da, müzik1li, danslı eğlenti yerlerine akın 
Iere i!ıas bir zanaat olması an'ane halıne eden keyifli insanlartlan eser yok. Ço
gelmiştir. cUkların dahi yüzleri gülmüyor. Onlar 

Bu, mevzuubahs ettiğlm yerde hep b i- da tehlfkeyi sezmişler, geçirilecek çetin 
zim Karadeniz uşakları hamurkurhk ve imtihan omara da anlatılmış. 
pişiricilik ederler. Si!Helerdenbcrı bura- Saski parkının yam başından bnş)ıyan 

1 
da yerleşmişler, cliliııi ve iıdctıerini öğ- Yahudi mnhalrelerındc hava biraz değ!. 

1 
renmiş!er, san'atlann.ı, ihhsasların1, şiyor gibi. Kapı önlerinde küçük küçük 

'

biraz da milli bir gtmır duyarak ha1kın gruplar teŞkil eden cübbeli. perçemli in. 
rağbetine arzecliyorlar. 1 san'.lar hararetli hararetli konuşuyorlar. 

1 Saat beş- dairelerd..:n, miicsseselerdrn Korku mu? Beliti de. Irkın ezeli düşmanı 
çıkan memurlar bir kere burays, bu dük. buralara da uzanırsa, ne olacak? Bu ihti
kana behemehal uğruyorla:. Sardırdık. I mal hatıra gelir de, insan korkmaz mı?! 

1 

]arı somunu koltukhvarak, parasını da Parkın kapısında tramvaydan indİınt 

kasaya ödedikten sonra aynı ·sessizlikle yürüdüm. öropee6ki otelinin altındaki 
çıkıp gitmelerini seyıtdıyorum. meşhur kaz.ıno tenha.. Vaktile burası a. 

Ortalıkta ağır bir havrt var. Alman or. dam d.Pmazdı. Şehrin, kalbur üstüne ge .. 
duları mütcmad yen hududlara yı~ıJ. len sosyete kadınları, en şık, en yakışık
maktad'ır. Jagellon:tarın mukaddes yur-ı lı, en kibar eı{kekler masaları işgnl eder. 
dunun üzerinde yaman bi•· tehlike dola- !er, pahalı merelerle vodka içer, kokteyl 
şıyor. Ve o k.aşmakı nafsk::ısını almnğa alırlardı. 

gelen Leh kadını, Leh erKeqi bu geceyi ı Bir iskemleye iliştim. Garson benim 
gene korkulu rüya1arla geçirecek. Maa- bu cü.retimdcn,. yabancı olduğumu fark 
mafih o, böyle kabusl'u uykulara alışık etmiş olacak ki. ne içeceğimi henden, 
bir milletin ferdidir. Tarihte, Lehistanın iransızca sordu. 
rahat yüzü gördüğunü kaydE.'Cien hangi Önümdeki geniş meydana nazır büyük 
fasıl var? erkanıhal"biye ve hariciye binalorınm 

Bir aralık, içerJye bir kaaın girdi. Kı· penoerekrinde ışık va~. Belli ki, bu sa.. 
ya!eti diğerlerinkine benzemiyor. Kalın 1 atte, iher iki daı.rede de çalışılıyor. 
spor çoraplarının üzerine inen kısa, plise 1 ~ meyd~nd~ milli bayrru:n günl~rinde 
bir eteği, üz.erinde de izcilerin gömleği- geçıd resmı olur, Mareşal Pıl:;udski Leh 
ne benziyen b :r bluz var. Yüzüne dıkkat. kıt'a1annı teftiş ederdi. 
le baktım: Ku'k yaşını belki de henüz ıd- Yarın, bu ayni meydanda acaba hangi 
rak etmem.iş. Daha in<."e olsa, daha da :mahmuzlar şıkırdayacak? 
genç görünece&. Tezgaha sokulup, bir .Biri ön~mde~ .diğeri yanımda uzanan 
ekmek te 0 sardırdı, gıtti. Yanımdaki ikı caddenın i'.kı.sı de bomboş. Karşımda, 
masada oturanlar araıaı ında bir §ey ko- kazinonun parmaklığına bir gölge da
nuştular. Kulak misafiri oldum.. kadın, yandı.. bir şeyler mırıldanıyor ki ben 
[Milli kadınlar Jejiyon] una mensub duymuyorum. Acaba para mı dileniyor? 

Yoksa, meniieketinin rrıukadderatına dua 
mı ediyor? 

imiş. 
M.111 kadınPar lejiyonu •• evet: Ta, Le-

hü;tanın istiklaline yeniden kaVU§tuğu 
ilk gündienberi, memlekette kadınlar 
bövle bir teşek'kül vücude getirmişler. 
B; teşekkül iıükumetçe resmen tanın
mış. Nizamnamesi, her şeyi tamam. 

Birisine sordum: 
- Bunlar ne İıf görecekler? Harbe mi 

gidecekler?. 
- İcabında onu da yaparlar, cevabını 

verdi. Lakin ıas1l gayelerı bu değildir. 
- Ya? 
- Harb vukuunda, bütün erkekerin 

meınlclret müda.f.a:asına koşabilmeleri ı. 

çin. cephe ~ hizmetlerinde koca, ba. 
ba ve kardeşlerini istibdale hazırlanmış
lardır. Bundan baŞka pasif müdafaa hu_ 
suwnd'a da bu lejiyoıı azasının oynıya. 

caldan mühim roller vardır. 
- Ne kadar azası var bu teşekkülün? 
- Hemen diyebilirim ki on yediden, 

kıtk.a kadar bütün loodın ve kızlanmız 

tejiyona dahildlı1er. Bu sayede, eli ıllAh 
tuta.bilen et.kek?srimizin kAff esinı de, i
cab edeme cepheye sevketrr.ek imkAnını 
bulacağız! 

Akşam. tariıi §dır.in üze:rine müstes
na bir hüzünle 9(Sküyordu. Birdenbire 

Nazarlarım ileri.ye doğru uzandı •• par. 
kın 'kapısının önüınde yatan meçhul Po. 
lonya aSkerlerinin mezan üzerinde ya
nan a~ev, valkit vakit hız alıyor •• göklere 
yükse?iyor •• 

O da bir dua gibi!. 

Ercünı.end Ekrem 'Ialu 
·························································-·-

Edirne belediye 
vekilliği 

Edirne, (Husu .. 
si) Trabzon 
meb'usluğuna se. 
çilen Belediye Re. 
isi Şerif Bilgen bu 
sabah Atıkaraya 

hareket etmişt;r. 

Reis vekilliğirıe 
encümen azasın. 

dan eczacı Ferid 
Çardaklı tayin o .. 
lunmuştur. 

Reis vekfüetinj 

reis 

zaman zaman yapmış olan Ferid Çar
daJdı kilıl-türlü ve kendisini sevdirmiş bir 
zattır. 
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= Ka ın Z kcisı 
~111-llllh. Çeviren • • lbrahlm Hogl . .ıfllll 

.l. uzun: ınaruıa ~ıcııarc.. 

Elde edilen plllnlar 
Çeviren: Hatice Hatib 

c Yıldınm, Mufügan, yarı içilml~ flÜ. 
ro sigarasını agzından çıkarıp, kolunu 
Maryanın ince beline dolıyarak: 

- Bana bir öpüdk vermez misin?. de. 
di. 

