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·Hariciye 
·Vekili gola 
: _Çıktı ' 

Rumen ra 1osu bildiri1or: 
Vekil bu akıam Ege 

vapurile Odeaaya gidiyor 

aikastda ecnebi tesiri JOk 
Moskova görüşmeleri 

Pazartesi başlıgor 

Ankara 21 - Hadcfy"? Vekili Şükrü sa -
caeotıu Mo&kovaya gitmek üzere bu aqam 
Ankaradan ayrılmLttL:. Yarın iatanbuldan 
yapurla Odesaya ha.r~ :ez .edecektir. 

Rumen Başvekilint Oldnren (Demir Muhafızlar) a mensub 
snikasdcller memleketi karıştırmıya muvaffak olamadılar 

istasyonda Ba.şvekil Refik Saydam. Vekil
~r. hartclye umumt UUbi Numan Mene -
mencioğlu, hariciye erkftnı, birçok meb'ualar, 
ecnebi devlet mümessllleri, ve diğer zevat 
tararından uğurlanrnı,ttr. 

Londranın ifşaatı: '' Kaline•konun son işi Alman ordusunun Romangaga 
girme sini bek 1 ig en A iman ek ali i g e ~~~.~'!...".~~:~~.~~#.!.'!..~_'!: !!!.!!!.!~!!.~'!!..'!J!_'!.!!.:. 

:i:.stn.syond:ı kalnbalı.t bir halk kütlesi Ve -
klllmizl alk~lam~tır. (A.A.) 

Vekil· bu akşam hareket ediyor 
Ankara 21 (Hus•ıslJ - Hariciye Vekilimlı 

Şükrü Saraco~luna vekile~ umuml tA.tlbi 
muavinlerinden Oeva.i Açıkalın, birinci daire 
reisi Feridun Cemal, hus\L'ii kalem müdürtt 
Abdullah zeki refaıcıı.t etmektedir. 

Sovyetlerln Ankarı\ oüyük elçisi de ayni 
trenle ve birlikte Mo.skovaya hareket et -
mlştlr. Harlcly~ Vekllimlz. istasyonda Fran-
41Z, İnglllz ve Alman büyük elçileri teşyi et
mlsJerdlr. 

.&sayi' işlerini 
ordn ele ald1. 

=-.............. Suikasdin tafsilatı _ ......................... ! 
~ Başvekile 11 kur$un iBabet etti, katillerden 1 
~ dokuzu kurşuna dizildi, ikisi de intihar etti : 

Hitler, İngiltere ve 
Fransaya anlaşma 
teklifi ya.pacakn'uş 

Şükrü Saracoğlu yatın akş:tm saat yirmi 
iklde istnnbuldan Ege vapurlle hareket ede
cek ve Cumartesi ı:üll'l saat yirmide Odesa
ya varmış bulunac-ıktır. Oradan kendisine 
tahBis edilen hususi bir trenlt• Moskovaya 
gidecektir. PazarteJ1 günü Moskovada bu -
ıunacak ve Pazartesi günü temas ve gör:tış -
melerlne başlıyacaktır. 

. . ......................................• •....................................... 
Suikasd esnasında Bükreşin iki noktasında bombalar 

Roma, Pazar giinD Raghştağın toplanacağını, 
Hltlerln bu içtimada sulh teklif ve şartlarını 

atıldı, suikasdcile r radyo merkezini de bastılar 
bildireceğini haber veriyor 

Şükrü saracoğlunun gnybubetlnde Hart -
clye VekO.letl vekllllllni Başvekil doktor Re
fik Saydam qeruhde edecektir. -----

Fransa niçin 
barbediyor? 

Daladye gece radyoda 
bir nutuk söyledi 

:Yeni Rumen kabinesi kuruldu 
BUkreş 21 (A.A.) - Romanya ajansı teb -

UA ediyor: B9.1vekll Kallnesko 21 Eyl(ll günQ 
ıaat 14 de evinin civarında alçakça katle -
dllin1ftlr . ESk1 cDemtt muhafız. teşklIAtına 
menaub olan katlller yakalarun11tır. Bütün 
memlekette tam olr &3&Yit ve sükC1net var -
dır. 

HAdisenin tafsilAll 

Romıa 21 (Hususi) - Buradaki 
siyast mehafilin kanaatine göre, Le
histan har.binin sona erdiğini ilin 
etmi~ olan Almanya, ga:rb cephe.sin. 
de ilmt'i bir harekete başlamadan 
evvel, bir 'anla~a teşebbüsünde 
bulunacaktır. 

dtalyan gazetelerinin Berlinden 
aldıkları haberlere nazaran, önü -
müzdeki Pazar günü Rayhştağ'ın 
Hitler tarafından toplantıya davet 
edilmesi muhtemeldir. 

Bu toplantıda Hitler, garb cep -
hesindeki muhasamatın durdunıl -
masını ve bir sulh akdini İngiltere 
ve .Fransadan taleb edecektir. 

Hitlerin sulh teklifi başlıca şu üç 
şarttan ibaret olacaktır: 

1 - Lehistandaki ekalliyetlerin, 
milliyet esasına göre Almanya ile 
So~t Rusya arasında taksimi. Ke. 
sif Leh kütl~lerile meskt'.ln arazide, 

yeni bir Leh cümhuriyetinin kurul
ması. 

2 - Versay muahedesinden ba -
kaya kalan bütün meselelerin bt't 
surette tesviyesi. 

