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Son Dakika: Lemberg Sovyet kıtaatı tarafından işgal edildi lTalaiUitı 6 ıncı 
~aylada] 

HAL KIN 

HALKIN KULAGI 

HAL KI N D iLi 
Sene 10 - No. 3286 

italya ile Yunan 
hukometleri anlaştllar 

iki taraf hududlardaki 
kuvvetlerini çekiyorlar 

Roma 20 (AA) - ltesmı bir tebliğde İtal
ya Ue Yunan1Btan arasındaki dostluk müna
sebetleri kaydedllerett Atina ve Roma ara -
sında yapılan noktal nazar teati.sinden sonra 
Arnavudluk - Yunan!at.an hududundaki İtal
yan kıtaatının dahil! çeklleceit b1ldir1lmek
ted1r. 

Yunan hariciyesinin tebliği 
Atina 20 (A.A.) - AUnEo ajansı blldlrtyor: 
Gazeteler, haricl79 nezaretinin aşatıdaki 

tebliğini neşrediyorlar: 
(Deva.mı 3 üncii sayfada) _ _.._ _______ _ 

Çekosıovakyada 
isyan çıktı 

Birçok /abrllıalar 
tahrib, k/Jpriller 

berhava ealldl _ , 

Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 21 EYLUL 1939 

Din Fransada Dalad,e, İngiliz Harbiye Naıın ve 
General Gamleıdn iıtirakile bir toplanh yapıldı 

Londra. 20 (HUIU • 
81> - Pariltea alınall 
haberlere ıöre, leflll 
hafta Almanlar tara -
fmdan sivil haltın tah 
llve edildiği Aix-la
Ohapelle mıntataaın -
da, yeni yenl Alman 
kuvvetleri gt-ımeıct.edlr. 

Ayrıca. ayıu mınta -
kada 1500-1800 tana -
renin taha.tşttd ettlll 
anıaıılmıştır. 
Belçlkanın ıart hu • 

duduna yakın bulu -
nan Atx-la-Chapelle 
mıntakasındald bu ha
zırlıklar, Almanyanm 
Umunı~ Harbdt oldutu 
gibi, Belçika tlzertn -
den Fransaya karp 
blr harekete geçebi - ~ 
leceit! kanaatini tevlld 
etmiştlt. 

Maabaza Fransız aa
kerı müşahldlert, böyle 
bir lhtlmalln PraMJS 
erkil.nıharblyeai tara -
tından göz öntlnd~ bu-

OIJO'!. • 

Fru11z 
taarruzu 

lundurulduturıu Te l&.-
0 

SO 
zım gelen tedbirlerin - - ----
alıtımlf oldulunu söy- C=-=======~=.:=~=.'.:...._===;;:::::;=~ 
lemektedirler. 

Alman kuvvetlerinin Garb cepheıinde "anyeti ve Almanlann muhtemel taarruz 
Aix-la-Chapellede ta- ıı.tıikametlerim gö8terif' harita 
haşşüdtı, LttDembıırg dükalıtındıı da derin l ların Belçika - Lük.ıemburıı yolu .ne hart -
bir endife uyandırmııtır Buradaki mbate! - kete geçmelerinden korkmaktadırlar. 
ıer, Sarbrüken1n su1e11tundan aonra Alman - (Denml S tlnei sayfada) 
~~ 

~;ı~;;-tu:e~;:ı! Umumi bir harb nasıl 
dağlara çekildi b l b ı • ? 

İdare işleri telefonu,: 20203 Fia tı 5 Kuruş 

lngilizlerin Bagnia filebi bit" Almaa denacıltvı tamflndan torpiUeMiktn .cmnı 
ve ba tarkeft 

italyadan .yti.kselen ses 

S ul·b ~-~-&IUll 
tam zamanıd1.r! 
ltalyan gazeteleri, 20 gün evvel ilin edilen büyük 
harb henüz başlamadığı, Lehistan işi de hallo:unduğu 
için iki tarafın hüsnü niyetle bir hal sureti bulmalan 

lazım geldiğini ileri sürüyorlar 

Roma 20 (Stefani ajansından) - Ga- man ileri hareketine mukavemet edeme
ıeteler, Hitlerin nutku haldrınc:ta kısaca etiğini ayni zamanda Hitlerin Almanya 
mütalealar serdetmekte ve ıarkta muha- nın garb ve cenub hududlarını kat'i te 
rebenin bittiğin'i ve Polonya devletinin lAkki ettiği hakkındaki e5ki beyanatını 
de ortadan kalktığını mü.tahede ettikten yeniden sarahatle ifade eylediğini ilerı 
10nra şarktaki emellerini tahakkuk et • sürerek, 20 gün evvel ilan edilen büyü} 
tiren Almanyanın şimdi garba hitab et - harbin henüz başlamadığını, garb cep 
tiğini ve kullandığı lisanın mukni. mu - besinde henüz tamiri kabil olmıyan hi9 
tedil VQ sakin olduğunu kaydetmekte - bir şey vukubulmadığını tebarüz ettir 
dirler. mektedirler. 

Popolo di Roma ve Messagero gaze • Ayni gazeteler, Versay Polonyasm 
teleri, pofonyanın akibeti ne olursa ol - yeniden ihya edebilmek için, garb de 
8Un bugün muhakkak olan bir şey wrsa mokras'ilerinin yalnız Almanyaya kart 
o da garb devletlerinin muharebeye mü- değil, Sovyetlere karşı da harekete g~ 
dahale hususunda ileri sürdükleri sebeb- mek meoburiyetinde kalaca'klarını söy 
!erin artık mevcud olmadığını ve PQ • lemektedirler. Halbuki İngiltere ve Fru 
lonyaya verilen garanti taahhüdlerlnin sa Sovyetlere karşı ilanıharb etmelrtM 
hAdisat dolayısile 'kıymetten düştüğünil, ~kirunişlerdir. 
Polonyanın bütün garantiye rajmen Alı. (Devamı 3 uncü sayfada) 

• 
Rusyada silAh altına 
çağırılan yeni sınıflar 

Bir Alman askeri heyeti Lehistanın yeni haritasını 
çizmek üzere Sovyet hükumeti ile konuşmıya gitti 

Fransa moskovayı protesto etti .. f=:ı b~1!~--:- llöyter - İstihba- aş ıga i ır . 
17 Eyllll Pazar günü, Bohemya ve Mo- ·- y A z A N - .............. ........... 

1 
Londra 20 (Husust) - Moskovadan Londra 20 (Hususi) - Dört kifidıen 

ravyada bir ihtilü hareketi çık.mııtır. r···--······-......... bildi:ritdiline göre hükfunet, bazı yeni müreldteb bir Alınan askeri hey'etl, tay-

ım:1n~;;'~~:r:~:ı~et:;;:~ı~ t::r. i Emekli General H. Emir Erkilet :.iyaı sınıflarını SilAh aııına çalırmıt - r:~~:.::~t:::~ ~~ 
düm e~ir. Bu am~lle Atelmazahürlenkam·, Cu- ·ı· " Son Posta nın askeri muharriri ! Rusyaya giden Alman heyeti kında Sovyet askeri mab.rnlarlle mO.a-
martesı akiaını halk 1 e n ma- - .. .::..-....... - ... - ... -.J L d 20 (A A.) Tım" es gazete..ı '-- ı d b 1 akt lan ve bilhassa S. S . ler arasında ciddi r............. on Ta , • . - . "" - a.~re er e u unac ır. 

ışmalara inkila eylemiş ve iki ta _ Bundan 20 gün evvel herkes .soruyordu. Blr ve kimi olmıyacak derken Alman - Leh hu- nin Rotterdam dakı muhabirıne göre, Görüşmelerin kısa ~ anlqıJ. _ 
çaraftp d ·ıaıı kulı lın t ör· büyük harb olacak mı? ve zannedlllyordu k1 dudlarında birdenblr,e top patıamağa bafla,- Berlinden gelen telgraflar Polonyanın maktadll' 
r an a sı . · · a~~ . ış ~· u ve her tarafı baruta bulanmı.ş olan Avrupa ne- ml§tL Arka.smda.n İngiltere ve Fransa Al - taksimi hak.kında Almanya ile Rusya a- • 
Y~~~a~l ~ı~~a~ ~~hımdırd B h _ resinden tutuşsa ateı etrafı saracak ve bu manyaya harb lll.ı ettiler. Bekleniyordu k1 rasında önceden anlaşılmış olmadığını a- Franaanın protestosu 

, Y M ı :e y b~as~ a, l o. e:{1 suretle alevlenecek olan büyük bir harbin İtalya da harbe tarı~m. bu suretle bekle - çıkça göstermketedir. Paris 20 (Husust) - Moskovadald 
~e 1 ;raJy~~ın ~-{:~0 I~ erınTe~ yangını kol kol Afr]kaya, Asyaya, bütün dış nen büyük kıyam~G kopsun. Fakat her şeye Yeni hududu tahdid için timdi muh - Thansız maslat atgüızan, &vyeıt ordu _ 

m .e or u ıce~ .1 rın, 1 e~, a ~ dünyaya sirayet edecektir. ratmen o yerinden kımıldamadı, ve onun ıotn telit bir Alman - Sovyet lromfsyonu tef- . 
bar, Pısek ve Brno_da ısyan1!1r: ~1 ~ Ve korkul yük harb böylece kopmuş o- barb dört devlet ara.sına münhasır ka.ldı, kil edilmiştir. M~kovadaki Alınan ata - ları taraf~~an ı:-eh to~ralarınm ifgalınl 
Brnoda, Çek Alm~n cemaatının ~1ft,;fJs-

6
,'llU •• • üstelik Almanya müstahkem Fransa hudu- il'"te · ile iB 1i dek" R at• ............ ıli- Sovyet hükumeti nezdınde protesto et -

mı da Çeklerle müs~ken ha""'lr~ - . ~ ....... ('.ıı. ~ • ~m 1 rı er n ı us ~'"" . . 
1 . . \f;~ . ·. 7 7 ,~_; . ~ ~ bütün dünya bu zehab ve dunda müdafaada kaldığı için hakikatte terinin bu komiayona iltihakı beklen _ mışt.ır. 
Amıstır. (Devamı 3 "''tad .,ıy,.~.,. ~· -~ tten n tlm1 harb olacôt (Devamı 7 nci sayfada) ıiiekteclir. (Devama 3 üncö sayfada) 

......-:..::· ...... ~· ~ . ~ .. ......... "'~ 
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21 Eyhll 

Lehistanda vaziyet 
Ruslar ilerliyor, Almanlar kat'i 

SON POSTA 

Almanlara karşı 

Sayfa s 

Rusyada silih altına 
çağırılan yeni sınıflar 

bl·r Avusturya le1·yonu (Baştarafı 1 inci sayfada) gazetesinin yazdığına göre Polonya hü -
Ruılar nerede duracaklar kUmeti, Fransaya nakledecektir. 

k•ı d·ı· Lond.ra 20 (A.A.) - Havas: Haber ve- . Hükfunet, m~telif dairelerinin, Pa -
teş 1 e 1 ıyor rildiğine göre Stalin, Alınan niyetleri ~ste yerl.~~esıı:ı 'kol.aylaştır~ası iç~n 

ha'kıkındıa Berlinden izahat iste · _ ransa. hükumetı nezdınde dıplomatik 
h b d

.. ~ ve a teşebbüslerde 1bulunmuşt 
Paris 20 (A.A.) - Star em erg, ~ ç;ık bir cevab alamayınca Avrupada ha - · ur. 

Antibes'de kendisile görüşen Entransı - reket serbestisini temin maksadile derhal Almanya Romanya ile budud 
geant gazetesine verdiği beyanatta de - JapQnlara mütareke teklif etmiştir. ola 
miştir ki: .. .. . Bu mütarekeden sonradır ki Moskova . mıyor 

Alman reamıA t•bli "'i n l I l l'T d - Hitlerin elindeki kuvvete ustün bır hü'ldimetl Alman ileri hareketinin Sov - Pans 20 (Hususi) - cLe TernpS> ga -
~ g r'O Onga 1 arın t' 8FŞOV8 B kuvvete sahih olmadıkça onunla rnüza - vet hududuna kadar dayanmamasını te _ z~tesi, Alman ve Sovyet istilası netice -

Ciddi muJıav~mef giJsferd/k/~rin/ ifiraf edı•gor kereye imkıin yoktur.> .. . min için Pol-Onyaya asker sevkine karar sınd~ Lehistanda tehadd~s eden vaziyeti 

hudud hattma çekiliyorlar 

Berlin 20 (A.A.) - Alman başkumandan
lığı tebliğ ediyor: 

Bundan bir hafta kadar evvel Kutno ya -
kınında başlıyan ve sonraları Bzura ırmağı 
ütikametinde ~arka doğru inkişaf eden vıs
tül nehri karşısındak!. muharebenin şimdiye 
kadar tarihte kaydedilen en büyük imha. 
muharebesi olduğu anlaşılmıştır. 

Dün akşama kadaı yalnız Bzura üzerinde 
alınmış olan esirlerm miktarı yüz beş bine 
baliğ olmuştur. Bu miktar mütemadiyen art
maktadır. Buna düşmanın ölü ve yaralı o
larak uğradı~ı fevkalade yüksek zayiatı da 
ilave etmek Hizım<lu. Elde edilen harb leva
zunı hesabsızdır. Polonyalılar ciddi olarak 
daha yalnız Modlini.n içinde ve cenubunda 
ve Varşovada mukavemet ediyorlar. 

Kat'i hudud hattı 
Düşmanı takiben, Stryj - Lwow - Brestli

tovsk - BlaUstok hattına kadar ilerlemiş olan 
kıtaatımız düşmanı tan•amile imha ettikten 
sonra, Alman ve Rus hükumetleri arasında 
takarrür eden kaVi hudud hattına çekil -
mektedir. 

Gdingen c1va.rında'd muharebeler de harb 
limanının zaptı lle dün bltmişt.ir. Bu müna
ıebetle düşmandan binlerce esir alınmıştır. 
aSchleswig Holstein .• mekteb gemisi ile ma
yin gemilerimiz bu mnl~arebelere müessir bir 
tarzda iştirak etmiş~t~'. 

Hava kuvvetlerimizin faaliyeti bütün cep
hede ke.şif hareketbrine inhisar etmiştir. 

Prens, Alnıanyaya karşı mucadele ı • vermiştir. tetkık ederek, Almanya ıle Romanyanın 
çin Fransada bir Avusturya lejyonu_ te - Tahmin edildi~ine göre Rusar Brestli- hen:ı.hudud. olmıya.cakları keyfiyetini te-

kat'i surette kimin tarafından işgal edilece- ı- t !; b tt k d ğt henüz malilln de~ıldir. sisi hakkındaki planına dair ma uma tovsk'e kadar ilerliyecekler ve orada aruz : ırme te ır ... 
Budapeşte 

20 
CA.A.) _ Polonya mültecileri vermekten çekinmiş ve bu hususta şun - hir taarruza uğramamak şartile bitaraf Aynı gazete, henuz mukavemet et -

Karpat da~larını aşuak Karpa.tlaraltı şehir- ları söylemiştir: kalacaklardır. Sovyet kıt'alarımn Polon- mekte olan Lowow'un (Lemberg) Sov -
ıerine doğru inmektedirler. Keza bazı askert - Fransa hükumetinin planımı kabul vaya girmesinden 'maksad. Alman ileri v.et~erde kalacağın~ ve ~lman kuvvetle
müfrezeler de hududa varmışlar n tecrid e- edeceğini ümid ediyorum. Almanyaya hareketini durdurmak ve Ukranva il~ rının cenubu sarkı Lehıstandan tama -
dilerek memleket içine sevkedllm!.şlerdir. karşı mücadele için bir Avusturya A lej .. - Karad~niz yollarını Al.manyaya kaı;>a _ men cekile<'eklerini bildirdikten sonra, 

Re.mıen teyid edilmllş bir şayiaya. göre, Al- yonu tesisinin Avusturyada manevı bu- maktır. Romanya hududu Sovvet kıt'a _ h~ı suretle Karadenize doğru muhtemel 
man ve Rus grupları Macar hududu istika _ yUk bir tesiri olacaktır. Bu teşebbüsüm- l·arı tarafından himaye edilecektir. bır Alman akınının önüne geçilmiş ol -
metinde mül~ki olınuşlardır. Ayni şayialara de muvaffak olmaz isem, bizzat ecnebi Polonyada yeni hükumet mi ? duğıınu yazmaktadır. 
nazaran, Ru önmüfrezeieri birçok noktalar • lejyonuna yazılacağım.> · . Lehistan ne tekilde kurulacak? 
da Polonya _ Macar hududuna varmıştır. Starhemberg, Avusturyanın Alınan - Pa:ıs 20 .~~.A.) .. - Journal gazeteslnın . 

Sovyet müfrezeler:.ıe Macar makamları a- yaya ilhakından evvel oradaki Nazi pro- ~ahmm ettıg.me. go~.e, pek yakmd.~ Po - Dığer taraftan Hitlerin de Rusya ile 
rasında henüz resmı hiç bir temas vuku bul- pagandasına karşı yaptığı mücadeleler • _onyada yem .. b~r hukumet teşekkul ede- hemhudud olmak istemediği ve araların
mamı.ştır. ıien bahsederek demiştir ki: cek_ ve bu hukumet Almanyanın hima - da bir tampon devletin bulunmasını arzu 

_ Biz Nazi tedhişcilerine karşı gene yesı altında faaliyette bulunacaktır. ettiiii anlaşılınaktadır. 
Romanya hududunda kendi usullerile mücadele etmekte idik. Polonya hükumeti Fransaya Maahaza, tampon vazifesini görecek 

Cernaut1 20 (A.A.) - Romanya maxam - k ol üst kb J L h' t k'ld ıarı Sovyet makaml~-:;~~ mutabık olarak dün Hitlerin anlıyabileceği yegane şey, uv - naklediliyor an m a e e ıs anın ne şe ı e ve vettir.> . Almanyanın mı, voksa Sovyetlerin mi 
akşam hududu açmağn karar vermiş1erd1. Fa ----- Londra 20 (A.A.) - Daıly Telegraph lehinde kurulacağı henüz belli de~ildir. 
kat bu sabah hudud tekrar kapanmıştır. Zi- s f d b• h Ad• '50 
ra birçok meseleleı: hcııüz Rus makanılarile o ya a ır a ıse, 
halle muhtaç bulunmaktadır. 

