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Avrupa merkezlerinde dün ortaya atılan auah Moskova ile Berlln arasında 

Leh topraklarının taksim şekH hakkında bir anlafma mevoud 
d&Gll mi idi, yoksa mevoud anlafmıya riayet edilmiyor mu ? 

Alman ordusu i,ga·ı 
elliği iki ,ehri diin 
RuslOra geri verdi 

Londr,a diyor ki 
" Almanya ve Sovget 

Rusya arasında lehistanın 
taksimi işinde daha 

şimdiden ihtilaf çıkmıştır n 

Paris diyor ki 
"Alman ve Sovget orduları 
arasındaki temaı, arzu 
edilditi lcaclar dostane 

olmıgacaktır n 

Stokholm diyor ki 
"Rus müdaha/eşi Almon
yanın Ukrangçı ve Baltık 
memleket/eri hakkındaki 
emellerine sed çekmiıtir,, 

tngiltere ve Pransa Rusyayı protesto edecekler, 
Amerika da Lehistanın taksimini ta.n1m1ya.ca.k 
Londra 19 (Royter) - Lehistandan ve Lehistanla hemhu - çizilecektir. Çünkü, ancak bu iki c:Mvlet f8rld Avnıpada ni -

dud küçük devlet merkezlerinden alınan haberler ortaya §a- zamı tesis etmek hakkına maliktirler. 
yanı dikkat bir mP.sele atmaktadırlar. Yeni Leh devletinin hududları tayin edildiği sırada, milli-

Bu haberlere ı:öre, Leh topraklannın taksimi hwnunmda, yet esaslarından maada, memlıeketin tktısadt ihtiyaçlan da 
Sovyet Rusya ile Almanya arasında daha pmdiden ibtilAf gözönünde tutulacaktır. 
çıkmıştır. Gene Alınan rnembalarına göre, Sovyet ve Alman askeri 

Bu vaziyet karşısında, Leh topraklarının ne şekilde tak- mümessilleri Breslitovsk'ta toplanarak, tarafeyn ordusunun 
sim edileceğine dair Moskova ile Ber llnin evvelce k.at1 blr işgal edecekleri mmtak.alan kararlaştıracaltl:ardır. 

anlaşmaya varmamış oldukları tahmhı edilmektedir. lsveçlilere göre Almanya keşmekeş yolunda 
Evvelce yapılmış bir anlRfD1Rıun mevcudiyeti kabul edil-

diği takdirde ise, tarafeynin bu anlaşmaya riayete mUtema- Stokholm 19 (A.A.) - Polonyada Rus müdahale!i hakklll-
yil olmadıklan gilrülmcktedir. da tefsiratta bulunan İsveç gazeteleri, bunun, Ukranyanm 

Nitekim, Lwow'un (Lemberg) Alınan ordusu tarafından bir Alman müstemlekesi haline ge~ine ve keza Baltık 
mı, yoksa Sovyet ordusu tarafından mı ~al edileceği henüı memlebtlerlni zaptetmek hususunda.ki Alman rüyasının ta. 
kararlaştırılmamıştır. Bu hususta, askerl mümessillerin mü - hakkukuna rnfıni ohrul'k suretile "Hitler'in rn~hur cşark& doğ-

'' Almanya teslim 
olmıyacaktır ,, 

....................... Ku tuktan pa.r9alar ................. .. 
infial : İngilizler Alman milletini Tehdid:Harb üç sene sürecek-

.benden soğutmak istiyorlarsa ya bu 

milleti karaktersiz, yahud kendileri 

kadar aptal telakki ediyorlar. Bu 

propaganda komediyenleri evveli 

bize gelip propaganda dersi alsınlar-

1 hta r : Alınan ordusu sivillere 

karşı haııbetmiyor. Fakat İngiltere • 

nin ablukası devam ederse Alman -

1 
ya da kendi hattı hareketini ona gö
re değiştirecektir. 

'·"'······································ .. ···· 

miş ... Bu biraz da bize bağlıdır. Tes
lim kelimesi ne üçüncü senenin, ne 
de yedinci senenin sonunda söylen
miyecektir. 
Eğer İngilizler deniz üzerinde ken

dilerini rnağlub edilmez sanıyorlar -
sa bizim de mağhib edilmez vaziyet
te bulunduğumuz bir silflhı kullan -
ımamız zamanının pek yakında gele
bilmesi muhtemeldir. O zaman in • 
saniyet düşüncelerinin ortaya atıl • 
ımıyacağını ümid ederim. ............................................. 

za.kereye başlıyacakları bildirilmektedir. ru akın> ma nihayet verdiğini yazıyorlar. 

Alman ordusunun tahliye ettiği iki şehir Gazetel~r, Alınan - Rus menfaatlerinin taban t~bana. zıd Hi.tll.er şlırk oep7W.rinde yaralı nakleden bir treni Ziyareti esnasınd4 
- olduğu !kanaatini göstermekte ve bundan başka dört milyon Danzlg 19 (A.A.) - Zengin bir oekllde do- ı mlştlr. Bütün devırlemı en mana.sıs barbl 

Diğer taraf fan günlerce Bialistok'u işgal etmit olan f8l'kl Rusun Alınan yayı Polonyada mühim kıtaat muhafazasına natılmıO olan büyük Pazar meydanında, he - olan Cihan Harb1n.n kurbanıaırı aruında 
Prusya kıt'aları, bugün şehri Sovyetle.re teslim etmişlerdir. mecbur edeceğini kaydeylemektedirler. yecanlı bir halk kiltıesl öntlnde Führer bü- bu memleket ve Dil şehir de bulunmaktadır. 

Bundan başka dtiıı akşam Berestlitovsk'a girmif olan İsveç matbuatı, Alman - Rus anlaşmasının Almanya dahi. yük bir nutuk vermiştir. Hayat sahası 
Alman kuvvetleri de, bugün şehri tahliye etmlt ve Sovyet- linde bıraktığı fena intıbaı ayrıca kaydettikten sonra Alman- HJtıer söze şöyle ba.şlauwstır:. HJtJer tekrar ve sauıe11 muahedesinin a • 

. . . Bugün ilk defa olarak söz söylediğim bu 1 hl 
Jere vermişlerdir. yanın keşmeke§ yolu {lzerınde bulunduAu netıcesme varıyor- b .. ..n.. Ne ork hükO.metlni tcşltU d ey nde_ bulunmu, v :ı zorla kabul ettırlleıı 

Y L h h 1 yer, -~· vy e en bu sulhun hiç olr meseleyi halletmedltlnl. eni e istamn aritası çizil İJO! ar. • araziye ~ ;beyazıaı·t.ıtyerleşmesöi anından ya btlli.kla birçok yeni n.eseıe1er :varattı~ını ıe • 
Fransız a1ansma göre rım asır once Alma.n °10nızaı rıerı tarafın- barliz etıı~tir. 

Berlindeki resmi mahfeller, yeni bir Lehi.stanın kurulaca- _ dan alınm.Jitır. O zamandanberi bu toprak HJt.ıer 82 mil Al h t h 
1 k ta • yon manın aya sa asına 

ğını gizlememektedirler. Ayni mahfellere göre yeni Leh dev- Paris 19 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Alman oımu;ı~· ~ :::ı~n ,::a.k ~ır. :: - muhtaç olduğunu kaydetmiş ve verlfalllea 
letinin hududlan, harici hiçbir miidahaleye meydan veril • Alman ve Sovyet kıtaatı arasındaki temas, Almanyanın ar. plm~ buna an ° a ' rız. an ° ara n- sulbünü yapanların bur.u hiç nazarı 1tlbara 

ıacar.ız. 1 d kl .. ı ı l meksizin, münhasıran Sovyet Rusya ile Almanya ıtarabndan (Devamı 9 uncu sayfada) a ma 1 annı soy.em şt r. 
a:ıaı::=:ıı-=====-===-=-=:s=s-=cm::ıı==ı:=!==::::::aı----------=--------=-o::ı:::::=-==-ıı:s:ıı==s::::ıı:-===== Hitıer şunları llA.ve etmiştir: Bu 82 mllyon Alınan, deye bağıtmJ§tır, ya-

~merika ile Japonya 
arasında harb tehlikesi 
Japon gazeteleri, Avrupa harbi başlayahbari 
iki memleket münasabatındaki gerglnliöin 

de fevkalAde arttıöını bildiriyorlar 

Japonya Alman gemilerine silah vermiyecek 
Tokyo 19 (A.A.) - Bugünkü bütün tanımamakta ve Çindek.i hak ve menfa. 

Japon gazeteleri Japonya ile Ame.rika a- atlerıni 9 devlet muahadesi esası üze -
rasıııda-ki münasebetlerden bahsetmek - rinc müdafaa etmekte ısrar ediyor. A
tedir. merıka şımdiye .kadar Çindek.i menfa -

Resmi Japon mehafilinin rnütnleasına atlerinin zarar gördüğü iddiasile 600 
göre, bu münasebetler hiç de nikbinlık hlldiseyi protesto etmiştir. Avrupa har. 
'Verecek mahiyette değildir. binin başındanberi - ki İngiliz ve Fran

Matbuat Amerikanın Japonyaya kar- sız nüfuzu gerilemiş olduğundan - A -
• f1 aldığı vaziyetin hasn ane olduğunu merika gındeki faaliyetin~ bir kat daha 

Yazarak şu izahatı vermektedir: artırdı. yle ki Japonya ıle Amerika a-
Amerika Uza.kşar.k:taki yeni vaziyeti (l>Mum a hcü saybda) 

Hariciye Vekili 
Partide 

izahat verdi 
Türk - lngiliz - Fransız 
görüşmeleri ve Vekilin 

Moskova seyahati 
Ankara 19 (A.A.l - C. H. Partisi 

meclis gruP.u bugün -1Dı9 1939. öğle
den sonra .ııaa~ 15 de reis veklll Sey -
han meb'usu Hllnu Uranın riyasetin
de toplandı. 

İlk defa stiz alan Hariciye Vekili 
Şükrü Sarac'lğ!u. son haftanın siyast 
vaziyetini olldımıi~. bu mey:ında İn -
giltere ve Frıın.sa ile müzakere edil -

(Devamı 3 iinca sayfada\ 

Harbden sonra bu şehrin mukadderatı, şamak 1.stlyor ve ya.şıyacaklır. 
bütün Almanyanın mu!<a.dderatını ta§kll et- (Devamı 3 uncu sayfada) 

Cephelerde 
harJi ha~i~ledi 
Fransızlar dört denizaltının 
batırıldıoını söylttyorlar 

Varşova dün de bo. barchman edildi, Polonyalılar 
Almanlara karşı 3 yerde mukavemet ediyorlar 

Garb cephesinde Şark cephesinde 
Paris 19 (A.A.) - Büyük erkanıhar- Ber11n l!l <A.A.) - Alman ordu.su başku . 

biyenin tebliği: mandanlığının tebııgı: 
Evvelki gece Sar'ın garbinde düşma - Şark cephesinde: 

<D~ 8 inci sayfada> (l>Mamı a inci llllyf.,,; &~ 



2 Sayfa 

Hergün 

ihtikara karşı mücrıdele 

Yaı&n: Muhittin Blrpn 

S on haftalarcb İstanbulun meyva pi
yasasında yeni bir hAdlse goze rar

pıyor: Yaş sebze ve mcyva kooperatifleri blr
llğl, şehrin bazı semtlerinde birer satış şube
si vücude getJrmlf, bunlar vasıtaslle halk 
aat.lf yapıyor. Bu s:ıtış §Ubelerlnln bulun -
dukları sahada tlatlann ucuzlamış olduğu 
muhakkaktır; bunu herkes gozllt: görerek 
tesblt edebildiği gibi m l;''l halhl\n mutnd pi
yasa harekeUerinl t:!k!b edenler de daha iyi 
anlıyabllirler. Blrm: taratınd:ın tatbik E<di -
len perakende fiattarınm olçüsü de bu u -
cuzluğun mlyandır: Blrllğm ifadesine göre 
bu lllçü, mesell iizümde, ham mal!yet flatı
nın, yanı toptan f\atıa nakliye maliyetinin 
üzerine yüzde ot.us kadar bir zamla tesbit 
ediliyor ki bu, eğer tamamen böyle lse ~ok 

mutedil, hattfl Hiıumundan fazla mutedil bir 
flat olur. 

Fakat, mesele ournda değil, bu işin daha 
enteresan tanı.narı vardır: İstanbul plya -
aa.sına çıkan üzllml .. l"l.ı ambalftjında buyuk 
bir inkıldb var: Bu amballl.j artık kiıfe de -
A.Udlr. umumlyeUe Avrupalıların yaş mey -
valarda kullandılı:la•ı küçük kutu ambalüjı, 

birllltln bir teşebbüsü sayesinde, bizde de kul
lanılmıya ba.şlamıştı:. Bunun faydalnnnı 

saymak uzun aürcr; mW>tahsH, küfeye üzü
mü doldururken eline geçen salkımı. çüriığü, 
çarığı ve hamı lle, rastgele bu ambaH'ıja dol
dunı.maz. Çürük çarık üzüm gonderen mus
tahsll zahirde kArlı gıo: gorünürse de haki
kat~ zararlıdır: Küfenin içinden ne çıka -
cağını, ne kadar tıre veıec.e!ıinl hesab ede -
mlyen mütevusıt tacir, bu malı alırken Ilı -
tıyat lwısabl::ırını unutma:ı:. Zaten, müstahsil 
küfeyi doldururken insafsızlık göstermese 
bile altmış kiloluk sıttlet içinde oradan oraya 
nalı:ledllen bu Uzum, p0:::ıkende dlikk5.ncıla-
rına gellnclye ke.dat kcnd!Uğlnden bozulur. 
Şunu da unutmamak lt\zım gelir ki, en vic -
danlı mfuıtahsll blle bu kufe ambalajında, 
vicdanını susturmıya mecburdur: sade kı.i -
fede değil, her nevi büyı1k amb::ıH\.Jlarda, bir 
taraftan gorenek, diğer taraftan •kurunun 
ıanında yaş ta yanar, kaidesi onu, kalite 
lhtlmamını unutmıya sevkede-. Halbuki, kti
çilk ambalAJda buna lmk!ln yoktur; bu usul 
aay~inde rnüstahsU, müt.evassıt ve müs -
tehlik arasında aldatma ve aldanma lhtl -
mallert kendlllğinden bertıır.ıf olıır. 

Bu yeni ambalı\jm hr.1üc üzüm fl::ıllnrı ü
zerinde yaptığı temr~ de baim1ım: Küfe için
deki nznm iki veya Üt' kurus:ı satılırken yeni 
a~balflJ içindeki Uzilm yedi kuru"a satılıyor. 
Jnt tizllm. perakende mağazalarında on 
~ruşa aatılıraa satıcı içln kazanç emniyet 
ılltındadır. Belltl bu ı·ızde otuz nlsbeti az
lır, birlik belki bu U"UlU tadile mecbur ola
eaktır, fakat, şura.~1 muhakkaktu kl bu ye
ni ambal!j, hem mfuı•ahsU, hem müstehlik 
lehinde bir 1n'.lı:ı1Ab mnhlyetlni haiz bulu -
nuyor. 

* Daima ııöy~rlm ve her vesile He tekrar e -
derim ltl, e:ihtikflrt denilen şey, bir maldan 
fok para kazanmalı: tçln onu ucuz alı-;> pa -
llalı satmak umılftniln mahsuliı de~ildir. A
n.m atımda dhtUı:ftr" denilen ve hakikatte, 
kendi kendisine doğma bir <1pahaJıhkı. tan 
ibaret bulunan şey, yalr.ız teı.;kUatsız.lı~ın t>se
rldir. Mesel!, bizde umumiyetle zannedilir 
ki seyyar satıcılık, ucuzluk 5.m'lldlr. Hayır, 
~kllatsızlık, ~borukluk }X'rlşaruık, hiç 

bir lyl şeyin lmlll olama.,.. Meselft. eğer sebze 
ve meyvn kooperatıflerl meyva birliğinin mn
dahalesl olma&aydı. iizümtı kfife ambal~Jın
dan kurtarmanın çaresi bulunamazdı. Ec -
dad yadlg!n olan bn küfe, rastgele doldu -
rulmuş ilzllmle orad'l:ı oraya seyahat ve 
bağdan istanbula gefüıclye kadar üzüm, sar
•ılmak. hırpalanmak, trnvıısu: kalmak neti -
tesi olarak, lwmen şaraba lnkıl(ıb ettiği 

tnMde~e b11ftdan türH\ türlil plynsa fena -
lıkları doğmamak ltabtl de~lldl ve böyle bir 
teşkilAtın ml\dahales! olmadıkça küfeyi or -
tadım kaldırmanın çaresi bulunamazdı. Bir 
teşkllAt, ıııe. kend! ıshlt edıcl elin~ koyduğu 
zamanda böyle blr lnkıl!tı - evet, lnkıl!b -
kolayca taha~kuk ediverir. 

Fakat, bu bahiste ~'57.e rarpan şey bun -
dan ibaret delildir. Devlet tarafından sıkı 
bir kontrol altına alınmış, onun madc!t yar
dımı ne 1.şllyen bir kooperatif te~ekkülü mey
va haline glrlp, tt\ccar glbt. hb:::ımal gibi lş
Jemeete ba.şladığı zaman. Tlcaret Vekrıleti -
mnde, mallyemtzde, belediyemizde gert>k hal
de ve gerek peratP.nd~ piyasasında eeryan 
eden tşlerın btlttı., m~rıa ve mahiyetlerini 
derhal öğrenmiş bulunur. Çilnkil, kooperatıt 
ne İktışad Vekfllet1nln bir e.mernur11 u, ne bir 
tahakkuk şube&!, ne de bir belediye zabıta-
aıdır. O da bir tacirdir ve halfn içinde ve 
plyMada ne olup blttiğtn: her!('ün kend\ 
tt\ccar gllzile görür, her şeyin do~ru.cıunu bi
lir ve lflerin hakikatine vlkı! olur. Dünyada 
bundan daha mtıtemmel bl: kontrol twınv -
vur edUemez. Koo;ıeratlfler:n oynadıkları f'n 
büyük rol de budur. Btıhas.sıı, bugünkü gibi 
milstesna zamanlarda, bu kontrola ne kadar 
çok ihtiyaç vardır. E!ter 'I'ilrkiyede bir lstıh
lflk lı:ooperatlfl teşk!J~tı olsaydı dhtıUrla 
milcade~. diye bir takım kanunlııra. idare 
hareketlerine ve rabıta müdahalelerine hiç 
lilzum talmaz, biltQn mO.stehlikler, lı:endi 

teşkllMlan vasıta&lle bu kontrolü bizzat te -
mln ederler ve blltUn hareketi nizam "re in
tizam altına alırlardı. Heyhat ti, Türkiye, 
Avrupa dünyasının bu bakımdan en geri, 
en zavallı ve en acınacak bir memleketi ola
rak, dQnyanın bu yeni karg~ahlı: devrine, 
ltWadt mana.s1le, bır kere daha allAhsız gt-

SON POSTA EylUl 20 

Resimli Dlakale: Darbeyi yememege bak ... Sözün kısası 

Beşeriyetin ızizrabz 
istismar edilmeli mi? 

E. Ekrem Talu 

B ir aralık Kadirgadaki eski Tıbbl 
ye mektebine devam etmiştim. O 

rada Dellasuda Faik Paşa namında muh
terem bir hocamız vardı. Derdi ki: 

- Eczacılık 8.mıne hizmetlerindendir. 
Eczacı kazanç hususunda başka tacirler 
gibi hareket edemez. Ettiği ve fazla ka.. 
zanca kalkıştığı gün mesleğe hiyanet et
miş olur. 

Rahmetliden ders gören benim gibi, 
benim neslime mensub birçok kimseler 
halfi mevcuddur. Ve bunlar da onun bu 
sözlerini elbette işitmişler, hafu,aların
da saklıyorlardır. 

Ben ens·eme inen baltaya bakarım, sapını tutan el is
ter eldivenli, ister nasırlı olsun. 

S,.n darbeyi yC'memeğe bak, yedikten sonra sebebi ve 
vuranın şahsiyeti ölüye hayat vermez. 

Faik Paşanın Beyoğlunda kendi ccı.n.. 
nesi de vardı. Senelerce, dürüstlüğü ile 
şöhret bulan bu eczane onun ölümün • 
den sonra kapandı. Fakat açık bulundu. 
~u müddetçe de meslekdaşlarına ibret 
teşkil etti. 

Hakikaten, eczacılık başka ticarete 

Tiyatro mehtebi 
Talebelerinin dersleri 

~ ........................................... _. ___ ... ~ 
Hergun bir f ıkr ı ~ 

Sana da öğretirim 
Bir gün bir yeniçeri yolda bir hı • 

ristiyanı yakalamış: 

- Müslüman olacaksın, yoksa ka -
nşm.am! 

Demiş. 
Hıristiyan tirtir titriyerek sormuş: 
- Müslüman olayım amma, müs-

lüman olmam için ne yapmam lazım? 
Yeniçeri b'iraz düşünmil.§: 
- Haydi, dem~, şimdi işine git 

ben öğrenirim, sonra sana da öğret; • 
rim. 

: 1 

'-··--.. - ..... -. ... ------~ 

Arnooikada ii)'6tro san'atı öğreten 
müteaddid mektebler vardır. Bunlann 
çoğunda dersler açık havada verilir ve 
talebe kırlarda öpü.,me sahnelerini ta • ' 
lim ederler. Resimde de bu derslerden 
b ·rini. görüyorsunuz. 

rlyorl 

Sahıh Arnavudluk 
Kralı Lon(7rada 

Londra hayvanat 
Bahçesinin aslanları 

benzemez. Eczacı, beşeriyetin iztırabla • 
rmı dindirmek hususunda hekimin gay
retlcr!ni, himmetlerini tamamlar. Vazi .. 
fesinde, diğerlerinin vaziielerinde bu • 
lunmıvan bir kudsiyet vardır. Eczacı 
bir nevi filantrop'dur. Fakülteden d ip • 
loma aldığı günden itibaren hemcinsle • 
rinin sıhhat ve hayatı için çalışacağ'ını, 
kendi vicdanına karşı zımnen taahhüd 
eder. 

Bu taahhüde riayet eden çok muhtc • 
rem şahsiyetler tanıdım ve tanının. Bit
tabi kendi menfaatlerini gözetmişlerdir.. 
Lôkin, bununla beraber halkın kendi 
hizmetlerine arzı ihtiyac eylemesini bir 
zaruretin ve bir ıztırabın icabı olduğunu 
da takdir ederek insaf ve itidalden hiç.. 
bir zaman ayrılmamışlardır. Bunlardan 
sağ olanlan tebcil, Hamdi bey gibi, E -
tem Pertev gibi. aramızdan aynlmış bu· 
lunanlan da rahmetle yadederim. 

Fakat, görüyoruz ve işitiyoruz ki, 
Türk eczacılığının bu ezeli insaniyet ve 
fazilet düsturlarından aynlan veya ay. 
rı lmak temayülünü gösterenler varmış. 

Filhakika, dışarıdan kulağımıza akse
den sikayetler, bazı müstahzarat üzerin. 
de çirkin bir ihtikann başlamış oldu~u • 
nu gösteriyor. Baş ağrısına ve kırıklığa 
karsı kullanılan maruf bir Alman müs • 
tahzarının 30 dan 60 kuruşa fırladıi{ını 
ve bunun dahi herkese verilmediği bana 
b irkı:ı ç taraftan söylendi. 

Avni zamanda, hekimlerin hastalan • 
na tavsiye ettikleri gene herhangi blr 

Bir ihtiyat tedbiri ola.rak kapatılan y~bancı müstahzarın da üzerinde azılı 
Loı.dra hayvanat bahçesinin aslanları, muavven fiatından çok pahalıva satıldı
başka bir yere nakledilmişlerdir. As • (tı kuvvetle rivavet edilmektedir. 
'nnlar, yeni yerlerini yadırıgamı.şlar, ü - Bu iddialann kontrolü ve sebebivet 
"rlerine garib bir miskinlik çökmüştür. verenlerin cezaya çarptırılmaları hüku • 

Londra hayvanat bahçesinin en sevilen metimiı,e düşen bir vazifedir. Ancak bir 
qslanı, :resimde gördüğünüz gibi yattığı de vicdani ve insant bir vazife vardır kt 
~erden kıınıldaın~ta ve mütemadi. o da tılakadar ferdlere terettilb eder. 
ven esnemektedir. Beı:eriyetin ıztırablarını istismar et • 
· mek cinayetP C("lk vakın bir harekettir! 

E. Ekcem, ~af 11. Ömründe kadın görmiyen 

Bunun sebebi yaln.ı: c~halettır. Biz.im ara
mızda mllnteşlr terdi Te 1çtımat cehalet, ge
OlrdiğlmJz uzun sulh senelerini bu sa hada Jy1 
kullanmamıza mAn! olan cehaleti Eğer dün
yada harb uzar Te ırtıntın birinde Türkiyeyi 
de yatından aJl\kadar ederae bu teşkllı\taızlı
tın acısını çekeoeğlz. 