3 - İktısadi meselelerle müstem
leke meselelerinin adilane bir su • 
rette halli. 

Hielcrin (bu mutltsaV\ter sulh 
planı, ataly.ada umumiyetle tasvib 
edilmektedir. 
Italyan gazetelerinin neıriyab 

Roma 21 {A.A.) - Bu sabahki 
İtalyan gazeteleri garbde ne için 
ha rbedilsin meselesini tekrar mev
zuu bah.cıeylemektedir. 

Messeagero diyor ki: 
Bu suali, ne pahasına olursa ol -

sun sulh aşkı ile değil, harbin bir 
sonu, maksadları ve vahametile mU
tenasib tatbikatı olduğu için soru _ 
yoruz. (Devamı 3 üncü sayfada) Pransız Başvekili nutkunu 

" Ya hürriyet, ya ölüm,, 
söz/erile bitirdi 

Bükreş 21 (A.A.) - Batveltll Kallnestoya 
yapıluı aulkaad tam Dombovitza. köprüsünün 
başında olmuttur. Sutwd en ince teferrüa
tına t adar mükemmel surette tesbit edll -
mlştlr. Üç otomobU, bir köylü arabası ve 
kaldırımı tamir eden bir işçi grupu sulkaa -
de iftlrak eylem14lerdtr. Bir otomobil başve
kilin otomobili.ne kasden çarparken köylü a-
rabası şoförün yoluna devam etmesine mAni 
olmak için yolu enin! olarak kesmlt ve dl -
ter · ilı:i otomobilden ellerinde rüveherler o
lan gençler a.şağıya inere\ derhal ateşe bat

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

Pari.s 21 (Husustl. - Başvekil Daladye bu 
akşam radyoda bir nutuk söylemiş ve ez -
cümle d~Iştlr ki: 

lamışlardır. 

Ba.şveklle refaltat eden em.niyet memuruJ 
(Den.mı 7 inci sayfada) Müteveffa Rumen Başvekili Kalinesko 

Suikasdi tertib eden (Demir 
Muhafızlar) kimlerdir? 

20 gündenberl barbde bulunuyoruz. Birkaç 
gün evvel cephemlı:l ziyaret ettim. Alman 
topraklarınn birçok kilometreler ilerlemiş o
lan bir kıt'a.mızın mevziini dolaştım. Son 
harbin tecrübelerinden ibret almış olan ve 
şuursuz 'Ve kanlı taarruzlardan içtlnab eyle
me.cıinl bilen yüksa~ kumanda heyetimizin 
kıymetini takdir eWm. Askerlerimizin nasıl 

sükOnetll bir cesaretle ve nasıl ~llrükleylcı ve Hadisede 
kuvvetle mücehhez olduklarını gördüm. Ben 

Alman Nazilerinin 
onların asker ağabeysi, kendimi aralarında aJAkaları 
hlssetıtlm ve muha">bP.tfo ve gururla onlara ill . var mıdır? 
baktım. Ne için ha:bettlklerlnl blllyorlar, - -------
harbediyorlar. Çünkü, Almanın: biz! harbe Romanya Başvekili Kalinesko Demir-' duğu bir zamana tesadüf ettiği için, hu-

. mecbur ettiler. Çünkb Almnnyanın ıtaşkın muhafızlar teşkilatı tarafından tertib e- susi bir ehemmiyet kesbediyor ve hatı. 

Ruzvell kongreden 
bitarf!.f lık kanununun 

tadilini dün istedi 
Cümhurreisi ambargonun Amerikanın emniyetine 

büyük bir tehlike teşkil ettiğini söylüyor 
----

Avrupa hadiseleri 
karşısında Uıtıra.sı üç senedcno.rl Avrupaya tek bir em- dilen bir suikasde kurban g!tm~ bulu - ra cacaba bu işte Alman Nazilerinin 

niyet günü yaşatmadı. nuyor. Bu teşkilatın tarihi ve son Ul - (Devamı 3 üncü sayfada) Amerı"kanın vaz"ıyet"ı 
Fransız askeri, b!r sene içinde üç defa kuv- manlarda oynadığı rol malfüru:iur: Ro -

vetıerlmlr:i seferber ettiren, kbylüyü toprağın manyayı bir takım Y.ab~c.ı nüfuzlann ,,,. •••• Bugün başladık .... , V~ington 21 (Hususi) _ Parld.mento-
dan ayıran, lktı.şadl hayatımızı felce uğratan tesirinden kurtarmak ıddıasıle meydana r - l. bugünkü fevkalade toplantısında Re-
ocakları bozan, daımi tehdld ve tehUke u.su- atılan bu teşkilAt, faşist ~Ünyeli, fakat, ( S p t ) d • ~~~:ümhur Ruzvelt, silah ambargosunun 
füne artık bir nihaye•, ver~e~. için harbedi- Romanyaya m8;h~ dahılt mE~lelerle on _ 05 1 • a" yenı. ve kaldırılmasına dair beyannamesini oku • 
yor. Evet harbedıyorlar, ç~nku daha şl~rtı- meşgul olduğu ıçın da~a hususi bır çeh- çok guzel tarıhı tefrıka muş ve bitaraflık kanununun tadilini is-
den al_datılan ve ıturl)an edıle~ blrç~k mıllet- reye malik, Yahudi düşmanı, n~onal temiştir. 
ıeı:ın uzerinde mtı,r tahakküm tin un tedhlf sooyalizm mür(SV"Vici bir kütl~ ?alın&, Bin birdirek Ambargo tıü'.küm'lerinin. Ant likanın 
reJlml altında Fransanın da ezllmeslni iste- uzun müddet faaliyet sarfetmıştır. Vak.. bitaraflığına cemiyetioo ve sulhüne bil-
miyorlar. Bu tedhiş /e~im~ senelt!rdenbcrl Al- tile gerek ordu, ~rek halk ve bilhassa B t kh • yük bir tehlike teşkil ettiğini söyliyen. 
manyada hüküm suruyoı. Bu te~hiı rejimi gençler arasında hayli taraftarları bulu- • a, a, a.Jl.881 Ruzvelt bütün dünyayı ikaplıyan karan-
Avusturtaının Qekos:ovakyanın uzerlne de k"la R ·yast ha- y R d Ek ··' · · 
öktü. Şimdi de Polonyanın üzerine çöküyor. nan bu teş 1 ~! o~an:anın 51 azan : 8Ş8 rem ~!ğı~ suratle geçeceği hususur:da hiç bır 