Berlin 20 (A.A.) Es~~~ B. bildiriyor: kişi tevkif edildi 
Almanlar Belcika hududuna 

' 1.800 tayyare getirdiler 
Şimdiye kadar Za.r.ıozcun cenubunda şid- Sofya 20 (A.A.) - Bir yahudi mağa-

detli bir mukavemet göstermiş olan Polonya zasında vukubulan bir hadise üzerine bil (Bastarafı 1 inci sayfada) ıSarrebrück müdaiileri soldan çevri:lmek 
kıt'aları bugün te.!li.ı'\ olmuştur. Bu kıt'alar yük bir kalabalık toplanmış ve bazı mu- Berlin teminat ve iyor tehlikesine maruzdur. 
iki piyade fırkası, bir süvari livası ve bir hitlere mensub genç kimselerden müte- Diğer taraftan Berlln mahfellerl ise, Alman tebli.ği 
motörlü livadır. Aralarında Polonya cenub şı>-kkil gruplar şehir sokaklarında teza - Aix-la-Chapellede yapılan tahşldatm kat'ı _ Berlin 20 _ Alınan başkumandanlı • 
ordusu kumandanı General Pistor da olmak hüratta bulunmuşlardır. Polis bunları w yen endişeyi muclb mahiyette olmadığını gı tebliğ ediyor: 
üzere 11,000 esir aJınr.ııştır. da"'ıtmış ve elli kadar tevkifat yapmış - G 6 tasrih etmektedirler. arb cephesinde yalmz keşif koUarı-

Almanlar harekat bitti diyorlar tır. Bunlar vilayetlere gönderilerek na- 'k bil t bb" 1 t h k ı lngiliz H!'lr· iye Nazırı Fra• sada mn mu a eşe us eri vukubulmuş • 

Varşova 20 (A.A.> - Varşova belediye rei- Berlin 20 (A.A.) - Alman ordwıu başku - fia ışlerinde mecbur izmete onu a - tur. mandanıı11oı, n~qre~t111oi bir ordu emri yevmi- caklardır. Londr.a 20 (Hususi) - Harbiye nazm H_?r Paris 20 (A.A.) - Havas aJ·ansı b1'ldı'-
si dün ak.şam saa~ 22 de radyo ile Varşova 6 .,,., " p 1· 'd · '-· mu" sebetle neşret B ll 1 d ı t L d H k b sinde, Vistül üzerindeki büyük muharebenin ° ıs 1 aresı ı..ru na - e şa 1 e eve na-nrı or en y, ugun rivor: 

Varıova belediye reisinin nutku 

halkına hitaben hcyeJnnlt bir nutuk söyle- neticelendiğini, Polonya ordusunun mahve- tiği bir tebliğde, hiçbir tezahürü müsa - Pariste Fransız ba9vekıti Daladye ne bir is- . ·Bir taraftan Polonyada Alman _ Sov-
miştir. Ayni zamand;ı Polonya reisicümhu - mah" il k şıl cagwını nız· am bo- ti d b l l d dilmiş oldu~unu ve bittabi Polonyaya karşı .. e ar aınıya ve ı şare e u unmuş .:.r ır. uet kıtaatm faal' et' ğm L h 
runa bir rapor mahiyetinde telftkkl edilen 6 ı k ·dd tl h k t d w • • B •~ti · ··• ki' F b k ·

1 1
n ıv ıne ra en e Yapılan harekltın nihayetlenınlş bulundu - zan ara arşı şı e e are e e ecegını u ..., şareyı muve. a o, ransız aş uman- kıtaatı birçok nok. talarda ve ezcu" mle 

bu nutukta belediy~ reisi demiştir ki: b'ld. kt d' d G ı o k d ! h ğunu bildirmektedir.. ı ırme e ır. anı enera amıe·ı. ara, en z ve ava Lwow Va Lo . b"l 1 . d 
Size şunu bildiriı'i.m ki Varşova halkı bir . ıh b' ısı i d İ m • rsova ve wıez o ge erın e 

an bile ruhundakı azmt kaybetmemiştir. Varşovada kanlı muharebeler H • ı • k kuvveıtıeri erkül~~kiar, ıye 1re dırer e ng z mukavemete devam ederken, batı cep -,1 erin Son "UI U nazır arına. m a o.muş ar . h · d t t "k b' . . d 
Çünkü nihai zafere mukaddes imanımız va.r Zürih 20 (A.A.) - Polonya radyosu saat I' Müzakerelerde, i<ransız hariciye müste - .esıı; e s ra e1ı ır ıntızar evresine gi-
dır. Bu vazifenin bize terettüb etmiş olma- 22,15 de Varşovadan yaptığı emisyonda Al-

1 
k 

1 
d şarı, başvekalet siyasi daire şefi Kulandr ve rılmı~ bu~u.~ma.ktadır. Ce~he~~n ~heyeti u-

sından dolalyı gurur duyuyoruz. Kat'iyen 1- man kıt'alarmın Prı:1.g11 ve Vob "varoş ma - nası arşı an 1 ?. İng!llz nazırlarına refakat eden üç İngiliz ~~mty.~sı uzerıı:de tam hır sukünet hü -
nanıyoruz ki, bu feda.karlığımız boşuna git- hallelerine hücumlar yapmakta olduğunu erkanıharbiye zabiti de ha.zır bulunmuşlar _ küm surmekte~ır. Yalnız Biles nehrinin 
miyecek ve kanımu zafer terazısinde ağır - bildlrmlştir. çarpış:nale.rın ve topların gü- Faris 20 (A.A.) _ Birçok yabancı d doğusundaki bblge hepsi de püskürtülen 
lığını gösterecektir. rültüsü haberlerin neşredildiği stüdyoya ka- memleketlerdeki matbuat Hitlerin nut - ;erlin 20 (A.A.) - Al'Ytan orduları başku- A lm11n hücumlarına sahne olmakta ber-

Sovyetlerin ileri harekatı dar gelmektedir. Albay Lipinskl radyoda, ku hakkındaki tefsirlerinde Hitlerin iyi mandanı General von Brauchitch, uı Ey - devsrı;.dır. Tamamen n:ıevzit . ol~n bu 
Oernautzl 20 (A.A.l - Bu sabah buraya. Polonya piyadesi ne zaman Alman piyade- niyet sahibi olmadığını bildirmek, Po - lftlde garb cephesine gitmiş. ga.rb cephesi ge- h~~ek.at ka:,şılıklı rnevzılerde hıçhır de

gelen haberlere göre SovyP.tler, büyük bir ile karşı karşıya geldise her defasında fai - lonyayı takdir ve tazimle yadetmek ve nel kurmayı ne 5ö-:üstükten sonra ilk hat- ğışıklı~e rnun~c: olm~ıştır. 
kısmı motörleştirilmiş olan 110 fırka ile şar- klyetlni gösterdiğin! söylemiştir. Varşovanın Fransa ile İngilterenin azimli hattı ha - larda baz1 k•t'alan t 0f't"~ eım:,,. kumandan- En ıyı şekil abluka 
ki Polonyayı işgale başlamışlardır. bazı mıntakalarm1ıı Polonya kıt'aları süngü re1ret1erini tasvib eylemekte mutabık - ıarıa görüşmüş, ve umumi vaziyet hakkında Londra 20 (A.A.) - Muhtelif İngiliz 

Lwow _ Lember~ istikametinde ilerUren hücumları yapmaktadır. dırlar. izahat almıştır. gazetelerinin askeri muharriri bu sabah 
yürüyüş kolu, şebrl.ı civarında durmuştur. Londra 20 <Huswıh - Bertin radyosu ta - Danimarka matbuatı nutku, Alman - Fransız teı.liği askeri vaziyeti uzun uzadıya tahlil ede-

Lwowun işgali hakkında sovyetlerle Al - rafından vertlen ve başka hiç bir memba. - yanın uzun bir harbe mütehammil oldu- P· . 20 (AA) _ 20 Eylül sabah t b- rek umumiyetle ~erdettikleri miltaleada 
manla.r arasında müzakere1cı· cereyan ettiği- dan teyid olurunıyan bir habere göre, Var - ğunu iddia- suretile müttefikleri korkut- r .. arıs • • e Almanyayı mağlUb etmenin en iyi şekli 
ne dair blr haber dolaşmaktadır. Şehrin ve>va müdafii Genet.ıl Çuma yaraJanmUJtır. mağa mahsus bir harb bando muzikası ığGı. h . h t' . . d onu her sahada kara, deniz ve hava ab -
;L~================================ l kt ·f tmktd' ~~ ~p~ın e~ı um~ı~smelk t ·ı b'

1-· b' o 'ara avsı e e e ır. "k A tle geçmiştir u ası vası ası e ıtl\,ın ır hale getirmek 

Çekoslovakyada 1 İngilizler 110 bin ton Amerikalılara sröre su ~~n~lies'in Şark. mıntakasında düş - olduğunu .bildiriyorlar. . . 
Amerika matbuatı için bu nutuk yal- man topçu faaliyetinde bulunmuştur. Y~r~shıre Post gaze~esını~ askeri mu 

·ısyan çıktı kaçak eşya yakaladılar nız fena niyetin yeni bir te:ahürü değil, Sarbrük müşkül vaziyette ~=~~~~rF~a~a cephesıdndelcı hare8~::/~nd ayni zamanda Rusyanın dogu Avrupa - . . . : . ' _A e ansız. o~ ~unun ı,.,.rı. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
Garbi Slovakyada 

tsvan hareketi, 19 Eylulde garbi Slo -
vakyaya da geçmiş ve Puzomberck, Zil
ma ve Trenvin garnizonları ayaklanmış
tır. Onbeş bin kadar asker, silahtan tec-
rid edilmiştİl'. ç 

Kurıuna dizileıler 

Londra 20 CHususıJ - Almanya aleyhin
de ikame edilen ik•.ı.;o.dt abluka neticesinde, 
şimdiye kadar Almanyayn gidecek olan 110 
bin ton kaçak ~ya müsadere edllm~tir. 

Bu eşyanın kıymet\ 500 bin İngiliz lirası 
tutmaktadır.- Müsaie~E' edilen e~ya ve mad
deler arasındq "" ~'"· t.-"' ll'l"..,~anez ve harb 
imal!tına mahalli diler maddeler vaıdır. 

Yunaı~istanda terhis 
Alman makamları, mevzii kalkınmalar 

değil de muntazam bir hareket karşısın- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
da bulunduklarını anlar anlamaz, derhal Avrupanın bugünku vaziyetinde dik -
90k şidretli tedbirler almışlardır. Bin - kalleri iki memleket. arasındaki müno.Eebet
ler<:e kişi tevkif olunm~ yüzlerce kişi ler üzerine çevirmeitı faydalı gören Yunan ve 
kurşuna dizilmiştir. Bu tenkil tedbirleri, İtalyan hükümetıerl bu münasebetlerin sa -
a:rzu edilen neticeyi vermemiş gibidir. mimi bir surette do;". .me olduğunu ve kar -
Tiranlığa karşı mücadele, karşıdaki kuv şılıklı tam bir itimaddaıı mülhem bulundu -
vetlt>rin yüksekliğine rağmen, azim ve ğunu müşahede va tesbH etmekle bahtıyar-
cesaretle devam etmektedir. Hareketini dır. 
geçici bir mahiyet göstermediği, hareke- . Bu h~!y?"tın bariz b~ delili olmak üzere 
te istirak edenlerin gaye birliği, inadıl Italya huku:ııeti Y.u.nnıstan - Arnavudluk 
ve disiplini ile belli olmaktadır. hududundakı askerı kuvvetlerlni uzaklaştır-

Köprüler berhava er'ildi mağa karar vermış ve Yunan hükiıme~ı de 

t 
1 buna benzer tedblr\•~ı· ittihaz etmek uzere 

syan esnasında büyük maddi hasar bulunmu.ştur. 
Y_UXua ~~ln::.iştir. Mühim de~lı?'oll~rı ~ze 

1 

Ayni tebliğ dün ak~amki İtalyan gazete -
rmde kopruler berhava edilmı.ş, ıtfaıye ıerlnde de intişar eylemLştir 
kışlal~rı tah;}h olunmuş, demir yolu md Yunanistanda bir sınıf asker terhis 
zemesı ve dıgcr malzemeler hasara uğra- . . 
ıtılmış, büyük fabrikalarda atelyelere edıldı 

smdaki Hitler ihtiraslarını tahdid ede _ Parıs 2-0 (A.A.) - Garb cephesının ıstıhl~amlannı tahrıb ışıne devam ettiğ"ı-
ceğini gösteren bir itirafdır. heyeti umumiyesinde Fr~n.sızlar tarafın- ni '!e Almanların Fransız hatlarını yar

Umumiyet itibarile Amerika matbua- dan. ancak. ~op~ıı _ateşl~:ının ':e t~yyare ~aga .m~t~f gayretlerinin akim kaldı • 
tı nufkun esasen malfun olan öğünme, faalıyetlerının ihlal ettıgi bır sukunet gını bıld1r~yor. 
istekler, ithamlar ve tehdidlere yeni hiç vardır. ·w· . ,. • '.V1uharrır bundan .s~nra, F:a.nsız-İn 
bir şey katmadığını bildirmektedir. Sabah. t~b.lıgının ~ar,~e ın şark .ve a~- ı;r~~t~. hava. ku"':'ctlerının faıkiyetini ve 

- şam teblığ'ının de Bhes ın şarkı dıye gos butun vazıfelennde muvaffak olan müt-

·ızm· ı rde ~o··rulmemı·ş terdi~i mıntakada Almanların bazı ha - tefik tayyareciler;n cesaretini bilhassa 
~ rekPtleri görülme:ktedir. tebarüz ettirmektedir. 
I. f Dün gece Almanlar iki büyük baskın Topçu ateşi bir as~ rcr'SI harebket~2?et bublb~~1!.1uşladrdılr. Almanla - Brüksel 20 (A.A.) - BeLga ajansının 

rın u ll\.l eşe usu tar o unmuştur. Lilksemburg'daki muhabir' l · 
İzmir 20 (Hususi) - İkiçeşmeli'kte e- Blies'in sol sahilinin Fransız kıtaatı - Almalı topraaında Schena;~ k gece edyın 

.. 1 b' k f · elinde bul n 8 kil t k d · "' r-> arşısın an sine nadir tesaduf o unur ır aş acıası n.ın u ması om: re a ar mıtralyöz ateşi i.şitildiğini ve bu sabah 
olmuştur. daha garbda bulunan Sarrebruck'un mü bir infilak ve sonra da şidd tı· t 

1 1. H'd d faasını pek m" k"l k l kt Ç" kü e 
1 

opçu mu Facianın kahraman an, ev ı ' ayet •• ~ ...................... ~~ .• ~ •.•.• ~.~~.~ ••• !!'; un harPbesi vukubulduğunu bildiri or. 
isminde bir kadınla, Mehmed Canka na- ............................................................... Y ........... . 
mında bir erkektir. Aralarındaki aşk ma Sabahtan Sabaha 
cerası 9 senedenberi gizli bir surette de
vam etmektedir. Hidayetin evli olması, 
bunların aşk rabıtasını evlilik bağile bağ 
lama~a mani olmaktadlr. 

Hazin bir sükut 
~a~şova. radyo~u .. nihayet kendisi gibi hazin ve meyus eviii.1ı cChopin• in bü üt 

esem:~ı· .. o olm~ ~ o~um musikisi (Marche fune!re) i çala çala sustu. Y 
mış~~~!ıb~~~~zi~~~.dı bu E>.serl sanki kara talihli Polonyanın talihi için_ yap-

·- Bu münasebeti~ kütübhanemde Chopin'in san'at hayatına dalr eseri tekrar 
gozmldenkgteiçirdim. V::ı.rşovaya yakın bir köyde doğan bu h".\SJ':ls in.sanın hayatı da 
me e e ~u~ mukadderatı kadar kanlı ve heyecanlı. 

