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I Ingiliz B~vekili dün tayyare ile Pransaya gitti, Pransız B~veklli ile 
----- Yüksek llarb Konseyinin i9timaında bulunduktan sonra avdet etti _ ___.I 

ansa reni sulh 
e karar verdiler 

giltere ve 
te,e flsbfl re 

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

Ingilterede bnynk taarruzun hennz başlamaması derin bir asabiyet uyandırdı1 
dnnkn içtimada bu meselenin de ehemmiyetle uornşnidnon anlaşılıyor 

Fransadakl lçtimaın 1 Leh ordusu bir sehri 
yaplldığı mevki ' • 
gizli tutuluyor Almanlardan gerı aldı 

Londra ve Pariste resmi 
tebliğ neşrolundu 

birer 

Çembcrlayn ile Daladyenin v~ askeri ,ellerin 
toplanbları teakub edecek 

Londra, 12 (Hususi) - United Press muhabiri bildiriyor: lnaWs ve J'ran111 
başvekilleri ve İngiliz milli mild-afaa nazırı ilıe Frall3UI b(lyM: eııkAnıharbtye rei
sinin iştirak ettikleri yüksek harb ikonseyinm ne gibi meselel.erl~ meuul olduAu 
gi2.U tutulmaktadır. 

Maahaza, geçen Cumartesi ganil Marepl GIJring taralınd1J11 ileri 
•Ürülen aulh teklifinin, konsey toplantısında görlJ11Jldiıfll tahmin edil
mektedir. 

Ancak şurası muhakkaktır ki, İngiltere ve Fransa, Lehfstenm menlaatl81'hıe 
mugayir olarak hiçbir sulh aktetmiyeceklerdil'. 

Konsey toplantısında, garb cephesinde beklenen taam.tıiltn h•nti.J ~ 
olmasından mütevellid asabiyetin de nazarı itibara aıbmnı.t oldulu ıannedll. 
mektedir. 

İngiLterede halk, büyük bir heyecanla bu taarrwıu bek!~ ve bunun kat't 
neticeler vereceği kanaatini beslemektedir. 

Toplantınıı-
Londra, 12 (Hususi) - Başvekil Çem. j 

lberlayn, beraberinde milli müdafaa na
ızın Lord Çetfild oldu~u halde bugün 
tayyare ile Fransaya gitm~tir. 

İngiliz nazırları, ismi gizli tutulan bir 
yerde Fransız başvekili Daladye ve bil. 
yük erkanı:harbiye reisi Genen-al Gam. 
lene müraki olaraı'k, yüksek harb konse-
yi halinde bir toplantı yapmışlardır. 

Bu topl.antı esnasında, iki müttefik 
devL t mümessı.1le:ri arasında vaziyet 
!hakkında fikir teatileri yapılmış ve ga. 
rek sıyasi, gerekse askeri sahalarda ileri. 
de taıkıb edıleook hattıhareket kar:ırlaş
tır,ılmıştır. 

Bu münasebetle iki müttefik devletin. 
Lclıistana karşı olıan bağlılıkları bir kere 

tafSllAtı 

ihata edilen bir kısım Leh kuvvetlerinin çemberi 
yarmaoa muvaffak oldukları bildiriliyor 

Askeri 
mü,ahidler 
diyorlar ki 

Pari•, ı a ( Hunıllİ) - Garb V• 

Şarlı aephclerinclelıi •on harelıd
tı tflllıilr eden aalferl mütalaidler, 
Leh ordunınan kendi kendi•inl 
toparladıluu u. Viatül • Bug • 
Narou miJJalaıa hattına ,ekile
rek tlBflJlana lıarıı toplu bir mu
leavem• t ga.termelıte olduğunu 
tebarüz ettil'dilıten aonra, Garb 
cephen ncleld hasırlılıların ela he
m• n h flrrlflfl tamamlandığını kay
tleclnelı, her liri cephede ıımumt 
taarrusıın bir aradtı baılıyacalı 
kanaatini lzlam etmektedirler. 

Ka·nad·aya .... ··ıe·cav·üzi 
edilirse Amerika 
harbe girecek 

lngiliz-Fransız ve Leh 
umumi taarruzları ayni 

günde yapılacak 
Garb cephesinde dün Sarbrüken şehrinin 

bombardımanına başlandı 

daha teyid edilmiştir. 
(Devamı 3 üncü sayfada.) 

Lond&a. l2 (Husu!!) ·- Vaşingtondan 
blld:lrildiğine iÖre, kongrenin . yakında 

-==::ıcıııaıı:====-ı:::a::ııı:ıı:======:ıı-=--===-=-=--=rz:::::-=------ Ru.zvıelt tarafınd~ fev«aH\de bır toplan
tıya daveıt edileceği teeyyüd etmektedil' • 

Bu mQnasebetle Ruzvolt, muhariblere 
·ımı satılımasını meneden kanunun, bl. 
:~ kanUll'll çerçevesinden çıkarılma. 

Yüksek 1uırb konseyi içıimaıM iftirak 
ed.enkr 

• 
81nı iatiyeoektlr. 

(J>en.mJ ı ineü sayfada) V AZ·IYET 
Alman ıayyareleri tarofındaB ttıhrib edilen bir Leh qimendifer istasyonunun hal& 

/"·-····· ..................................... ·---··""' Garb cephesinde Şark cephesinde 
iJlariclye Vekili! Par~ !2 (H~) - Sar mıntakasın. Londra, 12 <Husustl - varşovada emin 

Y A Z A N ıj: pa,rtı• de ~ _hay~ ilerlenuş olan Fransız kuvvetle. bir membadan verlleı:ı malümata göre Lodz 
................................ • .............................. , nnın, ~~i doğrudan doJtnıya Sarbrü- oehn bugtın Leh kuvvetleri tarafından ıs -

-.~ Emeklı· General H. Emir Erkı·ıet !== =.· ı· zaha t verdi k~m şeh~l bombardıman ettikleri bildi. tlrdad edllmiftir. rılın~t~ır. Poznan ve Pomojc arasında ihata edil 
: ............................................ - ............................................. ; 1 Zıgfr:ıd h~ttı bu 'lE!hrin takrjben 10 ki. nıek tehlikesine maruz bulunnn Leh fırk 

Garb cephesinde : Asıl Fransız ardU9U ve Fransaya var- i Müzakereler 18,45 e l~etX:ru'fn~nde ~ul~nmakt~dır. ları da çemberi yararak Kutno'da bulun l 
d'ığı teyid olunan motör Hl ve zırhlı ara. ar cnın şar ın a yer eşmiş olan Leh kuvayl külll~Ue irtibat tesis etm ğe 

Mühlrn dcıi~ebilıecelk büyük ölçüde balı mükeınmel techlzatlı İngiliz :fırka. kadar devam e tti J<ıı:~rısız t~pçu kıt'alan, Zigfrid hattını muvaffak olmuşlardır. 
~ticcli herhangi askeri bir hadise olma- ları Majino hattında tecenun~ ederek ya- Ankara 12 (A.A.} - Bugünkü Grup ~ltemadıyen bomb:ırdıman etmekte- Diğer tarartnn Varşovıı yolu üzerinde Me· 
anıştır. Anlaşıl-an Fransız; kıt'aıkin Sar. ikmda vukubulacalc olan bil.yük ve kanlı içtımaının blldiriği: F~~nsız tayyareleri ise, cephe ~eris·n- ~:~~ave ı..:hta~~vvi!!1ieri Alıntmanları püs -
briiken .. : ....... ıinden hududu geQerek bu taamı. za sükılnetle hazırlanmaktaclırlar. Cümhuriyet Halk PartW Büyük Mil - d Alım k fal t ilü A i .., ı;• nam e işlerdir Bu-

j;ILI•~ k e an ı arının .ecemm ne rnun rnda muharebe k k 1 · 
şelı.rin şa.rOc taraflarım işgal etmişlerdi . Jngiliz başve1dlinin Fraruraya uçara ıe~ Mecllm grupu bugün 12/ 9/ 1939 öğ - olmaktadırlar. ço ıın ı olmuştur. 
Bu suretle henüz düşmemiş olan Snrbrü. Fransa ihükCımetile müzakerede bulun. leden sonra ~is veklll Hasan Sakanın Almanlar, Lehistandakı kuvvetlerin~ Leh tebliği 
kcn şimdi Majıno hattından bombardı- ması g{ınün en ehemmiyetli hAdisesidir. reisliğinde toplandı. den bir kısmını yeniden garb cephesine Londra 12 CHususi) - Leh b~uman _ 
:mana başlanmıştır. Ancak bü1ün bu mü. Bu müzaıke:renin mahiyet ve neticesi ta. İlk söz alan Hariciye Veklll Şükrü Sa- celbetmek mecburiyetinde kalmışlardır. danlığının tcbliğiJ1e gQte, varşo~ .thata 
sa demeler \"<? muhµebeıer henüz daima bil malt'.im de~dir. Fakat bazı. ajansların racotlu MeclLsin tatil mebdeindenberl Fransız teblig· i etmek üzere üç koldan ilerlemekte olan Al-
1".ransız ileri Jnt'ala.lnın Zigfrid hattının bildirdikleri g?bi İtalıyanın yenı sulh pro- (Devamı 3 üncü sarfada) . mıır. kıt'alarının bütün tııarruzlan yenldeıı 
ileri arazis;nde yaptıkları keşif ve iler.ı~inden ziyade, herhalde Fransız cephe.. Parıs. 12 (A.A.) - 12/9 akşam tebliği: tardedllmlştir. 
leme hareketlerinden ibarettir. (Deftllll S iaell ..,-fa4a) \ . . .................................. - ......... - ...... _,! (Devamı 3 üncü sayfada) <Deva.mı 3 üncü ~ada> 

Leh ordusunun son hareketleri bu memleket için 
hayırlı bir vaziyet yaratıyor 
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2 Sayfa 

Hergün 
Yeni vaziyet 
Ve hükümet 

_ Yazan: Muhittin Birgen _ 

B aşvakil Dr. Saydam, evvelki 
.gün Milltet Meclisı kürsüsünde 

gerek dünya ve gerek Türkiye işlerine 
dair haylı mufassal izahat verdi. Bu iza
hat arasında, bugün memleket efkarı u. 
mumiyesıni QOk esaslı surette işgal eden 
meseleler vardır. Muhterem Dr. Saydam, 
bu meseleleri, kendisıne mahsus sami. 
miyet ve açıklıkla izah etti. Hiç şüpLc 
etmiyoruz ki om.m sözleri, memleket ef
ikarına -huzur ve sö.ikunet vermek bakı. , 
mından çok kuvvetli bir tesir yapacaktır. 

Evvcla, dünya vaziyetine ve bu arada 
Türkıyenın alakalan bahsin~ bir göz a. 
talım: 

Avrupada bir baro çıknuş bulunuyor. 
Bu harb, henüz ilk safhasındadır. Bunun 
daha türlü türlü safhalardan ,geçmesi ve 
lharb içinde, hatta birdenbire sulhe ka
dar gitmesi daıhi mümkün, türlü türlü 
sürprizlerle karşılaşılması mümkündür. 
Harbed'en devletler arasındaiu davalar 
büyiiıktur. Bu davaların bizi doğrudan 
doğruya ala.kalandıran kısmı da roahdud
dur. Bugünkü enternasyonal vaziyette 
Tür.kiyeyı tehdid eden yakın bir tehlike 
ydktur. Şu halde, cereyan eden ahvale 
süklınetle ve hatta emnıyetle bakabil
mek için vaktimiz vardır. 

Almanlarla aramızda doW.Utlan doğ
ruya hiçbir ihtilaf mevcud olmadığı gibi 
Rusya ile eski dostluk s:ığlam. Ingıltere 
ve Fransa ile yapmakta olduğumuz dost
ça 'komışınalar seyrinı takib ediyor. Bu 
ahval Tü.ıikiyeye huzur ve emniyet ver. 
mek için, biç obn.:ı:zsa şimdilik, kafidir. 
Biz dünya davalarL'la kanşmaya taraf tarı 
olmadığımız için bugünkü vaziyeti böy
lece ata.bul eder ve harb afetinden dolavı 
müteessir obnamı'll rağmen, bu işler'•' 
ıkanşmaya lüzwn görmeyiz. Ancak, bu 
hM...selerin inkişafını gayet dikkatle ta. 
kib etmek ve ona ~öre, ıcabında. lfüı:ım 
gelen kararları ittihaz etmek vazifemizi 
de ihmal edecek değilız. D:ii.ma dik-kata, 
dalına uyanık ve her ihtimale karşı hazır 
duruyoruz. Bu uyanık ıntizar, bu her şe. 
ye hazır ohm sakin riuruş, Türkiyenin şu 
dakikadaki siyasetinden ibarettir. Men1-
leketin bu siyasette, hükıimetle tama. 
men müttefik ve müttehid olduğunda 
şüphe yoktur. Dr. Saydım hükumetinin 
bu dik.katli. vakur ve sak;n duruşu Tür. 
kiye için bugünkü 59rtlar içinde takibi 
en doğru olan siyasettir. Başvekılimizn 
kam.il zekasını temsil eden bu siyasette 
bütün millet, .kendisile beraberdir. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: ~ Kararsızlıktan le >rkunuz = ı::=: 

1914 muharebesi esnasında büyük karargahlardan biri 
bir gün buhran geçiriyordu. Çok mühim rbiT karar vermek 
vaziyetinde idl. Bu karar tehlikeli de olabilirdi, fakat ni
hayet verildi. Başkumandanın bu karan tatbik edecek 
olan ordu kumandanına planı anlattıktan sonra söylediği 
tek cümle şudur: 

lnsanm mühim mesE'leler ve tehlikeli ~ebbüsler önün
de en çok üzüldüğü saatler ilk adımı abnadan evvel geçen 
saatler<lir. O saatler içinde kafanız yorulur, maneviyatı
nız sarsılır, sinirleriniz gerilmiştir, bir hata da yapabilir • 
siniz. Fakat bir defa knran verdiniz mi sükun avdet eder, 
vaziyeti daha soğukkanlılıkla görmeğe başlarsınız. Karar
sızlıktan daima korkunuz. - Artık müsterih olabilirsiniz. 

1939 lıarbinin 
ilk yavrusu 

r----····································· ............ ·~ 

f: 

Hergon bir flkra 
Solucana benzerler 
MıuJıteknrlBrden 

B~ri: 

bahsediltyordu. 

- Ben olsam, dedim, yakaladığım 
muhtekiri ortadan iki parçrı yapnnrn. 

Bir başkası: 

- Sakın böyle bir şey yapmayın! 
Diye bağırdı. Başlarını ondan tara· 

fa çevirdiler: 

- Neye? 
- Solucana benzerler de.. bir ta.. 

3 Eylu'Me İngilterenın Almanyaya harb · 

nesi ikiye ayrılınca belki bir müddet 
te ık: mııhteUır ol.:ırtık karşımıza di. 
1di.Zi'rler. 

ilan edışinden trun üç saat sonra, Lon. 
drada resmini gördüğünüz çocuk doğmuş 
ve doğum kütüğüne cHarbin ilk çocuğu> 
kaydı ıdüşünilmüştür. _____ , 

\..~--------·~--·-.. -.. -·-----------../ 

Londradsı. bir dükkan 
Sahibinin ilanı 

Londramn cenubunda bir dilkkan sa
hibi askere alınmış, Jçıkgöz İngiliz dük
kanının neden •kapandığını, şu ildnla bil
dirmiş: Hükumet reisimiz, Büyük Millet Mec

lisinin tatil içinde bulun<.luğu müddet 
zarfında devletQe yapılmıs olan şeyler Soğu!<. kanlı /ngiı..iz.'erin 
hak.landa da bir hayli izahat verdiği gi. 

Fraruuz orausuna 
Girmeğe hazır 
JJ;rsinema san,atkarı c- Askere çağınldım. Hitleri mağlüh 

eder etme:& döneceğim!> 

bi, bundan böyle yapılacak şeylere dair sığınağı Sinema perde. 
de mühim sözler söyledi. Geçen iki ay İngilizin biri, belediyenin emrettiği sinde en mükem .. Bir denizcinirı harikulade 
esnasında memlekette bir takım yeni mel Alınan zabıti 
~y1cr olmuştur. Mesela, Karabük fabri- gibi bahçesinde ıbi:r sığınak vücude getir- seyahati 
ık.ası istihsale başlanuş. sarka doğru uza. miş ve üstünü de parlak bir boya ile bo- tipi.nı canlandı • 
ınan demiryoHanmızın bir kolu da Erzu. yamaya başl-alTU§. Bunu gören ahbablian: ran, kalın enseli, Bunda.n tam altı sene evve~ Baltık 
ruma varm~r. Bunlar, bilhassa ic;inde _ Ne yapıyorsun yahu!.. Almanlar Avusturyalı von denizinde bulunan Lehistana ald Gdynia 
bulunduğumuz dünya şartlarına ~öre, Stroheım Fransız limanından Ladisl'aS Wegner adında 
memleket için «kazanılmış yeni ve büy~Jk görür! •. diye onu ikaz etmek istemişsin. genç bir Leh denizci boy scoutu denize 
kuvvetlerdir. Bunun üzerine İngıliz sinsi sınsi gülerek harbiye nezareti açılmıştır. 

b · ne bir mektub Fa.ltat, hükumetin beyanatı arasında oeva vermış: Zjawa ismini •koyduğu küçücük ~emi. 
en ziyade mühin\ oıanlan, gecen tatıl - Buna tsettü.r derler. Almanları al- göndererek, Fran si ile bir devriAlem seyahati yapmak ü-
haftaları ıçinde yapılmts 0 1an şeylere aid datmaık için böyle boyuyorum. Alman sız ordusunda hiz. zere yola çıkmıştır. 
bulunanları d~ğıldir. Bfüı.k.s, harbin pat- tayyarecileri, burasını görünce, bizi için- met etmcğe hazır Gdyniadan hareket eden Ladislas sı. 
laması üzerine huSll olan yem vaziyetle- olduğunu bı"ldtr" • , rasile İSVJeÇ, DanLmarka, Felemenk, 

• · , d"" - • de sanacak ve bombalan atacaklar. Hal. re göre devletçe a~mm'.lSı uşumi en bir Fransa, İspanya, Portekiz, Fransız FaS'l. 
takım tedbirlere aid hüklımet tasavvur. buki bizler o sırada evimizde rahat ra. miştir. Dakara uğramıştır. 
lan bUJllardan çok mühimdir. Muhterem hat yan gelip oturacağız! Von Strdhelın, vaktile Avusturya or • Dakardan doğrudan no~ruya Atlantik 
Başvekilin beyanatı'ldıın anladığımıza dusunda zabitlik etm~ir. Okyanusunu geçerek Brezilyaya, Fran-
göre, Tü'rikiveye, bugünkü muharebe ile Loqd Corcun of!lu .............................................................. sız Gi-nesine, oradan da Curaçao, Venc-
bozulan iktısad şartlıırı içinde verilecek T A K V ı· M züel.a, KolOınbiya, Panamaya varmıştır. 
iktısadi faaliyet veçhesini şu esaslarda Bütün dünyaca bilindi~ı gibi Alınan. 