ç (D 
3 

üncü sayfada) y:ıtında çok mueessır bır rol oynamaya umıd bulunmadığını kaydetmış ve de _ 
_ __ e~ı~---__ baslachğı zaman, işe bizzat Kral Karol Şimdiye kadar bir roman çerçevesi miştir ki: 

ı el kovdu ve memleketin ana kanunun içinde hiç lşlenmcmL!) olan bu hartkulrt- Bugünkü bitaraflık kanunu, Aımeri -lYla,reAa da değişiklikler yaparak eski fırkaları de mevzu, tarihi bahl.sler muharrlrımlz kanın an'anevi harici siyasetini o ka -'! ortadan silip süpürdü. Yeni rejim mem.. tarafından bir minyatür inceliği ve za- dar işkal ediyor ki, cümhuriyctin ecne- Ruzııelt 
Voroşııof lekette tam birer temizleme .... ame.livesi rafetl ile kaleme alınmıştır. On yedinci bi dev.le.tl.cr ile olan muslihane münase. inkişafı icab ettirdigvi takdird<e, parla 

b dd t asır ortasına ai 1 bir aşk ve macera ro-
vaptı. Fakat alınmış olan utun Ş1 e - manı olıı.Tak sundu~umuz •Blnbirdlrck betlerını bozuyor.. mentoyu tekTar fevkalade toplantıya da. B er }İD8 gidiyor 1i terlbirlere ra.__~~muluıl!z.1nr, Batakhanesi •• çok güzel, çok orijinal bir Ruzvelt bilahare, 1935 te bu bitaraflık vet edeceğini söylemiş ve parti liderle 

. bu !şl~U temm e ~v- eserdir. kanununu ~mzalamış o.lduğuodan d?layı rinin yeni seneye kadar Vaşingtondan 
Am.sterdnm 21 (A.A.l _ Telegraph gaze lct ada-mlanndag~tıkarp a1 1.s:Jış- • • nedamet ızhar etmış ve Amenka - ayrı1mamalarını r ica etmiştir. 

oo.sinln Berlinden öğrendl/!ine göre, 891Ye maktan(t5~iler.~ • ' 5 IOCI Sayfada OkUyUOUZ ! nın harbin. dışında ~alabilmesi için hey- Rıızveltin beyanatım müteakıb 24 in-
milli müdafaa komi.seri Mareşal Voroşllo ·~'11 .~ÜwtOet · ı a • . , , B .. b 1 d k 1 nelmilel bıtaraflık kanunlarının kabulü firatçı meb'us, Ruzvelt'in teklifi alcy -
Alman o.steri rüesa Ue görüşmele üzere 30 ~ıl&if-~k ' Romanı_a $!!, ev - "'.... ugun aş a 1 ····-' husus.u~~.a ısrar eylemiştir. A • • hinde r ey vereceklerini bildirmişler -
EylOJd.e Berllne gele ·ektir. r kaUde hadise1:rl:ı~~Qll; ıe mektıe ol - Reısıcümhur, Alvr~a: had113eler~n dir. 

• ,......... ...,. 1 
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l Resimli Makale : = Mes'uliyet hissesi ... === 
Hergün -----------~· -----------------------------~---------- Sözün kısası 

Balkanlarda sulh 
Havası eserken 

\ Yazan: Muhittin Bfrıen .J 
B er şey göst-ıriyor ki Rusya ile Al -

manya arasındflk.! açık veya gizll an
laşmanın esaala.rın<laıl biri Balkanların, hiç 
olmazsa şimdiki dünya şartları içinde, her 
nevi müdahalenin haricinde tutulmasıdır. 
Bunun pek çok allı::etleri vardır. Bükreş hü
kUın.etlne gerek RuJya, gerek Almanya ta -
rafından muhteill vesllelerle verilen temi -
nat bu arada zlkreJllebllcceğl gibi Macaris -
tan hariciye nazırı Kont. Csakinin tayyare 
ne Berllne gidJp gelmesini müteakib gerek 
kend.lsl ve gerek Macar başvekili Kont 
Telelti taraflarından lrad edilen nutuklarla 
bunların etrafta uyaadırdıkları akisler de 
Balkanlarda kuvveti! bir sulh havasının e.'3-

mekte olduğunu gösterir 
Filhakika, ,son gtir.terde Balkan matbuatı. 