Bir gün Hidayet, Mehmedin evine gi1r 
mis, ve her ikisi. saatlerce başbaşa nev
midane hasbihalde bulunmuşlardır. Ye
i.c:ı-in ve ümidsizliğin verdiği derin bir ke 
der içinde bir an şifayı içkide arayan 
~ene kadın ve erkek, sarhoşluğun verdi
~i heyecan arasında bir sıra kendilerin -
den geçmişlerdir. Bu esnada Mehmed e
lindeki tabanca ile kadına ateş etmiştir. 
Cıkan kurşunlar isabet etmeyince Meh
med bıçakla kadını 10 yerinden yarala-

Çete muharebele!'İ lardır. mıstır. Hidayet te iki yara aldıktan son-

Lond.ra 20 (Hususi) - Eski Slovak ·ı~ 1 d •• k el n ses ra Mehmedi bıçaklanuştır.: .fak~t kadının 

bombalar atılmış ve makineler kırılmış- Atina 20 (A.A.) - 1937 kur'a sınıfına men
tır. sub denizciler 25 Eyll\lde terhis olunacak -

San'at oayatının hummalı bir devrinde tanıştığı I<'ransız kadın muharriri 
~George San{!". l~ geçirdiği aşk macerası bile hazin. Onunla beraber İtalyada ve 
ispanyada geçndıkleri mevsimler bu lçli san'atkara i.can tükilrtecek kadar ell 
George Sand zoki oldu~u kadar akıllı bir kadındır. Chop!n bir yasemin yapra~~ 
kadar in~ vı• sırça kadar nazik. Gönül tarihine MusseL gibi müteverrim bir şairle 
Chopln gıb1 hazin -~lr. musikişinası az görüp ara yerde İtalyan heykeltraşı katan 
~rge ~ans en buyuk fedakA.rlığını gene Chopin için yapmış. Melf\l ve mahzun 
a.şıkını Ispaııyanı11 gül bahçelerinde İtalyan sahillerinin ksranfU ve amber ko
kulu berrak ve sıcak mavi köşelerinde gezdirm1ş, onun kanayan ruhuna şifa ver
meye çalışmış. Fakat bu asabi mizacıı san'atk~ı ne tabtaLlu munis eli, ne de 
Geor~e Sand gibi zeki ve edib bir kadının aşkı kurtaramam1ş ve hassas Choptn 
tarihı heyec~nlı kahramanlıklara dolu Polonyayı cihana sevdiren birçok eserlerle 

generali Sidor, bir Slovak çetesinin ba- 1 :S ya an yu S 8 ~ar~_la~~ çok ağır olduğu ıçın bıraz sonra 
şına geçerek memleketin dağlık mınta - . . d l olmuştur. Mehmed ağır yaralıdır. Ken-

' ( Bastarrıfı 1 ıncı smjfa tl d' · k t"ld n suçlu ola k ahk kalarına çekilmiş ve Almanlara karşı . · · . ısı a 1 
e . ra m emeye 

cGerilla, harbına başlamıştır. Italyan gazetelerine göre millet~erıne verilecektir. 
-- - karşı bi.iyük mes'uliyetler yüklenmış o - -----

lan devlet rkalinin. bütün bu mül'ıha - Dahilı·ye ı rekı"'lı· 
zala;1 göz önünde bulundurarak hareket V ~ Bllhreş Biigiilı 

Elçimiz A .,kara "a ~<lecı>klerini düşünmek aoğru olur. . Şehrı·mı·zde 
Ndice olarak bu gazeteler, artık hıç -

Ankara 20 (Hususi) - Bükreş büyük bir muhik hedefi kalmamış bulunan mu-
elçim;z Hamdullah Suphi Tanrıöver bu. harebeye nihayet vermek üzere iki tara- Ankara 20 (Hususi) - Dahiliye Ve -
gün şehrimize gelmiştir. Büvük elçimiz lfın hüsnüniyetle bir hal sureti bulınağa kili Faik Öztrak bu akşamki trenle is -
birkaç gün şehrimizde kalacaktır. çalışmalarını temenni etmektedirler. tanbula hareket etmiştir. 

• 

beraber bugun en derin yeisleri ifade eden Ma h f t 'bi bi h b 
k k 

"zl i k re e une re gı r şa eser ıra-
ara go er nı apamıştır. 

. Varşo.va radyosu da nihayet bu lnYmetll evllidının eserhll çalarak sustu. Fakat 
milletlerın talihi ferdlertn mukadde .. r akıbetlerine benzemez. Bir gun gelir Varşova 
radyosu kıymetli evlA.dının ne§'eli bir sonate'ı ile neşriyatına tekrar başlar. 

'-2Juekan Calıid 



• 
1 H.._.•Karrc1a f ( Şehir Ballerleri ) 
BiLMECELER Yeni mahkemeler 1 :tık ve orta 

halleri ri.cu.d.e bugon fa liyete geçiyorı mektebler ikindi s::=~~ ~ ': =:-1 
ptlrllecek Adll t.etll&tm mlnfertd hü1m 111Ullne IDfe 8ilıhyor = ~=j!8~~ 

Beledl19 lWllilJnin fe}ırimiı.de muh- delilUriJmesUe, 71Dlden Jhdu edilen ulı,e Şehrimizdeki Hk ve orta mektebler a- * 
telif perakende Haller yapacapu yaz • 8 ncı, T Jnci ve 8 IDcl caa mahtemeJerl ba - yın 25 inden itibaren tedrisata bqlaya • - Bir cOmlenin nihayetinde cmi• lA. 
1DJ1bk. Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kır- ıtınden lWmen bWlll faaliyete seçecekler- caklardır. hlkası oluna o cümle nasıl blr cilmle -
dar bzalarcla daimi olarak kurulan l>& • dlr. Yeni tett1l ohmuı Alırcesa mahkemeli '"' 'f ıı•."l..ar.. 1-Ao:; ktebl . ...1 dir? 
arlan açık açık bınbnak istememek - de yarmdaıa 1t.lbuu IÜfD'aia ba§lıyacatıır. .maarı ~~ur ~liut n;ıe erın •~- - İstifham eilmJellf 
te, hepsini mazbut bir hale aokmak uzu- YU'IDCl&D itibaren meal aatlerl harlciDde, ma müdd~t~~ bır haylı ya~BŞIDlf 01 • - Bilemedin, verdili habere tnanmı-
lmlda bıa1umnatıtadır. Jaıı1 ... ı akfualact 17 den aonra drmtl d~~ !ozo~unde. tu~ butün mek - ym gazeteııiıı maııteü! 

. . metlıud daftlanDa mtlnhulruı yeni tara _ t;ı> mudurlerıne bır tamim yap!Dlf, ih - * 
VIUyet lııududları dahılınde kuruhın lan _ bkem baUokbr tıyaçlannı sormuştur. 

pazarların mahiyet ve ehemmiyetleri - ma 1 · B . . . . bl - Cat burada çat kapı ukMUlda. 
telblt edl~ Mıntaka lan . - Bundan batta, Veklletın istanbıal adU - u 8elle fe}ırımızdeld ilk mette ere - Bunu herkes bilir süpürge.. 
mini alan ve o clvardaki ııJ:: ve k~ • ,..._yeni s&ıdeıdılt bir tamım mucibince, dyapılBan tehacüm ~t·ı.-~nleden f~artf- - Bilemedin. Cinfln liyuet adam • 
1.n-a_ • • ır. unu nazan ı ıua.na a Jln .m.a la 

- Biç de Ç8111'8flk clelD. lll1h tmWl 

* - Birden dirildi, bap ezildi. 
- Bilelim; ihtillr. 

* - Toptan korlmııyan, andan korbr. • 
- Mitralyöz oJmuın. 
- Ne münuebet camm, propaaandaJ 

* - Mart içeri, pire dışarı. 
- Bu bir darbı me.eJ. 
- Öyle amma. bilmece yapbm o1'tl. 
- S6yle bakalım nedir? 
- Mart harb, pire de nef'e! 

* &IUIU1l tecemm1l yerı olan pazar yerlen, u1tJıe mahkemelerlnde blklm muaTlnlerl her Müdürlüğü veniden fazlara ilk mekteb n. 
modemleftirilecektir. Bu işe evve]i Ba- dıı dtuılfDıalara oatmıpcatıardır. Buna acmamıs. cift tedr'sat usulünün idame • + - Dil ~ kaydırmaca. 
bRiSyünden bqlanmıştır. Bakırkoyün - mubbll blk1m ma.ntnlert Atırceza ve t1 - sile bu ihtiyacı önlemeğe al mıştır. - Yerde idi; .süngliden tüfekten kork- - Dond~rma. . • 
~ belediye civarında ve mekteb bina - caret mabkemelerln~e aza muulnllttnı lcab Orta mekteblerin kayıd ç 1!nnddetlert tu. Denize daldı, tahtelbahi'rler kova - ahh6'~ eskidenmi1t flllldi delifti.. ta ~ 
mım brfunndaki sahada satış pazarı ettllt takdirde t.ems!l edebllereklerdlr. b'tt'"' h ld kt bl tal be 1 }adılar, g&e çıktı, tayyarelerin hiicu • 
'tilcude -•-n-....t.t· p -stü· ka ı ı~ı a e me e ere e a ınma - muna ulfadı ,...-, J ı __ / ~ _ 

A""•·.u~• a. azann u _ - sına devam edilme.kted1r. Bütçe kifayet . •. • J t11Hd d-1--ıuM..tl 
-y~-~~~w~: TI~nf ~~: e~~~tm-1~ ~~~·--B•tl•~--~=·~~~~-~~k•b=~-~-~-·--------------
J:flnQn ihtiyacını. ka.rplayabılecek ~ı- nlnız Şehrem;ntnde bir orta mekteb a-

BllllOr işleri: 

yeti al~alrtır. Dığer kazalarda da ~cu- Kutaıiye fiatlan yüzde yüz cılmasfJe iktifa olunacaktır. Halbuki or-
dle getırilece4t olan satış pazarları bi'll • -ııL--• • • ta tahsil caıtndaki çocuklann savun bu 
hare birer Hal haline ifrağ olunacaktır. :r~tildı ı.ıf'ne de bir mikdaı- ~lmıs, dUter vi1A-

Kırtul1ıe ve metteb te~rla !nazımı ftat- y .. tlerden JP.len çocuklar İstanbul mek-
C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 

lan •bemmiyeW •rette yükaelmekte devam tPbleırlnde okuma arzusunu göstermiş - k 
etmektdir. ıeron- Vazoya ~içek yerleştirme 

Ekalliyet mekteblerinin nziyeti Bu JtlUelJf J1lade Jlstl bulmuftm. MektebleTfn vamett hakkında iza - SIR 'ati 
• • • Alustol aonunda dtsfinesl 75 kuruta oıan h~t vermek ii~.ere fRtanbul Ma~f Mü -

tedkık eclihyor maruf blr marta ta..-.un kalemi için 150, to- dürü Tevfik Kut dün aksam AnkaTaya Vazoya çiçek yet 
Bir bam etaJll.Yet mekteblerlnfn maD va- pu a ltur1lfa olan J)&rl6men kltıd için 105, ~itnU$tfr. Yeniden orta me'kteb açılama- leftirmek bir san~ 

mb'etlerl ma.td olmadıtından bu J1l tedrl- 175 kunıf& olan karbon tllıdı için 300 ku - ma11 vüzünden .ınnıflann mevcudu 70 - attir Bütün ka _ . 
ata ~At bpaııacatıan an,ıen- raf lnenmekt.edlr. • .ıtndenberl PlJuaJ'& 80 f bulacak. tedrisat normal bir şe-kilde • "' 
mettedlr. dlf plJUadan ve yanı tıatıarıa kırtasiye le- olmıyacaktır. dınlar vazolara '6' 

llaaı1f mldlrlQtl, ba ftl1Jett bt'l bir .... ftlDDI lllmemll oldalundan bu Jftkaeklllin çek yerleftirirler. 
l:llde teabit etmek tızere bazı mllfettflleri bu :ı:tıttlr mablyet.tnde oldutu •nlafı1m&t- Pnll•ffl ı Fakat hep& bunda 
11ı1 mekteblerlD bltoelertııl .,. val1Jet,1ertld • .. • • muvaffak olamaz -
tetkik ıtmet bere taftlf eQnllUr. Buıda7 faatlan yenıden 5 pan Tramftya aıılan bir cocuk dil üp J.ar. Dünya kadm1an arasında bu sana· 

Bel llD1flı olarat ~n Blrtect Rum on- dGtUi yaralandı f ti en iyi bilen kadınlar, Japcm kadınla • 

.., 1ılr JDllm alretmenıerintn maqmı ,.,._ ~ clet1nunler4e 61tltllen 11D• 1811 ayılı vatman Haktlnm ldareetndeti nc:lır. 
medlltnl Dert durek, dDn 4 ve 5 lncl .mııf- 1ardaD flbnlan ve m1bet tabir olunan tnoe Ortat6J _ AtlaraJ' tramftJUl& udmatta o
ıanm ı~ maarif mtldtlrltllbe bil - kepetıerlll 1bra.ç fddmem811 IBerlne dahil- lan 11 yqtannda N~mi adında bir ~ 
dlrmlftlr. de lltlhllt edllmJJeD bu maddenin tıJme- m1lvueneatn1 b)'bederet taıdınmlara dill-
Ommsite ikmal imtihanlarmın t1nln 7bdl IO nlabet&nde dtıfmlt oldu.tunu müt.,. bqından yaralanmıştır. 

• • • • JUllUft*. Jılecm1 tedaTI edilmek bere hastaneye taı-
sinlen tesbıt edıldı 811 ~ brfumda b!r taraftan bunla- dırılmıftır. 

ttn1Te nn lbracuıa mtlua.ie edilmesi için tetebbtl -
nltede b1ltftn fatiiltelerln ftmal im· atta bulunuımatıA beraber, diler taraftan Bir tramvay ll'ektebin duorına 

tlhanlın 6Dtlmtlad~kl Paıarteslnden itibaJen bu TUIJet devam eWl1 takdirde bu farkın 
h~. l'at1llt.e dekanlan leab eden un .,. dol&118lle etmek tıatına lllve.st 1lmn çarptı 
hamlıklara~. imtihan komllyonlan t.e- geldlll Deri drtllmettedlr. Blrkecl - Topkapı hattına WJyen 188 aa -
llktll •tmlftılı ...,,._ ,_"' yılı tramvay araoıaı dtın Çapa kıl mektebi 

• wuu P11uad& -.daJ flatıan yeniden bet ön1lnde karşı tarafta:ı gelen dlter bir tram-
Butut J'aldUtealntn eleme fmtthanlan da, para dOpıOf oldutwıdan. ekmek flatlaruıa vay arabuma yol vermı1ı: Dzere makas de -

&JDl • lndelı Wbaren bqlamattadır. zam ppılmat fc&O edecell lddiuı kendlll- llltlrme maneTl'Ul yaparten hattan çıt -
Bu l8De tm'a netlculnde eleme ımuııan- ~ ortadan ta1tnııt buluıımattadır. m~. Bir mHdet bldmmda yth1lyen 

Janna IU denler 11abe~ etınıttır. Blrtncı a - _fi1•1ıl'• lf '•rl.• tramny mektebin duvanna ~arparak biltün 
mta &mme 1ıüutu itlnci mııta cesa hulm- y~ • ıw eamlan tırılmıt ve arta aahanlıtı ehemml-

* 
Fraklı ka, 

Kutlar aramnda 
uçmayan yihü -
yenler pek çoktur. 
Fakat yi)rüyilfle -
ri bildiğimiz kuş 

yürüyUfildür. Yü. 
rürken p.kuli bir 
hal alan -,eglne 
kut Penğuen'diT. 
Onun yiirftyiişü; 

frak giymif zarif 
bir ertelin yilrü -

b, lolnctl mnfa da llUIJe bukutu meme yetil nrette huara utramı.ştır. 
tmttJw.nıan, Batak l'&ttlltellnde ~ Dolmabahçe llleJ'danı tanzim Eroin satan bir kadın· yakalandı yilf(\n{l pek andı -
W llı:l libı IUfmda bitirilecektir. edilecek Galatada oturan ve öted•nl>erl harekltı rır. 

Matbaa inakinesi Rlilralylzdnı 
daha seridir 

Rotatif bir mat
baa makinesi bir 
mitralyözden da
ha seridir. Filha -
kika bir mitralyöz 
ı saatte ancak 
30,000 k1,ırşun at -
tılı halde. son sis. 
tem bir Rotatif 
makinesi saatte 
60,000 gazete ba -
sar. 

* Go:miyen, ağlamıyaı iısu 
165'1 senesinde 

doinwl, ve 175'1 
seneainde, yani 
yüz yaşında iken 

ölmiif olan Ber -
nard de Fante • 
nelle büyük baya. -
tı müddetince ne 
bir defa gülmüş, ~ de bir defa allamlt-
tır. 

* Yarım kilo bal için 
80.000 kilometre O.ivenite ,.abancı dil lkmll DolınahabOe ara" elftn tebrlmbhı en a.bıtaca gözet.ıemne1t•r. olan aabıkah eroin * 

• tO... 1 b 1 ıthıel blr 11r1 haline 1fral edtlecettlr. tehir- tac;atçı ve aatıcııarından kör Fani namııe ta- AmerikaJI dair •lr islallstlfc Bir sumı 7Ullll 
llD n an at ıyor, cWt mtlteııuma PNR. tehir pllnını bam _ 1UDJ1U1 blr kadın, yataıanarat emnlJtt dot- kilo bal yapabil • 

t.eanbal ttnlırenttat yabancı 4U mektebi !arken ba ctn.nıı tanıımı lle uaaıı tekilde torluluna mua1ene ettlrtlmlt w mua,ene ne Ameırikada pyanı dikkat bir ı.tatia - mek için çiçekten 
amaı tmtfbenım bqlnden itibaren ballı • m911111 oımuttur. UoelbMI• gbıU Jlflet!hde atlı bir miktar pa- tik daha yapılmıştır. ç.içeie uçarken ka· 
JMUt;ar. Dcıılmabüoe meJdanı merkezi bir vaziyete tetıenınlf eroin bulunmUftur. Bu istatistfle g5re Nevyorb her sa • . 

iııatahanıar, meblya\ J'attlltell tonferau tonacat, Beflktaf. Maçta. Tablm, KaratOy .................................................... -- niy<' dört ecnebi gelmektedir. tettiji. meaafe alt-
alonanda ppılacalttar. yollan burada blr&lft!Cet. ŞlrketlhaJTl1enin Ak,.am 22 Yafl"'da Her kut yedi aanl,.ede bir muhacir JDlf bm ldlometre. 