• toplıyabiliriz: yada Kayzerizmin yıkılmasında en bil- ır.===============ı Panamadan hareket ile Hattıüstüvayı 
1 - Her şeyden evvel, Türkiyede da- ~iilk rolü oynıya:n Loyd Corc, bugün de ~çmiştiır. 

tıili havatın tanzimi. Bır taraftan dahili IngiMz hü.kUmetinin Hitlerizm aleyh.ine Sa.rnoa, Fiji, Tahlti, Cook adalarını do. 
ihtiyaçlarımızın tatmini ve bir taraftan açtığı harbde. :mU7.ahir bir tavır alarak, laştıktan sonra Avustralyada Sydney ll-
da bunları ı.Slahı ıravesile faaliyet sarfı... oğlunW'l Çem'berlaynin kabinesinde va- manına uğramış, oradan da Timor ndası 
Bu esasa göre, hükumet. harb ~enişledi. zife almasını tamamile tasvib etmiştir. vasıtasile Javaya gitmıştir. 
ği ve uzadıkt takdirde, memleketin vıır. Loyd Corcun o~u 45 yaşındadır ve tica. Javadan sonra avdete başlamış, A-
lık içinde yo'klu'k gönneml?si, geçen har- ret nezaretinin parlamento mümessilli- dene gelmiş, buradan Süveyşe ve Sü. 
bln :fenabklanru bir daha tanımaması ğini ifa edecektir. veyşten de Malta adasına uzanarak Ce. 
için şimd~~en tedbi~~er. ala~aktır. . ne göre, memleket için, dünya harlı.eder- za~·ir limanına girmiştir. 

. 2 - Hüıldlınet, :Urkiv.enın sulh ıktısa. ken da:hi, uynmık ve dikkatli bir sulh La<lislas A'V't.IStura}yada Sydr»eye ka-
GÜNEŞ Receb lMSAK 

~ dıyatından harl> ıktısadıyatı~ evvelll, devri yaşamak mfunkündilr. Fakat, sade dar olan seyahatini yalnız yapmıştır. Fa. 
k:1bil oltluğu kadar :ız snsıntı ıle ~e~e- yaşamak del{il, ayni zamanda yaratmak, kat Sydneyde D. Walsh ve Plowight ad-

s. o. 

29 8 57 8 

sı ve so~~a d~, fazla <:al!şıp :fazla ıstıhsal bol ve muhtel'if çeşidde mahsu1 yetiştir. larında rki İngiliz bov 8COUtu ile tanışmış 
etmesi ıçın ıbırçok tedbırler almaya ha- mek te icab eder lşte hükumet bu işle ve onlarla birlikte 1ngiltereye varmışt.Jr. 

1 9 8l 

Ôfılc ilindi Alcşnm Ynt.ı 
zırlanıyor. E~er harb uz.ar ve ~r~iye de meşguldür. · ' Şimdi Gdynda Mıruınına girmiş bulu:ı-
hııchıdlııırı.nı alAkadar etmez.~ Türkıye. Huzur ve crrmiyetle onun etrafında maktadır. 

S.--D. s. D. s. D. .. D. 
z. 

nin çok çalışıp çôk kazanması çok arzu bulunııyoruz. Seyehırti E6Tlasında kü'-';k rf ....... ı·sı·nı· ,ikı" 
ediJ.tir bir şeydir. Hükumet, bu hedefe _ il ı ID ... ~ ,..~ .. 

12 10 15 48 18 2ı 19 lh 

E. 5 45 li 18 12 1 83 

do~ yi.irfunek üze!'e memleketin muh- (A{,uhi:H.i.n UJi119en ıiefa yeniden i:nşa P.ylemek mecburiye. 

telif Jruvvi:ıtlerlni tevhid ve tensik için ~==::=:::=::=:::===============:=:=:;::=:.=====t:in~d~e=k=al'rnı~~şt~llI'~.==========
bir t.<cltını projeler hazırlamıştır. Demek ( 
ıld, hükOmet uyumuyor, her vaziyete gö- 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 ' 
re, ~i bir veQhe ve istikamet almak 
için her şeyi yap1yor. 

* Hükılmetin beyanatından sonra Tür. 
kiyenin vwziyetini şöyle hülasa edebili
.riz: Avrupada Akıbeti henüz meçhul bir 
harb var. Bu /harbin her nevi inkişaf ih
tiınaUerine lkarşı hükt'.imet uyanık ve 
dikka1lli, Türk ord\ısa da Türk vatanının 
ımenfaatl-erinfn müdafaası için nöbetçi 
mevzilerini kuvvetlendirmiş bulunuyor
lar. Türk milleti, hüknmetin etrafında 
to;planmıış ve müttehiddir. Hükfunet, : 

Bir dostumuz sordu: 
- Leh cephesinde vaziyet nasıl? 
Tereddüd etmeden söyledik: 

- Eğer Leh, Fransız, İngiliz radyolannı dinlemiş iseniz 
Lehliler hesabına memnun olabilirsiniz. Ordularının mü
him kısmı henüz haroe dahi girmemiştir, girişmiş olanları 
mtmtazaman geri çekilmektedir. Varşovaya kadar sokul
muş olan bir Alınan akıncı kolu da geri püskürtülmüştür. 

Fakat şayed Alınan radyolarını dinlemiıl iseniz vaziyet 
bunun tamamen aksidir: Leh orduları Alman kuvvetleri 
tarafından ihata edilmiştir. Bugün yarın mühim bir kıs • 
mı esir alınacaktır . 

Dostumuz sordu: 
- Sizce hangisi dôğnıdur"ı 
- Leh ve Alman erkAnıharbfyelerintn kendi raJX>rla. 

rında yazılı olan! Ne yazık ki onu da biz bilmiyoruz.> 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 
Türk vatanının sulhünü ancak Türk rfn. ı 
vasmın müdafaası için ihlal ede-bileceJH- '--------------------------------------------.J 
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Sözün kısası 
-····-

Donanma 

""------- E. Talu 

D ün gece, azmedip, birazıcık di• 
mağmu günün üzüntülerinden 

azad edeyim dedim. Son zam.an1'arda çe. 
t.in bir imtihana maruz kalan sin:rlerl. 
min buna ihtiyacı var. Arada sırada ke~ 
di kendimden geçip te onları dinlendir. 
mezsero muhterem Mazhar Uzman üsta. 
dımızın hastaları meyanına katıimaktan 

bıhaıkkıaı endişe ediyorum. Her ağızdan 
bir ses, her akıldan bir mütalea.. çoğu 

di~z kile boş ambar amma, netle olsa 
şuur üzerinde iz bırakıyor. 
Kabuğuna ç~ilen kaplumbağaya, tos. 

toparlak bir yığın dıken oluveren kırpi· 
ye, vakit oluyor ki imreniyorum. Orta. 
bokta, beni ürküten bir vaziyet mi var'l. 
Ne gezer! Benim müvazeneme kasteden, 
kendi hemcinslerimin yaptığı dedi.Jr~ 

dular, onların ileri.geri lailandır. 
İşte ben dün gece, erkenden evime çP. 

kilmckle ve çalışma odam.da kendimle 
başbaşa kaLmaJtln kafamı üzüntülü dü· 
şünceler<len nevama dezentoksike etmek, 
yaniya, onu zehir ~esi,rlcrinden kurtar. 
mak sevdasına düştüm. 

Ne müntldin?. Aktl, Hkir, münasebet. 
siz şeylere takılmış bir kere. Kurtarab1· 
lirsen kurtar. 

AUahtan, o sırada: elime bir gazete 
geçti. Lakin gazetenin tamamı değil de, 
garaıo sütununu ihtiva eden tek sayfası. 
Şöyle bir göz attım. Bakışlarım şu satır. 
lara ilişti: cAmerikanın Ohio bölgesinde 
karanl'Lk tbasınca hayvanların kuyruğuna 
birer fener takılıııml§!• 

Mdıına, önce, şairin şu meşhur beyti 
geldi: 
«Gitti l\Iecnün, hnnei dehri bana ısmarladı, 
«Bir harab evdir, kalır divaneden divaneye!.D 

Sonra da bektaşinin fıkrasını hatırla. 
dun: 

Haniy.a: Camide. hocanın biri vazedi. 
yormuş. Dünyada içilen her kadeh rakı
nın ahrette 'birer kandıl olup içenin bUI'. 
nuna asılacağını söylemiş te, bektaşi, o. 
turduğu yerden haykırnuş: 

- Desene, hazret, öbür dünyada şeh· 
rayin yapacağız? 

Amerikanın o adı geçen Ohio bölge. 
sinde bu usulü bütün hayvanlara teşmil 
ediyorlar mı, bilmem. Yalnız bizim ev. 
lerimizddki sivri, kar.ı sınoklerl"?, hamam 
böooklerinin ve farelerin bolluğunu glSz 
önüne getirdim de, ben de bektaşi gibi: 

- Şu usulü biz de tatbik edecek olsak, 
Se91 seyret her geceki donanmayı! 

Demekten nefsimi menedemedim. 

C. Ckee11ı rc:a.lu 
···························································-
Vindsor Dükü Londrada 
Londra, 12 (Hususi) - Dük ve düşes 

dö Vindsor, bugün Fransadan Londraya 
g.elmişlerdir. 

·············································-············-
Okuyuculanmıza 

Vaziyet icabı olurak şiddetli bir 
tlrbı malze~ sıkıntısı hasıl olmuş. 
tur. Sipariş ettiğimiz birçok kağıdla. 
rın celbi imkanı olınadığı gibi yola 

çikmış atağıdlanmızı hamil vapurlar 
da ya geri dönmüş, yahud rouhteUf 
limaıil'ara iltica etmişlerdir. Elde 
mevcud ımahdud miktardaki stoku
muzu azami tasarrufla sarf ve istihlak 

etanek meobuıriyetınde bulunuyoruz. 
Çünkü, bundan böyle tedarik edıp e. 
dcmiyeceğimizi bilmiyoruz. Buna ilB. 
veten fi-atının da üç misle çıktığım. 

görüyoruz. Şimdiy~ kadar ~kuyucu.

lan için gerek muhteviyat, gerek ha. 

chn itibarile en geniş manada feda. 
'lcll.r davranmaya çalışmış olan gaze
temizin bu durum kaırşısında arkn. 
daşları gibi sayfalannı azalf:ması bir 
zaruret haline gelmiştir Bundan do. 
layıdır ki cSon Posta» bugünden iti

ibaren ve şimdilik haftad'a beş gün se. 
ikiz. iki gün on iki sayfa olarak inti. 
şar edecek ve böylece, okuyu'Cularını 
günlük haberlerden mahrum bırak
mamaya çalışacaktır. 

Varlığını ve bugünkii muvafiaki. 
yellerini dkuyuculannın teveceüh ve 
alfi.'k.asına borçlu olan cSon Posta>, 
münhasıran vaziyetin bir icabı olan 
bu karaırdan dolayı mazur görülece. 
ğini umar ve tabii şartla= avdet eder 
etmez eski hacim ve şekline dönme
sinin de gene tabii bulunacağını 

arzeder. 
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Kanadaya tecavuz 
ederse Amerika 
harbe girecek 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) Leh ordusu bir şehri 
Almanlardan geri aldı 

Slovakyada 
Almanlara 

kar'ı isyan ~ıktı 
• Gözler niçin garb 

Cep hesin dedir? 
Yazan· Seltm Rartıt Em .. 

Bu teklifi evvelce Tedd~tmiş olan kon
gre azalarının görüşlerinde, Leh • Alman 
haııbini müteakıb büyük bir tahavvül 

Bratislava, 12 (A.A.) - Harb başla. husule geldiği ve efkarı umuıniyenin de 
dıiktan sonra Abnanl:ma Slovaklar ara- demokrasi taraftarı temayülleri nazarı Alman - Leh harbi başlıyalı ancak on 

Garb Cephesl•nde Şark cephesı•nde sında sık sık çııkan had!seler gittikçe art. itibara alınarak. bu defa ambargonun üç gün oluyor. Bu müddet zarfında 
maktadır. Bu hadiseler Almanyanın yap. kaldırılması lehinde bir karar verilece~! Alnıan ordusu Lehlatanın mühim bir kıamı-

(Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştaraft 1 inci ıayfcdcı) !:fec:;i~! ~=r!::~~~t:ın~aI!1~e 2iJ~!~~l= an~~ı:::~teringiltere ve Frans~ Ame.. ~k~l~alv:~:.;~~ bkuu;;:~n:~~~~ 
Dün akşamki tebliğde tasrih edilen Vlstlll'tln şarlond4l taha.şşi}d eden Leh mektedir. rfkadan istediıkleri kadar silah. tayyare na delllet eder. Buna mukabil daha dun bir 

cıephede ileri hareketi devam etmektedir. kuvvet~rine karşı Alman motörlü kı~'alan 4 EylCıide cepheye gönderilen ~ir Slo. ve mühimmat satın alabileceklerdir. kuvvııte ve vasıta.ra malik bulunan Lehli -
Düşmanın bilhassa topçu kuvvetleri şid- tarafından yapılan hücumlar da püskurtnı- vak alayı isyan etmiş, alayın zabıtan ve Bundan ibaşk~ Almanya ile hali harb. lerin g(),,terdiklert atlk&.emet te küçük gö -
det1e mukabelede bulunmaktadır. müştür. efradı Polonyalılara karşı harbctmekten de 00111.1nan Kanadaya ka-şı herhangi ~ir rül:nemek llzım gelen büyük bir fedaklr -

Paris, 12 (A.A.) - Havas tebliğ edi. Almanların cenubdan san nehrini geç · - imtina etmişlerdir. t7,cawz ~unda, Menroe. ka~esıne lıktır. Lehistan, hiç oüphesiz, blr iatlklAI 
yor: Dün gece Fransız kıtaatı Alman top. meıı: üzere yaptıkları teşebbüs de aklm kal- Bu a1ayın sil':ihları alınmış ve Bratis. flOre Arnerıkanın da harbe gırecelti mu. harb~ yapıyor ve her lstiklfU harbl yapan 
ca-klarında işgal ettikleri topraklara yer- mıştır lava kışlasında hapsedilmiştır. ~akka.k sayılmaktadır. mllletın umumi sempatiye mazhar olması 
lleşmekle iktifa etmişlerdir. Alman tebli~leri Geçen Pazar günü Slovakyanın hüku- Alman tahtelbahirleri Amerikan kadar tabll bir şey yoktur. 

Elde edilen neticelerın ehemmivetine d met .merıkezıne bağlı bulunan Adrais ka. gemilerini tehdid ediyorlar Bu büyük tazylka, varııtı uğrunda ıöğüa 
rağmen mevzuuba:hs olan harekat fer'idir. Bcrlin 12 <A.A.) - Alman başkuman an- sahasında ciddi karı.şıklıklar olmuş ve geren Leh mllleti için her bır dakil&~ bü-
Bunun en bariz vasfı şarkta ,geniş bir Jığını'l tebliği: . SlovakJıar: Paris, 12 (Hususi) - Geçen Cumar. yük bir ehemmiyeti vardır. Çünkü Almaa 
cephe üzerinde gayet sarih bir terakki Polony.ada 1eereyan etmeldtıe olan bii;Yük cAJ.manlar ve onların Führerleri ıçın tesi günü bir Alman t.ahtelbahiri, f rlan. orduları, Lehlstanı bir an evvel mağlftb e -
kaydedilmem~ olmasıdır. Maa:aafih bu mcvdnn muharebesi, Vlstül'ün garbında ne- harbetmekliğimize hiçbır sebeb yokturıı da sahi11eri açıkJ.arında bir Amerika ti. dip harb harici çıkarmak lçtn büyük blr 
lıarekatta mezkur mıntakııda tahaşşüd tıoolenmek üzeredir. diye bağıır.mış1aırdır. Nümayışçifor Al- caret gemisi durdurtarak, badema Al. gayret ga.terı1-0rlar. Bugün, harbin blltün 
etmiş bulunan kıtaatı'!l heyeti ulıumiye. cenııbda harek§.tta bulunan Alman kıta - man beled"ye dairesinm önünden bağ'ı- man tahteLbahirler.i tarafından verilecek ağırlığı Lehlstanın ü?.erine yüklenmfftir. 
si iştirak etmemiştir. Harekatı piyade atı s:m nehrinin ötesinde şark istikametin- rarak geçmeğe devam etmişlerdir. Bu emi:leııe itaa~ e?i~mediği takdirde, A. Müttefikleri için, bu yükün blr an evvel 
öncülerinin takviye ettiği keşif m}frezc. de süratle ilerlemektedir. had~ müteaıkıb bir b:ısıtın ytıpılmış merık~ g~ıle;,ınm .. de b~tınla~jtını haflfletllmesl bir zarurettir. Fakat Lehistan& 
aeri yapmaktadır. Da~cı mUrrezelerlmlz Przemysl'in cenu - ve Alıman maıkam.ları birçok kişileri tev. me"Zklır gemı suvarıS'!ne blldırmiştır. yardım yapabilmek için garbt Alman hu -

MeVZU'llbahs olan harekat miihim bir bundn Chrow'a varmıştır. kif et.mişlcrdir. dudundan başka bir geçld bulunmadı.tına 
endüstri merkezi olan Sarrebruck'ün ha- oii~man zvorlen. Radom ve Lysagorr dal Bir hadise vaziyeti ve hakÜti mahiye. ~&DSadakl ve bu geçidin de, şimdilik pek tolay &flla -
fifçe şarkında cereya!l etmektedir ki, bu lan arasmdaki mintakada sllA.hlannı tes- tini tenvir etmektedir: ,,. .,- mıyneağı anlaşıldığına göre Lehistanın gör-
suretle bu mıntaıka sağından hafifçe çev. Um~ başlamıştır. Burada Almanlar en aşa- Afman topçularının Slovak tayyare le- ı• ctı• ma mesl llzım gelen yardım ihtiyacı elbet.te 1ı1 
rilmiş oluyor. ğı 4 fırkanın mah:emesini ll~tınam edecek- rini düşman zannederek yanılıp ilzerle. fazlalaşıyor. 