ta Budapeşteye kadıı.:. son yirmi senelik Bal
kan tarihinin en saktn, en sulhsever ve 
uzlaşma arıyan olr havasını temsil ediyor. 
Uzun seneler, birblr\~rine karşı gayet haşin 
bakıştıkları halde; bir zamand'.l.nberl birbir
lerine yaklaşma temayül'erinı gösteren Ma -
carl$tanla Yugosla·qa arasında, pek kısa bir 
zamandanberi çok süratle meydana gelen 
bir dostluk göze çarpıyor. Ayn! Macaristanla 
Romanya arasında dairr..a gergin duran mü-

İnsan herhangi bir fen& hareketle karşılaştığı, zarar gör

düğü veya kayıba girdiği zaman o harekete, zarara veya 

kayıba hangi had~nin sebeb olduğunu araştıınr, mes'uliye-

tin kime teveccüh ettiğini tetkik eder ve bulduğu zaman 

geniş bir nefes ahr, teselli hissi duyar, girdiği zararı hiç 

değilse kısmen olsun telafi ettiği zehabına düşer, fakat ha-

yatta öyle zararbr vardır ki, insan onlardan istikbal için 
bir ders almış olsa da gene telafi edilemezler. 

Avrupa üç haftadanberi dövüşüyor, kan ve ateş içınde. 
dir. Mütehassıslar bir gün içinde ölenlerin miktannı oeş 

bin olarak tahmin ediyorlar. Demek ki her geçen gün beş 

bin aileyi, 20 bin kişiyi mateme sokuyor. Bu misli görülme
miş büyük facianın mes'ulü kimdir? Arayıp bulmaktan ne 
çıkar? Öleni diriltemez, matem ocağında neş'e yaratamaz.. 
sınız. Hayatta esaslı mesele fena bir hareketin mes'ulünü 
arayıp bulmak dı;-ğil, o fena harekete meydan vermemek
tir. 

-····-
Yeni tarz tebligi resmiler 

e. Ekrem Talu 

B ugü.nkü harb tebliğlerinin }isal 
nını nas:kl .buluyorsunuz? Bana. 

sorarsanız ben ömrümde böy'le acay.i.p 
, tebliğ ne gördüm, ne de işittim. HeIII 
· a~ buz muharebe de görm~ değilimti 
:Dün, merak edip bir bir kağıd üzerine 
sıraladım da, yarını asır içerisinde, akı.. 
lımda kalabilen muharebe adedinin yiN 
mi dokuza vardığını hayretle müşahade 
eyledim. 

İşte, o harblerden hiçbirinde bugün • 
kü tebliğlere üslub ve ifade itibarile ben. 
ziyen tek tebliğ hatırlamıyorum. 

Bir gün için, Anadolu Ajansının alı .. 
cı makinelerinde bir arıza vukubuldu • 
ğunu ve dışandan haber alamadığını far,. 
zedelim. Hiç üzülmeyin! Onun verece • 
ği tebliğleri size ben tertib eder ve su• 
narım, siz de emin olun ki asla aldanma~ 
sınız. 

Mesela, işte bir Fransız tebliği: 

nasebetlerde ant btr gevşeme ve yumuşama =================================================:::::::=::===::= 

Paris - Kara ku.vvetıerimf.z bulun
dukları noktalarda muvaffakiyetti suret
te kımıldamışlar, bıı kımıldayışlar esnaı.. 
sında da hava kuvvetlerimiz kara kııv • 
vetlenmize azamı müzaheret etmişler .. 
dir. Denizlerde, harb gemilerimiz miLt"' 

hAsıl olmuştur. Bul~aristanın sulh istedi -
ğlnden hiç ıjÜphe edilemez. Yunnnistanla 
Türkiyentıı """"' arzJ içinde bulunduklarını 
coı.- iv1 billyorwı. 

Bütün bunların üsti'mde çok daha iyi bir 
hareket var: Bütün Balkan devlefüri ara -
sında kendllerlnJ ecnebi nüfuzundan uzak 
tutmıya müteveccih temayül kuvvetlenmiş
tir. 914 de Balkanlarda, büyük dünya kuv -
vetıerlne karşı, kA.h !w taraf, kah diğer ta -
raf lehinde, şuursuz inclzablar varken. bu -
gün Balkan milletl~~i. Almanyanın kuvve -
tine, yahud İngUtercnin azmine inanıp ken
di s1ya..~etlerlni onlarır. slynsetler1ne alet yap
ma meyilleri mevcutl değildir. Balkan mil -
!etleri, kendilerini onların nüfuzlarından ha
riç tutmak lüzumu.m bugün 914 dekinden 
çok daha iyi anlıyorlar. 

Bugtin için daha i7i bir alamet <:'lmak ü -
zere İtalyanın Bal:Canlarda tuttuğu .siyaseti 
de kaydedebiliriz. Avrupanın bu sahası He 
alA.kaları artmış ol.ln İtalya, hiç olmazsa 
şlmdUlk. Balkanlard.ı. sulh ftmlll oluyor. 'Ma
carl.stanla Yugoslav7a arasmdııkl münasP. -
betlerin süratle düze n.esind.• bu memleketin 
kuvvetli tesiri olduğu muhakkaktır. Ayni 
İtalyanın Yunanls~an;ı karın tuttu~u siyaset 
te sulh ve sükftnet siyasetidir. Atina bükü -
metinin evvelki gün !lesrettiğl resml tebll~. 
bunun kuvvetli i>1r dellll olur. 