J&ı>acalı vapar llDleaı nJeSlnde Dolma - Aqanı refltlmlJ dtlntD •Jlll ne lntlpr gelmektedir. yi bulur. ŞilJtiho 1d 
MOtef errlll ı ba!ıoe Anadola ptune blrleft1r1Jınll ola • baJatanın 11 1nc1 senamı bitirdi, 22 tncı.ıne Her ~ aaniyede bir bir tren 19Jmek • anlar, kendi kuvvetlerile hareket eder • 

cattır. batl•dı. Kendillnl hararetle tebrik ve muvaf tedlr ier. Benzine ihtiyaçları yoktur. 
Dolmalalbçe De 01lm8'suJU aruı klmlltD fatlJetlnln devamını temenni ederli. H~ on cbddbda bir hırsız ,.aııın • lmnaa,..dan dün 1800 ,._ 1"'11 bir aha hal1.M ptlrllecet, ıene bu et- .. -··-.. - ......... _ ....................... ____ ktadır * 

seldi n.nta bir part J'&Plluat. tarihi biııalar ru- ma • K d ld 
t6re llUl&ruıa ıdn tamır ecmerek meJda - .__18 M11han1rlerlndeo TeMG- Her on a1b daldbda blr bir çocuk UJU a11 glrOnen J1 ızlar 

~ memleteUmtıe l6oJMn na oıtanıacatur. D>lmabahçe caml&lnln tar uuıı d~aktachr. _ _ 
mlllletmette olaD Nuım vapuru diln leilndl PllDdakl mearhtta bulunan mezar ta.tıarı meler Serllf No. 87 Gene Nwyorkta her ylrml dalrlbda Gündüz. ~ • 
4llDlf •ferlnl PP1Dll ve 1800 cöçmenle • da bu arada tammı edlleuttlr. O. H E N R Y bir bfr adam ölmektedir. tin zlyua gökyü • 
11a1taıa .,. mut lletı: ıet.trmlftlr. Göt - - Her 30 dlıkikada bJr bir bıdlnç akde- zfindeld. yıldızlann 
menler Tal1ad& aevt mpuıa cıbrJJmlf Drnlz lşl•rl I BOLIVAR iKi dilmektedir. teleskops'liz ola -
luıılar. Bet' iki aatte bir bir bin•nm temeli nk görülmesine 

Roman,yadan me'ı'Jetet.tınlle ıeıecet A- ~ atılmaktachr. mani olur. Fakat 
menıertn nalı:Jl itine tabala olmıan Samnıı Din limaa•mıza iç ecnebi Tapma 1 1 1 C E E EZ 
~ da, ~~ .. ~ !!_~! ~mat &ere pldi ::~ ~ ::: : =~~ ~1::: ~ ~.yılBır"~ı ~inden!.: 
-W1'1 __., "'-""· --mswı va - Db Jlmanun• Akdonüıden blrt ttaıJan, .._. ~ ...- uu- w-- w.ı-uu- _,,_ ~ .,. 

pua nt Rumen ~en tafllednl 6n6mb- cQerıert ~ Ras bandıralı olmak tl- TDrkçeye çeTiren; b~~~· saatte bir bir 1qamna da - kıldılı aman yı)d••r Çlplak &öde cll 
MI hafta IOIDde ıetlrecetur. _. IO ecnebi vapana celmlftlr. lt.a!Ja ban- Haan Ali Ediz vası halledilmektedir. g&iilebllirler. 
Beledi,. ekmekçilik mektebi açacak dJralı llerane vapurl1e l'raDla ve ltaıyaq il mmıımım••··--------·---·-----------

lehrlmlzde a~ak etnıekçlllt mektebi ~olan 11 tadar vatandqunıs fllh- fi 50 Kr. 
llattmda llaarlf Vetlletı beledJyeden !Dili- seımtflmıtr. 

=.m ~..:==:ı === b - A •llerlllı tılerl: REMZi KIT APEVl 

Malılıemsllrde: Şubeye davet 1 y AT R o LA R 1 Kadık6J ulmllt pbelhıden: Kadıt6J 111- T f 
bel1Dde taJıdlı C)l1IP m tarıhlnclenbert ht- tad ı Bir hınız temf edildı bet1Dl 1Mfb11l blrabD J9dek dit betlml öa- 11p UJ&Uolu - Kurl Oeno .,. ar ı~ın 

Dprinltı Kadık6f lüelelbıde bmal'o& telmen 110 dolmnJ ı lllrftoell bset otıu Mu- Bet1ktaf s;ıytt aile parkında 
bblneıdne stıvet oda dahWndeld bul tt- ammer &uphlnlD dlrbal 1111w1e miracaata, Anaların Gtlnahı • Bqlangıç 
Jl1l faldıktan mıra Uçan llebmed llmtnde f.atanbulda dellı.t balllndulu mahallin ıu- IQrabella reriatı. .Tatlar. qeyetul, Gabin 
lıld, JUalaUıü adliyeye nr11m1tttr. beli eıne dunmunıu blld1rmeal Ve 18122 No. cambul 

81111u, u11Je t tlnctı ceu. mahkemelbıde ıu plJIM utetmaınl llllU'dıo olba Olep :aaa.. 
,..,.aan ICll~U mDtealdb, tntu e4ll - macanm da KlıdJdJ 1Ubeltn• mtıraeaatı UlD Rafld Rıa ve Sadi Tet tlıatıoau 

YlllllU1de: Sqlanadu 1Jtu ...... olunur. 

BU AKŞAM 

1 PEK 'te 
AŞK • HEYECAN • ARKAD~LIK 

ye FEDAKARUK tamemen RENKLi ŞAHESERi 

KANATLI iNSANLAR 
Glrllmemlf derecede ~a·h •• .... akb bir meYn 

Baı rollerde: FRED MC. MURRA Y • RAY MILAND 

L SLER 
Bir ganlıı 
l !areketln 1'etlceıl 
Orta Anadolumuzun bilyilk plıirl~ 

rinin birinden mektub yollıyuı bir er
kek okuyucum diJQl' ki: 

- On 6ç aene evvel bildi muhl • 
timde ailesini tu.ıdılım blr kızla ev. 
1~ Evlilik hay,tımıan daha 
ilçflnell .,mda bir anlapMmezh]r bq
ladı, iç .. ne .ırabnıttlm. ICllDn mahke-

meye bq vmdum. dokuz .-. ailt'en 
bir davada ICllDn ayrılabildik. Şimdi 
tıeknr evlenmek d6f6nce8l blma o ka
dar Jrarku wri,ar ki. mulyt aene Y'-
1&r tllll oluyorum. Artık bit bir kadı
na ltfmaclım lrılm•dJ.• 

* Bu okuJucum, mektubuna tılve et-
tili im ~ IDhıoqm klH Jlr 

pndacbr, o hal ldlçüt btr heaab ya. 
palım: On evvel evlendili _.. 
man henüz ud da 18 yaşındaydl 
demektir, ir ~:Ia~irçoldan. 
nın henüz bulund biT çal-
daydı.. Oku~cum evlilik hayatıma 
l)lnilz üç(lncS'ayında karısı ile ihtillfa 
dü,üşünün sebebini anlatmamış, fakat 
ne olursa olsun o fhtillfı doturan bq. 
hca amil gözlerimizin &ıilDdedlr. J!:rl. 
kekte. kadın da henüz çoaaktular, ço.. 
cut gibi hareket ettiler. ve tabii Wr 
netice ile brflalblar• 

Okuyucum: 
- Artık yeni bir yuva kurmaktan 

korkuyorum, diyor. EndifeS!nl sebebo 
alz buluyorum. Bugün 19 delil, 34 ,a. 
'1Ddadır ft mntubuna 1Jlve ettlll 
ikinci bir hqlyeden anlıyo"1Jll 1d. ka· 
zancı da bele orta Anadoluda bir aile
yi zenaince idare etmi19 tlf dit. 

2'BYU 
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21 Eyltll SON POSTA 

ajinonun tarihi 
Fransızlar Alman hududundaki 
aşılmaz seddi nasıl yaptılar? 

f...................................................... Y A Z A N ........................... _ .......................... . 

1 Emekli General H. Emir Erkilet 
i ''Son Posta,, nın askeri muharriri 
.................................................................. ·-·--·-·---···--·--············-·································· .... 

Resimlerden birinde gördiiğüniiz buğday tarlasının altında dünyanın en kuvvetli istihkam hattına a.id tesisat vardır. 
Diğer resim hattın tahtezzem'in elektrik san.trallarından birini gösteriyor 

G a.ribdir ki 1914-~8. ha!binden sonra, tün mertebe daha barış zamanı muhtellt ı Fransız tahkimat cephesi Belçika hududun
emek v~emleketı:ı f t~hkı~ı ~gr~nd~ en çok hedeflere atış yaj)darak istikamet ve mesa- da bltebllirdJ. Aksi takdirde Fransızlar Bel
h paxa .i3I e en eve • u . arbden 1eler te.sbit olunur. İjte bu suretle hazırlan- çika hududlarmı da tahklme mecbur ola-

em muzaffer ve hem de en kuvvetlı olarak mış bir muharebe sa1:ıa.~ maksada kati gele- kl d 
~~ışbı°l~n .rb~ansadırt Bunk~n s~ebi gele- bilir ve gelecek i:>ir barbde vaı!'ifesini pek~! caBe~~i~~da ise, slyast ve mail sebeblerle 
etme.si ~ h~ birn ~nu~ ~P;a arın.~. cereyan görebilirdi. Fakat bu, Fransanın emniyeti Alman hududunun, Fransız tahk.lmatını de~ 

Fil ~ ıç ~u:.e .. e ıs cmemesı ır. için kil.fi görüımüyordu. vam ettirecek bir şekilde, tahkimi aleyhinde 
va .geçen Bu!uk Harb~e Fransanın Bu fikrin muhalifleri Fransa.nın fark ve bulunuluyordu. Bun:ı rağmen Fransızlar, 

~llh~ rrr:a11 !aı ki ~yaletılerı fevka.lade bir şimali şarki hududunda en kuvvetli müstah- 1927 de, Belçikalılarlll anlaşmışlardı. 
ara ~ gormuş ve u yer_ erın ycnıden ta- kem tabyalardan müteşekkil .sık bir tahki- Fransız yüksek harb meclisi hudud tahkl-

mlr ve ıhyası Fransaya mılyı:>nlara malol- mat zincirinin (hattının) vücude getirllme-
mu.ştu. Fakat har.odrn sonra Fransanın as- sini istiyorlardı B;ı tahkimat zinciri o ka- mat programını '/ 1.1929 da şu suretle kabul 
kerl kuvvet üstünlü;ii o kadar fazla idi ki, dar makineli tüfek dik veya düz mahrekli ve tesbit etmişti: Hududa mütevali müstah-
hl bi d 1 t Fr b' t ha • kem mıntakalardac müteşekkil bir tahkim 

ç r ev .. e.. ansa?a.. ır aarruz • rbi atır t.op ve yanlayıcı top mevzilerini ve ateş sistemi vücude getlrllecekttr. Bu tahkimat 
yapmağı duşunemezdı. Ustellk onun k1t ala- emniyetli mahfuz yerleri ihtiva edecekti ki 
rı Ren boyunda butuuuyo~ _ve hatta buraya her bir taarruz aşılmaz ve geçilmez bir ateş mıntakaları şunlardır: Metz şimıı.llndekl 
kadarki Alman eyaletlerının . Almanyadan maniası lle durdurulabilsin. Ate9 emniyetll mıntaka, Lanter mıntatum Ren müdafaası. 
ayrılmasını temin edecek tedbırlerle meşgul mahfuz yerden mak.sad her nevi ve cins İnşa tarzı hakkında. da şunlar söylenmişti: 
oluyordu. top mermlsine kar91 mafuziyet temin eden Cephede piyade tabye.ları ve ateş emnlyetU 

Ancak Almanya tes!ihata başladıktan ve yerdir [*]. mahfuz yerler. Mukavemet hattının mühim 
Frnnsa Ren eyaletmi t..'lhliyeye mecbur ol- yerlerinde araziye uydurulmuş büyük tllb" ı -
duktan sonra memleketin eınnlyeti tekrar Müstahkem zincir veya bat .sisteminin ni- lar veya tabya ıruplan. Bu tabyalar veya 
bahse mevzu olmağa ba.şladL Aynl zamanda hayet delinmeğe mahkfun oldu~unu söyllyen tabya grupları ate,, emniyetini haiz blr ta
Fransanın hududlarının ne suretle tahkimi diğerleri müstah~em hat yerine daha küçük kım yer altı korldorlarile daha geride keza 
icab ettiği hakkında bir tak:ım tetkik ve mü- fakat araziye uy~ olarak çok miktarda yer altında vücude geUrllmlş mahfuz klşla
talealara yol açıldL Daimi tahkimattan is·· serpilmiş piyade mevzilerinden mürekkeb bir lara ba~Jı buluna.".ıkl~rdır. Bundan maksad 
tifade hususundaki fikirler bidayette pek ay- müstahkem şerid (sat.ıh) vüeude getırllme- gerideki ihtiyatlara hareket serbest1'i ver
kırı idiler. Tabiidk ki m1ıtlak bir askeri te- sini lsttyorlardı. Btınlara göre yarmaya kar- mektir. Tpçu mevml~tinde hizmet erleri için 
tevvuka malik olan bir memlekette tahkl- şı koyabilecek olan şey münferıd büyük tab- mahfuz yerler yapılacaktır. Mukavemet hat
mata para sarfedllmesl aleyhinde pek çok yaların metaneti dejtil, küçüklükleri sayesin- tı o suretıe intlhqb eılunar..1 ktır ki bu hat 
söz söyJeneblllrdi. Çünkü büyük kuvveUerle de nazardan malıfuz!7et! ve çoklukları do- teknik itibarile Jto;~,v müdafaa edilebUs\n, 
harbi taarruzi olara': yapmak ka _ layıslle arazi kapi:ı.mal ... rı ml\mlı:ün kılan da- fakat bu yilzden mllmkün ml'rtebe az arazi 
bDdl. Bahusus Frıı.nsanın müteaddid ~ınık küçük piyade mevzlıeridir. terkolunsun. 
cephell barb yapması memuı de - Fransada nihayet orta bir da.tını tahkim İşte MaJino müstahkem mevzll bu karar 
~lld1. Bunun için Fran.sanın şark usulünün tatbiki kararlaşmıştı. Fllvakt bu ve bu talimat üaerlı..ıe hududun hemen geri-
cephesini daimi tahkimat tarzında değil, da bütün hududun kapatınnasını taleb edl- sinde biribirine bağıt, yani mütevali, tahki
muvakkat usulle tahklııı ve tanzim etmesi yordu, takat kuvvetll büyük tabyalar yalnuı mat mıntakalan halinde vüeude gelmişti. 
kAfi gelebilirdi. düşmanın muhtemel taarruzlarına en ziyade Bu tahkimat mınts.kalan kuvvetçe blribirle-

Muvakkat usul ışudur: Barış zamanı hu· müsald olan yerlı?rc!e yapılacaklardı. rinden farklıdırlar. Majlno müstahkem mn-
dudun yalnız en :nühlm noktalarında birkaç Maamııfih Fraruıanın kat1 kararına Belçl- ziine, her tftrlü baslı:m ihtimallerine karşı, 
hatif tahkimat yapılır. Hudud bölgesinin yol, kanın durumu da mües.$'?' oluyordu. E~er devamlı bir işgal kı."etl tertıb ve tahsl.s o
demiryolu ve muhabere şebekeleri noksansız Belçin şark hududJarını Fransız tahkimat lunmuştu. Bu milstahkem ınevziln, kendisi
olarak inşa olunur. Bundan başka, seferber- hattından itibare.a. ve bunun bir denmı şek- ne mahsus blr ~gal orduslle beraber, yarat
llkte veya büyük siyasi krizlerde hudud mev- llnde tahklın etmek isterse Fransanın işi tığı emniyet perdesi ~erisinde seyyar Fransız 
zileri derhal inşa ulunabilmek ic:ıb eden her esaslı surette kolilylaşırdı. Yani bu suretle ordusu hiçbir tei:ıdtde maruz kalmadan 
türlü tahkimat malzemesi bilhesab tedarik münhasıran sevkulceyşin 1cabatı bakımın~ 
ve mıntaka mıntak.ı. depo edilir. Bütün piya- [*] Her ne.i bmnbalaı-• karşı mahfuziyet dan serbestçe toplanabilecekti. 
de ve t.opçu mevzU'!ri evvelden tamamlle ke- temin eden yerlere bomba emniyttlJ mıt.bfwı Majino mevzUnuı mahlyetınin tetldklnl 
şif ve tesbit olunur. Hatta buralardan, müm- yer denir. yarına bırakıyoruz. H. E. Erk.ilet 

Genç bir horoz gıb! şahlandım: 
- zengin olsam da kimsenin bent zorla 

evlendireceğini &Lnnetmlyorum. Ben iste
mezsem kim beni evlcnmeğe mecbur ede-
bilir? 

- Mecbur etıneı:ıer; yalnız etrafını saran 
gençler sana o .ıta1.,r tatlı sözler söylerler, 
seninle o kadar yakından meşgul olurlar ki 
sen de onlardan birinin ağına düşersin. 

- Beni o kadar aptal Dll zannediyorsu-
nuz? 

- Yalnız senin için değil, hepimiz lcin de 
vaziyet böyledir, heplmiz ayni tehlikelere 
maruzuz. 

- Sizi bUnuyorum amma ben herhalde 
kendimi ve serbe.stlmf son lrov-ıetlmle m.ü
dafaa edeceğim, bun·~ emin olabilirsiniz. Is
ter zengin, 1.ster fakir olayım, ben her zaman 
benim ve kimse D.?ıli değiştiremez. 