Diğer taraftan Sierc mmtakasında tir. Esirlerin sayısını şimdiden te.sbite im- rine ateş edebilecekleri bahanesile Slo. ' Fransa ve İnglltereye düşen vazife, mtıte-
Moselle boyunca cephenin ~arb münte. kAn yoktur. vak aslreri tayyarecilenıı:n uçması me- <Bastsırafı l inci sarlada\ eerrld bir halde bulunan ve .bütün Alman 
hasında Almanların gösterdıkleri taarruz Vistlll'ün şark sahUlnde hücum arabala- nedilmiştir. Hakikatte ise bu tedbir bır !Konsey azalan arasında her hususta ordusunun ağırlığını göğsü üurinde hlaae -
hareketi temadi etmenı;ştir. Bu hareket rımız Varşova'nm cenubunda dördü 2l san çok Slovak tayyaredlfdnin uçuşlardan tam bir görüş birliğinin mevcud oldujtu den bu memleketi bir an evvel bu atırlık -
ufak bir çarpışmadan ibaret kalmıştır. ttmotrellk olmak üzere birçok top ele ge- istifade ederek :kaçtıkları için ittihaz e. biJJh.assa ehemmiyetle tebarüz ettirilmek. tan kurtarmaktır. Fakat nasıl? İşln pQf nok-
Fransız öncülerinin Sarre ile küçük Vos. j çlrmlştlr. dilmiştir. tedir. tası işte buradadır. İnglllz donanmasının 
geslcr arasında cephenin merkezinde Ktıtno civarında ihata edilen düşman kuv- S1ovaok askeri tavynre teşkilatının şefi Toplantıyı müteak1b Çemberlayn ve bugünkü mayn barajlanna rağmen Baltık 
yaptıklan !hareket ile mukaıYese edile. vetler:!nln muhasara hattını cenub istika- miralay Ambnıs, istifa ederek '?izlice Lord Çetfild tekrar tayyare Ue Londra. denizine girmesi mümkün olamıyor. Bitaraf 
mez. metinde yarmak için yaptığı ümidslz te.şeb- Slovaıkyadan çlkımışb!'. ya dönmüşlerdir. memleketlere karşı bir hareket ya.pması da 

Alman tebliği büsler .akim kalmıştır. Düşman sımsıkı !ha- a Fransız başvekili Daladye i9e. meclis mevıuubahs değildir. o halde? 
Berlin, 12 (A.A.) _ Ordu başkuman. ta edilmiş bulunmaktadır. VAZ oy ET reisi Heriot ile göriişmüştür. Vaziyet, bu şekllle bir çıkmazdadır Te bu 

d Vistül'ün şimalinde Alman kıtaatı Medin sebebledir ki garb ceph•~inde .,.._ansız - in-anlığı tebli~ ediyor: Fransız Başvekilliğinin tebliği ""' n 

Garb cephesinde, Sargemuend ile kale~\ne yaklaşmaktadır. gU!z ordularının kombine bir ya.rma hare -
Hernbaoh arasında devriye kolları müsa- Ço~ şiddetll bir muharebeden sonra düş- (Baştarafı 1 inci sayfada) Paris, 12 (A.A.) - Başvekaletten teb- keti y:ıpmaları bir zaruret hallne gellyor. Bu 
demeleri olmuştur. man Varşovanın şimali şarki mıntakMın - liğ edilmiştir: ordular her ne bahasına olursa olsun bu 

Alman topraklarına hrşı hiçbir hava dan da atılmıştır. sinden Zigfrid .hattına yapılacak t~ar~- Bugün F'l'ansız toprağında bir yüksıek harekete teşebbüs etmek mecburlyetlndedir-
taarruzu vukubulmanuştır. Alman kıtaatı harbederek Te düşmanı ta- ımm tesrii ile Polonyaya daha mu~?str ılronsey toplantısı vukubulmuştur. Bu ler. Bütün gözlerin şimdi garb cepheatne 

klb eyllyerek Vanova - Bialystak demiryolu yardımlarda .bulun~lması~ın bu muza- toplantıya İngiltere namına B. Çember. dlkllip oradan bir hareket beklemelerin1a 
Denizlerde nu geçmiş ve öncü kıtaata Varşova - Liedlce kerelere zeımın teşkıl ettığı muhtemeldır. J.ayn ile milli müdafaa telif ve tanzim sebebi ve hikmeti tşte budur. 

Londra, 12 (A.A.) - İstihbarat neza. demlrrolunu aşmıştır. ş k h · de · nazırı B. Çetfild ve Fransa adına da B. C _ (!) ı;; 
reti bildiriyor: Berltn, 12 (A.A.> - D.NB. ajansı tebUI e- ar C8p 8Sln • Daladye ve Gamelin iştirak etmişlerdir. -Jel.Un Ut.a9ı.ff- L.-mt1ç 

9465 tonluk İnverHffev vapuru bat. diyor: . 1. d Lehl'le . b' Fransa ile İngilterenin bütün kuvvet ~ 
mıştır. Mürettebatı Amerika bandıralı Alman hava ordusu, Kutno - Lodaws ve Varşova ve şım! ın . e 1 .rı~ ır ve kaynakLannı kendilerine empoze e. 
Stewart vapuru t:ırafından kurtarıl- Krosntenzle.' - Hobal - Jostynin civarında ta n:ıuka_v~met grupu ~eşk~l ettıklerı hır e~- dilen !harbi 'karşılamağa has'['Ütahsis et. 
rnıştır. hasc;ü~ etmiş bulunan Polonya kıtaatını mu- it"lV~ıdır. !~at Alma~.a: Va~şova~ın şı- .meleri hususundaki kat'l karar ve azim. 

Dört İngiliz ticaret vapuru, denizaltı. vaffakiyetıe bombardıman etmiştir. malıı. şaırkı~de ~liler-ın şıddetli mu. leri.ni bu toplantı teyld eylemiştir. İki 

Polonya İşaretini taşıyan 
Alman tayyareleri 

Sovyet topraklan üzerinde ların hücumuna u~radı.klarını, fakat Kıt.eatnnız Prap dlemlryohr mDselleaUe «~vemetlerın.e ragn;en, . cenubs doğru memleket. topraklarının istilAsına karşı 
kurtulmağa muvaffak olduklarını hikaye varsovadan Radytztn Thu.aez. Sledlce Te bıraz dllh:a. ilıerl~lerdır. A~nlaz:~n fevikalade bir kahramanlıkla mukavemet 
etmektedirler. Debllke giden demiryollanna taarruz etml11- B~ nehrinı .geçıp geç~edıkle.rı henuz eden Polonyaya ellerinden gelen bütün varşova, 12 (Pat ajansı bildiriyor> _ Po-

t 1 kt dır munazaalı bır m~ledır. Lehlıler ayni ~ tm' b lu kt Fransaya Hvkedilen mgiliz kıtaab tir. Bu istasyon ar yanma a . d V 55 kilometre şimali yardımı yapma,.a azme ış u nına a.. lonya işaretini hlmll bazı tayyareler beyu 
OP,ml.ryollan mflnakalatı durdurulmuş, yol 2Jlllllan a arşovanın . . d:ıı-lar 

Londra, 12 (A.A.) - Royterin Paris.. ne lltlsa.k noktalan ve töprtllert tahrlb otun garbisinde bulunan Modm kalesınde mu. • Rusya dahilinde Sovyet arazlaini bombar -
teki muhabiri bildiriyor: t . Polonya hava kuvvetlerinin mflda- b.vemet etmektedirler. Lehlilerin Var- İngiliz parlimentosu toplanıyor dıma_n -e~i§lerdir. Bu tayyarelerden bazıla-

+ . • lkı k muc m . 90 küsur kilometre garbında rı duşurülmüş ve pilotlarının Alman oldu-
:ı.ngılıiz ta.atının FransaYJa çı ması faaı;ı gitgide zayıflamaktadır. şovanın 1 1 f d Londra, 12 (Hususi) - Parlamento ~u tesblt edllm14ti 

9ok g.zli bir şekilde ve sükunetle cereyan Her ttırıtı mukabtı t.earruza mAnl olmak Kotno etrafında A .. m~n ~r b tf1'a ın ;.n yarın toplanacaktır. Başvekil Çember. ____ r. _____ _ 
etmiştir. için Alman hava ordusu Polonya piyadele- V.istül ric'at hatları kesurms u = l~ layn Avam Kamarasında, harb vazıyett Kont Cı"ano Alma" sefı"n·ıe 

Bununla berabez iyı malumat alan Tine de taarnrz etmiştir. kaç fı.nkal.ıa.rı Alman muhasara ç erını haokkmd'a izahat verecektir. "' 
mahfellerde mühim mikta~ İngiliz Rodek. Debllnluck ve Lemberg tayyare şirnd~ye. kadar yaramamışla~d!1". Fakat Diğer taraftan bir ihtiyat tedbiri ola. .. •• .. 
tayyarecilerinin modem tayyarelerle me"danlarına J'Qpılan haV'll taarrurJarında Lehlilerın Poznan ve Pome1d~ .

1 
m;.h

1
sur cak bazı hükumet dairelerinin Londra. goruştu 

fraru;aya .geldiği ve kıtaatın da çıkmakta 34 'Polonya taY,aresi tahrlb edilmiştir. Ra- bir gruplarınm bu Kotdno ghrubpı el _ırdeş. d.; nakli ka.rarlaştırılmıştır. Harb kabi- Roma 12 CA.A) - Kont Ciano bugün Al-
ıld ;ı;.,, b'linm kte ·d· · dü - fil n tiği bu sabah alınan ra yo a er erın en .. t k"l ed 1 bu • · 

Ur;... ı e . 1 ı. .. .. İ . va muharebelerinde iki tayyare şur m ş 1 lmaılctad Dik r takriba 4 fırka. nesını eş ı en nezaret er kararın manya büyük elçlsl Mackensen'i kabul et • 
Geçen harbdekı tecrubelere gore ngı- tür an~ ır. :c h' R d _ z h'8.I'icinde olup, Londrada kalacaklardır. mittir. 

fiz kıtaatının ihracı !çm icab eden hazır. Berlln 12 (AA 1 _ Polonvada Narw neh- lık bı.r Leı:ı gruFpunun d~ ~l a on wa. Hü-kfunetin heyeti umumiyeslnin nak. • 
bkl d :.1.1. :t ınt· 1 a lm ı· · · · · k J..en hattı ıle ysagora ·.ıa,.. arı arasınoa , .. t. t'' ub h d - Ud" ş· d' A . . 

ar ~a ve ımam a y .Pı ı~, ı... ri {\zerindeki Lom?:a mevkll düşmanın ÇO muhasara edildiği tahakkuk etmekte ve ~ Aa ıyen meVZ? a s eg ır. ım ı. merıkı yemden 500 vapur 
mani~ cıvarında kamplar tesıs ve ıaşe- ıılddetll bir mulı:avemetlnden sonra Alman iJ.!..ı...ı-- 1. t ,,. .. b la lik, yalnız 7-8 bın memurun Londradan 
1 · t · edil ·şı· Ac 1 depola a y bwıların s cuıULlını tes ım e meK.. :ıs - 1 w 1 lm kt dır t 
erı emın mı ır. e e r Y - kıtnntı tarafından zaptedllmlstir. t bl"~l 'nd · a laşıl ayn acagı an aşı a a • yap ırıyor 
pılmış ve askeri hastaneler hazırlan. Be"lln 12 (AA 1 _ Ordu başkumandan - dıkları AlınFank t be ıl :rhı ~~ d n Leh. Fransız ve İngiliz başvekillerinin top-

t · · · maktadır. a a un a. arıcın e 1 1 ıh-1-k d Lo d d b" bl." nr hl....+,.. 12 CA.A) -' mış ır. . lığı teblllt ediyor: nun Vistül - San nehirleri J{erisine 1 aırtı a:ı . ~ m a n ra a ır te ı,.. nas .. &.,.,n . - Amerika ncarll! 
1?14 de ol.duğu gıbl vagonlar dolusu Alman kıtaatı. Pozen ve ~arbt Prusya vı- ord~ . v burada bir mukavemet hattı, neşrcdılmı.ştır. . filosunun artırılması için tanzim edilen oı 

f~gıliz askerı Frans1dan ~eçmekte ve llyPtlertnde asalhdaki sehlrleri işgal etmiş- ~kıl~ı e~iremğe muvaffak oldu~u te., Bu toplantıların teakub edeceği anla. senelik program mucibince yeniden befyö 
~J:r halkı bunları alktşlamağa koşmak- Ur: Pozen, Thom, One8en, Hohensalz, ve - :;:~r et~ektedir ki ~u da Lehistan için !!:1~.?.~~.~.ı.1:: .............................................. ~~~-~=-.!.~~~~~~~;.ı::· ................................. _ 

• . , . sair mahııller. eni ve hayırlı bir vaziyet yaratmaktadır. 
Almanlar hudud ıehırlerını B·ı mıntakadakl e.cıkl Alman arazl.cıi he- Y H. E. Erkilet 

botaltmakla meşgul me~ hemPn kAmllen tekrar Almanların eline 
Amsterdam, 12 (A.A.) - Holanda ga. ger.mhı bulunuyor. Amer'kalılar 16 milyon kilo 

zetesi Massbode. batı Almanyası şehir ve Varşova mul-arebf'le1"İ Almanlara tutun ahyorlar 
köylerinin tahliyesi hakkında; şu satır. endi,e v~'1vor . 
iarı yazıyor: N h İzmir 12 (A.A.) - Yenı Asır gazPte-

Almanlar SarrbrJck'ü ve Treves'i bo- Bnle, 12 <A.A.l - Berllnden «Ba~ler ac - · · ' d ğına gÖr" Amerikıı firmalaı ı 
r!eh•en» gazetesine gelen haberlere göre_. svıasanınt yb~ırz hıesabla Tiirk:ycden 16 milyon 

şalttılar. Aohen ve bütün civar bölge de v etra 
ayni akııbeti bekliyor. Buraların tahlıyesı saH\'1-ılvettar Berlln mehaflll arşova dl k"l tütün satın alacaklardır. F'['aru;ız re. 

fındnkl harekrıtın Alman ordıı.cıuna cld . .1 ? . d ihti arunı memlekletimizdcn 
muhtemel olarak Çarşamba günü yapıla. zav:n~ verdlrme81nden endişe etmektedir. 3ıst~ın t e ek frzusunda olduğu bildir,}. 
caktır. Çü.,..ki' Alman ordulnrı gerisinde çeteler ve temın ~ m 

Gazete bu malumatı verdikten sonra "te mektedır münferld Polonya asker grupları mu ma - - -·-------------
bu tahli~nin trajik mahiyetini tavsif dlven teşekkOl etmekte n Almanların ge -

1 
....................................................... , 

etmekte ve yaya gidenlerin - ki adedi rllerını vurmaktadır. 
binleri buluyor - 15 kilogramlık bir tor. H ·c·ıye Vekı·ıı· ı ıba naıkledebildiklerini, çünkü bavulun Alman zayıah arl 
yasak olduğunu bildirmektedir. Amsterdam. 12 - Alman matbuatında çı-

Sar.rebrück'lulara gelınce, gazetenin kan ölllm UAnlanna bakılacak olursa Po - Partide izah~t verdi ı. 
mtihbarına göre bunlar üç gün üç ~ece lonyacla en çok zayiat veren Alman kuv -
e1biselerini çıkarmadan yürümüşlerdir. vetlerlnin hava kuvvetleri ve zırhlı birlik- (Baştarafı l inci sayfada) 1 

Achene birçok yaralı gelmiş ve sivil. ler oldu~u anlaşılır. r.ereyan eden siyasl ahval ve vakıalar il-
lere yalnız bir tek hastane kalmıştır. Şark cephesinde şimdiye kadar ölen Al - zerint!e ve bugünkü siyasl mesallln her 

Bh:. Finlandiya vapuru battı man askerinin sayısı 12-15 bin arasında tah cafhası hakkında uzun izahat ve beya-
Londra, 12 (A.A.) - Kopenhagdan mln edllmektedlr. k dl 1 ne.tta bulundu. Bir çok hatlbler ayni 

Royter ajansına bildiriliyor: Var,ovada bari a ar yapı ıyor mevzular üzerinde fikir ve mutalea be -
Finlandiyanın 2795 tonluk Olivebank Bnle 12 <A.A.l _ Rlga'dan Basler Nach - yan etmişler ve hük\1metten birçok nok-

vapuru bugün yüzen bir torpil~ çarpa. rlchten gar.et.esine bUdlrlllyor: talar hakkında sualler sormuşlardır. 
rak batmıştır. Mürettebatını teşkil eden varşovada sıvtl halk eski tramvay araba - Bu suallere Hariciye Veklll ve diğer 
21 kişiden yalnız 7 ~i kurtarılabilmıştir. ları, simendlfer ...agonları ve bombardıman- alAkndar Vekillerimiz cevnb verml.şlerdir. 