* Sebebleri ve saikl ~..ı ne olursa olsun. Bal
kanlarda sakin oir sulh hrıvası estiğinde 
şüphe yoktur. Eğer garb cephesindeki mu -
barebe uzun müddet devam ederse, Avrupa
da vukua gelecek bar yeni cereyanlar, belki 
de Balkanların bu sakin havasını karıştır -
mıya doğru gtdeblllr. Fakat bu devrln gel -
mestne hem vakit vardır, hem de Balkan 
menıleketıerlnln o•ı gibi ahvale karşı mu -
kavemete çalışacaklarını gösteren şuur ve 
uyanıklık alA.metleri Pkslk dfğllc'lir. Şunu u
nutmıyalıın ki, Avrupanın büyük kuvvetleri 
arasında thttıA.f ne kadar artar ve carpış -
ma hududlan ne k;ıcla: genişlerse Balkan -
ıarın, ecnebi teslrler1ne karşı mukavemet te
mayülleri ve lmkanlan da o kadar artacak
tır. 

Öyle zannediyorum ki Balkan milletleri a
ram.nda esa.slı, clddt .,~ harice karşı tesirll bir 
anlaşma vücude getirilmesi için en müsaid 
blr zaman içinde bulunuyoruz. Büyük dev -
!etlerin bir lrumı harha tutuşmuşlardır. Dl -
ğer kısmı d& zuhuru muhtemel ibti1f'ıtıara 
karşı, tedblrU ve sa~laT. durmak üzere B:ıl
kanların kilcük .,.. ıı ı .~ ın··"' .. ;.;~.., "T'l'l ı:\Vl düşü

n"""'' mevkide c!d!.Idlrler. Şu halde, Balkar 
devletleri hat0~ ~ ..ı ., daha ra
,.,. ve ecnebi tesir ve nüfuzundan ~zMe o
larak konuşabilirler . Fğer, Balkan ınemle -
ketlerin! ldare eden zümreler arasında Bal
kanlı şuuru biraz kuvvetlenmiş ise, bütün 
Balkan dev~tlerfniıı kuvvetlerini bir araya 
getirmeleri için en müsaid zaman bu za -
mandır. Ciddi ve samimt. bir anlaşma teşeb
büstı, bugtın tçtn Ba ita!" sulhUnü, yarı:ı için 
de Balkan lstiklAJ.ln~ en sa~lam temeller ü -
zerine oturtmayı temin edebilecektir. 

Bilmiyorum, Balkan memleketleri bu şuu
ru gösterebilecekler mi? Eğer gösteremezlerse 
böyle büyük bir fm;.ı.tı kaçırmak. onlar içln 
çok acıklı !ldbetler tevlld edecektir. 

* 
Bugünkü .müsald hııva !cinde. Anknradan 

~ "'"noşteye kadar blt siyaset blrllği vlicude 
getirmek sade mi;,.., ,,,-,., rtpll'll hatta bir za -
•· -~•Hr Çünkil, dlinvanın yarın ne olacağını 
bilmiyoruz. Balkıı -- · · ·-· • ~~~ • :;,.ıü tehlike 
l'· H...,alleri bertaraf edilmiş olmadığı gibi bu 
tehllkenln ne tarartarı gelebileceğini de şim
diden tayin etıneic lmkAn.sızdır. 

Her şeyden pm101 '"' h,... hqklkatten ziyade 
' "' inanırız k1 bütün büyük kuvvetlerin 

yegAne hedefleri, kabil olduğu kadar geniş 

bir snha üstünde kah!! olduğu kadar kuv -
vetli bir nüfuz ve ha.k:mlyet tesis etmek ga
yesidir. Bu yolda ink1r edllmiyecek vıld, de -
ltiştlrilmiyecek slytısl'::'. dönülmiyecek söz 

yoktur. Bugünkü Av:up:ı.mn her büyük kuv
veti başka telden bir .sulh, hak, hürriyet 
şarkı.!!ı söylüyor; b•mun bepsi de yalandır, 
yarın, 1.şlerln 1nk1.şafınt>. göre, hepsi de si -
ya.setlerin! ve şarkıh:ı.nı de~lştireblllrler. o 
zaman Balkanlar için, slya.c;I. askerl. tktı -
sadl ve içtimai, her sa.hada b~ka türlü bir 

Ka.n dökücü 
Karas11kal Toni 

~~i~~:~~!Ei ;~~~~:~ 
. ,-············ ......................................... , Var-fliı:.QVan ın m?.rtir: cDayan Karaıbetovskl.~. Arkanda 

v biz varız!.> 

Amerikada Fladelfiyanın ilk kurulu -
şu sıralarında, altın aramak için oralara 
üşüşen ma~racılar arasında kan dökü -
cülüğü ile meşhur olan kara sakal To • 
ni'nin, bütün bu meş'um şöhretine rağ
men, tek b ir insanın kılına dokunduğu, 
herhangi birisini öldürdüğü görülme -
mişt!. 

lngiliz devlet adamları ve 
tütün merakı 

HernUn bir ft~ra Harb tar:hı Şimdi Alman tebliği: 
~ Karargahı umumiden bildiriliyor: Ce-! 