_ Senin keçl giOi in:ıdcı ve kaya gibi sert 
olduiWl malUın; f.akat öyle erkekler var ki 
seni kuzu gibi uyaal ve balmumu gibi yu -
muşak yapabilir. 

- Görürüz. 

* Cahkl beyin de.ısı üzeriJ.e R:ına hanım 
benim giyinme ve.nir ihtiyaçlarım.la me~gul 
olmağa başlamıştı. Bir sabah beni odasına 
ça#ıntL 

- Ne ~nk e.svab yapmak istiyorsun kı-

zım? 
Gecelerce bunu düqi.iı;düğüm ve bu güzel 

elbisenin hayallle y..ışarlı~rrı. için bilMered
düd cevab verdim: 

- Pembe tülden uzun ve bol etekU bir ge
ce esvRbı istiyorum efendim. 

Müd.1rem bıı tehnlüküme gülümsedi. 
- Pekflnzım, vnmn bu hususta \>Ana sal&

ııiyet verdi, arzuların makul olmak şartlle 
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seni dilediğin gibl giyinmekte serbest bıra- hur bir ada.ınla her zaman görüşüp konuşa
kacağım. Pembe ~ulden esvab güzel olur ve biliyorsun. 
sana yakışır; hem b•ır.t!, hem de bununla Mektebin en yaşlı tal~vcsi oları Müride bi-
yakışacak ayakkaoı, mendıl vesaireyi almak le .. k ,...., 
için bugün öğleden .sonra seninle Beyc•ğhma I soze ar><i••= 
gideriz. - Ah, onun gibi bir kocası olmak ne bu-

Sevincimden içim ir.ime sığmıyordu. Ya- lunmaz bir saadet olurdu! 
maçlara, ağaç dallarına takılarak parçala- Hayretle yüzüne baktım: 
nan basma entaril'!rim, neredesinız? Bir de- - Onun gibi bir koca mı? 
fa de gelip beni bu şafak rengi tüller içinde - Öyle ya; ne k"\<\ar meşhur olsa, o da 
görünüz!, herkesi gibi etten ve kemikten bir insan 

değll mi? 
Nihayet, büyük helecanlarla beklediğim Merdivenlerden koşarak inerken Mbflde-

gün geldi. Vasimln a;}llğıda, misafir odasın- nin bu sözlerini, tuh&.! bir şey gibi dlişünü
da beni beklediğlni haber verdikleri zaman yordum. 
kalbim duracak zannettim. fakat bu sevin- _ Cahid bey bir kadını sever ve onunla 
cimi arkadaşlarıma be!li etmeğ! kibrlme ye- evlenir mi? 
diremlyerek birktıç daldka e1imdeki işimle İki seneye yaktn bir zamandanberl onu 
meşgul oldum. Etrafımdakilerin hepsi, bil- bütün in.sanlardan başka türlü görmete o 
hassa Nazlı telaş e<llyordu · kadar a1ışmTştım ki böyle bir ihtimal beni 

- Git.sene; Cah\d beyi niçin bekletiyor- bllalhtlyar gilldürd\1. 
salonun kapısını açtı~ım zaman onu du

vardaki talebe resimlerine bakmakla meşgul 
buldum. Beni gönlııce dost bir gültlfJ.e elini 
uzattı: 

sun? 
- Onun gibi bir adamın akr:ı.ba.cıı olmak 

ne büyük saadet! 
- Ne talihli kızmışsrn. Semiha, böyle meş-
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Hacı All afa, do~ruc'l Alenıdann çadırına 
giderek meseleyi nakle'tı. Alemdar, büyük 
bir memnuniyet bö:;tererek: 

- Abe .. bu fııe, ~ah yardım ediyor. O de
Ukanlı ile beraber git. Kabakçının t.şinl blttr. 

Diye, emir verdi. 
Kabakçı Mustafa Rumellhlsannda, Boğa

..,n fiisunkA.r maM.ara.cıına Mklm olan bir 
köşkte yerleşm~ti ve (1223 senesi Cemazlyı1-
1:lhır ayının 19 unru Çarşamba günftl eski 
ı:>cak ağalarından Hacı Re~eb isminde biri
nin k:'Zl ile niUhı aktedilml.~tı. 

O gün, Kabakçırrn köskiinde bı:ı.yat, r~len
celerle geçmişti. Mü'kemmel bir kma gecesi 
tertib edilmiş, bu eğlenceler, .sabaha kadar 
devam etmişti. 

Gece yarısından sonra, herkes yor~tın dü
~rek birer tarafa cekilmI~tı. Kahakcı Mus
tafa da, ertesi gece mıil o!ııcalh zifaf h{i]ya
larma dalarak derin blı uyku içlnde idl. 

Sabaha karşı, kösklin etrafı kuvvetli blr 
ruıker kütlesi tarafı ~dan sarıldı. Dört kl.şt, 
kapıyı çaldı. 

Herkes derin uykl!d.ı olduğu lcin, kapı geç 
açıldı ve, köşkftn h~r taraftan s:ırıldı~nın 
kimse farkında olarr.adı. 

KapıYl açan, o dört klşlyi görür görmez, 
büyük bir hayrete kapılarat sordu: 

- Ne istiyorsunuz. 
Hacı Ali a~a. deh.setli bir .~e~le cPvab vndl: 

l - Hakkında em!r var. K'.lbakçıyı ist1yo
"'UZ. 

Bu korkunc hitan knrsı~ında. 'kanm açan 
ndam l!'eri cekl.M!. Önd~. Turna MPhmed ol
mak üzere bu dört kiı:I. scssizee keri girdi. 

Turna Mııhmed, derhal elindeki hançeri, 
o adamın boğazına day?ndı: 

- Kabakcı. nered" v:ıtıvC1r'>. Gii!ter. 
Dlve, mırıldandı. Korku.c;unfüm tiril tiril 

tıtrtven adam. onıar1 köskiin üst katına ~
kararak, parmalhnı bir kı:ı.pıya uzattı. 

Turna M~hmed, b:ı kan!v:ı ovlc bir at:Jış 
lltıldı ki. kanının kanadlar.. bi1.,ilt hl• ça
tırtı ile, açılarak arkasına dayandL 

Kıı h<ı ltçı Mu~tafa: 

- Bre, kimdir o? .. 
Dlve, yatafı.ndan fıTladl ve .sonra, başu

cunda yanan balmumunun titrek ısığı car
pan Turna Mehmedln öfkeden kıpkırmızı 

k~llmlş olan çebr°'s~'ll görür görmez, büyük 
bir dehset içinde lrnlarıılr:: 

- Baka .. dhir. ö1uler de dirlllrmlş ..• 
Diye. mınldandı. 
Turna Mehmedln dlslerl ı:nr.ırdadı: 

- Katil!.. Alçak katil! .. Kahbe katil!.. Na
mruısuz, katn ... BugünlerJ clii,ünemedin mi? 

Diye bağırdı. 
Kabakçı, o kadar şaşırruştı ki, kendisini 

sll~hlle müdafaa ctmelt lftzır:ı gelirk~n. bunu 
yapam amıstı: 

- Bre, ben~n nı> Lstiyorsunuz.. bentm e
vime, ne cesaretle r,iriyorsunuz. Çıkın ... 

Diye, ba~ırmaya baş~amıştı. 
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müş .. bir zamanlar, tçJnden billur sesll ı:.tenç 
~ız kahkahaları taşan <U.brent) in ağaÇıan 
uzerinde baykuşla1· tünemişti. 

Sarayın her tarafı b~ı: türbe sükiıneti al
mıştı. Som altın yaldız:ı duvarları ve tavan
ları, örümcek ağları .sarım$tı. 

Hatice sulta~ birdenbire çökmüş, ndetr 
ihtiyarlamıştı. Uç giind:ınbı:ırl elinden dil· 
:şürmediği bir mektubu, son defa olarak o
lrndnktan sonra. o1a.c;ının köşesindeki yazı 
masasına oturmuş, şu mettubu yazmaya 
başlamıştı: 

rAziz dostum Me:!lngı. 

Feli\.ketıerimin en mu?;tarib anında. ellme 
gelen mektubun, be11! pek çok menmıın ett1. 
Hayattaki saade~~erln. birer serab olduğun
dan bahsediyor.sun .. ve buna da kendini mi
sal olarak gösteriyorsun ... Ne kadar, hakkın 
var. 

Felıiket, şahıs tavio etmivor. İster, en ft.clz 
mevkide ya.şıyan bk insan .. isterse, beşert 
mevkilerin en yılk~k şahikasında ömür sü~ 
ren b!r sultan ol'>"Un: ayni şlddcUe ve aynı 
savletle hücum edfvor ve, büyilk bir fnsafsuı
lıkla onu, bir anda yere seriyor. 

Kardesim ücüııcü Belimi parçalıyan han
çerler, benim kalbhr.~ de llıne lime etti. Beni 
bundan dolayı tes.fül etmeye calışırken, o:aız, 
müslüman1ar. çok b'lht1yarsınız. Dininizde, 
sizi sabır ve teveicküle srvkedecek cok büyük 
itlkadlar var1> dlyc.rsun.. Doğru. Eğer o 1tl
kadlıır olma.saydı klm bilir simdi, ben ne 
olurdum. 

Bu acı !eIAketıerlm ara.'!ındn b:tna E!ÖSter
diğin alakaya, nası! tesekkfir edecl'ğimi bil
miyorum. Ancak ş•ı v~r kı. beni bizzat teselll 
etmek icln lşlnl, gürünü terkederek buraya 
kadn gelmene de lüzum gormüy<ırınn ... 
Çünkü, geldHtin zaman eski Hatice sultanı 
bulamıyacaksm. Bı::lkl de, ihtiyar ettiğin 

:zahmet ve külletrer~ pisman olacaksın. 
Bana. ne ne me~gul oldu~umu soruyor

snn. .. Şimdi hayattı tek blr meşguliyetim 
var. O da, sen gittikten sonra, başbaltacı o
larak sarayıma alman Vf' bana kar~ı em.~al
slz fedakarlıklarda bulunan (Turna Meh
med) lsmlnde bit adamın ruhuna. sık sık 
(fatiha) okumakla vakı ~ geçiriyorum. Bu 
merd ve cesur ad-ını. İ~t:rnbulu kann boya
yan ve kardeslm üçiincii ~elimin fe!fıketlne 

sebeb olan Kabakçı Mııstafanın kafasını 
kesmek suretile, bu ca11lvC' cezasını kan!le 
ödetti. Fakat, kart.leşi olan Kabakçı Musta
fanın clnayetlerindeı; arlanarak, bunun ne
tırı>sf olan hastalıki~n hazin bir surette 
ölüp gitti. 

Artık kendimi, hakikatin en kuvvetii gi>
zile görüyorum .. V'! tamar:ıile idrak erliyorum 
ki: ben de o yolun yolcusuyum. Yakında, 

Turna MehJnedt laklb edeceğim 
o zaman da benı hatırla, Melllng ... İst.an

bulun, Boğazın füsunk:ir güzelliklerini dO.
şiin<iüğün zaman. s<ıadet semasından derin 
bir hicliğe do~ru kayıp sönen blr yıldm da 
hatırlamayı unutmn .. 1 

Hatite Sultan 
SON 

Fakat bu ba~mıanın son s0zlerl, boğazın
da kalmıştı. Turna Mehmedfn ban~er1. bir 
anda havalanınış .. Kabakçının sol kulafınm 
altından girerek, b:>ynunu parça~amışh. 18 Eylfü 1939, Paiallmanı 

Nihayet .. Turna Mehmed, ahdini yerine Ziya Şakir 
gettrmlşti. Pıttrası uğuruna İstanbulu ksna ı-·········•••••••••••••••••••••••••••••••••••••···········-
boyaya-. sem lhtu!l aergerdestnln başını, Avrupa trenleri rötarle geldiler 
kendi ellle kesmiş: 

_ Çok şfuctlr.. oca~ızdan çıkan yılanı. Tarife mueibinci? saat 7.20 de gelmesi ıcab 
tepele<ilm. eden Semplon ek:Jpr'!si dün bir buçuk sa.atı 
Demişti. rötarle ve saat 6.25 de gelmesi ıcab eden kon

vansiyonel treni de, üç saat rötarle Sirke~e 
HATİCE SULTASIN SON l\IEKTUBU gelmlşlerqir. Ekspresle mezunen memleke • 

tinde bulunmakta olan Bulgar ataşemlliter1 
Tam yedi aydanberl. Hatice sultanın sa- ile bazı Türk ve Iraklı yolcular şehrimize 

rayı, matemt bir sfücün iç~llde idi. M.lma.r gelmişlerdir. Kon'Yi.I'.slyoneı trenlle de Av • 
(Melllng) in em.<ıalslz bir s:m'at dehaslle rupada bulunmu•.a olan birkaç '·atand:ışı -
yaptı~ı bahçenin her tar:;.fınt otlar bürü- mız memlekete dö~müşlerdir. 

- Hazır mı.sın Sınıiha? 

- Evet efendim, müsaade edı-.r.seniz mü-
dJremden izin alıp hemen geleyim. 

- Peki yavrum; !;rni bekliyorum. 
Otomobile blndl~im~z zaman sordum: 
- Annenizle ablanız Vlyanadan döndüler 

ml? 
- Evet, bir hafta evvel @eldiler; hatt~ bu

gün seni almak ıçlr. bizzat annem gelecekti 
amma çok meşgul olduğu için sokağa çık

madı. 

Biraz çekingen bir tavırla suallerime de
vam ettim: 

- Evinizde QOk misafir var mı? 
Bu sualime şaşın~ gib! yüzüme baktı. Bir 

eme otomobili idare etmekt.e devam ederek 
öteklle elimi tuttu. 

- Yoksa Semiha gene vahşi bir in~ mı? 
- Hayır, fakat yabancılardan çekiniyo-

rum. 
- Niçin? 
- Beni gülftn9 bulurlar füye .•• 
Kaşlarını çattı: 

- Seni niçin ıilltlnç bulaeaklannıo? Artık 

senin İstanbulda ve iyi bir aile içinde büytı .. 
müş bir genç kızda.:ı farkın var mı? 

- Bllmiyorum ve bn tereddüd beni üzüyor 
işte ... 

- Ne manasız ş~yler cllişünüyorsunl 

Tekrar yüzüme bakU ve benim çok cekin
gen bir tavırla dışarısını seyre\tlğimi görün-
ce, se.5ine ciddi b\r ar.enk vererek söznıı. 
devam etti: 

- Vasi.si bn1unduğum bir genç kızın her
kesin içinde gülünç olmasını istemediğim 
için bu kadar zamaııdanberi seni kendi evl-

miu bile getirmeml~tim. Bugün seni blzzat 
alıp eve ~ötürdüğüm ve bu gece de annem 
ve ablamla blrHkte tiyatroya gitmene mftsa.-. 
ade ettijtim, artık boyle bir tchllkenin mev
cud olmadığını ısba~.a kafi de~il midir? 

Büyük minnet ve şükranla yüzüne baktım: 
- Bu .sözlerinizle benim üzerimden ne ka. 

dar ağır bir yük kaldırmış oldu~unuzu ıa-
savvur edemezsiniz. Stıı; nasıl teşekkür ede .. 
ce~imi bilmiyorum. 

- Teşekküre ha.:et yok Semiha; yalnız be
ni memnun etmek istersen, herkesin yanında 
da benim1e olduğu gibi tabiiliğin! ve sadell
llni muhafaza ede:'Sin. 

- Bizi memnun etmek için elimden gelen 
her şeyi yapaca~ıma emin olabfiirsi.niz. 

Bn .sözlerimden sonra ikimiz de sustuk. 
Vasim kalabalık e.-ıddelerden otomobili bft
yü:t bir meharet ve süratle sürüyordu. Ben de 
etraflmla. meşgul olarak ona hitab etmedim. 

«Arkası \'ar) 
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Son Dakika~ 
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Leıberu souueı ftllaall 
ıarallndan ışuaı edildi 

Londra, 21 (Husuıi) - Sovyet bqkumandanlıiı tarafmdan bu sa
bah netredilen tebliide, Lvov (Lemberı) ıeJırinin Sovyel kıt'aları la· 
rafından iııal edildiii bildirilmektedir. Daha evvel bu tehir üç taraf· 
tan Alman kıtaatı tarafından muhasara edilmif bulunmakta idi. Şehrin 
SoTYet askerleri tarafından İfg&li üzerine, Alman kıt'alannm bu mın 
takadan çekilmit olduğu anlatılmaktadır. 

Sovyet kıt'alannm Grodno tehrini de titıal etmif olduklan bildiril
mektedir. 

Leh kuvvetlerinin Kutno, Loviç ve Vartovada elin Alman kuvvet
lerine k&r1ı tiddetle mukavemet etmektedirler. 

Varto•• Alman tayyareleri tarafından dün tekrar bombardıman e
dilmif, tehrin varoılarma vukubulan Alman hücumu V &rfOV& müdafi
leri tarafından püskürtülmüıtür. Şehri bombardıman eden Alman tay-
7arelerinden 7 ıi, Lehliler tarafından düşürülmüttür• 

Varşovı buyuk bir azimle mukavemet ediror 
Vartova, 21 - Şehrin dün maruz kaldıiı ıiddetli bombardımandan 

hahaeden radyo bilhassa kadınlar ve çocuklar arasında birçok ölü ve 
yaralı olduiunu bildirmektedir. 

Praranın dıf mahallelerinde muharebeler devam etmektedir. Al
manlar insanca zayiata ujramıf, birçok malzeme kaybetmiıl~rdir. Po
lonyalı kadınlar büyük bir cesaret ıöatererek ilk be.tlara kadar aıker
lere yiyecek taıımaktadırlar. 

Radyonun ıpikiri Alman hücumları ne kadar tiddetli olursa olıun 
Varşovanm mukavemet edeceğini bildirmektedir. 