-- - - - - lardlln yıkılan binıı,lann tuğlaları ve diğer umumi heyet memleketin müdafaa ve 
fzmirden ih ... acat enkazından barikadlar teslsUe meşguldür. emniyeti için olan kararlurı ve siyas\ 

İzmir 12 (A.A.) - Limanımızda bulun -
.nakta olan İnglllz, Holanda ve İtalyan va

Leh hükQmet ı,nerkezi R( manya tdblrleri memnun~ete ._"Qy9.n gijrmüş 
hududuna mı nakledildi ? ve hükumetle grup arMında tam bir te

purları dış memleketler için mahsul yük - Amsterdam, 12 (A.A.l - Buraya gelen ha
lemcktedirler. Dun İtalyan bandıralı Bos - berlere göre, Polonya bankasının altın mev
for vapuru Rodostan limanımıza gelmiştir. cudü Romanya hududunda kl\ln Bcnlatyn'e 
Bu vapur Triye.c;t.t tçln mahsul yüklemekte- nakledllmLştlr. Polonya hüküınet merkezinin 
dlr. de oraya glttlti zannedlliyor. 

sanüd olduğu bir daha tezahlir etmiş -
Ur. Hükt1metın izahatı müttefikan Grup
çıı. tasvib olunduktan sonra saat 18,45 
te celseye nihayet verllmiştlr. 

"·······················································./ 

Sabahtan Sabaha 

Seyirciler 
Fransayı !talyaya bağlıyan Sernplon yolu açıldı. İtalya vapurları Akde , 

nizde mutad scferlerıne başladılar ve İta1yadakı Alman askeri heyetleri 
Ber1ine döndüler. Bu üç haberi ltalyanın i?an eıtiği bitaraflığın fiili netıce. 
leri olelnık kabul edebiliriz. İtalyayı Almanyaya bağlıyan siyasi ve askert 

ittif.ı:klara rağmen bu bir emrı vakidir. Daha üç ay evvel Roma sokaklannda 
Tunus ve Korsi~a sesleri ışitilirken bugün Almanya ile Fransa harbe tutuş • 

tukları halde Frar.sadan Tunus ve Korsıkayı istıyen İtalya askeri ve ıiyasl 
ittifakla oaglı olduğu Almanyadan ayrı!mıştır. İWfakların sadece menfaat 

üzerine kurulmuş birer ticaret mukavelesinden daha ileri gitmediği meçhul 
olmamakta beraber bu netice belki garib görünür. :F'akat Italyayı Almanyaya 
bağlıyan ihtiyacıı, bugün artık mevcud ol!madığınıı göre Romanın sükfuı ve 
emniyet içinde alı~ verişine bakması pek tabiidir. 

Almanya Avusturyayı ilhak etmezden evvel bu ilhakı İtalyaya kabul et • 

tirmek ıçin Alma:ıyanm ne kadar tazyik yaptığı henüz unutulmuş değildir 
O zaman Tirol geçidlerine toplanan İtalyan ordusunu tutan İngilterenin b 
iNıakı terviç etmesi değil miydi? İtalya Akdenize bu kadar yaklaşan Almar 

yanın günün birinde Avusturyanın varisi sıfatilc Triye~tcyi istemiyeceğiıı 
'kim temin cderdt? Bir Akdeniz dev!eti olmak mevki inde İtal) a için tutulaca ... 
yol ancak Akdenize ha.kim devletlerle dost ohnai,tı. İtalya bir an için Al • 

manya ile birleşerek bu hakimiyete nihayet vernıeyı düşünmüştü. Fakat İn. 
giMere ve l"ransanın ellerim çabuk tutup silahlanarak vaziyetı ıslah etrnele. 
ri İtalyayı tıpkı 1914 de olduğu gıbi Almanyadan uzaklaştırıverdı. İtalya bu 

suretle Akdenizd!' hürriyetini temın etm~ir. Harbin neticesinde eğer Avus
turya yenider. hayata doğarsa bu da İta yanın kara hududlarını temin ede. 
cek. Şu halde İtalya için bu harbe seyirci kal:naktan daha keyifli ne 
olabilir? 
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1 ~--~Ş_e_h~ir~ll~a_b_e __ r_Ie_r __ i__J) 
istimlak i'leri ikinci ağırceza 

tatı·ı mahkemesı· 20 Eylülde va,nkesı· cı· k H arb belki liğıdı kıymetlendirir, yanın tekrar düzeldiği haberini alınış o ~ COCU şekeri kıymetlendirir, dem.iri kıy- laeaktır.. • 

edı
• l • 8C k ' rnetıendirir. fakat asıl kıymetlcndirdiği Acaba ·bu da hakikat mi?. Kim bilir 
mıy 8 açılacak yakalandı şey ~iç ~phesiz ki havadistir. Hepimiz belki ısmarladığı mantonun provasmd~ 

Siynsl hA.diseler mü:nasebe~lle şehrimizde hcrgun sütunlar<:a telgraf haberi ok.uy~- dönüyordur ve robun iyi kesilmiş, iyi di .. 
imar maksadlle yapılım 1stlmHik muamele- Şehrimizde tesis edilen münferid bAklm- Perapalas otelinde ikamet eden Japon el- ıruz da ~ne doymuyo!"uz, doymak bılmı. kilmiş olduğunu görmüş. buna sevindi-

Mahir bir 

• 

1 Hidiaeler Kal'Jlsında 

lerlnln duraca~ı znnnolunmuş, mal sablb - ilkler. asliye mahkemesi saU\hiyetlle vazife- çlllğı ticaret kiitiblerln.den Niş Yama Akı- yoruz.. Bu !h1!.vadis iştih~~ ~izi" dedi.kod~- ğinden gö~eri~in içi gülüyordur. 
lerl tell\şa düşmüş, beledi)'i!ye müracaat et- Ierinı> devam etmektedirler. ran. evvelki ak.şam I.stikıal cadde.sindeki 1~:1 ~?nlemege ka?3:r surukluyor. Bır Onun bıra2 otesinde oturan ve birbiri .. 

i mtşlerdl. Bu münasebeUe dün Vali ve Be- Asliye hukuk mahkemelerinin adedi 12 ye Lüksemburg bllArdo salonuna gitmiş ve oyun gumruk kokusu gıbı her yerde. her şey. le •konuşmıyan karı kocaya bakark<'n· 
ledlye Reisi Lfttfl Kırdar, belediye reis mu- çıkarılmış mevcud cezalara da üç mahke- oynamak üzere ceketini çıkararak bir duv:ı- de haber bulunduğıınu vehmecliyonız. c- Ne fena haber almış olacaklar ki 
avin!erini, muhasebeciyi, imar ve fen işleri me UAve 'edilmiş bulunmaktadır. ra asmıştır. Ben bunları düşiinürken yanı başım- çenelerini bıça1c aç.'luyor!> 
m6dllı1erini toplamış, bir konuşma yapmış- Bundan başka bir evvelkine ıırıveten ikinci ~lr muddet sonra oyunu bitiren kAtib ce- dan. ge~. ve bana çarptıktan sonra mev- . Diyorum. Hal~uki b~ da yanlış" olabi .. 
tır. Toplantlda; 1st1mlflk muamelelerinin bir nğırceza mahkemem daha teşkil edilmiş- ket.nl giymiş, fakat cüzdanı ile içinde bu - cudıye1ıımm far.kına varıp: Jır •• erkek tesadufen bır kadına ~oz uci-
durdurulmnsına Unum görülmemiş, deva _ tir Bu mahkeme de 20 Eylülde vazifesine lunan 400 llrasının ve bazı hususi evrakının _ Affedersiniz' le ibakmıştır. Karısı da bunu farketmiş. 
mına karnr verilmiştir. ba~lnmı.ş bulunacaktır. yerlnde olmadığını görmüştür. Diyen adam krla . ti:. Beş dakika evvel aralarındn kızılca 

İ.stimlrık muameleleri tamamlanmış ve bir Ticaret mabkemelerl de !.kiden dörde çı- Niş Yama Akıran polise müracaat ederek doğ:m sdbeb 1 mda yem bir sualin bır kıya1Tl€t kopmuştur. 
kısmı 1st1m1Ak edilmiş bina, nrsa vesaire karılmıştır. Hukuk mahkemeleri Yenlpos _ hadiseyi anlatmıştır. Alakadar memurlar D~sına . ? uyor: . An'kamda iki kişi konusuyorlar: 
satın alınacaktır. tane blnMının ktrnyetslzllği yüzünden Ta _ verilen eşktue gör~ failln meşhur sabıkalı daha ~nya sı~asetınde ben•m bilmediğim cÇok şiiıkür anlaşabildiler.> 

Şehlrclllk mütehnssım ıPra.ı>t, Fransanm pu dulreslnin alt katında vazifelerine devam yankesicl.lerden kuçUk Necati olduğu neti- adam ~~ bırl bozukluk pe.yd_:ı oldu. Bu Kafnm gene işlemeJ!e başlıyor: 
h:ırb h:ıllnde bulunması yüzünden bu sene etmektedirler ceslnc vnrmışlnr ve o suretle takibe geç - ~ ~·· a dı, haber yurunden dal- D k Al ·1 İ ·1 şehrimize gelmiyecektır. B•ı •suretle. mahkemelerin ikiye bölünUşU mişlerdir. :;_n ı -~~~· yanımdan geçerken beni vecLeeınh.etan malnyab~lde'l ngı tereb, Fransa Kücu"k ynnkesi i llsi t klbi d k ,.,or .aınt.~ı;rım sl/r:>ebıi bu 01.,,.-~- d' ıs an aşa ı • er: aca a n re. 

bilh:ıssa avukatlar için bazı zorluklar do - c po n a n en a - ..,..W\,,. ıyo- d d d 1 Be h çınmak için bir otomobille mütemadiyen nrm. en uy u ar .. >. ~ n sormaya azırlanır-
ğurmuş bulunmaktadır. dolaşmış ve bu suretle izini kaybetmeğe ça- Acaba düşündUğiJm hak;kat mı'? Ol- ken, onlaT tafsılat ve:meY'! başlamış. 

'b'lir d · !ardır 
D" K · 11 1l ç k R /i /ff" I l I ltşmıştır. Bu kaçınma ve t0;kib ancak birkaç mı va ı e .. adam hakikaten dalgındı • . 

MDteferrlk: 
un onvnnsıyone e e r ş er : saat <levnm etmiş ve nihayet memurlar sır- a.::nna. o~un d~gınlı.'tının sebebi bE(!ki - Çok bek1e<;l.ı1e:. 

genci geldi kecldc trene binmek üzere olan Necatiyi ya- dunvadakı ka:rışJıklı'k değil de· ihtıkara - Kızın da gonlu vardı ya. 
Dünkü konvarulyonel trenlle şehrimize ıs 'Ü~iversitey~ talebe kaydına başlanacak kalamışlardır. llla7;ır!anmışken, alınan tedbirl~r üzerinP. Bu da böyle bir haber, ha! 

ldş!llk Çekli bir kafile gclmLştlr. Kaf1le he- Istnnbul Üniversitesinde talebe kaydına Çalınan 400 lira ile evrak yankesicinin U- ihtıkar yapamıyacağı.nı ımlamış olmasın- - Peki amma diyeceksiniz senin ha .. 
nü~ 1mtıhanlannı vermiş üntverstteli ve 11- ayın 15 inden itibaren ba.şlanacnktır. zerlnde çıkmış ve sahibine iade olunmuş - dandı. bet.lerinin hiç birinin 'lSlı çıkmıyor. 
seli gençlerden mürekkebdir ve son hfldlsat. B•ı sene llselerden mezun olan talebenin a- tur. . V~~r~a karşımda oturan, ve J?Özleri- BugünlE>rde verilen haberlerin kaçta 
sırasında Çelqyadan k ı;arnk Yugoolavyaya dedı pek çok oldu~ndan, Üniversiteye hep- --- nm ıçı gulen kadınla göz _göze geldığim kaçının aslı çıkıyor "iri ••• 
geçmişler ve oradan da memleketim1ze gel- sinin kabulüne imk{m olmıyacnğı zanne - Yenide:-- b zaman d-erha!I aklıma su geliyor: ,..--, l ı ~erdir. dllmektedir. • c meyva ve se ze cBu kadının güldüğüne bakılırsa, dün- . J ô11ıel ::f-.1..-ul.uôi 

ÇeklJ gençler Frans:ıya giderek te,şkil e - Bunun 1çin Rektörlük şimdiden ica.b eden sahS mag" aza~ arı açılıyor 
dllmekte olan Çek askeri teşkllMına gire - tedblrlerl ittihaz etmek üzere bazı tetkik -
ceklerlni söylemektedirler. ier yaptırmakta, her fakülteye ne kadar ta- Ticaret VeUletıne bağlı meyva ve sebze 

Zehirli gaz kurs]an açılıyor lebe alınması l~zım geldiğini te.sbit etmek- sat14 birliğinin Pangaltı, Top.hane Khdı -

A b d ib 
tecil.!'. köy ve Üsküdnrda açtığı se.tış mağ~zaların-

y aşın an it aren şehrimizdeki zehir- .. dan müsbet netlceler elde edllmiştlr. 
Untversltede ikmal imtihanları ayın 25 in-li gaz kurslarına tekrar başlanacaktır. Gerek müstahsmn malının kıymetlendi _ 

Eski Emuiyet Müdür muavini den itibaren ba.şııyacaktır. rıımes! ve gerekse müstehlike ucuz maı sa- Birleşik Amerik1 Cumhuriyetinin 1 Sabık Alman imparatorunun 
serveti 

Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tayin olu- Mahkemelerde.· tılması imk(mlarının elde edilmesi dolayısı- nüfusu 
nan şehrimiz Emniyet Müdür muavini Meh- le şehrimizde bunlann adedinin artırılma-
med All bugün yeni vazlfeslne hareket ede- ı sın:ı karar verilmiştir. Stuart Cheese Felemenkte Do 
cektir. Bir alacaklııun gözünü çıkaran kan Yakında Beş~kta:ş, Beyoğlu ve Nlşantaşm- admda bir Aıneri. om şatosunda i _ 

Dcn.izyollan Ummn Miidürü koca muhakeme edildiler da ve müteakıben Fatih, Aksaray ve di~er kan iktlsadcısı bir kamete memur e 
semtlerde birer s:ıtış deposu açılacaktır. Bu-

Ankaradan geldi Bir müddet evvel Ortaköyde oturan Os - rada Vekillet t~kilft.tlandırma bürosuna Amerika:ı mec • dilen eskı Alman 
Bir müddet evvel Ankarayn gitmiş olan man adında birinin demirle vurarak sağ merbut bllftmum kooperalttt birllklerinin muasındl bir ma - limpnratoru İ . 

Devlet Denizyollan Umum Müdürü İbrahim gözünün çıkmasına sebebiyet veren Meh - mallnrı satılacaktır. kııle neşreylemiş • ikinci VUhelmin 
Kemal dün ~ehrlmize dönmüştür. med Ali" ile karısı Satadllln muhakeme - .............................................................. tir, bu makaleye Al 
İbrahim Kemnl Münakalflt Vekrıletine bti- lerlne dun 1 numaralı ağı.rceza mahkeme - Cenaze to'. ren" ı manyad:a bu -

tnn vapurlann vazly.ctı ve seter!erl hakkın- sinde bakılmıştır. Cereyan eden muhake- göre, 1960 senesinde Amerikada gençle • lunan emlakinin 
da Jzahnt vermiştir. meye nazaran hl'Ldl..ııe şu şekilde olmuştur: Milli Şef İsmet İnönünün birader- rin adedi iihtiyarların aded.nden çok az 1 kıymeti üç milyon İngiliz lirası olrak 

Osman, Mehmed Aliden alacağı olan 30 Ieri IIasan Rıza ,,, 11 · · k '!\,. k · . . ı.eme mm a_ ornca tır. ıtakdır edilmektedir İ d ·· d b kuruşu istemek üzere evine gitmiş ve kapıyı yınvalıdelerı .. Bayan Naciyenın ve. Diğer taraitan 1!1'50 senesine kadar · ra 
1 

yuz e eş 
çalmıştır. falını teessıırle yazmıştık. Mer- B' l 'k Am 'k "ıusu takriben olarak hesab edersek senede takriben 

Mcluned Alinin karı.!I Safadil kapıyı aça- hwnenin cenazesi. dün sabah Yaka ır eşı erı anın nu ı t 50,000 İn n· r ed F k 
Üç çocUk bindikleri sandalı :rak kocn.5ının evde olmadığı:nı söylemiştir. cıktaki köş'kündcn 'l{aldırılmış, Üsküdar~ yüzde yirmi. nisbetinde azalmış olacak - g. ız . ırası er. a at Ho-

sulara kaptırdılar Bu esnada evde bulunan :Meluned Ali bir - getirilerek ar.aba vapurile İstanbuln ge. tır. ı henzollern aıl~ efrad~nın s~!ısı elli • 

Sultanahmedde oturan Saim, Hikmet ve ::~::e~~~;: i=~e ~ücı:!a~!r:~ıs~~~~ çirilmiştir. Fatih camiinde öğleyi mü .. 1 Stuart Cheese"e göre mekteb sıraları iye yakın ~ldugundan ırad nufus başı. 

