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Amerikan kongresinin lçtimaa çağırılmasına Rus ordusunun 
harekatı ve Rus gemilerinin geri çevrilmeleri sebeb olmuş r 

Amerika gazeteleri: "Ingiltereı-..... -·-·-·-·-.. - .. 
ve Fransanın mağlô.b olmaması 
bizim için elzemdir,; diyorlar 
Ruzvelt, bitaraflık kanununun tadili 

ile muhtemel Rus müdahalesinin 
tesirini tevzin edebileceği fikrinde! 
Hariciye Vekilimizin ·Moskovayı ziyaret edeceği 
haberine de Amerik2da büyük ehemmiyet veriliyor 

Sovyet - Leh hududunda hadiseler 
Vqington, 14 ( A.A.) - iyi haber alan mahlellerin fikrine göre, B. 

Razveltin lton6reyi •vvelce düıünüldüğünden malwiiı 111rette daha 
~akın bir tarihte toplantıya ça.jırmalı lıarGTınuı -6e6ini, euoeld R•• 
lııl, alarının harekdtı ve halen ~·k denizde bulanan Sovyet gemileri,,. 
Sovyet limanlarına dönmek üzere emir verilmeıi lı.yliyetlerinin do
furduiu alarm hisayatı ue Tiirlıiye Hariciye Velıilinin Moalıouayı zi
yaret edeceği haberi teıkil eylemiıtir. 

B. Ruzvelt, bitaraflık kanunanun ıeri bir ıurdte tadilinin yeni bir 
Ru• teıebbümnün doğurabileceği te.iri tevzin eJeceği /ilrrindedir. 

Amerikan gazetelerinin nefriyatı 
Nevyork, l4 (A.A.) - Sabah gazeteleri, kongrenin Amerikanın da nef'tne olarak am

bargoyu kaldıraca.tı kanaatindedirler. 
Herald Trlbune gazetesi: cİngiltere ve Fransanın matıöb oımaınuı Amerika için el

aemdir• diyor. 
Nevyork Time.. gazete.si, şirodikl bitarafiık kanununun Amerik&Y1 an'an~vt bttuanıtı

nı bozmata mecbur ettıiinl ve Amerika nüfusunun, tahrtk edilmeden vukubulmWJ bir 
<taarruza karşı kendilerini müdafaa etmekte olan m11.let.ıer ale7hitıde de kcllanılma.mif. 
"beb olduğunu kaydediyor. 

Sovyet toprakları üzerinde Leh tayyareleri 

Almanya, mikrob 
· ve zehirli gaz 
kullanmıyacağına 

•• • soz vermış 
lngiliz Başvekili dün : 

''Biz ne olursa olsun sivil 
halkı bombardıman 

Almanlar altmış bin, 
Lehler on üç bin esir 

aldıklarını bildiriyorlar 
AJman denizaltıları dün ii~ 

İngiliz gemisini daha batırdılar 
etmiyeceğiz ,, dedi İtalyan gaze · eleri haber veriyorlar: "Alman genel 

Londra 14 (A.A.) _ Röyter: Avam kurmayı garb cephesinin vaziyetinden endişe duyuyor,, 
Kamarasında beyanatta bulunan Cem - G b h • d ş k h 

Moskova, 14 (A.A.) - 'laa ajansı blldirlyor: berlayn, Polonyada her türlü mukave - ar cep asın 8 ar cep esinde 
Son günlerde Leh askeri tayvarelerl tararınd-.n 8o?Yetler Btrllli hududunun 1h1All metin beyhude olduğunu anlatmak için 

hAdiseleri tekerrür etmektedir. Bu tayyareler Sovyet topra.tlannın 19 kısımlanna ıtr- tdNil halkın da OOmlbaııdınıan edU!leıct·~ Pari.J5 14 (A.A.) - 14 EylOI sabah teb· Vartova, 14 (A.A.> - Pat ajansı bildiriyor: 
mete çal141yorlar. ha.kkında1 bir te'hcli4i ihti'va Etf lemektb liği: 12 Eyıtll . tarihine kadar tesblt edllea ra-

12/9 tari?indi! Leh askeri tayyareleri Ultranradek1 ŞepetoTka bölıe.tıe Beyaz Rusyada- olan Führer umumi karaııgahının tebli. Sarbrük'ün cenubundaki tepelere düş. kamıara göre, yaralı olınıyarak on üç bin 
ti Jıtkoviçıde hududu geçın141erdir. Bir Bovyet &Tcı ta71areıısi bunları hududdan tardet- v. . b his mevzuu etmiş ve demiştir ki: manın şiddetli a~ır topçu ateşi. Alman es1r edllrolştlr. Bunlan:ı 350 si sü-
miştir. Bununla beraw.r bu hAdiseler devam etmektedir. 11 Bylftlde Leh bombardıman gını a. 

1 
. b bahi.!te ne kadar ileri . (A.A ) 14 E l(ll kşam baydır. Barb esirlerinin eberi!l, hava tı:uv-

tayyarelert Ukranyadald Krivin ve Yampol bölgelerinde hududu geçmiflerdlr. İki mo- . - Dığ~r ~rı 1 u Ut e sırf tethiş için ~81:18• 14 Ilı· b-t bll"'"~ 8 
veUerine ve zırhlı kıt'alara aiddir. 48 top, 

törlü bir Leh tayyareıl Bovyet avcı tayyareleri tarafından oevrllmif va Sovyet topralı:- gıderse gıtsın, ng er '. . .11 k tarıhlı Fransız ar e .~ı. 215 makineli tüfek, 170 l.ank ve 1000 den tas-
lanna inmete meobur kalmı§tır. Tayyaredekl Leh sübayı ııe tkl nefer tevkif edllml4tlr. kadınla, çocu~lara ve d.iğe~. sıvı ~re b~ (Devamı 3 üncu sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

şı bile bile hucumlara kat ıyen hıç ır """ - .- .- .- _____ _ 
Ayni günde üç Leh bombardıman tayyaresi Beya.z Ruayadak1 Mozlr bölgesinde hududv · -Jı t tmiyecektir ll'~er bu ----~~~~ 
geçmLftir. Sovyet tayyareleri bunları da Bov,oet topra.kianna inmete mecbur etmtı Tt zaman muraca~ .~ • "'B il 
1Qerlsindekl 12 ldtiyi tevkif eylemiıtir. tebl!p;de ileri ~.irulen. ha~eke~. yapılırsa. v A z lil y E ' 

ıktlsa-d-Aı ..... ·h-·a·'~b-~abası if~Jf:~?=~fJ~fliJ~ 1 ~ 
biT kat daıha takviyesi olacaktır. 

l 
Bu Alman deklarasyonu. hakikatte, Alman tebliğ' eri tahakkuk eder ve Leh Başkuman· 

gıe ttı• kçe g· enı· ş ı• yor Alman şan{'Öl(D •• ,!!.;sımı·ni3n u"kancu~!n!!:;_:_e) ço -
.. v... 0'6lf,aau danlığı m~essir mukabil taarruzlar yapamazsa Leh 

'
• htı•kAf 18 orduları yeniden grup grup ihata olunmak ve esir 

lngiliz ablukasına mukabil Almanlar da harb kaçağı 
addedecekleri eıyanın listesini ilin ediyorlar 

a alınmak tehli ·esine düşeceklerdir 
m o ca de ı e =............................... v A z A N ............................... . 

Berlln, 14 (A.A.) - İngiliz ablukasına mu- zirai mahsulleri ithalatını inhisar altına ai- E Emekıı· General H Emir Erkı·ıet i 
tabele olmak üzere Almanya hükümeti ta- mata çalışmakta olduğu ~ylenmektedir. y ~nt kanunlar Mecfise E • i 
rafından barb ka.Çaiı addedllecek eıya. iki laveçte nasıl tefsir ediliyor .............................................. - ............................................. : 
listeye ayrılmıftır. Bu ~1.itelerden biri, bir verl/t11or Denı"z cephesı· 1 İngiliz kuvvetlerinin herhangi bir muha 
şarta tAbl olmadan k:ıçak addedilecek efya- Stokholm, 14 (A.A.) - Pransa ~e İngilte- ıı rebe faali tinden henüz blr haber 
".a aiddlr ki bunlar da her nevi harb malze- renin harbin uzunluğunu nazarı ıtlbara al- ye yoktur ,,. da r kad U del d t Almanlar AtlanUkte - · ·· d !zait Frall31Zların Sigfrid hattına kartı yaklaşmı 
mest, nakil vasıtaları, oenzln, madeni ya~. ma n za ere ar m ca eye evam e - A kara. 14 (Hus\JQ) - İhtikarla mü- uçuncu en ı a- hareketlerine bir l.stlnad noktası olabileceı 
altın ..r.~u• muhtellf paralar ve çeklerden meğe azmetmiş bulunduklar.pHµ yeni bir de- n . . .. A • • • kınlarına b~lanu.şlar ve bit9raf Baltık mem-
lb 'ttk .. "'' 1111 de Çemberlaynln Ava~)Jfnıarasındakl cadele ıçın hukumetın Meclıse teklıf e- leketlerine, mevaddı iaşe nakliyatını mene- olan 8arbrükene sat ve SQldan taarruz et. 
~ncl ·liste, bazı şartlar altında kaçak. ad- beyanatı ıı~. ~ansız kJbi_o~e-\husule ge- deceğ~ ka.nun A layilialarında mu_ayy~n den İngiltereye karşı mu~abele bllm!.slle g1 _ mek istedikleri ve Almanlann da burasııı 

dedlleeek olan eıyaya alddlr. Bunlar da gıda len tebeddüldilr. Alma~~ropa&Jndası Po- malların Jthalatı ıle uğraşan tacırlerın rişeceklerini blldirınlşlc,·dır. müdafaa edecekleri anlnşılıyor. 
ınaddeıeri, canıı hayvanıar. me!busut ve lonya ezi~ikten sofıra .Qe'thaj l§"u1h akteai- muayyen zamanıaraa stok vaziyetini ve G b h . Şark cephesi 
har:b D1alıemesi imaline y!lrayacak her tür- leoeğtne bıtarar cfev~etıerı Jr6.ndırmak iste- maliyet fiatları hakkında Ticaret Veka- ar C8p 8SI 
iti maddelerdir. ml§ti. J~. z;~· _ .. _ Ietine malUmat vermekle mükellef tu • Vaziyet şöyle hülAsa edileblllr: 

Al l . ·-".Alınanla ,11ır...,.rnı n suy~ du3t~ğunii tulrr.alarının temin edileceA-i bildirilmek Sa.rbrüken Ue Hornbach arasında cenuba 1 - Kutno - Lowlçz mıntakasında mah-
man arm gayeaı ımlam~. Şimdi: nun ıçi•1dir ki Ingll- d.; doğru bir çıkıntı yapan Alınan arazi.<ılnde sur bulunan takrlba 5 Leh fırkasile Alman 

Btokholm, 14 <A..A.) - Almanyanın kaçnk- tea:ıe ~\~ar <Sri1etıerin ticaretini mah- te ı.. . A • • Fransızların bazı ilerleme t.eşeobüslerlne kuvvetleri arasında tlddeUl muharebeler o-
91lık emtiası addetmekte olduğ>.ı eşya listesi • --ça.~ı~ğını ve ou memleketin Her vılay~tte beled~ye ve tıcaret oda- kaJ1ı Almanlann blr a~ır top bataryaslle luyor. Henüz netice.si alınamamıştır. 
bc.kkında burada bir90k mütalealar serde- ü~k di_itdian addedilmesi l!zun gelece- ilıaından seçilecek bırer rnur.ahhastanlmukabele.slnden başka ehemmiyetli blr şey 2 - Bir haftadanbel'' Radom cenubunda 
dllmektedtr. Almanyanın baıka memlek~ ~· 111""8tıan :lnandırmaia utratmatt.- nmrekkeb daimi ık.ontrol heyetleri bu - olm•mlf\U. Han.nın bozuk olmuı uçak ıa- mahlur bulunan dıter • 5 kadar Leh fırkaa 
~ aeTlted1lıııeaUw m1A1 olmak için laveçiıf • . / (Devama 3 üRCfi ıaufada) lumnuı da mukarrerdir. al11tt.tnl tabdkl •tmıfür. (Devcım& 3 1'ncii IGJllad&) 
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Hergün 
H esabsız harb 

Resimli 1'1akale: Herşegde itidal ~ --

IS TER 1 NAN, IS TER iNANMA! 
Ufukta küçük bir ümid belirdi, bedelini ödemeye daya -

nabillrsek belki kiğıdsız kalmıyacağız, fakat ne şartla blil.ir 

- cKağıdın fiatı 15 sterline çıkmıştır.> 

Biz bu kağıdı 9 sterline alıyorduk. Fakat tereddüd etmek 
mümkün mü? cevab veriyoruz: 

- Göndexiniz! 
Fakat siz istediğiniz kadar siparif veriniz, gönderen kim? 

Kağıd yerine ikinci biT telgraf geliyor: 

- Kağıd evvelA de.miryolile filAn Umana gidecek, oradan 
vapura yilık.lenecek. vapur denizaltı gemisi tehlikesinden kur

tulmak için Okyanusa açılacak, Amerika yol.unu tutacak, tek-

rar İngilterenin cı:nubuna dönecek, ihtiyar edeceği 5 günlük 
fazla yol var, bunun da karşılığını ödiyeceksin.iz. 

Tereddüd etmeye imkan mı var? Fiata dört ~ sterlin da
ha bineceloniş, binerse binsin, cevab veriyorsunuz: 

- Kabul. gönderiniz! 
Fakat gönderen kim? Anlaşılıyor ki, muazzam bir de harb 

sigortası verecelonişiz. Fıat '.:tabardı'k.ça kabarmıştır. Dün 16 
sayfa kağıd aldığımız para ile bugıüıı ancaık 5 sayfa tedarik 
edebiliyoruz, o da henüz ufukta bir ümid halinde. 

- Fabrika yeni blı- mesele düfümnezse, vapur harb kaça. 
ğıdır diye tutulmazsa, bir mayine çarpıp batmazsa. 

Ufukta küçük bir ümid belirdi, demiştik. Bu vaziyette, b t 
hesabla bu küçük ilmidin fazla cesa.ret,fazla memn.uniyet ve. 
rici olduğuna: 

i STER 1 NAN, i STER INANMAI 

Sözün kısası 
-·--

Mütecavizi tarif 

I!. Ekrem Talu 

Tahsilat miktarı: 
84.226.540 lira 

Ankara 14 (Hususi) - Hazinenin .& 
ğustosun sonunda yeni mali yılın tahsi • 
lat mi.ktarı 84 milyon 226 bin 540 lira ola.. 
rak tesbit edilmiştir. ---

Gazetelerin kağıd 
ihtiyacına karşı lzmit 
fabrikası tedbir alıyor 

Ankara 14 (Hususi) - İmıit kağıd 
fabrikasının gazetelerimizin kft.ğıd iihti .. 
yncını karşılamak için tadbirler aldığını 
öğrendim: ________ _ 

Cenub Amerikasında 
Alman denizalh üsleri 

Vaşington, 14 <A-'\.) - A!:lkadar mem_... 
ıar, Almany&lllll C4..nu';l Amerlkaaında ~ 
1izaıtı üsleri tesis edebıleceği hakkında b 
·ntere tarafından yapılan teb!lgai Uıertne, 
!leBelenln Panama MnferaD11Dd& müzakel9 
.dllecellnl blldlrmlflerdlr. 

1 
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Almanya, mikrob ve 
zehirli gaz 

kullan mıyacağına 
söz vermiş 

Sayfa 1 

Almanlar 60 bin, Lehler 13 bin 
esir aldıklarını bildiriyorlar 

Almanya Romanyadan 
yiyecek satın ahyor 

Londra 14 (Hususi) - Bükreşten bil- (B<ı§tarafı 1 inci sa.yfcd.a.) 

• H arb ateşi karşısında 
bitaraf /ara düşen ilk 
vazife diriliyor: . . . .. cukıara karşı harbetmek arzusunda ol -

. :Alman iktısad nezaretının bır mumes- madığıru bildiren son Rayştag nutku ile 
sılınin yarın buraya muvasalatı beklen - bir tezad teşkil eylemektedir. 

Yazan· Selim Ragıp Emet 

mektedir. B" • Fr ı k di ku ş im&ilik Lehistan .. ---JJ.i Rıumen. alakadhr ızun ve ansız arın en vvet -
Aklına1n .rn

1 
um~" .... ~_... A~- ....... ya )erimizin hareketlerine koyduğumuz ka- tile ga:rb cephesine inhisar e -

(B.ıştarafı 1 inci sayjlU14} rna am arı e temasa geç .. -.UA, .n:uu~,. dl u'h 1 d · . 

Garb cephesinde Şark cephesinde 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

da.riillı arekA-

· · . k a·· maddelerin temi-' yı ıır, :n:1 asım arımızın a aynı ka - den harb karşısında Avrupanın bırçok 
Mahalli ilerlemeler kaydettik ve bu la otomobil zaptedllmtştlr. 280 Alman tay- ıqın yıy1ece kvte ıger yıdlara rıayet etmesi ile meşruttur. Bit- memleketleri bitaraf kalmayı tercih et • 

ilerlemeler, esnasında esirler aldık. yaresi dü~ürülmüştür. nıne ça ışaca ır. tabi düşman bu kayıdlara riayet etmez- tiler. Bunların !hangi memleketler ol • 
Faris. 14 (A.A.) - Havas ajansı bil- Varşova, 14 <A.A.) - 12 numaralı Polon- B }k s?,. İngiliz hükuı:neti, lüzumlu telakki et- dııklaın malıimumuzdur. İçlerinde Bel -

diriyor: ya ş~~ll~~: Onuncu a an tığı h~: ıhare~etı yapmakta kendisini ser çika gibi, Yugoslavya gibileri geçen har-
Batı cephesinde Sarbrük önünde dün- , e muharebelerden sonra, Alman best goreccktır. be fiilen ış· tırak etmiş ve bunun büyu-k 

d b . .. bilh ~ l d F kıt aları, Varşova yakınlarından gerl çekil-
en erı soz assa ·~op arın ır. ransız meğe ba.şlamıştır ov unla f) Londra 14 (A.A.) - Röyter: Lordlar musibetler.ini görmüş olanlar mevcud 

ön kıt'aları tarafından elde edilen bu Varşovanın ş~ali şarklsinde Morti mm- J - Kamarasında hariciye nazın Lord Hali. bulunduğu gibi Büyük Harbe sonradan 
kadar mühim kazançtan çok endişeye dü takasında ve Varşon - Wilno demiryolu bo- Atı"na. 14 (A.A.) _ Yunanistan atle- faks su b.eyanatta bulunmuştur: dahil olup da ~a~la. za~iat v~rm. emiş_ bu. -
ien Sigfrid hattındaki Alınan kumanda yunca şiddeUl ve kanlı muharebeler vukua t lt lunan İtal g b d lık h-d 1 

t . fed d·- r Balkan memle. - ngı erenin Berlin büyük" elçisı' ya ı ı şun ı a ıse erın ın-
heyeti bir ağır topçu bataryasını mestur gelmektedir. ızm erasyonu, ıge A - A • ' k" f ·· ak d · 
yerlerinden d~rı çıkarmıştır. Pek ta - Polonya süvari kuvvetleri, diişmanı takib ıketleri atletizm federasyonli3rile anla;ş.. lman h.ukumetınden pasaportlarını is- . ışa ına gor.e ~y uy u:mayı ter~ ~ -
bil olarak Fransız topçu kuvvetleri de ede~~k 10 tank ele geçırml.§tir. tıktan sonra, onuncu Balkan oyunları - terken, bır nota vermiş ve bu notada Al. laenkler de y~araır •. Mt e~at.memle~etımıahz. 