Miralay Hipıinıki radyoda beyanatta bulunarak, vaziyette bir de
iitiklik olmadığını ve biitün Alman taarruzlarmm ıeri püıkürtüldüiil
nü aöylemit ve demi9tir ki: 

uManevi kuvvet ve azim tanklardan ve alevlerden daha kuvvetlidir.n 

Romanya ve Macaristana iltica eden Lehlilorin miktarı 

SON POSTA 

Bir Alman denizaltı 
gemisi izlandaya 

iltica etti 
Rekjavik 20 {A.A.> - Bir Alman denlzal • 

tısı, fırtına dolayisıle limana glrmlttlr. Mü • 
rettebatından ü91l yaralıdır bunlardan birt -
81n1n yarası atırdır. 

tzıanda hükfuneı,\, yaralıların hastaneye 
kaldırılabilecettni ve fakat bu takrllrde mu -
ha.samatın sonuna kadar alatonulacatını 
Alman konsolosun:ı blldlrmiftlr. 
Yalnuı atır yar.ılı olan asker hastaneye 

yatırılm14tır. 
--~~~~~~~-

Polonyanın altınları 
Londraya nakledildi 
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4, ~ BiR CASUS KADININ 
.,1 HATIRAlARI/ 

Yazan: Martha Rlchaftl ç.. viren: Hı.tice Batllt 

Beklenmiyen hadiseler karşısmda 
Gözlerim gayri lht.iyarl tayyarenin tçınde 1 söyledi. Esasen tarifle A&ıtolnette de onu ta· 

benden evvel girmiş olan dlter yolculara ta· nıdı. Orman t-ekçlsı bu admın pet 18J1'8k 
kıldı. Bunların hepsi Almandılar. Acaba ıo- görüldütttnü, hiçbir hareketlle nuan cltıc
lcrinden hangisi beni gözetlemete memur kati oelbetmedltlnl sadece evine clrlp ~t-
edllm)ftl. maktan bqka bir teY yapmadılını 16Jledl 

Uçmafa baf}adtir_ .K!.sa bir zaman sonra * 
Ren üzerinde ıdli[ ve birkaç saat 10D?a da 
Bourget'de. Acaba Jorman ışlnl benden çabut mu yap

Dllftl? 
Bourget tayyare meydanından hemen An- Bu çot muhtemeldir Ben ancak 1ı1r Mıe 

Londra, 21 - Polonya bankuının altın tolnette 8. nln umumi müd0r11ntın huaual sonra gizli teoklli.ttan e.skl bir arkadaşla 
mevcudu İngiliz payitahtına natledilml§tlr. tltıbesi oldutu fabrttaya telefon ettim. tonuturten tesadüfen bu ince boJlu, mnn 

Polonya paylhhtı Alman ordularının Bu direktör UmurrJ Harbin bll:vtıt pilot- casusun Alman ordusunun bir zabiti oldu-
tehd.idlne maruz bulundutu sıralarda hazl- Ianndan ·biri idi. lllll hartkullde cesur ve tunu babası Parlsva Alman sefaretinde dip. 
ne, 8 Eyliilde Romauyayıı gönderttmlt ve enerjik bir insandı. Antolnette'e gelince ben lomatlk bir vazife ne muvazzaf oldula ma· 
Köstence limanında bir inıtıız petrol gemi- onun şefine Aşık, e~er detllse hayran olma- !arda Parlste 1898 sene.sınde doldulmıa 61-
slne yükletilml.§tt. B•J gemi 14 Eylfilde isken- aından tüpheleniyorum. Bu kadar tatdirkln rendim. Parlste oilyildütü tçln fevlWlde tyt 
derlyeye ve evvellı:l gim de Londraya vasıı oldutu bir erkeği vatan sellmetl namına fransızca lı:onuomakta tdl. Alman ıeııttmne 
olmllftur. gözetlemeğe acaba onu Uma eden bulunmllf 

d ? 
defli ... 

Polonyadaki erzak 
ambarları tahrib edildi 
Am.sterdam, 21 ·- Alman - Holanda hu

dudundan blldirlldlitlne göre ,Alına.n ma
kamları hudud ooyun4 çolı: miktarda balon 
dlzml.§lerdir. Balonların yeri sık aık değl§ti
rllmektedir. 

Berllnden blldlrlldlğlne göre Polonya 
kıt'aları çekilirken terketttklert mmtakalar
da açlık husule getirmek ümtdlle erzak am
barlarını tahrib et nektedir. 

Rus - Japon itilAfının 
tatbikine başlandı 

muy u Ölümü icabında aumıaaını da bilen irade· 
Her şey mfimkllndllr. Seven bir tadın her-

kesten daha fazla aevd!ğl adamt tatlb et- ll bir adam oldutunu l.sbat ediyordu. 
mek, gö1etıemelı: ister ve herlı:esteıı daha Merak ettıttm J:ıu hldlaeden gueteler 
fazla ondan füphclentr ve bu onu aevg1aln- bahsetmemişti amnıa bir ba.tka meraklı hl· 
den vazgeçiremez. dtsenin nihayetini gene bana gazeteJer 61-

Telefonun başında sln\rlenlp dııruyorum: retmiftl. 
- Allo, matmazel 8 ile tonufmat tatiyo- Rahlb Con.stantmoppun bir l1ICJ llleJlp 

rum. tevkif edllmlı olduğunu Alman gueteıerl 

Nihayet bana m11tmazel 8. nln orada ol- yazıyordu. 
madıtını. lzlnlt bulunduluntt ve tkj gtın aon- HMl.senln QOk Myük aklalert oldu. Jıladam 
ra avdet edepetlr.1 aöyledller. Ne ıtı gün Von 8. Lütsemburga taçDUf ve blı2ltte 
sonra mı?. Bütün pl:lnlanm yıkılıyordu. Bor, mevzuubahs olan gl.:U dosyayı göttlnn6'f,tl. 
süratıe Antotnette'P. dofru geldlllm ıaman Ayni dosyayı aaklamış olmakla itham edl
blran bile onu bulannyacağırnı dilşilnmemıı- len Constantlnopp ta Von Bredowun emrllt 
tlm. Bu bana adetA bir ihanet glbl geliyordu tevltif edllm)ftl. 

İki intizar günü! .. Harb senelerinin hum- (Arkan tHlf') 

mastıe bent kavranu,tı Sulh senelerinde top. ~-,. ............................................................ _··.-.-:,_-. -. -.-"' 
Jadıtım huzur ve sükftnı: bir darbe ile kay-

betmt.ş bulunuyordum. e· d ki o lok 
Nihayet dostumu bulabildim. Kendisine ır o orun g n 

Tokyo 20 CA.A.) - 'D. N. B.> yatdırdıtım aual sağanatından kendisini 
Japon ve Bovyet mUzaketeclleri arasında büyük bir r.orluklıı müdafaa edlYordu. notlarından 

Londra, 21 (Hu1U1İ) - Şimdiye kadar Romanyaya iltica etmiı olan Nonmhan anlaşması hakkında tam ttlli.f bek - Ant.olnette bana hakikati söyle, eflnkil 
Leblilerin aayııının 60 bini, Macariıtana iltica etmit olanların da, 30 lendiğinden QOk da.ha az bir zaman zarfında bu çok ehemmlye~ı: bir şeydir. 81ııe lltinci l===============I 

tahakkuk etml4tlr. bürodan bazı malt\ıııatıar vermenlll isteme- Krlplilı bademcllı 
hini bulduiu bildirilmektedir. İki taraf, ölü, y.ıra~ı ve esirlerin mübade- diler mi? J 

Bükreşten gelen haberlere göre, Leh baıkumandanı Marepl Simialy lesinden başka tlmdlkl vaziyetlerini tadil et- Yilzündelti bir hayret lfadeatnı gQçltilı:le /llhabları 
• • 1 d 1 d ld .. l memeli ve herhangi şeltllde oluraa olsun, hiç sllmete çabalıyarak: 

Rıdzın de Ronıanyada bu un uiu vee nezaret a tm a tutu ugu an a- bir takviye kıta.sı getlrmemeır.i taahhiıt ey - F k t bö ı dfl n , Çok şiddet41 boltaz atnıan ftlpbells 

lmak d 
· & - a a Ye ş nmenlze sebeb nedir?. haatanın da, d<°lktoru.ı da her zaman ve 

fi ta ır. leml.§lerdir. Ben hl~blr zaman sızın gibi ikinci btlro için derhal nazarı dikkatini celbeder. ftbı 

Garb cephesine her iki taraf takviye kıtaatı gönderiyor y:~:;~e a!::=e~~r~~:.~~a~kv::~ ~~y: ça~~9!:· ona kısSC!\ Bt'rlinde lı:eırfettlltım :::m~p!~lt :;~~~~d v~.:=d• = 
Londra 21 (.Huauıi) _ Bemden ıelen haberlere göre dün ıet"e rada umumiyetle zannedlldlllne göre, ilti ta- şeyi söyledim. Mtl~hl4 btr yeis içinde taldı den bademc!lı: lltlhablan vardır. Bmılar 

.. 
rb cephesinde Fransız ve Alman kuvvetlel'i araıında 'tiddetli bir raf Nonmhan'da ak'i.Millen mualihane anlat- Memleketine kötülillt yapmış ve şefine tba- gayri muayyen ve gayri ınuntazam ve 

ma iki memleket ara.ııında norma1 münase - net etmiş olmak düşüncesi onu pek mflteeıs- hafif derecede ateo yaparlar. •""-
topçu düelloıu vukubulmuıtur. betlerin tekrar tee.;.;us!i için bir hareket not- s1r etmişti ve doğru.sunu söylemek lbım ge- mafsal ağrılan çok şayanı dlttat.ıır. Tip. 

Her iki tarafın cepheleri geriıinde büyük bir faaliyet gÖ% çarpmak
ta ve mütemadiyen takviye kıtaab ıetirilmekte olduiu anlatılmakta
dır. Bilhaua Fransız cephesine aiır tanklarm ıetirilmekte olduiu ıö
riilmüıtür. 

Her iki tarafta ı&illen bu faaliyet, büyük bir harbin arifainde bu
lunulduiu kanaatini vermektedir. 

Dün Pariıte bafvekil Daladye ile sörfitmflt olan lnailiz harbiye na
zın Hor Belip ve Lord Hanky'in henüz Londraya dönmemit oldukla
rından dolayı, ıarb cephesini ziyaret edecekleri tahmin edilmektedir. 

Göbelsin tevkif edildili bildiriliyor 

tası hallnl almakta1ır. lirse ikinci ihanet ona birincisinden de fe~ tı hld veya müzmin romatımıa arbı 

Kanada iki fırka 
asker gönderecek 

görünfiytırdu. Bunu nasıl olup ta ona itiraf gösterir. BütQ:ı mafsallarda az oot 114-
edebllecettl. Fakat ben onu teakln ettim: dette atrııar görülür ve böyle ...... ,,, 

- Ştmdltı halde ltirafe ınnnı yolı:, de- botazlannın vazlyetinl biç te tettlt et-
dlm. EvvelA sız bana. 81re lı:endlainl lttnct tlrmeden mtıtemadlyon aallallt &eda9111-
bQronun zabiti olarak tanıtan ldmdlr? le ulrafu-Iar. Hazım cihazında da bir ta- • 

Bana onu tarif e•t.l. Bu uzun boylu, fnce tını gayl tablllttler görülür. 1.§ttbM•t. 
ottawa 20 <A.A.> - Ktng, Kanadanın as- ve tam manaslle bir zabite benıtyen genç bazan bulantılar görülür. kalb clh•pnda 

ıterl ve hava hazırlltlan hakkında bir be - bir adamdı. Frans zzıa.Jı mtlkemmeı surette da çarpıntılar ve hattı tanatyon Jlb*· 
yanname neşretmiş'tr. konuşuyordu. Ond.ın füphelenmeslne lmlı:ln 1111 görülür. Bunuıı sebebi böJ)e mlll-

Kanada hütftme~l tecrübell tayyareciler yoktur. mln seyreden bademcik lltihablannın 
göndermiş ve oot miktarda pilot yetiştire - - Adresi. böbrelı:lerde yaptıltı müzmin balhıhtbr. 
bilmek için bl.r hava taılmleri pllnı hazırla- Diye sordum. Orada albümin görlllür. Kanda tln mlt-
m14tır. Adrealnl bilmiyordu. Randevulanm dalma tan artar. Bu sebebden tevetttlr flr1aD1 

Ktng, icab ettl~i zaman blr aeferl kuvvet bir kahvede veriyordu. Bu kahve Salnt An- da yiltsellr. Bi.ttün bu arb dttkaW bir 
Londra, 21 (Jiuauai) - Hür Almanların Almanyada itlettikleri gönderebllmek için bir fırka asker yetl§tir- guatin civarında idt. O!nç kız her hatta ora- muayene ve teşhis ııe bademcik mllmln 

sizli radyonun dün gece verdiği bir habere ıöre, propaıanda nazın mete karar verdlllıu aöylemtştir. Kanadanm ya gidip bir hafta~a topladıtı ıstlhbarahnı lltihabmd" k'lrar verdirtrae ve derJlll •· 
~sıL-( k"f ec1·1m:.. • hazırlandıtına bir delil teşkil etınek üzere ona "Rriyordu. Hiçbir zan-.an yazılı blr malQ- mellyat yapıp bademcikler VJ)ml'lbna 
uuuc s tev ı 1 .,tır. ttincl bir fırka da hazır bulundurulacaktır. mat vermemlotı. Fakat bire veya ltı defa ona pyanı hayret netlceler elde edlllr. Ru-

Göbels Marepl Görinsin adamlar tarafından ııkı bir nezaret albna bazı vesikalar ve b~r kere de fabrikanın ae- tanın fikAyet eu.ıı bütün bu •Jdllmm 
abnmıım. ltalyan gemileri Alman yolcuları ıerberut pıAnını ~öaterm1.ttı arlJı kaybolur ve tam bir fifa elde edl-

1 d b 1 d 1 
• . - ~ onu b1ıg(ln tekrar trörecetım. ıır. Sebebi tay)"l edllemiyen rah\tmslıt-

Japonlar ngiltere ve Fransa ile 8 muzakerelerı a, a 1 ar almak ıstemıyor Dedi. Bu randevuya btrltkte gittik. Ben larda. haftf ateşlerde, tanın beJas ti-
. t onun masa.sının yakınında bulunan bir ma- reyvatmı savdırmak llzımdır Klrefftt 

Vatinıton, 21 - Japon sefareti teblii ecliJor: Londra ~o. <1!ususı) - cRexı. talyan aava oturdum. Bir aaa: kadar beyhude Jtre beyanın çotaııuuı vöcudde bir bare-
Japonya hükUmeti, Avrupa ihtilafma ıürijklenmenin önüne ıeçmek transatlantığı dun Nevyorktan hareket bekledik. Cuus gelnıedl. Ben sabırmlıt tçln- tetl Utthablye mevcud olduluna &&U-

ç . bal • . d k ettiği sırada, yolculn arasında bulunan de yanıyordum. rtr. Bunun da etaeriyeUe badenıcl1ılerln 
latemektedir ve btitün ıayretlerini in 'lfİnİn li üzerın e temer üz 13 Alman ve Çek tab'asını götürmekten 0 zaman Antolnett• birdenbire bir -· ha- ve d14lerin mümı!n Ye gizli llıtha!>lartle 
ettirmittir. imtina etmiştir. tırladı . Kendisine gay~t. hürmetlı:lr bbo şe- oot :ılltuı n.rdır. Hutaıann. a!Je ıa-

Matbuat mümeaaillerini kabul eden Bay Horinöchi fU noktalan taa- Geminin kaptanı, Alman yolcusu ka- kilde kur eden bu genç adam. :>na bir tere btblertnin da\mo. bu meaele nazarı dit-
bul etmemek suretile İngiliz harb gemi- nasıl olup ta ce&ari't etml• ve tend~lnl tatlnl celbetmel!dlr Hastaya "fa. dot-

rih etmiıtir: lerinın kontrolünden masun kalmak is - oarş'a götürmek lstemı,u. Garş'da iki sev- tora muvaffaklyet temin eder. 
ı _ Mançukodaki Japon kıtaatı Monıoliatan hududundan çekile- temiştir. gtıtntn rahat rahat saklanıp bfttlln mftteces- 1---------------1 

eek, fakat Mançuko dahilinde ipka edilecek, yalnız Çin mubarebahna .sis gözlerden uzat ttılabtJecetıeri bir Tlllaaı onab Sdlım ~ .-. 
İ-a!rak etmiyecektir. F orster Hohındaya mı kaçh ? . olduJnınu söylemiftt ,... JOllamalUlm ........... Mil --
ara Birlikte hemen Oaı·fa gittik. Çabucak tah- dlıde tatelrleıl mubblllılla "''! 72 • 

2 - Miittefikler kıtaatımn Şangbaydan ıeri alınması için Japonya Berlln, 21 <Hu.sual> - Danzlgdeltl Nazile- tıkatımı yaptım. Çünkü sehlr pet ttc;tıtt.tı 
lasiltere ve Franta arasında ıörü;meler yapılmaktadır rin şefi Forsterin Lehlatan harbinin bafla- hı saat tçerlstnde vll!ayı buldum. 

masında Amil olmasından dolayı Akıbetin- Bu villa Saint-Cloud ormanıııda ~ce ,. 
3 _ Japon bükümeti T shianı Kai Chek ile müzakereye ıiriımekten den endişe edereic holandaya iltica ettlti herkesten ;ızak bir yerde idi. 

üntina eylemekt. edir. Fakat Japonlar Çinli ticaret liderlerinin Çin - hakkında bir ecneb. mcınbaınd!ln verlleıı 
hail f lduklar haber, telı:zlb edllınelı:t.edlr. 