Polfsle : 

Mebmed adında üç çocuk evvelki gün Ahır-' dls\ni dövmeğe b~Ia.mıştır. teakib C€na~ namazı eda edildikten son- boş durmakta, ihtiyarların sayısı ise giln ııa 3,000 lngiliz lirasına düşmektedir. 
kapıdan bir sandal kiralıyarak denize açıl- Bu dayağa karısı da iştirak etmiş ve ni _ r~ Edirnekapıda, Şehidlikteki makbere. ge~tikçe ar~akta~ır. 1930 senesinde Hır. ,Sabık imparatorun esham ve tahvilat 
.nışlardır. hayet Mehmed Ali eline geçlrcllği bir demir- sıne tevdi kılınmıştır. 1eşık Amerıkadak! mekteblere devam <'t- rılar~k serveti de çok mLlim bir ye .. 

Bir müddet denizde dolaşan sandal, .su - le osmanın sa~ gözüne vurmak suretlle sn~ Merhume Bayan Nadye fıkara e.rver me~lde olan talebeier!.rı sayısı 21,300,000, kuna barg· 1 
larm cereyanına kapılarak sahilden uzak - gözünün çıkmasına aebeb olmuştur. . .. . . P 1938 · d b 'kt 19 850 000 · • ı 

0 

uyorınuş. taşmıştır. Çocukların avdet etmediğini gö- Tatlli uzva sebebiyet suçlle mahkemeye bır '!ürk ~.anı.mı ıdı. Vefatından evve? sncsm e u mı ar , , e ın. 
i. ren sandalcı Hacı polise müracaat ederek sevkedilen maznnn kan koca dünkü duru'-ı Y~acıkta ika.met etmekte ~lduğu köşk- miştir. Tenezzü~ bu nisbet dahihnde de - * rı;., hldlseyl anlatmış ve yapılan araştırma so - mada .suçlarını tamamen inkllr etmLşlerdir. ~kı eşyalarım .Kızılaya. vasıyet. e.trn~ş ~re vam edecek olursa 1960 senesinde talebe LonJrado:t ölüler cemiyeti 

eur nunda sandalın akıntıyı teslrtıe Kınahada- HML~yl gören şahidlertn celbi için mu - ~ haıyırlı v.asıyet verme getırılmıştır. miktarı on milyona inmiş olacaktır. Londrada .. ölü. 
Ya atirüklendl~ ve çocukların da sahile çık- hakeme ba.şka bir güne bırakılmıştır. erhumcye r.ahmet ve gufran dileriz. Bunun bariz bir hususiyetı daha var • 
tıklan anlaşılmıştır. Saim, lUkmet ve Meh- ·-·· .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dır. Gün geçtikçe Amerik9.da çocuk leva. 

med evlerine tMlim edilmişlerdir. Ticaret işleri: Teşekkür zımına aid müesseseler ve mağazalaı a-
Bir genç kadın odasında ölü bulundu sevgili Bay İzrall Rape>portun cenaze me- zalm.aktadır. Di.~er cfhetten yaşlılara 

Harbiyede bir doktorun muayenehane.cıin- Ymnurta fiatlan ucuzladı rastmine iştirak ve bizleri bizzat veya telgraf matlsus levazım ve eşya satan m:ığ:ıza • 
de çalışan Sropl adında genç bir kadın ev- ve mettub göndermek suretlle teselll etmek l'eltı gün odasında ölü olarak bulunmu§ - son günlerde ihraç hnk~arının azalmam liltfunda bulunan akraba ve dostlarımıza ların sayısı çoğalmaktadır. 
tur. dolayıslle yumurta fiatlarındn beher san - teşckkfirlerlmizln iblflğ buyurulmasını rica * 

Bn ölüm şüpheli görüldüğünden, cesedin dıkta 3 - 4 Ura kAdar blr tenezzül olmuş - ederiz saygılanmızla. 
Morga ltnldınlmasına !Uzum görülmüştür tur. Zilia Rapopor1 ve oflu Ben.siyon Uğursuz bir icad 

HO.dise etrafında zabıta ve Müddei~u- Zeytinyağ rıatıanooatı yükseliş de ı ku- ............................................................. . 

le· cemiyet!.. a -
dında bır teşekkiil 

vardır. B.u teşek • 
kti1c mensub o • 
lanla:- Umumi 
Harbde asker o • 

~ -----
lup her nasılsa isimleri yanlışlıkla öhifoı 

cedveline giren insanlardır. 

rnıııt tahkikata ba"lamıştır. ruş kadar inmiş olup, mevrudatın a.rtmast- Şimdiye kadar çevrı'len Ta .... an 
.... le eskt normal seviyesini bulacaktır. A .. 

n Bir otomobil bir ameleye çarptı Diğer gıda maddeleri piyasalarında umu- Fılmlerinden bam baş1<a bir mev-
a< OOn. şoför Hikmetin idaresindeki 2048 miyetıe bir gevşeklik başlamıştır. zuda yapılan mevsimin en büyük 

16 ncı asnn or • 
talarına kadar ya .. 
pmış olan Bruns
vik dükası, Hanri, 

Bu cemiyet azalan senede bir defa 

fevkaltıde bir surette toplanmaktadırlar. 

Londrada buna cÖiüJer toplantısı. ismi 

verilmektedir. Toplantıdan sonra bir zi-
aı sayılı otomabl.l Sirkeci caddesinden geçer- ve yeni filmi 

ken deniz ameleslnden Şaltire çarpmış ve Çatalca hayvan sergisi açılacak T A R z A N 

a' 

, alnından yaralamııtır. Yaralı cankurtaran- Ayın 15 inde Çatalcada hayvan sergLst açı-
la Cerrnhpaşa hastanesine kaldırılmış, suç- lacnktır. Serginin geçen senekinden daha 
lu şoför yakalanmıştır. mükemmel olmasına çalışılmıştır. 

Yarın Akşamdan İtibaren 

LAL SiNEMASINDA 
Dünyanın her tarafında çılgınca alkışlanan, her göstcriıdiği 

memleketi kahkaha ile ye inden oynatan 

Neş'e Krah D L'in Eşsiz filmi 
BEŞ KURUŞLA DEVRİALEM 

•awe 

ADASI 
25 kısım tekmili birJen 

Baş Rollerde: 

HERMAN BRIX .. MALA 
Jssız Bakir Ormanların heyecanlı 

maceraları 

BUGiiN 
M11tlnelerden itibaren 

ALK ZAR 
Sinemasında başlıyor. 

Bu 

ME 
kşa.m Baştan başa yenileşmiı ve g{}ıelleşmit bir tekilde 

Yeni sinema mevsimine başlıyor 
lık programda 

Sineması 

Baı 

Rollerde 

JOAN CRAWFORD 
MARGARET SULLAV AN 
MELVYN DOUGLAS 'HA UEDA 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Gişeler ba 1abahtan itibaren açıktır. Tel : 40868 

trenlerde, vapur .. yafet verilmesi mutaddır. 
larda kullanılan 

bilet parası usulü. dından birkaç gün sonTa da karısı ölmüş, 
nü icad ve ihdas ordusu izmihlale uğradığından, halk bu 
etmiş, ve bu ica .. icadın uğursuzluğuna hükmetmiştir. 

-············· .. ···············································-··---··············-··· ... ··-······ .................. .. 

L SLER • 
Düşünmesini 
Bilen bir kız 
Bayan cM.> düşünebilme kabiliye. 

tin<! mafüt bir genç kıza benziyor: 

- Bir çay ziyafetinde bir genç er
kekle tanışmış, zamanla tabiatleri a. 
rasında tevafllık olduğunu görmüş, se. 

viş:mişler, izdivaca atlelerinin de mu· 
vafükat edeceğini görmüşler. Ancak •• 
lbu noktada sö-ııii bmdisine bırakayım. 
Diyor lk.l: 

c- Delikanlı l:iseyi henüz bitirmiş. 
tir, bir taıraftan çalışmak, bir taraftan 
da üniversiteye rfevam etmek arzu. 
sunctadır. Beni nipılı kalmak ile ni

'kMılı kalmak arasında muhayyer hıra .. 
ıloyor. Faıkat ben gönül işlerinde bir 
çoklıa:rına ~ olduğunuz nasihat.. 

leri hatırlıyorum. Her ikı hal tarzın1 

da tehlikeli buluyorum. Ne yapmalı
yım dersiniz?» 

* Bayarzı M. mademki düşünmeye b3Ş. 
lamıştır, o halde düşüne düşüne el .. 
bette şu neticeye var:ıcaktır: 

- Hayat şiir ve hülyadan rnürek
keb değ.Idir, her şeyden evvel maddi
yata dayanır. liseyi henüz bitirmış ~tr 

ıgenç ise maddiyat dünyasında sadece 
bir istifham işaretinden ıbareltır, he. 
nüz çocttk denilebilecek bir genç rl.11 

bir yuvada ibelki bir eş olabilir, fakat 
çoeuk denilebilece!{ y.:ışta bir erkek 
koca olamaz. Beklemem meselesine 
gelince, üzerinde durmaya lüzum da .. 
ıhi gömnern. 

TEYZE 

-
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"SON POSTA,, NIN ASKERl MUHARRiRi 
i Dtye, blr takım yalan ve hezeyanlar söy- Kabakçı liustnfn, askın blr çehre ile sor-
: !edikten sonra, şehzadelerin, tamamile em- du: 
: nlyeı altında oldu~unu bildirdi. - E .. ne yaptınız. bakalım? Düşünüp, ta~ 

••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• şındınız mı yoldaşlar? .. 
• ki ~enedenberl Çlnde .ll!Ulsız harbeden nı bitirerek şarktan garbe 70 :fırkalarını nak SON VE KORKUNÇ TALEB Ağalar, onlerlne baktılar .. ve: 

,ıaponlar şimaJi ve orta Çini, ccnul>i letrnek için muhtaç oldukları zamanı ka - İhtilali hnriçten görenlere nnznran, artık - Mesele, buyurduğun s;lbl olsun, ağn .•. 
Ç1ndc de Canton eyaletini ve butün Çin sa- zanablleceklerdir. O zaman 1se A\TUpanın maksnd hastı olmuştu .. Niznmı cedld, Uga Dıye. homurdandılar. 
hlllrrlni z:ıpt ve Lşgnl ettikten sonra Chung- garblnde harbin manzarnsı dcğlşebllir ve edllınl.ştl. Nizamı cedld taraftarlarının kanlı O zaman Kab:ıkçı, kolunu dayadığı yastığı 
kln 'e çekilmiş olan Mııreşal Şang-Kay- bahusus İtalyanın bitarafhkta devamı da cesedlerlnin üzerine de rnıı.temi b\r perde kaldırdı. Altından bir kA.ğ'ıd çıkardı. 
Çet•ı Çin lı;erlerlnde takibden \azgeç~er- şüpheli bir hal alır. O halde gorulüyor ki gerllmlştı. şu halde, asilerin de artık dağı- - İşte .• şeyhislO.m efendi hazretlerinin 
dl. Fakat l§gal altındaki Çin vilayetlerinde İngiltere ve Fransa için Almanyanın zayıf Inrat: yerli yerlerine çekilmeleri icn.b ederdl. :fetvası ... 
Çın vatanseverleri ve Çın çctelc.rl rahat dur- garb cephesine başka memleketler ilzerle - Halbuki, 0 gece yat.'!ı namazı vakti, şeyhls- _ Ded!. Ve sonra, artık her şeyi pervasızca. 
muyo,. ve bu yüzden Japon emel ve pren- rlnden butiın kuvvetlerlle taarruz fırsatı lôm Ata Molla ne Köse ll,!!lSn pa a t-nrafm- soylemek içln sözune devam ctt.I: 
siplcrinl gudecck mahalli Çin idareleri kur- ancak bu zamanda mevcuddur dan gelen Muradzade ile uzunca bir mülO. - - Sultan Selim tahtında oturursa, mem-
mak ışı ıorl şıy r du İşte Japonlar bir ta - kattım sonra, Kabakçı Mustafa: leket efrenç l.stllfısından kurtulamaz. Hnl -
ra!tatı bu guçlUklerl yenmekle meşgul iken Şark cephe rinde _Tez. ağalan toplayın. bukt bize 10.zım olan, ancak (din) dlr . . Ma .. 
dlğer cihetten de Rusların Lşgal veya bük - Diye, emir verdi. demkl şeyhlslam efendi hazretleri de bu yol-
müne girmiş bulunan dış MoğoHstana kar.il olonya ordusu~un bt:kaç :fırkası Ko- Artık Kabakçı Mustafa öyle bir mevki ve dn vennlştır. Bize düşen, fetvayı şerife m -
da bazı hareketlerde bulunmaktan QCklnml- r1dorda esir du muştu. Şimdi de Ra- vaz\yet almıştı kt, ocağın en yüksek znbltlerl mad etmek .. muclbl:.1cc amel eylemektir. 
yorlnrdı . İçin için kaynıyan ve kô.b şurada, dom - Kotno - Lodz müs~llesl lçlnde kal - bile, onun emirlerine bir yeniçeri civeleği Kabakçının son sozlerJ, fikirlerdeki şüphe 
kll.h burada patlaklar veren Rus - Japon ih- ınış olan diğer birkaç turnenin akıbetini gibi itaat ediyorlar- haber gönderdl1'\ anda, ve teeddudlerl, iyi bilenmiş b\r kılıç glbl blr 

"'"''NO MA'n"• - h d t t k l> d tllflfı bu yüzden gittikçe büyüyor ve derin - ~tC:.Nı•D """' c:I ya tanyyün etmiş veya u aayyun eme huzurunda bulunmıya şltab gösteriyorlardı. nn a kesip atıveıımlş .. her tarafta: 
leşiyordu. fizeredir. İşte şhndl de Kabakçının karşısına sıra- - Mademki fetvayı ~rl!e vardır. Gayri, 
Diğer cihetten uzıyan Ç1n işlnl tnsflye az- Bu esnada Lehlller Varşovadn, bu şehrin lnnmışlar .. lhtıltıl sergcrdesln\n .söyllyecek- bizler" söz düşmez. 

m\nde bulunan Japonya, Çinlnlllere maddi ve (:,. ıa ':'1 şimali şarkllerlnde, Lublln bölgesindeki vıs- lerin! can lrulağlle dlnlemlye başlamışlardı. Dly<'. bir homurtu 1şitilmlştı. 
manevi müzaharet eden glltereyl Tiyen- tül nehri kısmında ve nihayet daha cenub- Knbakçı, ipek şiltelerin üz.erine ba~daş * 
çlnde: tazyik ett.l. Avrupnda pek meşgul olan Garb cephesi da S:ın nehri ge.rlslnde mukavemet ederek kumıut, bir hükümdar nzametne oturuyor- Znvallı 3 ilncü Selim .. nleynlnde vernen 
İngiltere Japonlara karljı uysal davrandı ise . topi:ı.nıyorlar. Ancak Leh ordusu acaba şi - du. Ağaların tamam olmasını bekliyordu. bu karardan, henüz haberdar değildi. Bir 
de aralarındaki lhtllfif hallolunmak şöyle batırmakta ve Iogillz harb gemileri Almnn malcle Narev ve Bng neblrlerlnl geçtikleri ve A!i"alnr ta.marn olunca, gene bir aktör tavrı ha:ftndanbe.ı1 sarayından çılmuyan _ Hatice 
dursun büyümcld 1stıd.admı göt>teriyrtrdu. denizaltılarını arayıp kovaljjmaktadı-r.. B~r Varsovayı şimali şarklden ihata ettikleri takındı EvveUl., ltovnundan saatin\ çıkardı. Stiıta~, yirmi dört _snattenbcrl hükum 
Japonlan mntrlendlren ve dolayıs11e İngiliz- aralık Alman limanlarına vAkl ?lan lngllız bildirilen Alman şlmnl ordularını Narev _ Sonra, ağalann yüzlerine baka baka, söyle- ren sukfıttan, ihtllfilln tavsadığına hükme -
Ntpon gergtnllğlnt arttıran bir fimil de İn - hava taarruzları da kesllmlljtlr. Inglllz harbıBug _ Vlstül hattı gerisine atmak ve Ra _ mlye başladı: derek biraderini görmeğe gelmişti. 
gW7. - Sovyet Rusya anlaşma müzakereler! uçakları Alınan oopralclarına bomba yerine d bll , _ Yoldaşlar! Şu saati gördünüz mü? 'İşte Hatice Sultan, şah biraderini gördüğü za-
1dl. beyanname atıyor ve bu sureUe Almanyayı dom - San Dom\er arasın a; ~~t-~·~ ~oğ- bu tıpkı pad~ablara benzer. Yani, aletle- man fena halde şaşırmıştı. Hattfı kendisin! 