Henüz sonuna 
gelmemiştim 

.. Var.şova ~hrinin h~rb .tarihinde bü - nubl, 9a~bt, şarki, şimali ve merkezıi. Po ... 
yuk b ır yerı vardır. Şımdıye kadar Var- lonyada harekatta bulunan kıtaatı~ 
şova sekiz defa harb geçirmiş, sekiz de - Przosckzicek _ Palavrosk civarında düş • 
fa taarruza uğramıştır. Bu taarruzları mam fena halde kıstırıp 365.000 esfr 790 

Eski dev~rde, ecnebi bir elçi Sad. şöyle sıralayabi~iriz: .. t op. hesabsız tayyare iğtinam etmişler "' 
rtızama 'atimadnames\;ıı.i okuyo1'Tl'l!U.ş. 1 -;- On yedın~i asırda Kral __ Gustav dir. Krzvcziesk üze1\ne yürüyen sağ ce• 
Sadrazam bir yanılan b<l§tercümanın Adolf un askerlerı Varşovaya hucum ey- nahımız birdenbire hızını alamadığınılan. 
tercümesini dinliyor, bir yandan da lemişlerdir. . . Soııyet hududunu aşarak Prıı.t nehri ket. 

• uzun çubuğunu tüttürüyormıı+ Çu- 2 - 1783 senesınde Koseınsko Varşova narında ancak tevakkuf edebilmiştir. Kı.-
buk sönmüş, Sadrazam çubuğu tek- ihtilalini ilan eylemiştir. zılordu ile bu su.retle temasa gelen ku.v• 
rar yakmaları için adamlarını çağır- 3 - 1873 senesinde yeniden hublere vetlerimiz birb"rlerile sarılıp öpüstükterı 
mak istemiş. EHerinı: birbirine çarp.. sahne olmuştur. sonra geriye dönmüşlerdir. ~ 
mış. Elçi onun eı çırptığını görünce 4 - 1905 sene.sinde şiddetli kıyamlar F b"t '' 'dd' 

1 
~ 

İngiliz devlet adam.lan ve askerleri başını kaldırmış: S vukubulmuştur. r~~sanın ~· un ı la arına ragmer( 
arasında tütün tiryak.iliği günden güne - Ekseldns, demiş, henüz itimad- ~ 5 - 1907 senesinde yeniden kıyamlar kenbd•.s•l\ ~a!Ehal~d~ . olrnadlğımızd~ 
artmaktadır. Eskiden dairelerinde tü • namemin sonuna gelm.emiştim. : vukubulmuştur. g;ı.r c~~ esınde 0 up bıtenden haben "' 
ti.in ve sigara içenler şimdi sokakta gi- \ ) 6 - 1917 senesinde Almanlara kar§ı mız yo ur~-· 1 

derken dahi tütüm kullanmaktedırlar. ... .. ____ --· kıyamlar tertfü edilmiştir. Leh teblıgı: 
Bir İngiliz gazetecisinin yapmış oldu- /n{Jiltere l(ralİÇf!Sİnin 7 - 1920 senesinde yapılmış olan Rus Cluj (Romanya) Bizim rahmetli 

ğu tetkiklere göre eski İngiliz harbiye taarruzu Varşovada tevkif e~tir. vatandan buraya gelen haberlere göre 
nazırı Hore Belisha; İngiltere merkez Gaz maskesi 8 - Şimdiki harb. VaT.')OVanın ortasında kain bir tek rna. 
kuvvetleri baskumandanı General Val --- - ha Hede hdla tutunmakta olan kahrama11 
ter K irke; erkanıharbiyei umumiye re. Hayvan ar arasında bazı müdafilerimıiz, eşten dosttan gelen me-
;~i General İrouside ve bahriye nazın ·· , l , k k [ sajlar sayesinde daha ~!yade şevke ge • 
Winston Churcbill mütemadiyen sokak- sur o ve yavaş l re or arı lerek düşmanı yüz elli metre kadar ge-
ta si.gara içmektedirler. Hayvanlar arasında pek büyük bir rhre püskürtmüşlerc!J:r. Başkumanda.nlık, 

Bu büyük adamlardan görenek olarak sürat ile kat'unesafe eyliyenler bulun - Varşova müdafilerine hitaben: cNi1ıaS 
di~er zabit1er ve siyasi adamlar da so - duğ~ gib~ pek yavaş gide?1e.r de vardı~. zafer b'i zim<!-ir_!> mealinde bir beyann~ 
kA.kt:ı yürürken sigara içmeğe başlamış- Bugun bır. posta tayyaresı s~atte 350 ki- me neşretmıştır. ı 
lard1r. Bu gazetecinin tesbit eylemiş ol. lomet:e, bır yo~ tayyaresı ise saatte Bunlar da birkaç perakende telg;ra.:fl 
duğu bir noktaya göre İngilizler içinde 250 !tılometre gıtmekted~. nümuneleri: 
nipoyu terkedenlerin .sayısı gün geçtikçe Bır otora~ saatt~ 130 kılometre yol al- Colombo (Seylan adası) _ Yollarım 
roifalmaktadır. mak.~adı~. Bır zeplın ancak 120 kilomet- saşrrıp buraya düşen iki Leh tayyares! 