Japon ibtilifmın muslihane bir surette ine tara tar 0 ını na- Forster halen oanzlgds bulunmakta olup. 
Drl dikkatte bulundurmaktadırlar. 1 evvelki gün dahi bizzat Hltlerl karıııamıştı. 

Villa kapalı. ıtakat uıun samandanbert 
metruk kalmııı bir nztyette detn .. lllı:ln ka
pısı. pencereai, pancurları, hf!r ~yl. sıkı aıkı 
örtülü idi. 

Nöbetçi eczaneler 
-·---

Ba rece nöbet~ olaaı ......._ ....-. 
dır: 
htanbal clbethuleldler: 

Pazar Ola Hasen Bey Oivor ki 
En yakın vuıava ı;iderek !Dal6mat almak 

latedim. Kapıyı çaldıttın zaman bir köpek 
uzun uzun havladı. Sonra bir lnu.n gelip 
kapıyı açtı. Bu aı:lıım Salnt-Cloud ormanı-

Şehzadebaşında. <Asaf), llm1Di5nla
de: {YorırU, Ataarayda: <2'Uk). Allm
darda: <Abdülkadir>. Beya11dda: tt'e
mll), Fatihte: <Vitalll, Bamk6Jlndl: 
(Merkez), Eyübdı? <Arif Beflr). 

_ Hasan Bey gazete • 
lerde okuyorum-

• • . İngilizler Almanla -
ra ilanı harb ettikten 
sonra.. tayyarelwle Al· 
m~J'Li 

.. . Her gün n lyonlar
ca beyanname atıp duru • 
yorlar .•• 

Hasan Bey - Alla!\ ~i
lah ... Orad kiıi~ıd buh -
ram yok galıba? 

nın bekçilerinden blrı idi Koyu nefti blr ü
niforma giyiyor ..,c pek emniyet.siz görllnll-
yordu. 

_ Kom,uyu mu lstlyoraumnı, dedi, vah 
vah bir gün geç k'• ldınız. 

_ Ne taşın<h mı? 
_ Hayır Dün tendlslnl öldürdli. Daha 

do~rusu onu evimle ölfl buldular Parlsten 
gele!l bir ta' ım 1n erılar kim eve bir şey ha
ber vE'rm"den i>lü~iinü alıp götflrdüler. Belki 
bE''erUy<>de blle kl'1•11enın bir şeyden haberi 
yoktur. 

Beyotlu clıeıındekiler: 
1stik1Al caadeainde: ıKanzuıu, Yit

sekkaldırımda: fV!ngopulo>. 'Ialıalmdl: 
(Takslm), Yeni11ehirJe: ıPuonakJan), 
şi,Ude: lHalkı, oaıatada: ıtameu, Pm
dıklıda: {Mustafa Nall>, Bettkıatıa: ıvı-
din>. · 

Botaaiçl, l(adıkÖT, Aclalardaldler: 
Kadıltoyündf!: (Kadı:Cöy ı, 'Ollı:tldarda: 

<ittıhad>. sarıyerde: tNuri), Adalarda: 
(Şlnaal Rıza>. Hl sl kablelvuknumda yanılmam111tım. A

dama 01C'n b c r 0 '.l ., tarifini yapmar.ını rica 
ı ettim. uzun boylu ince bir adam oldutunu , ... ______________ , 

d 
] 

~ 



21 Eylul 

İngiliz Başvekilinin beyanatı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı - Bu mücaıdelcdekl umumi hedeflmiz. 

askeri vazlyeti bildhıniş ve demiştir ki: malümdur. Bu 'horl • f Av-.,n1yı, dnimi suret-
- Geçen bütün hafta zarfında. Pclenya 1 " ve birbiri ardına kendisini gösteren Al -

ordusu üzerine Alman tazyiki ve Polonyalı - man tecavüzi tehd.dlııaen kurtarmak ve 
ların mukavemeti d<!vam eylemiştir. Ve Po- Avrupa m1lletlerin.! istlklillerlnl ve hürri -
Ionyanın birçok nokt&.larında halen de de- yetıerini idame ımdnla!'l vermektir. mı: bir 
vam eylemekt.edlr. Poi.onyada bugün, meselA tehdid, bizi ve Fransız müttel'lklerimizl bu 
Var~va gibi teslL.u olmak ıstemiyen mu - hedeften çevlrmlyscelttlr. 
.kavemet adalan Mla mevcuddur. İngiliz hükfunet1, bu harbi aramış de~ll -

Ruıyamn mildahalesi dir. Neşredilmiş olan ve.slkalann da isbat 
Çemberlayn, burada Sovyet müdahalesine etti~i gi~i İnglllz hü~eti, müzakere yolu 

işaret etm~tlr:. lle sulhçu bir hal 'IUrethıe varmıya haz.ır ol-
- Şark cepheslndek! harb üzerine kat1 duğunu birçok defcl blldirmlştlr. İngıJiz hü -

tesirler icra eden hft.dıs~. 17 Eyl\ılde vukua kiimetlnin buna varmak bahsindeki gayret
gelmJ4tlr. Bu hA.dlse. Rwı kıt'alarının Po _ leri netice vermemiş ve Almanyanın sebeb
lonyaya dühulüdür. Sovyet hükt\metinin bu siz ~iz:. suret~e ~olo.,yalı m;ittefJklerimize te
hareketlnin beklenlln:emekte oldu!tunu söy- cavuzu ile Ingııte:renln ümidleri kırılmıştır. 
lem1yeceğlm, fllhakık:ı Polonyadakl Beyaz Garb cephesinde vaziyet 
RuslarUkranyalılar hakkında Sovyet. mat -
buatında neş.redlle:ı ve radyo ile yayılan Çemberlayn, bunda:ı. sonra sözü garb cep-
deklarasyonlar, So ryet hükümetinin mllda- besindeki vaziyete intikal ettlrmiştlr. 
baleye hazırlanmakta olduğunu göstermek- Fransızlar. deml.ştir, metodik ve ınu -
te ldl. vaffaldyetıı bir sur~tte ilerlemede devam et-

Başvekil, Sovyet hilkfl.metinln, İngiltere de mişlerdir. Fransızla."n tebllğlerl, bu kıy -
dahil olmak üzere bütün yabancı devlet - metıı stratejik ve taktik hedefleri! varılciı -
lerle bitaraflık siyase•.i t.akib etmekte ol - ğını ve kazanılan aradnin gittikçe daha ciddi 
duklarını bildiren v~ bütün yabancı devlet.- Alman mukavemeti karŞlSında muhafaza e
ler mümessillerine tevdi edilen notasını ba- dildiğini göstermektedir 
his mevzuu eylemi~ v9 demiştir ki: Denizlerde 

- Bu vaziyette İnglJl:ı: hükumeti, 18 Ey - İnglllz başveklll, denizdeki vaziyed hakkın-
llllde bir deklarasyo!l neşrettlrmiştlr. Bu dek da da şunları söylemf§tir: 
l~rayon, şöyle demekte idi: •Polonyanın ka- - Denizaltı gemilerine karşı, hem gece, 
hir Alman kuvvetler! karsısındıı bulunduğu hem gündüz hücumlar yapılmış ve on beş 
bir zamanda, kendisine bir ademi tecavüz günlük harbden sonra bunlara karşı milca -
paktı lle bağlı bul••nan Sovyet hüki1metlnin deledeki muvaffatiyetlt>r, İngll.lz bahriyesi -
Polonyaya karşı ou hücumu, ileri sürülen se- nin geçen Umumi Harbde çok daha uzun 
beblerle muhik gosterilemez. Bu hadiselerin devrelerde yaptıklannı ge~. İnglliz tl
mahtyeti henüz tamamile aydınlanmış değil- caret gemilerine t.ıqı yaptıklan bücumlarm 
dlr. Maamaflh, İn~ılt<:!re hükümetinin Po - cezasını çeken den\.ıalt.ı.ı gemllerinln altı ve
lonyaya karşı olan t:ıahhüdlerinl yerine ge- yahud yedi aded ol ıu~unu söylerkt'n haki -
tlrmek ve bu taah."lüdıe.- tamamile yerine ge- katin dununda kaldıtuna eminim. Ckne şun
l1nc1ye kadar bütüı~ enerjisi ile harbe de- dan eminim kl, tıc.ıret gemilerine harb gc
vam etmek azmini değiştirecek herhangi bir miler! refakat ettirmek sistemi tam olarak 
vaziyet vukua gelmiş değildir. tatbik edildiği ve denizaltı gemilerine karşı 

Başvekil. sözlerine şöyle devam etmiştir: kullanılan gemiler çabuk surette fazlalaştı -
- Esasen vahiın surette tazyik altında rıldığı zaman, denl:ın.!tı gemileri tehdidi ayni 

bulunan Polonyalılar üzerinde Sovyet ıstı- derece süratle azal"Caktır. 
lasmm tesirleri, taoiat.H~ cok ciddi olmuş - Şimdiden şurası muhattaktlr tı, harb ve 
tur. Polonya kıt'aları, halfı cesaretli muukıı- ticaret filoları durnıadan yaptıkları gayret
vemetıerlne devam e~mel{tedir. Sovyet ha- lerle, halkımıza ve endüstrimlze lüzumlu lp
reketlnln sebebleri ve neticeleri üzerinde her tıdai maddeleri ve gtdal maddeleri temin ey 
hangi kat'i bir hükül'ı verebilmek için vakit, l!yecektlr. 
henüz erkendir. Bu «Cynlque~ hücumun bed- Harb ticaretinin ve kaçakçılığının ortadan 
baht kurbanı için, netle,~. çok feci bir halle kaldırılması, pek tabii olarak. bltaraflara 
olmuştur. Polonya mllletinln bu derece faik bazı zararlar verecettır Niyetimiz, bu zarlil'-

kuvvetlere karşı nevmida119 mücadelesini ları asgarl haddine indirmektir. İngiliz de
sempati ve rikkat hislerile taklb eden bütün nlz satvetinin lcrııın yüzünden bir tek insan 
dünya, hatt~ bugün dahi ma~Jübiyeti kabul ölmemiştir ve hiç blr bitaraf malı gayri meş
eylemek istemiyen bu milletin biiyük kıyıne- ru bir tal7.da alakorıulmamıttır. Buna mı.;. -
tıı:e karşı hayranlı< duymaktadır. 1 kabll, Almanların denizaltı gemileri ve mn-

Inglltere ve Fransa. Polonya ordularının 1 yin tarlaları harb usulleri şimdiye kadar 
mağlubiyetine mAn! olamadılar, fakat İngll- birçok masum inaa.Uuın ölümüne ve birçok 
tere ve Fransa, Polonyaya temin eylediler bitaraf malının bale.sız yere tahribine sebe
kl. kendisine karşı olan taahhüdlerinl u - blyet vermiştir. 
nutmamışlardır ve mücadelede devam a - İngiliz başvekili bundan sonra hava kuv-
z1mlerinde zayına.mı.mışlarclır. vetıerlnln gittikçe daha fazla mükemmellcş-

Hitlerin nutkuna ceva b tiğlnden bahsetmiş, dominiyonların ingllte-

Cemberlayn, bundan sonra. Bitlerin 
kundan bahsetmiş ve demiştir kl: 

reye yardıma hazır!.ındıklarmı bildirmiş ve 
nut- sözlerini şöyle bitir':Iliştir: 

- Bu memlekett:? tefrefüruşlukıa ve teh-
ditler savurarak konuşmak Met değildir. 

Belki bundan dolayı, Alman zimamdarları bi
zi anlamakta güç!Uit çekiyorlar. Maamafih 
Bitlerin son nutku hakkındaki miilAhazala
rımı söylerken de, gene sükt\netle ve tem -
kinli bir surette kor:uşmak adetimizden dı.,a
n çıkmıyacağım. 

Hitlerin nutku, kar~ısında bulundu1tumuz 
vaziyeti değiştırme,nektedlr. Hıtlerln bil.dl -
aelerl anlatış tarzı. hakikate tevafuk eder 
gibi kabul olunama.a ve sözlerinde. son sene
ler zarfında işine geldi~l zaman ihlAI ettik
lerine benzer taa:1hfi<1ler vardır. 

Müteaddid yanlış beyanatı arasında. İtal
yan hilkfunetınin tavassutunu Fransız hii
kt1metinin kabul etierek İngUlz hükfunetınin 
reddetti~! de vardır. H!tlerin bu beyanatına 
verilecek cevab, blz:at. İtalyanın resm! ajan
sının bu tebllğlnl, İnglll:r: ve Franmz hük\i -
nıetlerinin hattı na ~eketJerlndek1 beraberliği 
ıarih surette tebarüz ettlrmelrtedir. 

Hitler, nutkunda, harbi yaparken kullan -
dığı insan! usullerden pek çok babsediyor. 
Yalnız şu kadar söylemek isterim ki, bu u -
suller, sırf insanidir demekle insani olamaz. 
Alman tayyarelerinin açık şehirlerde yap -
tığı bombardımıınln,.., ... ,,,. 'l"'"h ::ı c!rler üze -
rine açtıkları mitn1y15z ateşlerinin blkA.ye
lert. bütün dünyamn fenasına gitmiştir. 

Bitlerin nutkunda, boş yere bir tek keli
me aradım : SebeblyP.t verdi~ bu mücadele
de hayatını kaybe~n~i!! olan cesur lnsanlann 
ve Bitlerin iktidar hırsını tatmin edilecek 
diye ebediyen aile reislerinden olan kadın -
ların ve çocukların hatırasını tebcil eden 
bir kelime. Fakat bu kelimeyi, H!Uerln nut
kunda bulamadım. 

" T ehdidler bizi yolumuzdan 
çevirimez ,. 

Çemberlayn, ,sözie :ine ş'öyle devam et -
mı.,tir: 

- Bugünkü son sözüm. bir ihtar olacaktır: 
Hükfunet sıfatUe btıı tali' karfllıklı ve iti -
madlı temas halinde bulundutumuz askerl 
mü.şavlrlerlriıizln tuTlb etmed!klerı usulleri 
kabule kalkışmıyac~ıı: ve müşavlrletimizln, 
muttefikH!rlmlzln ve blzzıı.t, kendbnlzin za -
fer için lüzumlu bir yardım teşkil edeceğın -
den emin olduğumuz hiç bir fedakArlıktan 
ve hareketten de Ç'!ldnmtyeceğlıı Yapmıya -
cağmıız bir şey varn, o da pek aıı muvaffa
klyet şansı bulunan, servetlerimizi tehlikeye 
koyabilecek olan ve nihal zaferi geciktirile
cek mahltette gösteren aergüzeıtıere atıl -
mattır. 

Strateji, kat1 kuvveti, kat1 samanda, 
kat1 noktaya teksif etmek .san'atıdır. Hazır
lıklanmızın genLşiıtı ve harbin en az üç se
ne süreceğini he,,ao etmemiz keyfiyeti, kuv
vetlerimizin artacaf ının ve her ne olursa 
olsun bunlara karşı koyacağının tem1no.tını 
teşkil eylemektedir. 

Çemberlayn kral tarafından 
kabul edildi 

Londra 20 (Hususi) - Başvekil Çember
layn bugün kral tarafından kabui edilmiş
tir. Kabul hayll uzu:ı atlrmüttür. 

Franaanın kararı 
Parls 20 (A.A.) - Nazırlar, bu sabah rei -

sicümhur Lebrünün riyasetinde toplanarak 
harbin nlhat zafere kadar devs.m etmesi için 
alınan askeri, lktısa11 Te mali tedbirleri itti
fakla tasvib etmlşl~rd!r 

Nazırlar. bundan sonra .ıgün geçtikçe daha 
sıkı bir ,ekil alan. Fransız - İngiliz tesanü -
dünü teyld ve amü.ş "relt zaferi müteRklb 
mükli.fatıandırılaca";c olan'> Polonyanın kah
ramanlıjtından takdirle bahsetmişlerdir. 

Parl8 20 (A.A.) - Resmi mahfellerde bildi
rildiğine göre, bu sabtıhki nazırlar meclisi, 
içtimaı esnasında cP'ransanın hoyratlığa kar 
şı hakkın galebesi !çın mücadele etmekıı bu-

' İstanbul Felediyesi ilanları 1 
İlk teminat 

50 97 
139 08 
44ı 03 

153 75 

Muhanllllen bedel 

679 59 
1!154 42 
5~7 00 

2050 

Darülli.ceze kıreş .lcsmında yaptınlacak tamirat. 
Yeniköyde mevcud medrer duva.nn betonla ytltseltllmeai. 
Maslak Askeri provantol'JOm ctn.rmda sıtma mihrakı 
teşkil eden bataklıkların turıı~ulmuı. 
Belediyece kaldırılacak fukara cenazelerinin ıa.sil, tec
h1z, tekfin ve tedfin tşt. 

Muhammen bedcl!l'!rl ile ilk teminatları yukarıda yazılı tşler ayn ayrı açık eltslltmeye 
konulmuştur. İhal" 2/101939 Pazartesi günfi saat 14 de Dalnıl Enc11mende yapılacaJr:tır. 
Şartnamesi zabıt ve MuamelAt Müdürlütü kaleminde görtlli1r. Taliblerln tartnameıe-
rtıide yazılı fenni ehliyet vesikaları ve llk teminat makbuzlan ftJIL meöubl&n ne 
ihale giinü at.* 14 de Dalml Encümende bulunmalan. (7"13) \ 

SON POSTA 

Umumi bir harb 
n~sJI başhyabi lir 1 

(Baştaraft 1 inci sa.yfC'.da) 
harb faaliyeti denizlerle Lehlstana inhisar 
ettJ. Avrupa ile bütü~ dünya bu sebeble me
mulün fevkinde bll;ük bir harbden kurtuldu. 
Amma, bu turtulll§ acaba pek muvakkat ve 
kısa bir zaman lçin değil midir d11'! düşü -
nüleblltr? Çünkü vaz~ye•,, Leh ordu.sunun lkl 
haftada yok olması ve Leh\.1tanın bu :ta.dar 
az zamanda lışgal edllnıesı1eı, yeniden değif -
m1şttr. 