Duşman h k tl i V i nın evvelce t""bı"t edı"len 1-8 Teşn"niev. ma. ny.an.ın, zeh. irli ve boguy cu nazler is - e.. o~u u. nanıs an ın ızarı murecc 
bunun karşısında atıl kalmamıştır. ava uvve er · arşovanın ~ - ""' " n1 d d Hakl d İ.J.-..i tarafın da tayyare harekatı son mal varoş~nu ve hükumet me~~ezinln cenu- vel tarihinde Atinada yıapılınası takar- tım.almı ve mıkrob harbi usullerini rne • gore er en ır. arımıza .. okunul -
1...-!L • y •• •• •• bu şarklsınde k!in Oropes bolgesini bom- .. tm• t " T .. k" Romanya Yugos neden 192'5 Cenevre protokolu ahkamı- madan, topraklarunıza tecavuz olunma-
Ud:lıarın ılk yaa:murları yu:runden muş - b d rur e ış ır. ur ıye, ' • · t d" dan bu fırt naya g· · · 

•• A y b~·· ar ıınan etmiştir. Alman tayyareler, <le- l<ıvya ve Bulgaristan gruplarının Eyhil na rıaye e ıp etmiyeceğini sormuştur. ı w ırmemızın mevzuu -
kulata ugramıştır. miryollarını da bombardımana ıdbi tut- sonunda Atinaya muvasalatı beklenmek- Alman ıhi.~kumeti, tngfilterede Alınan had hs Coümh~ıyac~gıtnı,h.?kl~mıyt~caBğım kak"lin~d~-

Bununla !beraber, arazinin vaş olma. maktadır. f tl · b k t en urıye u ume ı a.şve ı ın " dir. men ar. enne a an sviçre elçisi vasıta .. 1 . d ~ .. t•· b k k 
sına r<'ğmen Fransız kıtaatı Si,gfrid hat- Poznan mıntakasında faaliyette bulunan ---- sile bu suale müsbet cevab vermiş bu • soz erı e uu un . u c:rışı ~e Arab sa-
tımın ileri kısımlm-ı üzerindon terakki- Polonya kıt'aları, müMSır bir hücwna geç- Yeflı· Fransız kabı·nesı· Junmaktadır. çını andıran vazıye~te ısabetlı ve zama. 
sine devam etmektedir ve dünkü muha- miştir. nında yapılarak efkara vuzuh vermiş bir 
rebeler bilhassa hatlarımız içinde bir çı- Varşova, 14 CA.A.l - Saat 22•3~ da neore- müdahaledir. Her iki taraftan harbi tam 
kı t t kil d 1 k k .. h dilen 13 numaralı Polonya tebll!h: 1 k 1 d ? lkt sa,ff h b h ak ist .. .. h "bl k n ı eş e en ormanı ısına mun a. Kutno ve Lowicz mıntakasmda Polonva nası arşı an 1 1 U ar sa ası yapm er gorunen mu arı er ar -
s1r ~Inuşt:r ~ .bunun ~~ali bundan son kıt'aları mücadeleye devam etmek'te ve dlİş- ~ 1 • şısında bitaraf devletlere düşen bir ta -
rakı harekat ıçın fevkalade faydalı ola. man kıt'alarına yapılan hücumlarda clddi Par.is 14 (A.A.) _ Fransız kabine • ·ıı·k • ,. kım vazüeler mevcud olduğu şüphesiz -
~a'ktır. zayiata uğratmaktadır. .sindeki tadilat hakkında cAubeı. diyor gı f çe genıs ıyor dir. Çok defa istenmiyerek açık şehir -
FT~z 'başkumandanı.ı:ğı, havanın ?iı!man tayyarelerinden 3C tanesi düşürül- ki: !erle sivil halkı anütezarrır eden bom • 

muhalefeti yüzünden istikşaf uçuşları ya muştur. . . , Yeni ekip mükemmeldir. On.u teşkil (Baştarafı 1 inci sayfada) baxdımanların yapılmaması ve harbin 
pa.madığı için harekatın cereyan etmek- Mod~!n - Zegreze ~.attı ilzerınde kı} aı.~rı- d 1 . ·ıı t" IA t' b""t"" ku daha insani bir şekle sokulması uğrun • 
te olduğu -0rm 1 k ·a ki F h mız, düşmanın blr hucumunu gerl puskurt· e en ~rın mı e ın se ame ın~ u un ... v dırlar. Fakat İsveç matbuatı bu iftiraya kar- da taraflar nezdinde icra edilebilecek o-

an ı arazı e ransız a- müştür. vetlerıle çalış~aklarına emın olabılırız. şı şiddetle harekete geçmekte ve Dagens Nye. 
rekatını ancak müşkülatla takib edebi - varşovanın bombardımanı devam etmek- İcab eden de esasen budur. ter gibi bazı gazeteler bu b h k b lan teşebbüs ve iltimaslar. elbette ki bu 
len düşmana malumat vermiş olmamak ~dir. Epoqu-e gazetesi, Daladye'nin milli yalnız Almanlarda olduğun~ : b ~ ahatin vazifelerin başında gelir. Maamafih bu 
için, İ:ŞE?al edilen mevkiler hakkında bü- Kaluszyn - Siedlce hattının cenubunda, müdafaada kalmakla beraıber hariciye mektedir. e aruz ettir- vazifenin ifasını kolay sanmak bir gaf -
yük bir ketumiyet göstermekte herde • kıt'alarımız, düşmanın motörlü ve zırhlı nezaretini de deruhde etmesinin askeri lettir. Qünkü, çok defa aşağıdan üzerine 
vamdır. kuvvetleri karşısında şiddetli çarpı,,malar ve sivasi sahalarda hareket birliğini ve Denizlerde tevcih edilen hava müdafaa toplarının 

Al.man teblig-ı yaAparak gelri çiekilmdektedlr.u1- dü tatbikat süratini temin hususunda en i- Londra, 14 CAA.> - Uzun hatlarda "alı•an ateşinden korunmaya çalı?n. sonra ve 
annapa c varın a Vist u ge~n ş- · b" f ··1 ld - -ı 1 d d Nleu A te d " " ç~k defa pek fena ıru··yet şartlan ı'çı'nde 

. man kıt'alıın lle şlddP.tli çarpışmalar vukua yı 1
•. orm':1 . 0 ugu .~u a easın a ır. • we m.s r. am, ismindeki Holanda 

Bcrlm, 14 (A.A.) - · -~iman ordusu gelmektedir. Pet!t. Parıs1en de ş.?yle yazıyor: vapurunda bir Inglllz narb gemisi ara§tır- vazüe görmeğe gayret eden ve sema ile 
başkumandanlı~ının teblıgı: . A Lwow şehri, düşmanın bir motörlü kolla İn,gılız - Fransız y.uksek medisi tara. malar yapmı,,tır. Yüklü bulunan bu vapur, arz arasında tabiatın kuvvetlerilc müca-

Garb cephesınde, garb istihkamlan • yaptığı hücumu tardetmlştir. fından yapılan toplantının ve Fransa ile hareket etmek üzere buluıımakta idi. deleye .uğraşan bir insandan mermisini 
ınızın çok ileri><;in~e ~ulunan Alman top Gdynia mıntaka.sında, Kepada ve tı:ıgiıter;nin ihtilaf~ bü~n kuvvetleri - Oroenlo ismindeki Holanda şüepi ne Black şaşmaz bir isabetle yalnız ve yalnız as -
raklannda, Sarbruk ıle Horobaclı ara - Oksywskada muhareb-:ıler devam etmektedir. nı tRhsıs edeceklerı azmıni beyan eden Osprey ismindeki Amerikan vapurunda da keri hedefe isabet ettirmesini istemek. 
sında ilerliyen ve bugü12e kadar. o~an - Alman tebliği ~b~i~jn ertesi ~nü .vaki A olan bu kabine araştırmalar yapılmıştır. çok haklı bir istek olmakla beraber her 
dan dah~ ço'k Fransız mufrezeler~ dına - Berlin, 14 <A.A.> _ Alman ordusu başku- tadılatı çok sarıh hır mana almakta _ Amerikanın vazi eti zaman mümkün olamıyan bir dilektir. 
ınitlen.mış sahada ve Alman ateşıle dur- mandanlığının tebliği: dır. Y Topçunun ve ıtayyarenin büyük günahı, 
durulmuştur. Cenubi Polonyada hare~Mt.a bulunan kı- Vaşington, 14 (Hususi ı - Avrupa muha- bile bile ve tarassud şartları müsaidken 

Alman denizaltılarının ikinci taatunız, cüz'l bir mukavemete maruz kal- Bremen transatlantı.g""ı· riblerl tarafından birbirleri aleyhinde ikame halk teceınmülerine ateş etmektedir. 

k 1 
makta ve süratıe şark istikametinde ilerle- edilen iktısadi abluka hakkında beyanatta Normal hayatta sokak başında heman-

a ın an mektedir. bulunan hariciye nazırı Hull, demiştir ki: gi bir sebeble veya sebebsiz olMak bir 
Londra 14 (A.A.) - Daily Express Kuvvetli Alman mtifrezelerl Rawa-Ruaka bir İtalyan ıı·manında mı?. - Muharlblerden hangisi oluraa olsun, bi- veya birkaç insanı öldürmekle bu hare. 

zazetesinin yazdığına g<lre. Alman de_ civarında ve Tomaszowda Lublln - Lwow taratıık hukukumuzu lhliil etti~i takdirde, ket arasınd:ı hiç bir fark yoktur, demek, 
n··' lt l~..J. Alt! ··:ı- d ~ ~,,,. ·n.· al. yoluna varmıştır. Berlin, 14 CHusust> - unı•Ad Pr"'•" muha- llzım gelen mukabil tf'dbirlerl alacağız... fazla bir iddia sayılamaz. Bundan ötü -
a 

ı,.:ı ı cuıının an ı11.. en·ıZfüqo lll\ın DP"er taraftan kıtaatımı:ı: Vistülü Bando- "" """'" kınla b ı •·- '"' birl bildiriyor: Bu beyanat hariciye nezareti tarafından rüdiir 'ki, son günlerde, harbin silahsız 
rı aş M?!şwı. mlerln şimallnde birçok nok~alardan geç- A edi ı ti İlk akın 20 ıla 28 Ağustos arasında ml.ştlr. Burada urarla dolalşan bir rivayete göre, resmen ilan lm ş r. hRlka ve açık şehirlere de tevcih edil -

Wkubulrnuştu. Muvakkat hesablara göre, Radom imha Almanların cBnımen• transaUarıtiitl halen mesini isteyenlere ve bunu yapanlara 

1 
h bl d Uınl l ti d bir İtalyan limanına 'il~ınmıı bulunuyor. A. man • Fransız karsı, bu.gün fiilen harb haricinde bulu-

Bir nriliz gemİIİ daha bahnldı bira~: gee:eralz~eg~i~ıı g:ı~\~e ~~r:r~ı~i~ Harb patladığı sırada, A~las Okyanusunda nan memleketlerin toptan değilse bile, 
.. ~ seyir hallnde bulunan uBrenıen~. Hltıer !le d ) d h h Id 

Londra 14 (A.A.) _ tn<l'lliz bayrağı- esir, 143 top ve 38 hücum arabası vardır. ra yo arı arasın a er a e. parcalı gruplar halinde müra-
r.· Mu.ssolini arasında v:ırılan bir anlaşma mu- tl b ~ d l 

nı taşıvan c Vankuver Siti:. gemisi bugün Kutno civarında muhas!lra edilmiş olan clbince derhal İtalyan bayraıtmı çekmiş ve caa a u iste~~ in etmeye ve kabul et.-
Atlas ·Okyanusunda bir Alman denizal. Polonya fırkalarına k.ar,ı taarruz devam et- bu sureUe İngiliz harb gemilerinin tehdidin- Paris, 14 (A.A.) - Havas: Birkaç tirmeğe çalısmaları çok muvafık olur. 
tıs h ·· kal ş ve ba mektedir. den kurtularak, bir İtalyan limanına sıfm- günden beri bir Alınan telsiz istasyonu Askerlik çağını aşmış. yahud da o ça. 

ının ucumuna maruz mı - Dün Polonya hü!tftme~ merkezi etrafında- mıştır Tulu?. radyosunun mewesi üzerinde ça.. ğa heniiz gelmemiş amelimanda ve kiir-
tırılınıştır. k1 çember p.rk tarafından da kapatılmı§tır. · 

Mürettdbat, bir Norveç gemisi tara- Modllni~ şarkında Narew nehrini geçen lı.şmaktadır. Bu Alınan radyo.w, Polonya pe insanlarla kadın ve çocuklara öliim 
fından kurtarılmıştır. Alman kıtaatı §ehrin şimali garblsine de V A. Z t y E T lisanında yalan haberler neşretmekle ve va~dırmaya kimsenin hakkı voktur. Ka-

c Vankuver• den maada cHartiful-. ve yakl!l4J1'laktadır. Tuluz radyo.c;unun Polonya lisanı ile huklarının iç.ine çekilerek infirad hnlin-
8800 tonluk cBritiş İnflüansı. İngili-z ge. va"rşova - Siedlce yolu üzerinde Uerllyen (Baştarafı 1 inci sayfada) yaptığı emisyonları bomıaktadır. Polon- de kalan bilaraf memleketlerin hemen 
tnileri de batırılmışlaırdır. Alman kıtaatı akss:n~ c:nb~ garbi "' g:ırb silahları alınarak esir edilmişlerdir. Alman- ya dinleyicileri Almanyanın bu hareke. b? ise kovuln_ıa!arı in~ni~et"n kendilr -

Bu ı ·· t b 1 kurt 1 ...+ istika.metinde de yurumuştür. }arın aldıklarını haber verdikleri 60 bin esir tinden haberdar edilmiş ve bundan böy- r;nden ~;klf'?ı~ı en ba~ıt b•r ~a~tır. Dün. 
narı~ .mur_e te a ı a.rı mı~.ıT. On sekizinci Polonya fırkası, erkAnıharbl- ile 143 top ve 38 hilcum arabası bunlardır. l~ Polonya lisanı ile neşriyatın 21.30 dan ".ının gozlerını daha zıyade ıntızar ate -

Yalnız 3 kişı bogulmuştur. yesi de dahil olmak üzer~ dun ostrow-Mac- 3 _ varırnvanın Qlmalinde Narev nehrlnl ı::ıle vakmamalannı kendiler" d · 
cHartifuh gemisini batıran Alman zowickanın şlmal1nde te~llın olmu§t.u. 6000 Modlinln ;;.kından .. cenuba do~ru geçen Al- S?{;aışt. ~aris radyosu ile yapılacağı bildi- ederiz. n en rıca 

denizaltısının kumandanı, bahriye na - Polonyalı eslr edilmiş ve 30 top alınmıştır. man kuvvetleri Varşovanın şimali garblsine n ır. 5 fl) h 
zırıı Cöre1'J.e b:'l' telsiı: c;ıekerek, batan Brestlitowsk civarındaki kuvvetlerimiz sil- Uerlemlş~rdir. Dün Vaışova - Lledice arası- Sel" .k f l ıdl.m- VC.a9ı.f"- G11tllÇ 
geminin yerini bildirmiştir. ratle şehre yaklaşmaktadır. na varmış olan Alman kıt'alarının bazı kı- ani uarı 8ÇI iYOT 

ltalwan gazetelerine göre Dün, Şarkt P~~a kıtaatı, Polonya budu- sımları cenubu garbiye ve garb:ı yütilyerek Al A 
J dundaki son müstahkem mevki olan Osso- varşovanın şark tarafını kapatmışlardır. Bu Atina, 14 (A.A.) - Selanik enternas- manvanın nkara 

Roma 14 (A.A.) - Lavero Fascista wiecl de ele geçirml.,tir. - haberler tahakkuk eder ve Lehliler bu lrnv- yosal fuarı. evvelce tesbit edilıniş olan ) • • • 
twzetesi' Paris muhab~rinden aldığı u _ Havanın gayri müsald ol~asına ra~en, vetıerl mukabil taarruzla geri atamazlarsa 24 Eylfıl t~ihinde ıaçılacaktLT. F.>vvelce e Çl iği mÜsfeşarı 
zu bir mektubu neşretmektedir. Bu mek hava kuvvetlerimiz Var,ovanın şark mülha- varşova ve Modlinde bulunan Leh fırkRları bulunacaklarını bildiren 'bütün yabancı Berlln, 14 (A.A.) - Almen ŞansöHyesi Al-

n .. .. 
1 

deni or· katına ve cephe ger\sindekl yollara muvaf- da ihata ve tecrid edilmiş o!Rraklardır: 1 k tl f d · t• k li k 
tubda ezcumle şoy e y . lakiyetli taarruzlarda bulunmuştur. Düşma- 4 - Varşovanın 80 kllometre. şlmalı şar- mem e e er, uar a ış ıra ey yece - manyanın Ankara buyuk c.lçhlği müsteşarı 