Sigara İn~lterede birinci mevkii el. re gıdebılmektedır. müsııdere edilmiştir. 
d ı> evlemek Ü7Rredir. Posta güvercini sa.atte 72 'kilometre Hayii • Honolulu adası bitaraflığını 

takım müşterek tehHkelerln zuhur edPceğl 
muhakkaktır. 

Balkan memleketıerı bu tehllkelerı ancak 
elbirllğl yapma ır ""'"" tllr· ot"lllVPb!llrıer. Bun
ların birbirleri aleyhfnt yapacakları herhan
gi bir hareket, ancak. ot••r· ı 0-in . ynni büyilk
lerln lehine netice verir. Bunun için, Bal -
kanlılar, bugünkü m iisald f 1r sat zamanla -
rından istifade edeut siya.setlerim, askeri 
kuvvetlerini, iktısadt .mentaatıer!nl sıkı bağ
larla birbirine batJıyarak. sağlam bir Bal -
kanlı vahdeti vücud:! getlrmeğe çalışmakla 

mükelleftirler. 
Balkanlıların bugür. ellerinde bulunan 

kuvvetlerin! zihnimde lfizumundan fazla bü
ytltenlerden değilim. Balkanın kuvvetini. 70 
milyonluk nüfm;lle ölr,,rek tt70 milyonluk 
bir kiltle!:a dlye mftbal!ğaya dü~mek mana -
ııızdır. Bu yetm~ mı1yonun bugünkii mü -
cadele kudreti, belki tam manasile 35 mll -
yonluk bir mllU camianın kuvvetine bile 
malik değtıdir: bununla beraber, Avrupanın 
l:ıi\yük kuvvetleri arasındakl cidal, bunları 

tedricen o kadar z1!a düşürebilir ki yarın, 

büyük Balkanların küçük kuvveti bile Av -
rupanm en büyük bir kuvveti olabilir. E~er 
Balkanlılar, öyle blr devre doğru kendllerlnl 
tanzim ederler, Balkanlılık mefhumu içinde 
te.şki1Atlanmanın yolunu bulurlarsa, bfiyiik 
'.Balkanların küçfik kuvveti belki sade Bnl
'r~nların ha.yat ve ls~IklAllni müdafaa etmek
le kalmaz, Avrupanın nizam ve intizamını, 
bugi.\nkft medenlyet,Ln ter.ıellerini bile harab 
olmaktan kurtarmı:ra kadir bir vaziyete gelir. 
Balkanlılar bu va• ivetı görmelfe Te ona 

~öre hareket etme'" mecburdurlar. 

vftufılttin c.231.ıu;-ını. 

uçmaktadır. Tavşan 62 kilometreyi bu • ilan etmiş ve huducUannı· bugünden iti .. 
lur. barPn kapamıştır. 

Bir at az bir müddet için ve hattı müs Tokyo - (Domey) ajansının resmen 
tak~m olarak 60 kilometre gidebilmek - bildirdiğine göre Japonya ile Çin dev oe 

tedır. lt>tleri araların<la bir ademi t-ecavi12 
Bir de yavaş giden hayvanları ele a- paktı imzalamışlardır. 

lalım: Nasıl? Yadırgamadınız değil mi? •• 
Deve anca'k saatte 16 kilometre : at a- ı:;; ı:;; ı 

ğır yürüyüşle 9 kilometre gidebilirler. G. Gk~ent rc-.alu 
İnsan :ise 5 kilometre 'Yilrüyebilir... • .......................................................... ... 

Bir kamyon biı- ç;;pçüye çarptı Kılların adedile zeka. 
.. , •• •.. .. Beyoğlu temizlik aıneleslr.dP.n 88 numaralı 

. O çutur mu? Ha.san oğlu Nuri Yı.ldız caddesinde ç'ip ara-
Ameri.kan alimlerinden doktor Schultz ba.cılle yukarıya doğru gitmekte iken yuka ..: 

uzun senelerdenberi girişmiş olduğu tet rıdan .süratle gelnıekt~ olan bir kamyon 
ki.kleri ikmal eylemiştir. kendisine çarpmış, vücudünün muhtellf yer

. . .. .. .. .. . . Doktor Sdhu!ltz\ın nazariyesi.ne göre lerinden ağır surett,.e yaralamıştır. Şoför hl
Ingıltere~e kuçük buyük herkesın bır insanların zekAlan arttıkça vücudlerin • dlseyl rnüteakib ka }mıştır. Yaralı Beyoğtiı 

gaz maskesı vardır. Geç.enlerde Londra- deki kıllar da azalıyormuş! Misal ola _ hastanesine kaldırü~ı~tır. 
da Kızılhaç cemiyetinin Londra merke. rak şunu· zikrediy~: Aktüs adındaki Bir çocuk ağaçtan düttü 
zini ziyarete giden İngiliz Kraliçesi de, maymunun vücudilnun her bir santi -
bir çanta içinde.ki gaz maskesini de bir- metre murabbamda tam 4.084 aded, 
likte almıştır. Gibbon\ııı h~ biır santilrnetre mu -

rabbaında 2.040 kıl vardır. 

Burun izleri 
İnsanın ise yıalnız başında santimet. 

re başında sıo aded kıl bulunmalrtadır. 