Tam bu sırada Avnıpada uzak do~n va- bir propaganda r.ehlrl yağmuruna tutmak ru ilerlediği ve ayni zamt~nl ah ~ ar- nn°e iyi bakılırsa ve vaktinde kurulursa, iyi zaptedemlyerek: 
ziyetınl altüst eden ve İnglllz - Japon ger- istiyorlar. Milletin hilkftmete olan ltlmad ve şova cenublarında geç ğ a verilen işler ... Halbuki, ayni bu saate benziyen padt- - Aman aslanım!. Ne derece zayınamış -
gtnll~nl birdenbire gevşeten blr hadise ce - müzabaretlni gevşetecek ve orduyu lçln - Alman cenub ordularına muvaffaklyetll blr salnmızı bir taklm nflehll insanlar bozmuş- sınız. 
reyan etti: Bu harika Alman - Rus adem\ den bozabilecek olan propaganda çok mfi - taarru?' yapmak kudretini gösterecek mı - ıardır. Dln ve devletin idare çarklarını bo - Dıyc bağırmıştı. 
tec::ıvüz p:ıktı olmuştu. Bu pakt bütün el - ess!r bir harb stlA.hıdır. Bu silAhı dünyada dlr? .. Işte Lehistan harbindeki mam:arayı zup işi haraba vardırmıslardır. G:ıyrl andnn,I Zaten pek toplu olmıyan narin vücudlil 
banla beraber Japonyayı da hayrete düşür- en iyi olarak kullanabileceklerini isbat eden de&I tırebllecek olan hareket budur ve Lehll- fayda gelmez ... zaten padişahımız, bir hayli PadlQnh, cidden zayıflamıştı. Bir deri ve blr 
müştü. Almanya bir taraftan dış siyaseti - İngtllzler olmuştur. Alınanlann bu işte de- lerln bunu yapıp yapamıyacakları ve Al - roman, ciinun metine müptelli ldl Saray er- kemikten !baret kalan uzun çehre&, melftl 
nin b1r temelini teşkil eden antikomlntern ğil, en haltlı oldukları meselelerde bile iç ve manlarn yeniden mukavemete lmkO.n bulup kflm, bu hali milletten s3klamıslardı . .. Biz- ve muztarlb bir hal nhnıştı... Kömür glb1 
ittifakını yıkıyor ve diğer cihetten tk1 se - dış ef'kA.n umumlyey1 kazanıımamnlan pro- bulamıyacaklnrı yalanda belU olacnktıT. ler, mademki din ve mnıet uıtruna can ve ıılynh gözleri, nemli glbi görünüyordu. mnd 
nedenberl ehemmiyet verdiği Japon tesanü- paeaııda 1 ln<lekl beoerlk.sizllk'.lerlndendlr. bnş komusuzdur. LflZlm olan şudur k1 vazi - denizlerinden Tuna sahUlerlne, Kaflı:as dal-
dünll bırakıyordu. • EIMsıl hiçbir tarafta henüz herhangi kat'J femlzl hakkile ifa -.a~1ım. Allahii Taalfı. nez- larınclan Afrika çöllerine kadar dayanan o 

E!hfısıl Ingllterenln ne fazla bir korkusu bir netice elde edilememiştir ve tasavvur o- = 
Japonyanın btr emeli, bir Avrupa harbln- ve ne de bir acelesi yoktur. Onun denizlere dinde de. ona göre ecir ve sevab görelim . vası ülkenin bfiyük imparatoru, şu anda, u-

k k lumı.n yıldırım harblerl yoktur. Bugün har-
de Almanlarla Ruslar nasıl olsa apışaca ·- h!ldm koca donanması ile kuvveuı h:ı va _ _ _ .. Ben. s!zlere bu kadar sövlerlm. Varın imdi, zun zaman ağladıktan sonra henüz susmuş 
larındnn, uzak doğuda ve bllhassa dış Mo- bin ancak 13 uncu gunu olduğu için de böy- ıH\.,ünüo tasının. Meselenin encamını, el - olan masum bir çocuITTı benziyordu. 
gofütanda, b\r gün Rusyayn hücnm etmek- filosu Büyf!k Brltanya adalarını tecavilz, aç- le '!:>!r neticenin istihsali bakımından vaki~ bette fehmederslnlz. S üncü Selim, bu vaziyette blle nezaket Te 

. lık ve harablden koruyablllrler. Bizzat ken- hen" pek e k d1r ti. l1d cepheli hnrb Almanya ne .Tapo~a - uz r en • Deyip, kesti. haMaslyetınl elden bırakmadı. GOya, teseı-
nın Rusları tehdld için kullandı1tlan müş- dl adalarından başka Kanada, Avustralyn. B. E. ErkUet Ocak daları. Kabakcının ne demek ıste- llye muhtaç olan kendisi değil de hemşire& 
tert..k bir silahtı. ııus - Alman ademi teca - Yeni Zelanda, Hindistan ve cenubi Afrika ..................................................... ......... dli?ln\ an.1adıla'r. İh't\U\lln lba.c;langıcında , imiş g1bl: 
vüz p:ıkt.llc bütün bu politika terktb ve o - onun bitmez ve tükenmez. .sınat, iktısadi ve • 1 1. J l 1 bovl" bir me'!eJ.eden bahsedllmedliZI için, sn- - Qok şükür .. ahvalde vahamet, zail ol -
yunlan artık suyn dilşmfuıtfi. askeri kuvvet kaynaklarıdır. İngiltere har- ısp ~""O 'ı" I 'c~ c.rı mrerak birbirlerinin yüzlerine b:ıktılnr. Fa- du. Gerçi bizlere, biraz üzgünlük verdi. Am-

Rus - Alman ademi tecavüz paktından bl ga ib gellnclye kadar uzatnbllfrl 3 se - kat. su anda Kabakçı ne münakasaya girls- ma, korkulu demler, bir yel gibi gelip geçtL 
Ahnıınlann ne kazanalbller.eklerlnl henüz ne. 4 .sene veya 40 sene harbedebmr. Bu - rttUZ avlarf· lar mek imkfln ve ihtimali olmadığı için, hiç bir Diyecek kadar metanet gösterdi. 
bilemiyoruz. Fakat görfilüyor k1 bundan ilk nun için onun kA.fl parası, azmi, inadı ve cevoh vermeden. dağıldılar. Sarayın koca harem dairesi, insanı ilik • 
kaztınan Uzakdoğuda İngiltere olmuş ve .siyast olgunluğu vardır. Vigo, 12 (A.A.) _ Fastan Almanvaya F!ıkat. da~ılan ağalardan hemen hepsi - lerlne kadar titretecek derin bir sükun 1çln-
Avrupa ile denizlerde Almanyaya karşı har- Alma" - Fransız cephe.c-ı· muz nakleden ıbir Alman tıcaret ~em.ic;f nln kollarına birer adam girdi. Bunlar, (Ü- de idi. Bank!, damlarından kurşun kaplı 
be g!rlşmlf olan bu devleti ayni zamand~ •• tak'b d"ld·~· . arui k 

1 
d . temnl kisvesine bfirünmüş olan birer fesad kubbeler. narin bacalar ve kuleler yfikselen 

Japonya lle bir muhasamadan ancak bu il arb Alman _ Fransrı; hudud mıntaka- ı e ı ı~ını . :ara ~u~ an enız~ 1 ve mel'anet vasıtaları idl .. Dinlerini. bu rant bu a.sırdlde sarayın üzerine, mnt.cmı bir per-
pakt kurtarmıştır. srna inhisar ettikçe burada bir yıp- atmış ve Vıgoya iltıca etnuştır. Halbukı diin:ranın dört ~ünlük saadetine feda edeo de c;ekllm1'tl. 

MalOmdur ki Alman - Rus ademi tecavü~ ratma ve yıpranma harbinden başka daha o civarda birçok baltkcı gemileri ağları- bu mel'unlar, ağaların kulaklanna fısıldı - 3 üncü Sellm, bemşlresı Hatice .suıtnrun 
paktı üzerine Japon kabine& istifa etmiş ve fazh blrşey beklenemez. Büyük ynmıa ha _ nı atın~ bulunma:kta idi. Balıkçılar de. yorlar: bu h31den müteessir olmaması için neş'ell 
yeni kabinenin başkam Abe Japonyanın reketlcrl için ~rçl İngiliz orduslle takvlse nizden bir miktar balıkla bcrnber birçok - Bu padişah tahtında lı:alacnlı: olursa, dl- görünmeğe gayret etti. 
Avnıpa ihtilAfına kansınamcık slyn.c;etini ta- edilecek olan Fransanın kfifl vasıta ve kuv- k lnrd M 1 h _ . . nimiz ımnhvoJacak.. Serlatımlzln yerine, - Eğer dinlemeye rağbet buyurulnrsa ye-
kib edeceğini söyleın1.otlr. . Tetlerl ve Büyük Harbden kalma kıymeUI ta muz çı armış ır. uz ar, enuz ıyı fren:t nlzamlan kaim olup dlnimizln aalft. - nl bir bestem var. ' 

Bu suretle Almanya - Italya - Japonya bil 
1 

t fib 
1 1 

rd F k t .. t h b'r halde bt ·unmakta idi. Vigo çarşısın. beti v•val bulacak.. Tun:ı. boyundaki dtlş- D dl Derhal, tanburunu istedi. Şehnaz 
arasında Rusya ve İngiltereye karşı takib'megvz~:ree~:rş: ;~pı;:bıı~~ka<>~n ~: g~blk~~ da .balıkçılnr kadar halk ta bu garib avı manlanmız galfb ge~rek. İstanbul .surlarına faslından bir tnkslm yaptı. Ve sonra, bizzat 
olunan karşılıklı siya&! ve askeri oyun ş1!11- nrruzlar insanları ve harb malzemesini ü _ !hayretle karşılamıştır. davanacak ... Bu hale, yeg~ne çare, vellahd best:eledl!U şu şarkıyı okumaya başladı: 
dlllk bertaraf olmuı ve bunun sayesinde ın- g --- şeh~de Mustafa Efendimizi hemen tahta Bır mevsimi baharına geldik kl Alemin. 
glıtere bütün tuvvetlertnı ve bilhassa bü - ne~e tutulmuş karlar glbl eritir Ye hiç ol - Hit~erİn '' KaVn'""m '' adlı getirmek. Din ve millet düşmanı olan bu pa- Bülbül hArlıu§_ havuz tehL güHistan 
tün donanmasını Avrupa harbine hasr ve mazsa çok zaman kaybettirir. ~ dlsahtan gelecek zararın önüne geçmektir_ harab ... (1) 

tah..m etmek imUnını bulmuştur; işte İtal- Almanların gnrb cephesinde bugün az es .:ri İngiliz Kızı 'haç Açın gözünüzil .. fırsat, bu fırsattır. • ........................................ ~ ....... . 
yayı _ muvakkat blle olsa _ bltaraflığa sev- kuvvetleri vardır. Çünkü ordularının büyük Diyorlardı. • ................................................. . 
teden lmlllerden btr tısmını da burada a _ kısmı Lehlstanda meşguldür. Fakat az olan menfaatine S"tılıyor o ~ece, derin btr sükfın içinde geçtt. Fakat Şarkının hazin na~elerı. talihsiz hü _ 
ramak lhım gelir. kuvvetler, bilhassa mnhdud ve dar miistah- bu sükiln içinde, büyük bir fırtınanın kor - kümdarın ruhundaki ıztırabı terennüm edi-

l .
1
. AJ h b• kem mevziler gerisinde birkaç mlsll faik Londra l2 (Hususi) - Hltler'in meşhur kunc tehdldlerl mündemiçti. yOidu... (Arkası var) 

ngı JZ • man ar l ktıvveUere karşı k<{yablllrler. Bu sebebler- eseri .:Meln Kampf:a ın (Kavgam) 1ngillzce Altalar, sabah namazını Sultanahmed ca-i ngllt.ere Ue Almanya arasında mlica - le Eğer İngiltere ve Fransa Holanda tle Bel- tercümesinin tablle.rl, bu neşriyatın hft.sılli- mtstnde kıldılar. Ve sonra, o.vluda kurulmuş 
dele şlmdlllk denizlere . inhisar etmiş çlkanın bitarafüklarına rlayette devama tını İngiliz Kızılhaçına tahsis etmeğe karar olan. Kabakçı Mustafanın karargahında top-

gibidir: Alman denizaltıları Ingillz vapuru mecbur ohırlarsa .Almanlar Polonya harbi- vermlşlercllr. landılar. 

(1) RiTayete nazaran, 3 üncü Sellinin ba 
bestesi, lhtllil karışıklddanna kurban git • 
miş_ bir daha da tesblt edilememiş. 
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abe 
Küre bakır madenleri 

yeniden işletilecek . 
Çok eski yıllardanberi işletilen bu madenlerin 

tünel ağızlarının açılmasına başlandı 
Küre (Hususi) -

Kastamonudan çı • 
kan yolcular Ecevi -
din me ihur çorbasın. 
cJan içtikten sonra 
lneboluya doğru yol 
rumağa başlarlar. 1 -
nebolu yolu üzerine 
kurulmuş olan Küı e 
kasabası dağ yama • 
cına yaslanmış yeşil 

ormanlar arasında 

§irin bir kaza merke
zidir. 

Birkaç yangın ge. 
çiren güzel Küre ne 
yazık ki mamur de • 
ğıldir. Yalnız yeni- .. . . _ ~ 

d b . k rnıA b" Ku.redetı bır görunUJ en ır aç res ı • 
tıa inşa edilmiş bul'unmaktadır. j ti adında bi:r Ruma verilmiş, bu Rum 

İlk okul binası büyilklüğü ve modem burasıru :bir hayli işlettikten sonra Ab -
tarzı mimar.isi itibarile nazarı dikkati dülhamidin ikazı Naileye devretm~tir. O 
90krnekted:i:r. da bu verimli madenteri Balye .Kıal §ir. 

B'W'ada ötedenberi orman ve ağaç ye - keti> nam ve hesabına iilettirmi~tir. 
tiştirme san'ati revaçtadır. Kışları bo§ 1321.1324 ~naırında :m.Men istlhsaıli 
kahp istanbufu gitmiyenlcr de iskemle, faualaşmış ve Yilkl~taş mevkimde bu 
t(#kne v~r buna mümasil e~ya ya • münasebetle de bın- kilometre uzunlu -
parlar ve satarlar. ğunda btr tünel açılmıştır. 

Kürede lbu meyanda demircilik san'a.. !Buradan alınan cevher)er iki gemiye 
tı da ilerl~i§tir. Civar köy ve kasaba • yükletilmiş ve Avrupaya sevkedilece~ 
ların kazma, küırek, bel ve çapa gibi zi- bir sırada da Umumi Harb ba~lamıştır. 
raat aletleııi ve ıkeçilerin boynuna takılan Harıb senelerinin C.evamınca buraya 
gelek tabir ettrkleri çanların envaı bu - biT tek kazma dahi vurulmamış ve do -
rada yapılmaıktadır. lay.ısile de bu iş geri bırskıJmıştır. Şimdi 

Kasabada bir talaş ve bir de kereste bu tilnel ağzı açılmakta ve genişletil • 
fabrikası vardır. me'ktedir. Bu faaliyet devam ettiği tak-

Fakat Küreyi 1ktısad1 bakımdan yilk. diroe Kürenin ekonomik hayatında e • 
se1ten ,baıkır madenleridir. Bu maden çok sas1!ı bir inkişaf baş göstermiş olaca'ktır. 
es'kidenberf işletilmektedir. Osmanlı im- Kasabada Fatih zamanında yapılmı' 
paratorluğunun denizlere hakim olduğu çW güızel bir cami vardır. Bu caminin 
devirlerde donanmanın bakır aksamı bu. kapısı fil dişi d.şlemelerile pek zarif bi:r 
radan temin edilirmiş. tanda sii3Jüdür. 

Geçen yıl maden ar~tırma heyetleri 
buraya .gelmiş ve esaslı tetkiklerde bu .. 
lumnuştur. 

Şeyhoğlu mevkiindeki civa madenle -
rfle ıkasalba dvarındaki bakır maden • 
lerinin ZJengin damarlarına rastgelinere'k 
müsbet ıneticeler elde edilmiştir. 

Son yüz yıl içinde bura madenlerinin 
geçirdiği safhalar şu §ekilde olmuştur: 

80 yıl önoe ~uranın imtiyazı Haeı Kos. 

Muşda Uç kurt bir köy 
sUrUsUne saldırdı 

Muf (Husu.si> - Oiln ortasında üç kurd 
Muşa bağlı Zorabat köyünün koyun sürü -
süne saldll"llll§ ve koyunları Altınovaya da
ğıt;tığını gören köy halkı ~palarla, balta -
lnrla ar.katarına dUşmü.ş, bütün taklblerl -
ne ve bağırıp çağumalarına rağmen 50 ko
yun kurdlar tarafından parçalanmıf, dlğer
lert kurtarılnııftır. 

-( Havsada Balkan harbi şehidleri abidesi ) ____ ..;,_ __ 
., 

Edirne (Hususi) - Havsada Balkan harbi şclıidleri için yeni bir abide yapıl. 
dığını evveJ'ce bilıd.inruştim. Burada Bal kan haminin 150 şehidi ve bir yü:zıbaşı 
yatıyor. Büyük manevralar sırasında bu gfü M eser halokı.n ttfıtrim duyguJarile 
açılınışt:ır. Gönderdiğim resim şehidlik abidesidir. 

Ceyhanın uyanık 
bir köyU: Nazımbey 

Ceyha.ndan y8Zlhyor: Kazaya 13 kilo -
metre ım.esafede ve kasabanın güneyine 
düşen, şirin ve güzel bir kBy vardır: 
c Yeni köy Nnzımbeyli .. buraya Nazım bey 
dentlmesmdeki sebeb, bu köy halkının 
vaoktile Yürük aşiretinden oldukları ve 
maişetlerini o zaman sırf malcılıkln Le
min ettikleri ve artık böyle göçPbelfkten 
kurtularak, hir yuırd ~hibi olmak 1çın 

en zenginlertnden ve heps!nin hürmet ve 
itaat ettiği cNazım Bey~ adındaki ağanın 

şimd.'rki köyün bulunduğu mahalli müna. 
s'b görerek köyün kurulmasına dmil ol
masından ileri geldiği söylenmektedir. 

Bu !köy böylece teessüs ettikten sonra, 
s"Jcinleri yavaş. yava.5 çiftcili?{e alışmış 

ve bu işe dört elle sarılrmşlardır. 

Ek<>erisi kısa bir zamand.1 çift ı:ubuk 

c;ah ibi olımuşlaı- ve tarlalarım mükem -
mcl bir surette ekip biçmeğe başlamış • 
!ardır. 