Bu çağırıcı dudaklan bundan yedi se
ne evvel yalnız iki kışi öpmeğe cesaret 

İsmi geçen her kıt.'nnın harita üzerinde malden hücum ederek Va.rda.r vadisine yetiı-j gülüşle sözlerini föyle btttrd1: edebi1miş, birisi, dağılmış çenesi ve yır. 
birer kalem işaretlle çizllmiş olduğuna. dik- mek, SelD.nlği Sırbistan dan ayırma.k ve bu - Bcrllndekllerin muhayyeleleri pek geniş tılmış n}oğazı ile haftalarca hastanede yaı 
ka.t ettim. Diğer taraftan bombardıman cdi- suretle Bulgarl&tanla muvasala tıes1a etmek de~ll. On sene evvellnden hazırlnnmış olan mış, ötekisi de, Taymis nehrinın bulanık 
ıecek hedefler de gene harita üzerinde kır- hususunda çalışıyorlar... Schlleffen plfmı 1914 sen~inde hartı harfi- lan d k bol . . t' B k b' 
mızı haç işaretlcrile tebarüz ettirll.mlştl. Bu Sabık zabtt Fransız hududunda tam• blr ne tııtbtk edllmLşti. Bu plln da. 1940 senesin- ~ ? a ay up. gı~ 1• aş a . ır 
iş hakikaten blr oyun da olsa. herhalde de- bltaranıt görüyor. Eğer Fraruıa hücum et- de tatbik edlleoektlr. Bel1d o zamana kadar ıfade ı~e Marya yedi se_n~ e~~el Ceyk"' ıle 
rın bir tetkik neticesi hazırlanmıştı. mlye kalmrsa Alman ~'fvetieri Boun ve Almnnyada mühim hA.dtseler cereyan ede- evlendıkten sonra, bu ıkı kışıden ma .. da 

Bu sevkülceyş etüvünün en mühlm un - Ma.jenoe Jtadar kuvrılan müstahkem mev- blllr, Avrupa aıtfüıt olur. Fakat Relchswher hiç bir kimse ona kem gözle bakamamış. 
surlarını hemen o akşam not etmiştim. İ.alm- kilere çek1leceklerdlr. Sonra Çekoslovakya Ier muhatazakA.rdırlar... tı. Amma c Yıldırım> ın umurunda de • 
lerl seri halinde aklımda tutmıya alışık ol- da gallb gelen kuvvetler, Alman erklnı - - Belki, diye cevab verdim. Fakat bu ğildi. Bu gece, Maryanın apartımanında 
t1uğum için nradan birkaç saat geçmiş oldu- harblyıe.,t ta.rafından Rıen mıntalcasında sırrı .slz llelebed muhaf1ı.t:a edecek misiniz? rahat rahat oturu-u, ve en kadını lru • 
~u halde Alman ordwıu harekltını tekrar llerlem~ olan Fransız kuvvetıertnt kt.14at - Bunu diğer bazı büyük deTletlere bildirir- . . :i} dg v 'lçdi z· d 
tesblt bence pek güç olmamıştı. m6k fuıere gatbeı almacak1ardır. ı"akat 1 cağına çekışı sebe )SIZ egı • ıra ev 

Olmütz ıstLkametlnde blr ileri yürüyüş ... Fransa taarruz etmiyecektir... sen z... Ceyk, daha !ıala kodeste bulunmakta idi. 
k bil ta u Bn elinden gelmezmiş gibi bir hareket Cepheden yapüncn.k blr mu a arruz SQnkt Awupanın mukadderatı orada ya- Hırsızlık ve katle teşebbüs yüzünden bej 

ka.rşılayabllmek üzere SAgendort-BArn hattı :ıılı fmif gibi Felzengran gözlerinl hartta tı- yaptı. sene yemişti. Daha da bir sen~i vardı. 
üzerine bir tırka gönderllmesl... _ zerin~ Bohemya ve Renden ayımuyarak - Böyle bir aırn başka bir devlete bildir- _ c Yı!dırım.. 

0 
elmeden beni kurtar, 

Daha sonra aldı{hm bu notları bizim erkA emnJyetJe sözrerlne devam ediyordu· mlye imkAn yoktur. Bunu size söylemiş - ' g 
mharblyeden blr zabite gösterdiğim zaman - İşte, Alman erkAnıharbiyestnlıı ordu tlın. ;euna kimse inanmaz. Bana sadece şu buradan kaçır. 
bu plftnın ana hatlarının ne kadar bllyük bir henl\z teşkil edllmeden enel tasarlamış 01_ harita üzerinde söylediklerimln noktıı.aı nok- Yıldırım, genç kadım kucakladı •• 
zeki ile çizilmiş olduğunu görerek hayret duğu plll.n budur. Ellerinde RelcMwchr or- ta.sına. tıatıbik edildiğini garmek zevkinden - Korkma yavrum, korkma dedi. A. 
et.,... 'şti. k 1 t1 dusunun ytiz bin k~lHk kuvvetinden başka başka hiç bir şey nasib olamaz. ralarında bir plan kurduktan sonra da a-

Felzengraın sözlerini l>lrden'bi~? esm 1 
· bir şey yok. Fakat bu kadro mükemmel ta- Ofilerek: partımandan çıktı. Erte.3i günü öğleden 

- Ne kadnr .saçma şey değil m Um IJÖrımfiş bir tadrod B ı ind 
Dıye bal'<ırdı Herhangi blr makineli tüfek Alm ur. e.ş sene ç 8 

....:. Eğer o zamana kadar sağ kalırsanız... sonra saat dörtte Rioya bir vapur kalka. , " · anya 1914 tekile kabiH mukaye&e blr or- .. 
krokisi veya bir gaz dfu!turu her devletle pa- duya sahih olacaktır İşte b il Diye llbe ettim. caktı. Yıldırım ~at uçte uğrıyaca~ Mar. 
zarlık edUeblllr. Fakat büyük devletlerden tatbik edPecek. Bu ;özlerim~ J:ıı:a \:~~l~~ - Eğer o zamana !kadar kalablllrsem yayı alacaktı. İki gün sonra da dev Ceyk 
birinin seferberlik pldnını ele geçirmiş oldu- yınız... Evet... eve gelip kamını kaçmış bulunca, arka. 
funuzu tasavvur ediniz: bu ;plAniıni ?h~~lkt İçin~ hafif bir tstlhza manası olan bir (Arkac;ı var) lanndan takib etmesının pek az ıhtimali pU\n olduğuna kimi inandırabillrs n z .,,..,a-
sen, şu Schlleffcn pldnı hlkO.yesinl düşünü
nüz ... 

Bu muknyese zaten kendlllğtnden akllma 
gelır.iştl. Bundan çok sene evvel meydana 

vardı. 

çıkan bu hl\dl.sc artık halk tarafından da ı-""'""'"""""._"""""'~""""""'""'......,..., 
blllnmektedlr: 

1
--------------1 ~~vo 
~ 

Ertesi günü öğleye doğru, Marya se • 
vinçle bir şarkı mmldanarak son kırıntı. 
sına vanncıya kadar eşyasını toplarken 
kapı çalındı. Açsam mı, açmasam mı d:. 
ye tereddüd etti, fakat kapı ardı ardına 
çalınca: 

1914 harbinden evvel 25 incl topçu alayın
aan ve cİklnci büro. mUlhakı yüzbaşı Lam
beltng, Alman lb tvtik erkA.nıharbiyestnden 

cMünteklm• lft.kabını kullanan büyük rüt
beli bir zabıt taratındnn çağrümı.,tı. 

Amirlerinin müsaadeslle vüzbaşı Lambllng, 
aMünteklm11 ile Paris. Brüksel ve N~ de ol
mak üzere üç kere konuştu. Her defasında 
!>lr otel odasında buluşmuslar ve Alman za
biti yüzünü sargılarla Mrm1şt1. Bu zabit cv
velemirde Alman gizli teşklH\tı büroları ta
rafındıın hüviyet varakasını ve daha bir ta
kım evrakı müsblteyl g68termek suretlle 
kendi ordusundaki vaziyetini ispat ettikten 
sonra şeflerinin kendisine karşı yaptıkları 

nlç:ıkça muamelenin intikamını almak ıste
dl~lni söylemişti. Kendlslne yol parası ola
rak derhal ödenen altmış bin frangı almış 
ve yüzbaşı Lambllng'e, Fnaruıanm Belçika 
çephesinden istllA.sı hakkında general Sch
lltfen tarafından hnzırla.nmıl] olan pllnı 

vermlstt. 
Pek tablJ olarak bu vesika erkD.mharbiye

mfz tarafından çok ehemmiyetli telA.ltld edil
di. Üç ay içinde Almanyada bulunan cuus
larımız (Renl mıntakasında böyle bir hti -
cum hazırlığına ald alAmetıer ke•t~tmiye 

Çaluıtılnr. Sevkülceyş yollar ihraç nhtım -
!arının insa.s1 limcınlann arttırılınuı bunun 
do~ru oldufu ve Alman hücumunun Llye1 
fstlkametltl'de temerkftz edeceği zehabını 
tuvvetıendlrlyordu. 
Mııamaflh iklnel büronun kat'! kanaatine 

rafmen yiiksek harb §1\rası Belçlkanın Al
manlar tarafından bir hücuma maruz kala
'bl.leccğlne inanmakta tereddüd edlvordu. Bu 
malOmatın bu kadar kolay bir şekilde elde 
edilmiş olması onları büsbütün ştlphelendi
rlyordu. 