Lehlstanda serb ~,-; kalan Alman ordusu 
bundan sonra ne yapacak vt> İtalya ne yol
da hareket edecektir! Rnsyanın hareket tar
zı da bahse mevzu olabilir. Fakııt bu devlet 
gerek Lehistan V<! ı;~r~k Romanyaya karşı 
alan vaziyetini tesbl~ ve tahdld etmiş bulun
maktadır. Onun 1çl:ı harbin Avrupaya ve bü
tün dünyaya straye'· gene İtalyanın hareket 
tarzına bağlı kalmakta. bu devlet te timdi 
Yunanlstanla uzlaşara 't her türlü ihtimale 
k:ı rsı Balkanlarda arkasını temin eylemek
tedir. 

Hltlerin ve Oemb~rlaynln cevabı da Avru
paya bir sulh vAdetmiyor. İtalyanın yeni bir 
sulh te,ebbüsü ihtlı.ııallnı1en de bir şey çık
mamıştır. O halde Avrupa yeniden umumt 
harb tehdidi karştsmda bulunmaktadır. 

Ancak şurası m.ıhaklraktır ki, Almanya 
yalnız başına Frarueva ve İngtıtereye karşı 
muzaffer olmayı dJ~Qnemiyeceğl gibi bu iki 
müttefikin de yalruı başlarına Almanyayı 
sulhe mecbur etmcı~rl varld olamaz. O halde 
İtalya b1taraflıkta devam ettiği takdirde Al
manya lle İnglltere ve Fransa arasında an
cak bir yıpratma barbı devam edebilecek -
tır ti, bu da tuavvur olunamıyacat kadar 
uzun sürecektir. 

Maamanh bir :n.nıandanberl hep umul -
madık sürprizlere maruz kaldığımız ıc;!n U
mld edebiliriz ki, Myle bir man~ı~ harbe 
nihayet verilerek Avrupa hiç ummadıtı bit
yfik bir .sulh silrprf.ııl karşısında bulunsun. 

Harb in~iltereye 
kaça malolacak? 

Londra 20 (A.A.) - Harbin İnglltereye ka
ça malolacağına dıı.lr sorulan bir suale cevab 
veren DaUy Herald gazetesinin malt muhar
riri, 1914 den 1918 senesine kadar yapılan 
masraflan tetkik e~t\kten sonra, İngiltere -
n!n bu harbde senellk mutad bütçesi harir.in
de asgart 14 milyar sterllng sarfetmet mec
buriyetinde kalıı.ca~ım yazmaktadır. 

Alman milli takımı 
Belgradda maç yapacak 
Belgrad 20 (A.A.) - D. N. B. ajansl, 

evvelden 'kararlaştırılan bir futbol ma -
çının yapılması için Alman mili! takı -
rnının 15 teşrinievvelde Belgrada gele -
ceği':ü ve bunun Yugoslavya spor ve ~ 
litika mahfellerinde çok iyi bir intiba 
hası! etti.ğ'inJ bildiriyor. 

ausundaki azmi teyld edilmiştir. 
Son g11nler zarfında cereyan eden h"11 -

selerin İngiltere lle Fransanın tam hare -
ıı:etıerlnde hiç bir de~lşlkllk husule getir -
medlği ayni mahfelle.dc lllve edilmektedir. 

Lordlar kamuasında 
Londra 20 (A.A.) - Lord Stanhope, Lord

ıar Kamarasında Çemberlaynln Avam Ka -
maraında yaptııtı be •anata mtifab1h beya -
natta bulunmuştur. 

SAÇ EKSIRI 

1 1 
1 

Saçlan bealer, köklerini kuvvet• 
lendirir, JaktUmesini önler, 

peklerini giderir. 

lNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

ke-
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''----~-----------------------' lstanbul Üniversitesi A. E. P. Ko
misyonundan: 

Y apılaca.k işler 

Birinci Şiriirji Kliniği 

asansörü 
Birinci Şirürji \'e göz kli. 
ni'kleri taransformatör dai-

resi inpatı. 
Tedavi kliniği transfor. 
matör dairesi inşaatı 
Tedavi kliniği e1ektnlt ve 

telefon santralı. 

K<?şif 

Lira 

139U5 

14599.07 

11398.13 

6125.50 

Teminatı İhale günü İhale şekli 
Lira ve saati 

1044 25/9;'939 Pazar. Kapalı zarf 
tesı 14 

1095 14.5 , • 

855 

410 15.! Aç1k , 

Yukarıda yazılı işler Üniversito? Bektörlüğünde hizalarında yazılı şekilde ek. 
siltmeye konulmuştur. 

İstekliler kapalı zarfla yapılan işlerın dosyalarını muhaınmtm bedelin cyüz 
binde beşi> nlc;betındeki bedelini Üniversite muhasebes1ne yatırmak suretile Ret. 
törlükten alabıllder. 'Ielefon santralı keşfi her gün Rektörlükt~ görülür. 

Bu işe girebilmek içm 939 Ticaret odası vesikasile dosyalarındakı ilan şart. 
larında yazılı vesikalarıla teklif mektublarını i:hale günü sanL 13 e kadar Rek. 
törlüğe vermeleri. c.7103:. 

Kıymeti 

Lira Kuru.t 

819 

428 50 

129 28 

lstanbul Vaklflar DirektörlUgU ilanları 

Pey parası 
Lir&. Kuru~ 

eı 05 

32 141 

11 95 

Cerrabpaşa Hubyar maballeal Cam\ sok$ 13 No. lu vı 
ııı:ı tatta beş odıw bulunan bar.çell ahşab evin tamamı. 
Unkapanında Kasab Demirhun mahalles~ndc Pir Meh
medpaıa sokağında eski 24 mükerrer ve yeni 8 No. ıu 
evin tamamı. 
Kadlrga Bos tanıAll mahallesi Şerif!ye caddesinde eaıı:ı 

511 ve yeni 86 No. lu ve bermucibl çap 44 metre murab
bamdakı arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı mahfül emU!dn atılmak ftlere 15 gün mfiddetle açık arttırmaya. çı
karılmıştır. 

İhalesi 2;10;g39 Pazartesi günü saat 15 de \cra edileceğinden t.allblerin Çenberlltaşt& 
Vakıflar Başmtldllrlüğü Mah~inA.t kalemine m:iracaatıan. (738i• 

Türkiye CDmhuriyet Merkez BankasJ 
16 - Eglüİ - 1939 Vaziyeti 

AKTİI' 
Lira 

·p A 8 t I' 
Lir 

15.ooo <ıoo.-

Altın: san kilogram 
BANKNOT 

15.500.36B 21.802.488,77 
8.849.2211,50 
1.471.889,11 32.123.600,38 

Sermaye: 
ihtiyat Akçml t 
Adi ft tevbllde 
Hususi 

4.217 .134,25 
6.000.000,- 10.217.134 .. 

UFAKLllt 
Dahildeki Muhabirler : 678.111 
Altın: safi kilogram 

T\\rtı: UrUl 
Hariçteki Muhabirler: 

S t • '""ogram 10.010.2!8 
Altın: a •'"" 
Altına tab.W tabU ser.,...ı 

d6vUl•r ldlr1DI 
Dller d6vbler " Bortl• 
bakl1eıert 

Hazine Tahvilleri : nalı:dlT• 
~ruhd• edilen .n'ab 

taroıtıtı 1 1 tn~ maddele-
Jtanunun -
rint ıevflk&D )lallDI tarafmdaa 

.t.11:1 '8411"• 

Senedat Ctl ..... 1 

rtoARİ eBNBDAT 
r.haJD ve Tahrillt Ctlsdanı: 

(Def\lhde edilen evnı.lı:l nat· 
& _ fdJyentn taı,ıutı Baham ft 

(Tabv11lt tt!bart tıymetıe> 

11 
_ aert>taı ..ııam ... tahvtll1 

Avamlar: 
saııneye k1aa T&dell aft.Dl 
Altın" I>Ovtl betlM 
Tabvtllt tllertM 

Rl.lıedarlar : 
llüt.elil• 

953.816,81 
S35.648,13 

14.080.200,14 

5.494,65 

3.228.630,03 

158. 748.&63,.-

1., .228.027 .-

18U53.197 ,62 

f'l.909.924,97 
'1.559.768,66 

8.784.000,-
11.888,59 

7.8SU21,66 

.... 

1.289.464,9l 

17.314.324,72 

14U2().~36,-

184.553.197 ,62 

55.469 .693.53 

16.613.310,25 

U00.000,-
18.üU57,98 

..... 481.d 

Tedariildeld Banknotlar ı 
Deruhde edilen nraJa nakdiye 
Kanunun 8 - 8 tneı maddeler! 
ne tıeTflkan bulne W&tındua 
Ylt1 MdlJat 
Deruhde tdUea nrüı nakd!Je 
baklyed 
Jtarşılıtı tamamen anın oıua• 
Ulnten te4a1'Gle .uedllea 
Reeakon' mukabW Ulnten Mda. 
n.zed. 

Türk Llruı Mnclau ı 
Döviz taahhtldatı : 

Altına ı&b~ bbU dGftdft' 
Diler d6Tllltr ft alacaklı ıı:urtns 
bak1yelırl 

Muhtelif ı 

158.748.568,-

ı 7 .228.027,-

141.520.586,-

17 .000.000,-

121.000.000.-

2.78f,24 

38.398.540,lS 

YBla 
1 Temwn 1938 tarlMnd• ltlharenr 
l.koato 1aa•c11 ~ 4 A1tm ...... cı, 1 

279.520.5Slr-

29.H3.6'l'OwlCI 

38.401..IM.l'f 
g7..546.9IO.IQ 
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SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu lstiklll Caddesi 

No. 28Tel.43849 

SON POSTA Eylôl 21 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

Beyoğlunda BAKER matazalan · 

En birinci İnglllz ve Fransıs tumat
larından mamul T.RJ!INC-Kon.AR, 
gabardinler, paltolar, tüvetler, llPO?' Tt 

fantezi kos tümler, pardesiller her yer
den müsald şarUnr ve ucm tlatlarla 
satılmaktadır. Çeşldler bozulmadan ev-

Glühın cıkmczqİ. Gevrcıqi ~w "akaması. Sez hrİycısİ. Pİ rİncİ. f İyonqosu. Kuskusu 
' ŞEICERLİLERİM VE FAZLA $1ŞHAMLIK' iSTfDADI OLANLAAIN GIDASIDIA . 

vel ihtiyacınızı BAKER mağazal&rmdan 
temin ediniz. 

tanbul kinci İf lu Memurlu
iundan: 

• •• •• • 
TAMIM"I' ECZANAMB ECZA DEPOLAAI iLE BUYUK BAKKALIYELEAD& SATIUR. 

Müflis Va.sil And\$ oğlu ve oerW Koman
dld Şirketi <Beyoliu Hamalbafmda il No. 
da) idare azası istifa etmiftir. AIAbdannıa 
iatıta üzerine ye.nı idare heyeUnt IDWıab 

UMUMi DEPO: İNGILIZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU_ ISTANBUL etmek üzere 25/9/ 9J9 Pazarteıl stlnl aat il 
de dalrede hazır bulunmaları ıı&ıı olanar. 

IZMIA Acentemi• TQrk IEcaa depo•udur 

~-----------• Galata Rıhbmı 45 numarada 4m------------~ 
Hans Walter Feustel MDessesesi 

KARA ve DENiZ AŞIRI BEYNELMiLEL BOYOK NAKLiYAT ile AGIR VE HUSUSi 
TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL va AKTARMASINI DERUHDE EDER, 

Posta kutıuu: 14'36 • TELEFON Merkezi: 44848 - TELGRAF adreai: ALSTER. Blltnn dünya 
Limanlan ve AYrupanın mllnakale ve budud merkezlerindeki en tanınmıı nakliyat mlleueıeleriyle 

~-----------~ irtibat ve milnuebetleri vardır. ~------------~!"' 

1 1 
C. Genel merkezi Başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan İf: Kızılay C. Akaaray Haıtabakıcı Hem. 
ıire mektebi ahfap bina tamiratı, tahmini kqif bedeli (2221) 
lira (58) kuruttur. 

2 - Bu ite aid evrak ıunlardar: 
A - Keıif cetveli. 
B - Husuıi fenni ~artname. 
lstiyenler bu evrakı Kızılay C. Haıtabakıcı Hemıireler okulu 
müdüriyetinden meccanen alabilirler. 

3 - Ekıiltme 22.9.939 tarihinde Cuma günü saat 10,30 da Kızılay 
C. Haıtabakıcı Hemıirelelr okulu müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme, açık eksiltme uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklinin 166 lira 65 kurut mu

vakkat teminat vermesi bundan bqka apjıdakl vesikaları 
be.iz olup komiıyona ibraz etmesi lazımdır. 

6 - Ekıiltmeye en az bir parçada (3000) liralık bina irıfaatı yap
mıt ve iyi bir tekilde bitirmit olduğuna dair remıi it aahible
rinden alınmıt iyi hizmet vesikalan. 

7 - Cari seneye aid Ticaret Oduı vesikuı. 

Oevl~t demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedelleri atalıda yazılı Uç lllte muhteviyatı malzeme 8/11/1939 Puartea1 

gilnil saat 15,30 ela kapalı zarf u.aulil ile Ankarada İdare blna.aında utm alınacaktır. 
Bu f4e glnnek ı.ıteyenlerin miktarı qatıda 7&SJlı muvatta\ temınat ile kanunun ta.Jtn 

ettlll vesıtaıan ve tetllflerint ayni ıiln saat lt,30 a kadar Kom11Jon Rel.IJlltne ·vemıe
leri IAzımdır. 
Şartnameler pal'Ulı olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpqada Tuellilm 

ve Sevk Şefllilnden dalıtılacaktır. (7419) 
No. t.mt Muhammen bedel Mun.kka& teminat 

ı Perçin çivileri 63 talem 
2 Vida, rondeHI. ve gupllyalar C65 kalem> 
3 Muhtelif boru ve manşonlar (8 kalem) 

---
Lira 
12081 
6~ 
6440 

Lira it. 
908 80 
450 00 
483 00 

Erzincan - Erzurum hattı üzerinde bulunan ve inşaatı ikmal edllen Altınbaşak, 
Tu •celi, Geçit, Sansa. Tercan, Pekerlç, Erbaş Kara.su, Saptıran ve ~kale iatasyonlaruıın 
22 9/ 939 tarihinden ıtıbaren yolcu ve her türlü nakliyata aç:lacatı ve !:rzlncandan 
Aşkaleye Pazar~l, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri Aşkaleden Erzincana, Pa· 
zar, Salı. Perşemoe, Cuma, Pazart~ günleri yolcu trenleri hareket ettlrllece~l llln olu-
nur. (471&> '1508) 

• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oreaclaer Bank Şubetl 

Merkezi: Beı'llıt 

Tlirlriye f"beleriı 

Galata • İltanbul • İzmir 
Deposu: tat. Tütün GilmrOltl 

* Hn tiirll 6anJra iti * 

ilan Tarif em iz 
Tek aOtun aantıml . ........................ . 

aalaile 400 lıuraı 
Nlaile 250 · • 

V~ca Mhil• ıoo • 
DörJiincli aalailc 100 • 
1, aalai/elcr 60 • 
Son aalailc 40 • 

Muayyen bir m«lddn urfuıda 

fazlıca miktarda illıı yıptıracBıo 

lar aynca tenzilith tarifemlzdm 
lltifade edeceklerdir. Tam, yarma 

" çeyrek sayfa tllnlar için Qll 
bir tarif• derplf edllmlftlr. 

Son Poata'nın ticari UAn1aruaa 
aid if1er için fU ıdreM mtlracaat 
edilmelidir: 

......... Selleldlt ~ 

Son Posta Matbua 

Neıriyat Müdüril: Sılim R4glp .lmet 

L'I .. ...n-w -·- s. Ragıp n•ç 
DADAC~ A. ftnm UŞAKLIOlJi 

(IDM8) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K•ua.t tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube n ajana adedi: 262 

Zirel ve ticari t.er nevi benka muemelel ıPI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbaraız tuarruf huablannda • u 
50 lirası bulunanlara RDede 4 d9fa çekilecek kur'a ile apjıdaki plba 
ıöre ikramiye datıtılacakbr: ·-

4 Aded 1,000 Liralı~ 4,00() Lira 
4 tt 500 tt 2,000 tt 

4 it 250 " 1,00l ,. 
40 it 100 tt 4,000 H 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 tt 20 tt 3,200 " 

DiKKAT: u ... blarmdaki paralar bir sena içinde so Undan...., 
düpniyenlere ikramiye çıktıjı takdirde ~ 20 fazluile verilecektir. 

Karalar NnHe 4 Wa, 1 E71tı. 1 BlrindUnun, 1 Mart ve 1 11ubM 
earlhleriDd• ~.-.. 

Akba kitabevi ~ r:· Doktor. 1. Zati Ogat 
Her dlld'm kitab, ~nzete, mecmua elediye karşısındaki mullyeneba· 
satar. SON POSTA nın Ankara ba-
ylldir. En iyi kırtasiye malzeme- eiin ie Oğlederı sonra bastahrı 11 

.._ _ _. al mevcuddur. ~-"' --• .. kabul eder. 411-•"' 