Alman .aenel kurmayının garb ha- k d r da ıs ',erdir. B. Krolla orta elçi ünvanını tevcih etm'•tlr. c ~ nın lkl tayyaresi düşüriiln1üştür. kl8inde ostrow mınta &.!nnı mu a aa - ................................................................................................................ ! ••••••• ~ .. .. 
rekatı cephesinde geri çekilmemek hak- Berl1n, 14 <A.AJ - D. N. B. : Leh kuman- rar eden Leh tümeninin de Şarki Prusya
kındaki kat'i azmine rağmen son gün - danı şehri teslim ett![ttnden Alman kıtaatı dan llerliyen faik Alman kuvvetleri tarafın
lerdPki Fransız taarruzu, 20 kilometre saat 10,15 te Odnyaya girmişlerdir. Şehrin dan ihata ve esir edildiği haber verilmek-
genişli~inde ve oldukça mühim derinlik. şimalinde muharebeler devam etmektedir. tedlr. . Al 

te ı. d · k' f 1 · · d y bn 1 • Bu suretle Brestlitovsk 13tikametı mo.n 
bir saııa a ın ışa ey emış ve pıya e angın o ı eri ıutaatına tamamen açılmış ve Vis~~ldekl 

ile pi vadeye mÜ7.a.haret eden diğer silah- V 1,, CA A) v "d r Leh ordusunun gerileri tehlikeye düşmu~ bu-i a...ı1. · ·...ıı..'1''"}11! · Fr arşova, .,, . . - arsova mu a aa 
ar P'"'sın """'1 ~u·• 'i_:- ı?ln . . a~sız . ~.e-. kumandanlığının bir tebll~ine göre, geçen lunmaktadır. 
neı kurmayının ıstedı~ı gıbı ışledıgını gece Alman topçusu, ~ehre yangın obüsleri DiRer cihetten Almanlar orta Le'tılstanda 
iabat etmiştir. Fransız k1t'a1arının başar- atmıştır. Pllsudski sıhhiye eruıtitulerl yan- vıstülü sandomlerln şimal!nden müteaddid 
dı~ı ileri hareket, Sarbri.ik icin vahim bir mıştır. yerlerden geçtiklerini ve cenubda Lemberge 
tehlike teşkil etmektedir. Alman genPl S L h kadar ilerlediklerini bildiriyorlar. Bunlar ta-
kı.mnayı. endi"eden hali değildir. Ci .,.,. on e tebliği hakkuk eder ve Leh başkumandanlığı .AI-
nı.ıntakanın süratle sivil halktan tecrid Varşova, 14 (A.A.> - Polonya genel kur- manların şimal ve cenub cenahlarını mues-

d·1 k ht ld" mayının 14 numaralı ve 14 Eylfıl saat 23 ta- sir mukabil taarruzlarla g~.ri at~ağa m~-
~ ı mesi pe mu eme ır... vaffak olamazsa yalnı7: Vlstuı ve Sanın mu-

rihll tebliği: ü 1 k 
Son Fran11z tebliği Düşman hava kuvvetl.arı Dubno, Wlodzi - dataası keyfiyeti suya dtlşm ş 0 mıyaca ' 

t ı ni zamanda Varşova ve havalisinde ve 
Paris 14 (Hususi) - Geç vakit bil - mie.rz Veradz Willawı ibombardınıkan e mtş- adyaha cenubda Vistül Rerislndc bulunan Leh 

d. . . . .. b ı.. • d Fr tir. Rawa Rusca - Dev ca Krolews a mm a- 1 1 k teh 
ll'ıldığme g?re· ~ar ~epuesın e;· an. kasında hava kuvvetlerimiz bir zırhlı dtlf- orduları grup grup ihata ve es r 0 ma -

aız .kuvvetlen bugun anı olarak L:.ıksem- man kolunu bombalamıştır. İki düşman tay- Ukesine düşeceklerdir. 
'burg hududu civarından Alınan arazi - yaresi düşürülmüştür. Herhalde bunun böyle olup olamıyacağı 
alne veni bir hücum daha yapmışlar - suwalkl mıntakasında Almanlar, Alman- iki gün içinde tezahür edecektir. 
dır. · ya _ Polonya hududunu geı;mlşlerdlr. Düş- H. E. Erkilet 

Tank ve ?ğır topların işfirakile va - man Biallstok ve Bielks cl7arında gözük
ı>ılan bu hü.cum savesinde, Fransız kuv- müştür. Kıt'alarımız Bla'owlezo. ormaniarı
~tleri hayli ilerlemis ve bu mıntakada- nın garb tarafını tutmaktadır. 
kt ·· .1 · · . 1 t · 1 Lukov civarında şiddetli muharebeler oı-

Atman on mevzı erını ışga e mış er- maktadır. Burada düşmanın bir motörlü im-

~~:: ......................................................... lu ve bir piyade alayı lmhtat e.~ıımilşdtlr.kanlı 
Yurıa .. Başv,,h/11 
Seflrlmfz1e flÖrüşfil 

Sklerniewiez - Lzwlcz ha ı uzer n e 
çarpışmalar devam etmektedir .. VlstüHl ~
le mıntakasında geçml4 olan düşmana kıta
larımız karşı koyınaktarlır. 

cenubda Zmoaca varan bir d~an zırhlı 
Atina 14 (A.A.) - Başvekil Metak - kolu orada kıt•aıanmızla çarpışmaktadır. 13 
~ ~eni Türkiye bü.viik elçisi Enis Eyh1lde Lwowa ,.apılan hücum tardtdll-
"'hygünü kabul etmiştir. mifUr. 

Danimarkada 3 sınıf 
terhis edildi 

Kopenhag, 14 <A.A.) - Üç ihtiyat sınıfı 
terhis edUmişUr. Bahriyede de lhtiyatlann 
terhisine başlanmı§tır. ······························································ 

Diğer telgraf haberlerimiz 
7 nci sayfamızdadır 

Sabahtan Sabaha 
• 

lngiliz karakteri 
ln~il~z Başvekilinin şayanı hayret soğukkanlılığıı beynelmilel heyeca

na hakim oldu. Harb yavaş yavaş başladı. Ağır ağır devam ediyor, mu -
h~i~l~r bile bitaraflar kadar sakin ve .~emkinli. Hitler ve rüfekasının gü. 
rültülu nutuklar, sert hareketlerle motor ve bomba sesleri arasında giriş -
tikleri yıldırım harbi gayet normal bir mooarebe şeklini aldı. İngiliz iti • 
dali efkarı umumiyeye olduğu gibi harbin bünyesine, sinirlerine de ha -
kim oldu. 

Nisbeten telfış ve heyecan tarafı ku:vvct1i olan Fransızlarda bile şimdiye 
kadar görülmemiş bir ağır başlılık ve sükunet var. Cepheye giden ni.şanlı 
askerler bile elbise giyince evveli belediye dairesine uğrayıp nikahlarını 
kıydırıyor sonra silahlarını omuzlarına vurup trene biniyorlar. Tam İn
giliz sükuneti. Pariste yeni yeni müesseseler kuruluyor. Bunlar hB.l'lbe gi • 
deıı askerlere aileleri tarafından gönderilecek hediyeleri cepheve yetişti • 
riyorlar. Elli, yüz., beş yüz frank1ık lis teleri var. Cephed€'k. dostuna. oğ -
luna kesesine göre !hediye göndermek isteyenler mesela yüz frank ver -
diler mi şekerinden, pastasına, sigarasına kadar dolu bir paket cepheye gi. 
diyor. Adeta tenezzühe gidenlere hedive yollar gibi. 

Fransızlar İngiLizleri yanıbaşlarında görünce zaten kabarmakta ,gecik-
meyen kahramanlık duyguları şahlcınıverdi. Şimdi bu hislere bir de Ingi • 
liz soğukkanlılığı karıştı. Heyecansız, en<l~iz çelik gibi görünüyorlar. 

Tam bir stikfuı ve emniyet timsali olduğu sulh devrinde olduğu gibi 
harb günlerinde de belli olan Çemberlayn'in bu soğukkanlılığı yalnız 
Fransızlara değil bitarafia.ra da siravet etti. İki haftalık harb hayatında 
cephelerde harbin kızışmasına rağmen Avrupa bir EylOldeld vehim ve 
endişelerden çok uzaklaşmıştır. 

'--13Ul!/ı an 



4 Sayla SON POSTA 

Hıdiseler Kal'flamda 1 ( Şehir Haberleri J 1 

3 günlük harb hali Adliye Vekili dDn 
adliyede tetkikat yaptı 

Adliye Vek'ili Tapu daires:nde yeni mahkemeleri teftif ederken 
Evvelki gün şehrimize gelen Adllye VekUl yar, yeni vaziyetten çoic memnun kalm'iştır. 

Fethi Okyar, dun öğleden evvel İ.stanbW ad- Adliye Vekllimlz, Müddeiumumi Hikmet 
llyeslni ziyaret ederek, teftiş ve tetkiklerde Onat ile dün BabıAllde haien metruk bir hal-
bulunmuştur. de bulunan eski Şiırayı Devlet blnru:,nı da 

Adliye Vekili münterid hakim P.sasma gö- z k b bl 
re faaliyete geçen mahktımelerl gezmiş. mü- ge ere · u nada~ ~dliyenin istifade edip 
teatıben tapu dairesine de giderek, burada- edemlyeceği ciheti UBtund.ı meşgul olmuştur. 
tı ye.nl teşkllAtı da ya!<ından gormüşııir. Mahkemeler §imdilik Yenlpostane ve tııpu 
Vekil, bu arada hfı.kiınlerle de temas cderek, I blnalan dahilinde .sıtışmılJ olmakla beraber. 
mlinferld hAltimllğin ta1blk sahasına geç- ileride daha geniş bir ~kilde çalışmak lm
mesln1 müteakıb edinilen ilk tecrübelerin j kfı.nının temini yolunda icab eden tedblrle
netlcesl etrafında izahat ~lmıştır. Fethı Ok- rin alınması kararıaıtırılınıştır. 

MDtsf errlk: 
Belediye kooperatifi bir nümune 

fırını açacak 
Belediye kooperatltl yakrnda. mahlut yd 

aaı11ına başlıyacaktır. Kooperntlt bir de nu
mune fırını teşkili için tetkikat yapmakta
dır. Bu tırından halita lyi kallt.ede, narıt ü
mertnden ekmek satılacaktır. 

.lktıaad ve Ziraat Vekillerinin 
tetk:kleri 

Dün sabah şehrimize gelml' olan İktısad 
Vekili Hasan Çalı:ır ve 7,lraat Vekili Muhlis 
Er~n bugünden ltlbarea şrhriıni:zde mü
hlnı bazı tetltlkler yapmai{a başhyacalı:lardır. 
Votlllerlmlz bilhassa lhtflc{lra kar91 kovacak 
bazı tedbirler alınması mı:vzuu ÜZ"rlnde e
hemmiyetle meşgul olacakla•, şehrl?1 muhte
lit semtlerinde ve bllha.>Sa plynsa ile yoı1lı:ın
dan allkadar olaacklarjır. 

Şehir işleri: 

Mıaır çaJ'fııının iıtimlak:ne yakında 
batla nar.ak 

MIBlr çarşı.ııındalı:l istimlake aid menatll 
umumiye kararı, dün İstanbul Belediyesine 
tebllt edllmlftlr. Yakında l.3tıınlilı: muame
lelerine ba§}anacaktır. ------------

Pollats: 

Bir hamal arkadaıını bıçakla 
batından yaraladı 

Balabanda Hamallar odasında yatan Der
Ttt ve Seter aruında çıkan münakaşa so
nunda, Sefer eline gt4;lrdlğl bir bıçakla, ar
kadaşını başından yaralamışLır. 

HAdise zabıtaya akaederek, suçlu yakalan
llllf ve tahkikata başlanmıştır. 

Bir kamyon bir kapıcıya çarptı 
CağaloAlunda Belı:A.r apartımanında kapı

cılık eden Hüaeytn, dün Yereoatan cadde
alnden giderken, karşıdan ı;clea şoför Mwı
taf~m idıare.slndekl lı:l:lmyon kendisine 
p.rpmıştır. 

Hüseyin çarpma neticesi aya~ından ve ko
lundan yaralailDll§, '°för yakalanmıştır. 

Balık yiyen bir kadın zehirlendi 
Beyollunda fatttıll caddcainde Suriye pa

aaJmda oturan Suzan ısmınde bir kadın, 
dtln baht aatın almış, takat balılt yedik
ten aonra lı:endl&lnde ~mmlim a1Mml gô
rfilmftftür. 