B:ı.şı sargı ile sarılı blr adam, bir lntika.m 
arzusu ve bütün bu romanlarda glSrülen te
sadüf ve hll.dlseler mfuıbet ve tecrl1bell gene
ralleri pek haklı olarak şllphelendlrmtştl. 
şark hududlarunızın mMataaııı esasına. da
yanan XV numaralı pldn ipka edildi. Onu 
takib eden XVII numaralı plll.n da tamami-

1 

2 

8 

1 4 fı 6 

• ----·-- • 

Ankara Radyosu 
DAJ.f:A UZUNLul';u ~ 

llHB m. 182 Kcıı. 120 Kw. 
A.Q. ıt,74 m. 25195 Kea. 20 Kw. 
A.P. 81,70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw . 

SAU 12/9/ 39 
12.30: Program. 12 35: Türk müziği: Oku

yan: Mefharet Sal!'nak. Çalanlar: Cevdet 
Kozan. Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Seyhun. 
1 - Haşim bey - HicazkA.r "arkı: CeSb tA.se
her ben zarUzarım.l 2 - Rakım - Hicazklr 
şarkı: <Bekledim tA fecre kadar.) 3 - Şem
settin Ziya - Neva şarkı: CKo sinem ateşe 
yansın.) 4 - Cevdet Çağla - Keman tak.'li-

Soldan safa Te yukanda.n qaiı: ml. 5 - Rahmi bey - Mahur şarkı: CEslr et-
1 - Konukluk 
1 _Hedefe vurmak _ Üye tın beni.) 6 - Arıt bey - Rnst şarkı: (Vus-
S _ İ.skat edllntl4 _ Hatırlar latından gayri el çektlm.l 13: Memleket sa-

at flyarı, ajans ve meteoroloji haberleri. ' - Anıt - Hayvan yiyeceği 
- Fethetmek ma.ıı4.nndıftıi .ınrlhazır 13.15 - 14: Müzik <Karışık program - PU 5 İsi 1 19: Program. ıg 05: Milrtk <Dans m\J?:lltt Pl ) 

8 - K5pek - lmım er d ektir ar 19.30: Türk müziği: Halk ş!lrlerlnden ör·_ 
7 - Aynuhı 0 

gtY;1 em A. amm:ulla- nekler. Sadi Yaver Ataman. 20.15: Konu4 -
goda 0§6 yen m numa - ma. 20.30: Memleket saat Ayarı: ajans ve 
nırlar. t, jf 

8 - Yuva - MazU naklinin mütred.1 gaib me ,eorolo haberleri. 20.~0: Türk mü:ı:iğl: 

- Geliyorum, geliyorum diye sesleJle. 
r6k yürüdü, ve kapıyı açınca da: 

- Ceyk! •• diye bir çığlık kopardı ve ko 
casının kollarına atıldı. Böylelikle yüzü. 
nü saklıyarak, gözlerindeki korkuyu gi • 
derdi; başını tekrar kaldırdığı zaman da 
tatlı tatlı gülümsemesini becerdi. 

Biraz sonra da dev Ceykten daha in 
kıyım birisi, elinda iki bavulla İ(;erıye 
girdi. Mıarya, adamm pençeyi andıran a. 
daleii el1erine dikkat etti. Herifin pek 
çirkin, korkunç hir yüzü olmamakla be. 
raber, gözlerinde garib bir ahmaklık oku. 
nuyor, suratında da tuhaf bir sırıtma do. 
!aşıyordu. 

Ceyk anlattı: 
- Bu bizim Dandır. Bizde yatacak' Mu 

hafız gibi bir şey. Kodeste beraberdik •• 
Maryıanın yüreği attı: 

- Neden icab etti bu?. 
Ceyk, 

llhitaaı An'k:arıı. Radyosu küme sea ve saz heyeti. t-
İ t y elt muda- dar~ eden: Meıı'ud ~n. ffiestekAr tanbu- - Neden mı? •• Dışarıda kaldığım za. 

9 - Btıyfiltmet - şare - em rl A!I efendinin hatıra.on lçln.l Nihavend ve manlar sana bakacak, gülüm •• hem gide. nndan emr1hazır . 
O K .. 1' ç b··~ Suztdll fruııllarından be.!;~ semai Te sarkı - yım kumpanyayı arıyayım. dedi ve ka 

1 - ışın Y-.an - a ...... 1 21 30· K 21 4 · • 
1 il • .-1.u ar. · · onuşma . · 5: Mtimk (Solist - pıdan çıkarken de homtrdanarak ilAve 

Geçtın bolm.acanm haJ.ecLmlt ır-.... ler.' 22: Müzik - Radyo Or'k:estras1 - Set: Dr. etti 
Soldan sata: E. Praetorlus. Konser takdimi - Halll Bedll • 
1 - Tabell - Aaa Yönetken. 1 - Manluszko - Halka operası _ - Bir şeye lüzumu olursa, Dana .ses.. 
2 - Acilen - Yld nın Uvertürü. 2 - Haydn - Senfoni (Oks - len, o!maz mı?. 
3 - Bırakan - De tord.) 3 - Glazounow - fn. .. troductlon et D C k k 

" ev ey arısından nefret ediyordu. ••• 4 - ElA - Eda - Et danse de Salome. 23: Son ajan., haberleri. 
5 - Leke - om - K1 ziraat, eshnm, tahvtlAt, kamblvo _ nukut Ondan şüpheleniyordu. Karısının bir 
8 - Anadolu - A bornısı mat.l 23.20 : Mfü1k (Cazband _ Pl.) falsosunu yakalamak istıyordu. Marya 
7 - Namus - T 23.55 - 24: Yarınki program. dıa derhal bir yolunu bulup c Yıldırımla> 
8 - Ay - V - All. • ............................................................. konuşmalıydı. Derhal aklına telefon gel. 
g - 8adakat11 

10 _ Adeti _ A di. Danın gözlerinin üzerine dikildiğini, .............................................................. Nöbetçi eczaneler en küçük bir hareketini bile kolladığını 
Uşak Sulh Hukuk Mahkemesinden: görünce, telefonu bıraktı. Dım o aptal 

le ayni prensipten mlllhem bulunuyordu. 23/11/938 tarihinde ölen Uşafın B<nkurd --····-- gülüşirc güldü. ~Iarya şaşırdı. 
Bu rece nöbetçi olan ecza.neler kon -

tardır: Fn'kat saat bire doğru dayanamadı, te. 1914 Atustosunda Alman ordusu Belçikayı mahallesinden avukat Hayrettinin terekesi 
tstUll ettlğl zaman artık l.ş işten geçmişti. yazılarak yedi adle teslim edllmlş olduğun -

Erkanı harbiyenin yüksek emrtle cMün- dan mliteverta Hayrettinde alacaAı veya 
İstanbul cihetindekiler: lcfonu açtı, ve Yıldırımın numarasını çe. 
Şehz.:ıdebaşında: cünıversite>, Emlnö- virdi. Kıllı bir el, omuzundan uzandı, 

nilnde: CıBensason), Aksarayda: ( Ziya ~idiri yakaladı, ve telefonu kapadı. teklmıı işine ald ikinci büro nrşlvlerinde bu- zimmetinde borcu olanlar varsa bu ilAn ta
lunan dosya yakıldı. rihinden itibaren bir ay içinde mahkeme 

Bu işi kimse öğrenemedi. Bu felliutin tereke dairesine müracaatlerl alacağı veya 
da.ha b:ışmda önüne geçlleblleceğtnl bilen borcu knydettlrmelert ve v

1

arııa v~lkala
:yalnız birkaç ikinci büro zabltl oldu. Bunlar nnı ibraz eylemeleri ve bu müddet içinde 
da bllAhare cepheye göndertldller. Flandre mftracaat etmlyen alacaklıların mirasçı _ 
yahud da ,Verdun sperlerinde kaldılar, belki Iara ne şahsan ~ ne de terekeye izafetle 
de çoktan toprak altına indiler... tak!b edemlyecekleri llft.n olunur. (7178) 

Nuri), AlemdM"da: CEsad), Beyamdda: Marya: 

- Eğer büyük devletlerden birinin sefer-
berl!k pll\nını ele geçlrm~ olc;anız bu pld
nın hnklkt olduğuna kimi inandırablllrsi -
niz? 