Maamafih aralanndıt hala malcıhk ya. 
parak !lıaya1ını kazananlar .Oll vardır. Kö. 
yün !hav.ası ve suyu fevkılade giizel ol -
duğundan halk sıhhatli ve gürbüzd:ir. Bu 
rada da köv •kanunu tatbik edilmektedir. 
Bu ım.ünasebetlıe birçok faydalı işler ba-
şarıhmştır. 

1 numaralı plana göre i:ışasına başla • 
nan köy odası ikmal edilmek üzeredir. 

Burada ihmal edilen en mühim nokta 
mekteb işidir. Köyde okuma çağında yüz. 
den fazla çocuk ollduğunu söylersem, mf'k 
teb ihtiyacı haıkkında esaslı bir fikir ver
miş olurum. 

Bu uyanık ve mamur köye; bir mual. 
lim gönderildiği tlrkdirde kny odasından 
da istüade ohmmak suretile ihtiyaca kit 
fi ibir mekrteb ka'Zandırılmış ohır. 

KırklareH m~b'usu General 
BurhanAttinin tetkikleri 

Kırklareli (Hususi) - Meb'uslarımız. 

dan General Bürhanettin geçoo gün vi -
layetimize gehniş, Partideki toplantıda 

haltkla temas ederak memleket işleri hak. 
kında iki saat devam eden bir konuşma 
yapm~tır. Halkın dileklerile yakından 
alakadar olan meb'usnmuz işlerıni bitir. 
dikten sonra şehrimizden ayrılmıştır. 

Adapazarı hapishanesinden 
kaçan 3 mah Om yakalandı 

Adapazarı (Hususi) - Birkaç gün ev. 
vel şehrimiz hapish&.nesinden bir kaçma 

teşebbüsü vu'.kua gelmiş, fakat jandar • 
mamızın uyantklığı sayesinde akim kal-

mıştır. MuMelif cezalara mahkum edılen 

Karaçamaklar köyünden dönme Hasan, 

Yazan: Martha Richara. Çeviren: Hntice Hatib 

Beklemesini bilen kazanır 
Felzengran Alman erkAnıharblyesine ald - Hayır. Yalnız gezmek için geldim. 

sır hakkında fazla bir şey söylemedi. Ben O zaman ona arkadaşımla sevgllla1 otıo
den ne istiyordu? Acaba lkinal btlro nezdln- nun hlkll.yesinl anlattım. Sonra aözümm Al
de de tavassutumu mu istlyordu? manyadaki propaganda faallyetin lntltal 

onun nlyeUerlnl hiç blr zaman anlıyama- etti. Sinema vasıtaslle propaganda yaptık -
dım. Çünkü lkl gün sonra Brukseli terlred1 - !arını mevzuubahs ettik. 
yor<ium. Bu müddet zarfında da sabık AVUB- Arkadaşım Margot beni n.lmala gelml.ştl 

turyıı. zabitini bir daha görmedim. Sonradan Jorman'dan ayrıldım. Bana: 
öğrendi~lme göre o da pek az blr müddet - Gene görüşelim! 
sonra Belçika hükı1metln1n daveti tızerlne Diyordu. Sonradan, bir sabah lorman ba
Brükselden gitmiş. na geldi, ve beni yemeğe götürdü. Muhat -
Şlmdl nerede bulunuyor? Herhalde bütün kak ağzımdan bir söz kapmak niyetinde 1 -

Avrupo. Uzerine yayılmış olan geniş casus- dl: 
luk şebekesinin herhangi bir nolııtasında. - Doğru söyle Marthe, diyordu. HAll teı-

Casusluk beni Berllnde bekUyordu. kllAtta çalışıyor musun? 
D:>~rusunu söylemek icab eder,se ben ora- - Fakat Nlck, sana hayır diyorum yal 

ya pek te muayyen bir gaye için gitme~ - Neden inanmıyorsun? Yalnız blr eğlence se
tim. Sinema aktörlerinden birine fi.şık olan yahatl yapmaktayım o kadar ... Tabll 8ÖZle
blr arkadaşım beni Almanyaya götfırmüştü. rJmln doğruluğunu sana isbst etmek gftç -
Sevglltsi Otto, M. F. A. şirketi hesabına çalı- tür. Fakat bana lnanablllrsln. 
şıyordu. Onu her ne pahasına olursa olsun Jorman ne almanca konuşuyordum. Hatt.A 
bulmak istiyor, fakat bu işi tek batına yap- Bric;tol gibi bir otelln holünde bile olsa, bir 
mıy.1 cesaret edemiyordu. ecnt-oi 11.sanı konuşmak, herkealn nazar" 

Birkaç gün sonra orada sıkılmıya başla - dlkkatln1 celbetmek demektir. 
mıştun. İki sevgillyi ba.şbaşa bırakıyordum. Birden Jorrnan bir şeye karar vennl§ gl
Bari sevglll akWrü Clark Oable olsa idl ... bl kolumdan tutarak beni 19el"ldek1 Alonun 
Fakat hayır ... Tavırları hiç de fazla erkekçe blr köşesine götürdü. Saatlne batarak: 
değildi. - Bir dostumu bekllyeceğlsl 
Mııamaflh, ufak bir hadise bent sıktı. Otıır Dedi. Blraz sonra, kısa boylu, kır ısaçlı 

makta olduğum Brl.stol otelinden Parlse te- gözlüklü bir adam bize yaklaııyordu. lor -
lefon etmek istedim. Bankadan bana para man bu ııdamı bana takdim etmedlğl için 
göndermesini l.stıyecektim. onun ismlnl hiç öğrenemedJm. 

Bu sırada bir şeye dikkat ettim. Gene, slnema ile yapılnn Almnn propa -
Söyledlğfm sözler kellmesl kelime.sine ote- gnndasındnn bahse bıışlamıştık. Yeni ge -

Un telefoncusu kız tarafından muhatabıma len adam: 
tekrarlanıyordu. _ Evet, diyordu. Bllhııssa haftalık ~ak'a-

Söyledlklerlmin kaydedilmiş olmasına bir tarı gösteren filmler ... 
dereceye kadar kızmayablllrdlm . B:.ı adamın Alman olmadı#ı teıAffuzundar. 

Frı.kat benim doğrudan doğruya Fransa Ue belll idi. Ben dünyanın her tarafında sine
konıışmama blle mani olmak istiyorlardı. ma Jçinde sansür olduğunu söylüyordum. 

B;,ına çok htddetleruniştim. Kendi kendi- Birden Jorman arkadaşına dönerek onun 
me yemin ettım, ilk fırsatta bunun lntika- kolundan tuttu: 
mm~ alacaktım; bu fırsat, iki gün geçmeden _ Dikkat ediyor musunuz?.. Şqılncak 
Nlcolas Jorman'ın şahsında tecelli etti. Bu cı~ftı tıpkı onun sesıne ben ........ ~ .. 0 r mu? 

1 dl k d ·· - ld 5 şey··· °""' ~...., adam § m ye a ar gormuş o U15Um ca - Ve yavaşca bir isim söylemişti. Ben bu ıs-
susların en acayibi idi. Harbden sonra, ne mi duyamamıştım. Jorrnan şimdi başını ba· 
tarnftnn fazla para alırsa, o taraf için ça- na. çevirml..ş soruyordu: 
lışm:ıkta !dl. Onun birçok lsm~ vardı. Benim _ Slz Lorralne'llslnlz değil mi? 
ona burada verdiğim isim, o gün benim kar- _ Şimdi her şey anlaşılıyor. Ayni teıtıf • 
şuna çıktığı zaman kullandığı ıstmdl. Aca- fuz... Çok şayanı dikka.t. .. Ben sıııe habeı 
ba bu adam hangi millettendi? Bunu kim- i lın 

bil i d h 11-.. •• ver r . 
se mezd . on a er zaman en aşa15• uç Bu sözleri öteki adam söyleınlştt. 
pasaport bulunurdu. 

Onu bana iki sene evvel Parlste, yüzbaşı * 
Ladouk tanıtmıştı. Onlardan ayrıldıktan sonra dti§ilnüyor • 

Jorman beni Bristol otellnln holilnde gö- dum: Jorman ile arkadaşı benim hakkımda 
rünce hemen tanıdı. Ve hemen yanıma yak- bir şeye karar vermişlerdi. Bu işi herhalde 
!aştı. Küçiik boylu, seyrek saçlı, üst dudaRı- öğrcııeeektlın. TeH.şa lüzum yoktu. OMusluk 
nın üstünde blr yara yeri olan blr adamdı. hayatında en mühlm şeylerden blrl de bet
onun üstünde her zaman astragan yakalı leıneslnl bilmektir. Esasen bu beklemek sı -
bir siyah palto vardı. kıntıJı bir şey değildi. Benim bulundutum 

Benimle konu~ağa başladıktan sonra, o- sıralarda Berllnln gece hayatı blltiin 
na hemen, şimdi hangi işle meşgul olduğu- Avrupa §Chlrlerlnklnden OOk daha 
nu sormuştum. Bana, büyük devletlerin biri- eğlenceli ve gürültülü idi. 
ne. Alman tayyareciliğine ald büyüt blr dos- Bütün gece restoranlarında, her muada 
ya verdiğini söyledi. telefonlar vardı. Ve bu telefonlarla mMadan 

O da benim Berllnde nlç1n bulunduğumu ma.<ıaya konuşmak mümkündtı. Telefonlann 
pek merak ediyordu. F..'>ascn bana açılması- Ui.mbaları mütemadiyen yanıp sönmekte 1 -
nın sebebi biraz da benim ağzımdan bu hu- dl. Erkekler, kolaylıkla davetlerini kabul e-
susta lflf almak içindi. dece!tlerinden emin oldukları kadınlan ça -

- Demek sen hep işdesln öyle mi? ğınyorlardı. Fakat kadınlar, erkeklerden 
doktor lakabile maruf Mehmed, Babaes. - Yok canım. Fakat bir işle burada ol - daha cesaretli ve cür'etli idiler. 

saydım, beni ele verir miydin? Bunlar, ıuıc., rest.oranlardı. Daha ucmı res-
kili Ahmed zafer bayramı gecesi hapis - - Beni kim zannediyorsun? Bana yar - toranlarda, eğlence yerlerinde eRlence daha 
haneden k.açmağı hsarlamışiar, gece saat dım etmekllğln1 bile isterdim. Elimde gayet fazla ve daha değişik dcnlleblllrdl. Bu yer -
11 de hela penceresinin duvarını delmiş. mühim blr iş var ... Eğer istersen ... Sonra da !erden birinde, kadınlardan hiç para &im -
ler, dışarı çı:.lcmışlardır. Fakat 0 sırada nö. daha başka işler de olacak. Benimle çallf - mıyordu. Hattft bir kadeh llkör de 1kmmlan 

ı. mak ister misin? vardı. Ancak bu yere, deniz mayalan ne gel-
betçi bulunan jandarmaların sıkı ateş Ona cevab vermedlm. ve gülümsedim. o meler! şarttı. Ayaklannda uzun ökçeli ıs -
karşısında teslim olmağa mecbur !almış. yeniden benim Berllne niçin geld!Rlml so - karplnlerle, bileklerinden kıvnlm14 çıorapla-
lardır. ruyordu: rın~ muhafaza ediyorlardı. 

Mard'nde Halkavi çalışmaları 
Mardin (Hususi) - Şehrimiz Halkevi 

neşriyat ve yardım kolu övül:meğe de -
ğer bir şekilde çalışmaoktodır. Haftada 

ki gün, fakir ve muhtaç kimseler mua. 
yene edilmekte ve kenrliJ~rine pa:-asız 

olarak ilaç dağıtılımaktadır. Şehrin muh. 
telif semtlerine '.konan hoparlörler vnsı -
... ;;ile her :lkşrun halka konferanslar ve. 

rildiği g"bi Ankara radyosu da muntaza. 
man din.lcttirilımektedir. 20-~0 kuruş ara. 
sınd:a olan sinema duhuliyesi 10 kuruşa 
indirilmiştir. 

r 

- Buraya bir iş için mi gel<lln? (Arkası 'ftl') 

ResmT Dairelerin nazan dikkatine 
Kfığıd ve tabı malzemesi 1edariki hususunda uğradığımız müşkülAt dolayı • 

sile kfığıd!arımızı idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık. Hacimlerimlzi kü
çültmek ve yazıları daha ufak puntolarla dizmek gibi tedbirlere b8.JVUrduk. 
Bu c~mleden olarak şımdiye kadar 10 punto üzerinden dizilmekte olan illn • 
!arı 15/9/939 tarihinden :tibaren 8 punto ile dizmeye karar verdik. 

Hurufatın küçülmesınden dolayı ilanlar ihiçbir eksık!iğe maruz kalmıyacak 
yalnız işgal edeceği yer ve h:ıcım kısalmış olacaktır. 10 punto ile 8 ?UDto a. 
rasındaki nisbeti muhafaza içirı ilanlRrın beher santiminden şimdiye kadar 
tatbik edilmekte olan tarifeden yalnız on kuruş fazla ilc•·et alına<:aktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Oivor ki: 

Netice itibarile biı· il .inın 10 punto üzerinden dizilme.sıle alınacak ücret; aynJ 
ilanın 8 punto ile dızilmesinden alınacak ücretin ayni olacaktır. Elimizde ol • 
mıyan sebeblerden dolayı vaki bu değişikliğin mazur görmelerini rica ederiz. 

\. 

--. Resmi Dairelerin Nazarı Dilikatine 
ürk Maarif Camiye.ti Resmi llAn 

işleri Bürosundan 

- Hasan .Bey şu geçen a 
damı gördün mü"?. 

... Öy~~ bir adam kı .. ... her işinde daima cinsu. 
nh olarak hareket eder. 

Hasan B~y - Şimdiye ka. 
dar ıka-ç kişiy! öldürdü?. 

Kağıd ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 EylOlden itibaren 
iHlnlı guzatelerdtın beher ilan için ancak ikişer tane verileceği gazete ida
rehunelorınden bildirHruiş olmnkla alllkadarl rn arzolunur. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Askerl:iık dersleri. imtihanları 21 Eyllılde başlıyacak ve 15 tıkteşrlnde bitecek. 

tir. A1akadarlann Üniversite talım taburu komutanlığına müracaatları. ('1231) 



ıa a, ION 

ayyare Piyangosu SPOR 
n nci tertibin s inci keficlesi dün bitti. Kazanan • 

numara' ı.n qağıdaki aütunlarda bulacak1tnız f enerlJ • 
51,11 lira kazanan l:E 5 ~ :E E 1:E b~_!.. k!~?!'!·~ 

20431 UMS11 3'1214 31310 _.,. 15'15 38980 =':at~ =~~.tu~ 
. L 21M181 39117 1811 11583 2131 981 ~ U ma1J6b ec1erM ... 

SonJan ( 31 ) rakamlar11e nibaye 31°'5 33415 U. M4I 18828 226rr .t bir netice alan Feneıbôçenln tmm-
llnen bütün biletler (20) ter liri. onda 11251 1285.1 1282 1141 10443 MltO vada en iyi derece ..ılan bir takım obalı 

\· ı'ılle (2) ter lira amorti kıunm•t- 10fN2 7031 14140 32221 136!>2 9212 anlatıJmaktacbr. yaprıcalı 
llrdır. l88T1 182 140M 18832 14538 13388 enF~~~ktca'ktır. F= 

15,llD lira kazanan ı: r;: : ı:: =~ = ~ :=ı:. :~=. ı;:::: .,t 
14=7&0 1173 21812. -~~ktm ıe.18at111m daha ziyade~ 

Sonlan < S'l) nkamlarıle nihayet.! JI lıra kazananı r :ı1~ ~aaı..,::,:.-
lııtnen bütün biletler (20) ter lira, onda 3915 983 1852R 34530 -·-···· ....... - ................ ... 

heabile (2) f8J' lira amorti kaıan0011- 4981 !: = 2!. 27342 31818 Almanyada gençler umumi 
lardır. ~ 39608 6248 33791 18711 9349 intizamı temin edecekler 

12,111 lira kazanan a:: :S :: =: 1: ~:: Nazi""= ~J-ı "='= 
38667 3'11'13 11120 1m1 1a 2934 31::-1~ gömleMilemı alellceJıo takviye 

11181 1. k an 11585 :: 27335 27451 8781 = =aı:~ed ~d::ber ~ 
' ıra azan 1:: 19873 

7207 :o 7492 
30783 mlftir. Bütün ga2telerde 17 ile 23 ~.!: 

1732 3031 da olanları püHil yaalma• davet _.. 38780 7913 17788 20217 11~~ ~9 6641 Hrılar çılmıetJr. Bu yastaki deikanbla. 
7300 29608 195 18041 1Ml 15928 19 umı.mıl nıZl!ll ve ahlatı temin• ıne-

3111 lira kazananlar ~= 19410 1792 11810 7480 ~= -~=~~~ı~nıa:'::t.t 
3471'1 28258 28883 37987 htılsa eak uiıarlbl-!r harbin ne oldu~ 

ll32ı 23132 155&5 14120 15.158 32359 20385 19310 b ~ lcJn ~terde fena bir telk' 

1011 lira kazananlar ~= 2
:: 

3
:: = ~~ ~~: = :ı:. k kulu ile cepheye 

86f 23460 ım 33408 25222 331J1 Finllndiyada askeri ted•irler 
518 lira kazananlar 1!: 1~: ~ ~~~ :: ao~: ~:::nnk;:~> -;::ıa::ı:d; 

37731 3628t 17725 38030 32991 8222 tıerb edilen kara ve hava kuvvetleri 

PO 
Piyasa· 

amu
labnın ve Hasan Ôzlü unlannın 
d"ter bir müeueaeye blcb}ım 
ye bu sebeb badem b müs-

hzar çı dair ra· 
kip:erimiz tarafından kaseli olarak 
İfa• edilen tezvirabn ve 7alanlann 
uıl ve ol jlm, "tin Ha
san mistahzarabnın cınanıümul 
o!aa töhretile ütenasib bir suret· 
te kemakan gayet nefis olarak 
istihzar edil m • vam edilece
~qİ ve buhranı hazar .aebebile fi. 
atlarmda bir zam ya defiıikli· 
ğin 7apıl dıla e yapılmıyacaiı 
Hasan Müstabzaratını seven ve 
meftun olan aevpj mifterilerine 
ilan olunur. 