Suzan Haseki hutanestnc kaldırılarak, 
tedavi altına alınmış, lıl\dıı.e etrafında tah
kikata başlanm)ftır. 

~~~~~-~--

Mü aa m ere tehiri 
Matbaa İşçileri Birliğinden: Türk matbu

atının emektar işçileri menfı\at!n~ 16 EylOl 
Cumartest akşamı Suadlye pllJ gazinosunda 
tertlb edilen müsamere 28 I tnc!teşrln Cu
martesi akşamı Talt,ılmrie Dağcıltlı: Klübün
de verilmek üzere tehir edilmiştir. 

····-························································ 
Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan ecuneler 1unlar

dır: 
İstanbal cihetindekiler 
Şehzadebaşında: (İ. Hakkıı, Emlnö -

nünde: < Necatı Ahmed >, Aksarayda : 
(Pertev), Aliundarda: <Eşref Neş'etl, Be
yazıdda: <Haydar), Fatlhd~: CVlLall), 
Batır köyünde: (Merkez), Eyübda: (Arif 
Befir). 

Beyotlu cibeündekiJer: 

Ticaret işleri: 

ihraç mallarında düşüklük, ithal 
emtiaıında yükseliş devam ediyor 
Alınan tedblr~r ve mal müvaredatıoın is

tihlaki karıılıyacat miktarda gelmekte de
vamı yüzünden gıda maddelermdeki başlı
yan flat düşüklüğü devam etmektedir. Gıda 
maddelerinin kısmı azamında ev,·elkl hafta
lara nlsbetıe hemen hemen bir tark kalma
mış gibidir. 

Bu arada pamuk iplikleri, keçi, kuzu ve ko
yun derileri, yün ve tlftiic fiatlarında. da e
hemmiyetli tenezzüller ~ö:-üimüştür. Kilosu 
58 kuruşa olan koyu'l ::lerl1erl 35 kuruşa, 
Trakya yapağıları 68 kuruştan 60 kuruşa, 

çift! 200 kuruşa olan keçi derileri 150 kuruşa 
düşmüştür. 
Diğer taraftan baıı lthgJ maddelerinde gö

rülen yükseklikler devam etmekte ise de, llc
tısadi mahfellerde sun'i olıın bu yükselişin 
lrnsa bir zamanda istikrar peydıı ederek, bu
günkü dünya tlatları nisb .. tll"de bir seviye
ye dil ecdlnl ve müvareda~ın başlama.vlle 
piyasanın normal şekl\nl alacağı temin edil
mektedir. 

ihracat faa1iyeti 
Siyasi vaziyetin aldığı 'j~kil üzerine dur

muş olan ihracat, gün geçtlkç>? yen! ıcab!ara, 
uydurularak yeniden canlannıağa başlamış
tır. 

Bu cümleden olarak Almanyaya serbest 
dövizle tütün satışı yapılmış ve ik! gun zar
fında 300 bin kilodan fazla bir partinin mu
amelesi ikmal edilmiştir. Bu malla: Avus
turya rejl.si tarafından VP. Hambur~ için sa
tılmıştır. Satışlar devam ede:::ektlr. 

Dl'nlz işleri: 

Denizyollannın kıt tarifeleri 
hazırlandı 

Denlzyolları İdaresi muht'!llf hatların tı.ş 
tarltelerini hazırlamıttır. 

Buna göre; Köprü lle Ada!ar ve Anadolu 
iskeleleri arasındaki '°nbahar aeferlcrl 20 
EylOlde başlıyacaktır. 

İdare, bu yıl sabahlan mek~cblerln aaat 8 
de açılacatını, akşamları saat 16 da lı:apa
nacaklarını gözönlinde tut.aralı: seferleri ona 
göre tanzim etmektedir. 

İstanbul - Karadeniz aeferlert, lof tarife
sine 24 Eylfilden tübaren baıianacatLır. 

istanbul - Ayvalık hattında. kıt tariteal ı 
'l'efrlnlevvelde tatbik mnkll 1e konulacaktır. 

İstanbul - Ayvalık aeteri haftada bir gün 
yapılaca~. ancak vapurlar Ltanbula dönllş
lerl.nde Izmire de utrayacaklardır. Bu suret
le Izmir - İstanbul aeferleri de fazlalaşmlf 
olmaktadır. 

İstanbul - Mudanya kış tarlff'slnde olduk
ça ehemmiyetli değlşltllkler vardır. Sabah
leyin Mudanyadan İatanoula hareket eden 
yolcular ayni gün Mudanyaya dönebilecek
lerdir. 

İtalyan vapurlan geJmeğe batladı 
Birkaç gilndenbert beklenen İtalyan ban

dıralı Vesta vapuru dün limanımıza gel
miştir. 

......................... ·--··--···-·········-·····--
iLAN 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı Ban
kasının Galata Merkezlle Yentcaml ve Bey
oğlÜ şubelerinin 18 cari tarihinde tadlll lfı.
zım gelen vezne ve kiralık kasa daireleri .sa
atleri 30 cari <dahil) tarihine kadar alliha
llhl devam edecektir. 

Mezldir saatler berveçhl atidlr: 
Vesne saati~ 

Saat 9 dan saat 14 e kadar adi günlerde. 
Saat 9 dan saat 11,80 a kadar Cumarte.sl 
günleri. 

][Jralık b8a dalrel~i: fatıtıll caddesinde: tGalatasaray, Ga
rib), Cümhuriyet caddesinde: (Kürkçl-
yan), Füruzalada: (Ertutrol), Slşll<ie : Saat 9 dan aaat 18 ya k:Mar adi günlerde. 

Darüşşafakada 
kız talebe kısmı 

açılacak 
Darüşşafaka kız talebe kısrm açılacaktır. 

BaşvekAletln emrine Maarif Vekiilctı bu hu
sustaki hazırlıklara başlamıştır. Kız t.alebe
ye yeni bir bina inşa etmek zarurı olduğu 
için. bu clvardakl bazı •:ırsalar istlmlA.k edi
lecek, Darüşşatakaya Uhak olunacak ve bl
l~hare binanın inşaatına g!çllecektlr. 
Darüşşafaka Müdürlüğü ıstımHik bedelini 

tesblt etmiş, İstanbul Bcledl,ye.;inc müracaat. 
edllerek bu civarın ilerlde alacağı şekil öğ
renilmiştir. İmar plA.nına göre Darüşş:ıfaka
nın önünden geçen cadde ttvsl edilecek ve 
istikameti değişecektir. Dariişşafaka kız kıs
mı binası ve Darüşşafnkanın ba hı;esl !•nar 
plA.nındaki teşekküle uygun bir hale kona
caktır. İn.şanta 1940 senesinde başlanacak 
ve pek kısa zamanda ikmal olunacaktır. 

R il it lir işleri: 

\ 
a ıkad'aŞlffi gıü1er yüz1ıe benden ne bu paranın ancak kafi gelebileceğini 

.aa. tarafa yüTildü. Elini uzattı: heı;ablamaya 'koyuldu. Kayrunbirader. 
- Çok şü-k:ür barış hlsıl oldu. dedi. paranın Avrupada tahsili için elzem ol. 
Boynuna atıldım: duğunu ortaya attı. Kayınpeder. bazı 
- Yaşa be yahu. desene sulh! antika eşya almaya taraftar olduğunu 
- Evet sulh, hem de umumi bir sulh. hissetıtirdi. Bu suretle aramızda başlıyan 
- Bundan iyisi can sağlığı •• Anlat ba- mfüıakaşada kayınpeder bana; akılsız; 

kalım. Almanya mı tekılü etmiş? dedi. Ben kayı.nvaldeye budala di)le 
- Ne münasebet canım, Almanya ile bağırdım. Karım; alçak diye yüzükne 

fiJan al.Mtası yok. tükürdü. Baldızım (hissizler, geri insan .. 
- Almanya ile filan alakası olmıyan !ar) diye cümlemize topyekun tecavüZr 

sulh nasıl sulhtür? de bulundu. Kayınbiradcr, menfaatpe ... 
- Ben bizim evden bahsediyordum. rest, hodbin kelimelerini beni tavsif i • 

Hepimiz, birbirimize da-ngındık da, ba - Çin az bulduğu kanaaHni izhar etti. 
rıştık. - Hepsi bu kadar mı? 

_ Söyliyeceğin bu muydu? - Ağız faslı bu kadar. Bundan sonra 
- Da1ıa ne olsun böyle gllnlerde. ev e~ ayak faslı başladı. Ben kayınbiradere 

dahilinde de bir harb çıkması hoş birşey bır tokat vurdum, karım başıma yemek 
olmuyor da.. tabağını _attı. Kayınpeder karımın sa • 

- Anlat bakalım ne olmuştu" çını ç~ktı. Kayınvalde kayınpcderi tek· 
-- Bizim ev halkını bilirsin ·Karım meledı. BaJdız kaympederin elinl ısır-

kayınvruide, ık.ayınpecktr, lbald~ kayın: dı .. V?lhasıl hepimiz . ~ircr ~~teca~z 
birader. kesi.Idık, ve gene ihepımız teeavuze ug .. 

- Kediyi de sayma •• Ev halkını tam radık. O gc;~e~, . bugün.. öğ'le vaktine 
A vrupadan gelen. talebelerimizin soymıs olursun, evin uğuru kaçar, eksi. kader da b~rbırımı.ze duşınan nazarile 

lirsiniz bak.tık ve hıç konuşmadık. 
vaziyeti tetkik ediliyor _ B.u ayın onuncu günü ev halkı rnüş - Ya ·bu~ün. öğle vakti ne oldu? 

Avrupada tahsilde bulunup halıhazır va- terek bir piyango bileti almıştık. - B;n b~r liste almıştım. Yemek yf!'r-
ziyetl dolayıslle yurda gelml~ olnn talebenin _ Bari çıkıtı mı? k:n hsteyı açtım, ba~tım, bizim bilete 
durumlarını tetkik etmek üzere Maarif Ve- _ Çok şükür çıkmadı. bırşe~ ç~amıştı. Listeyi bır.a'ktım.. 
kAletlnce Üniversite Rektörlinün riyaseti al- _ Cok şükür mü dedin., Kendı kendıme: Çıkmamış, dedim. 
tında Üniversite fakültelerı dekanlarlle Yük- E . · Kayınpeder tekırarlath. Bir !kere da.. 
sek Muallim mektebi, Yül•.sek İk.tısad ve Tl- - vet .• Hele dınle de anlatayım. Bi- ha çıkmamış· dedim Ka b" 

j eti aldığ ·· ·· t.~"- h b" ' • • rım. ıze ne .. caret mektebi müdürlerile, Yıiksck Mühen- ımız ~nun a~ .. ı ep ı: a - dense çılonıyor, diyıe ıfikır.in:l S'Ö ledl. 
dls mektebi mümesslllncien ve yüksek tedrl- r~da yemek yı~~rd~ Akl~ma. geldı. Şu Baldız, hep başkalan kazanıyor, y dedL 
sat şube müdüründen teşkil edilmiş olan ko- pıya~g~nun . bırıncı ikra~nıyesı çıksa da Velhasıl teker teker bir şeyler sövledi!i. 
misyon dün toplanmış ve bu gibi talcb~nin kendımıze bır ev alıp kıra vermekten De,.k b"I t fa 1 
ellerindeki vesikalara L~t!nnden hangi fa- kıurtulsak demiş buılundum Kayınval- b" - erk~ e s \unutuldu. Kayınpeder 
külte veya yüksek mekteblere glreollecekle- dem ötcd~n atıldı Pi a 00• ıraz veye çı acağınd.sm lbah.setti.ıe 
rlnin tesbitl için kendileri. in ta1lsil .,eslka- .s:ık kazandığım · Y ng a ~azanır • Kayınvalde karımla çarşıya tadar gt • 
1arlle birlikte Ünlversl~ F.ektörlüğüne mü- ra d ~ t 

1 
ızın ya~sını fakır f!~a • decPkJerini ha~r verdi. Kayınbiraderle 

racaat etmeleri lüzumunun U:\nı kararlaştı- t ya ~ agı ~a ıymışız. en buna ıtıraz bı!!.dızın misafıfrlm'.i gıelece'kmiş. Karım 
rılınıştır. Büro yüksek .tedri.sa-: umum müdiir e mcge v.a ıt bulr:ıadan karım; bilmem akşcma eve ~el irken balık e1irırse 
veklll .Mazhar Şevket Ipşirln idaresinde her- ne marka otomob~llerin fevkalade gü - kendi elile mayonez hazırlıya~am hm, 
gün Üniversitede çalışacak ve komisyon da :ıJel oldu:kla,nnı, pıy.a.ııgod'an kazanaca - ber verdi Kav a ı - ~ 
büronun ve fakülte ve yüksek mekteblerln ğımız para ile böyle bir otomobil alına- unutulmu~ de, ' patır~ı,b~yak, kote1i 
tetklkatına göre toplanıo kat't kararları ve- bileceği!!ll. İb"~l.t.. şeye r..... 01--...ı..ğı d'l . t" ' ev e unıuım ır sulh akte-

k ı .. 
1 

. ...,,...... ~ wn.aU"ı nı ı mış ı. 

rece t r. soy edı. Derken kayınpeder kanm d 
L"likl . h ' ı e
l e ıt am etti. Baldız, kendi çeyizi • 

Dr. Celal Muhtar dünkü 
ekspresle geldi 

Celal Mu'h*'r Sirkeci gamıciı 
Gözlerini tedavi ettirmek üzere, Parlse 

gitmiş bulunan doktor Celı\l Mı.ıhtar, dünkü 
Semplon ekspreslle 'Jehrımtze dönmüştür. 
Oelal Muhtar, istasyonda biraderleri Prof. 
Akil Muhtar ve Kemal ~ulıı.ar ile Prot. Sü
heyl ttnver ve dosUarı tarafından karşılan
mıştır. 

Doktor, servetini Pastör enstitüsüne te
berrü ettiğine dair çıkan şayialar etrafında 
gazetecllerln suallerine karljı: 

- Ben kazandım, ben blrlktird!m. Parama 
tasarruf hakkı da Denlmdir. 
Cevabını vermiştir. _..... ...................... ____._.. ........ __ __ 

T emiztik işleri için 
kadın amele alınıyor 

Temizlik amele8i buhranım önlemek u:ttre 
kadın amele alınma.sına bnşlannııştır. İlk 
olarak Eminönü kazası dört kadın temizlik 
amelesi alınış, çaJ11tınnaıta başlamışt1r. Re
sim dünden itibaren faalıye~ geçen kadın 
ameleyi çalışma sırasında gdstermektedir. 

Okuyucularıma 
Ceoab/arım 

Bü.yii,kadada Bayan cMa. ya: 

- Dört arkadaşın yekdığerine zıd 
mütaleaları ar.asında si.zinkinj tercih 
edıyorwn: 200 liraya yapılan bir el -
bisenin bu muhitte ömrü nihayet bir 
mevsime inhisar eder, tek elbise ile 
de bir mevsim geçmez, madem ki im. 
kanı da var, taaddüd ettirmek dster • 
siniz. b'una mukıabll küçük bir taşın. 
tercihan altından yapılmış bir süsün 
ömrü ebedidir, daima mühim bir kıy
met olarak elinizde kalır. Evet basit 
elbise, ucuz elbise, geriye kalan para 
ile de değlşmiyece'k, azalıp çoğalmı -
yacak kıymette brr süs, iddlanızda 
haklısınız. 

* Hip hip hurrall 

rulınadan. üşenmeden dolaşmak ka • 
dmm vazif ~idir, onu düşürmez, bi • 
lakis yükselir, takdir edilmesini mlll" 
cib olur. 

Hasislik, diyorsunuz, hayır diyo • 
rum, hasislik değil, tam kadınlık. * . 

A11dında Bay Kadriye: 
- Eskiden muayyen bir kaide var

dı. İki aile birleşir. yapılacak işleri 
aralarında taksim ederlerdi. Bugild 
vaziyet değişti. Fakat esası gene kar. 
şıhklı anlaşmaya dayanır. 

* İzmirde Bayan cB. D .• ye: 

(Aaun), Tataımde: <K~malı, Beştktaşta: Saat 9 dan .saat 12'30 a kadar CumartNI 

cv~çl, Kadıköy Te Adalarda: günleri. ,,.Mahke.iöeierda····ıüiüö"üiiiü"iü' 
Kadıköyünde: <Btlyülı:, Yeldeğlrmenl), ı T y AT R Q L R 1 1 : 

* Bayan cH. K •• ye: 

- Bozdağını bilmiyorum, bir valdt
ler bir kara yolculuğu esnasında ö • 
nünden geçmiştim. U7.aktan bana pek 
şirin görünmüşt"Üy fakat hakkında e
saslı malUmata malik değilim. 

Bana adresinizi yollayınız, İzmir ~ 
de Bozda~.anı çok iyi bilen akrabam .. 
dan bir kadın vardır. size ıtavsive e • 
deyim, gidip görüni;t. ve ôğr"nme• 
istediltler.iniz.i ondan ~eniniz. 

ttsküdarda: (İtlmad), Sarıyerde: <Nuri), 1 A bugun 7 nci sayfada .. s 
Adalarda: (Halk). - _ 

l'-____________ J Bu~~:;.,~: J:a::~ \._, .... ~~!~.~~~~~--•) 
- Düşüncenize .iflirak ebniyorum. 

hem de hiç iştirak etmiyorum. Ev·i -
nin ufaktefeğini bizzat almak, müm
kün oldulu kadar ucuz almak, yo • TEYZE 
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lngilfere neden uzun ldlL\tli!Jii!ü 
bir harbe hazırlanıyor? Hal fetvası 

Lehistanda uğrD.şırken Almanga 
müttefikler garb 

gara bilecekler 
cephesini 
midir? 

- Aman ağa!. Yazıktır .. günahtır ... Kıy- - Mademki swrut b~uruluyor.. siikdt. 
mayın bana... tasdik demektir... Şu halde, devlet erkAnl 

Diye, yalvarmaya başladı. tarafından da sultan Selim hanın hal'lne ve 
Fakat, fazla söylemeğe muvaffak olama -,saltanat makamına da, vellahd sultan Mus

dı. Arkasından inen bir pala darbesi, gırt - tafa hazretlerinin get.lrilmeslne karar veri}. 
lağın:ı kadar boynunu parçaladı. Kanlar dl... Şeyhlsllım efendi hazretleri!. teberril• 
fışkıran kellesi, göğsüne sarktı. O anda, ye- ken, bir fatlhai şerire kıraat buyurunuz. 
re yuvarlandı ... Kılıçların, hançerlerin, gad- Ded!. 
darelerln blrl kalkıp diğeri lndl. Zavallı Ah- Şeyhlsllım Ati\ Molla, eserini takdir eden 
med beyin narin vilcudil, birkaç saniye i - blr san•atkl\r aşk ve şevkile fatlhal şerife 
çlnde, ilme lime edildi. okumıya başlamıştı... İşte tam 0 sırada, Ka~ 
Kabakçı Mustafa, oynak atının üzerinde, bakçı Mustafanın peşine takıp silrilkledilt 

dudaklarında vahşi bir tebessümle, bu tüy- o muazzam insan kafilesi de, BabıAllnln ta4 

Y A Z A N 
ler ürpertici manzarayı sükunetle seyretti pısına dayandı . 

. 
;_; ...... E ....... m·······e····kl••H••··ı:····G•••H•e····D·····e·· ral H. E ... =·ı:·r ....... E ...... r.-·k·····ı·:·ı···e····t·· ......... :~ Sonra~eyl blr kenara çekin. Yolda§lann, Devlet erkAnı, Bab!liye gündelik kıya -

=:. .!.!.! __ • ayaklarına dolanmasın. fetıerlle gelmişlerdi. Tablldlr ki bu luyafetle, 
" S p Dlye, emir verdi. (dlvan)a gidemezler .. ve şimdi yapılacalr 

: on osta" nın askeri muharriri * cfilfıs merasimine iştirak edemezlerdi. 
:................................................................................................................................................. Bu sırada Babıl\.11. büyük blr tell\.ş içinde Bu büyük hükiimet adamları; şu anda 

_ 
2 

_ idi Musa paşa, meclis bahanesne devlet er- devlet ve mllletln vaziyetini, (din ve şertaa 

D ün kil yazımıroa Lehi.standa haı b kfmını topladıktan sonra, evvelA Asilerin blr namına) yapılan cln::ı~tıerl unutuvermiıl-
ahvallnln, §imdikl §arclc altında, türlü dağılmak istemediklerinden.. (illema- ler .. kendllerlne ıelblsel divaniye) tedaritı 

normal bir surette inkişafı halinde oradaki yl kiram) ın üç gilndenberl mütemadiyen kaydına düşmüşlerdi. 