Felzengran'ın bu sözündeki haklkatl an
lıyabllecek kadar casus ~kllfttlarını tanı
yor ve bu muhitlerde ekseriya doğru çıkan 
sahte evraktan ne kadar korltulduğunu pek 
iyi blllyordum. Ben bile buna karşı müda
faa vaziyeti almamış mı idlin? Mruımaflh 
onn şunu sormaktan kendimi alamadım: 

- Ya Fransız hududunda neler oluyor? 
- Frııruıanın nazarı dlkkatı bllhas.sa Ak-

deniz tarafında temerküz etmiş olacaktır · 
Çlinkü, !taı.;-.a Alplar 'Üzerinde seferberl1k 
yapmıştır. Bardonya ve Slcilyada toplanan 
İtalyan deniz kuvvetler: Marsllya ve Tunu.:; 
münaı.:aı.atını tehdld etmektedir. D!Aer ta
raftan Italyan orduJa111 ıArnavudluia fi _ 

(Asador), Fatıhte: (Vita.ll), B:ıkırköyün-
de: (Merkez), Eyübde: ( Eyüb.sultan ), - Umumi mutfağa telefon edip iki 
Beyotıu cihetindekiler: porsiyon yemek göndermelerini söyliye_ 
İstlklAl caddesinde: meııasuda), Da - cektim diye mırıldandı. Fakat Dan, sade

frede: <Oüneş) · Taksimde: <Limoncl - ce smtarak o kıllı pençesıle telefonu bı. 
yan>, Pangaltıda: CNa.rglleclyan>, Kara- rakmayınca, Marya bu te"'ebbüsunden 
köyde: CH\i.5eyin Hü:mü), Beş!kta.şta Y 

(Vidln). vazgeçti. Mary&, kendini tuzağa düş • 
ZAYİ - Adapazarının Rehberi Terakki &fa:ı:içi, Kadıköy n AdalardaJ<iler: müş bkr hayvana benzetmeğe başladı. t§-

mekteblnden 928 tarihinde alınış olduğum Kadık~ünde: C8lhhat,Rıtnt> tİskü _ ler aksine gidiyordu. Neredeyse, Yıldır.m 
~ehadetnıımemi kaY'bettim. Yeni.sini alaca- .. d <Seli i ' 