1llas 2248 821 1814.1 39580 32'585 11634 9022 150M 4824 1265'1 21024 - lllMı albna ea .. nbn1'hf. Bundan 
lll80 218t8 37953 34267 2MM 11734 2297'1 22980 873 84893 25984 USl ba ka d ıer bir takım ihtiyatlar da ftlo. 

bt03 18351 2'1550 243;16 
4483 22481 

3454 14388 8707 18783 1388 28!?88 n hWIUSI talimleri de blıhmmalr be?'e Gilmrllk Muhafaza Gene Ko utan-
... 1 *7 O _.,4 - 1ııwuo 20248 :?2804 t ed imiştir. 

211 l"ra kazananlar :: = = ı: :: :: "·m;·~ -- Iıtı İstanbul Levazım AmlrUAi 
r:111• .. 1'100'1 115'1 30758 10758 218'79 5191 13M.1 839 mm 811 KUllUDCukta bir ıal fallrlblmm elet - Sabnalma Ko o-.... L .. 411aJ 

1288 2'528 8234 19344 28228 39898 21132 39792 •10 ltMt 8'12'> 27Jlt9 trtıı: t.Htatmı ,apmaıı:ta olan Dlmltrt adın-
1 

_ SatlD almacak 15 aW 1ıımnpı. erat llkaek eler' Wnm1D1n 2Dil/W Çar • 
.. 331M 10738 m28 &82'1 '110 15808 278 1103 MT48 29539 23938 da b r ıtçl, caıııtılı mada ellD1 = pmba sini .. t 11 de açık •rtMrzeııd Japlac••· Tahmbl 'bedeli.,. J1r:a ft 

amt fnl'l ım 22817 UM 1UI C1 14&t0 5'7U 29793 ~m:: ;.. : ~la aüte- ilk temimb Dl liradır. 

111 lira kanan nlar :: : = : :ı; 
1

:!a~ ~~:.:~ ~: ~e:.' .. 1ıama1 ....-...ııe -·- .... - -.,.-,.. 
llllO "20827 •133 5313 11280 10137 '134 

28789 4811 15551 
3 _ ı.tekıUerin gQn ve 1MtiDde kanuni vesika ve a temanu mekhı•lerile .:: :! ':: :~~ !!: = 20,noo lira mUkAfat DOnJ• .. ~=a=rl:!e~Terctı- O.Wa .,. ........ v• '' ... .... 1 ., •• 

• - .. .._ m• •• um ıt7ll ı• m 
35821 21170 24737 13M> 28081 3'l5'M 2m3 11818 8829'1 38220 
ırı• .., '1138 27869 15342 29980 39871 33230 15'167 28693 

IBOG8 _.,, moe ımoo 14811 ,: 24': 1;: = = ~ 
51 fira kazananı-- r 25961 18624 14552 33079 26308 umu 

O. HENR Y 

BOLIVAR iKi 

KiŞiYi ÇEKEMEZ. 

Inlıi 
Jıılala•••ıfii 

38819 3089t mu 23588 tştn nev'i 
324'14 22810 32552 20932 '1884 İkramiyeJ.erkı hepli çektldikten IOma Tlılrf818 ,...,.. ; Pqabliıçe miUkirat fabriJruL midarJUk 

~ '·~ 
teminatı 

Lira Kr. 

'lllM ıaa 18702 322 10852 nmnara dolabmdan (40) numara daha Ha- All Edk bin• lnflZbO 23,"6 M 1781 89 .kapalı Z. ıt 
12'739 Dl'15 7M9 1488 33050 çe\ilmlf 'ft yubndaki Damu'Üll' 5 ft' K Jfa1tepe emtitlb6 ıazıa.,. eri 1raJorUer 
lW 1'1828 1fD88 18181 23181 Jk lira, ondr. bir hesabile (50) fil' l ra Fi 80 r. tesfısatı ve IU kapılarınıo. talnlmu 1fl. 1,331 91 100 r1 açık & 15 

---

1M4I 
1811 

l29M 
7030 24973 kazanmışlarcbr. REMZi KIT APEVl ı - Jtef1f, tutname ve plb an madb ce idaremizin P·ıq;ıaı11t111ıli" 

~ ::! : ı:: = ~: 18,000 lira mDkAfat :--,."::~=:.-...U:ıı~;:. ~ -=: •• 
9991 :: 3~= ~": a:: 22092 .1-~· bal lldad lflia Mrmarlaima • lfi hizalannda pter UIUBerie ebiltme • laaamuıtıur. 

1 26449 ..... u - Kepf bedelleri muvakb& &eminatl1111 ebiltme aaatlerl hlzalannd ya. 
28588 30304 49~ 33251 339-18 DaMJdan en .. tek en yukandaki ~ :ce t.talrbulda Sirkecıde Sana. DMI\"• 
26ü2 7219 18285 20R38 '13~ numara (10.000) lira, onda bır hesab le aaryaıı ...,.,,.,. ticll'etJe iftlgal ederken m _ llmlltme 11/JX/939 Perfl"llbe IÜDil Kabatafta ı.evazun ve miib at 
2M'12 M810 39128 25689 89681 (1000) llralak müüfatı bgıprl1ftlr. bariclne firar eden nriHlı. An. fUbe*c:ltti alım komisyonunda J8111lac*bt• 

O yadil Harallllıb<ı8uı1 muasını ıeien ıv - Papbahçe mQcl6rliit b nm tnıytma ald p!'tnamel r heraQn lev m lstanbol nlversltesl A. E. P. Ko- ı. ••••· iltedtll 21100 ura• kuru- ...-. , , .........._" bmtr, Anbra -.. • ......_1nc1en ııı müa 

8yonllnd Dl - ima mlltlllid oldufundan de w pdmıMri b.larifer tematma akl ~levazım l'lbeli 
1 _.,. bJICI w bbulflne karar"" nestftden 8 kurup. aımawıtr. • 

Yapılacıt isler Kefff Temmau ihale ıthıt thaıe pkD rek alaeftlılar lkincl top anmm v - ,........,.,. 1incekJer m'lhtlTl!l Wılif mektab1amn bnunl ve kle 

Lira Lira v~ uatı 5/l0/939 Pertembe gilnil saat 11 de JBPJ- "'1,5 lflvmme paruı makbum .eya 1lanb tem•nat mettabun ve tartnamenin 
13915 lOM 25/9•939 Puar. 

ta&H 
Kapah zarf ıacapdım •)•daranın dairede hazar (F) fmum<k JUıh veaa ki lıttn edıecet bpalı zarf1anm ebiltme Jtlni ıhale 

bu)umulln JJAa olwmr. (2039'1) IUttnden bir ıraat enel mezkOr komisyon baf'kanlıtma makbm mukabıllncfe 
14511.07 ıu • 

J1398.13 11 • 
'10 ıu Açık • 

•eüı:ır .. 
a - Tahmtnı t1atı 2t00 Ura w ilk tedn•tı 110 ltndır. 

- Mmune ve evsafı k01D11yoncUda. GarClllbilir. 
- latekıo.rta lla Ye ••tinde bmml •n'%1mı w ut temfnat mü • 

~n. blrltklB o.ıata Bahtım .W.tl Veli A,_..r Jaaa Alllal bttüt u • ........ . ... 

.,.... lldlld tola Mwwwlalaa • ftrmelerL dllft 1:me'9 liftcekler ?.S ıüveııme paralar eve prtname-
um (F) 1*nanda yaa1ı w.Btle JUbrıda actı aeçen t misyona plmelerl 

tta;;Mll• AU Dıl8in alaeeklılarilı akdet- _uan __ olun_ur_. _<•_1
_> --------------------

t li ttantnardato IDlhbmecl tudik edile. 
rek at' -.mit oldutl oaa olunur. 

(20393) 
fltlel llHlirytllan n li iti r ıi H :ı rı 1 
Mı+amm•a IMı:lela 85.000 ltra olan J'1CU• kilo ~n Ye estekat fnfuUna 

mahlUI deadr 18/10/1139 Perpmbe gtlnl saat 15,30 "da tapalı zarf uavlile An • 
karada tc:tare bina~ .sa m aluıacakttr. 

Bu ife ainDek iat.eye!Uenn (5500) liralık lllUftkbt \emtat e bnunun tayfa 

ettill ftdkaltn ve tek Clenni ayni giin mt ıuo a kadar K m1ay n Re slijL 

- vermeleri lbundar. 
Şartnameler 425 kuruta Ankara ve Baydarpqa veznele."'lllda atılmattam,. 

('1088) 
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PİV ANGO KRALİÇESİ NİMET ABLA -----•- YEN l M EV S l M dolayısile •411-----,~ 
arınızı şim iden Galatada maş r 

Hs ay olduğu gibi bu ay da 6 büyük ikramiye verer• rekorların rekorunu kırdı. • 

llilgük Elbise mağazasında 
Her yerden UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI alabilirsiniz. 

Bu keşidede dahi . ERKEKLERE MAHSUS 

NiMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 20431 No. biletle Bakırköyünde, Yeniköyde 88 No. da 
Her cins 1NG1L1Z MUŞAMBALARI 
Her renkte su geQmez ve kayar LODEN PARDESOLERl (lmpreRnol) 
Her cins ve renkte TRENÇKOTLAR · i B Naciye 
En iyi kumaşhrla iki prova ile ısmarlama 

PARDESÜ, PALTO ve KOSTÜMLER yapılır. 
KADINLARA MAH3lJS 

Gayet zengin çeşld ve SON MODEL üzerine iPEKLi MUŞAMBALAR 
Her nevi YONLO ve GABARDİN PAHDESOLER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Muşa•ha, Pardesü, Palto ve Kostümler 
Rekabetsiz Fiatlarla Galatada 

Beıler Çikolata Fabrikuında lfçİ Kllra bu betinci keıidede 14750 No. biletini almadığından mezkm EKSELSYOB 
·ı d ı M·· ürq.U9ıı-....;J&Ö za satıldı ve Btynk Elblıe Mağaııısında bulacaksınız. 

2inci 1 
Gene NiMET ABLANIN Uiurlu elife verdiji 32557 No. biletle Eyüb Fifek Fabrikaımda muhuebeci 

Dil-Tarih ve Coirafya fakültesi 
(Ankara edebiyat fakültesine) Tal ebe kaydı 

12.0 dtilk RA Fakü.lte-ie bu sene Felsefe en&titüsü de teeis olunduğundan bir edebiyat fa • 
lkülık>sinde mevcwi o!ması lazım gelen bütün ders zümreleri vardır. Bunlardan 
başka Almaın, İngiliz, !l'ransu dil ve edebiyatları ayrı birer ders zümresl ha • 
!indedir. Gene NiMET AE·.: .. .ı'IJN Uiurlu elile verdiği 22092 No. biletle Sirkecide Şen İzmir Ambannda 

1 o • al med liyo İ Fakihlrteye kaydolunabilmek için lise mezunu olmak ve olgunluk imtihenını 
vermiş lbulunm* lazımdır. 

Talebe ikaydına 15/Eylftl/939 tarihinde başlanacaktır. 

Gene NiMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 22092 No. bilete Taıkıılada binbatı Bay ismete. Fazla izahat almak için Direktörlüie m frracaat edilmesi ilan olunur. 'lm) 

2 inci 1 O . O O O L :1: R .A. Maarif Vekilliğinden 
KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 

Adrese dikkat: l.tanbul, Eminöntı Tramvay caddesi No. 29- 31 NiMET GiŞESi salıibi NiMET ABLA Orta okul meıru.nlarından 19 yapnı geç.memiş olanlar arasırıda yapılacak bir 
müsabalka sınavı neticesinde Ankara, İzmir, İstanbul bölge san'at okulllannııı 
elektr.i.kçiliık şubesinin dördüncü sınıflarına parasız yatılı talebe alınacelttır. Hiç bir yerde ıubeıi yoktur. Tel: 22082 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
Gidiş - Dönüş bilet Ucreti aym zamanda tediye edilecek 

olursa, dönüş bileti ücretinden °/o 20 tenzilat yapılır. 
Bu Hava hatbnın, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, Lon

dra, Miltlno, Malmö, Paris Roma, Venedlk, ZUrlb gibi bQyQk Anupa f&
birlerl ile de irtibatı olup aynı günde bu şehirlere varılır. 

İzahat ve malO.mat almak Ozere kayıt ve mm1melesl için, Tayyare bileti 
Umumt salış acentesi afüı.ns Wnlter Feustol, İstanbul - Galata Rıhtım cad
desi No. 4511 adresine müracaat olunmalıdır. 

" & 

(Telefon: 41178, 'l'elgrar· Hansaflug) 

,_amme> İstanbulun en güzel ve en ucuz mesiresi 

ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 

Küçük Çamhcanm etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 
En nefis özümler, en saf hava, en güzel manzara 

,.. ___ il) .mr kılo nzüm bağda yenmek şartı e ı , bağdan fi 
alınıp eve OtOrülmek sartile 10 kuruş 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum MUdUrlUğUnden: 
· Başmakinist aranıyor . 
Siloların makine ve elektrik işlerinde çah.ştınlma.k ü:ıer~ ayda (75.90) lira 

ücretli biri Sivas, diğeri Afyon silosu ıçin iki başmakinist imtihanla alınacaktır. 
İsteklilerin yazı ile umum müdürlüğe müracaat Ye şimdiy~ kadar nerelerde 

çalıştıklarına dair vesikalarını ve mekteb şehadetnamelerini ibraz etmeleri ve 
18 Eylıllde saat dokuzda Ankarada Ofis Umum Müdilrlüğünd.e yapılaca!c 
hntihanda hazır bulunmaları ilan olunur. (4381) (7033) 

Kız ve 
Erkek 

Beyoğlu TUnelbaıı· · Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise - Ticaret mektebi 

Almencıt cGretmek için ihzari 11nıtıar 

ve rıcaret 
Okulu 

Derslere 15 EylO. Cuma günO b .. şla:ıacaktır. Kayt muamelesi 8 Eyltllden 
itibaren hergnn saut 9 dJn 12 karlar (NIHus veya ikamet teskeresi, ma
hallt hükO ·net doktoriuğuııc ı tascliı<li sıhhat raporu, Çiçek ve Tifo ı1şısı 
kAğıthm, 6 fotoğraf ve nıok teh tıısdiknamesi veya diplomasile) yapılır. 
Fazla maıo n ıt için 49-186 yıı telefon edilmesi. 

ikmal imtihanları 13 Eyliıldedir. 

n.,,ıaf ,,. D'\l{nli.,. 
etfft~J 

• LINfa • K-elf 1.u,.11.~ 
t•MI•, ,.lletı-1' ., .. -4•• 
ve 11• ... eülılH 1• ... Ulı HrlA 

Y41lıftıs t 

'ıf· ltOUU•L de utıhra 

llfllll~: TiMi • .,d&lll •o. la 
'' lflllllltOll · htıa199 ...... 
lateıl•ls, ....... '°"'~"''· 

Londra ve Parisin en meıhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yQksek fantazi 
MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyo~lunda BAKER mağazalann
da teşhir edilmek ve gayıat müsald 
şerait ve ucuz fiatlarla satılmakta
dır~ Çeşitler tnkenmeden eYVel ih· 
tlyaornızı şimdiden temin ediniz. 

İsteklHerin 18/Eyl-<H/939 Pazartesi günü akşamma •kadar İstanbul, Ankara, 
Bursa. İzmir bölge san'at okulları dırektörlüıklerine müracaatlan. 

(4434) (l2ti0) 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat 01c:ulu Direktörlüğünden: 
ı - Kiirs, Antalya. Balıkesir, Eskişehir, tı..mr, Samsun ve Kastamonuda a. 

çılan Akşam Kız San'at Okulları ıçin İnegöl mamulatı 1400 aded sandalya ile 7 
milimetre ve birinci nevi ha1tlld krlı.talden mamul Bizute~ olma:t şartile 28 en
dam divar 19 üç kanadlı paravan ve 7 paravan beş ve 46 tuvalet aynuı kapa
lı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1939 Birinciteşrinin beşinci Perşembe günü saat 16 da Cağa1. 
oğlundaki yüksek mektebler binuında toplanan mübayaat komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır. 

3 - Sandalyelerın muhammen bedeli 2800, muvakkat teminatı 210 ve ayna. 
!arın tahmin bedeli (1008), muvakkat teminatı 76 liradır. 

4 - Sandalyelerin aynaların vasıfları muayene tesellüm ve tediye prUan 
eksiltme şartnamesınde yazılıdır. 

5 - İsteklilerin kanuni mevzuata uygun mektublarmı ve vesaikini belli ıa. 
atten iki saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 

6 - Bu hususta malumat edinmek isteyenlerin Okul idaresine müracaat e:-
meleri. c7149> 

. 
Daima önde!... Daima birinci! ••• 

Dun çekilen Beşinci Keşidede 3 Buyuk ikramiye birden verdi ; 

Şanlı Mecidiye Gemisi İkinci Bölük Subay Ye Eratlarının mtiıtereken aldıkları 32557 No. biletle 

12000 · iRA 

Kazandı ve hepsi de paralannı tamamen aldı. 

ÇOK Dikkat: 
Devam il hl/et alamıyanlara son zengin a. tıncı keşide 

bileti 3 liradan sa·tılır. 
Taşra siparişleri çok seri ve muntazam gönderilir. 

Adres: /stanbul - Eminönü No. 27 TEK KOLLU CEMAL Gişesi 
sahibi Malul Gazi Sub11ylardan CRMAL GlJVEN 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. 