Alman ordularının nıhayet bir ay kadar meş verdllrlerl nasihatleri dinlemediklerinden Uşaklar, ağalar, mehterler, kavaslar atlara 
gut olabileceklerini b!.r faraziye olarak ka _ bahsetmiş.. Te nihayet, atzmdan baklayı binmişler .. dört nala sürerek devlet rıcallnta 
bul etmiştik. Fllhakikıı herhanı;i bir harb çıkararak: konaklarına koşuyorlar.. iraSt.geldiklerim 
hareketine bir müddet koymak meselesi bir - Ey huzzan kiramı. Haltın lisanı, hak- çiğneyip geçerek, efendilerine kavuk ve el· 
tahmin ve bir faraziyeden daha ileri gide - kın lisanıdır. HAlen Padişah olan Sultan blse yetlştirmlye çalışıyorlardı. 
mez. Bir aylık müdde:i biz şriyıc takribi bir seıım HAnı. mıuet ıstemlyor. Makamı atu Babıallnln arz odasında, mühim bir mese-
mantıktan çıkardık: Mademkı seferberlik ve fetva tarafından da, müşarünlleyhln hal'i- le konuşuluyordu. 
tecemmüünü tamam bitlrmemış olan Leh ordusu 800 km. llk hudııd mıntakalarının nP fetva verlllyor ... Lisanı halk ile kalemi - Hal kararını, padişaha kim tebıt~ ede-
müdafaasında ıs gün kazanabllmlştlr. Tak- fetva birleştikten sonra, bizler için de ya - cek?. 
rlben yanya lruniş bir cephe uzunluğunda ve F pılacak bir şey kalmıyor ... Eğer içinizde bu Kabakçı Mustafa da. oraya gelmişti. tur 
Bug • Vistfil _ San nehirler! gerısinde daha hnc.;usn muteriz olanlar var ise, hatıra ve gö- defa olarak, devlet erkanı arasında, müza4 
toplu v:e daha mfu>ald bir vaziyetti? bu za - .il nüle bakmadan_ ve. Allahtan başka, h\ç blr kereye iştirak etmişti. 
manın bir mlsll fazlasını da kaı.anab!llr. , kesten korkmadan, fikrini beyan ~tsln. Bu zeki lhtUAl sergerdesi, şu anda bfitiln 

Bu yeni vaziyetlerinde Leh1ilere yardım e- Dedi. kuvvet :ve kudreti ele geçlrmekle beraber, 
deeet olan unsurlar şunlardır: f"\ 1 - Alman menzil hatlarının uzaması ve ~ F~Sll IC.ES~~. • v' Musa paşanın bu hitabesini, derin blr si\- (fetval, denilen o keskin ve atnaMız kılıcın 
bu menzil hatlarının düşman ahalinin tşga- 11UFR.EZELER•Nltv ~ kO.t taktb etti. Bu da, çok tabll ldl... Çünkü, sahibine hoş görünmek tçJn rlyalı:arlılı: et • 
llndeld sahalarda çete tecavüzlerine uğra • İL ERİL EMEL.ERi • r;; ,u büyük müzakere ,odasının altındaki ko- mekten çekinmiyordu: 
muı. ALl'fAN l'4t1FUı•Lc11. A )i rldorda, devletin ve sarayın en y\lksek er- - Şeyhlsllm efendi hazretleri, dünya .,.. 

2 - Ya~urların başlaması ne mildafa - c:::;> "'"' ,.. "ttA•IL ~ kft.nından, dört mühim zat sessiz sadasız bo- ahrette babamızdır. Din ve devletin selAme-
aya elverişli ırmakların yükselip taşması ve r AAU.uı.u ~ulmuş .. en kilçfik merhamet ve şefkat gös- ti lçJn yapılan b'!J emri hayrın ikmali, ken-
yumUf8yacak olan arazi ile fena yolların Garb cephesinde vaziyeti gösterir kroki terllıneden. kafaları ke.cı!lmlştl. Bu masum- dllerlne yaraşır. Imdl, sarayı hümayuna va-
motörlü ve zır~lı va.sıtaların hareketlerini ların, yerleri kızartan kanları henüz kuru- rıp, şeriat.in ahkft.mını yerine getirmeleri 
güçleştlrmesl. bilirler ve olmağa da müstalddlrler. Bu tak- yet pahasına kazanacağı bu koca ayda müt- maden, asilerin teleblerlne muhalefet etmı- münasib olur. 

Fakat bunlara mukabil Lehlilerln duru _ dlrde Leh ordusunun büyük kısmı, cenub - teflklerln Alman garb cephesini yarıp yara- ye klm cesaret edebllirdl?. Diyordu. 
munu güçleştiren birçok flmlller nrdır ki, dan bir Jhata lle teh<lld edilmiş olacağı:-ı • mıyacakları me.9elesi gc!!r ki harb kısa mı ta 
bunların başlıcaları şunlardır: dan Vlstüi ve San gerisinde duramıyacak - olacak, yoksa uzun mu sürecek münhasıran Mu.sa paşa, Allahtan başka hiç kimsede.11 A Molla, tereddüd ediyor .. sarayda, bl? 

ı _ Lehlstanın belli başlı ıeömilr ve sa _ tır. buradan belli olacaktır. korkmamaktan bahsediyordn. Bu söz de, tuzağıı düşmekten korkuyordu. 
nayi bölgelerinin Alman işgalinde bulunma- Romanya ciheti de kesilmiş bulunacağın - Bir de Almanların 'Lehlstanın işinl bitir- boştu .. Cünkü Allah, bazan ekseriya, ceza- Nihayet. Musa paşa lle diğerlerinin ibram 
sı ve bu sureUe Lehlstanın uçak ve tayyare dan Leh ord~u için Vistüliln 151i km. şar - dikten sonra yalnız eski Alman topıaklarını ları ıtmhal) ediyordu ... Fakat şu anda, is- ve lS~arları üzerine, o da razı oldu. 
malzemelerini ikmal edememesi kında, ona muvazi olarak Cenubdan şimale almak şartlle müsalah:ı. ı.~t..? · lı:k! d tanbulun hayat ve mukadderatı üzerinde ta- - Jmdi, giderim .. amma ve IA.kin, bir mlk· 

2 - Koridorla Kutno'da ve Lysagora - Ra- akan ve Var.şova şimalinde bu nehre karı - - mesı §ı a j, tar ru;ke iste ı 
şan Bug ırma,.,ının ger'-"'i'.le ,.ekilmekten ba" ı vardır ki muttefiklerln böyle bir esası kabul mamile huklm ve nafiz olan blr (Kabakçı r r m. 

dom arasında Lehlllerin 10-12 fırkı:ı, yani u- r. - - ,.. .. sı r c Dedi mum kuvvetin takriben yüzde 20 kadarını ka çare kalmaz. MaamaI!h bütıin bunlar 2 etmeleri her ne kadar muhtemel görünmil- Mu a a avus) vardı kl... Onun emri, bir · 
ve uçaklarının çoğunu kavbetmtş bulunma- haftada cereyan etse ve BuıJ gerisinde bu yorsa da kabul etmelerı haiinde gene barb .saniye b!le (ihmal> edilmiyor .. 4te şimdi, Kabakçı, derhal söze atıldı: 
ıarı ve bunların yerine yen!Ierini koyama _ suretle daha 2 hatta kazanıls~ demek olu - kısa kesilmiş olur. koskoca Osmanlı hilkllmdarlannın, Cşehln- - Asker, hazır .. beş yüz nefer, yeter ml?. 
malan. yor ki bugünden itibaren I..ah ordusunun 4 Almanlar gözlerlnt Avrupanın ortasına, ııahı cihan) tınvanını taşıyan, <sultan Selim - Az .. biraz daha fazla olsun. 

Bizim bu mütalea ve muhakemeleıimlz hafta kazanabilmesi imkan altını giriyor ve şark ve cenu~ şarkına dikt!kten sonra garb han)ın tac ve tahtı bile. o lhtUAl sergerdesl- - PekAlA .. iki bin asker vereyim. 
tablatlle, Lehlilerln VLııtill _ san nehirleri bunu böyle kabul etmekle bir bata işlenmiş hududlarını Isviçreden ltlbare:ı t~ Halan- nln bir işareti ne devrlllverlyordu. - Kltl. 
geri.sinde tutunabilmeleri 1!:tlmal ve esası il- olmuyor. daya kadar çelik ve betonla tahkime koyul- snıı:nt. dakikalarca devam etti. - Sizler de geç kalmayın. Hemen, beni ta-
zerlne bina edllmiştlr. Leh ordusu belki daha çok bir zaman ve m~lardı. Bu mataadl:ı tatrJba bir buçuk - Ne buyuruluyor? klb edin. 

Fakat daha şimdiden haber alıyoruz kl Al hatta Bug hattında hatırı s?yılır bir zafer senede yarım milyondan !azla mükellef a- Diye söylenen Musa paşa, hain ve sinsi Musa paşa da artık lşl uzatmak tstemiyor-
manların şimal ordusannn s,rı kıt'alan Na- bile kazanabllfr veyahud Alman orduları - mele çalıştırarak yerine ?Ör~ 2, 3 V'? 4 müs- gö.,lerini her tarafta gezdirdi. Bütün başlar du. Divan kıyafetlerini dıizmilıJ olan devlet 
rev nehrlnl geçerek Blalyotok _ warşovn de- nı bütün kış durdurun işgal edeblllr. Bun - tahkem hatlar vüdude getirerek bunlann a- eğilmiş. bütün gözler, yere dikilmişti. erk!ınını toplıyarnk, ŞeyhlslAm Ata Mollayi 
mlryolunu •ur""ı~lar ve ileri kıt'alarile de Si- lar şimdiki şartlar alt da uzak birer ihtl - dına Westıvall yani Garp mWıtahkcm duvarı o zama·1 Musa pa-nın sevi 1 titri t klb gf 

..., ••• .., mal olsalar da mümkundürler: faka& biz ge- dediler. +-ıe Fransızların aı.zından bizim Sig- ' ' Y'" nç e yen a en saraya tmeyl muvafık görüyordu. edllce - Varşova demlryı.>luna varmı.5lardır. .1.9 & sesi yükseldi: 
Bunun manası Bug, Modlhı ve varşovadaki ne normal şartlarla bunların normal neti - frld dediğimiz §eY budur. (Arkası var) 
Leh ınt'alarma Kutno'daltl Leh fırk:ıları!'lın- celerlnden ayrılmıyara:: Lehl!lerln daha ka- Bu mfu>tahkem mevzlln derlnllğl 25-!>0 mesl tabiidir. Bu ceptıe ise takrlba yalnız' için bir aylık zamanın ..,ek az oldu,.,u nn1a4 
kine benzer blr l\klbet ha?ırlanmaktl oldu - zanablleceklerl zamanı bir ay olarak tesb!t Km. arasında tehalüf ediyormuş ve bilhassa 150 Km. llk bir boyu olduktan başka derin- şılır. .. 5 

ğudur. Yani varşova ve şlmall'ldeki hava - edelim ve bu esnada garb cepheslnde neler Ren yani Karlsrohe ile Mozel yani Lük- Utıne de çelik ve betonla kuvvetıendlrll:_nl" o halde, miltte!lkler gaı b c~pheslnde kat1 llde zaten şimal, batı ./e cenrıbdan Alınan yapılabileceğini görelim: semburg arasındaki ve Lüksemburgun geri- oldutundan böyle bir cepheye taarruz, dur ,. netice elde etmeden Almanların ark 
kıt'alarile sarılmış bulunan Polony~ ordusu Yalnız §unu da bir hatıra olarak beyan sindeki kısmı tahklmatça en derin n en Y~da henüz emsall .iebknt etmlyen bir mul' !erini bitirerek bütün kuvvetlerlle 'ı;ar: 
prktan da ihata olunmu7 ''ya olunmg.t fi- edellm ki eğer Almanlar Koridorda, Kutno- kuvvetli yeridir. İngiltere ve Fransa işte tak- küllt arzeder. Gerçi İngilız ve 17ansız ordu uümeleri kabil olabilecektir. Bu t:ıkdirde 
11ere bulunuyor demektir. da ve Radom cenubunda 10-12 Leh fırkasını rlba 150 Km. tutan bu kısımdan taarruıra ları en agır toplarla ve zırhlı hucum araba- P narb uzayacak ve tedricen bütu 111 • 

Bundan başka en cemıbdakl Alman or • tamamlle e&lr ve Leh ordusunun şimal cena- mecburdurlar. İsviçre hududundan Karlsro- larlle mebzulen mücehhezdirler: fakat tek ·~ı- bulaşacak demektir. Çünkü ~ r::ım~ 
dusunun dal fırkaları iki küme olup Pr - hını Varşovada ihata n bu tün Leh ordusu- he hizasına tadar olan Ren müstahkem rar ediyoruz t1 taarruz cephesi dardır ve • a .ısu şarktan garba ctelince taarruz sırası 
zemyşl'in cenub doğusundaki Sambor'da nun cenub cenahını cenubdan bir çevirme cephesine taarruz hiçbir m1Jvaftaktyet dde- hem de Alman mevzu derindir. .a gelecek ve fakat bu sefer müstahkem 
Dinyester nehrine ve ~rı ltıt'c.h\r da Jaros- ne tehdld suretile onu Vlstilhi tahliyeye mec- demez. çünkü Ren dolayıslle çok kuneWdir 150 Km. llk dar sa~:ılarda baskın taarruz- mevzileri yarmak güçlüğü onun karşısına 
law De Lemberg arasında Kuakovlçe var - bur e~blllrlerae o zaman, ve bu l:ıaretA~ ve hem de Renin prk sııhlll sol aahlline gö- ları yapmak ta pek gilc blr lfdir. Çfıntil mil- dikllecektlr. Malf1mdur ki geçe:ı Büytnıı 
mışlardı . Bu sonuncuların öncülerinin f.fm - esnasında da Lehistan harekatına halel ge- re daha yüksek ve blklmdlr. dafi taraf ihtiyat tuvnUerlni delinen yer- Harb~ garb cephesindeki karşüıklı mev:at• 
diden Lemberg önüne vardıkluı dün gelen tl~en, p.rktan garba bazı fırkalarını İn ~ çabuk yetşittrerek mukabil taarruzla ıerl yarmak için tamam :fört sene bekl '-
Alman tebliğleri cümlesindendir. Almanlar nakledebilirler. Ancak Mare,,al Görlngln de- Bundan başta giltere •e P'ra.."lS&nın vazlyetl süratJe düzeltebilir. Bütün bunlar ve utra.şmat Jlzım gel~tl. Harbin b:°!~: 
san nehrini Jaroslaw'da ve daha §lm:ılden dl~i veçhile 70 tümenin garb cephe.sine ta- Lüksemburg - Belçika ve Bolandanın blta- hillasa edllirse İngll!• ve Fransız orduları retle uzaması da tabi:ıtlle etr r b 
Sandomier şartında geçtlltlerlnl de blldirmlf mamlle nakil, görülüyor kl Blrinclteşrln ayı- ratlıklarına riayette devam edecekleri anla- için Alman garb cephesini nen Ue Mozel a- nı muclb olur İşte tn~ııt a al ulaşmu;
lerdi!. ~r bunlar bugün henüz bir haki - nın ortasından evvel olamaz. şılmakta olduğundan İ:"~lllz - P'ransu taar- rasından delebilmek ve badebıı bütün cep- uzun blr har~ hazırlannınsı C:~~d~ apf·ik t 
tat değilseler bile yarrn birer emrivaki ola- O halde Lehlstanın birçok tan ve harabı- ruzunun Ren ile Mozel arasına inhlsar et- heyi yararak Almanya lçerlerine girebilmek B. E. n~~ıi:r· 

Bir hafta sonra Mersinin birçok portakal •Son Posta• nın tefrikası: 3 8 konakta yalnızca oturup bu yerlerde geçen 
bahçelerini, atflçlı tö§elerini, deniz kena - ._,,_~LAUIN mes'ud zamanlarını düşünüyor. 
rındak! yerlerini tendi evimin lçl gibi öğ - D~b__..-......, Bi,. şey daha nazarı dlkkatlml celbetU: 
renmtştim. Hele bahçenin tenha saatlerin - Nahide hanım eltlsile kızından, yani Cahid 
de denize kadar indiğim zaman çıplak a - beyln anneslle ablasından nadiren bahset • 
ya.klarımı dizlerime kadar suya sokuyor, sa- E G) ..... .Aıı.. ~ ( tlti halde her fırsatta Cahid Oğuzun cld .. 
atlerce böyle kalıyordum. Bir taraftan 4.e - u- I"<# ~ l<I dlyetlr.f, terbiyesini, yüksek tahslllnl, velha· 
nlz rüzgArları, bir taraftan kızgın güneş sıl maddi ve manevi mezlyetlerlnl büyük bir 
çıplak kollarımı, bacaklarımı, boyırnmu ya- harareUe methü sena ediyor. 
kıycr, yüzüme esmer blr ten veriyordu. İş - Bir gün ona sordum: 
tlham o kadar artmı.ştı ki günde dört defa kar"' 0 kadar candan muamele ediyor kl o- rımda sand lJ l u d d bl yüzlü oldukları halde o dalma surat asıyor '" a ar a, saa erce eniz kenarın- - Fahriye hanımla kızı buraya hl" gel .. 
yemek yemekle lktlfa edemiyor, ara a r nu adeta kendime yakın bir insan gfbl sev- da, taşlarla, sularla, kumlarla altus-t olu _ "' 
mutfağa uğrayarak, çlfUikte yaptığım gibi Ke~kl bu sözleri söylemeseydim; hanıme- mel'!e baaladım. vordum. mezler mi? 
d l bd 1 al l d fendinin biraz şaşırır gibi olduğunu ve yü - ., ..... Pek adi Fahri h i i o a an yem ş ıp Y yor um. Va.simden ona gelen mektublard" beni Fakat, o-ıo;leyine kadar bu - n ren... ye anım zm rde 

f k dedim d kl ldl Nahid h zündO? bir endişe bulutu dolaştığını gördüm .... " serbest hayatı bulunan h i ı i ö ğ ıttı~ı Mut n e a ıına ge . e a- fazla serbest bırakmaması ve müm'run ol - .. .. te ' emş res n g rme e g r. zaman 
• dl ı ihti a bir ş sı va · s zidil - Sen ona bakma '-ızım ·. acaylb bir ka- surdı..k n sonra, yemekten sonra bir saat evveli' buraya gellp bl k - k 1 Evi nıme.en n n Y r a cı r · u .. du~u kadar benim serkeşllğlmle rnücadeln r aç gun 8 ır. n 

bacı ... Bu kadın her nedense bana düşman ... dındır. Elli seneden fazla bir zamandanberl 6 kadar odamda lst.lrahat ediyor ve saat dört- yukarı katı tamnm!le onlara alddlr ve her 
özl 1 bl r etmeğe gayret etmesi yazılı olduğ J halde ten itibaren N':ıhide hanımın yanında, sa- d~ li d al 

Evet, yüzü kat kat kırışık, g er sincab bu ailenin içinde yaşadığı için raz şıma - baz:m bir arzuma mümanaat ediyor gibi ta- nda oturuyorma. zaman oşe ay ı durur çünkü bazan ge4 

gözleri gibi keskin olan bu emektar hizmet- mış ve herkesle yüz göz olmuştur. Çok defa vır takınsa benim derhal koşup boynunn lecekll'rJnl haber blle vermeden çıkıverir • 
çi bana düşman. Bunu Mersine geldikten ben de onun bu gibi hallerini görüyorum _da O bana orgu ormeslnl, nakış işlemesini oğ- ler. Fakat onlar İstanbulda modern bir ha-

.. sarı!dığımı ve ihtiyar yanaklarını §apur şu- ttl K dl k 1 ir birkaç gün sonra anladım. Evdeki genç bes- ehemmiyet vermiyorum; çünkü bir şey soy- re · en me ışık b ceke~le ketende:" yat yaşamağa alıştıkları için, gelseler bll• 
hldd pur öptüğümü görlince gözleri ya.şanyor bi ak ID'edlm B da u leme ,.e ihtiyar bahçıvan bana ne kadar gü- lesem aksllenlr, hırçınlaşır. Yalnız Ca en r Y a 9' • azan hanımefendiye buradıı on beş yirmi gün kadar kalırlar UA 