.... -ar a: m re>. a"arJGrerde: CNul'fl, çı koagelecek, ve bu garib insanın kollarına ~undan eakJ.cıinir. hükmü yoktur. Adalarda: <Halk). 
Adapa:ı:an müntızl Ferid Acar \., düşecekti. Buna mani olmalıydı. Başka 

~~~~~~~~=~~~=~==~~==;==~==~=~====~Jbir~re~~n~.D~ru~bk~a~M 
M. M. V. Harta Gn. Drk. S t 1 K . d ' girdi. Dan eşikte dikilmiş dururken, ay. 

a ına ma omısyonun an : nanın atarşıstna. geçti, bir çekmece dolus-J 
1 - Harta kıt'ası eratı için (1200) çift foün kapalı zarf usulile eksiltmeye eski püskülerini yeniden gözden geçiri • 

konulmuştur. yor, üstünde tecrübe yapıyormut gibi 
2 - Eks.~ltme 14/Eyltll/939 Perşembe günü saat ıo.ao da Ankara: Cebeci Harta yaptı. Çekmecenin ta dibinde de bir ta. 

Gn. D.rık. lü.k binasında Satınalma komisvonunda yapılacaktır. banca vardı. Tabancayı eski bir §ala sa. 

3 - Muhammen ~li 5580 lira, muvakkat teminatı 118 lira 50 k 
1 

rarak ayııadan Danı kollıyarak eline al. 
banka mektubu veya maliye makbuzu kabul olunur. uruş 0 

up dığı zaman nefes almaktan korktu. Da.. 

4 - Talihlerin 2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddelerinde . t .
1 

na ilk kurşunu sıkar sıkmaz, bir külçe 
,,_ t . tl le b' l'k ıs enı en ve. gi'b' ğ l d k 

karmış, ne de bağırmıştı. Marya i'ki kere 
daha ateş etti, ve kapıya koştu •• cYıldı. 

rım: 

- Ne var, ne oluyor •• diyerekten eşik. 
te göründü: Danın cesedini görünce de 
yüzü lk.ireç gibi oldu. • 

Marya soluy~ soluya anlattı: 
- Dinle, başka türlü yapamazdım. 

Ceyk geldi. Bu gorili başıma dikti. Ye • 
rimden kımıldıyamıyordum. Ceyk akşa. 
ma kadar gehniyecek, vapura yetişebıli. 
riz. Haydi kıaçalım. •• dedi. Fakat, birden 
iki kere uzun uzun, sonra kısa ve tekrar 
uzunca olmak üzere zil çalınınca, Marya 
put gibi olduğu yerde kaldı. 

- Ceyk geldi!. diye heyecanlandı. Ar. 
tık :kaçmıya imkan kalmaınlftl Elinde ta. 
banoa kaskatı kalakalmış olan Yıldınma 
ve yerdeki bavulıara baktı. Beyni hiddet 
ve şiddetle işlemeğe başladı. Kadın zekL 
sı canlandı. Bluzunu didik didik ed9l'ek 
yırttı. Saçlarını çekerek bozdu. 

Yıldırım, titriyerek sordu: 
- Ne yapıyorsun? •• Neden ltaçımyo. 

ıruz? •• 
Kadın: 

- Oradan kımıldama, ve seyret.. de • 
di, kapıya koştu, açar açmaz da, hüngür 
hüngür ağhyarak Ceykin kollanna atıl. 
dı, ve. ooh •• Ne iyi ettin de geldin koca. 
cığım!.. diye inledi. 

Ceyk şaşırmış kalmıştı. Bir, yerde ya. 
tan cesede, bir de eli silahlı adama bak. 
tı. Boşta kalan elile cebinden bır tabanca 
çıkararak doğrulttu. 

- Oyunca~ını tosla delikanlı.. diye 
gürledi. Yıldırım kolunu kımıldatacak 
haide değildi. 

Marya, başını kaldırdı: 
- Fakat Ceyk.. dedi. Anlamıyorsun. 

Ondan bahsetmiyorum ki. 
Ceyk emretti: 
- Anlat bakalım. 
- Asıl Dandan korktum. Y alnu: kalın. 

ca hayvıanla§tı, bak neler yaptı? •• 
Marya çıp1ak omuzlarını, ve yırtık el. 

biselerini gösterereit devam etti: 
- Kapıyı açmıya muvaffak oldwn. 

Baktım. bu delikanlı bavulile ve B§ağı 
gidiyor. İmdad diye bağırdım. Hemen 
içeriye atıldı. Bu sefer Dan onun llze • 
rine hücum etti.. O zaman bu deliknnlı 
tabancasını çekti ve ateş etti. Yoksa Dan 
onu ördürecekti. Her ikimizi de öldüre • 
cekti. 

Sonra, Yıldırıma döndü: 
- Söylesene yahu! •• dedi. 
Yı?dınm: 

- Elbette, elbette diye cevab verdi. 
Bir kazadır oldu. Yoksa öldürmek niye • 
tinde değildim. 

Ceyk, tereddüd içinde kalarak olduğu 
yerden kımıldamadı. Karısının masalına 
inanmadığı besebelli idi. Marya, ifi idare 
ebnek 18.zım geldiğini, ve kocasını .tan • 
dırmak icab ettiğini anl'Bdı. Tekrar hıç • 
kırarak koHarına atıldı. 

- Ah Ceyk, diye sızlandı.. O Dan ola. 
cak herifin bana söylediği bütlln pis feY• 
leri bir duysaydın ... Ve birden. 

Ceykin kaskatı kesildiğini duydu. A. 
damın sesi çatallaştı: 

- Öyl'e mi? •• 
Ceyk kadını, itti ve tab3ncuını kalbi. 

ne doğrulttu, ve yavaşça tekrar etti: 
- Danın sana fena şeyler söyl~ine 

eminsin ha! •• 

Kadın bir yerde falı;o yaptığını anla • 
eh •• Son bir gayretle: 

- Tabii, tabii •• dedi. Bu kulaklanmla 
işittim. 

Ceyk gürledi: 
- Yalıan söylüyorsun •• ve ayalf.le DL 

nın cesedine t:iokunarak. 
- Bu oğlan anadan doğma dilııizdir •• 

dedi ve tetiği çekti. .............................................................. 
DUı ya Muharrirlerinden TeroQ. 
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O. HEN R Y 

BOLIVAR iKi 

KİŞiYİ ÇEKEMEZ. 

Türkçeye Çl}Viren ; 

Hasan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZİ KITAPEVI salA ve emına arı ır t tı yazılı gün ve saatte komisyona gel:mc-Jeri. (

6780
) ı yere yı ı an a amın şaş ın şaşkın 

bakışlar.ile karşılaştı. Dan ne sesini çı • 
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SON POSTA 

Askerlik bahisleri 
(Başfanfı e ~ •yfada) mürek'keb olduğu içın seyyar hizmete ~ı. 

1 Motörlü kor kumandanhtı. verifli değildir. a 
27 inci tertibin 5 inci keşidesi 

bugün bitti. Kazanan numaraları 
aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

d 2 motörlü fırka. Bir hari> halinae siyah gömlekli ta .. 

ŞİŞiiyi 1 • O J80 1 1 Dal orqu kumandanlığı. b\ırlar ya ordunun büyük cüzüt1lm1an • 
5 dağ tümeni (Alpin veya bersag l na tevzi ve raptedilecekler veyahud Ha. 

Türkiyede i1k defa o tarak dl>rt kr.lp !iıeri). bet ve İspanya harblerinde olduğu gibi 
arasında tertib edilen gece maçlarının 7 Hudud lmmandanhtı. bunlardan milis fır.kalan vücude getiri • 
ikincisi dün gece Tl!ksim stadında i'ki 12 hudud muhafız alayı. lecektir. 
bin .seyirci önünde ŞışJi ile Galatasaray 11 hudud muhafız topçu alayı. Yanmadanın hava ve sahillerinin mü. 
aırasında yapıidt. Bunlardan başka Libyada: dafaası mahalli taburlara mevdudur. 

Galatasaray eskidf'n talebe olan Bü. 1 Ordu lrumandanlııp. Bunları toplarsak görürüz ki Habe • 

50,000 lira kazanan 35336 28~8 303ıu 4935 33251 33948 ad 1 2 K k d l ğ 
..ro 1n 7354 Jend, Eşfak ve Salimi de k rosuna a a- or uman an 1 ı. şistan, Somali, Libya ve Arnavudluk ha. 

12592 26412 7219 16265 20638 J"ak şu şekilde sahaya çıktı: 4 Motörlü piyade tümeni. ricinde, nefsi İtalyadı.ı, sayyar ordunua 

20431 
29999 29472 34610 39126 25669 39681 Osman • Salim, Faruk • YusÜf, Enver, 1 Yerli kor kumandanlığı: kuvveti halen 3 ü seri, 2 si zırhlı 2 si mo. 
1350 13035 13693 25099 33685 14897 Celıtı _ Salahafün, E<:fak, Cemil. Buduri, 2 Yerli tümeni (kadrosu Italya sübay t"" 

1
.. 

5 
. ..:- "tr l k .. ' , 

24343 25604 23641 23555 10520 7116 ı:u :ı ve erbaş.arından mürekkeb). or u ve ı uaö, oma uzere cem an 5'i 
24131 16581 7589 37269 2rı477 9271 Bülend. kadr Habeşi.standa ve Somalide: fırkadan ve bun.ardar. maada 12 hudud 
16616 37264 31310 29678 9575 36980 Şişli her zamank~ kuvvetli osunu 80,000 insan mevcudlu bir müstemleke alayı ile takribn l:i2 siyah gömlekli ve 
29669 39187 1826 18585 2131 981 aynen muhafaza edıyordu. . . ordusu. gene o ~adar mahalli muhafız tab~ 

28628 22687 Prowktör tertibatında b. ırın_ ci maçta Arnavudlukta.· dan mü.rekkebdir. Bır İtalyan fırkasında Sonları ( 31 l rakamlarıle nihayet. 31045 33415 12862 9449 ,- 1 
lenen bu""tün biletler (20) şer lira, onda 15255 12853 8262 9141 10443 3~140 görülen kusurl:ar izale edilmış ve .. yen. Miktarı ve teşkil.Hı meçhul bazı kuv. yalnız 6 piyade taburu olacağına göre bf% 

40 3?2?1 l-6n2 9212 den ı"lave edilen lambalarla ı§lk mukem. vetler. umumi seferbP.rlikte 132 siyah g;.;ml-'-'ı· bix hesabile (2) ser lira amorti kazanmış. 10942 7031 141 · - w o J .,, t:Al 