* 
Sabık Arnavudluk Kralı, Zogu'nun, 

nnsızın Londraya geldiğini ve bir müddet papas 
---....... -··--···------............... __ .... ___ _ 

Hukometimizin 
çiftçiye yardımı 

Yaş meyva ve sebze tooperatıtıerl blrll~l
nln meyva hallndıı ve İstanbul piyasasında 
yaptığı bu 1nlı:ılflb, ıu sıralarda bizim ellml
r.e verdlil misalle, çot hu.sus! bir ehemmıvet 
kazanır. Ayam ağzında dhUktlr. denilen· ve 
hakikatte avamın dl\ disiplinsizlik, clblrllğl 
ve iş blrllğl yapmama yo!Ue, bilhassa beııle -
meğe çalıştığı pahaltlılı:, yalnız perişanlığın 

o:.a~.a .~aldıktan sonra tekrar. Parise d~n Yunanistanda, Tsalyada Tolotes is -
du~n~, orada~ da sabı~ kralıçe ~;raldın minde bir keşiş son nefesine kadar yaşa. 
l~ ?ı rlıkte yemden İngıl:ereye don ece - 1 dığı Meteora manastınnda 82 yaşında 
ğını ajanslar ha~r v~rdı. Burada sabı~ 1 olarak ölmüştür. Son deminde bile . dua 
kralı, Londradakı -0telınden çıkarken go k'tabını göı:lü'ksiiz okuyabilen papaz 
rüyorsunuz. ömru" nde ne b·ır kadın, ne de bı'r kadın _ ..................................................... -.... . 

TAKViM resmi ıgörmemiştir. Tolotes 1857 sene -
sınde bir zelzele esnasında doğmuş. göz. 
!erini açar açmaz doğduğu ev çökmüş, 

Çukurova pamuklarını:ı 
mübayaasına başlandı 

mahsulU olan bir pahalılıktır. Bu pahalılıkta 
mOteva.&11tm roltl yftzde onsa, diğer Amfile-
rin rolfi muhakkak yftzde doksandır. 

Bugilnlerde devlet dhtlUraıı karşı ted -
birler almıya hazırlanıyor. Bu tedblrlPr, aırf 

Rumi gene 
1 6li 

EYLÜL 
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o dvarda sarp bir kayalıkta bulunan ve Adana 19 (A.A.) - Beynelmilel va • 
vardımn koşan Meteora papazlannın bi- ziyet dolayısilc Çukurova pamuk rekol. 
risi tarafından ma-nastıra glJtürnlmüş, testnin satışında çıftçınin karşılaştığı 
orada büyütülmüştü. güçlükleri göz önüne alan hük11metimiz. - çıftçi elindeki pamukların Ziraat Ban· 

idart ve inzibatı mahiyette kaldıkca bunla -
nn da pahalılığın ar~amnıı. yardım ede -
celtlerlnden hiç şıiphe etmlyellm. Bir taraf
tan istihsal hayatımız, öte taraftan da mUs
tehllltlerlmlz bugünkü perL,anlık içinde yaşa
dıkça, idare memu!·unun, m:ıhıtemenln ve 
zabıtanın yapacakları yardnnlar, ancak ha

Eylül 
7 1939 

Hııır 

ıaı> 
-==-=-====~==-=== ....... -ı..------= 

Sıllznakta do"an Fransız kası tarafında normal bir fiatla müba • 
5 5 yaasına karar vermiş ve mübayaa vazi. 

ÇARŞAMBA yavrusu yetini ıtesbit etmek üzere Ziraat Banka
sı Umum Müdür muavini Hulki Alısbah 

GÜNEŞ 
S. D. Şaban 

6 

M~AK 

S. D. 
G'eçen.lerdd düşman tayyareleri.ntfn Adanaya gelmiştir. 

yatı biraz daha pahalandınnıya vesJie ,J}Ur- ll 
.14 

lar. Bunun için, T\ırklyeyt yavaş yavaş bir 11---.l-~-..-7:'"""-:--;;;-:-~-'f.--::-":--11 
Ô"lc İl.indi Akpm Yata& harb Jktısadlyatına dotru götüren bugün- • 

lı:11 tartlar arasında bu bahse yarın tekrar S. D. S. D. S. D. D. 

6 4 

9 

geldiği haberi verilince, Paris sığınakla- Ziraat Bankası dünden itibaren müba
rından birine iltica eden Parisliler, ga- yaaya başlamış ve ilk hamlede 82.000 
rib bir manzara ile karşılaşınca heye • kilo pamuk mübayaa eylemiştir. muh -
canlanmışlar, sonra da bu hAdisenfn ar- fE'lif kalitelerden olmak üzere pamuklar 
zettiği sevinçli safhMile de neş'elenmiş, otuz bir ile otuz b~ kuruş arasında mü. 
kahkahalarla g(llmüşlerdir. bayaa edilmektedir. 

HAdise şudur: Alarm esnasında ha _ Çiftçimiz, hükumetimizin bu büyük avdet edeceğ1m. Z. 12 07 16 a.; 18 11 19 46 

_ fi / m_ E. 6 611 ı; 2' 12 ı ~ 
~uhi.tti.n UJk9~,., 

mile bir kadın, sancıları tutarak 11ğınak- yardımından dolayı minnettardır. 
ta bir kız doğurmuştur. 

1 STER I NAN, IS TER iNANMA! 
Fransız hilkumeti Faris halkını şehri boıaltmaya davet 

etti: 

Merkezden uzaklqan halka nüfua b8.§ına günde 7 frank 
verecektir. 

Faris şehrini ufak büyilk herhangi bir tehlikeye maruz 
sanmayınız, yüzlerce kilometre ötede bütün Fransız hudu-

rine ayni derece~e zarar verebileceklerine ıöre hava '.lruv -
vetinJ cephe dışında kullanmıyorlar. Fakat buna rağmen 

ne olur ne olmaz düşüncesilc gene ihtiyatlı bulunmalı. 
Yalnız Faris g:ızeteleri söylüyorlar: 
- Halk şehirden çıkmak istemiyor, yapılacak maddi yar. 

dıma ehemmlyt>t vermiyor. 
Niçin? 
Gene Paris gazeteleri söylüyorlar: 
- Çünkü fllln memleketle az çok al!kası olan btr aile 

Evet amma bir tayyare hücumuna kllllı da uyanık bu • falan memlekete yollanmak isteniliyor da ondan, diyarlar. 
lunmalı, bazı §ehfrlerde nürus kesafetini eksiltmeli. Mümkündür, fakat biz bazılannm 30 ane s(lrecek bir 

du, çelik bir çemberle sarılmıştır. Herhangi bir isttllya ma
ruz kalmasına ihtimal verilemez. 

Almanlarla Fransızlar ve İngilizler arasında zunnt bir harbden bahsetmelerine rağmen :rranmz ailesini Parı.ten 
anlaşma var gib~<fu, her fk1 tarafta da ayni derecede tah • uzaldqmamaya aevkeden sebebler arasında yalcın bir sulh 
ribkAr, ~ldürtıcll tayyare kuvveti bulundu.llma, yekdi.Ae - Omtd1ntn de rol oynadığına inanıyoruz, ey okuyucu sen: 

1 STER I NAN, i ST ER I NANMAI 

Belediyeler Bankası 
umumi heyeti toplandı 
Ankara 19 (A.A.) - Belediyeler Ban

kası senelik umumi heyet toplantısını 
bankanın umumt merkez binasında yap. 
mıştır. , 

Umwni heyet bankanın bu altıncı he
sab devresine aid idare meclisi ve mura
kıplar raporlariyle bUAnço ve kar ve za
rar hesablarını tetkik ve tasdik ile ida
re meclisini ibra etmiştir. 

Umumi heyet bankanın 1939 mali 
yılı için murakıblığa tü~ardan B. Ad
nan Talayı seçmiştir. 

Seliuik fuarı 
Atina 19 (A.A.) - Atina ajansı bil • 

diriyor: 
Beynelmilel Selanik fuarı resmen 24 

EylOJde açılacaktır. 
Yabancı pavyonlann hazırlıkları ~ 

martesi lilnüne kadar ikmal edilecektir. 
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Bitlerin dünkü nutku 

Rus-Japon 
ademi tecavüz 

paktı aktedilmiyor 
Tokyo 19 CA.A.) - Hark!ye nezareti na -

mına aös söylemeğe salA.bl1ettar olan bir zat. 
Japon - Rus mütarekesi hakkında beya -
natta. bulunarak bu mütarekeyi hiçbir ade~ 
mi tecavüs misakmın taldb etmiyeceğlnl be
yan etm1.ftir. 

lngiliz Başvekili Çember/ayn Alman Devlet 
İki memleket arasında aktedllm~ olan 

şimdiki 1tllrıtın Avrupanın vaziyetlle hiçbir 
alA.kası yoktur. Japonyanın Avrupa harbine 
müdahalede bulunmağa hiç te niyeti yoktur. 
Yegdne gayesi, oütüc vesaltlni, biltün ener
Jlslni Çin meselesinin ham için teksif etmek
tir. Bu maksadla Japonya, beynelmilel mu
nasebetJertne müteal!!k bütün meselelerln 
halll için bütün ecnebi devleUerle ıtilli.flar 
akdine lmadedlr. 

Reisine bugün mukabele edecek 
(Baştarafı 1 inci sayjada) 

Hltler, Versalllcs su!hiinü yapanların, ha
nt sahalarının t:ıri~l tekamülleri hakkında 
hiç malfunatıarı olmadığını, bunların her 
türlü atonomik nnlcıy~dan mahrum bulun
duklarını aöylemı~ ve ~unları da ild.ve et -
tn1ştir: 

Polonya 
Polonya devleti bir manhk.sızlığın mahsu

llldiir. O zaman Polo.1yaya ılhak ed!!en bü
tün -Ou mıntakalar tekiı.müllerinl yalnız ve 
Yalnız Alman cnerjtslı:c, Alman yaratıcılı -
tına borçludur, killti\rcl ehemm!yetıerınl, 
Yalnız Alman milletine borçludur. Bu Po -
lonya devleti, Alman kolonlzas;·onunun znrn
?lna olarak genlşlJmişt!r. Polonyalılar. b!z
lat kendilerinin tı?Jls etmedikleri bu kültürü 
idame edemezlerdı. Elli sene <!aha geçseydi, 
Alınanların barbıırııktan k u'.'l: i:kıarı bu 
topraklar gene b:ırbsrlığa avdet edeceklerdi. 

Avusturya gibi 

B'itler bundan so:-ıt".l Polonyanın. tıpkı es
ki Avusturya gibi birçok milletlerden mürek
keb bir memleket oldu~nu ve bir tazyik re
Hıntnin hüküm sürdiığli bu yerde Alman -
ların 20 senedir fena ınuıuneleye maruz 
kaldıklıınnı söylemiştir. 

Buna rıığmen, demiştir kl, her !şde olduğu 
11bi bunda da a.d!Ui.r.e bir tesviye sureti bul
!ruya çalıştım. Mare~al Pilsudskl He anlaş -
ı:nıya, iki memleke& arasında sulhcü bir an
laşmıya yol açabllecek bir itll~fa v:ırmıya 
ınuvııffak olm~tum Öyle bir itilflt ki, Ver
lallles muahedesinin yarattığı feyleri peşi -
nen tasvib etmiyor, blll\kls bu muahedeyi bir 
lara.fa bırakarak makul ve tahammülü k.a
bU bir komşulu~un esaslarını vazediyordu. 
P'a.kat Mareşal Pll•md.sk!nin ölümünden he -
ll:ıen sonra, Almanyaya karşı korkunç bir mü 
ta.dele başladı. 

iki vaıiy~t 
Hitler bilhassa iki vaziyetin tahammülfersa 

Oldu~unu tebarüz ettlrmiştlr: 
Almanyanın haricinde kalan Danz1g ve 

bir Koridorla Almanyadan ayrılmış bulu -
nan bir eyalet ..• 

ll'ührer bundan sonra Polonya ile yapılan 
InUzakerelerln blr tarihçeslnt yapmış, çok 
ınntevaz1 diye tavslf ettı~ı kendi tekliflerin
den bahaetmiş ve Polonyanın seferberlikle, 
tedhtşlle buna ~evab verdiğini, Beckin de 
~llne gelecek yerde Londraya gittiğini söy
lenıiş ve şunları Ulive etmiştir· 

Alman mllletinl:ı dalma, Polonya kadar 
aillUnç bir devletl;ı oyunca~ı olabileceği zan
lledlldl. 

Bitler bundan sonra, Church1llln, Edenin, 
l:>uffcooperln isimlerini zikrederek, İnglllz 
devlet adamlarına hUcnm etmi~ ve: 

Bunlar, dem!şth", harb~ teşvik ediyorlardı 

\'e onlar için Polonya sadece bir bahane ldi. 

" Lehliler Berline gelmediler ,, 
İngiliz garantisi ve harb tahrlkçllerinin 

kin mücadelesi ohrnsaydı, Ağustosun son 
rttnlerinde sulhçü bir tesviye sureti bulmak 
kabu olacağını tebarüz ettiren Hltler, fakat, 
dınılştlr, Lehliler Berllnc gelmediler ve .son 
tekllflerl kabul etmedllcr. 

B'itler sözünün bu noktasında ııdost İtal
hıı tarafından yapılan sulh teklifine işaret 
etmtş: 

• ln~Hzler aldandılar ,, 
Bunu ben de kabul ettim, fakat İngiltere 

l°'eddett! ve Alman mi1letlrıe, kııbuHi !mkAn
atı teklifleri havi iki saat. müddetli bır ülti
lna.tom göndermek cüretlnde bulundu .. de -
llliş ve şunları un.ve etmiştir: 

İnglllzler aldanchJ'lr Bugt1nkii Almanyaya 
1Utlınatmn göndetih'mez. Bunun üzerine. 
tahrik ve icbar edllım Polony:ı harbi intıhab 
etti, o harb ki, onu lstlyenler !çin en büyük 
lllartfet de~ll, en büyük sukutu hayali ola -
Caktır. 

Esirler ve vanaim 
Hit.ıer bundan s:mr::ı. Reich ordusunun Ye 

"1ınan askerinin büyük mezlyetJerini methil 
lena etmiştir. Hitler Polonyanın yok oldu -
lunu Alman kıtaa•ımrı Brest - Lemberg hat
b.nı tutmakta oldukıarını, Alman kollarının 
bu sabah Kutnoda 70 bin esir ııldıklarııu, 
~t _ Lemberg l>attınııı garbında bulunan 
?..eh ordusu bakaynsmın da birkaç gün içinde 
teslhn olacağını, .;cy.1 s!l5.hlarını bıraknca -
hn1 veynhud da mnh\·e~ileceğ!n! söylemiştir. 

Bitler şimdiye kadar 300 bin askerin, tah
ltUnen 2000 sübayln ve birçok generallerin e
&h- e"tllld!~inl do: :st:i;·Jcmı<ı, Leh nskerlnln kah
•aınanlı~ını kabul eierek, yüksek kuman -
Ganıı~ını tenkld etır.iş. sonra da uzun uza -
t1.ıpa, Pol<>.lyalılar tarafınd-ın yapılan gad
~a hareketlerden bahsetmiştir. 

Alman - R"s Pnleşması 
Hltler bundan sonra demiştir ki: 
l>olonyada vaziyet,', bu milletin mümes -

'lllerile belki de makullyet ve sükunet da! -
~de müzakereye glrışmiye imkl\n •ıere -
eek şekilde idare ettık. Bir taraftan da Rus-

ya Polonyadaki Beyaz Rusya ve Ukranya et
nik gruplarının menfaatlerini hlmaye için 
müdahale mecburiyetinde kaldı. Fransa ve 
İngiltere şimdi Alman - Rus anlaşmasını 
korkunç blr cinayet telAkki etmektedirler. 
Bir İngil!z bunun iki yüzlülük olduğunu aöy
lemiştlr. İngilizler bunu daha iyi ~llirler. 
Ben öyle zannediyorum ki, İngiltere, bolşe -
vlk Rwıya ile demokrat İngııtere arasında 
anlagma.nın lmkA.ruıızlığına mukabil nasyo -
nan - sosyalist Almanya ile bolşevik Rusya 
arMında bir anlaşma yapılma.sına muvnf -
faklyet elvermı., bulunması keyfiyetini lk.1 
yüzlülük tellkld etmektedir. 

Dört senelik harbin tecrübeleri 
Hltler şunları iUve etmiştir: 
Şimdi size bazı izahat veımeliyım: Rusya 

ne ise odur, Almanya da ne ise öylece kal
maktadır. Fakat Alman ve Rws hükwnet -
!erinin bildikleri bir şey var: Ne Almanya, 
ne de Rusyn l!'llrb nemokrasilerinln menfaati 
uğruna bir tek w.un feda etmiyeceklerdir. 
Devletler ve m.!ietler lçln dört senelik bir 
harbin tecrübelerı kfıfıdlr. Çok iyi b!liyoruz ki 
birbirimizi takiben garb demokrasilerinin 
idealleri için çarpı~mak şerefine mazhar ola
çıktık. Şimdi kendi menfaatlerimiz! bizzat 
ele almak niyetindeyiz ve iki en buyük mil
let aralarında anlaştıkları talcdirde bu men
faatleri en iyi bir şı:ıkilde ele alablleceğlmlzi 
anladık. 

Bu şu bakımdan da.ha ziyade kolay ola -
caktır: 

Alman siyasetinin hedefleri 

Çünkü Alman harkf siyasetinin hedefleri
nin hududsuz oldukları hakkındaki İngiliz 
iddiası bir yalan dar. ibarettir. İngUiz devlet 
adamlarının bu yıı.lanlarının aksini fiiliyat
la isbat edebild!ğlm:it"l dolayı çok memnu -
num. Almanyanın Ural'a kadar Avrupaya 
hAkim olmak nlyetınde olduğunu iddia edip 
duranlar, Alman siyasetinin hedeflerinin hu
dudunu nihayet Öltenmekle bahtiyar ola -
caklardır. Bu suretle bir harb sebebini onla
rın elinden aldıfınım zq,nned!yorum, çünkü 
onlar harbi hududsuz harb uvelerı besleyen 
şimdiki Alman rejimine karşı yaptıklarını 

söylüyorlar. 

Almanyanın gayeleri mah-lud 

İnglllz dünya imparatorluğuna meruıub e
fendller: Almanyanın gayeleri çok mahdud
dur. Biz Ruslarla bu ~ayeler hakkında ko -
nuştuk ve onlar, aJAkadar en yakın komşu
lardır. İngilizler bu yüzden Ruslarla bir !h
tllAfa g!reoeğimlzi düşünüyorlardı. Fakat biz 
bunu yapmıyacağız. Alman - Rus anlaşması, 
şimdiki Alman rejiminin diinyaya hllk!m ol
ma arzusu yı; .. ı;,., 1P"' ııv'"' •111ııvamıyan İn -
~iliz devlet adamlannnı bu ta.busunu ber -
taraf etmiştir. Alm::myanın Ukranyayı fet -
hetmek 18tedlğlnb doğru olmadığını öğre -
nince silktınet bulacaksınız. Bizim cok mah
dud menfaat.ıerimız var. Bununla beraber, bu 
menfaatleri, nereden gelirse gel.qin, her tür
lli tehlikeye karşı mUdafaayn karar verdik. 

Nihai hal tarzı ne olacak ? 
Geçen on sekiz eün, bizim kendimizi şu -

nun bunun eline bırakmalc niyetinde olma -
dığımızı bütün dünyaya anlatmıya kflfi gel
miştir. Bu geniş ara7ldekl nihai hal tarzı ne 
olacak? Bu her f1f!fden önce, burada müda
faa edilecek en mfihim menfaatlere sahlb 
bulunnn iki memleket.in bilec!'ği me.~elcdlr. 

Almanya mahdud. fakat sarsılmaz ve değı., 

mez talebler llerl sürmüştür. Ve bunları şu 
veya bu suretle tahakkuk ettirecektir. Al -
manya ve Rusya bıı tefes.qfih mı>rkezinln ye
rine, ve hak telAkkl edilebilecek blr vaziyet 
ikame edeceklerdir. 
Eğer garb, bu hl~ bir z:ımnn olmaz ,.e biz 

ise ve bllhMSa tngiıtere buna üç, dört ve 
hatta sekiz sene sd~·ecek bir harble muka -
vemete azmetmiş b11lunduğum1 s3ylerse, bu
na şu cevabı verece~lm · 

Kat'i h~du~lar 
Almanya kendi lnıparatorlu~unun garb ve 

cenubunda büyük fec'akArlıklar yaparak 
kat'i hududlar kabul etti. Almanya, bu fe
dakArlıklarla kat1 hlr sulhe varmak arzu -
sunda bulunuyordu. Eğer bazı harb istlyen
ler Avrupa sulhUnü muhakkak bozmak iste· 
meselerdl buna muvartak ta oluyorduk. İn • 
gııtereye veyahud Fr.ımMya karşı hart. için 
hiç bir gayem yoktµr. Alman mllletınln de 
bu hususta herhangi bir gayesi mevcud de
ğildir. 

İktidar mevkiine geldlğimdenberl, umu -
mi harbdekl eski muha11ımlarımız!;ı. yavaş ya 
vaş ltimadlı müna&ebet.er tesisine çalıştım. 

Almanya - İtalya 
Vaktlle Almanya lle İtalya arasında mev

cud bUtiln gerginlikler~ izaleye gayret ettim 
ve şurasını memnunıyetıe mU.,ahede ede -
rim ki Mussollni Ue şahsi münasebetler sa
yesinde bu mtlmktln olmuştur. 

Almanya - Fransa 
Fran.sa Ue de ayni ttY1 yapmaiı tecrübe et-

tlm. Sar. meselesinin tasfiyesinden sonra 
derhal, garbda her türlü hudud tadlllnden 
resmen vazgeçtim. Bütün propaganda .-;er -
vlsinl, bu fikrin uze ·!ne tevcih ettim ve Frıın 
sayı ku~kulnndıracak her şeyi ortadan kaldır 
dım. 

İngiltercre knr'lı yap~ı•hm teklifler ına -
lii.mdur. Ben, İng~ milleti ne samimi bir 
dostluk istiyordum. 

Polonya dirilmiyecek 
İngiltere bütün bunları reddetti ve şimdi 

Almanyaya harb yapmak fikrindedir. Buna 

müteaklb, Varşova belediye reı.sı bu akşam 
radyo vasıtaslle bir hitabede bulunarak, 
Hltlerin yalanlarına kat'iyen inanmıyacat -
lannı söylemiş ve Alman - Rus müşterek 1.!
tuft.sına karşı sonuna kadar mücadele ede
ceklerini blldlrrnlştL·. 

Varşova tekrar bombardıman edildi 
Belediye reisi, Varşovanın bugün tekrar 

Alman tayyareleri tarafından bombardıman 
edildiğini ve birçok sivilin öldüğUnü aynca 
ilAve etmiştir. 

Leh sefirinin hitabesi 

Ba§Yekil ltalya sefirini kabul etti 
Tokyo 19 <A.A.) - Başvekil ve haı-lciye na

zırı General Akbe, İtalya sefiri Auritl'yl ka
bul etmiştir. 

Amerika ile J3ponya 
arasında harb tehlikesi 

şu cevabı vereft"v'.,: . 
Polonya, versalllts fekli ile kat'iyen bir Parlsteki Leh sefiri de, bu akşam Leh!Etnn (Baştarafı 1 inci sayfada) 

kere daha dirllmly.:ı·;ektir. halkına hitaben radyoda bir nutuk söylemif rasındaki gerginlik artmJ.§tır. 

P 
ve halkın ümldslzlığe kapılmamalarını, nl - As.sahi Şimbun gazetesi Amerikanın 

ropag:mda dersi hal zaferden ve müttefiklerinden emin ol - girişmiş olduğu muazzam deniz teslihat 
Eğer buna rağmerı. İnglltlere daha şimdi- malannı, azimle miıcadeleye devam etmel•- programının Japonyaya müteveccih ol -

den harb gayelerınl değiştirmek ve hakiki rinl tavsiye eylemişti:-. duğunu yazıyor. 
emelln!n bugün Alınanyada mcvcud reJime karşı harb yapmaıe olduğunu sôylemek :Is - Beneşin Çeklere hitabesi Kokumin Şimbun gazetesi Amerikanın 
terse, buna da şu cevabı verece~!m: Eski Çekoslovakya cümhurrelsl Beneş de, Japonya aleyhinde aldığı bütün iktısa -
Eğer bir Alman rejimi, Churchlll, Duf!coo- radyoda Çek mme.ıne hltab ederek, vat.an- di, siyasi ve askeri tedbirleri sa.yarak 

per, Eden Efendllcrlr. tasvıb!ne iktlran e - daşlarını H!Uerizme karşı amansız bir mü- bu tedbirlerin iki devlet arasında bir 
derse, bunların parası ne yaşıyan bu rejim, cadeleye davet etmlş ve medeniyetin bu duo- harb tehlikesi yat.atıp yaratmad'ığuu 
Almanya içln tahammtil edilmez bir rejim manını ortadan ıealdırmak için hiç bir gay- soruvor ve diyor ki: 
olur. DU4manlarım1z tarafından tasvib e - ret esirgememelerlfü tavsiye etmlştlr. Eğer Amerika şi.ın<liki siyasetine de
dllmemekle gurur duyuyoruz. Ben. onların Ç b layn bugün nutuk aöyliyecek vam e~e~ek _?lursa Japonya hayatı men. 
hücumuna uğradı~ımdan dolayı müftehirim. em er faatlennı rn:ıdafaaya mecbur kalacak • 
Eğer bunlar, ,A'm<ı • • 111,.tı.ıı benden so~ut- Londra 19 (A.A.) - Press Asso Ciati. tır. 
mak istiyorlar.sa, Jt. btt mUietl ka.rakters!z. onun diplomatik muharririnin bil:dlrdi- Japonya ve Avrupa harbi 
yahud kendileri knonr aptal t.elflkk! ediyor- ğine göre Çemberlayn, yarın Avam Ka-
lar. Nasyonal so.syal:St Alman devletinin bir- marasında bir nutuk söyliyecek ve ez - L?ndra 

19 (Hususi~ ~ Japonya hükfı
llğl, sarsılmaz bir sadakatle teessüs ttmlş - cümle, Rus tecavüzü neticesinde vücu. metı, Alınan gemilerının J_apon liman • 
tir. Bu efendiler şundan emin ol~mnlar ki, gü de gelen yeni vaziyeti izah edecektir. lanna sığındı'ktan . sonra. ~ılah~nm'ala • 
llinç bir propagnda ııe Alman mllletınl mağ- Diplomatik muharrir, bu haberi ve - r~na müsaa~e ~tmıyeceğinı, z~ böyle 

B 
. 