d h gen-:: beni sexbest bırakıyor. kita'- k ..... d kl b ... ler yfız gösteriyorlarsa Suzidil bacı o kadar kortar. Elinde doğduğu halde, dünya a er- ·~ 0 uyorum . ..,.. e es ir kutübhane pek sıkılırlar. Onlar lçln gezip, eğlenmek, 
surAfü. Yüzüme bakarken kaşlarını çatı - kesten çok onu sevdltf halde, her nedense Blr sabah erkenden denize glttiğtml gö - var, burada birçok tarihler, seyahat ve ma- davetlere balolara gitmek büyük blr ihtl • 
yor, dudaklarının arasından bir şeyler mı - ondan çekinir. rUnce bir parça sıkıldı. cerl\ romanları var tJ çok zetJ ve uyanık o- ' 
rıldanıyor. HattA. blr defa mutrata girdiğim Nahide hanımın bu sözleri bent pek tat - - Kızım, pet çıplak.sın ve pek yalnl1.Bln ... lan Nahide hanım bunları dinlemekten bü- yaçt.r. Fakat oahld burasını pek sever, yor

4 

1 l 
~ - " b ktı ki - - Cahlde ben ne cevab veririm. yük bir zevk d gunluğunu dinlendirmek istediği vakit bu .. 

ç n yuzume oyle sert sert a odum mln etmedlti halde onu giloendlrmemek l - uyuyor. k Eskid b"t·· k t -'\ Diyecek oldu. raya açar. . en u un yaz tatilini gellr 
op u. çln hiç ses çıkarmadım fakat o r. .. nden son- Şunu da söyllye:')1m ki Nahide hanımın da burnda geçirir, Istanbula döneceği zaman 
Blr gün dayanamadım, Nahide hanımla ra da mutrata ayak basmadım. Hattli hah- - Siz hiç üzülmeyiniz efendim; ben ne hayatı acı bir roman: Genç yaşında sevdiği cidden pek mahzun olurdu. 

Yalnız bulundutumuz bir sırada kendisine çeye? çıktığım zaman mutfak penceresinin ö- yaptığımı, nereye gittiğimi blllyorum ve e - adamla evlendikten sonra daha kırkına var- c hld be 1 b 
bu şüphemi söyledlın: nünden geçmemde ve Muharrem ağanın minim ki Cahid bey de benim sıhhatçe ne ~ad.~n dul kabnış ... Zavallı kadın bütün dW:' Birı:ç ngü: ~~~~1;1n~:nc 1~ıı:n~~~~Y; 

- Suzidll bacı her nedense benden hoş - sık sık bana ~lRt çiçekleri, ondan gizle - tadar iyileştiğimi görürse size hiç blr fikA- omrunü onun hatırasına vakfetmiş, her 'fır- fevkalMe alışmıştım. Bu geniş ev, bu bil _ 
lanınadı ; ne zaman karfı karşıya gels6k ytl- mele çal1.1ıyordum. yett~ bulunmıyacattır. satta .. ondan bahsediyor, onunla geçmiş mes yük bahçe, önündeki bu sonsuz denizle bu· 
ıtime hain hain ba.kıyor, bir söz söylesem Na.bide hanıma gelince, onun için sadece Cevablle onu susturdum. ud gunlerl yadedlyor. HattA bu evden ay _ rasının cidden müstesna bir guzelllğl var • 
.,lesi cevab veriyor. Öteki hizmetçiler güler ,efkat. ve iyilik tımsalld1r demek tAfi. Bana Kolsuz basma entarlmle, oıı>lak aJUla - rılmamasına ıebeb de gene e>. .. JCoelrocaman dı. CArflasl TU) 
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"(Memleket llaberleri) 
«Son Posta,, nın tefrikası: 19 

IİI CASUS KADWNIN 
HA TWRAlARI /~ 

YEni UE ESKi CARKIRI ~::~~a p~;~:ı~r~8 YaDn: Martha Richar6 Çeviren: Hatice Hatib 

Modern binalarla dolan yeni şehir Çankırıya güzel 
ve muntazam bir manzara verdi 

rağbet buluyor Filim şirketinin atelyesinde 
Qanla:rı \(Husu • 

li) - Şehir imar ba
kınundan gün geç -
tikçe ilerlemiş bu • 
O.unmakta<hr. Gerek 
ıimaa- planından ön 
ce ve gerek sonra ye 
ni, yeni binalarla ay 
ni zamanda tevessü 
etmiş ve etmekte 
dir. 

Kandıra (Hususi) - Kandıra kazası • Buraya gelen kadınlar, başka memleket - H!ç bir fırsatı elden kaçırmamak tıkrlnde 
nın gıda maddeleri a:asınd~. medhe şa - Ierclc olduğu gibi, kendilerini satarak para olan Margot hemen atıldı: 
yan o~anların~an yogurt, sut, . ~mu~, kazanan kadınlar değildi. Bunların içinde - Mademki Marthe kendisine o kadar 
tereyagı .. peynıır, kaşar peynırı dvar ır. Burjunzlnin her sınıfına mensub kadınlar benziyor ... Onun dublürü oluversin. 
Bu yıl bılhassa davar hayvanatın a ar • vardı. Bakkal ve kasab karıları, sonra dok- Hans geniş bir nefes alarak: 
tan bir fazlalık göze çarpmaktadır. tor, mühendis, mimar karıları vardı. Bun - - Oh ... dedi. Ben böyle bir tekllfde bu -

Kandıra peynirleri yalnız vilayet da - ıarın hepsi buraya, para kazanmak ümidlle lunmağa cesaret edemiyordum. Eğer madam 
bilinde değil, ibüıtün Türkiyede ist~tlfık geliyorlardı. kabul etse bana büyük bir iyilik yapDl.lf o -
edilmekte ve şöhrete sahih bulunma a • Ekseri geceler, arkadaşım Margrlt ve sev- lurdu. Yalnız sesler birbirine benzemiyor •.• 
dır. Kaza mer'alarının rnünbit ve mah - gllisi otto ile beraber çıkıyordum. Otto bi - Fakat bunu da duble ettirlrdlm. 
suldaır oluşu davar ve diğer hayvanata zi aıtlstlerin devam ettiği e~lence yerlerine 

teşk ·ı kt d' K ı; Bize iskemle vermişti. Oturmamızı rica e-
müsaid zemin ı etme c ır. asa • götürüyor, ve orada muhakkak birkaç ar - diyordu. 
bamızın (beyaz peynir ve kaşar) ihracat kadaşına tesadu·· r ediyordu. Bu adamların Bu itibarla Çan f ı d B · - Bekleyiniz, dedi. Size o filmden bazı .. mikdarı hayli az a ır. eyaz peynır sev henal sefahat ve çıl"ınlıkla Adeta h~ta kim-

kırı ceskh ve cyenia . t · · d 'k d' mahsus ..,., ., parçalar göstereyim. Sonra da yeni yıldızı 
ıya ı, yaz mevsımın e en ıne selerdi. İçlerinde uyuşturucu zehir müpte - blm~ tecrübe ederiz. 

Çank.ıüt oılar$ iki 4- 1 tenekelere istif edilmek suretile muha JAJarı pek ""ktu. Bunların yaşa'""ı öyle aca-
.aöriuı•i...+e göze ,.,rp k 1 u '$W "-s Bütün bu sözleri, ağzımı bile açmadan, 
maktadıT. . mütebessimane dinlemiştim. ıe. '""l• ~.,.. & faza edilir ve kışın da satışa çı arı ır. yip bir şeydi ki insan kendini deliler içinde 

Kandıranın :pazarı Cuma günlen ya • zannediyordu. 
Eski Çankı ı ka .. ı · k b Fakat o yanımızdan ayrılaca~ zaman ko-r ; pılmaktadır. Pazar gun en asa amızın Ben bu gezmeler esnasında mühim blr şey 

:r... t kler' d ı...ı- • l" k lundnn tutarak: ~ e e ın e ve ~ ticari vaziyeti çok işlektir. Köy u en - keşfetmiş gibi idim. 
yığın halinde, do .. Hil r. dd disine tefrik ed'ilen bir günde bütün is - Otto en fazla., eski ve yeni Eldorado'ya - Beni dinleyiniz, dedim. Beyhude yoru -
ltaanb~ dar sokalk· . . .Ç~nk~. :mıet. ca _ esi . . . tihsal maddelerini satışa arzeder. Bil - gitmesini seviyordu. Orada yalnız erkeklere luyorsunuz ... Hiç bir vechlle film J&Pmat 
lardar ibarettir. Her Anadolu şehn gıbı. olduruyor. ve bır koy çeşnısı verıyor. bassa köylümüre servet elemin eden gıda tesadüf edilirdi. ve oradaki artistlerin hepsi istemiyorum. 

Yeni Çankın: eski Çankınnı~ ete~e- . J:lu yeru .ıru;uıa~ _9~ır~ mahallele - maddeleri arasında yumurta gelir. Yu • kadın kıyafetinde erkeklerden teşekkül et- Ma.rgot beni bu kararımdan vazgeçlrmete 
:rinde ve karşılarında, ~ern tipde yuz- ~n-~ çır~ gorun~erınd.e~. maada murtanın sonbahar, kış mevsimlerinde misti. Bu erkekler 0 kadar büyük bir meha- uğraşıyordu. Fakat ona hiddetle bakan göz-
1<'-c"' evlerden müteşekkil olar.ak kurul. 1~i .buyü.k. derdi ~a v.ardır ki, bunun ihracat mikdarı .artar, 125.000 adedi bu- retle kadın kılığına girmişlerdi ki bllmlyen !erimin karşısında susınağa mecbur taımıt-
rnaktadır. bırı kanalıuısyon, dığerı yollarıdır. !ur insanlar için aldanmamak tmUnsızdıl tı. 

İ . .. Burada yüzlerce ev kuyu heliları ile • . . . 
mar planından once kurulmasına baş "da.re dilin ktedir Bunların temizlen _ Ka-zamızın yoğurt istihsalatı cıvarın • Bu şeyler benim pek tuhafıma gitmiş, ot- Nlcolas Jorman, benimle tekrar tal11lq -

lanan bu yeni Çankırıda gelişi .güzel bir ~esi healind: taattÜnleri bu yeni mahal- da rnüsteh~ik. ~üy_ük şehirler mevcud to'nun bu muhitten hazzetmeslnl acayip tı. Hem de dört günde üç defa. ht ıtı de
tarzd~ evler yapılmış v7 sı~aı~.~~· lelere yara.şmıyacak 'bir vaziyet hasıl et. bulunmadıgı ıçın ıhra~t yapılamamak - bulmuştum, Bunu Margot'ya da söyledim. fasında bana projelerinden hiç bahsetmedi, 
Ga~ı muntazam ve zev~sız hır goru~u~ nıektedir. Sıhhat bakımından ne derece tadıır... - Dikkat etmiyor musun? dedim. Otto 1933 senesi KAnunusanlslnde idik. Wtlerln 
t:~~· O v~kit bel~yen~.n kon.tro~z ~ fenalığı da aşikardır. bilhassa böyle tuhaf muhitlerden hoşlanı - başvekil olmasından bir ay evveldi. Rayşt.ag 
lugu bu guzel evıe;ı-ın böyle. . ilen gerı Gazi caddesi, Abdülhalik-bey mahal • iz mit Bahçecik nahiyesi yorl yangınının Almanyada bir bomba gibi pat-
tkurulnuısına sebebıyet ve~ır. . lesi, Yeııiınahalle kanalizasyona şiddet _ ..., Margot ltlraz ediyordu: lıyaca~ı zamanda idi. 

Fakat son~~dan ~~ye bu ı.nş~at le ihtiyaç hissetmektedir. Buıralara ka _ muhtarhgl - Yok canım ... Ben eminim ki... Schleicher kabinesi H1tlercllerin tehdidi 
karışık~ığuıı onlemek ıçın der!1al b~ ı - nalizasyon yapmak 0 kadar da mühim İzmit (Husu .. Gülmekten kendimi menedememiştlm: altmda idi. Her taraftan bir entrika hazır-
mar planı ?'aptırmıştır •. Bu planla bırkaç olmıyan bir iştir. Ev saMbleri masrafa si) _ Vilayet da~ - Canım tel!iş etme ... Ben lif olsun diye !anıyordu. Biz hergün, biraz daha tanıan 
senedcnben ~areket edılmekte, caddeler iştirak edeceklerini söyleme~ oldukla- bir ııeydir söyledim. Mdlselerf münak~a edip duruyorduk. 
açılmakta, bınalar kurulmaktadır. rına göre derhal bu işe başlamak lazım. hilindek!. köyler. Fakat birkaç zaman sonra bana inanma- Blr sabah beni, Jorman Tirgarten'de blr 

Bu suretle tatbrkatı şehir üze.rinde gö- dır de muhtarlar, kö. dığı şeyi, Margot, ---.sevglllsfnin bürosuna gez!ntl yapmak için gelip aldı. ve blltiln 
rüle~ bu .imar pl~nı ıbirçok cephelerden Yollan ise bilhassa Abdülhalikbey ma yün ve köylünün birdenbire ve tesadüfen girerek- kendi gö- mütecessis kulaklardan uzak bulunduğumuz 
tenkıd edılınektedır. hallesi kışın çamur içindedir. Yol ola • yükselmesine faz.. ~;~1;:e~~~~;~ı~u defa inanmak meobu~ - bir zamanda, bana fevkaIA.de garib gelen 

Bu gü.zel ibinalar yanında, dör.t eğri rak adamakıllı bir tesviye bile görme - la gayret göster ~ Bu ~eyleri, Berllnde nasıl bir muhitte ge- bir tekllfde bulundu: 
büğrü kavak ağacile kerpiçten ve top • miştir. Parke yapmağa şüphesiz ki be - mcktedirler. çirmiş olduğumuzu göstermek için anlatıyo- - Marthe, Berlln civarında küçllk bir kl-
r~~tan sıvalı bir ahır, kümes. arı kovan. lediyenin bütçesi müsaid olmasa bile runı. liseye gidip günah çıkartmayı kabul eder 
1 - 1 ~- hn · b' 1 Bunlar arasın • isi ıgı, saman ı·l\ yapı ası yenı ına arı taşla kaldırım döşemesi çok yerinde bir otto bizi, u. F. A. film şirketinin, muaz _ m n? 
ibiçiınsi'7.lilclerile, çirki.nüklerile boğup iş olacaktır. da Bahçecik nahi. zam atelyelerlnl gezmeğe davet etmişti. - Ne? Aklını mı kaçırdın sen? 

Ballkesl.rde hava tehlı"kesı"nden ycsinin muhtarı o gün stüdyoda büyük bir hareket yoktu. Ben en akla gelmedik bir teklif bekleye -Çankırı inhisarlar idaresinde 
11 da vardır. Otto mağrurane, bize bu mükemmel stüd - blli..:'dlm fakat bunu asla! Beynelmllel ma -

Ç8Şİd bulunmuyor korunma komiSJOnU Çalışkan muh • yola•ı gösteriyordu. ceraperestten izahat istedim. Bana bu tza -
tar nahiye müdürile elele verere'll Bah- o gün, Otto bize, Avusturyalı blr vazıı hatı vermeden evvel kimseye bu sırrı alSyle-

Çankırı (Hususi) - İnhisarlar idaresi Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde te- . . . 1 k t d sahne olan Hans x ... i takdim ettl. Bu, si- mlyeceğl~e .~eI!lln ettirdi, ve tec~llmü 
mamulatından olan içkilerin. sigaraların şek.kül eden hava tehlikelerine karşı pa- çecığin ~~:_ç~ ışın a_: ~- yah gözlükleri altından bana küstah gözler- de epey uzdu. Işte hAdlselerin esam: 
çe.'?fdlerii bu:lunma.mak'ta<':ır. EkseriyHle sif korunma komisyonu hin kadar vatan- d "k" ıe bakan şişman ve iri blr adamdı. Schleicher kabinesinde, lkl adam mtıca -
de sık sık tükenmekte ve yeniden gel • daş için kurs açmıştır. Çorlu Cezaevin en 1 1 Uzun milddet bana bu tarzda baktıktan delo halinde idl. Bunlardan biri Wnc.I bll -
mesi aylan bulmaktadır. Veyahud sipariş Şehrin pasif lwrunma teşekküllerinde hkQ k t sonra yanıma yaklaşarak sordu: ronun şefi olan Albay Von Bredow idi, dlfe-
edilmesi uzun sünnektedir. vazife alan itfaiye, gaz arayıcı, sıhhiye ma m 8Ç l - Siz matmazel Olga Zchekona'nın bir ri de Von S ... idi. Düşmanını elde etmek 1· 

Son zamanlarda cHanıımel:h sigaraları emniyet ve tamir.atcılar hergü.n grup, Çorlu (Hususi) _Kazamız cezaevin. akrabası mısınız? Şu Viyanalı yıldızın... çin Von Bredow genç bir rahibe mlracaa\ 
la1Jasi.le rağbet görmektedir. Bir müddet grup gazlardan korunma evine gelerek . . • _ Hayır mösyö. ettt. 
bunların piyasada mevcudu kalmamıştı. vazifelerini öğrenmektedirler. d~~ ıkı mahkuın .. kaç~ış~ır. Bunlardan - Ne tuhaf! Ona o kadar benziyorsunuz constantlnopp isminde olan bu rahlb ma-
Birkaç hafta sonra gelii. Ş!mdi gene bu Bal k . h d bın katle teşebbus dıgen de hırsızlık ki hayr~t edilecek şey ... İki haftadır kendisi dam von s ... 'in rahibi ldl. 
sigaralar piyasada kalmamıştır. İzmir si.. 1 asır şe ir sta mm suçlarından mahkı1m edilmişlerdi. hasta yatıyor ... Çevirdiği mm ortada kaldı... (Arkan ftl') 
garası şimdiye kadar Çankırıya gelmii I Mahkumlar,. cezaevinin tavanını del. 

deg!ldir. ı:akı ~eşidleri de böyledir. p5An arı mek suretile firar etmişlerdir. Resmi Oairelerı·n Nazarı Dı.kkaıı·na 
. ~re? ~~rgahı~8: bul'll11an. .Cankın Balıkesir. (Hususi) - Atatürk par • Kaçakların yakalanması için sıkı ~.-. ! 

gıb! bı~ rılayette ınhısarm çeşıt•d~lı malla: kında yaptırılacak olan yeni Şehir sta - tedbirler .alınmıştır. Türk Maarif Cemiyeti Resmi fiA-
nnın ~ unmaması veya g~ ırı memesı dının plan ve projeleri Beden Terbiyesi llll 
Q<>k garıb olduğu kada:r da bır noksanlık Genel Direkitörlüğünce tasdik edilerek d b" . d işleri Bur·· osundan 
sayılır. gönderilmiştir. Erzincan a ır memur evın e 

Orgeneral KAzım Orbay 
Erzincan da 

Stadın tesviyei tür.abiyesi işine birkaç ölU bulundu 
gün içinde başlanacaktır. Halkevi tara - KAğ"ıd ve tabı malzemesinin darhğı dolıyısile 15 EylOlden ıttbaren 

ilAnlı i azetelerdtm beher Uan için ancak ikişer tane verileceği gazete tda
rehanelerinden bildirilmiş olmakla al!kadnrlnra arzolunur. 

fından şehrin muhtelif semtlerine konan Erzincan, (Hususi) - Taşcı mahalle -
hopr.rlörler ihtiyaoa kafi görülrnediğin - sinde bir evde yalnız başına oturmakta 

En~~(H~)-B~~d~~~~n~~a~~~daha ~a~n-o~~~t~~cy~~nm~~re~~ ~---•••••••••••••••••••••••••••
~riAv~~b~~n Or~nerdKi - ~~~&wre~~~~ha~h~~~~~~an ~ikadındab~~e~n~--------------------------------
zun Orbay şehrimize avdet etmiştir. Ge- lörleri dokuzu hulmlLŞ olacaktIT. olu. ~~arak.b1;1lU~~ştur.. .. - -v- Maarı·f Vekı·ııı·g"' ı·nden 
ınerali istasyonda Vali ve Komutanlarla - Ölum ihadısesı şuphelt goruld.ugunden 
halk karşıl.aJmiıaraır. Bilecik avcılarinm faaliyeti keyfiyet müddeiumumiliğe aksetmiştir. 

Bilecik, (Hususi) - Şehrimiz avcıları K ki I" H lk · · f I" I" Boyabadda hayvan hırsızlerı 'Sak~rya .. v: h~v~l.isin~e çok _bol o.lan ır are. • a .evmın .aa _ıye 1 
B b d (H t) K b ~ı 1 kek.lık surulerı ıçm bır av tertıb etmış - Kırklarelı (Hususı) _ Y~nı bınasına 

oya: a usus - azamıza a5 ı ler Gülpazarı ve Karaağaç köyü mınta. K kl "l' H· Ik l 