lardır. ~ 36877 182 14004 18832 14536 13388 mel bir hale getirilmişti. Bugün İtalya birçok sınıfları silah altı. taburla 7 hudud alayından vesaireden 
34033 37466 20802 23484 36931 ıH04 Oyuna Adnan Aıkmın hakemliği ~ltın: na alln.ış bulunmaktadır. daha 30 fırka teşkil olunacs.ğ kabul o • 

15,000 11.ra kazanan 8065 8897 29326 1993 19291 30977 da tam saat dokuzda baş1andı. Sura.tJrı Milis teşkilata gelince bunlar da bugün lunursa İtalyan ordusunun bir harbde 8'7 
1173 21812 bir şekilde oynanan milsabak:ı on beşı"l. 132 lejyondur. Her lejyonda bir .sıyah fırıka kadar çıi<arabıleceği tahmin oluna. 

14 7 5 O 3 O I • k ı ci dakikadan itibar~n Galatasal'8yın ha- gömlekli taburl1a harbe elverişli 5 gençler bilir. İşte İtalya ordusun ur. kuvvet ve 
ıra az .. nan ar kimiyeti altına girdi ve 28 ınci d~kikada teşkilatı ve bir mahal!i muhafaza taburu manzarası halen bundan ibarettir. 

. 3975 3336 17834 24963 1652R 34530 merkeroen yapılan yeni bll" hucumda vardır ki bu sonuncusu ihtiyarlardan H. E. Erkilet 
Sonları ( 51 ) rakamlıırıle. nıhayet. I 4981 4952 33660 3902 27342 31616 k.arışılklıktan ~ifade eden Bülend yegl. E 

~nen bütün bnetıer (20> şer _ ıırıı, onda 29550 39608 6246 33191 ıan1 9349 ne golü çıkardı ve aevra bu şek.ilde bitti. mniyet Sandığı Mudur- , ,. 
bll' hesabile (2) şer lira amortı kazanmış. 22639 4428 15442 18544 18481 21884 İkinci devrede her vk.i tarafın çah~a- IUğUnden. 8 OD Po ıta 
lardır. 4673 39875 19734 25034 9752 2151'1 51 bu ncticeyi değiştirmedi ve müsabaka • 

12 000 1. k anan 37173 11120 16731 16S 2634 ::H646 -O G .. 1 tasan g.alıebesi ile nihayet. G~zetemJzln 2418/39 tarihli nüshasının 13 ra az 8781 ~698 1 ~a ayın üncıı sayfasının lklncl sütununda çıkan Yt·tmJ. Siyası. Hanclla ve Halt ıazet.eaı 
7 • 11565 33203 27335 27456 1:J lendi. 938/221 numaralı arttırma ilAnının Fatma -····-

32557 5576 15176 7207 9460 7492 39761 .............................................................. Növber vesaireye aid Kıztaşında M tafa- Yerebat.an, Çatalçeşme sotak, 25 

15664 19873 6732 38710 3031 30733 Siyaset aleminde bey mahallesinin Bostan solı:ağındaki~ah - t s TAN B u L 
7913 17788 20217 11!555 32859 6G41 çell ahşab evin yeni numarası eh ve nu - Gazetemizde çıkan yazı vd 

1 O O O O 
• 1 29608 195 16041 1641 15!)26 ( Bastarafı 3 ncil sayfadrı) marataj 1-1 oldutu halde yeni 1 numara resimlerin bütün hakları ' hra tazanan 3~~~~ 19470 1792 11870 7480 28173 biri en muvafık zamanda alacağında şüp. ,yazılmamı§tır. Tashih olunur. ıı-9-39 mahfuz ve gazetemize aiddir. 

3 2 7 6 O 311~543~~~0 34717 28258 28883 37987 10949 he ydktur. Şu lhalıe göre devletimizin si. Adalar Sulh Mahkemesinden: --
14120 15358 32359 20385 19310 yasetiıni başka cümtaJerlf} bir de şöyle Burpzada.sında Uzon,yoı civarında sakin 

26062 31996 23943 37114 21760 ifade edebiliriz: iken lka.nıetıihı meçhul Hakkı kıu Bayrl-
ABONE FıATLARI 

3 1 
19468 9756 3276 31445 11043 33318 Türk mütecaviz değiıid.ir ve olm.ıyacak· yeye: 000 l ·ırJ k~z~nan ar 864 23460 1436 83408 25222 33131 tır Fakat hiçbir tecavüze boyun eğını?. k Hazinenin aleyhinize açtığı 154 lira, 54 

- 30184 ' uruş alacak davasından dolayı çıkarılan 

1 o 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 ' Ay Ay 
Kr. Kr. 

ısa21 23132 3524 3188 23367 35420 37430 sine de imkan yoktur. da.'vetıyentn gösterilen adl'este bulunmadı-

1 O k 1 
14107 17728 7215 14017 22250 6029 < -m ı;;; ~ınız cihetle hakkınızda gıyab karan ve -

ı--ı--ı-

TOR K!Yı: ı 400 760 400 ıoo 

00 lira ır-z ~naJ lr 37736 36289 17725 38030 32991 6222 .Jetim VC.a9ı11- Gmllç rilmiş ve duruşma, 6/101939 tarthlne mü_ 
11634 9022 15024 4824 12657 21024 ....................................................... - .. -· sadif Cuma günü saat 10 a bırakılmlftır. İş-

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

22977 22980 673 34893 25934 1281 9 Ey101de lzmir fuarım bu i!An De§rintn ertesi gününden muteber 

1 
6707 16783 1388 28288 olmak üzere on beş gün zarfında itiraz et.-kazanan ar 3454 14388 

29689 19643 20248 22804 37 .911 kişi ziyaret etti med!ğlnlz takdirde v~kıaları kabul etmiş 
18441 22738 27724 23523 

500 lira 
Abone bedeli peşindir. Adreı 

değiştirmek 25 kuruftur. 
15110 13674 addolunarak durDfJJlaya kabul edllmlyece -

20285 2246 621 16143 39560 32585 6681 28094 16101 26666 24200 38279 İzmir, 11 (A.A.) - 9 Eyhll kurtuluş tınız, tebliğ makamına taim oımat üzere Gel.,. •oralı •flf'i oailme~ 
llônlarJan muafiyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

25660 21846 37953 34267 26494 11754 11974 10682 28630 6852 28004 30282 b~amı akşamı şenliklerinde flEl'l teytlyet llln olunur. 939/8'7 

12453 18354 27550 243"6 4483 22461 21879 5191 13343 639 37072 611 37.911 kişi ziyar~t etmiftir. 
7691 5647 21132 39792 29810 21941 6720 271319 Fuar dün gece üçüncü haftasını ikmal _ 

TIFOBIL ~ Pul iUve.1 lhımdır. 

200 li.ra kazananlar 1151648808 27989 6103 34748 29539 23938 etmiş ve 22 günde fuarı ziyaret edenlerin .. 
1525 4627 14640 5703 29793 sayısı 491.995 i bul.muştur. Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratıro hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan Hro 
baplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

,-.·············································~ 

1. Poıta kutusu : 741 lstanbul l 
28797 13525 35441 32107 7821 18178 

6360 17007 1157 30756 10756 
39396 13409 20028 16f'ı65 22963 22017 5231 Bir otomobil bir komisyoncuya 

734 28709 4ô19 15558 
24526 6234 19344 28226 
33154 10736 22326 5027 
33221 6767 1822 22617 

710 çarptı 

20 000 il.fa mukaf at Beşiktaşt.a Abbasağa mahaUesinde o-
7 turan gümrük komisyoncularından Ni. 100 lira kanananlar 21150 22161 12483 rn192 18026 n3 yazi Alkaretıer oadd~inden geçmekte i. 

28081 37576 28933 21818 38267 38220 iken Do.lnıaba!hçe caddesinden gelmekte 
20927 39133 5393 21280 10137 15342 29980 39873 33230 15767 28693 olan ve şoför Ahdinin idaresindeki 2430 
15601 26526 4613 1410 20950 1657 8813 338 2049-:l 29238 23117 sayı.'lı otomobilin çarpmasile .ayağından 
29010 3995 26610 2429 23679 3505 24122 18070 10545 15045 1239 yaralanımıştı.r. 

6559 13893 32039 6555 34490 25961 18624 14552 33079 26308 1315'1 Y.aralı tedavi ıaltına alınmış. suçlu şo-
35062 35821 21170 24737 13360 39619 30694 15312 23568 för yaka:l'annuştır. 

24605 27160 30207 7138 27869 İkramiyelerin hepsi çekildikten soma ... ----~~-~~--~~~ 
18056 12874 52208 10300 24612 numara dolabından (':lO) numara daha Beyoğıunda BAK t:. ri mağazalannda 

50 I• k 1 çekilmiş ve yu'kandakı numaralar 5 er Başka hiçbir mnessese, hali hazırda 
ıra azana" ~r kız .,.e erkek mekteb talabeslne, 

C. yüz lira, onda lıir hesabile (50) şer lıra genç bay va bayanlsra mahsus her· 
32474 22810 32552 20932 7664 ıkazanmışbrdır. boy h va h3r zev'<e uygurı kostnm 

1~~:: ;:~ 1~!~: l!!! !~~~~ 10, 000 lira mukaf at !~~~re~!;:r8~f~~:er:~d:s~.ıe:~:: 
~= ~:~: ~~~~! 3~~~~ ~~!~: 22092 =k~ıi~gi!~:ee~. eoş:r~~!ek:~~:~:~ 

ber yerden mOsaid ve ucuzdur. 
22391 36590 4393 36563 7415 Dalma BAKER etiketini tercih ediniz. 
21314 15809 15498 11547 261:13 Dola'bdan en son ~ekilen yukarıdaki 

9991 30594 35769 24433 3582 numara (10.000) liıra, onda bir hesabile 
U-449 30104 8987 20573 32585 (1000) liralık m.ükifatı kazanmıştır. 

Son Dakika: 
.... ~Almanlarda bir 

radyosu da Lehlilerin elinde 
~lin 12 - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