1 1
· .1 · h d f bır hareketın bıtarafığa mugayır olaca _ 

lüblyete götüremlye~eklerdlr. u propagan - rırken, Çember ayn ngı terenın e e - ğını al!kadarl b'ldi · t• 
da komedyenleri, evvelrı bize gelerek. pro - lere varıncıya kadar harbe devam az - K . ara 1 rmıs ır. 
paganda dersi al3ınlar. mini. bir kere daha teyid edeceğinde şüp. h ~be_iıımanına 5!~ın~ış olan cŞarn -

" Fransız neferı"ne ar.ınm ,, he 'l•oktur demektedir ors • man gemısı, sıl'Ahlanma te~b-
J ' • büsünde bulunm~ 

Bu harbin üç seM silreceğ!ni :ıö:ylüyorlar. Fransızlar nutKu nasıl karııladılar? -----· ------
Sebebin! bllnıı>dl~' lı'llclP cı:ı.rpı~an Fran.sız 
neferine acırım. Eter harb tıç sene ııllrecek- Paris 19 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
se bu biraz da blza ba~Iıdır. Teslim kelimesi, Sovyetlerin ihanetine borçlu olduğu 

Sümer bank 
Ve Etibank ne üçüncü senenın sıJnunda, ne dördüncü ve gürült~lü. bir ta~da .. ~~ti~ar ettiği 

senenin ne de yeiincl senenin sonunda söy- muvaffakıyetın ertesı gunu, Hıtler, Al
ıenmlye~ektır Alman mllletl bu mlkadelede man efkarı üzerinde tesir icra etmek he
mağlQb olmı~acak ve daim~ daha ziyade defini güden çirkin bir müda~aaruıme ~nkara 19 CH~1;15İ) ~ Sü.~rbe?k ve 
kuvvetlenecektir. E~cr bir bozukluk çıkarsa irad etmiştir. Hitler, korkunç bır hai - Etıbanlc i~arele:ının bırle§tırılmcsı ve 
bu, plutokrat memleketlerde. m!lletıer Oze- l~ye sürii.klediği Alman milleti huzurun.. ~~a enlmdüstrhiyıkkıfinanse. edecek bir .ban
rlne hakimiyet Ma..ına dayanan dünya im- da kendisini mazur göstermek. mecburi- uru ası a ndakı ka:nun lAyıha • 
paratorluklarında çıkacaktır. yetini hisseyle~ bulunmaktadır. s~nı hükfunet yakında Meclue verelek • 

Ayni usullere mukabele Führer, daha fazla artmış bir baya - ~~·······-·············· .. ••••• .. •••••• ............ - •••• 
Bir şeyden eminim: o da. bize meydan o- ğılıkla ~n propagan~as~~ mahud 

k l b Ve •ecel'Yi .. ve muhasımlara pllı~ını bır kere daha çevı.rınıif,ır. Bu nu-
uyan ara ceva - ı. • • • kt p l t ·· zı · d 

kendilerinin kullandıkları avni usullerle mu .,u a, ne 0 onya ~vu en ve ga -
kabele edece~iz. Eğer İngilizler deniz tıze - da-rlık~arı hak.kındak~ yalanlar, ne de 

ri d k dil ini mıı.llliıb edilmez sanıyor _ Versaılles muahadesı hakkında mutad 
n e en er "' t el • Fr ·ı İ ·ı . 

1 bl i de ma~lub edilmez vaziyette bu- eran er, ne eı.e ansa ı e ngı terenın 
arsa. z m " k h d k. ' vt lunduğumuz bir .:.ilahı kullanmamız zama - arasınlı açma -~usu~. ~ ı ~nane ma-
nının pek yakında ~elrbl'mesl muhtemeldir. ~evra ar, ı"~k~~ err;,a \ or :~.~ar~ __ ne 
O ıaman blrdenbir~ ın.~anlyet diişüncelerlnin dasğı:nlda!1e Füa "hır er,h ubn. arın beıbç. ı:ı te&a!k 

ta t 1 ca~·nı ümld ederim. e ı ır. rer, ar ın se mı ngil-
or ya a ı mıya • ~ terenin Polonyaya verdiği garantide bul 

A Huka revam e- erse makta, fakat bu İngiliz garantisinin, biz 
Bitler, Alınan hava kuvvetlerinin sıvmere zat Hitl&'in sözünü inkar etmesinin, gi

karşı hnrb etmeme~ emrini aldııtını ve sivllle riştiği taahhüdleri ihlal eylemesinin ve 
re karşı harbetmeım-? bulunduğunu söylemiş, Avusturyadan sonra Çeko • Slovakya -
fakat e~er İr-ırrtıta .,. ,,,,tprnsısvonal hukuka yı da çiğnemesinin tabii bir neticesi ol
tetabuk et,..-•· · •..•• ..,hv~ dke~~~ e- duğunu Alman milletinden gizlemek -

A.lmanya da kendi battı aıe e n ; tedir. 
na göre değı • . ılln·e. eylemiştir. Hitler, Polonyanın maruz kaldığı te-

İngilt ..... Pnn ~ayesı cavüzil de Danzigi geri almak lüzumu ile 
Hltler netice olarak demiştir ki: izah etmektedir. Halbuki gene Hitler bi. 
İngilterenin gayesi bir rejimle müc"ade1e et ıı.az son~~ Polıcı~.yanın yen~den dİrtlme

mek değil. Alman milletine kar1ı mucadele- sı.ne. ~at ıyen musaa.de e~ıyeceğini de 
dlr. AksUlfımel gedkmiyeccktlr. Almanya bıldırıyo7. Deme.k ki Danzıg ancak bir 
teslim olmıyncak'ı~. Almanyanın aklbeti ne bahancdır. Hakiıkatte Hhlerrin emel~ 
olacağını çok ıvı bl.:'yoruz. Klng Hall bunu b! Polonyayı yok etmek ve Avrupayı hl _ 
ze haber verdi. Birincisinden daha beter bir kimiyeti ?ltına almak yolunda yeni bir 
versallles muahedesi... son haftalar :zarfın- mer~aleyı daha tesis eylemekti. 
da Alman mıııetı yalnız vahdetini değll mıı- Hıtler, Polonya hükumetinin Alman 
nevivatının cesurcıne olduğunu da isbat ekalliyetine karşı yaptığını iddia et _ 
etmiştir. Alman mıllı>tl J!H4 dekinden çok ti~i fena muameleden ne.flretini bildiri. 

-· - .,, 1., bir har fazla şevkli v,. •-~ yor. 
'"ılrı bUtün fecaatlerin! billyoruz, fakat bu Bu Südet hikayesinin yeniden tek 
harbi kazanmağ" .ılik, artık ok T&ndır. Pakat Hitler, Polonyada siviİ 
yaydan çıkmıştır. halkın mar~z kaldığı korkunç fedakAr _ 

Almıınların te'< arz,,su lıklardan hıç bahsetmiyor. o gaddaTlık. 
Führer son olarak Almanların bir tek ar- laırı hat:ta. Ruzvelt itimada şayan vesi _ 

zusu olduRunu ve bl:'1Un. yalnız birkaç şah- kalara ıstmaden protestoda bulunmuş _ 
sın istediği bir harb!n rnzumsuzluğun_u, baş- tur. __ 

1 da anlamaları olduğunu söylemiş ~ 
ka arının " M 1 s • 1 R ve nutkunu bltirlr.cen Danz!glllere şoyle hl- areşa mıg y ı•dz 
tab etmiştir: 

Gelecek aylar ve gelecek yıllar zarfında her Polonyayı 
katlanacağı güçlükler ııe olursa ol-

Almanın u ·· lü~n ü üd biz milletin ayrılmaz b tun ı:;, n m -
s~kn bulunursak bu l{ilrlilkler~ daha kolay t:ı- terketme ... ,· mı· ? 
~ mül eı'"" - ,.. · · "~ rt'1ba bırnk - 'J 
,a~ağa azmetmlş oldu~um halde, bu bü -
il Hik it' ' ~ Almanları, Al
m~n kalmıştır ve uğrnndn ölüme kadar mü-
cadele~ azmetmiş bulunduğumuz bir Al -
ma.n milleti ve bir Alman Reichl mevcud ol
duğu müddetçe, Alınıın olarak kalacaktır. 

Varşova Belediye Reisinin 
rad"oda hitabesi 

Londra 19 (Huı;u.si> - Hitıerin nutkunu 

Londra 19 <Hususi} - Londrııdaki Leh se
farethane.sinden blıd!rlldlğine gore. Mareşal 
Smlgly Rldz Roınl\ııyay.ı ııttcıı etmemiştir 
Mare,,al, henüz Lehistan topraklarında bu ~ 
lunmakta ve askeri hareklltı idare etmek _ 
tedlr. 

Draç limanı açıldı 
~ına 19 (A.A.) - Draç limanı sevr·-

.!>efatne tekrar açılmıştır. 1 

Hariciye Vekili 
Partide izahcıt verdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mette olan nihai muahedenin eörüt
melerl şayanı memnuniyet bir tarzda 
llerMm!f olduAunu anlabnlf, bugün -
lerde yapacaC. Moskova ziyareti hak
kında da malfıma; verm~ u Vekllin 
beyanatı grupu:ı umumi tasvibine ik
tiran etmlşfü. 

Bundan so.ıra bütçe encümeni rel.si 
Isparta meb'usu Mükerrem Ünaal söz 
alarak dünkiı Meclis ruznamesine da
hil iten encüruen namına kendi yap
tı~ı teklif ile gelecek celseye tehir e -
dllnüo olan ve Büyuk Millet Mecllal 
binasında bir sı~ınak inşası için başka 
blr tahslsatca.ı münakale icrasına 
dair bulunan maddenin daha evvel 
Partide müzakere edilmesi mak.sadlle 
tehiri Lstenllmiş olduhnu anlatmış ve 
bu bapta cerevan eden müzakere so
nunda şlmdll:k Meclis binasında sığı
nak yapılma1ı için münakale yapıl -
mamaaı kararlaştırılmıştır. 

Grup ruznameslne dahli diğer lld 
takrirden MaI11sa meb'usu Refik İn
cenin bugünüı. lcablanna göre ida -
rede bazı tedb1rler alınması hakkın -
dakl ınmuııu teklifinin daha evvel 
grup idare heyetince teşkil edilecek. 
bit komisyonda müzakerası tasvib o -
lunmuş ve Kor.ya meb'u.su Dr. oaman 
Şevki Uluda~ın hava tehllkt-lerine 
kartı halkın k)runması tarzına mtlte
alllt alınaca'.t tedbirler hakkındaki 
sualine de DahUlye Vek!U p·aık öz -
trak tarafındar cevab verilmiş ve bu 
cevab grup umum~ heyetince tıuıvib 

olunmuştur. 

Ruznamede mtızakere edilecek bat
ka madde olmadııtınd:ın rlyasetçe 
celseye nihayet VPrılmLştır. 

Hariciye Vekili yRrın akıam 
Ankaradan hareket ediyor 

Ankara, 19 (Hususi) - Hari • 
ciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
Moskovaya gitmek üzere Perşem
be akşamı buradan İstanbula ha
reket edecektir. 1stanbuldan va -
purla Sovyet limanlarından birine 
gidecektir • 



Lclm JibGndea bir adam 

HamduUM Sçhi nht\mda 
Galatuaraydald karakol binaıı ~ b~ elçimhs Hamduilah 

yıkılacak Suphi Tann6ver, din Romanya vapuri -
Be1ed1ye Ot.latuara7dak1 taratoı binuını le K&tenceden fe}ırimize gelmiftir. 

atm alacak w Jlbeak".l. Stımerbant tara- Hamdullah Suphi Galata nhtımında Vi
toı blnaamm ancak ~ bi:ı Ura mukabilinde llyet erünı ve dmtları tarafından tar
..aJabllecel:IDl llıeri ıtırdQltl için, belediye bu plan""'fbı'. 
f1tıtDdeıı artı UMr e~lftJr. Binayı Maa- Büknf büyük e~iz buradan An • 
rlt VetlleU aJaeak. Jltt,ıracak .,. metalin karaya .gidecek w birkaç gün IOJlra B6k 
6ııll aoıJmıl olacak,... "* d&ıecektir. 

LALE 
Yana ütam bDttın dllnyayı baJTBD eden bQytlk fJlmlerinden birine 

baflıyor. Sinema aleminin gOzbebeklerl olan: 

BETTE DAVIS - LOLA LANE 

DAMGALI KADINLAR 
Filminde her kalbe gizli hayatlarının 811'ınm ••• Her g6ntıle dertli 
qldanmn ızbrabını ... HM insana kortun9 damgalanmn kara lekealnl 

anlatllcak. 
biveten : En son Metro Jmnal 

Numaralı koltuklar Te loca14n evvelden aldmım. Tel ; 48f>95 

matın& 

leraen 
itiba-
ren 

IONPOSTA 

AL KAZAR 
Sinemuında 

BAŞLIYOR 
··-··--·--···-----·· ···--------
( TiYATROLAR 1 
ıtatıd Km. B. Badl Tet ttıatlolu Ba~ 

JılllUpdlde Betti oeıen 

* 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? :J 
\ 

Tuzlalardaki yaldel~r1n1ıleri 
B~day ötüten ·• 

yeldeğirmeni tar • ~ 
zında yeldeğirmen 

leri bazan daha 

L SLER 
Evli bir erlıetJe 
Maıallat olan 
Evli bir kadın 
S. H. M. rumuztle aldılmı mek • 

tubda okuyucum bana diyor ki: 
cEvl17im, dört çoculum var. Bir 

karı koca ne tanıfbk. Kadm bana 
karşı fazla alaka c&terdi. Ben bunu 
do~ bulmadım. Fakat kadın fazla 
ısrar cWerdi, hana nzulanm açıkça 
anlattı. Kadına eY1I olctu.tmm, çocuk-
Ian bulmıduğunu. lıareketlnin yan • 
lışlığını izah etttm. Pakat ltf anlat • 
mak kabil olamıyordu. O gittikçe ba • 
na daha yakın olmak iatiyor, emriva
kiler lhduuıa çalıflyordu. ltocaaile de 
görüf(lJOldum. Itanalle anmıwta o -
lanlar J(izünden adama kaqı mahcub 
bir vaziyetim vardı. Mahallemi de • 
ğiştirdtm. O da mahalleslnt değiştir • 
dl, ve benim tqmdılım mahalleye 

taşındı. Aileme bu kadına yüz verm .. 
me!er;ni söyledim. Fakat kadın aile • 
me nüfuZ edebilmişti. Nihayet ail~ 
her şeyi açık söyliyemezdlm. Çiiı*tl 
üç çocuğu olan bir kadın, ve hiçb1' 
f!?Yden haberi olmıyan bir erkektell 
ıbaret o aile mahvolacak, bir yuva Ti" 
kılacaktı. Söyleyın ben ne yapayım?a 

Okuyw:um. bu sırnaşık kadına hlt 
yüz vermemelidir. HattA ona baka • 
retle muamel~ de edebılir. Kocasına 
söylemekle tehdid e melidir. TA kS 
kendinden onu va.u.e tre}ilsin. Oku • 
yucum, iyi insan bu belli; kadını na 1. 
sihatle yola getireceğ'ni zannetmell 
iyiliğinden neş'et ediyor. Fakat nul
hat anlamıyana karşı ş"ddetli davran. 
rnak icab eder. Kadınlar izzeti nefis • 
lerinin kırılmasına pek tahammül e • 
demezler. Okuvucum bu kad iz • 
zeti nefsile de oynayabilir. 

Netk:e hayır olduktan son 
vasıtalara müracaattan çekin eme ,. 
lidtr. TEYZE 



• 

Polonyada serbest 
kalan Alman ordusu 
garba mı yollanacak? 
Ba takdirde Zigfrid ve Majino 
iratlarına düşecek geni vazifeler 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
T"a«,.i tta• ıilli,.it mevziinin n t.anı --~-~ Ta k .. lb•n ma ino taat~ı 
litf u·idin i ler-l th&vıilet-i t:rcıntrı ketif ve &M.iJlerirt haNtetlfri ..... -.... -...... 

& lm191ar L11blbd. aldltlarmdan ft 

.-. 14D'bersl tamamne blatmll oı -
ak1anıadan Leıa1sıanda flmalden cenuba 
dolru BlalJatok - • tl&lllovsk - WJodstmıer • 
Labers uıtmı ktınuf w bu auretıe Le -
Jıtetenm 111 illi llPl etmif oluyorlar. fu 
Uda LllDbet'lde, Vaqcmda lılodllncle ft 
K1ltno faılEJ ile Wlllpodm CIDub balilll b&-...... ::.c.~ VJllll De -ltuna döttllen 
-. mıblur !Ah tunetlerlnden 
lııllb .,,_,mtJet.e llmabllecek her b&Dll 
..,,. lllr L$ ftneU bbnımqt1r, "*' J1lbrlda •YdJlmm JW1erde mah -
Mir Olu Lell lm"9tlerl as bir 111ıer dellldJr. 
Batta .61IUil rmnt tlbllllnı s6re Kuıno ne 
W!llll'Ocl u.mda mabılar olu Leh tımeı
lld btltlD r.erı cırdumllUll d6rite biri oı1lrak ..,,..n ohmmaktadr. Leh ordusu tatrtba eo 
Ubnea o1duJO itin. t.eb'Ult 16re, burada mah-

Paris şelıri bugün 
asırlarca efftlelkı 
Parise benzigor 
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Sonbahar şapkası 

CZiRAAT=:J 
Bizde keten ekimi 

r································--···-······································································· ..... 
~ Memleketimizin Kocaeli, Çanalılıale, Telıirdai ve lnehola gibi mın· 
! talıalarında köylünün en çok aüvendili ziraat, keten slratıtidir. Keten 
S bizde i.telrle ekilip bigilen kasançlı bir mahsaldiir • 
• 

'---.. ··········--·-········-· .. ··········--·········---···· .... ···-·········--·-··-· ............... . Yazan: Tarımının 
Ba7 Şemseddin Tepeliye: olma&ını mucibdir. Gellfl gilzel alın&n to -

Lttınln sağlam ve ucuz bezler dotwnıya ı humlar iyi netice vermezler. 
yarama81, tohumunun da boya sanayllnde Keten eldmi : Ketenin hazırlaDJllll tarla.
hararetle aranan bezlryağını vermeai ltiba- sınr& tohumu saçtıktan sonra tırmıkla ört -
rlle ekleten» memleketl.nı12JM istekle ekilip met elverir. Derin ekilmemesi l~ geldi • 
biçilen kazançlı bir mahlıuldllr. Yurdumu- ğinden eski köyliller (üzerinde atıriıRınca 
zun Kocaell, Çanakkale, Tekirdağ ve ine - toprak olsa yeter) derler. Bazıları bunu tera 
bolu gibi çevrelerinde köy1tınün en gUYen - anlıyarak toprağı işlememek manasına alı -
dliti ziraat, keten zlraatıd1r. yorlar ki bu çok yanlı.ştır. Yukanda söyle • 

dlğtm gibi bu tarz ancak sonbahardan sü -
rillm~ tarlaya 1lkbaharda tohumu saçıp tır
mıklamak tarzında caiz olur. O da tarla otlu 
olınamak şartlle. 

Toprak ve Ddlmi : Keten, rutubetll ve se
rin yerleri sever. Çok ağır topraklardan hoş
lanmadıAı gibi, rutubetini hiç saklıyamı -
yan hnflf topraklardan da hoşlanmaz: ikisi .83.klDl ve timar : Keten uzun boylu çapa 
ortası, yanı kumlu - k!lll yerler, ketenin en görrr.ez. Bununla beraber oUn.rı alınan ke -
haz1.ettıtı topraklardır. Lifi için yetiştirilen ten tarlaları bir kat fazla mahsul verirler 
keten; rutubetli ve serin bir iklimi, tohumu BUhassa 1lk çağlarında ince tirpitıııerle mu
için yetiştirilen keten ise; gene rutubetli, zır otları ayıklamak pek faydalıdır. 
fakat sıcak bir iklbnl arar .. Bununla beraber Bu işin geçe kalması faydasını azalttığı 
esas olan, muhtaç olduğu sudur. Y'ıa.pılan gtb!, yapılmasını da gtıçleftirir. Her halda 
fennt ar~tırmalarda bir dekar çavdarın ytl- kışlıkları ilkbaharda bir karış boya varma -

Şömizie tarzındaki bu sade bluz fan~ da 83500 Kg. bu~ayın, 117900 Kg. arpanm, dan tımarlamak, yazlıkları da - daha hızlı 

d Arka 
163300 Kg. yulafın, 227000 Kg. su harcama- büyüdüklerinden - bu karardan evvel ayık-

tez.i düğmelerle iliklenmekte ir. • sınn mukabil, bir dekar ketenin tam 800000 lamalı: lAzımdır. 
da ön robasının tıpkısı vardır. Enine çiz. kilo su harcadııtı anl~ılmıştır. Binaenaleyh Ketenin devşirilmesi : Keten kışlık olursa 
giler her üç sır~ düz örgü arasına sıkıt • keten ekllecek yerlerin rutubetli olına.aı ka- 280-300 gün sonra, yazlık olursa 100-120 gün 

. (rle .. .. .. dü dar, llk çağlarda yağmurlu da alınası 11 - sonra kemale gelir. Evvelfı kışlıklar, sonra 
tınlmış ikişer sır.a rs·yuz) orgu r. zımdır. Tabiat bu şartlarını eksilttikçe, ta - yazlıklar toplanır. İkinciler boysuz oldukla-
Uzunluğuna çizgiler iki düz ilmikli üç rımmanın o ekslkllğl giderecek hizmetleri rından çok defa ur istlhsallne yaramazlar. 
(ters-yüz) ilm~kle yanyana getirerek ya. arttırması IA.zım gelir. Ezcümle topraRın iyi Onun için bunları orakla biçip demek, de -

pılmıştır. Bu iekı!de robayı ayrıcı örilp 

eklemeye lüzum kalmaz. Rcba~;a başia -

işlenmesi, emniyetll bir mahsul için topra - met tokurcun etmek ve sonra harmana ta.şı
ğın iyi hazırlanması ilk dftşünülecek mese- yıp sadece tohumlarını almak Adet olınu§tur. 
ledlr. Bir kısım köylülerimizin yaptıAı gibl, Kışlıklar daha boylu ve dü21gUn yetlştlkle -

mak sırası gehnce ıki ~ın ter.s.yüz :.kO. do~rudan doğruya anız tarlanın üzerine to- rlnden lif istıhsallne daha elverillldirler. 
.. , humu saçıp da bir tırmık veya pullukla ta- Nebatların ilk alt yapraklan tamamen dö -lu··r. Sonra üç sıra yuz, vine ıitı sıra ters 

J patmat doğru değildir. küHlp, ötekiler sarardığı zaman llf ketenleri-
yüz ... Sona kadar öy~::? 6Jd<>r. 

1939 Sonbah:r ve kış 
modasın,·a 

n~ler göreceğiz? 

Ekim mevsimi : Keten, ya kışlık, ya yazlık nin yolma zamanı gelmiştir. Daha geçe ta-
olarak eltlllr: Jırs<\ tohumlar için iyi olursa da, lifler lçln 

Siyah fötr şapka. Önünde minimini bir kenar ve yeşil, kırmızı iri bir tüy. 1. Kısaca, bolca ceketler. 

a) Kışlıklann ekilebilmesi için yağmurla- zararlı olur. Tam bu zamanda kadın ifçller 
nn erkence başlaması Hizundır, aksi takdirde tarlaya girerek düzgün telleri bir bir yolar ve 
geçe kalan keten ekimi, iyi netice vermez. eller1nde demet ya.parlar. Kısa boylular tar
Kış keteninin lyl gell.şebilmesi tohumun top- ladl\ bırakılarak bunlar sonradan tohum -
rağa daha havalar serinlemeden atılmasına ları için orakla biçlllrler. 2-3 tutam tel bir 
ve her halde kış gelmeden köklerini epeyce ara~a g1etlrllip bağlanarak demet yapılır 
~a~ı aalınış olmasına bağlıdır. Bu itibarla <= parmak) sonra her üç beş parmak ta bir 
en müna.slb ekim mevsimi 15 Ağustostan Ey- araya getlrlllp tarlada diklemesine küçücük 

2. Eteklerin arkasınd.ı volana benzer, Hil nihayetine kadar olan zamandır. Hava- yığınlar yapılır < = çuğul). Çuıtullar tarlada Arkası kenarsız. Tepesine astragan geçirilmiş. Geçirilmese de olur. Asıl güzel
lik şapkanın umumi biçimindedir. Kalotun bir yanındaki sivrilik, kenarın bu 
sivriliği ve kalotun esas çizgisini Ahenkle takib eden meyli, iri tüyün ikisile bir
den uzlaşan verev duru.şu güzeldir. As•ragan bu şıklığa bir yenilik daha ilave 
ediyor fakat konulmazsa şapka güzelliğini kaybetmez.. 

kabarık bir kat. !ar bu müddet zarfında topraıtın yazırlanıp birkaç gün kalıp kuruyunca harman yerine 
ekllme.slne imkAn vermezse kışlık zeriyattan tatınarak usulünce üstleri örtUHl bllyilk yı-

3. Kürkten manşon, tok, bol'ero. 

4. Bol, ekose spor mantolar. 
vnzgeçmek daha hayırlı olur. Sonbaharı u - ğın <= tepe) ler yapılır. Zamanı gelince ke
zun olan Çanakta.le gibi yerlerde bu müd- ten demetlerinin uçlarındaki tohum tap -
detl 15-20 gün daha geçirmekte beis yoktur. stulerl taşlara çarpılmak 8uretlle dövillerelc 

Öğle sonu 
elbisesi 

Her kadın 
b·'melidir 

5. Vücudü sıkı sı.Jı:ı saran bir kazak a1. 
tından çok bol, çok uzun abiyye etekler. 

6. Ön!eri yukan taralı, arkaları dü • 
§ilk saçlar. 

b) Yazlık ketenin ekimi her yerde kızıl- Badece sap bıralnlır ve apayrı bir iş olan 
cıklann çiçek açtığı z~anla beraber ve Ulfçnikl başlar. 

hıdrellezin on beşinci günü biter. Kızılcık - Yazlıklarda ise tarla kAmllen orakla blçi
larm çlçıek açması, mahalli hararetin, keten llp harman yerine taşınır. Ve ilzerinden Yu-

Gümüş kap vesaireyi nasıl korumalı? 7. Mantolard1 ine~ bel, bol arka. zerlyatma mtisald olmağa başladığı gtınlerl ıtu taşlan gezd1rtlerek kapsilllerl boşaltılır. 
Evvela: Gümüşe neler dokunur? a - 8. Uzun ve sıkı kazaklar. gösteren emin bir işarettir. Mayısın yirmisi Elde edilen tane savrulup çuvala dolduru -

Hava paslatır. Yumurta karartır. Sirke 9. Açık renk manto, koyu renk rob. de, artık vaktin geçtiğini blldiren tarihtir. lur. 
hırpa!ar. Şu halde birincisi açık hava -

10 8 
.. lli . 