köylerde hayvan hırsızlığı yapan on dört 1 kaİann.da avlanarak bir hayli keklik ~vuşmuş olan . ır ar1.: ı a evı şu.ur. u 

Orta okul rneırunlarından 19 yaşını geçmemiş olanlar ar8ölt'da yapılacak bir 
müsabaka sınavı neticesinde Ankara, İzmir, İstanbul bölge san·at okulllarınm 
elektrikçilik şubesinin dördüncü sınıflarına parasız yatılı talebe ahnacaktır. 

İsteklil€rin 18/Eyll'ıl/939 Pazartesi günü akşamına kadar İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir bölge san'at okulları dırektörlüıklerine müra~aatlan. 

kişi yakalanmıştır. vurmuşlardır. bır metodla faalıy~t .. sahası~a. geçmıştır. 
Ba~an~Wunbu~nt~ktlalıt~~ - ------~-~--~----~------~~-~----~ 

( 4434) (7250) 

(Bafra Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliyeti) 

1 

lamış, !her kolun programlarını hazırlı • 
yara'k çalışmalarına önayak olmuştur. 

Gösteri kolunun makyaj takımı ta • 
marn}anmış, müzik kolunun ıslahı işi de 
muvaffakiyetlc sona ermiştir. 

Bandonun noksan ihtiyaçları da İstan
buldan ~mm edilmiş bulunmaktadır. 

Bu arada bir de 'küçük orkestra grupu 
teşkil edilmiştir. 

Gösteri •kolıu iik temsillerini köylerde 
verecektir 

Bu itiıbarla seyyar sahne tertibatı vii. 
cudc getirilmektedir. 

Erzincanda şiddetli dolu 

1 Devlet demiryolhtrı ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen btdelı 83.000 lira olan 100166 kil.O vagon ve estekat ;npatma 

mahsus demir 26/10/19:.ıg Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usvlile An • 

karada İdare binasında sa~ın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısteye~1lcrın (5500) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları vt• teklif.lerıni ayni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reislıği.. 

ne vermeleri Iaztmdır. 

Şartnamele!." 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelermde satılmaktadır. 

(7098) 

Şeker nakliyatı için D. D/143 numarah yeni bir tarife ihdas edilmiştir. Bu 
tarüe 15/9/1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edıl.mesi. c4470> c7230> 

1 

Erzincan, (Hususi) - Bırkaç gün önce • D k } v d 
sehrimizin cenubundaki Fırat havalisine H ukuk Fakttltesı e .an ıgın an: 
ve civar köyle.re dolu vurmuştu. Yağan b 1 kf 

ı _ Kayıd ve kabul muamelelerine Eylül 15 den itibaren aş ıı.naca .ır. 
'iolu cesamet itibarile yumurta büyük - 2 _ İkmal ve mazeret lm~lh:ınlarınm yazılı kısımları 25 ve 26 Eylft! Pazartesi ve saıı 

Bafra (Hususi) _ Bafra Çocuk J<:Sir - l mayesi altnıdadırlar ve kendilerınc en :lğündedir. günleri yapılacaktır. c7306• 

g~eKurumu~~d~~~nb~~~nhıLp~manada~&at~~&ilm~~dı~ Buifutt~e~f~au~r~ren~Y · ~---------------·----------------
metleri yapmakta ve muhite çok !aydalı 1 B.u ihusustaki çalışm·ı ve gayretlcrile ler, Me_met, Alıbey . J:>klauk~:ısıLle.d-:ı;nhas, Üniversite Rektörlüğünden 

.. d T k T t' Handesı, Cırzım, Dacırı oy erı ır. 
ol.Inaktadır. Son günlerdi? Kurum tara • teır..:ıyuz e en ° at unçşanı Yt!. ım yav- ı Dolu bu köylerdeki kavun ve karpuz AskerUk dersleri i mtihanları 21 Ey1Lı.lde başlıyacak ve 15 Ilkteşrindc bitecek. 
fmdan 150 çocuk giydirilmiştir. Yetim rular kadar halktmz da sevmekte ve tak. ımahwlünü mahvetm~tir. Bu arada seb. tir. Alakadarların Üniversite talım taburu komutanlığına müracaatları. (1231) 
yavrular her vakit K urumun şuurlu hı • , dir etmektcdır. 1 zelel' de zarar görmtiitüır. 
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15 Eylü1 SON POSTA Sayfa ·ı 

>Çocuklar, ihf yr· .. 3r v _.Hastalıktan] yeni kalkanlar için gıda: 

KA ZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi barsak rahatsızhl<larını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozul-
maz ve kurtlanmaz. KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KANZUK MERCiMEK 

UNU - KANZUK BEZELYA UNU - KANZUK .RMIK UNU - KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve · Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Deposu: /NG/L/Z - HAAZUK Eczane.Jti, B0yoğlu - lstanbul 
latan bul perakende satış yeri: Bahçe kapı Zaman ıtriyat deposu 

lzmir Acantası: Türk ECZA DEPOSU 

ORI ~,,,.,,,,, ••. "SJn Posta,, nın H;kayesi "•11111-1111~ 

1 Oldnroıen pul meraklısı i 
Safiye yolsuzluğu muhakemesine 

dün devam edildi 

Dün g .. ceki maçı 
Gal -t:saray kazandı ffilllll-111111-llllt.. Çeviren : Nimet Mustafa ... 111-11111 

- Babam pul meraklısı idi, çok nadide 1 - Evet, yalnız bana ölürken söyle • 
G turnuvasının dördüncü pulları vardı. Bütün servet:nı pullara I mişti. 

mRÇıec~af::~~yla, Beyoğluspor arasın- ver?i~ için parasız kaumştık. Çok ~ç - Her şeyi olduğu gibi mi? 
d ld Hakim bir şekilde geçınıyordı.ı'k. Babam pullarını satmıya - Pulu satmamamı soylemişti. 
~ 

1 
dy~apı ı. un altıncı dakikasın- kıy~mamıştı .. Bakımsızlıktan öF.im dere- - Sen ya1an söylüyorsun. 

Mevkufen muhakeme edilen Denizbank eski U u"ft 
Müdürü Yusuf Ziya, Müdür Muavini Tahir Kevkeb, 

mühendis Neşet Kasımgil İkişer bin lira nakdi 
kefaletle tahliye edildiler 

da şifx ıg~lü o~~n Galatasaray, gene Ce- cesıne .. ge1diği zaman beni ~anına. ç~~r .- . ~ı~anlın.ın ~~ kıpkı~ızı kesilnıiş.
il g ta ·ı! fı . dakikada bir gol ya- dı. Ölurse pullarını satacagımı bıldığını, ti. Elını cebıne gotürecek gıbi bir hare.. 

m vka51d 51 
• 

2 0ncıalib bitirdi fakat pullan arasından bir tekini hiç sat. ket yaptı. Tabancayı biraz daha yakla,. 
para evreyı - g . • mamamı tembih etti tırdun 

İkinci devrenin beşincı dakikasında 1 B ıa - :1'.: • • • ı· k. 
1 

Be oğl 14 üncü dakika. . un n ı;oyuyen delıkanlı cebınden - n ar etme .• Şimdi her şeyi anla • 
go yapan Y . )r tı.Neticede ma bır ~~.a saınh bir pul çıkarıp masa - m.ış gibıyim. Sen Amerikaya gittin. 
~l ~n~l~ıdan hır .go .Jott.P etile bitti ç rmn ~1.enne ıbıraktı. Pulu tanıdım. Yal _ - Evet gittim. Faka~ bu sizi alakadar 

Ja a a.sarayın ga ıy • nız bırkaç kataloğda tahmini yapılmış etmez .ki! 
Galatasaray Beşiktaşla karşılatıyor resimlerini ~rdüğüm ve dünyada b"r tek - Ne kadar zaman evvel gitt~ın. de 

Satıye yolsuzluğu dava.ı;ına, ta~illni bit!- mevkuf bulunduğum günlerde bil.zat Malik old'uğunu bıldiğim ouldu. Pul hakkında söyler misin? 
ren Ağırceza mahkemesinde ve büyıık bir Kevkebin ağzından işittim. Ben bu makbuzu Galatasaravla. Beşiktaf takımları ye- ~at~!oğlaırda verilmiş olan izahata göre - Dört sene evvel! 
kalabalık huzurunda, dün devam edllmlştir. imza ettikten sonra Jerant şirketi müdürü ni mevsime hazırlanmak rna.ksadile bu ol~~·. Rengine baskısına dikkat ettim. - Yalan söylüyorsun, üç sene evv J. 
Duruşmaya sorguların devamı ile başlana- Buger Malik Kevkebe bir zart gonlfernı!ş. ba h"fta liir maç yapacaklardır. Bu maçın Hakıkı ıidi. • Sahte olamazdı. Delikanlı de. _ Bunlar sıze aid ~yler de"'il, hc>m 

ralı:, llkönce suçlulardan sabık Denlzbank u- zarfın içinde 5000 Ura •le bır de pW11Jla var- gRJib:ne bir kupa verilecek, maç Şeref v tt ben b b " 
mumı kAtıbi Sadun Galib ~avcı tstlcvab e- mış, bu pusula (beyefendiye) diyt' baş]ıyor stadında yapılacaktır. am el ı: a amdan kalan pullarımı sattığım 
dilmt.,tir. 8adun Galib ifadesinde, mevzuu- ve 750 llr:wnın kendi ihtiyacım sarfolun- . .- şte babamın satma, dediği pul bu ~an yalnız Amerikaya değil, fakat bü. 
bahs hldise ile kendisinin alikrun olmadığı- dutu ve 500 lirasının dn Papaeyana verildi- Milli küme maçlannın hasılatı ıdı. Ve ben bu pulu bugüne kadar sat - tun Avrupayı gezdim. 
nı soylemlş ve yeniden tanzim edilen rapor "i yazılıyormuş. İşte mühim teslrlf'r alt.ında mamıştım. Fakat şimdi babamın vasiyeti - Avrupayı gezmiş olabilirsin, fakat 

ı; Uzun müddettenberi tevzi edilemiyen hil~f t:mak k Arn 'k · · meseleaine temasla, bunun .raporun tekem- iınıaladığım bu makbuz muhteviyabnın hl- a ına sa arannı verdim. erı aya gıtmenın sebeb. başka idi. 
mülüne lüzum görülerek, bu mabadla ya- t:lyesl buduro demiştir. milli küme maçları hasılatının klüblere Pul rnasanun üzerinde duruyordu. Bu Edit Conson ismini hatırladın mı? 
pıldığmı, soy~lştlr. Bu sırada Refi Bayann awkatı Hinıid verilmesi için umum müdürlükten emir pul benim koleksiyonumda eksik olan Delikanlı y~den !ıı•!adı. Namluyu 

Sadun Galibi taktben vazlfeJerini ihmal- Şevket söı alarak: gelmi~. Kllüblere müıtesav:iyen 434,5 bir puldu. Bu pul için ben bü ün serveti. delikanlının şa.kağına dayamıştım. 
den suçlu Denlzbank idare mecllsi azalan c- Benim mntumde oluı bir adıı.m bu lira verilecektir • mi verebilirdim. Fakat onun kıymetine - Katil, kımıldama! 
Ziya Taner, Cemal Şahlngtray ve Sedad la- lfl yapmalı: zarureUndedlr, diyerek bu yan- Pazar gUnU yapı'acak nisbetle servetim o kadar azdı ki! Gözlerimi delikanlıdan ayırmadan te. 
ticvab edilml§lerdir. Her üçll de Ulı: rspoıu Iış hareketıertni maddi ye mane.t bazı te- - Pula ne istiyorsunuz? lefonu açtım. En yakın polis merkezini 
tetkik ettilı:ten ve müdüru umuminin ver- alrlere attedlyor, 7okaa :nilYe.tlı:lllm kendisi- atletizm müsabakaları Delfkanlmın söyliyeceği söze bakıvor. bulmuştum. 
~~i ~:!:!:~n==e~e~~~:~ı:fn:~•= ~~hta=: :;;e çe~~~:·u~~/\LSU.'111 açıkça dum. Kim bilir belki hakiki fiatını bilmi- Biraz sonra evime gelen polislere iza-
lerdlr. Avukat Atıf bu .mail fll cevabla karşıla- Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi At- ymdu. Verece~im birkaç yüz 1ira ile pu1u hat verdim: 
Muteakıben rels suçlulardan Malik Kev- mı§tır: leti7.m Ajanlığından: Om.ı-ncu Baılkan elde edebiUrdim. Delikanlı beni baştan <Amerikada öldürülen Edil ConsonUll 

kebln .-orgunna baflanmıttır. Suçlu bu aor- •- mc;blr tebdJde marus katmadım. Bt'n- oyunlarına iştirakleri muhtemel görünen aşa~ süzdükten sonrsı: katilini size teslim ediyo~um. Bu del kan. 
guya verdiği cevabda: den rica ettiler. Ban manel'I tesirler mühim atletlerimize son bir deneme milsabaka.. - Siz pulun kıymetini bilirsiniz. Gerçi lı, kadını masamın üze:ınd" gördüg-.inüz 

_ sattye hfldlseslnln c·rvelıyat\le m~gul maddi teairlerden çolı: daha mfi~dlr > de- sı olacak olan crekor denemeleri> 17 Ey- ben pul meraklısı de~i'im amma, baba • pulu elde etmıek i~in öldürdü. Pul me • 
olmadıtını. fenğ muameleslne esas olıın ba- mlştır. d k l\ıl Pazar günü saat 16 da Fenerl>ahçe mın biriıktirdiği pulla•·ı satarken .kıymcıt- raklısı babasının pullarını satmıştı. Dün
zı beyannameleri tanzım sırasında Uamcll s:!!udl=~U:.ır edn!~i!!-~m:ı:~r:k ~~ stadında yapılacaktır. Bu müsabakalara l~i üzeri!lde epey fi~i~ edindim. Bu pul yadaki en kıymetli pulu Ed"t Consonda 
Emin ve İsmail İsa ile ~mnslarda bulundu- ş:y tir ki· ı- Cuma ak~amma kadar 'kaydolan her a. b!f tanedır. Ve onun ıçın çok lnvmetlidir. bulunduğunu babasından duymuş, yahud 
ğunu beyan ederek aleyhinçlekl 1.snadları m ş_ Bu. hldbelerln cereyanından kısa bir n!atör atlet iştirak edebileceklerdir. Mü- Siz . t~ de~rini verirseniz pulu alnbi - da babasının mektublarını okurken ö~ • 
reddet.mt.,tlr. m~ddet sonra yaııhanem" l~i müfettiş gel- sab2ka programı herveçhi Atidir: lıtrsınız. Eğ~r vemıiv~e-k olursanız, im. ren:nıiş~i. Pul satışı kendıs·nc epey para 

Bundan sonra Mllll Rea.siirans Jirketl avu- dl. Bunlar bana Mınln malrbmru ımzn etmiş Saat 16.00 200 m. gülle atma. yüksek kAnı yok . . nıhavet bu pula sahib olmak ... I!ci.ır.mış olan delıkanlı, Amerikay:ı gitti. 
katı Atıf ÖdUUin istlcvabına geçllml§tir. olmana ratmen 8250 lira komla}'on nlm:ı.dı- atlama - Delıkanlı, babanızın ismini sövler Edıt Consonu buldu. Her halde ken -
Maznun hakkındaki komisyon alma iddia- ~n meydana c;ıkmııtır. Bize işin ?ınklkatınl Sı:ıat 16,10 5000 metre misiniz? d ini pul meraklısı olarak tamttı, pulu 
sını şlddeUe reddederek: söyle dedller. Müfettlş!er gıttıtten aonra Mo · Saat 16,35 200 mania, Yunan diski Söy!ed;~ isim yabancı gelmedı. Biz RÖrmek istediğini söyledi. Edit Conson 

• - 28 11 938 güniı avukatı bulunduğum Uk Kevkeb gelerek bana 7000 llra par~ ge- s~mt 16,45 800 metre, uzun atlama pul merakhJ ı:ın birbirim;zi pC'ok vakın _ hiç bir şeyden şüpht?lenmcden pulu gös-
Mllli Reasürans Şirketinin Müdürü Refi Ba- tirdi. (Ne olur ıre olmaz belki müfetılşlcnrıı1sda: S"at 17 00 Dıs' ~- atma u-ç adun atla - da. n tanınz. İhtiyarı hahrlamıstım. Ha - terdi. Ondan sonrası gazetelerde uzun u-
yar beni odasına çağ'ırdı, Malik Kevkeb de ti tı rlar Hu para ya .. .. , ·~ ' lr kat h 
orada bulunuyordu ve bana imza etmekll- na sure sar sora . !k d sin) ma • en avatının son seneler"ni çok se. zadıy.a yazıldı ve cinayeti müteakib ka -

kalsın. kendilerin! bu suıetle na e er Saat 17.10 400 metre f 1·nal fil ve çok perisan bir haldE- "ecfrmı·~tı·. çan latiJ bu,.,;ne kadar bulunamamı tı. 
ğim için bir makbuz uzattı. Arab harflt'rlle dl k 7 b! lira 1 verdi "" ,.. .. 
mti.svedde halinde bulunan b!l makbuzda yere in tYAt f ·t,.vkifhrınefl" gecen Saat 17,25 400 mania final. Biltün sefaletine ral!ın en kendic;inden pul Katil, katil, işte katilin cürüm delili olan 

Makamı r yase ı ın - ~ satın almak i ' t ~ b""t•· ·· -1 n· · •Elektrik şirketinin mn!ı olan Sacpaznnnda- hAd!seye a!d ifadesine kar,ı ne diyeceğini ı 7.40 bavrak yarışı. Ç'ln v~o 1 ım u un mura - pu •• ıkkat edın pul çok kıymetlıdir. Bir 
k1 Satiyc binasının Denizhank-ı satışı h!z- Mnllk Kevkebden sormus, o aa: .............................................................. c~atl~rı ~ red cevaob.ıJr- . ~arc:ılamısotı. Fnkat yeri örselenmesin! 
metlerinde mesbnk mesaime mukabil vı-k!i- «- Evet .söyledltıert doftrudur vı: 6250 lira A /mangada <ı•mdı o~lunun J?etırd• rtı pula sah1b oldu. Polisler kat 1i götiirüyorlardı. B o -
let ücreti olarak Jernnt şir1'ctlnocn tediyesi meselesi t~vklfhanede ıınltı\tığı tarzda cere- li'unu hır. chıvmamıcnım. nunla alakadar değ'ild!m. Kıymetli · ulu 
meşrut. olan 6250 lirayı aldığ1m9 yazılı idi. yan etmlştirı> demiştir. G l - Delıkanh, d-edinı. seninle acık konu. düşünü) ordum. Edit Con onun va ori, 

Haddi zatında benim bu tarzda bir eme- Vakit bir hayli flerledl~lnden duruşmayn rev er c::ılım: bu oııl:u St1tın plrncıv• rok isterim. bu pulu kim bilir han~t zengin pul k ek. 
ğlm yoktu ve olamazdı. Bıı mııkbuzu ne gibi nihayet verilmiştir. °f"lkat Vf>ff>CE'k param vok. Pullanm m:.is- sivoncusuna satacaıklardı. 
mUlAhazalnrla bana imza ettiriyorlardı. o Bundan sonra mevkuf sıı~lulnrın avukat- Başladı t~a. bütün SE'r"Vetim bu pulu almama ·-········ .. ·-···-·············---.. ·-······ ··-
uunankl vaziyet ve mcv~llm beni böyle bir lan müvekkillerinin tahllyelerlni taleb e.~ k5fi gplmez. ~ '*----"""" 
tereddud ve düşünceye sevkedemezdl. Bu mişlt'rdlr. 20 daklknl11t !:>lr mftz!lkereyi. mu- - P ;l(j övlpvı;e! 1' "I 
itibarla makbuzu lmzsl<ıdım. Stmradan öğ- teakıb mahkeme 2000 şer bin Ura nakd.ı ke- Londra 14 (Husu.!İ) - Brü'kselden bil- Drı;kanh e>lhıi n?attı Palu m eı·r doktorun gUnlu I 
~ndlm ki bu işde kurbanlık kO)'Un glb! ben- faleUe Yusuf Ziya Önlş, rah!r Kevkeb ve Ne- dirild ğine göre geçen hafta, Garbi Al - Ü"lorinnPn ? Tıvorrhı r: .:~. k asam~n \ 