(\t_.şova I) radyosu Polonya lisanında neşriyat yapmasına rağmen Almanlan.n 

~liğlerini neşretmektedir. 
:S\Uıdan ıaınlqıldığına göre (Varşova l) radyosu Almanla.nn (Varşova ll) rad -

Osu da. Po)onyalıla-rın elindedir. 

lngil!z askerlerinin garp cephesindeki faaliyeti 
l..ondra 12 (Hususi) - Bugün ilk defa İngiliz kuvvetlerinin gaıib oeph: • 

e, Fransız kuvvetlerile birlikte Almanlara karşı harb etmekte oldugu 
ed:tlıni4tir. 

l!u lllünasebetle Fransız askeri münekkidi Dorjelesin, İngiliz askeri hak• 

91 beyan ettiği şu mütalea da ilive edilmektedir. . . . .. 
4 de nazaran, İngiliz askerini pek daha hazırlıklı ve daha ıyı talim gor-
bi:r vaziyette buluyoruz. Bunların saylBi da ehemmiyetli ~ 7ek!ina be
o~dır. 

~ELANiK BANKASI 
Tali tarihi : 1881 

• 
idare Merkezi : ISTANBUL (GALATA) 

TürlıiyeJelıi Sabelnll 

tSTANBUL (Galata Ye Yenf<'aml) 

MERSİN, ADANA Bilroıu 

Yananistantlalri Sr1belerlı 

SELAN1K - ATINA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık balar •"'81 

Telgraj : Son Posta : 
l Telefon : 20203 i 

~Herkes alabilir. Kutusu 60 Kr . .,... ~ •..............•...............................• r 

l1_İ_n_hi_s_a r_l_ar_U_. _M_u_·· d_u_· r_lu...: .. ğ::..iı_· n.:.:d.:.:e:.:n:.:.: -J 
Cinsi 

Miktan Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Kul'llil Lira Kuruş Şekli s :ıti 

Kalibre çeliği 435.15 Kg. 456.90 34 26 Açık Ek. ı ı 
Simantasyon çeli~i 19645 • 6875.75 515 

tı'8 Kapalı z. l;:; 
Karbon çeliği 2335 • lf'15.75 173 fi8 Açık Ek. ] - ~() 
Krom Sipasiyol Çe. 10~4 • 1382.40 103 68 > , l'> 
Üstüpü 5000 • 1474.50 110 58 • > lt-,30 

I - Şartname ve listeleri mucibince yukanda yazılı c5• kalem m··ı..t lif 1 
u:n e ma ze. 

me hizalannda gôsterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında 
yazıbdır • 

ın - Eksiltme H/IX/93q Per~embe günü Kaba+.....+ .. Levaz.ım ve Mu'"b t ş 
besi d ''-"al ı.. • ~ ayaa u-n eAı mı .. omısyonund:ı yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız almabillr. 

V - Kapalı zarf münakasasına gırect>kler mühürlü teklif mektublannı kanuni 
ve&aiide % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarllannı eksiltme saatinden bir saat evvel mezktir 'komisyon bat
kanlığına makbuz mubbilinde vermeleri. diğer eksiltmelere girecekler teminat 
akçelerile birlikte yukarıdtt adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6799.-

Cinsi 

Kıyım Bıçağl 40 
S/m lik 
Karton Bıçağı 
muhteıır ebatta 

- Mikt'ln Mub. B. 

lira kr. 

2500 adet sif 18200 

23 .. > 317 20 

%7,5 te
minatı 

lira kr. 

1365 

EkB1ltme 

şekli 

Pazarlık 

23 a79ıkç eksiltme 

saati 

10 

J - Şartnamı.? ve resimleri mucibmce yukanda yazılı 2 kale:n malzeme hıza. 
larında gösterılen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerı muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
yazılıdır. 

ili - Eksiltme: 13/IX/939 Çarşamba günü Kabataşta levazım ve müb t 
. k" l k . d 1 ayaa şubesınde ı a ım omısyonun l yapı acaktır. 

iV - Kıyım bıçak1an şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alı • 
nabileceği gıbi karton bıçaklan resimleri de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan sün ve aaatlerdo % 7~ ·· 
paralarile ltirlikte mezkur komisyona &elmeleri ilin olunur. (7133) guveııme 
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12 Sarfa SON POSTA Eylıll 12 

Saraçhanebapnda • Horhor caddeıinde 

1

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatah 
Yat.sız KIZILAY 

Ana Uk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kHydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk 1.1nıflardan ftlbaren başlar. 
Kızların yAtılı kı~mı tamnmUe ayrı bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektebin husust otobüs Cemiyeti Umumi Merkezinden : - servisi vardır. İsteyenlere tarifname gOndertlir. Telefon: 20530 . 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına b~lanmıştrr. Ücretler aşağıda gös. 

terilmiştir. Fazla malfunat almak istiyenlerin Okul Direktö~lüklerinc 
ha§ vurmaları. 

Ankara Kız ve Erkek Kollejlerl 
İlk 

Gündüz 60 
Yatılı 225 

Bursa 
İlk 

Gündüz 
Yatılı f 

lzmir 
flk 

Gündüz ) 

Yatılı 160. 

Orta 
100 
260 

Kız 
Orta 

40 
185 

Ege 
Orta 

60 
200 

Lise 
120 lira 
285 > 

Lisesi 

Lisesi 

Lise 
50 lira 

185 • 

Lise 
75 lira 

200 > 

Asli maış 55 liraya .rndar olan memur ve tekaüd çocuklarından 
kardeşlerden yüzde on tenzilat yapılır. c6495. 

Beyoğlu Tünelbaıı - Yeniyol 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi ve ficl\ret 

Okulu 
Tttm devreli Lise - Ticaret melctebi 

Alm•nca aQretmek için ihzari sınıf , r 
Derslere 15 EylQl Cuma g!lııU b ışlanacaktır. Kdyt muıuıelesl 8 EvlO'.den 

itibaren berg!ln saat 9 dan 12 ka lar (N"ltu;; v~ya ikamel t~skf r~sı, ma· 
halli hQkO.met doktorluğunca tasdiı<li sıhhat raporu, Çiçak ve Tifo ttşıc;ı 
k4ğıtlım, 6 fotoğraf ve mekteb t sdlknaınesi veya dip.omas.le) ynprnr. 
Fazla malQmat için 49486 ya telefon edilmesi. 

İkmal imtihanları 13 Eyliildedir. 4 

Pazarlık ile a --ık eksi:tme ilanı 

Edirne Nafıa Mfldflrlüğilnden: 

:wwı' 

33600 lira 30 kuruş bedeli keşifli Uzunköprü • Kuleliburgaz yolunun tamira~ı 
esasiyesi.n.in 6/g/9:)9 tarihinde mukarrer olan kapalı zarf usum~ eksiltmesine ta. 
1ib çıkmamış :>lduğundan arttırma ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddesine 

tevfikan eksiltmenin pazarlıkla yapılmasına ıkarar verilmiş olduğundan istekli. 
!erin 2~2-i lin 97 kuruşluk teminatlarile birlikte Edirne Naiia Müdürlüğünde 
müteşek:kıll eksiltme komisyonuna müracaatı.ı. ilin olunur. c71 l2. 

Dalma genç 
Dalma glzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Palr-amin 
KANZU 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla ynpılucak mnoadelede ve bilhassa sererberlik esna11nda 
hastanelerde Kızılay esas bemşireltırine yardımcı sıtatlle çalıjtınlmak 
nzere 1stımbulda Aksarayda kQin 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) y~tiştirmek için 

1 birincitewrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccllllt olu bu 
kur sil aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın TUrk vatandaşı olmak 
~ - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak 
3 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olm"k 
K~ydedilmek n dersler hakkında malQmat ıtlmak: fıtiyenler yuta

rıda Adresi yazılı mekteblmize mnracaat etmelidirler. 
Şerik ruhlu ve bnyır sever hemşirelerimizin bu insanı ite beYNle 

koşacaklarına kaniiz. 

1 ıev.et dım,ryolları ve ıimınlırı ;,ıaırna;i U111ı1 n idırııi ill:ıları 
İsim. miktar ve muhammen bedellerıle muvakkat teminatları ııplıda yızıh 

iki liste muht~viya~i malzeme 13.10.1939 Cuma günü saat 13 den itibaren ve •Y• 
n ayrı ilıa?e edilmek üzere kapalı z.ti'f usulü ile Ank.arada İdare binuında ... 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenierın hizalarında yazılı muvakkat teminat ıle kanunun 
tayin ettiği vesikaı.ırı ve teklifleriri ayni gün saat 14 de kadar komiayon reisli. 
ğine vermel~:i lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire. 
sinden, Haydarpaş1cla Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Li -te .~ıa .. zı:ım::ııı.n .sını ı,,uhttmmen 

N '· l\'.ıktan Bedel 

Mu telıf 11my ınt ve 
Klı ger t nı ılz~ n s ... 
.~ıuı ınb ı ve H oı3uın 

74r>O Kg. 
27LI l metre 

Lira 

6198 
9610 

Munkkat 

(7140) 

Teminat 

Lira 

,64,86 
720,76 isimli 2 {aheseri. bütün duryanın en 