1 
Bu lk1 nokta arası hayli geniş oldu~u lçtn Yazlık ketenlerin iyi yetlşmelerlnden de 

dan korumalıdır . . İkincisi kimyevi a~ı - • us ' ırı cep er. . .. yazl:k ketenin ekim mevsimi, kı.,lık ketenıı~ ur elde edilmesi mümkü~. L9e de memleke -
z~lar.~ .~arşı tedb•rler yapmahdıT. Ü • 11. Sıra sıra ve sık sık dızw pulla:dan ekim mevsiminden daha müsalddir. Her hal timlzdeki cinsler buna musaid değlldir. 
çuncusu hı.rpal~_mıxaca_k şekil~ ku~lan. garnitürler. ide keten ekimini geçe bırakmamayı iyi sa- Md.bsul miktarı : umumiyetle bir dekar 
malı mc~ela: Gumuş bır kaba sırkelı sa- 12. Vahşil~rırı_ kollarına, boyunlarına yarlar. yerden 40 dan 80 klloya kadar Uf alınmak -
l:ıta k~y~a{11~lı~ır. Sı~ sık kulla~~lmı _ I taktıı'klan süslerı andıran, yaldızlı, altın Topratın hazırla.nması : Sonbahar ekimi tadır. Bunu~ % 50 si uzun llf olup kalanı 
yan gumuş en ava a mıyan ma aza - b "l 'k k l . için topra~ın hazırlanması anızların iki de- (kıtık) halindedir. Tohum miktarına _gelin-
lara kapayıp kaldırmalıdır. Kullanılan • 1 ezı • o ye vesaıre. · · 6 

lan bir süed pal'çasn.a sarıp camlı bir 13. Günün her saatinde kostüm. fa ı;ilrOimesl ile tamam olur. İkinci sftrmeyi ce kışlık ve yazlıkların hasılatı birbirine uy-
dolaba yerleştirmelidir. ------- _ blrlncinin çaprastıamasına yapmak, topra- maz. Umumiyetle 40 lle 90 kllo arasında oy-

Ngsıl temizlemeli: İdeal olan şudur: K"" 1 İ .. hl ğı ela.ha çok kabartır. Sünneyi müteaklb top nar .. iç piyasalarımızda keten llfinln fiatı 
Oy U•• arzı orgu uz rağm oturuşması için birkaç gün bekleme- 25-30 kuruştan aşağı düşmez. Tohumu da 

Su, sabun ve güderi.·· Bunlar gümüşün lldlr EA-er beklenemiyecek gibi ıse. bir mer- son yıllar zarfında hep 7-12 kuruş arasında 
parlaklığını bozmaz, yıpratmaz, kabart. 
malarını aşındırmaz. Kullanılan gu··rnü _

1

1 dane geçirerek tarlayı basıştırmak fena ol - kalmıştır. Kışlıkların yaR nlsbetı daha fazla 
şü hemen köpüklü sıcak suda yıkayıp ku maz. Çünkü toprakta kalan boşluklar keten (% 35) olduğundan daha flatlı satılır. 

içhı zararlıdır. ba 
rulamalı, kaldırmalıdır. Ketenin muhtelli adlan : Keten ne tının 

İlkbahar zerlyatı için, tarlayı anımıe bet- llttnce adı (Linum U.ısltat1.ssimuml dur. Ne
letmek ve o zaman sürmek doğru deAfidlr. batına yurdumuzun her yerinde keten de -
Yalnız aonbaharda iki defa sürülmö.ş olan nlrl'e de tohumuna Kocaellde (Tohum), Es
bir tarlayı, llkbaharda tekrar sürmele Iü - kişehirde czeyrekl, İneboluda (Clmit), bazı 
zum yoktur. Hemen tohumu saçıp hantçe yerlerde de (Bezlr) derler. Bence Clmit adı
sürmek veya tırmıklamak kAtıdir. Tecrübe- nın benimsenilmesi ıayanı temennidir. 

BisikJet elbisesi 

1"r göstermiştir ki Sonbaharda iyt hazırlan- Cnwerl ve hastalıklan : En iyi lif keten
mış bir tarlayı, ilkbaharda ~krar stırmek leri Rusyada yetl.şmektedlr. En iyi yağ çe -
rutubet ziyaı noktasından hiç te faydalı de- .şldleıi de Alınanyada bulunmaktadır. Fakat 
tlldir. bizdeki keten cinsleri böyle üatUn bir vasına 

Tohumluk ve mlktan : Keten, eldleceğl aıy.rılmış değildirler. BelJal geçıen yazımda. 

maksada göre ya mk, ya seyrek atılır. Eğer bahsettiğim ıslah istasyonunun kurulu.şun
llf için yetlştirtleoetse sık; tohumu için ye- dan sonra o da olacaktır. Keten çeşldlerl a
tiştirtıecek"se seyrek eldlmeUdlr. Sık ektm, rasmda hem Uf. hem tohum ltlbarlle mUm
dti2'gün ve boylu bir lif; seyret ekbn de, be- taz olan cinsler de vardır: Almanların Dres
sill ve çok tohum ver1r. Keteni makine Ue den Plllnltz cinsi bunlardan biridir. 
ekmek elbet elle ekmekten iyidir. Fakat ma- BP.lU başlı hastalıkları azdır. Toprak plrc
klne olmadı~ı zamanlar - kl ekseriya yok - sı ne (ketensilik) adlı muzır ottan gayrisi 
tur - saçma suretne eklllr. Keten tohumu çok zarar yapmaz. Bu !kisi de (1yi bir ziraat) 
kaypak olduğundan saçıcıların usta olına.c;ı ile önlenebllir. 
ve tohumu müsavi aralıklarla dü.şilrmesl Büll!la: Belll başlı zira!lt bllgllerlnln tat. 
dikkat ed1lecek bir meseledir. Bittabi atıla - bikl De keten iyi kazanç getiren mahsuller-

Örgünün asıl mevsimine geldik. Şirn- cak tohum miktarı makine v~ya elle ekli • den biridir. Gerek lifi, gerek cımıtı için onu 
d~den sonra ıık bir örgü ceket, bir bluz, dl~lne gôre değiştitl gibi, mak:Jlada göre -ve köylümüze tavsiye ej,mek yersiz olmıyacak
~ır .. ro~ herhangi .~ac!k, yumuşak bir tarlanın kuvveti veya zayıf olmasına göre tır. 
ÖrffU. gıy~cek, elbıselerımizin arasında de detlflr. Blme eberlyetle elle eklllr. Ben Tanmman 

B"" 1 b ' d 1 · .. r· d d muhım bır yer tutabilir. pratik bir kaide olarak tarımmanlara ıunu --· ... - .................................................. . 

d ğ ov eÇü. ı~ .. ~0 
;. ı~kl ~ un e akurmb_ayda Köylü tanı değ~iJc ve yeni olmak iti- Oitiidler idim: Bir mahalde atılması mutad Lüleburgaz - Kulel: yolu 

e er. n u. ısı e rne- ı ız e barilt> son derec h 'd· B'lb 1 b ""d h 
günden güne artıyor. Bilhassa yazlıklar- . .. e oşa gı ıyor. 1 assa 0 an u" ay to umlutunun dörtte blrt Cto- Lüleburgaz (Hususi)-Yapılmakta olan 
da ne kadar genç kızın, genç kadının genç ve ınce vucud.lerde nefis .bir husu- hum ziraatı için), "Ye yaruıı Olf ziraatı içinl asfalt yolun Lüleburgaz - KuleH kısmı 
meraklı bir sporcu .gibi bisiklet gez.in • aıyet alıyor. cKöylü tamI>, cköylü tarzı, 0 yere atılması gereken tohum miktarını gös müteshhidi Hohtif A. G. inşaat şirketi • 

Rengi: Siyah. Süsü: Kadife ve stras. tilerine çıktıAını görllyonız. diye gözünüzde büyütmeyiniz: terir: MeselA,ö~nberi o tarlanın dönilmü- nin şantiye şefi Von Mutius, hususi bir 
Biçimı: Orijinal. Etekleri bol kloş. Beli LAciverd benekli kırmızı bir bluz ile Kenarları koyu Nn.k: zfkzaklı bir ya _ ne 20 kilo bulda7 atılıyor8&, dörtte btri he- iı için şantiyeyi ter'kederek Bulgarista. 
önden kadife kordela ile .rımsıkı bağla - lAciver.d ~ ketenden bir külot bisik. :ı.a benekli bir .. n1 d .. _,L. aablle & kilo; ve yamı heaabile ıo kilo keten na gittiğinden inşaat bir müddet sekte -
nıyor. Yakası kadife kordeladan, di1ğ - let heves · iQln bu JDe'Y8ime en uy - ' on, ya ~ a UıÇ sıra ıa&- tohumu atıımuı klftdtr. <.tntq kunetı ye uğramışsa da İstanbul şubesi tarafın
me ye.rinde kadüe bir fiyonga. Uç kat gwı bir kıyafettir. İner iıımaz giymek ö- mk, eteldenle, kollarda zikzak .•. Bu be- % 80-88 olan tohumdan). dan tayin edilip şose ve köprüler reisli
bir roba omuzları da içine alıyor. Kolla- :ıere ayni ketenden btr de db manto ait teYler dC1z bir ceı.tıe k.ö,-11 tarzı ver- Tohumlutun tarlada fazla ta.lmlf keten- lince de kabul edilen Frederich Smit'ln 
rı düz. JBPU'l~ lıılsbCltlıı ilk ve vratik olur. mele yeter. leıden atqwmaı, in., ~ tuıa pime.ile faaliyetini artırmıştır. 
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Şar.k cephesindeki harbin en şiddetli günlerinde 
saldıran bir il l.mau tankı 

Leh siperlerine 

( 

&ir düşen Polonyalı asker .. 
Icı· ~ra karargahına 

götürülürken 

SON POSTA 

BJtıer Alman bqkumand:ını De cephede ve 
bir nobri ceçeıı Alman aslı.erleri 

• 

lir Alm&ll himımbota.na torpU l'frillrluıii 

Sayfa 7 

İlhaktan evvel 
Danzig şehrinde 
neler gördüm? 

Yazan: Ercti.mend Ekrem 

Bir Leh süvari alayı hareket halinde 
Danzigfn kendi tcndinf Almanyaya ilhak 
e~i fevrl bir hareketln retıce.si değildir. 
Nasyonal sosyalizm serbest şehri, senelerden
berl, Polonyanın ve Milletler Cemiyeti ko
miserinin gözleri önünde işledi. 

Zaten uzun bir Alman hakimiyetinin ta
mnmUe Cermenleştlrmlcş olduğu Danz1gde 
Almanlığı h&d mertebede canlandırmak için 
Hltlerln pek fazla emek sarfetmesıne hacet 
kalmamışbr. 

Dokuz yıl evvel oraya u~nı.dığım zaman 
Danzlg benim gözlerime bütün bütün bir Al
man illk~i olarak görünmfıştü. Binalar, 
halkın konuştu~u dll, o dllin teH\ffuz tarzı, 

kıvafetıer, ftdetler, yemekler tnmamlle Al
mandı. D.:ınzlg hu.iu"!ye• nı, yabancı seyya
ha karşı yalnız iki şeyle gösteriyordu: Parası 
ve posta pulları. 

Bir de öte tarafı dfaledlın .. yemek yed ~lın 
lokantanın patronu Lelfü!er hakkında, tek
rar edemlyeceğim bU' tAbir kullandıktan son
ra: 

- Dünkü kölel~rimiz\n kölesi oloıak yaşa
yamayız! Lehlller bı21.m. topraıtımızı terkct
mezlerse zorla kovacajtızı diye bağırdı. 

- Böyle hususi bir rejim sızın için daha. 
Jyl değil miydi? 

Sitemli nazarlarını bana dlkU: 
- Hangi bu.susl rejlm? Lehistan bizi yir

mi senedir azar azar boğdu. Bütün ticareti 
yanı ba§ımızdak1 k~ndl Gdyntc. ıımanına. 
çekti. Nakliyatını oradan yapan tüccara. 
yfiksek primler verdi; menfaatler temin ettı. 
Battığın en btlyük. en zengin limanı olan 
Danz1g, sistematik bir politika He kfülendl, 
öldfi. Biz. Alman h1'ık1mlyet! altında mllyon 

Bu sefer, ha!'b:a arlfeıdnde, orasını 
büsbütün Almanlaş'Tı\~ buldum NM)'onal kırıyorduk. Şimdi fık:ırayız. Hlnterlandsız ll-
o10SYallzm ihtimal asıl Almnnyada bıle bu man yaşar mı? Tekrar Almanyaya, vatanı

mıza dönmek istiyoruz 
kadar ileri gitmemıştı. <S. S.) ler sokaklarda 
serbest dolaşıyor. kalabalığın aramnda ek- - Nnsyonaı sosyaHzm size sert gclmiye-

cek mi? ser!yet teşkil ediyorlardı. 

Danzlg henüz husus! rejimini şeklen mu
hafaza etmekte idi. Ge~eıc Milletler r.emtye-
tinln ve gerek hAmf devlet Polonyanın tev
kalı\de komiserleri yerli yerlerinde bulunu
yor ve çalı.şıyorlardı Serbest ,ehrln senatosu 
gene e.9kls1 gibi, ta~ıhl binasında günlOk iş

leri tesviye ile meş~ldü. LAkln Danzigln 
Polonyndan bütün bütüne koptuğunu ve 
Alman camiasının artık bir cfizü olduğu'lu 
sezmek için büyük nfifuzıı nazar sahibi ol
mağa hacet kalmamıştı. Ufaktefek almak 
\lzere girdiğim mağazanın sahibi beni: 

- Hell Hitler! 
Diye seınınıamıştı. TezgAhının üzerinde 

Filhrerfn renkli bir re.sml asılı duruyor, du
vara resim c;lvileril 0 tutturulmuş bir JBUyük 
Almnnyaı hnrltasır.da Danzlgl gösteren kı
sım ranavatanı ın renklerini taşıyordu. 

Sokakta rasladığım küçük cocuklardan, 
Lnngfuhr'a gitmek t1zere bindiğim otobUsün 
kondüktörüne kadar herkes Nazi usulftnde 
selAmlaşmakta idi. 

Lehlstana ahten ayrılmıs serbest mınta
kada çalışan yeril amele bile, Lehli liman 
memurunun meyu3 - yahud kl bana öyle gi-
bi görünen - bak:l!Jarı karşısında birlbtrle
rlnl ayni suretle selAmlıyorlardı. 

Otelde bana hb;met eden sarışın kadına, 
ka.c;dl mahsusla !!Ordum: 

- Danzlgll misiniz, matmazel? 
İsyan eder gibi btr tavır takındı, ve sert 

sert cevab verdi: 
- Evet, buralıyım amma, Almanım•!. 
Ahalisi böyle bir haleti ruhiye taşıyan bn 

anormal illkede Polonya hAklmlyetlnln ve 
haklannın ne merke7.de oldu~unu merak et
tim. Fevkalade ~omlserllk maiyetinde mü
himce bir memur olan Bay Adam j.. benim 
bu merakımı tatmin eyledi. 

- Cehennem oısı Almanyayı Leh esııre
tine tercih ederiz! Bunun için de kanımızın 
son damlasına kadar çarpışmağa and içtik. 

Lokantacının bu sözlerini b:ın:ı daha bir 
çokları teyld ettı. Yı mıl l ıllık Leh hlıklml
yetı bu halkın ruhcna zerre kadar tesir yn-
">amam~t1. r~ -

Gece, tenhalaşan sokaklardan otele doğru 
yürürken bir mektcb binasının önünden geç
tim. İçeriden, bntti.r gibi bcrruk ç.ocuk ses
leri geliyordu .. 

Danzlgin mtistakbel hemşerllerl, cırlak bir 
kemanın refakn.tlle, hep bir ağızdan, yeni 
Almanyanın mllli marsını: Horst Vessel tı.ir

küsı.inü talim ediyorlardı .. 
Polonya komlse:.i.k blnnsnın yirmi adım 

ilerisinde ... 
Erciime.ncl Ekrem Tala 

·--·························· ... ··························., 
Tepeköyde iki azıh 

katil yakalandj 

- Bütün bu gl\rdüğünüz şeyler, Alman Tepeköyden yazılıyor: 
propaganda ve teth•s POlltlkasının ~avrl ta-
bii semerelerldir .. dedi. Halkm ıahlrt vazı- Geçen kurban bayramının son gü · 

nünde kazamızda çok feci bir cinayet ış. 
vetl lle hakiki duygu1:m kat'iyen birbirine lenmı'ş tem· hl' k"l l k l w ·ı , ı.z a a ı e ve ça ış an ıgı e 
uvmaz. D:mzlg halkının ekseriyeti nasyonaı kendısini herkese sevdiren Mustafa is -
sosynll'mle alevhtardır. Fakat Berllnin ajan- 1 minde bir genç boğularak öldürülmüş .. 
ları. başta Adoll Forster olmak üzere, ahali- tü. O vakittenber· aranmakta olan ca -
nln üzerinde yaman bir tazyik yapıyorlar. j niler nihayet jandarmamızın devamlı ve 
Yoksa. Polonvımın hlmayesı altında nim çok sıkı araştırmaları neticesinde Da • 
müstakil bir devle& ve mn:~t olarak yaşamak renden;n Mengeles köyünde yakalan -
ekseriyetin emel!dlr. mışlardır. 

- Halbuki, temaı; ettiğim kadarının duy- Mehmed Arif ve İbrahim adındaki ka. 
guları bana samlınl gibl geldi.. d~ecek ol- tiller oradan şehrimize getirilmişler ve 
dum. suçlarını itiraf ederek bu · : paraya tama 

Bay J. irkildi: an yaptıklarını söylem'şlerdir. Resimde 
- Asla! Bakınız. siz de propaganda u.-~ırı iki azılı katil görülmektedir. 

nltınd:ı. kalmı.ssını"-. Forstcr taraftarları si
zin yabancı ve gazeteci olduğunuzu hlssettl-
10rse, davalarına tı>raftar kazanmak nıaksa
dlle otel hademele;lne varıncaya k:ıdnr, et
rafınızı kendi adamlıırlle ihata ettlrmislerdlr. 

Ve benim bu ço-.:ukça sbz•ere gfılilmsedt~i
mi görünce, ilave ett!· 

- Bilmezsiniz, b•ı adamlar ne yaman mah
ltiklardır. Burada fitn~ koparmak ve ltA!natı 
aldatmak için her çareye bq vururlar ı 

Bigada esrarlı bir cinayet 
Bigtl, (Hususi) - Kazamıza bağlı A

raba:ılanı köyünden Mehmed Can ismin 
de otuz sekiz yaslarında bır köylüyü, 
gece köy odasında sandalya üzerinde o .. 
tururken pencereden atılan bir kurşun • 
la öldürmüşlerdir. 

Bu esrarengiz <'inayete el koyan za -
bıta katili şiddetle aramaktadll". 
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earb cephsinde 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

nın mevzii bir taarruzu tardedilmiştir. 
Kontes İks son günlerde Yetimler Dedi, ve alız bzile birlikte uzaklaştı. Yevmf yarı resmt tebliğde dijer ci -

ev. e yaptığı' bır ziyarette harikullde İhtimal ki fizJk profesörünün yanım- betten kaydedıldiğine göre, Fr~ız er -
bir manzara ile karşılaştı. Dört erkek da olmasından dolayı, yeni bir usulle k!nıharblyesi Alınan kuvvetlennın bu 
çc .ığun yırtık bir kitab için birbirler~e telgraf çekmek fikri aklıma geldi. Umu- faaliyetine. bil~ -~ir .. ehemmiyet atfet
~ dırdıklarmı, yumruklarla birbirlerınl mı meırkez Yetimlerevi, ahcı istasyon memektedir:. Çunk1:1 duşman topçusu ta-

" Finiş roıonua ı ,, 
Tarihe en büyük felaketi ifade etmek üzere klişe 

halinde geçen bu sözü kim, ne vakit söylemiştir? 
C • · Son Posta,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor ::J 

h paladıklannı gördü. da ıapka fabrikasındaki işci idi. Umumi rafından mutemadıyen b~mbardım~n e: 
.............. ..+ ..xzı · 1 dılen Fransız kıt'alan, ışgal ettıklen Polonya tarlhinln en parlat isimlerinden bitti, mahvoldub dle balırdılt rtnyet edl-

Kontes fena halde ~u ... ~·l, 5v e - merkPZ cdikkat!• şaretini verı?c~, a ı. : me zilerl iyıce tahkim etmiş bulunmak. blrl olan Tade KoacltLcıko Llmnyalı eski, asil llr, ti sonralan bıı söz, btıtiln dtlnya dllle-
r"ne inanamıyan bir tavırla: ~ı is~a~yon derh~l ~ab vermışt1: Bın ta idiler. Bu taarruz esasen bir baskın oır alknln otlu idi. Lt~..-anJ&Dın Slon1m vı- rtne en büyilt bir ümidat!llll, felltett ifade 

- Çocuklar, çocuklar •• kav'~ ~diyor- ı~ığı zaman, otekial de tedarık et - şeklinde yapılmıştır. Yarı resmi tebliğ- Ilyetlnln bir ltÖ76Jlde 13 Şutat 1746 da dol- eden bir kll§e olarak g8'Jllf•tt. Fakat bugtın. 
sunuz ha!. Bundan sonra hiç bırmıze ku- miftL . 1 af di k de garb cephesindeki faaliyetin şimdi - mu§iu. İlk taball1nl baba ocaltnda gördükten Koaclustonun bu aözil, tarih nazannda aa-
rabiye vermiyeceğim, hem topunuz şu Geı: kalanlarmm da te gr re • ye kadar bazı haberlerin hillfına olarak sonra, Polot.at YOJYodaaı Bomovsldnln iltl- dece, hatitatl filphell bir rivayetten ıı.-
köşeye gidip diz çökeceksiniz.. diye hay- leri idık. sansasyonel bir mahiyet anetmediği i- ması ve himayesi De V&rJOftdatl gedikli til- retUr. 
kırdı. Bir Leh hiJcayea: lA.ve edihnı9tedir. çtit zabıt metteblne g1rmlfıL Bu mtıeaeae- llrı bilytlt Hderınl kaJbeden Leh lhtllUI. 

Çocuklardan biri yaptılı hücumu ma- Yazan: Boleıla11 Pnlı Billlda Fransızlar, evvelce de söylen. nln müdürü PrelM Czart.ortatt, bu 9Qeutta bundan aonra 1yl idare edilemedi. Zadegtn 
zur göstermek için: --· ....... diği gıJbt. Uerlemif olmalarına rağmen çot btlytlt kıymetler gorerek tendlalnt. daha mutı. mllletln lat1kW daftallla ihanet etti. 