deniz seçilmişim. Bunun boyle olduğunu şet Knsımgtlin tahliyelerine karar vermiştir. manya endüstriel mmtakasında iki mü- '-; .. n 11 lr 1 k • • rO ırf>C'"t kze11P1n notlarından • • •> r. e :ı;ıW"nc•ıc:una s aca tı. Ve 

A k b. . ·ı· h ı· oı·vanı Muhasebatın hirn J,trev vak'ası cereyan etmıştır. htıtı h;,. d"'ha o pulu V'Ör(:'mivcc(.'ktim. Ba 

S eri lr lngl iZ eye 1 Alman gizli polisi, grevci ameleden ~rdım· - l=::::::::===== =========I 
b·rçoğunu tevkif ve hapsetmiştir. - "R1rak o nulu orada' Orta Jlulak i/lihahı . L h. t .d. or kararla Grevler, Opel ve Frankfurt am Mayn T"l"liltanlı C?<:1rmıc:ıt1 . 1;'1ini çekti. Fakat e ıs ana gı 'Y rı da vukubuLmuştur. Bu harekette pro - ~rndini l'l'lbn~ tnmırlad1: Gerek çocuklarda ve gerek büyükler-
pa~ndanın büyük tesiri olduğu söylen. _ l'ITPvP <lın·&lovorum. de şiddetli bir nezleyi veyahud boğa?. a~-

Rama 14 (Hususi) _ Alman D. N. B A~~ara, H (Huswd) -. Dlunı Muba.ııeba- kt d" c k d + \.. naını ve llUhabını muteaklb birdenbire 
, t ,. aylık raporl ü ittih dil me e ır. " m~e:rrı {>n ıh<ıııraJTı: <"ıkardım. derecel hararet yuı.~efu ve kulakta7;!d -

a3·arısının istihbaratına göre, askeri üni. ın u,. arı zen.ne az e .. - 'JW • rl ı · '-· h ~ " 
ı . . b·tı · d ·· mekte olan kararların mer'ıye\ ve ıumulu- K ) z L d d vrwm "n aonN'n ,.,..rı •ıır 'lki'l{at olup detli bir ağn başlar. Bu h~aya uyut.mı-

forma taşıyan ngılız .za 1 er~n en :nu- nün tayinini Trabzon me!>'us:ı Sım Dey bır ra ogo on ra an olm-:ırı1;;1n1 Ö~t>hlll"rek mivıi ;m? yacak derecede ızt.ıra;:ı veren ve haddi 
:rekkeb bir heyet, Lehıstana gıtmek uze- ıakrlrle Meclisten ıstem~şt!r. Bu takririnl tekrar Parise döndü - v ... ,. ''aqrıria~ın? zatında da mühim alan bir orta kulalı: 
re Bükreşe gelmiştir. tetlFtk 'Ye müzakere eden TcşkUAtı Esasiye - 'T'l'll"' "'":>vlo:ı hPni tP>hcfüi Priip sahih iltihabının başlanlleldıc. Hastahk ilk za-

Bükreşteki Alman sefiri, bu keyfiyeti Encümen! şu kararı verml.şUr: Londra 14 (Hususi) - Geçen hafta n1duih...., ,..,,ı,ı TT111 al<ırakc:ın12~ manda ri.r'atıe hareke& edilip 1hUPn 
Rom hükUm r dinde testo t Buyük M1llet Meclisi namına rnürakabe Fransadan buraya gelmiş olan eski Ama - H:n"Jr nvlp hi,. o:~v "'ı n:ırn1< dP~iHm bale edlleblllrse çok iyL İzale edilemeyip 

anya e 1 nez pro e vazifeslle miıkellef bulunan Divanı Muha- vudluk Kralı Zogo bugün tekrar Pari • fnkat l)11l'!l nac;ıl sah;b old ı~unn ö~enP~ de cerahat toplarsa o zaman gışayl tabıı 
ıniştir. sebat kanunların ve tefslrler1n taıbUt tekU- d- -.,...,;r l"('l!im' ~uallerirne ceııab "er K delmek mecburiyeti h3sil olur. Tabll bu 

Bir Alman tayyaresi 
Danimarka üzerinde 

Kopenhag, 14ı (A.A.> - Dün sabat öre
•und civarında bir tayys.re gorülmüştür. Da
.nlma.rk.a. sahil muhafaza gemisi blr lhtu 
topu atmış, bunu müteakıb tnyyare Dani
nıarka havasından uzaltla9mışt?r. Tahkikat, 
bu tayyarenin bir Alman tayyaresi olduğu
nu tsbat eylemiştir. 

Holandahlar bir Alman 
tayyaresini müsadere ettiler 
La Hayl, 14 (A.A.) - Resmen blld!rlldl~i

!le göre, bir Alman d'eni11 tayyare.91, dün öğ
leden sonra Ameland adası c!vnnnd:ı. Holan
cta aulannda bulunurken Holanda tayy:ue
leri tarafından yakalanmış, tayyare rnti.ln
Gere olunmut ve mürettebatı tevkif tdllmif
llr. 

kdir i .. badl d b""ttir se onmu..,v .. • • •· aç va - bir üt_,.._ftft•• ~"1 dir y-• b b da !erinde ta ve ç" arm a ser -.. . Kral, bir müddet sonra tekrar Lond- c;ında~ın? m ~ - . '"nız unu ura 
Divanı Muhasebatın raporu. üzerine işbu .. ., a elmek niyeünde oldugun-u söyle • _ 0tTI7. ür! zikretmekllğlml?.e sebeb şudur: Kulalr 

tetkik tekilleri hakkınd:ı. Meclis umul"ll he- u•'! . g _ Y"ln; 'hAban .. 10 .. ~· . . \..... ağrısı ve ateş de(ıım ederse asla ihmal 
yetince verilml.ş olan olr karann hükmU mıştır. . . 0 U1.:\l 2'amı:ın vırmı uq etme~Udir. O zaman Utlhab arkadakı 
mevzuubahs me.sıeye malt!ur olmakla bera- vaşmdn ıd•n? çıkıntılı kemik amakın:ı d:ı. nüfuz eder. 
ber bu kararın ihtiva ettiği prensip DIYanı Bir Belçika meb'usu Fransız - Fvet. fnkat tabanC3vı bırakınız. Ve buyilk ameliyatlara. yol aç:U ve tehll-
Muhasebatça benzer ahvalde nazarı dikkate - Hıvır bırn;kmıvormn. Vo cımin ol ki kell bir hal alır. Kulak a~rı.sı yirmi dört 
aıınır. ordusuna gönUllll yazıldı kacm ak. b?ıtırnııılr .rbi h:r hırekct va _ saat devam ederse derhal bir kulak dot-
nıvanı Muhasebat ahval ve .şartların de- p:ıcak nlnrc:nıı trHIH re'ke<"eğ·m. toruna muayeneye gitmelidir. Nezle dev-

il1IDesi netJ~i olarak tatbikatta bu llren- Brütael, H (A.A.) - Cnarlerol IOl)'allst _ Bı>nden ne 1~;vnırsu"lnT. pulu mu' rl müddetince de kulakta b!r fhtUAt vu-
siplerde bir değişiklik yapılnıasını liızumıu meb'u.su Gailly, Fransız ordusuna gonlllhi - l-T:Jvır, simnilik nııl•ı j!;tr>mlvorum kua gelmesi için ağzı, boğazı ve burunu 
görürse vaziyeti ilk üç aylık rapora d~rc ile yazılmıştır. 47 yaşında bulunan Ga111y, Fran- C::nallt-'°1mP C't'Vab ve-r .• q,..,, virmi vı:ıc;m~ dezenfekte edecek iltıçlarla gargara ve 
Mecllae bildlrmelı: fartlle muameleyi yen! iç- sız ordu.suna gönüllü yazıhn !kinci Belç!Jı:.a gelincivç> bd'ar bu rıuı b'ilbanda d i?"ld" en~tllasyonlar ya.pmalıdlr. 
tihada göre yapabllir. Ancak bu yeni !çtih:ı- meb'mudur. Birkaç güll ~vvel gene Belçika n·l · e ı. Oevab tltlyen onyueWanmın -.. 

1 ' llü dl • 1 d Hubln de Franaız o d - n' mıvonl'm. ...--dm tatbiki mühlm b r ışe taa k e yorsa mebus arın an ..... r usuna . . . ahı JOU&malannı rica ederim Ab1 &ü 
vaziyeti derhal Meclise an:ederek muamele- gönüllü yazılmıştı. - Sımdı blle<'f>bin. R:ıb:ım tanıvo • P · -
Y1 alınacak yeni ıı:arara göre yapmak ıazım- nım. Bu m:ıl.a ":ıhib olurıclVa kadar. pu - d1rdıt 11tekler1 mutabeleslz blabWr. 
dır.. Erzincanda anneler balosu lun hasrPtjnf Cf'knıisti. BP'1imlc olan nıu. l.'-.... ~~~~~------' 

lYcıb"r"lf>rinde buna daır ba7.t bahjsler -·--····-· .............. _ ....... - ......... - • ._ 
Erzincan, (Huswıi) - Geçen hafta Or. geçtl~ni billvorom. Son Posta lflat-. 

general Kizım Orbayın eşinin teşebbüs - Bf>n bilmtvonım. 
Sındqınm yeni kaymakamı Şehab ve himayet>inde yoksul çocuklar menfaa- - Evet. f:'Vet. bu pula sahib delildi. Mefriya\ Müdüril: Seli• Ragıp E .... 

Tarım vazife&ial &elmiş ve ile bapam1~ tine Guipaşa Qkulu salonlaırmçla bir an- Sonra da hic kimse~ :ptrlu elde ettilini a&ırıın.. ........ s. ~ ~ 
tl!'. neler balosu tertib edilmiştir. anlatmamıştı. 111Ua&ra.ı1:.1aı10 .t. ftrnl UŞAJCl,JGllJ 

Sındırgı kaymakamhgı 
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HANS WAL TER FEUSTEL 
Firmasının: fstanbul, Galata Rıhhmı 45 No. daki 

NORDLOYD SEYAHAT ACENTASINDA 
~ 
~ 

BOtlln dünyada kua, deniz ve bava yolculuklarına aid biletler satılmakta 
c; ve doğru malOmat verilmektedir. 

Mektup adresi : fostıt kutusu 1436 Tel: 41178 

Bremen'de Norddeutscher LLOYD umumT acentall~ı 
Bundan batka : Türkiye Cümhuriyeti Devlet hava yollan, Ankara • Hamburg • Amerika 

Hamburg - Alman Luftbanaa A. Ş., Berlin • lrak devlet demir yollan, Bağdat • lık 
Tuna buharlı Gemiler iıletme Şirketi, Viyana acentalıklan. 

Cumartes nden maada hergnn 8 den 18 e ve Cumartesi gUnleri 17 ye kadar açıktır. 

Eski F eyıiati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
na sınırı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binhunda, kız ve erkek kısımlan ayn dairelerde • 

olmak tızere Lise ve Orta okul 

J ,, Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için herıtın ıaat ondan on yediye k•dar Çitte Saraylarda Okul DirektörlOtnne müracaat edebilirler. 

'-• latiyenlere mekteb tarifnam"•i g8nderlllr. Telefon: 36.210. ~---·· _____ ..,. 

Kız ve 
Erkek 

Beyoilu Tllnelbqı • Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise • Ticaret mektebi 

Alm- ·· . .'iretmek için ihzari sınıflar 

ve Ticaret 
Okulu 

Derslere 15 Eyıa, l n günü bJşla:ıacaktır. Kayt muamelesi 8 Eylt\lden 
itibaren tıerglln saut h ın 12 .kaıiar (Nlltus veya ikamet teskeresi, ma· 
halli hnkO 11et doktorluğunca tasdiıdl sıhhat raporu, Çiçek ve 'Tifo aşısı 
kAğıtlım, 6 fotoğraf ve mekteb tlisdlknamesi veya diplomasile) yapılır. 

Fazla maJOmat için 49486 ya telefon edilmesi. , İkmal imtihanlan 13 Eyluldedir. 

T. İŞ. BANKASI l 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira lYliikafat 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylfıl, 1 lkiciteşrin 

İKRAMİYELER-
1 Adet 2000 lir alık 
5 ,, 1000 ,, 
8 " 500 ,, 

16 " 250 ,, 
60 " 100 " 
95 " 50 " 

250 ,, 25 ,, -435 

2,000 L:ra 
5,000 " 
4,COO ,, 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 ,, 
6,250 " 

32,000 

T. lı Ban.kasına para yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

(BOSTANCIBAŞI HACI MUSTAFA) vakfı mütevelli kaymakamı Celfil Blrlclk vakfın 
939 bütçesini kanuni müddeti geçtiği halde tlmdlye kadar vermemiş ve kendi lkamet
gfth ve it adreslerinde bulunamamış oldutundan mumalleyh 15 gün zarfında idareye 
müracaatla bütoeyt vermedltn ve şimdiye tadar geclkt1nne81 kabule değer blr maze
retten ileri geldlQ'lnl tevsik etmediği takdirde hakkında 2762 sayılı kanunun 33 cü 
maddesi hükümlerine ~öre muamele tatbik olunacağı lllinen tebliğ olunur. (7297) 

Devlet Limanları işletme Umum 
Mildürlilğllnden: 

İdare ihtiyacı için açık eksiltme usulile elli ton zift ve on ton katranlı üstüpü 

satın aPınacaktır. Ziftin muhammen bedeli 2300 ve muvakkat teminatı 172,50 

lira ve katranlı üstüpiinüıı muhammen bedeli 3500 muvakkat teminatı 262.50 

liradır. 

İhaleleri ayrı ayn olar:ık 28/9/939 tarmine rasthyan Perşembe günü saat on 
beşte Galata rıhttmında Dt-vlet Limanları İflebne Umum Müdürlüğü bina • 
suıdaki Mübayaa Kom•syonunca yapılacaktır. 

Meiktir levazımın şartnameleri sözü geçen komisyonda hergiin görülebilir. 

İsteklilerin bildirılen vakı~~en evvel muvakkat teminatlarını yatırmaları şart. 

tır. c7138, 

Onlverslte Rektörlüğftnden: 
İnkılap tarihi ikmal imtihanı 21 Eylul Perşembe saat 8 de konferans salonun. 

da yapılacaktır. 
Askerlik ikmal imtihanları 21 EylCılden 15 Biri.nciteşrine kadar yapılacak -

tır. ( 7175 ) 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
Fatih kazası dahilinde Samatyada Keçlhatun ve Çakırağa mahallelerinin kadastro -

Iarına başlanacaktır. Bu mahalle dahilindeki millkler 1çln 111/9/ 939 tarihinden 1tlba _ 
ren bir ay zarfında bu mahıılleler dahilinde mülkleri olanların Sultanahmedde Tapu 
ve Kadastro dalre.<ılnin üst kat!nda İstanbul Kadastro Müdürlütündeki Posta Tapu 
memurluiıuna tapu seneUerl ve nüfus tezkerelerlle birlikte müracaatl11. beyannamele 
rinl alarak doldurmalan veya doldurtmaları ve bu müddetin hltamı:ıdl tahdldlerine 
başlanacağından mülk aahlblerıne tahdld aıraaında mallarının b&,fında bizzat bulun -
maları veya vekillerini bulundurmaları ve ak.il takdlrde V9Slkalar n tbllvulcufun ta1in 
n 1ru ve taadiklle tahdid ve tahririn yapllacalı llln olunur. ('lHO> 

Dtınya Muharrirlerinden Tercü· 
meler Serisi No. 37 

O. HENRY 

BOLİVAR İKi 

KİŞİYİ ÇEKEMEZ. 

Tllrk'çeye çeviren; 

Hasan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZİ KİT APEVI 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesiRaUa faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip· 
llklerı imalatı piyasaya arzedU· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi· ı Çeş~d Ankara 
· Çeşıt Adana 

SELANIK BANKASI 
Te1fJ tarJ.hl : 1888 

• 
tdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tirlıiyecleln Şabelerll 

ISTANBUL (Galata ve Yentcımi) 

MERSİN, ADANA Büron 

Y•nanistanclald Şııbelmı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

IC.iralık kasalar aervbl 

.............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Tek d.tun aanuım . ........................ . 

Birinci aahile 
llıi.nci aahile 
Vpncii aahile 
DirJüncii aalail• 
iç ••hileler 
S.,. a.hile 

400 lııuwt 
250 • 
200 • 
100 • 
60 
40 

• • 
Muayyen bir müdde' zarfına 

fazlaca miktarda illn yaptıracU. 
1ar aynca tenzil!th tarifemizdea 
lltifade edeceklerdir. Tam, 1anm 
" çeyrek sayfa il&nlar için a711 
bir tarife derpif edilmiftir. 
~Son Posta'nın ticari illnlanna 

aid ifler için fU adrese müracaa' 
edilmelidir: 

tl&acılık Kollekttl llrtr .. 
~ Bu 

.lalraft ...... 

s DEPOSU 
mtldttrl:yetinden: 

Bazı Ticarethanelerde ve Piya
sada Hasan Glüten mamulabnın 
ve Hasan Özlü unlarının diğer 
bir müesseseye sahldığını ve 
bu sebeble badema işbu müs
tahzarahn çıkmıyacağına dair ra
kiplerimiz tarafından kasdi olarak 
işae edilen tezviratın ve yalanların · 
asıl ve esası olmadığını, bütün Ha· 
san müstahzaratının cihanşümul 

olan şöhretile mütenasib bir suret
te gayet nefis olarak istihzar 
edilmesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebile fiatların
da bir zam veya değişikliğin ya
pılmadığını ve yapılmıyacağını 
Hasan Müstahzaratını seven ve 
meftun olan sevgili müşterilerine 
ilan olunur. 

Istanbul Defterdarlığında: 
Müsabaka ile Memur Alınacaktır. 

Münhal tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluklarına müsabaka ile memur alı. 
nacaktır. İmtihan H?/9/939 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 de 
~apıla<:a1ctllr. Bu memurluklara alınacakların orta mekteb mezunu olınalan 

lazımdır. 

İsteklilerin orta m~kteb iehadetname veya tasdiknamesini, hüviyet cüzda • 
nın, hüsnühal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 eb'adında dört kıt•a fototrıfla -
nnı bir dilekçeye bağlıyarak 16/9/939 gününe kadar d~fterdarlığa müracaat. 
lan. c7025, 

TUZLA içmeleri 
Treıalerinin Tapurları: 6,25 • 7,30 - g - 11 - 11,50 - 12,30 • 

13,15 • 15,45 • 19,10 dadır ~----.., 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri san'at lisesindek: gedikli usta 
hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara eöre talebe kaydı kabulüne 
b~lanm.ıştır. 

2 - Kayıd kabul şartları: 
a, Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b. Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
C• kendisi ve aile.si kusursuz bir ahllk ve seciye sahih~ olmak. 
d• terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
et H-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol· 

mak. 
f, Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösteren şehadetname veya tasdikname-

yi haiz bulunmak. 
,, Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkarılmış olmamak 
h, köy veya nahiyelı olmak ve n:ifus hüviyet cüzdanında doğduğu köy veya 

nahiye yaz.ılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmtyan ve orta okulu bu -
Iurunıyan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunların tahsil için tazı 
ve şehirlere geımiş olmak. 

3 - Bu şartlan haiz olanlar askerhk şubelerine müracaat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - Askerlik şubelerinr.e kaydi kabul için müracaat Eyhil sonuna kadar kabul 
edilir. c286ıt cl36~h 