mükemmC'l güzellik n üst3hzar:arıdır 
Ötedenberi memleketimiz ki~ar aleminin 
takdirine rr.az"ıar olmuştur. ( 

Krem Balsamin Kanzuk 1 Anbar İnşaatı 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibindP fl Tcprak Mahsuller•· Ofı·s=nden •• 

saklıyan er. ciridi ve şayanı itimad marka. ı 

dır. Genç ve ihtiyar bü~ün k;.drnıar için 1 - bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yapılacak anbar idare 
zaruri hi_r. ihtiyaçtır. ~ildın . le•1fet bhası il~ ı. u ,a m •. eferri işler götürü olarak kapalı sarf 11.1ullle 
ve taravetını arttırır. Yaglı, yagsı:ı.: VP l · eksiltm~ye koııulmu~tur. 
acıbadem cinsleri vardır. 

Keştf :.ed ·lıeri "Bo ·,, için "52 387,47,, elli iki bin Oç ylz 
Eksir Balsamin Kanzuk s .. ks!n yedi ira kır:: yedi kura1, Sa.ıoğlan için "78.189,86. 1et-

.~ildin_ d.aimi yumuş~khğıru .. temin eder. I miş s e .iz bin y uz seksen 1 o' rnz lira sekıen alb kuruttur. 

istim makinası maki:listi aranıyor 
tıUm mııkinalannda çalışmış tecr!lbelt bir m ıkiniste ilıtıyttç VArdır. 

lıteyenlerin acele OaJatada Eski Şarap iskelesi sokaltı ıda hluradıye 
Hanında 5 ncl katta Fethiye Maden :'irketıne munc!lıttiıırı. 

Yuzdekı çıl ve lekelerı alır. SıvilceJeri ta- r 2 - Eksiltme evrakı " 7" yedi lira mukabilinde om umum 

1 
mamen izcıle eder. Traştan sonra cilde müdü· 1 ğ .'1 e 1 a.ı-rıbilir. .. 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczcl:'!esi 3 - Eksiltme 19/9/939 tarihinde saat " 15,, de Ankarada 
Beyoğlu İstanbul ofis binası ıda ya;ıhca.dır. Teklif melctublannı havi zarflar mak-

Istanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira K:-. 

Tahliye olunan İstanbul cezavi binastnda mevcud muhtelifülcin.1 
eşya. 157 70 

Yı.rk.a:rıda mevkii yazılı muhtelifülcins eıya hizasındaki muhammen bedel u. 
zerinden açık artırma suretile satılacaktır. İhale 18/9/9:J9 tarihine müsadif Pa. 
zartesi günü saat H dedir. Satış bedeli nakden ve peşindir. Talihlerin % 7,5 pey 
akçeler.ini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezk.fır gün ve satte Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkıl satış komısyonuna müraaatlan. (6~04) 

Üniversite Rektörlüğilnden: 
İnkılab ta:ihi ikmal imtiham 21 EyHH Perşembe saat n de konferans salonun. 

da yapılacaktır. 
Askerlik iltmal imtihanları 21 EylU!den 15 Birinciteşrine kadar yapılacaktır • 

(7175) 

lst. P. T. T. Mfldilrlüğilnden: 
Üsküdar P. T. T. merkez binası bir kısım taıniratile çavuş. malzeme depos:ı 

ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 /9/9~F' Çarşamba 
saat 15 de B. PostahaM binası birinci katta Müdür:rük oduında toplanacak alım 

satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 2467 lira 25 kuruş, muvakkat te. 
.mlnat 186 l'irad1r. İsteklilerin en az 1500 liralık bu iŞe benur it yaptığına clair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul villyetinden eksiltme 

tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesıkası 
ve çalışma günlennde yatıracakları muvakkat teminat karşılığı alacakları te. 
minat makbuzile komisyona ve işe esas ketif ve milstenidatı şartname vesaireyi 

mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına müracaatla görebilecekleri. 
c7055> 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Zonguldak hastanesine Iazım olan 112kalem iliç ve sihhl malzeme açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13/9/939 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 

içtimai Muavenet Müdürlüğu binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat 1211 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 90 lira 83 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi bertin komiısyoodan alabilirler. 
5 - tat.ekliler carl seneye aid Ticaret odası vesfiltaaile 2490 sayılı kanunda ya • 

zıh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
irt birlikte belli gün ve saatte komisyona~ (8'190) 

Kaput Bez: v ~ ipJj~c 
Malatya Bez ve iplik 

Fa'Jrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tfs:satl ı run~ıy..ıto geçaıı 

Adıına fabrikamızın 

Silindirli 75 ve 9) s ıntlm B. 
( ı ip 2 çırçı) karl'ıt hezi, 4. 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 l'Urırnr ı v:ıter ip
lıklerı irııu~a.ı pıyasaytt arzedıl-
mıştır. 

8ıpnr;ş için Adıma fabrik .. mıu 
\'eya A ıknr ı Atn.tırk hu.vun Aud 
npat·~ım.ın No. 4 dttirey., m!lracuat 
edı.m&si. 

Teigraf adresi· ı Çeş!'1 Ankarn 
• ı. eşıt Adunu 

llan 1 ari · emız 
Tek sQtun santımı 

Birinci •ahila 400 
l kinci uıhile 250 • 
Oçüncii uıhile 200 • 
Dörıliincii uıhile 100 » 
iç ••hilela 60 • 
Son •itile 40 ı. 

Muayyen bir müdde: zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırac•lt• 
Jar ayrıca tenziltth tarlfemJzdeo 

utifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnur için •Jn 
bir tarüe derpiJ edilmiıttr. 

Son Posta'nın · ticarl illnlanna 
aici ifler için fU adrese milracaa& 
edilmelidir: 

...odık l[oftelı'.tU •llbta 
~ ... 

Mbnedclell 

·-····· .. ············· .... ···· .. ··············-·········· ... 
Son Posta Mat-. 

Mqri;rat Müdüril: Seli• R4Q'1.Jt .,.,... 

ı•mı.at: '· .RGgap Df~ 
A. .... UŞAK.UOIJ. 

buz mu a ilinde ofisin muhaberat ıerviıine teslim edilecektir. 

4 - M.ıvak ·at temınat miktarı "Bor,, içiıı "3.869,37,, Gç bin 
se' iz yiiz altmış do '.:ı lira otuz ye i kuruı, " Sanoğlan ,, icin 
"5. 159,50,, bej birı yüz. elli do'rnz lira ellı kuruıtur, 

S - . ste:~ı.ıer teklif evrakı mevanına ıimdiye kadar yap
tıkları bu gibi işlere aid veiikuları ve ekailtmeye girebilmek 
içh ih ·l; tarihi tJen nihayet iki gün evvel ofiıden alacakları 
"'hliyet ves&kasını koyacaklardır. 

6 - 1 inci mo: :idedc y.uıh inşaat ayn ayn kiımelere lbale 
'? "ilebilir. "4456 ,, 11 7174,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan ı· 

l - Gümrük Muhafaz;ı Genel Komutanlığı teşkilatı eratı için satın ahnacak 
2000 a.ded erat hputunun kapalı zarfla yapılacak olıan 28/8/939 Pazartesi günil 
saat on beşteki eksiltmesine talih ~ıkrnadığından 22/9/939 Cuma günll Aat l~ d• 
kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanım tutan 18,600 li:-a ;:'le teminatı da 1395 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi ve nümune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklileri:ı eksiltme .saatinden bir saat evveline kadar 2400 sayılı kanu

nun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galatada Rihhm cadde-
sinde Veli Alemdar Han ikin:i kattaki komisyona vermeleri. .6824> 

K•dıköy Vakıflar DlrektörlUğil lllnl•r1 
İneaclad'a Longoz vakıf ormanlarının Rapana, Bezirgln yolu üzerinde ve De. 

ğirmendere mevkıınden bir sene müddetle kesilip imal ve nakledilmek nzere 
200 M3 gayri mamul kavak kerestesi açık arttırmaya çıkarılmııtır. İhaleli 

28/9/939 Perşembe günii saat 14 tedir Talib olanların c60. liralık Uk teınınıt 
ile Kadıköy Vak1İlar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. c7212ı. 

Gümrflk Muhafaza Genel Komu
tanlığı Istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Satın nlmaı.:ak 50 adet mürettebat kaputunun 14/9/939 Perşembe gtıni1 
saat 14 de pazarlığ'~ yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 525 lira ve ilk teminatı da 40 liradır. Kumaı nilmune

si ve şartnamesi k<;miCJyondadır. Görfüebilir. 
3 - İsteklil~n kanun! ve!ikalan ve ilk teminat rnak.huzlarıle Galata Rıh • 

tun caddeırnk Alemdar ban ikiııei kattaki komiayona gelmeleri. cıO'l'l• 