- Robinson K.rüzoe kitabını elimden Bergamayı yeni belediye henüz kat, netice verecek bir harekete mtitemmel bir uterllt tabaD ve stajı 1çln 17H lhtllAll, Polon.vanın lçtlcntı tablml De 
kaptı •• derneğe cesaret etti. Bir bqkası • • • • geçmeıniflerdir. ecnebi memleketlete gönderdi. Kolcluüo bu nettcelendl 
atıldı: r&ISI S8Çll dı BabnlAn Alman tahtelbahirleri suretle bir mtıdde& Almanya. ttalya ,.. Pran- Qar birinci Pol tahta oıttılt sırada, bir 

. . . . sayı dolqtı. Memleketine d6ndülü aman daha Rusyaya tar~ &Ulha aanlmamat ha-
- :aı~, ~endısı aldı. Bergama, (Husual) - Belediye Reisi D_iğe~ b~ yarı re~.t teblilde denız t;opçu y1lzba§m oldu (1'174). 1USUnda verdill ım t\zerlne, KOst'tusto111 
Üçuncu, çıglığı bastı: Hasan Çiloğlunun istifası üzerine yeni faal~yetı gözden geçınlm~kte ve tahte~- Faut, hlmJal TO)-voda Sosnovatınln tız- .serbest bıraktırttı. hı .senelik esaret n mah-
- Bak nasıl da yalan söylüyor •• kita- yapılan belediye rei8 seçiminde, Halit ~ırlere karşı ~çılan mucadele~ İngı- larından blrl ile menmet t.1tey1p te :reddedi- pu.slut hayatından onra Polonyalı ıeneral 

bı sen benden aldın. Partisi Başkanı Hamdi Ankan intihab e- ~ız ."~ ~nsız _ filolan arasında:kı sıkı lince, 1'ransaya gtttl, oradan, diğer birçok enıell St.otbolma, onra Londra ve Aınerl-
Marabet kontese, ihtimamla göz ku - dilmiştir. i§bır~ tebaruz ~lrılme~edir. . . Pransızlar ve Polonyalılarla beraber, gönül- kaya gtttt. Her tarafta beyet"anla n parlak 

lak olmalarına rağmen, bu gibi sahne - Yeni Reil uzun yıllar, Parti ve Hal - Tşe~de ~nJar ~e edi:ne:ıe~e- Hl yazılarak, 1m de, latltW mücadelesini meralmle .tarplandı. 1798 de Fra:ıaaya dön-
lerin sık sık tekrarlanmakta olduğunu an kevlerinde muvaffakiyetll mesaisile ken . ~ ye a ar nsız ar . _g. yapan Amerltahlara aillh artadqlllı 1çln dtl. Siyaset ile tat'lJeıı megul olmadı. Ru
lattı Zira çocuklar okumayı sevmekte- disini halka sevdirmft bir şahsiyettir. ı-ının 4 veya~~ ta:te= ~ - Amerltaya hareket etti. Orada, blrblrlnl ya 1eferinde, Nap;,l70r. bndJsln1n tmıret w 
dirl~r. Yetimler evinde de kitab çok az- Hamdi Ankanın kı.sa biT zamanda su ve 1tırdıbk~!:1 mT .ı....,.11abğahayır.aleıreap ~- a-ı...~ milteatlb Rad t..ıand, Yorttom muharebe- maltmtattamdaPolonn ı.tı:ade ee.8~ll~~ı._.!~ 

lf"ktrik i · · balledeceli ümid olun enıe llil"o auuc ..... .,... ~· lerl De Vqlngt.on ı:ıuhaarumda bily9k ya- brfılı yanın •WA.1 ___ n. •au11"·-

dır. e şmı • mücadelede 1918 de bu gemilere kal'§ı rarlıtlar gösterdl. Vqlngton kend1sln1 :tay- Fakat Koacluato, Ru.,yaya tereft ve nam11111 
K ntesin kalbinde garlb bir hll alevi maktadır. açılan mflcadelenin en iyi bir tekilde matamııla terfi e~reret ertlnıharbty.ıne lbetlne yemin ederec ftl'dtlt .sözthıtl bozma. 

parladı. Fakat düşünmek bir 19yt kur - Bu arada yangın tehlikelerine karşı tanzim edildiği esnada alınan netkeler- aldı. BM> bltanee KOllCIUlb da memıetetı- dı, Prana tmparatorunan tetllftnl reddetti. 
mak onu yorduğu için, bu hldiseyi unut- muntuam btr itfaiye teşkilltının da le mukayese kabul etmiyecek kadar mü ne döneli ft 1'1M lhWlUnl buırladL vtyana kongresinden, memıekeuntn lıltlk
maya çalıştı. Ancak aradan birkaç giln vO.cude Jretirilece,ği l&ylenmektedit". essir neticeler vermeğe bqlamıştır. Bu Martın 11 tıııetl tenll Karato'1ye pldt A· IAll için çat teYler bekUJOrdu. Çar blr1ncl 
geçmeden de başmüşavirin evinde misa- Pek iptidat bir tarzda bulunan bu hususta taht.elbahirleri dvl~a me - tlanan haltın bq!rumandanlıtmı bir dile- Aiebandrl Polonya tranyetlnln tacını 111-
firlikte bulunduğu sırada din ve insan • yangın ~~dürme .işinin teknik bir h~le m~ ~d~n h~ Fran~ız ve İngiliz ~- :tör aallhlyetl ne eline aldı. 4 Hlaaıı tarı- mele davet eden o olmqtu 
ı k mevzuları konuşulurken meseleyi ha R~lrilece-gı haben Bergamalıları ~vın- ~ılerının takib ettiklen metodlara daır hinde General Torn~n...of ,.. Denlaof tu- Hayatının aon gtinlertndt bıvtc;rede Soleur 
t~rladı: ve Yetimler evinde gördüğü man dirmektedir. dikkate pyan malfunat verilmektedf~. mand~anndatl Rus kunetıerlnl Ratsıanste taabasına c;et11mlş bulunuyordu. 1817 dı, 
zara ıle, miirebbivenin verdiği izahatı Daha harb başlamada~. vveı. taht:Ibalı~r mevtltnde malldb e~U. Bu muharebede, Ka· orada bir b.za ne iceatnde, attan dtlfel'Ü 
UZU" UZ dıya anlattı. lzmirin bu seneki rekoltesi lerle mücadel: e~ uzre bır ihtıyat fı- rakovl t6ylülerl, OOk bilyilk yararlıklar gös- llldtı. Cesedi, Çar AlekBandr tarafından Ka-

Kontesi dikk tıe d"n~ftll başmQşavir, . • . losu teşkil ~dı~t~ • • • tennl4lerdl. Bilbusa Barteleml Gl<mUkl a- ratovlye getlrlldi ve orada. Waveı tatoaunda 
bir tuhaf oldu, ve dilşünmekte,.kurmak- İzmı~ (H\ısusı) - Akdenızde vapur Tahtelbahırler ıçm en tchlıkelı 11llh dındatı bir t~tlntln tabramanh~ 0 za- ı.eııı.tan trallannm mertadlerl ,.nmda 
ta daha mahir bulunduğu için: s~ferlnı başlamış bult.mmns~na rağn:en Muntazam fıloya ilave edilen bu ih - man, bir destan mevzuu olm04tu. Bu zafer- hamlanan bir mezara 1Gmtıidtl. 

_ Yetimlere kitab yollamak çok iyi lımana ~elen vapurlar Kontmantaı. lı - tiyat filo, bılhassa hafif cüzütamlardan den .sonra, K08ciuako, Polonya lat!kl~nln Devrlnin muhalckat ki bt\yilt uterlerln-
bir fıkir hani! •• dedi; ve kiltübhanesin - mantarı ıçfn mal kabul e~em.ektedırler. ve. çok miktarda .. huırust surette teç~iz ancak'" ancak haltın, balbn da btiytık bir den biri olan General Kotehıato, •JD1 a-
de veya sandıklarında vaktf1e çocukla • Bu seneki rekolteler ~oyledır: edılmiJ romorkorlerden miirekkebdir. ekseriyetini tefkll eden t&yltiniin gayreti ııe manda topçulufa ve muhareb• hatıralarına 

t lm lduğu şimdi ise hiç işe 'Ozüm 70,000 ton. incir 41,000, tütün Bu gemilerin su kesimlerinin az olması tazanılacafına tman etti. Bunun 1çln de her IJd kıymetli eserler kaleme almıfR. Bot .... 
rma sa ın a k"t\f bulunduğunu ha • 37,000 ton: pamuk 100,000 balya; pala- bunlan torpillere ka.rp muhafaza et - şeyden evvel, pek .. ntftne yaflyan Leh ~Y- manlannda resim, yafh boya ve heyteıtrql 
yaramıyan ~ a !"n mut 30,000, ton, valeb e.ooo ton, zeytin mektedir. Çünkü t.orpiller, bu romorkör. lüsüniln vazlyettnı ısl!lh etmete c;alışU Bu ile utrqmıştı. PeyıaJ ve portrede, devrlntn 
tı;ladı. Ustelık, oteye beriit ~r~_P yalı 3000 tondur. Yalnız bu maddelerin lerden fazla denize gömülen vapurlara arada netreWli bir günlük emirde, Polonya- blrlncl sınıf Leh ressamlar'\ kıymetinde 1dL 
kıtab araştın_nak . onun ç n 15""

2 ır geçen ~ene İzmir limam vasıtasile temin çarpacak şekilde yapılmaktadır. Bu iti- mn yegtne lnkıru sebebinin Polonya tliy- Blyaset Aleminde on dctuzuncu unn e 
meşgale teşkıl ettı. eyleı:liği döviz 50 milyon Türk lirası idi. barla torpıller atıldığı zaman bu romor- lilsüniln zadegln ııtnde eztımeıd oldutunu a- aempattt bir atmıw olmqtu. Bir mmettn tı• 

o akşam müşavir, bay Zet'in evine -···-···--00
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·- körlerin kabwgasına çarpmadan altların ık a 16yledi. Bu s'l:ıılert ve bu husustaki ıc- mldlertnl, JZtı.rablannı n ceaarettnı. kabra.-

gitf. Bay Zet'in bütün ömrü, şun~ buna d~ geçme~tedir. Diğer cihet~n romor- :a:tı ıae, zadeglnıut kendisine dtlşman manlıtını temsi ,•.mlşt1. l'atat içinde bulun-
teberrülerde bulunmakla geçmiştı. Baş- e• d kt 1 k k~rlerde n~?eten ağır t pl.v v7 . çok yaptı. Bir taraft.ın, Ru.cılal' ile olan 11tltlll dulu ellm prtlar. onu muvaffatıyet.s1zlil9 
müsavir, ev sahih ni memnun etmek ar- ır o orun gUn U mıktaı:<fa 0~~ bulunması bu gemilen tah harbi, buan saferler. basan ma ltlblyetler dQftlrm6fttl. Tahakkuk .wrdlll ~. Polon-
zus le kontes·n, Yetimlermnde şahid t1~lbakhırler ıçın en teh ıkell düşman ha. kaydedilerek denra ediyordu. Nihayet, Ge- yaya terem bir bayr:ı& Ulve etnılş olmuıy-

di h · ti d ıne oymuştur. tart'"•-- __. olduğu manzarayı, ve onun n emşıre- no arın an K . . neral Koschıs.to, Mat le)'Ovlt.se mevtlinde dı. Bn ise, adının, beterfyet lUJll9 .. ~-
leri mümessillerinden duyduklarım an - ıtaab harbe alışhrmak ıçm büyüt bir heztnwte uğradı, alır 8111'9tte ya- veren tııaanlar aruuıl JV'ımum• tMl 
lattı, ve şöyle ilive etti: Pariı 19 (A.A.) - Fransız Iotaatınm ralandı ,.. Rusların eline el1r dilfttı. Yara- l8ldL 

- Eminim ki Bay Zet •• evet.. lMede- Kao ınlarda şişmanlı ileri hareketinden 80Dl"a 48 aattenberi landılı aman. cl"ltıta Polcmyah, cPolanya ...... Drea Kota 
ceğiniz küçük bir teberrll, yetimlere a - Kırt kırt bet yqından sonra birçok batı cephesinde hOküm süren süktlnet 
lınması 18.zım gelen kitabları elde etme- kadınların fi,fmanladıtıannı gonlrüz. Bu dün gece Sar'ın doğu bölgeaiııde vuku - lonyalı]ar tebrln bir mUJUDdan fula olanı Amerttalı11 bulmala falıpeatbr. Banlar A-

ak bulan bir Alman taarruzu ile bozulmUf"' haltını be8ak b.tmatmm tehrl mtldalu mm:tanm V.Z.,n ~ lılaftoD De 
ğe yarayac .. • yalnız kadınlarda detfl. erkeklerde de tur. Dilfmanm topçu aletine ralmen bu ~. Cldcaao ~ ıazetesı mubablrl lılo1lrerdlr. 

Bay Zet: . ekseriyetle böyledir. Y~ın tesiri der ge- Alınan taarruzu. apt.ediJaı mevzdhLınt Haft ordUIU dtlll de ball bticumlar yap - Macan.tana• iltica edenler 
- Bundan daha kolay bır şey ola - c;erlz. Kadınlarda bu ant ıtşmanlıt ay- aallam bir şekilde yerleJınJt olan Fran- mıştır. tJm~ ltlbarlle bava ordU111nun 

maz .. yarın cCourier• gaze~~in l~are. bqılannm taıktıtı samana tesadtır e- sı.z kıtaatı tarafmdan püakO.rtillmüt _ artık 11.rk cephell.:ıde tununımaaına. ıtızum Budapette 11 C&.A.> - D8n bitin ltla 
sine gidecSk. ıve Yetimlerev~nın tıbba der. Yumurtaltkla:ın faaliyetten yava~ tür. talmamqtır. mtlteaddld Polonyalı mtlltecl gnıpJan Ma • 
ihtiyacı ?lduğuna ~air b!1' ıllnm neş - yavaş c;elı:llıne.sl derhal birçok arızalar Polon-al.lar iç yerde car hududuna gelmlt w Macar!ltana PO -
rini temın edeceğim.. dıye haykırdı. mey<ıana ıetlrtr. Bunlardan blrlst de şiş- Do~ bu 83~ nlihi,.ttar Fran- 7-... mlftlr. Bunlann eberlll :tadın n ~ttm. 

manlıktır. Bundar. W..ka nklt vakit yil- sız as ıı::n mahfellermde bu Alman mu- muka•emet ediyorlar A1n1 zamanda bası ulat Polonya kıt'alan da 
Ve ertesi gün, ~ay Zet pe~ heyeca~- r.e tanın sıçram:ıa, kırmızı oluvemıe.st, k~belesine b~yük bir ehemmly~ atfe - Cernautl 19 (A..A.l _ Polonya radyo ser _ hududa gelmlft1r. Kıt'alar derhal &tllhtaıı 

Iı bir tavırla Co~er g~~esin~ Y~ ış- be.itan eMe}'e kadar, omuza kadar za- dılr.temektedır. Gece karanlıkta yapılan vlalerl burada oldulu lc;tn. IAb radyon df1n- tecrSd edllern tamplara 16nderllmlltır. 
leri odasına gırdı. v.e bütun a_zizl~nn na- nian zaman terıemeler, umumi asabiyet Alman bil~-~ ~ahdud kıtaatta yapıl • denbert faallyettnı tatil etmiftlr. Litvanyaya iltica eden Polonyalılar 
mına, gaz.etede efkan ~umıyenın ye . - buhranları, çar;>ıntı, U1kmm:lnk hep bu ~ştır v_e .go~nuşe bakılırsa. . herhangi Rumen matamıan, Polonyalılann tehtrde Kaunu 19 (A.A.l - Polonyalılar VDnaJl 
timlere kıtab ver~len hUl'Wunda bır devirde kadınlard~ tesadOf edilen gayri hır tetkik netıce aramaktan zıyad~ kı - ikametine millaadıl ıtmemette, fakat mtll - tabU19 ediyorlar. Daha &et tilk top aealed 
Han yazılmasını rıca etti. . tabllliklerdlr. Buılannda bu esnada sırf taatı harbe alıştırma~ m~ubahistfr. tecnerln tabll,..ınl tolaytqtmnat ıvtn Leh gelmektedir. EJehrtn tamamlle l§Pl1 bir aat 

Bay Zet tam zam~nında, gazeteye gıt- uablyyillmenşe oımat here tanalyonlan Ayni mahfellerde, 11mdıye ka~ar. cere- matamlarlle tefrltl mesai etmRtec!Jr. muelesldlr. ıjafatt.anbert binlerce Polo111& 
mişti. Zira, gazetenın sansasyon u~an - da ytıkaellr. Jl'au~ bu dofrudan dotruya yan ed!n Fran~ız harek~tırun hıçbır su- Pran.as ukerl ııe,ett ba sabah buradan kerl hududu pçenk utftnya topraklan-
dıracak, alakayı tahrik edecek bırkaç damar katılıtına ald olan ve tehlikeU o- retlle buyitk. mıky~a bır hareket olma. Bttıete hareket e~ft11'. na glrmett.e n or.ı.da aUAhJanndaa ıecrt4 o-
mevzua ihüyacı vardı. Muhbir derhal lan bir tansiyon detlldlr. Fazla tel~ et- dığı kayded.ilmektedır. Bu sabah saat D da Kual ordunun Beran ıunmattadır. 
masasına geçti, ve umum! bir himaye al- mete detmes. Her ne bal ise bu hal ka- Alman tebliği Kuty'ye ınuvualatı beklenmekte idL Let ilti ed 
tında bulmıan.. bir avuç çocuk.. kitab • dmlarda birkaç sen"' devam eder ve nl- Polonya ıntaat.ının Alman lntaatına karıı onyaya ca en 
sızlıktan kıvranıyorlar •• küçQk masum • hayet bütün cinst hislerle beraber bu da Berlin 19 - Alınan orduau başku • mukavemetine pUnce, ~Rrenlldiğlne göre, · Leb tanueleri 
lar kitab hasreti çekiyor •• bunların oku- taybolur gider. Bu demlerde kendUerlnl mandanlığınm tebliği: Polonya kıtaatı, blrt •lmaldı Bug bölgealnde, Rlla 19 (A.A.) - Letonyaya lltlca eden Po-
maya susamlf :nıhlannı hatırlayınız.. lllçla ve ruht müdavat ile mutlak tedavi Garb cephesinde: dltert varşova elnnnd& Te üçünetıae de lonya tayyareJer1nln adedl 82 ye çıtmıftsr. 
başlıklı bir makale yazdı. Ve memnun etmek llzımdır. Dahllen bromür ve va- SarbıiLk. mmtaka.sında bir çok not - Lwowun garbında olmak tızere tıç yerde mü- Bunların etaerial Vllno havaCJlık mek~bl _ 

1 k çalarak yemeğe çıktı. Ieryanlı illc;larla beraber dişi hayvanatın ta~d.a hafif topçu ve devriye kollan fa- cadelestne devam etır.ektedlr. n1n tavvarelerldlr ve ıll&hla mtıcebbez de _ 
menınun ıs ı . JUlllurtalıt hillc\s:ıtanndan elde edllen alıyetı olmuştur. ·1 • d 1 .u 

Birkaç gün sonra bir Paztt gllnil. fı - ve ampul 19tılııe aotulan Dlçtardan Düşmanın bir çok sahra tahkimatı if.. Romanyaya 1 tica e en er llldlr. 
zik p~ofesörü dc:»8tum~a gaz.eteye gelir • zertetmet ckSden oot gtlzel neticeler ve- lerine giriştiği müphade edilmiştir. Biitret 19 (A.A..) - Radar ajansı blldlrl - bri Polon- .ı.71 Macariatanda 
ken, ıdarehanenın kilidli kapısının 6 • rlr. Tabll bu ne~lcf'ler kat1 detll, niabldlr. Hiçbir hava muharebesi olmamlfbr. yor: ,,_ 
nünde, elleri ocak süpilrkllaft gibi sim· İngiliz cCourageo\J.h tayyare gemi _ Po1o1ı3'&dan Romanyaya aplıdakl mlk • Berlln 19 (A.A.) - Alman kıtaatı Lwowua 
siyah pejmürde kılıklı bir adama rut - Onab lltlJn ofnl71ıea}anmm PM'a sinin batırıldığı hakkındaki İngiliz a • tarlarda mtllteel plın14t1r: batı cenubundat1 DrobobJcl petrol arull1Dl 
ladık. Yanında da elınde bir yığın kitab pala 1oDama1111111 rlea ederim. At1t taır- mirallığınm haberi mezkllr gemiyi ba - Sivil 4500, pat 400, stlbaJ ft er 10 bin. 141a1 et;mlftlr. Ba mınıabda balaıwı Po-
tutan soluk yüzlil, fakirce giyinmif, za- dSl'de lftellert mabbelelll Ul&blltı. tU'an Alman denizaltısının raporu ile Stlbaylar w em• llllhtaD tecrld edtlmLf ıoaıa kıtaatı. yant btr plJade alQI De bir 
yıf ve küçük bir kız vardı. Sordum: de teeyyüd etmiftir. ve tahfld olunmaltuT. dftl'l alaJl ,. bt? mot~tl mtıırtu Macar 

- Bir şey mi istiyordunuz efendim? TorpWenen bir fn .. m. _;..; Daeıill huara utramıt olmak ~ 100 hududuna ceom•tJr. 
t . gaaaa •- tadar da ıanuw RomanJQa pçrn.,.... ------------se, kire bulanını, olan adam kuke - N b . 1 hasara atracb .. ,_ rl li bmt 

tini çıkardı ve çekinerek cevab verdi: ö etçı eczane er Hua6met ca ' e mec Amerikanın Rus•aya karp 
- Ef ndim. gazetede yazmış olduğu - Londra 19 . (A.A.) - . Ellemıen kum • lbmetglh J 

e nıhl kl .. -- panvasınm Cıty of Pans adındeki İngi- takib edeceği siyaset 
nuz okuı~aya su:ıamd kış • duim çocu ara Ba ıece •öbete\ •laa eouneler ..,nlar- liz ticaret gemisinin torpıllenınck sure- Verilen tarara ıntıtan htıtOmet, Polon-
birkaç kıtab getır ı eıen •• d1r: tile hasara uğramış 0 duğu öğrenilm" _ ya hntametl rlcallne mecbut ttametglh gös- Nevyort 19 CA.A.l _ Nnyort Bera1d Trl-

Cılız kızcağız bır reverans yaptı ve İıııtanbal clbetindeldler: tir. If terml.ftlr. Bu meyanda Polonya relaletlmhuru bun gar.etesl, Vatingt.ondan tsUhbar edl,Jor: 
yeni veni başlıyan kansızlığuim müsaa- Şehzadeba§ında: (İ. Hakkı), Emlno- n Moııelcki Molft'YY&'da Blcaz'da, Mareşal Hariciye nezareti meht.fJ.!, Amertta " 
d kadar kızardı. nünde: (Necati AhmedJ, Aksarayda: Şark C8phesind8 Smlgly Rydz CraloTada "Ye dlter slya.d yük- So__. Rusya aruındalLl ıt~t muahedesl-

El"ndeki kıtabl n aldım. gazetenin (Ziya Nuri), Alemdarda: tEsad), Beya- set m.ın rlar llo~n.vyada Blanlcde ikamet nin•Jıı..,ga" edilmesinin Rmyanın Avrupada faal 
zıdda:· CABador>. Fatihte: CH m t .n), fBQ.ftara.f\ 1 rnca ıra da] e Uyeeetıerdlr. uşağına verdim. bir atya.set tatib etmeatnln netlceai olabile • 
Bakırkoyiinde CHılAlı, Eyubde (Eyub uı- Polonya ordwıunu:ı da mit v v muha - Amerika at•-militerl 

Ve gene sordum: tan). sara altında bulu.ıan bekayaaının te ıım ol- -r- celi mtitaleasını serdetmektedir. itte &ne -
İsminiz efendim?. Beyotlu cihet.lnCleldler. ması süratle devaın ediyor. Cernauti 19 (A.A.) - Vaqovadatl Amerl- rıtanın ambargoyu Rus.vaya teşmil edip et-

A m şa ırarak c vab verdi: İstlklAl cadde.smde: (Gal asarny, Ga- Buzra nehri y mndakl muharebe bltmlttlr. ka ataşemlllterl bugiln tekrar Polonyaya ıntyeceğt suretinde sorulan suale verilen ce-
- Fakd~~m.~~~y~~k- ~>.~rt~~a:r~~~l,M~da: Şimd~~uOO~n~t-~~~~-a~:~~=e~v~e~k:e~~:~:e:rl~t:e~~=:~~k;~~b~e;t;tl~~~i~tl~n~b~b~u~d~~~·=~==-~==---• 

ını • Ne r unuz?. (Maçka), Galatuda: Cİktyoll, B t ş- sız ganimet ele geçirdi~. Kat1 rakamların = 
- K abl v r n ismini gazeteye ta: CNaU Halid>. tesbltı henüz mümiıtün deAlldlr. 

Botaztçl, Kadıkily, Adalardakfler: Daha Jctıçtlt bir düJ111an grupu Lembergln 
Y zm 1ıyız, t br!. Kadıtöytınde· <BtıJtll, Yelde~lrmcnl>, şimallnde Jmha cdılmlftlr. ıo bin e&r aldık. 

Ad3m: 'Ö.sktldarda: cömer Kenan>. Barıyerde: Lemberg tehrl teslim olmafa davet edllmlf-
- Yok canım •• lüzumu yok efendim.. (<>aman>, Adalarda: \Şi.nui Rıza). tir. 
n bir şap!~a fabrikasında çalışan fa - vareova önünde, Polonyalı memur geime-

ır bir insanım.. hiç lüzumu yok... d1l1 ieln haretlta t.ekrar balf•m•lf'& 1'o -



20 EylUI SON POSTA 

Alman or usu 
şehri dün Ruslara 

(BQ,Jta:rafı 1 inci sayfada) 
:zu ettiği kadar dostane olacak mı? Bu sualin cevabı, Paris ıri
yasi mahfellerincc hadiselerin istikametini ehemmiyetle de
~işti-:-ecck mahiyette telakki edilmektedir. 

Bu mahfellerin kanaatince. Almanların ~arka doğru ve Sov
yetlerin garbe doğru ilerlemeleri hakiki bir yarış mahiyetini 

almıştır. 

Polonyndan gelen ve Sovyet kıt'alarının halk ile ve Leh 
kıtaatı ile olan münasebc1lerinde büyük bir ihtiyat gösterdik
lerini bildir('n haberler çok manalı görünüyor. 

Almanyanın, Rus politikasının bugünkü değişikliğini elde 
etmek maksadile geniş tavizler vadeylediği muhakkaktır. Fa
kat bu tavizler ne kadaT ileri gitmektedir Almanya şimdi -
den Polonyanın Ukranyah ve Beyaz Ruslarla meskUn kısım. 
!arını işgnl etmiş bulunuyor. Herhalde, Alman radyosu dün 
Sovyet kıt'nlarının Polon yaya girdiğini mahstıs bir memnu .. 
niyetle haber verdikten sonra bu kıt'nl.arın harekatı hak.kın
!& şimdiye kadar sükutu muhafaza eylemiştir. 

lngiliz gazetelerinin mUta·eası 
Londra, 19 (A.A.) - Polonyanın felaket içinde ıztırabını 

uzunuzadıyıı izah eden bu sabahki İngiliz matbuatı bu mem
leketin, yalnız müttefiklerinin değil, fakat bütün medeni mil
letlerin sempati ve hürmetine mazhar olduğunu bilerek teselli 
bulabileceğini kaydediyor. 

Daily Tclegraph gazetesi, Sovyetlerin müdahalesinde Al -
manyanın doğu cenubuna doğru nüfuzunu tahdid etmek ve 
Karadenize doğrudan doğruya inmesine mfıni olmak arzusunu 
görmektedır. Zira, Karadenizi kontrol eden bir Almanya 
Sovyet menfaatlerine zarar verecektir. 

Almanlara göre vaziyet 
Berlm 19 (A.A.) - Alman matbuatı bilhassa Sovyet kıta -

atının Polonyaya girişile meşgul olmaktadır. 

Gazeteler Alman ve Sovyet hükumetleri tarafından neşre
dilen mtişterek tebliğ üzerinde durarak bu iki memleketin 
çarpışacağına dair demokrat memleketlerde beslenen ümid... 
lere bir nihayet verdiğini, Almanya ne Rusyanın şarki A vru
pada yeni bir nizam kurmak i§i.ni üzerlerine aldıklarını teba
rüz ettiriyorlar. 

Alınan matbuatı Versailles'in şarka dair olan hükümlerinin 
tamamen ortadan kalktı~ını miişahade etmekte, garanti edi -
len dE>vlet ortadan kalkt:ldan sonra garantiyi idamenin neye 
yarıyacağını sormakta ve bu garantinin Almanyaya karşı harb 
etmek için İngiltere ve Fransay.a esasen bir bahane teşkil 
etmiş olduğunu kaydeylemektedir. 

Gazeteler iU noktayı da kaydediyor ki Polonyanın bkkaç 
ay mukav<>met edrceğini tahmin etmekte olan İngilterenin 
bütün hesablan suya düşmüştür. Ve diğer biltün hesabları da 
gene akim kalacaktır. Hususile ki şimdi Almanya ve Sovyetler 
Birliği ele1e vermiş bulunuyorlar. 

Sovyetlerin aldıkları topraklar 
Londra 19 (Hususi) - Moskovadan bildirildiğine göre, Uk

ranva ve beyaz Ru:.yanı:1 işgali tamamlandıktan sonra, bu iki 
me~Jeket birer müstakil cümhuriyet olarak, Sovyet Ciimhu-

riyetleri Birliğine ithal olunacaktır. . . . 
Diğer taraftan evvelce Litvanyaya aıd olan ve ıkı sene 

evvel Lehistan tarafındnn işgal edilen Vilna'nın tekrar Lit -

vanyaya iadesi taleb ediımıştir. . 
Bu meseleyi halletmek üzere, yakında Sovyet ve Lıtvan -

ya Hariciye Nazıriarı aTasında müzakereye başlanacaktır. 

Mareşal Voroşilof 
Kopenhag 19 (A.A.) - Berlinske Tidende gazet:sinin Ri

ga'daki muhabirj, Mareşal Voroşilofun Polonyada~ Rus kı. 
taatmın kumandasını deruhde ettiğini bildinnektcdır. 

Sovyet ordusunun dUnkU hare! atı 
Londra 19 (Hususi) - Lehistanda, Sovyet kıt'alarının ile

ri hareketı bugün de devam etmiştir. 

Cenubi Lehistanda, Romanya hududuna yakın Salezçiki ka

sabası işgal edilmiştir. 
Bu mıntakada hsrbetmekte olan Çek lejyonu, Sovyet kuv

vetleri tarafından esir Pdilmiştir. Lejyonun kumandanı eski 
Çek Generali Putala da esirler meyanında bulunmaktadır. 

Çek generali 12 saat mevkuf kaldıktan sonra, bir Sovyet za
bitinin refakatile Rom~mya hudud muhafızlarına teslim edil
miştir. 

Bazı haberlere göre Leh askerleri Sovyctlere mukavemet 
etmemekte ve onlar tarafından hüsnü muamele görmektedir

ler. 
Riga 19 (A.A.) - Hav2s: 
Sovyet kıtaatı bu sabah Vilno'yu işgal etml lerdir. SilAhtan 

tecrid edilen Leh askerleri evlerine dönmektedir. Şehrin 

civar mahallelerinde bazı yangınlar vukubulmuştur. Dün ak
şam ve bu sabah erkenden müsademeler ve yağmalar kayde
dilmiştir. 

Sovy ı Rusra - lno'ltere ve Fransa 
Londra 19 (Hususi) - Lehistanda:ki Sovyet askeri hare)ta

tından bahseden cDaily HE'rald~ gazetesi, İngiltere ve Fran -
sanın bu hususta Moskova hükfuneti nezdinde protestoda bu. 
Iunacaklarını bildirmelctt>dir. 

Maahaza, Sovyetlere karşı ilanıharb ~ya siyasi rnünase -
batın kesilmesi rnevzuubalıs değildir. 

Esasen yarı resmi Sovvet cPravda. gazetesi, garbi Avru -
pa harbinde Moskova hükumetinin tamamen bitaraf kalaca _ 
ğim yeniden teyid etmektedir. 

Diğer taraftan Ruzvelt'in Leh Cümhurreisi Mosiçki'ye gön
dermiş olduğu cevabi ielgraftan anlaşıldığına göre Amerika 
hükumeti, ne suretle olursa olsun, Lehistanın taksimini ta -
nımıyacaktır. 

Almanyada elemek te 
vesikaya tabi 

Briiksel 19 (A. A ı - B ·üksel-? gelen haber
lere göre Berlindc gıda maddeleri hakkında 
yeniden bazı tedblrleı alınmaııı beklenmelı:te
dlr. Harta.Iık et sıu·tıyalı şimdiden adam ba
§l.Da yanın kilo, tereyn~: 100 gramdan ~ağı 
tndlrllmfştlr. Ek:meıe te vesikaya tabi tutul -
maktadır. 

2 O Leh ta J ya resi 
Estonyaya iltica etti 

Mısır parlamentosu 
toplanhya ça~ırılıyor 

Kahire 19 CA.A.> - Başvekil Ali Mahir Pa
şa, radyoda söyledtğ! bir nutukta, orn ldnre 
tesis eden kararname sebeblle parlAmento -
nun pek yakında fevkalAde bir tçtlmaa çaQ'ı
rılacağını blldlrnı\.ştir. 

Tallln 19 (A.A.) - 20 kadar Polonya tay
yare..cıl, Tartu'da ıı:araya inmiştir. Bunlar miı
aadere Te mürettebatı teviclf edilmiştir. 

Leh mültecileri Ticaret Vekili 
Rahatsız 

Orada, Turna Mehmed arabadan fndirlldi. 
Ellerindeki ve • . • ı ehlkı b:tğlar çözüle-
rek bir odaya hapsedildi. 

Koca bir gün, o k.:>rkunç vaziyette seyahat 
etmek, Turna Mchmedl o kadar yormu§tu 
ki, zavnllı delikanlı, adeta bltab bir hale gel
mişti. Fakat, artık havatından tamıunlle ü
midini kestlğt o mu::tarlb saatlerde blle, iki 
bfiyllk düşünceyi "~h~ıfaden sllememlştl: 
Bunun blrt, Batle<: suıtıınn olan sevgisi ldl. 
Diğeri de, kardeşi Kabakçı Mustafayn besle
diği nefretti. 

Turna Mehmed, zından gıbl karanlık oda
da, o geceyi derin düşllncelerle geçirdi. Er
te.si gün ortalık aydınlanmnyı; başlar başla
maz. kaçmak teşı:!bbfisüne glrl~l. 

Evet. kaçac;aktı. Fntat bu kaçması, haya
tını kurtarmak için deltlldl. Şlmdı onun baş
lıca maksadı, kaıdeşl Kabakçı Mustatnnın 
vncudünü ortadan kaldırınaktnn ibaretti. 

Her tarafı dlkkat.lıı gbr:Gen geçirdi. Bu kor
kunç zindandan çıkmak, lmkfm ve ihtimal 
haricinde ldl. 

Halbuki meseleyi tallh ve mukadderata 
terketmek ve mfinaslb bir fırsat beklemek te 
mümklln değlldL Çünkü, ltendlslni bu zin
dana sürükllyen tuvvetln, blraz sonra boy
nuna bir kement taktırması da pek muhte
meldt. 

Zavallı Turna Mehmed, bu ncl.7. içinde, dü
sünfip dururken, aklına gıı.rl:> bir şey geldi .. 
ttç sene evvel, bir füdırellez günü, arkada~
larlle beraber tuzJ yemek için Çırpıcı çayı
rına gclm~ler, oradn ihtiyar bir balıkçıya 
tesadüf etmişlerdi. Balıkçı. Yedlkuleye dair 
onlara birçok şey!~r nakletmişti ve sonra da: 

- Bu civarda beslenen balıkların etleri, 
çok lczlz olur. Zlra balıklar, ;er altındaki 
geçldden, Yedlkul-'nln ort!\sındakl kanlı ku
yuya kadar girerler. Oraya atılan insan ıtı
şelerlnl yiyerek beslenirler. 
Demişti. 

Turna Mehmed, derhal kararını verdi.. 
nasıl ol~a. ölüme mnhkfım d"ifü ml ldl? .. Şu 
halde, bu ölümü biran evvel göze alırsa. bel
ki de bu zindandan kurtulup ahdini yerine 
getirmek lmktınını elde edebilecekti. 

IA.~LT KL YU 

Öğle vaktine doğru, tından bekcllerlnden 
biri geldi Kapıyı açarak blr büyük ekmek 
Ue, blr testi su g<?~lrct:. 

Bekçi, tam buninrı bırakıp çıkacağı za
man, Turna Mehm 0 cl onn seslendi: 

- Bak, yoldaş!.. Hiç yoktan, be~ on altın 
kazanmak ister mi.sin? .. 

Zindan bekçlsl, ~üyl}k bir memnuniyetle 
muhavereye glrlştı: 

- Hey ağa, bu da sorulur mu? .. Benden, 
ne ı.~tersen l.!te •. ~nlnt?, şuradan çıkıp git
mek isterim, deme ... Çünkü. sen buradan çı
karsan, ben mezara girerim. 

- Yok cnnnn .. böyle bir .şey aklıma bile 
getirmem. Ben se.:ıden başka bir şey lstlye
ce~m. 

- o halde, ute ... 
- Bent sarayda bastırdıklan znman, ya-

nıma para alamadım. Halbuki odamda, ya
tağımın başucunda bır demir sandık vardır. 
Altın ve mficevher keselerlm, bu torbanın 
içindedir. Sana bu sandığın anahtarını ver
sem, g!dlp onları bana getlreblllr ml~n? .. 

Bekçinin gözleri par~a1ı. Birdenbire basan 
bir hırs ile çeneleri kısılarak, dişlerinin ara
sından: 

- Hay, hanay .. hemen, anahtarı ver. 
D1ye, mırıldandı. 

Yugoslavyada hükumete 
tam salahiyet verildi 

Rtga 19 CA.A.> - W1lno'dan Tourment'a 
giden yol, Polonynt: müııecUerle doludur. Bu 
milltecller garbe doğru ilerlemekte olan Sov
yet kıtaatı arasından geçerek Letonyaya glt
meğe u~aşmakta.dırlar. 

Turna Mehmed, ııalvarmın cebinden çı
kardığı anahtarı b':'lkçlye uzattı. Bek«:!. anah
tarı alacaktı. P'akat tam o anda Mehmedln 
indirdiği dehşetli bl:- yumruk ile. yere yu-ı 
vnrlandı. 

• . . Turna Mehmed. açık kapıdan, dışarı fır-
Ankara 19 (Hususı) - Ticaret Veki - ladı. Mazgal del!kler!nden giren hafif ışık

li Cezmi Erçin rahatsız olduğundan ma. Jarla aydınlanan merdivenlerden kn!!arak 
kamına gelmemiştir. İstanbuldan ge - inmeye başladı. Avluya inince, gözlerlle '"kan
Jen bazı maruf doktorlarımız kendisine lı kuyuyu aradı 7e, evvelden verdiği bir ka-

Belgrad 10 (A.AJ - Bu sabah neşrolunan 
bir 'kararname ile hükumete tam salAhlyetıer 
b:ı~llm~tır. 

Hllkftm.et, bu kararname mucibince, bun
dan böyle kanunları tadl! ve kabında yeni 
kanunlar neşredebUecektır. Bu salll.hiyetler, 
yeni parlll.mentonun toplanacağı tarlhe ka -
dar mer'i olacaktır. 

O halde bu işi RD.nn hanıma havale etmek
ten baoka çare kalır.adı Ben kencli81nden rica 
ederim; sana münaslb bir elbise yaptırır ve 
lfLzım olan her şeyı hazırlar. 

- Kabul eder mı dersiniz? 
- Eder zaıınecllyorum. Ren bunu bana bı-

rak, meşgıu olma. 
Saadetten deli gibi idim. onun enerlne sa

rıldım . 

- T~ekkür ederim.. teşekkür ederim ... 
Beni ne tadar scvlndlrdl~lnizl ta.<..ıvvur ede
mezsiniz. 

- Sana sevinç ıerdlğim için memnun ol
dum Semiha ... O giine kadar annem de av -
det etmiş ı:ılacak; beraber tiyatroya gtdersl
nlz. Şimdi ben nr •• ıı: g-.dlyorıım ''e bh lkl 
hafta seni c:örme~e ttelemlyece~lm. reml!iı 
rünü gelir S"ni nhr, eve gotürürüın. 

O akşam yemekhanede arkadaşlarım!l bu
nu soyledııtim znmnn bir kıyamettir koı:.tu. 
Her kntnann bir l:i•lJ çıkıyordu· 

- Kendısl m! grllp seni alacak? 
- Klmlnle gideceksin? 
- Klm blllr ne knd:ır knlab:ılık olacnk! 
- Ne muUu se.nal Tallhl! k.zmışsını 
Blrnz ötk lendim: 
- Canım bu kadar tejfış edecek ne var? 

Annelerinize 8öy' ~yln, sizi de bir akşam t1 -
yatroya gb•tır ·ün Siz benim gibi değllslnlz. 
lleplnlzt gotüı·ccek klmselerlniz var. 

- Evet amın:ı sen!nkı aleııldc tiyatroya 
gitmek değll. hususi bir davet. Sen galiba 
Cnhld Oğuz bt-yln bir piye.sının oynanması 
ve llk tems\le davclll olmak ne demektir bll
miyorsun. 

- Bence srmrndnn gitmek dahn lyl. ak -
törler rollerınl dahn iyi o~rcnmiş olurlar. 
Arkadıı.şlnnm ~Uhfafln ııWuşmeğc başl:ı. .. 

dılar: 

Hukuk tarihi profesörlUgU 
bir konsültasyon yapmışlardır. rnr De kuyuya koşaralt. hiç tereddüd etme-

H t · f · k den kendisini oraya· nttı. arÇ art 8SI anUnU Kuyu, pek fazla derin değildi Sukutun 
Ankara 19 (Hususi) - Ankara Hu - Ankara 19 (Hususf) - Adliye Veka- hızı ile kuyunun dibini boylıyan Turna Meh-

kuk fakültesi hukuk tarihi profesörlü • !eti hare tarifesi kanununu tadil eden medln elleri, birçok kemiklere 111.şt\ ÖlümU 
ğılnı:! Sadri Maksucll tayin edilmiştir. bir Iayiha hazırlamaktadır. hiçe sayan bu cesur dell:tanlı. glrlştlğl bu 

•Son Posta» nm tefrikası: 4.l 

- Elli kuruş vıırlp bir bllet almakl!\ gala 1 hlm şey karşısındakinin gözlerini te.cıhir et
mil.sameresln~ daveUI olmak ayni mı·ı Öyle mek, .kendlslnl aı~me olduğundnn fazla blr 
akşamlarda İstanbulun en tanınmış nlleJerJ kıymette gösterebilmek ve yfiksek mı hltıere 
en guzel tııva·etıerııe locaları doldururlnr., gorebllmek, yuk.cıek şahsiyetlerle go ilşebll
Bahusus Cah':t Oğuz bey gibi her bakımdan mektır. Bunun ıı;ın helE' bir genç k' .,, ken
kusursuz olan genç blr şfılrln ı•lyt:sınl Jcy - dlslnl herkese gösterebilmek fırsatım elde 
retmck için butiın analar kıılarını ı:otlirme- ettiği zaman memnun olur, bu fırsatı elln
ğe şitab ede~·ıcr. Cahid beye hoş göriır m<'k den kaçırmak lstenıez. Sen bütün bunlara 
ve o ve.sile ile kızlarını gl.'strrmek ıcın ehemmiyet vermemekle, on j'edl yaşına gel-

- Neler sdylüyorsunuzı Tıyatroya ~'tmek dlğin hnlde henuz çocukluktan kurtulama
için bu kadar pazarlıklı duşlincelere kapılnn dığını, kadınlık hislerinin henl\z lnkl~ar ede-
allcler ml var? medlğlnl lsbat ediyorsun. 

- Tabti, ne z:ınnedlyordun ya? - Sence kadınlık hlsfilm inkişaf ettığl zn-
- Ben 5y!~ şeylerden nnıamam . benlm ı- man kendimi ft.leme karşı oldu~dan baş

çin sadece guzel bir piyes sı>yretnıek mevzuu
bnhstır. İster.se etrafımda iyi giyinmiş, ı:en -
gln ve kibar insanlar olma.~1n, ls~erse ki yü
züncu defn a:ml piyes temsll edllmış olsun, 
maksnd bir san at. C3er1 scy.etnıek ve lrnn -
dan zevk duymak değll mi? 
Nnzlı el!nde'i çatalını bırakarak hnyl'etle 

yUzume bnktı 
- Kızım sen hiUA tam mıınnsUe İstanbul

lu olamadın, h{l.Ja. lurl~t kıyafete ve etrafın
dakilere lllzumu kadL\1' ehemmiyet veremi
yorsun. Halbuki bugünkü cemiyette en mü-

ka türlll mO gösteıeceğlm? 
- Ona şüphe m1 var? 
Blr sene evvel Nazlı ne iyi anlaşabildiğim 

halde bu tatll esnssında onun bl\sbütün de
ğiştiğini, sade ve samimi Nazlının yerine ale
lfLcayip ve havat bir &enç kızın kaim olduğu
nu büyük bir teessüfie görllyordum. Blrka9 
gündenberl nazarı dlkkatıml celbeden bu 
halleri ona ka11ı .90~k davranmnğa beni 
mecbur ettiği için flklrlerlme muhalif bul
duğum bu sözlerlııl de cevabsız bıraltm~ı 
münaslb gördüm. 

Mektebe avdet ettiğimiz gundenberl on
dakl bu değişiklik göziımden kaçmamıştı 
Bir düzuye bana bu tatU esnasındaki Bu
yükada, Moda ve Florya pUµıarındnki eğ
lencelerinden, raslad?.ğı gençlerden, göruştu
ğu ailelerden ve ot.e! hayatından bnhscdlp 
duruyor, bu acayip hayatın beni all\kadnr et
mediğini gorfince b<'ılimll' alay ediyor, hatta 
benl küçük düşürecek sözler sbvlemckten 
blle çekinmiyordu. Artık derslerinden zlyade 
tuvaletleri onu allı.kadar ediyor, Jenl seçti~! 
nrkadaşlarUe saba..'ıhn a'<şama kadar ku
laktan kulağa tı.sJd:ışarnk guIUşüyC1r, lmnlı 
sözler söyllyerek kahkahalar atıyor, hatta 
başında evinden mektebe dondO~ü uman 
etrafına topladığı arkndaşlarına bir §eyler 
okuyarak onlan e~lendlrlyo,.dıı. 

Çok defa onun ıçinl çekerek: 
- Daha birkaç ay kaldı: bu sent- hapisha

neden kurtuluyorum. Dediğini lsltt im Bu 
hapishane sözünli geçe'l sene ben soylemiş
tim, fakat insanlardan ayrı yaşamış bir dağ 
klzı ldlm. Onun m'kteblmlz lçln ayr.i tllbiri 
kullanmasına Şfl4mamak knbll , değildi. 

Bir gün ona soröunı: 
- Mektebi bitlrmekte niçin bu kadar tel~ş 

ediyorsun kuzum? 

mecnunane macerad:ı, o korkunç :tuyudl 
karşılaşacağı meçhul Akıbetten ziyade, o U. 
mlklerln temasından tı•.redı. 

Tekrar suyun yüzüne çıktığı zaman, ta
yunun denize giden yolunu aradı. Jl'akat • 
zifiri karanlık içln:Iı::, geçlde benzer b1obll 
fey bulamadı. 

Tam o sırada, ıcuyunun ağzında bir talrım 
gürültüler işitti. Firr.r hMUıeslnl duvan DUl• 
hafızlar, ellerinde fenerlerle kuyun'un mer
mer çem berl etrafını birikmişlerdi. 

Turna Mehmed, derin hlr yeis ile: 
- Eyvah .. artık k•ırtutuş kalmadı. 
Diye söylendi. Ele geçip te. işkenceler al• 

tında can verınemeıc için, kanlı kuyunun bil' 
cehennem girdab! kndar korkunç 8Ulanmt 
dalıverdi. 

14 AY SONRA ... 

Aradan, tam on dört ny geçmişti. Bu mftd
det zarfında, Osınan!ı hilk\ımetlnln mukad· 
deratı, iki şuursuz hükümdarın elinde stl• 
rfiklenmlşt!. Bunun bl·'. Osm:mlı tahtındl 
oturan (Sultan Mustafa) diğeri de ta• 
ve tahtsız hükümd:ı,. olan <Kabakçı Musta
fa) idi. 

Bu lkl CMustnfa J lar, mecnunane bir 11-
fahet içinde, devlr.t ve mllletln hıızlneı rtııf 
israf ederek yaşar nrlrE'n. İstanbulda bulu
nan birçok hamiyet ::;ahlblc.rl de, Tuna 1Jo. 
yuna gitmişler .. <Rusçuk) ta bulunan tAlem· 
dar Mustafa Paşa) ya iltica etmişlerdi. 

Bu mülteciler, dı:!.,let ve mflletln girdltl a
cıklı vaziyetle, bunun elim neticesini Alem• 
dara anlatmışlar .. \'e nihayet bu zatı harek& 
re getirerek, ordusu ile beraber İstanbul 019 
rlne yürütmeye muvaıtak olmuşlardı. 

Bu ordu. (Çorlu) va geldiği zaman, bir ..,. 
nedenber1 İstranca ormımlarında efkly~ 
eden, vakit vakit Kahakç? M~tafaya tehdid .. 
Ur haberler gönderen fakat bir türlü eı. 
geçlrllemiyen ve h:ıttn.. bunların kim olduk
ları blle öğrenllemlyen dört klc!den mürek
keb blr çete, Alemdnr ordusuna tltlhak eyle· 
miştı. 

Bu oetenln rel~ <Turn-ı Mehmed> d1. 
Mehmed, Alemdar Mustafa Paşanın gözde 
adamlarından (Pınarh!.sarı !ivanı Hacı AD 
ağaya teslim olduğa zaman. bfıtün hayat ,. 
macerasını oldu~u glb ::aklettlkten sonra: 

- Ağa!.. Kendimi attı~ım k"U:Vudan kur
tulmak, mümkün d0ıo;lld!. Eğer ölllm daklt&
sında, kuvvetli bir su cereyam beni sürükle
yip denize kadar Jôtürmeseydl hlç aüphesll 
kt, cesedim, orada çürüyecekti. Bu badireyi, 
ancak Allahın bir muc zc~I ı;:ı.vesinde atıat
tıın n atlatır atla.tınaz. Cenabıhakkın beni 
öldürmeme.sindeki sebebi anladım. Demek ~ 
ben, ahtettlğlm ı~de, muvaffak olacaktım ... 
Derhal gidip, Kab:ıkçıyı öldürecektim. Pa
kat. sultanımın sözterinl hatırlıyarak, bir 
müddet sabretmeye karar verdim. Derhal 
yanıma eski tanı:iı.ı::lnrdan üç arkadaş ala
rak, İstranca ormanlarına çekUdlm. Bu sıra.
da. Alemdar Paşanın İstanbul üzerine )'tl
rümek için gizliden gizliye hazırlandı{tını 
t.,tttlm ve artık, onıı bekledim . hte. hizmet 
2arnanı gelmiştir. İ1ln verln. Kardeşim ola• 
cak o melftnun ba'ın~ elimle keseyim. 

Dedi. 
(Arkası nr) 

··························································--
Dr. IHSAN SAMI .__lııııı 

BA K TE Ri YO LO JI 
LA eo RA T U A RI 

Uınumi kan tahlılitı, frenıi noü.a 
nas.arından Wauemıaa -.. Kalua ..._ •• 
leri, kan lı:iireyvab uyılınuı, Tifo w 
11bna hutalıklan teıhiai, idrar, balıam, 
cerahat, brurat ve au tablılitı, iltra 
ınikroalcopi, huauai qılar istihtan. KaDda 
Üre, teker, Klorür, Kolluterın mılrtarları• 
DJD tayini, 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

Dudaklarını bükerek cevab verdi: 
- Allem diploma. almama çok ehemmiJet 

veriyor ve mektebi bitirmeden beni aerbell 
bırakmıyor da onun lçin. 

- Burasını bltırdlkten sonra ne yapa
cak.sın? 

- Sorduğu suaie bakı Esasen on üç ya
şında iken geçlrdiğ\m blr hastalık yüzünden 
tahslllm birkaç yıl gerı kaldı dlye benl bu
raya verdllerdl. Re.nni Jlselere yakın blr de
recede olan bu mektebi bitirdikten aonra 
tah.sillml kft.fi bulcırak evde oturacaAım. 

- Demek telft.şıu evde oturmak için, öyle 
mi? 

- Sen ne toy kızsın Semiha; on dokuz ya
şında bir kız evde nıı oturur? Oezlp etıene
ceıtlm ve kendime b~'l' kocn bulmaıta -çalışa
cağım. 

- Koca mı? Do.ha bu yaştan bir erketın 
boyunduruğu aıtın.ı girmek mı istiyorsun? 
Bana kalsa ellmd€.n geldi~! kndar uzun btr 
zaman serbest kalııım, hattfi belki de ebe
diyen ... 
Etrafımdakilerin h<'~ 1 kahkaha ile güldil• 

ler. İçlerinden blrl sordu: 
- Sen zen<>'in misin Semiha? 
- Hiç haberim yok. Bundan ne çıkar? 
- Bundan şu çıknr kızım : Şayed ze n• 

sen. mektebi bıtlr'r blt\rınez etrafında b1r 
çok namzedler buiacaksın: av peşinde to
şnn erkekler bir oruwcek ağı glbl seni sara
caklar. tatlı dlllerllP. ü1cl ö :1 rne. parlalıc 
tavırlarlle seni elcl<? "tme~e çalışacaklar. vel
hasıl seni rnhat bır kmıyacnklnr Fakirsen, 
yani erke~i cezbedecek kadnr paran yokla, 
o zaman blr müddet lçln rahat edeblllr il• 
tediğin gibi yaşarsın, seni hiç klmse rahat• 
sız etmez. 

(Arkası Tar) 
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111 CASUS KADININ 
HATllAlAll / Adana eğitmen kursu Kaşın yegane yazlığı: 

Gömbe yaylası 
Kurs her yıl 200 öğretmen yetiıtirecek, Seyhan 

barajındaki çalıımalar devam ediyor Yayla yollannın tanzimi 
devam ediyor, bazı yerlere 

Batan gemiden kurtulanlar 
fOSe yapıldı Fakat birkaç aanıve sonra da tehllte lfa-ı dan dosya hattında maltmat •l••IDD .,. 

__ reti ver1lmif bolw111yormuı. Dödllkler çalı- ötrenmet 11tedltıerim1 1J1ce 61rendltıen 
K (H ual) Ka b Yollar. Koridorlardan kotan kamarotlar ta- aonra ona llalettayin bir T&dde batanaca-

aş. us . - . . sa a ovasmm Pılara 'YUl'al'at, yemek ham oldutunu bil- tun .. itim bu delil mı? 
sonlarında ve şimal iatıkametinde bulu- dlrditlert aaltln bir aeaıe: Cuua hafif bir aeale ve atır •llr a.....-
nan Gömbe yaylası, deniz seviyesinden - TahlJslye temerlerinJd takıp ıtlverteye rat: 
3200 metre yüksekliğindeki cAkdağ. sil çıkınız. - Evet. fakat alze ne olu1or? 
silesfnin eteklerindedir. DiJt herkese haber veriyorlardı. - Red mı edtyorıunuı. 

Sıcak yaz günlerinde de bembeyaz kar - TahlJalye temerlerin1z1 tatınısı. - BllAtis kabul ediyorum. 
tabakalarile örtülü bulunan bu muaz - Matineler durmuf. Bir tarafa yatmakta Alır bir yükün altından oıimul llbl nhat 
zam dağ Gömbe yayluına cazib bir hu- olan semt beyhude yere mflvuenealnl bul- bir nefea aldı. Hakikaten onun tlllldJıet ede-

. ' k . mata çabalıyormuı. Deniz atın. fıt UJ&D&n bllecett yeglne kadın bendim. Qll1*A bir te-
susı:ret vermeı t.ed~. . .. yolcular çılgın gıbi güverteye ıtlmltlerdt. re ben almancayı Lorenll madama 1fbt aJ-

Bırçok Y~~len kür Q8m ağa~lanle SUB- Artık tahlJstye a.ındallar~na dolru kOIUf- nJ five ne tonuturordum ve bu roHl OJDlJ&-
len~n bu guzel yaylada .. aynı ~anda mata b&f)aDJD1ftı. Bu aaadalları ıakln çeh- bllecek tadar da becerikli oldalmn onca 
cevız, kestane, fındrk gıbı soğuk ıklim - reli bahriyeliler müdafaa ediyorlarmıt. oe- maUmıdu. 
lerde yeti.şen meyvalar pek mebzuldür. minin içi altüat olmUf, hertea balır11ıyor. - l"alcat yalnız be~ yarın Partate bu

Kaza.mızla Gömbe yaylası arasındaki Hertea kurtulmak için it1ş\p takıfıyorlar, lunmam llzım. Öbtlrsü ırtın tanare De d~ 
yollar düzelmektedir. birbirlerini çifnJyoılal'Dllf. Brltetıer Tahfl ner, Oonatantinoppuıı randeT11111D& ,.ıtfl-

çiftlik ah· · d ki 11 d bir aurette dövftf üyorlardı. Hertea tahlı.tJ• rtm. 
. n ıyesı ctva:m a . ~o ~r. a aandallanna blnruet için dllertnı parçalı- Jordan bu aaztıme hayret etU. a.mtJet.m-

Adana Bgitmen nrıu biNUı "e ~ talebe Islah ed~~erek şose haline getırılmiştır. yormUf. llll gözlerinden okunuyordu: .. ~ I da od b' ar vücude -~•__.,et Bu munasebetle Kq • Elmalı hudu - Oem1 B1lvarisi elinde bir mepfonla tttrtl- - Size verd111m mııltlmata ınammıor mu. 
Adana (Hususi) - Adana .,.~tmen m em ır ç f1 •.-&_. • dunda bir tören yapılarak yolların u - yormUf: ıunuz ve klttbeler meselealne. 

tursu tedrisata devam etmektedir. 801 tedir. • mumt faydaları hak.kında köylüye nu - - Bvvell kadınlar, enell tadınlarl. Qok yavq bir sesle konUfD11lftu: 
mevcudlu olan bu kurs esaslı b~r §ekil • mekteb iflen tuklar söylenmiş ve hududa inşaat tari. Bu emir bütfln gem! zabitleri tarafından - İnanıyorum. Fakat yarın Parlltt balun-
de çalışmaktadır. Kurs faaliyetı Tef?'i • Bu yıl Adanada gerek orta tedrisat hini gösterir bir levha di:kilmiftir. tekrarlanıyormut. bu enıtrlerl dlnlemeytp mam llzım, randevuya vaktlnde l9)ecellml 
nı vvelde son bulacak ve buradan çı~ ve gerekse ilk okullara pek fazla teha • ortaııtı büsbütün kar14tıran blrtao ertelt1 alze aöyıtıyorum. Parlse ırttm•ttm. lltmeml· 
80 eğitmen Çukurovanm seksen köyüne cOm vardır. Şimdiye kadar orta tedrl - yalcala:rıp zaptetmJ.tler. Bu aırada oıJgına '1m bu a1z1 allkadar eder mı? 
dağıtılacaktır. sat olrullanna kaydedilen talebenin ye- Kaşın gUzel bir limam: dönen bir anne oocuıııe birlikte denize atıl- Jordan pet milfliil bir nllJe* nınnp. 

Eğitmen kursundan hakkıyla istifade ~u 1200 ü bulmUJtur. B k . mlf. Diplomat Loui.se ile MaıT:re: benziordu: 
fç' b,.a senelik bir program hazırlan - Hiçbir talebenin mektebsiz kalına • UCa hmlnl - Bu taraftan geliniz demif. - Benim alze meseJA yarın da lhUJacmı 

m ...., .. h · · • larak bu eh · • Ve onlan bir tnhlislye sanıtalma dofru olabllir. D114tlnflnüz bir kere, tunu 1-bla-mıştır. Bu programa gore ~u.ı:sta er ması ıçm ~n ° . sene 1 rı ~ Kaş (Hususı) - Kasabamızın batısına götfirmftf. Gemi .oüvaılsl bu ıandalı mühim yınız ya madam s. benim tabmhıbnden n-
mevsimde 200 öğretmen yetıştırilece~ miz orta .ted~tında çifte ders usulü düşen Bucak limanı, Asaz dağının dibin- mevJdlne hürmeten diplomat için b>rakmıt, veı İellrae. ~--
bu suretle beş senede Çukurovanın bm tatbik edılecektır. de Andifil adasile çeV'rilmiş kuytu bir li- Mary .söylüyordu. Aram d ki o.n ka d b uadL 

1111 kövüne bin öğretmen yetiftirilıniı ola • Adanada polis kursu mandır. Loulae Walter o ak§am pırıltılı bir auare datıtad~ :nun 1:ra::ar~~a b:t!rat bana n,ı. 
caktır. Şehrimizde, Teşri.nievvelin birinci gı.i. Kış güınlerinde açık denizlerde fırtı- elbl.se41 ırtyiyormuı ve sandala binmeden ev- bir h1s geldi kl beynelmllel cuu bmd Pan. 

Seyhan barajında 91'1.,..lar nfl bir polis kursu açılacaktır. Adana naya tutulan gemiler için en iyi ilticagih vel b~r ~idd:!!e~~ eserit olan bu manza- ancak yani clcltibeler meaelub batlmıda 
Büyük Seyhan barajını Hohtif Alman Emnivet Müdürlüğü bu kul'B için şimdi- olan bu güzel koy, her tarafı kapalı ol- ra~;:1 ın.a:n do: · ebfyre ~· tc;tnd verdill malOmat benim itime Jar&J&llllJ&CÜ 

firmasının inşa etmekte olduğunu ev - den hazıdıklara başlamıştır. Bu kurs duğu için bir göl manzarası göstermek - ve tbntdalz aaatler ugeç~aı:;er. BrtıJır~ bir zaman geldikten sonra benim baradall 
velce bildirmiştim. dokuz ay devam edecektir. tedir. . . . rek çetiyorlar, dalgalar sandalı ıtır alır :~rı::~:n-ı:c;!t~t~n~...:: 

Son günlerde beynelmilel siyasi va • Kursta biitün mesleki derslerle bera- Koyun bır kısmı kumsal olduğu ıçın aallıyor '"' kadınlar bitkin bir haldı tttrefi- mlyetıı bir meaeleyı niçin kendlal haber .,.._ 
ziyet dolayısile 'bu şirketin Alman mü • ber orta tedrisat programından bir kıs- burası plaj olmıya fevkalade elverişlidir. yorlarmıt. B1!d~ kadınlardan blrl uzaktan memif, pazarlak ederek 111 bir para aıma-
hendis ve ustabqılanndan bir çotu mı da gösterilecektir. Bir vakitler Kaşın oraya nakli düşü - r:ı ll~l gorünen bir ıııfı lpret ederek m14tı. Bizim ikinci büromuz bDe ona ba ma-
memleketlerine dönmek üzere şehrimiz- Kadastro itleri nülm~ ise de bazı külfetler göz önünde a_ ır;~· vap 11 Bizi t rtaracalclar ldmatı elde etmek :çin blrc;ot para wrebl-
den aynlmuJtı. Mühendis ve ustabaşılar Şehirde kadastro :işleri_ son •fhasına tutularak bun~an v~zgeçilmiştir. . Mflth~ bir u~r~·kl! geç:n ıeoe .a.,;; llrdl. • 
•~anbula gidince bu endlaolerinin yer- g•lml..+ir Halen bu guzel lımanda beledıyeye ermette ufuk harıtçe aydınlanma._.a fm'• Jorman bana . .ısı ' ._ ~ ~· • 'd hah d b ........ .. · ' .. _ .... - BenJ dinleytnJz dedi eter burada~ 
siz '>lduğunu gördüklerinden şehrimize Döseme, Hanedan ve İstiklAl mahal • !1 mez a a~ a~.. goze çarpan bır Mary. G. yanıncıatı Fransız diplomatının mata razı oluraanuı 'a1ze ~nlar 1-bma .._ 
avdete karar verıniflerdir. lelerinln kadastrosuı:ıa da ?aşlanmıştır. um~n hareketı yoktu.~. . kolunu aıkaralc: rtate çalıtan aJanaın ımıınt dahl ftrtrlm. 

Maamafilı bu ayrılıktan, inşaat zerre Bu .suretle şehirdekı gayrımenkullerin Hıç olmazsa çok guzel bir kumsala - Zannederim kt. yanıındatl oocuk... Bu llSzlert IÖJfeylnce IQimde IUfb lılr bll 
kadar sekteye uğratılmamıştır. Eksilen üçte ikisinin kadastrosu ikmal edilmiş ma~i~ bul~?an Bucağın bir plaj haline =i k::eı=i çalcmı, ve lcflçtt oocuıun uyandı. Tanmıadıtun bir adamın, Pranm 
inşaat teknik kadrosuna derhal TUrk oluyor. getmlmesı ihmal olunmamalıdır._ çehrell gOrünmilştilr ve herkea bu manzara zabiti tıııtma llrmlf bu Alman euaınman 
mühendis ve ustabqıları ikame edil - İhtikArla mtieadele tartıaında tıtremı.. eflnkti çocuk &tl lmlf. ha7atı benim elhnde lmlf stbl lllllfl. Onma 
mqtir. Ellerinde külliyetli stoklar bu • Bergamanın kurtulu,u Qocutun ~lftaüno kaldırıp denize atmışlar. tetıınnı bir el harekettıc reddedenıt: 

Büyijk barajın fntaatı sllratle devam ı A pa harbi vaziyetinden yı'dönUmU Loulse Walter 'ayanı tebrlblnlı. Elerlntzl - Bu bent ali.kadar etmez dedim. Berıtm . . unan ve vru c;ok mfllcemmel yapmıfSınız etmektedir. Hobtif flll'ketı.nhı inpatmı istlfadeve kalkışmak isteyen bazı muh • · yann Parlate bulunmam llllJD. Bir bdJnm 
kontrol için, hüktlnıetimiz namına iki tekir ttiacarlarla küçük esnafın şiddetle Bergama, (Hususi) - 14 Eybll Ber - _ 1 _ buan hayatmda her ıeyden mtlhtm olan bir 
mühendis ve bir fen memurumuz mıaa. taldb ve mürakabesi için VilAyet ve Be- gamanın kurtuluş günüdür. Bu mes'ud randevusu Tardır. 
tın başında bulunmaktadır. lediyenin L,tirakile teıekkül edecek ko- günü Bergamalılar her yıl olduğu gibi Gündüz beraber bulundutumu barda bu Bu bahaneme .Jonnan inanmadı. Pabt 

Kontrol şefliğine de milhendis C.elll misyon bugünlerde faaliyete geçecek - bu sene de coşkun tezahüratla kutlula • aqam yeniden Jormanla bu11J,f&cattıt. o bardan taıbp ırtttlllmlz zaman utat beJ-
tayin edilınifti.r. tir. mışlardır. birkaç datlta gectterek geldi Ye itte bu P- neımneı cumta aramızda htc;btr ı.ahbtld 

fş başından ayrılan elektrik mühen • Merasime sabah saat dokuzda top a • cUmıe bent turtardı. taımauuttı. Fakat bu datıtada oot lltı bir 
d' . L ysner ile ölçü mOhendisi Henşge Geyve panayırı açddı tılmak suretile başlanmış müteakiben Is- Bara geldlflm zsmarı beynelmilel CUUBUD oyun oynamam llzım geldlltni dtlfbdlm. 

sı t Şa t' v· t · le.ri in bap tirdad g(inlerine aid mes'ud hatıraları plAnını kabul etmege hazırdım. Onu bekle- Hayatım ve belkt de bir baıtumm Jlanta 
~~ şe k~' ıfe ırs lf n na Geyve (HUBUSI) - Burada her yıl canlandıran temsili gösteriler yapılmış - dlğtm ıırada oteldr. bulup beraber ıetırdi- tehlikede idl. 

onme ır er. •------• Eyltll ayının 14 ünde başlayıp üç gün tır. ğtm Pransızca bir gazeteyi gftlden ~roım Brteal ırtın Tempelhof han l.daqonuna 
Adana Vakıflar IGU""8I Ud apartmwa d•vam eden (panA'VlT') kurulmaktadır. Orta k 1 d' kt" .. ü h 1 b' ff pllot 1ıı.slyakımla bir aürll hanc:Hller tçln-

-,J - • o u ıre orun n eyecan ı ır de göıderim bir tayyare mo~rll Ulnına ta- giderken umulmadık b\r hldlaenln ı;ıtlp be-
yapıyor Bütün sene çalışan, didınen rençber pa- hitabesinden sonra askeri kıt'aların ge_ ltıldJ. ni 10k!an alalcoyacatınıı içimde bir 111111 

Adana Vakıflar İdaresi 90.000 liraya nayire köylerden akın .akın gelerek al11 çid resmi başlamış, bunu resmi ve husu. ve tfte bu münasebetle akluna btlJllt blr kablelvuku nrdL 
fki apartıman yaptırmaktadır. Bu bina • veriş edip eğlenmektedir. si teşekküllerin alaylan takib etmiştir. tayyare fabılkalllıın d!rettörlerinden biri- Benimle birlik~ Parlse «elen arbdapma 
lann inşa ihaleai yapılmıf ve ite bq - Panayirde muhteltf eşya satan sergi- nin bunsl lcltlbeaı olan Antolnette 8. aklı- llalettayln bir ~beb uydurmuttum w on-
lanmıştır. Aparıtımanlardan birisi Hfl - ler, seyyar tiyatrolar ve muhtelif ellen- Kaşla köyler arasında ma UJdl. Antoinette s. ve ckltlbeler meae- dan aynlarat tayyare meydanına pldlltm 
lcOmet caddesi üzerinde diğeri de Abidin ce yerleri bulunmaktadır. Her sene ol- leall• zth 

1 
zaman hak!en geçerek ta11ar.,e btnllece1ı: 

paşa caddesin~e kurulmaktadır. dufu gibi bu sene de panayır kalabalık telefon tesisatı tır:1a~ !eı;::0 n~ı:d~"b~=~ = mahalle dolru yftrtıdftm. Buraya ilden :roı-
Evkaf, aynı zamanda Kalekapısında olmuştur. • " olan bir muhavereyi hatırladım, 0 bana: cu dalma bir camlı kulübenin IJnlndm ıre-

Kaş (Hususı) - Köylerle merkez ara- _ İkinci büro il"' münasebette denm ed1- çer. Burada paaapor~ muamel81l yapılır. 

( Ad k i h t • • t r at ld ) sındaki telefon tesisatı ikmal edilmiş yor m111UDUZ? ., Memur benim puaportumu elbnden alınca ana as ar BS, anasının ama 1 1 1 bul.unmaktadır. Yakı_nda kaza telefon Dl}'e aormQftu. Ben de ona: içimde bir tortu hlssemm. Puaport benim 
Adana ( Huw tesısatı da sona el'Dllf olacaktır. - Hayır, muharebede!l sonra oradan &J- İngiliz paaaportumdu. poJIAln eU qalı dol-

rıldmı. Bazan ealci şeflerimi görllrtım. Patat ru indi. Paaaportu mühl\rlemı.tl 8erbeattlm. 
~y>ırı~birSer!~=~- Lüleburgaz otel ve sinema bin1sı aırf dostane bir ıörn,me ivin... Şimdl tayyareye bı 1ebuırdJm. l"atat 1ı:1m bt-

Dilf1lnceu bir tavırla: lir beltt de beni Kolonyaya nrdılmm •· 
nhı daha temeli atıl· Lüleburgaz (Hususi) - İnşası ikmal - Yal... man orada tevkif e1P'!eklet'dl. 
DUıftır. Bu müessese ed$p dahili tesisatı yapılmakta olan ye- Dedi. Ona bir .silrtl aualler .ardum. hinci Bir aqam evvel Brıato1 oteunın boltlnde 
yeni askeri hastane • n; otel, gazino, sinema binasının açılış büroya mensub bır sa.bitle mllnuebetl mı prena Rottborla nrşılafını.ııt. Prens Al-
dır. .. C"ınh · t ba d 1 vardı! Yoksa bu auall bana aırf bir teoe11111-

Askeri hastaneni., torenı u urıye . yr~ı~ a yapı a - le mı aormuftu. Kendlalnden hloblr 181 ftt- manyanm Madrld S':!flrl idi. Ben ° •man-
temel atma töre.. -caktır. Mem)e'ket ıçhı buyü.k faydala'r renemedlm. lar onun ataşenavau V'>n Krohna ihanet 
pek parlak oldu. Bu temin ed~k .olan ?u binanın. ~isi Şimdi tahtıtatım'\ Parı..te devam etmete ediyol'dum. 
münasebetle tümko • o~an beledıyeyı tebrLk etmek bır vazife. iınk&n bulu)'Ol'dum. Çünkü llln 111 mealde Prem Rotlbor tw. boylu, p79t thUmamla 

dır. idi: "'4..tnm'•. ıJıt bir ad"mdı Madrtdde bndf.11-mutan, tümgeneral 13''' .., 

Arif Tanyeri bir nu. K b I cBlrtncl defa olarak X ... mot.örtl Atlu Ot- nt gördillt'ftm tarlhtonberl hfo deltlmemlf 
tuk söylemişlerdiir. aşta o su yanuunu yendi. Bu motör ticart bir uoatı denllebillrdl. o ayn zamanda reno ft thtl-

(H usl) Bel . e1'1'ellll lfln Datardan Hatala ıettrdl.• yar olan acayip bir tıp~ ve 6tedenbert dalma 
Bina 230000 Mraya Kaş ua - ediyemis, y.ıllrk J1er Antoinette lklnci büronun 161de blr 

~alttadır. tl'ç kat ücreti 3 lira üzerinden bütün evlere de. zabiWe münasebette idlyr.e neden bunu ben- tendi kendine ben'!lyor hiç dettfmı,ontu. 
olacak, 250 yatak ala .mlr borularla au tevziine tıaflamıştır. den atlıyordu. Bana bent tanıyor zannı Keldi. Ben ona bir 
aktır. Halk bu vaziyetten son derece memnun Onun ftlltulle Feldenle warnertn Parl.s- paket m~ub ..erm1' ve: cDlelanl dmnlf-

Relim tuigenerali temel atma merasiminde nutuk söylerken göstermektedir. olmuştur. teki muhablrini eld9 edebllecettml Ye ora- tim. İ.fte atqenanJ~r\ı"'t qt mett11blan. 
--~-..;;.. ____________ ========-=-=======-==-===:ı::::am==-==-=ıımııı-==--==------= dan da beltı bütün teıkllltı ortaya oıtara- Ben onun çekmecesinin nuıl aoıMılJm bfll-

Pazar Cla Hasan Bey Oivor ki: 

- Hayvanata dair ne ya -
mlaa kaçırmam Hasan Bey .. 

• • • Geçen gün gazeteler, 
bu aene sıcak memleketlere 
gitmeye bqlıyan kU§ların.. 

Tüylerınm kavrwup 
vücudlaıınm cucrıla'k kail· 
chjını eö.rmiiJleır.. ~ba 
niçin? 

--~ 

. Hasan Bey - Şqılacak 
bır şey yok... Lehistan üze -
rinden geçmişlerdir-

blleoellmi zannediyordum. vorum.• 
Jonnan bara glrdlğt zaman benim pllnım Demlftim. 

tamamlle hazırlanm~ bulunuyordu. Bir da- Prens Rotlbor bent görtlr rörmn lklerlnl 
ldtada yeni karar vermlttlm. Bir daklkada batlca tarafa çevtrmıett. Acaba benim tim 
eşici tararmıı detl§tlrmlftlm. Artık tam va- oldutumu hatırlanıı' m\yth? 
k!W. Jorman bana. Babahtanbert garl'.> blr bununa tolnde Ja-

- Söyle bakalım. dedi, gtınilnll nUJl ıe- nıyordum. Her daktkn Te her tatafta bir ta-
c;lrdln. - h _ tyı geçirdim. Hep gazeteleri okudum. lam tuzaklar kurulmak~ oMul!iunu ft me-

Muanm tıatüne bıralctılım Parla gazete- diyordum. Bir cuu~un tortulu bayatı baf
sinin fl.stüne dolru endi,el1 blr nazar çevir- lamıştı. Artıt ben uyk ı da uyuyaınıyar.attım. 
1t. Ben .sözüme devam ettim: Uçuş sahuında üç motörlil blr Alman tay

- Rahib ... rahib ... ne idi ilml.. ha hatır- varesl bana muntaz.rdı. Orada da Jen1 bir 
!adım, rahlb Oon.stantinoppu ne zaman ıll- !tortu geçirdim. &.nl nereye gfttftrllJorlardı? 
nah çıtarttırmata. davet edecellz, '!Jen yerimi Franaı• tayyareainden almamı• 

- Yann defll, öbürsi\ ırttn. mıydım?. Bu da Ulıuır.auz bir tortu ldl 
- Şimdi l.4im1zl şöyle telhl.s edelim 1or- ll'ranaız Te Alman taya,.e aervlsJert bir anlq-

man. Benden bu ra:.tlbin ,Unah çıkarma ma ya.pmı.tJardL BerUnll'! Parlı arumda 11-
hilcerealnde lcendiml madsm Ton 8. diye ta- llyen tayyarelerinin her lktalnde de ayni bt
'lıtmamı 1.stlyoraunuz. O bana doayada.n ıetıe aeyahat edlleb.ibyordu 
·ıabaedince 4afırDllf gibi hareket ederek 
'lanll cloQadan Dahsettlllnl aoracalmı On- (,1r1..ar. tiOr) 



20 Eyhil 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Fabrikalarımıza tornacı alınacaktır. İsteklllerden İstanbulda bulunanların Zeytin
burnu fabrikasına, İzmlrde bulunanların Halkapınar fabrikasına ve Anlta.radaltllerln de 
Umum Müdürlüjfe müracaatları. •8339• 

İstanbul Onlversltesl A. E. P. 
Komlsyonundaıı : 

Cerrahpaşa hastahanesi Göz Kliniğinde 3290.84 Ura keşifli tealsat ba~lama işleri 
5/ 10/939 Perşembe gi.ınli saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 247 liralı< muvakkat teminat makbuzlarile 3000 liralık bu gibi işler yap-
tığına dair eks1ltın~ tarlhlrlden 8 gün evvtl İstanbul Vilayetinden alınmış vesikalariyle 
gelmeleri. 
Şartname ve illşık..eri hcrgün Rektörlükte görülür. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 1 

SON POSTA 

Ankara Radyosu 
.-- DALGA UZUNLUtU -

1548 m. 182 Kca. ı20 Kw. 
T .A..Q. 19,74 DL 15195 ICe&. 20 ICW. 
T .A.P. 31,70 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 

ÇARŞAMBA 20191939 
12,30: Program ve memleket saat ayarı, 

12,35: Türk müzi~ (Pl.>, 13: Memleket saat 
aynrı, ajans ve meteoroloji haberleri, 13,15-
14: Müzik CRlyasetıcOmhur bando.~u> eŞf İh
san Künçer, ı - Blankcnbur~ - Marş, 2 -
Waldteufel - Valzer Ies Slr~nes, 3 - Jericho 
pocme Şymphonique - M. Bernay, 4 - Uo 
ellbes - Antazi Lakmc, 5 - E. Grleg - Nor
weglennes No. ı Dans., 19' PUrogram ve 
memleket saat ayarı, 19 05: Müzik <Hatır or
keı:;tra mfizlğl Pl.), 19,30: Turıı: muzlğl ıince
saz faslı), 20,15: Konu~m:ı (Dış politika hl'ı

1. - Tahmin edHen flatı a5504t lira o:an 20.000 kilo toz şeker, 22/9/939 Cuma 
saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

günü dl.: eleril, 20,30: Meml.'.)ket saa tayarı, ajans 

2. - Teminatı 11326• lira olup şartnamesi hergün komlsyondar. alınabmr. 
3. - İsteklller1n bent gün ve saatte Kasımpaşada bulunan korulsyona müracaatları. 

t747h , ............... c-. ________ amm ________ m~ 

ve meteoroloji haberleri. 20,50: TUrk mOzi~I. 
Okuyan: Mi.ızeyyen Senar, çalanlar: Cevdet 
Kozan, Refik Fersan, Kcrn'll Niyazi Beyhun, 
1 - Karcığar pe.şrevl, 2 - Udi Ahmed • Kar
clt;ar şarkı - Tlrl çeşmanında snydeyledln, 
3 - Arif Bey - KarcH?iır şarkı - OönOl bezmi 
harab abadı gamdır, 4 - Şükrü - Karclğar 
şarkı - Hasta bir fimld ile, 5 - Cevdet Ko-

l zan - Ud tnkslmi, 6 - Tnnbud AU Efendi -
Karclğar şarkı - Bir •arattan dşığı derdi 

Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yaptırılacak anbariarın beton- I gam, 7 _ Mahmud ceUılettın Paşa - Kar -
annesi için lazım gelen demirler müteahhidlere Ofis tarafından clğar şarkt - Vah mevusu v1sallndlr gönül, 

k 8 - Knrclğar saz sPmaısı. 9 - Sel!hatt1n 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 

maliyet fiatı üzer:nden verilece tir. Pınar _ Muhayyer tfirk'i _ Gökler perisi gibi 
Demirlerin bedeli teslim mahalli cins ve miktarları hakkında O- Emine, 10 - ... Halk tiirküsft - İrafa fincan 

fisten şifahen mallımat istenecektir. (7367) koydum. 21·30
= Hart.alı~ posta kutwu, !l,4.5: 

• Müzik (.Romans ye.saire>, 22· Müzik ,(Küçük 

~---------••••••••••••••••••••• orkestra) şef Necib Aşkın), ı - Ku~h -

D l t Li 1 • } t U Marş, 2 - J. Strauss - Yarasa op,rtlnden ev e man arı iŞ e file mum potpuri, 3 - Bela Volgraf - Kalbim aşkla 
doldu _ Ağır va.18, 4 - Sylver.oıter Schlder -

Mu•• du•• rlüğu•• nden •. Dinle keman ne söylüyor, 23: Son ajans ha
berleri, ziraat, ehsam, tahvllfıt, kambiyo -
nukud. borsası mat>, 23,20: MüzJk (Cazband 
Pi.) 23,55-24: Yarınki program. İdare ihtiyacı için açık eksiltml' usulile elli ton zift "e on to::ı katra'llı üstüpü 

satın al'ınacaktır. Zift~n muhammen bedeli 2300 ve muvakkat teminatı 17::!,50 

lira ve katranlı üstüpünün muhammen bedeli 3500 muvakkat temınatı ~62.50 

liradır. 

İhaleleri ayn ayn olarak 28/9/939 tarihine rastlıyan Pcrşemb(' günü saat on 
beşte Galata rıhhmınd.ı Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü bina • 
sındaki Mübayaa Kom1 syonu •ıc l yapılacaktır. 

Mezkur 1evaz1mın şartnameleri sözü geçen komisyond:ı hergün görül0 biHr. 
1steklil1erin bildirı!cn vakı~~en evvel muvakkat teminatlarını yatırmaları şart. 

tır. c7138~ 

1 htanbul ı eledivesi lıanları 1 
VllAyet dahlllndek. köprülerden ba11lanna konulacak lş!ll"et leYhalarının imal ve tallld 

lş1 999 lira tahmın edilen bedel üzerinden 2490 numaralı kanunun 45 ıncı maddesinin 
B fıkrasına göre p-:.zarlığ:ı konı:'muştur. İhale 22 9/939 Cuma günfi saat 14 de Da1mt 
Encümende yapılacnktır. Kat'l te:ı:lnat miktarı 150 liradır. Şartname hergün Zabıt ve 
Muamelflt Müdürlug.i kaleminde göriilebillr. 

Tal1b1erln buna benzer en az 500 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa MüdürHiğünden a
lacakları fennt ehhyet vesikası ve ilk teminat makbuz veya mettublarlle ihale günü 
muayyen saatte Dalmi Encümende bulunmaları. (7416) 

Keşif bedeli 29.893 lira 90 kuruş olnn Vali konağı caddesi ve Şişhane mev -
kilerindeki Çocuk bahçeleri inşaat ve te c::atı kapalı zarf eksiltmesine konul • 
mustur. İlk teminat 2242 li:ra 5 kuruc::tur. İhale 2/10/39 Pazartesi günü saat J 5 
de tstanbul Belediyesi Daimi Encümen4e yapılacaktır. Şartname 150 kuruş 
mukabilinde İstanbul Belediyesi Fen İf ~i Müdürlüğünden alınabilir. Talible-
rin 39 yılına aid T 'caret Odası ve ihale ı>n 8 gün evvel Fen işleri Müdürlü -
ğiinden alacakları fenni ehliyet vesi.kala ve ilk teminat makbuz veya mektub -
brı ile 2490 N. lu kanuna göre hazırlaya <>klan kapalı zarflannı ihale günü sa-
at 14 e kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. (7161) 

Devlet demiryol!arı ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 921 lira olan 300 Kg. hayvanı kıl 30.9.1939 Cumartesi günü snat 

(10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahillndekt komı.,yon tarafından açık ek
siltme usume satır. alınıı.caktır. 

Bu işe glrmek lsttyenlerln 69 lira 8 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği ve.saikle blrliktı~ eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları ırızımdır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7487) 

Istanbul Levazım Amtrllğlnden: 
İstanbul Diklmevile Bursa Saraçevl için 200 il! 250 kuru§ yevmiye 1le iki saraç us

tası, 2 numaralı Diklmevlnde teşeıı:ıtlll eden heyet tarafından ~Uhan Ue alıııacakt'.r. 
Tallblerln dilekçe ve bonservlslerlle birlikte 21/9/ 939 Perşembe gunüne kadar Tophane
de 2 numaralı Diklmevl Müdi.ırlüğüne müracaatları. •438• •74lh 

Kadık6y Vaklflar Dlrekt6rlUAU Hini ırı 
İneadada Longoz vakıf ormanlarının Rapana, BezirgAn yolu üzerinde ve De. 

ği.rmendere mevkıınden bir sene m:iddetıe kesilip imal ve nakledilmek üzere 
200 M3 gayri mamul kavak kerestesi açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 
28/9/939 Perşembe günii saat 14 tedır Talib olanların c60• liralık ilk teminat 
ile Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. c7212~ 

lst. P. T. T. Müdilrlilğünden: 
Üsküdar P. T. T. merkez b'nası bir kısım tamiratile çavuş. malzeme depo&-.ı 

ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 /9/939 Çarşamba 
saat 15 de B • .r.~ostahane binası birinci katta Müdürlük odasında toplanacak alım 

satım komisyonunda yapılacaktır. Keşıf bedeli 2467 lira 25 kuruş, muvakkat te. 
,minat 186 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vil~yetinden eksıltme 

tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yıhna aid Ticaret Odası vesıkau 
ve çalışma günlennde yatıracakları muvakkat teminat karşılığı alacakları te. 
!Jlinat makbuzile komisyona ve işe esas keşif ve müstentdatı prtname vesaireyi 

mezk.ıir müdürlük idari kalem levazmı kısmına müracaatla görebilecekleri. 
c'IOM• . 

·····················································-······· 

An ara borsası 
Afılq • Kapanı• fıatlan 19 · 9 • 9~3 

ÇEKLER 

Açılıı Kapanış 

•.ondra li.21 6.21 

'ieY - Yort .- .-
Para .- .-
Mllı\no .- ·-
Cenevre .- .-
A.me:ı~nı.c!m .- .-
Berlln .- .-
Brllbıl .- .-
AUn& .- ·-
~ty& .- .-
!>rq .- .-
Madrtd .- ·-
Vartoft .- .-
"Judapefte .- ·-
111kret ·- ·-
1el1Jl'&d .- ·-
'okoham• .- ·-
tokholm .- .-
"''ll(OYa . - ·-

iSTİKRAZLAR 

Ac;ı111 Ka;ıaı•ı 

Türk borcu I pef1n 19 19 
.. • n • 19 19 

• • ı ndell -

... 

······················································-····-
Doktor Hafız Cemal 

(l...olamtn Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ~ergtln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-233118 

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

Son Posta 
Ye·ımi. Slyas1. Ha vadi.'J ve Halk ııuete.11 

Yerebatan. Çatalçe§ttle ıotak. U 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı •• 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 o 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. --

TÜRKİYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peıindir. AW.. 
değiftirmek " kuruftur. 

t 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen eoralı geri verilme~ 
IUinlartlan muuliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kunıfluk 

Pul ilAvm 11zımdır. 

···············--·························, ,,. Poıta kutuıu : 741 İstanbul l 
1 Telgraf : Son Posta ı 
i Tele/cm : 20203 . ~-............................................. ./ 

Sayfa ... 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
I< uruıu, tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari t.ar nevi bankı mu•m•l•I ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf he.sablannda en u 
50 lins1 bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lira\ı1t 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,003 " 

40 " 100 " 4,000 u 

100 " 50 " 5,000 " 
120 tt 40 H 4,800 tt 

160 " 20 ,, 3,200 ,, 
DiKKAT: Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çLlctığı takdirde 7u 20 fazlasile verilecektir. 

' 
Kur'aJar ıenede 4 defa, 1 EyJ61, l Birinc.ikinuıı, 1 Mart ve 1 Buinıa 

tarihle.rinde çekileHkfu. 

Nafıa Vekaletinden: 
361 ı numaralı kanunun muvnkkat 1 inci maddesi mucibinre mülgn cNafia 

Fen Mektebi> mezunu olup halen bilfunum devlet devairi, belediyeler veya 
bunlara bağlı müessselerde maaş veya ücretle müstahdem bulunanlarla serbest 
çalışmlara dahi 12/12/936 tarihinde c40• y~ını ikmal etmemiş olmak ve mühen. 
dislik talı.siline kabiliyetli görülmek şartile Teknik Okulunda açılmış olan mü. 
hendislik kurslarına devam hakkı bahşo1duğuna nazaran alakadarların bu hak • 
tan istifade edebiimelerı için gene mezkur maddenin sarahati veçhile 31/12/939 
tarihine tadar Nafia Vekaletine yazı ile müracaat etmeleri, aksi takdirde kur • 
sa devam haklarının zail olacağı ilim olunur. c2503> c4554> 

Emniyet Umum Mildürlilğtl11den: 
Elde mevcud nümunesi ve şartnamede yazılı vasıflan dairesinde zabıta 

mcmurlan için azı c2000•, çoğu c2500• adet kaput 22/9/9J9 tarihine musadı:f Cu 
:ma günü saat 15 de k ah zar usuliyle satın alınacaktır. 

Behexine ız lira fiat tahmin edilen bu kaputların numunesini görmek ve 
prtnamesiaı1 almak istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü levazım şu sl· 
ne müracaatlan. 

Münakasaya ıştir~k edeceklerin 2437 lira 50 'kuruşluk teminat makbuzu ,. ya 
banka mekWbla:rile 2490 sayılı kenunun dördüncü maddesind2 yazılı belg le 
birlikte :zarflan münakasa günü saat 14 de kadar komisy-0na teslim etmeleri. 

t.4289> c695Jı 

P. T. T. Levazım Müdttrlilğftnden ~ 
Muhammen Muvakkat 

Adet Nev'i Bedeli teminat Pazarlılt 

Lira Lira saati 
250 Masa telefonu 
50 Duvar > 12.000 900 15 

100 Seyyar » 

400 
1 - Nev'i ve mi!ttarları yukanda y;.zılı telefon makinelerı 4/Eylıil/1939 tari 

binde yapılan eksiltmede ıhale edılmediğinden pazal'lık!a alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3/Te~rinievvel/1939 Sa!ı günü yuhrıda gösterilen saatte Anka. 

rada P. T. T. Umumi Müdürlük binasındaki Satınalma kom~yonundn yapıla • 
caktır. 

3 - Tallblerin şartları öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak etmeli 

için 3/Teşrinievvel/1939 tarihinde mezkur saatte o komisyona müracaatları. 
c7063• 

fstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyanundan: 

ı - Merkezlmlz müstahdemini için nUmunesl veçhlle (159} takım maakaaket ~ 
elbl.se yaptınıacaktır. Be~r takımının bedell (15) lllra (65) kuru§tan tutarı <~~ 
liradır. 

2 - Eksiltme açık olacaktır. 
3 - Bu ite atd fQ.rtna.me merkezimiz levazım memurlu~undan parasız alınır. 
4 - EkBtltme 3/Blrinclteorin/19:r:> Salı güntl saat 15 te Oalatada Karamu.atafapa.

sokaltnda mezkilı merkez aatın alma komlayonunda yapılacaktır. 
ı - Muw.kka.t teminat parası (18'7) lira <80> kuruştur . 
9 - Bu eUUtıMie lirecetlertn bu ctbi 1fler J&Ptıaına dalr 1989 Rn.e&l Ticıuet OclUI 
~ ıöstıerm.eleri p.rttır. ('1188) 
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Her yerde ve her zaman en 

Türk fındığıdır. 

kuvvetli hazır gıda 

FINDIK TARIM 

KOOPERATiFLERi 

SATIŞ 

BiRLiGi 
bu mükemmel gıdadan bütün memlekette her vatan

daşın kolayhkla istifade etmesi için tertibat ahyor. 

~~HANS WALTER FEUSTEL 
Firmaıının İatanbul, Galata Rıhhmı 45 No. daki 1 Nr-::JLOVD SEYAHAT ACENTASINDA 

EL. _ ı dünyada kua, deniz ve hava yolculuklarına aid biletler satılmakta 

Mektup adresi: f. K. 1436 Tel: 41178 
ve en do~u maltlmat verilmektedir. ~ 

Bremen'de Norddeutscher LLOYD umumi acentahğı 1 

Bundan baıka : Türkiye C~mhuriyeti Devlet hava yolları, Ankara - Hamburg - Amerika 
hattı, Hamburg - Alman Afrıka hatları, Hamburg "MER,, orta Avrupa seyahat acentahğı, 

Berlin Alman Lufthansa A. Ş., Berlin - Irak devlet demir yolları, Bağdat - ilk Tuna 
buharlı Gemiler iıletme Şirketi, Viyana acentalıklan, 

Cumartesinden maada hergtın 8 den 18 e ve Cumartesi gttnleri 17 ye kadar açıktır. 

~ Saraçhanebatında • Horhor caddecinde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Vat.it 
Yatısız 

Ana llk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kttydına başlanmıştır. Ecnebi Jlsanı ilk sınıflardan itibaren başlar. 
Kızların y!ltılı kısmı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin husust otobüs 

servisi vardır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Teletoo : 20530. 

-----• Cağaloğlu Mollafenari caddesinde 41----•aı. 

YENi NESiL iLK OKULU Dtınya Muharrirlerinden Tercf\· 
meler Serisi N o. 37 

Tedrisatın ciddiyeti, Çocuklara verilen asri ve hususi bir terbiye sistemi 
ile emsali ansında temayüz eden ve gösterdiği muvartakıyetler dolayısile 

Kuıtnr Bakanlığınca resmt mekteblerle muadeleti tasdik edilmiştir. YENİ 
NESlL ilk okulunun ayrıca mtıkemmel bir de anasınıtı vardır. Okulda 
ecnebi dil tedrisatına çok ehemmiyet verilmektedir. Kayıdlara başlanmıştır. 

O. HENR Y 

BOLIVAR iKi 

KİŞİYİ ÇEKEMEZ. Mtıracaat bergUn saat 8.30 dan 12 ye kadar. 

1 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - Bütün sınlflar için yatılı ve yatunz, kı:ı: ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - lstf'!yenlere kayıt şartlarını bildiren taritname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası Telefon: 22534. 

TOrkçeye çeviren i 
Hasan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
t{EMZİ KİT APEVI 

, ' 
~----------------!-----------• Mantnrlı muşambalar, storlar 

AN BAR İNŞAA Ti 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

1 - Kunduz istasyonunda yapılacak anbar ve idare binaıile 
buna müteferri itler götürü olarak kapalı zarf uaulile eksilbneye 
konulmuıtur. 

Ketif bedeli (59.888,05) elli dokuz bin sekiz yüz ıekaen sekiz li
ra bet kuruttur. 

2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofiı Umum Mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 25/9/939 tarihinde ıaat 15 de Ankarada Ofiı bina
sında yapılacaktır. 

Teklif mektublarmı havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin Mu
haberat servisine teslim edllecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4244,40) dört bin iki yüz kırk 
dört lira kırk kuruıtur. 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için 
ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet 
vel'ikasını koyacaklardır. 

6 - Anbarın betonarmesi için lizım gelen demirlerden Ofiste 
mevcud olanlar maliyet fiatı üzerinden müteahhide verilecektir. 
Demirlerin teslim mahalli, cinı ve miktarlan hakkında Ofiaten fİ· 
fahen malumat istenecektir. «4613n u7368)) ' , İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme 

komisyonundan 
Haydarpaşa emrazı sariye hastanesine lbım olan 115 kalem ilaç ve sıhhi 

malzeme açık eksiltmeye konulmu.ştur. 
ı - Eksiltme 27 /9/939 Çarşamba günü saat 14.30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat 1914 lira 44 kuruf nr. 
3 - Muvakkat teminat 143 lira 60 k11ru.ştur. 
4 - İstekliler şartnamesini hergün komisyondan alabilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikaları ve bu işe yeter muvakkat t~:rıinat makbuz veya banka mektubile 
b'..rlikte belli gü.n v~ saatte komisyona gelmeleri. (7157) 

perdeler ve sair ber turlu 
TEFRiŞAT 

Levazımatı, Beyoğlunda BAKER 
mağazalarında her yerden müsa
id şartlar ve ucuz fiatlarla sa
tılmaktadır. Beyaz eşya daire
mizde b.aseler, yatak çarşafları 
ve yUnlü ytıtak örtUlerinin fiat-

l 
ları kıyas kabul etmez derecede 

ucuzdurlar ve rekabetten 
9.ri dirler toı 

İlan Tarif em iz 
Tek slltun santımı .......................... 

Birinci •ah ile 
I kinci sahile 
Üçüncü aahile 
Dördüncü ıahile 
iç aahileler 
Son aahile 

400 kuraı 
250 • 
200 • 
100 )) 
60 • 
40 • 

Muayyen bir müdde\ zarfında 

fazlaca miktarda llln yaptıracil· 
lar aynca tenzilAtlı tarifemizden 

iatifade edeceklerdir. Tam. yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edllmi§tir. 

Son Posta'nın ticari ilinlaııııa 

aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tı&ncılıt KoDektU ŞlrlleU 
Ka.lıraman.zade Bu 

A.Jlbııa cadd ... 

·-······················································ .. ··· 
Son Posta l\Iathaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emq 

AHİP t S. Ragıp EMEÇ 
S LER : A. Ekrem UŞA.KLIGlZ. 

Ey1Ct1 20 

Sümer Bank 
SELLÜLOZ SANA Yli 

MÜESSESESİNDEN: 
Bugünkü cihan vaziyeti dolayıalle ham madde tedarikinde maruz kalına

bilecek mü.şkül!lt ve ayni zamanda memleketin her ne.-1 kftğıd ihtiyacını kabil 
olduğu kadar uzun bir müddet temin edebilmek zarure ,1 bizi imalAt program
larımızda oazı tadllMta bulunmak ve ayni zamanda fı':l.tıarımızı da normallze 
etmek mecburiyetinde bırakmıştır. 

Maahaza herhangi bir ihtlk!l.ra meydan bırakmamak üzere lAzını 
tedbirler almnuşt1r. 

Büyük t:ıptencılara yapılan JJJkonto liiğvedlldiği gibi İ.stanbulda Yemlı 1ske
le3inde açtığunız perakende .satış depomuzda aşağıda gösterilen flatıarla kar
tonlarda bır top ve kağıdla.rda bir balyaya kadar satış yapmakta bulundu~umuzu 
ilan ederiz. 

Perakende satış fiat1arı : 
c i N S İ 

Kraft ambalaj kağıdı 60 ar. 
:t " :. 40 ve 50 ar. 

Blr taraflı beya2. Sellüloz lto.ğıdı 60 Gr. 
» ~ :t :t 40 va 50 Gr. 

Beyaz S~llülol iki taranı 
Renkli Sellüıoz kağıdı sarı, turuncu, pembe 

• • • mavi, yeıil 
• • • kırmızı 

Açık renkli bir taraflı Sellüloz kAğıdı 
Biletlik Uğıdl:ı.r renkli 
Biletlik kağıdlar beyaz 
İmitasyon Kraft 60 Gr. 
İmitasyon Krafli 80 ar. 
Sünger kt\~ıdı pembe 

:t • beyaz 
Silinen sünger kırmın 

• • yeşil 
Şrenz (bakkal ı kAğıdı 130 ar. ve yukarısı 

• » • 130 Gr. dan a.şağı.sı 
Kaba beya.: mukavva (lyi mal) 45 numaradaı 
itibaren 2•1 kiloluk paketi 

Perakende 
kilo fiatı 

31,5 Kurut 
32,- • 
31.ö • 
32,- • 
36,-- • 
37,- • 
38,- • 
89,- • 
82.5 • 
30,5 • 
28,5 • 
28,- • 
27- • 
42,- • 
3i>,- • 
42,- • 
39,- • 
22.5 • 
23) • 

595 • 
Gri mukavvı 50 numaradan itlbaren 24 kiloluk paketi 545 • 

Elektrikle 
Yıkama 

Çamqır dah.ıı ~bulı:, rahat. daha iyi •r: ucuz 
Jlpranmadan 1ık&nır .,. eyn.ı umende dezeıı
fclrte edilir. Kirli çam-..ır iç -• ıarfıode 
11kamr, kurvtular. iitülr:nil " telcru kıallao
maya huır bir bale ıetirilir. JAJAG 911~1 
J1kama tuiaatlan lıallınde iuhlıt ı.t.yiııiz. 

Birinei derecede r.fenimlar. 

I· A. Jo hn A. f• lrf urt: 
•tmeullı l.tulnd, Kanakala•ecl 
Baa 20122 Dejl Gl7armatl r.aı 11111 

T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Plinı 

32.000 Lira. Dlükafa.t 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkiciteşrin 

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

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

250 " 25 " -435 

2,000 Lira 
5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 ,, 
6,250 n 

32,000 

T. iş Bankasına para yatırmı:hla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zam.anda 

talihinizi de denemiş olur,•unuz. 