Cağloğlunda Başnıüs.ıM':> sokak ıı numa.
rada oturan Safa ·oğlu 10 ya.şında Cavid a• 
ğaçtan düşmüş, kul.lklarır.dan ve ağzından 
kan gelecek suretta başı ezllrnl§, çocuk ken 
dini bilmez bir naldc alınarak Şişli çocuk 
hastanesine götürülT\ıüşttir. bayatı tehlike
dedir. Şimdi zekAnın, kıllann adedi ile öl • 

İnsanları birbirinden ayırd eylemek çülmesi nazariyesi Amerikada günün 
için parmak izlerine müracaat edildiğini meselesi h~ almıştır. • ............. T ...... A ....... K ...... V ........ , ... M ................. .. 
bilmiyen yoktur. T 7 

Şimdi öküzleri, mandaları, inekleri v arşovaya yeni isim 
ve ayni cinsten olan hayvanları ayırd Harb çıkmadan evvel Lehliler payi -
eylemek için burun itleri tesbit edil • t~htları wolan cVarşova:. nın ismini de -
mektedir. Yapılan ciddi tetkiklere göre ğıştVirmcge kfsm.ialkınışlrinardı.S. · Grod . Ru7~5~ene • arşova ye e yrem ıs -
bu gibi hayvanların burun izleri hiçbir mi münasib g~rülmilştü. 
vakit yekdiğerine benzememektedir. Syrem edeniz kızt> demektir. 
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IS TER 
Avrupa gazetelerinden birinde şöyle bir vecize gördük: 
- cHarbi kazanacak millet, karşısındakinden bir çeyrek 

saat fazla dayanabilecek olan millettix, bir çeyrek saat faz. 
la dayanatak millet ise en fazla istihsal edip en az istihlik 

eden millet olacaktır.> 
Vecizenin ilk kwnı doğru, fakat mümkün olduğu kadar 

az yemek suretile bir ~yrek saat fazla dayananda da ya
şamak için Ukat kalacağına: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

s. o. 
5 47 

11 119 

Ôğle 
s. o. 

z. 12 07 

E. 6 59 

s. o. 

8 4 07 
9 59 

lkindi Akşam Yataı 
s. o. s. D. ;;. D. 
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TELGRAF HABERLERi 
Garb cephesinde 
değişiklik yok 

italyada ingilizler 
aleyhindeki l levhalar 

kaldırdı yor 
Boma 21 (Buau.d> - haıyanın blrçot .. • 

birlerinde, BabefllWı harbindenberl dınar
laMa ve löa O&fP&C.\Jt yerlerde uıJı bulu -
nan incWs aleyhtan levhalınn, bqlnden 
1Ubaren bldırılmuma b8.ll&JUn)ftır. 

E 
• ltalga ile Yunanistanın 

kaldırdıkları tedbirler 

Lehistanda Alman ve 
Sovyet mıntakaları 

ka tiyetle tesbit edildi 
Yazan'. Sellın Ra111t ~ 

Parta 21 (A.A.) _ 21/9 aabah tebllll: Bu ife, İtalyan pollslen neant etmekte -
Temas halinde bulunan tıtaa& menli faa- cllrler. S IJul vutya~l.l hergiln bir parça da-

UJe* bulunmUflar.1.r. İti taraf toPOuunun ha artan ipnanu aruında ıon ıtnıe-

ra;:u ,~~::ımtı~r~Ull alqam tebllll: Hiller, ingiltera ve :n:ı~ flp':~t ~ı:,rı:: y:~~:ı:: 
Varşova merkez ittihaz olunmak üzere Alman - Sovyet 

himayesi albnda bir Leh cümhuriyeti kurulacak 
Heyeti umumir-! ıttbarlle bugf1ntil gün F 1 aruuıda mtıtetabUen alınmlf olan bazı 

a6tdnet1e geçm1fttr. ransaya an a~ma tedbirlerin ldamealnl lil~m talmadıtına dair 
Dilpnan S&rrebr~k'\.ı cenubunda topçu Y dtln netredllen tebilldlr. Bu tebllle nuaran 

Londra 21 (Buaus\ı - Moatondan bll -
dlrlldltıne göre, Lehi.standa tea1s edilecek o
lan Alman ve Sovyet nüfuz mıntakalan 

bt'tyetıe tesblt edllmiftir. 

faaıı,etıl ıöstımıılftır. t kl•fi k ftaıra hü6met1 Amavudlutta, Yunan hu-
lekls tanareıd dllfilrillmilfttlr. Battaca taJ- Kepf hareteUertm\~ havanın fenalıtına • 1 yapaca mış dudu bo111Ddaki kıt'alamıı aerl çelmuye ta-
da deler bir teJ JOttur. " dllfmanm ateflne ratme~ yapllnuftU'. . . rar vermlf, Yunaıwtarı da buna milmull 

Vart0•a mldafiinin tebliii (Bqtanıfı 1 ıtıcı ıa11fad4) tedbirleri almayı müna.alb bulmuttur. Her iki 

Bu hu.swsta, Alma'l ve Sovyet a.atcrl ıı.. 
J'9t1eri aruında C4!reyan eden müzakereler 
1e>na ermlftlr . 

Vartan 21 (A.A.) _ Vart0va müdafaa tu- •k• • •ı• t s• • Polonya dev~ inhidamı ve Al - devletin mtlft,erek tararlarlle YUlı:u bulan bu 
mandanmın aaat 22.ss de radyo ne verilen 1 1 ıngı iZ ayyare IRIA manya ııarafmdan garb ve cenub hudud- hldlae, dllnyanın esasen ıergtn bulunan va-
teblllf: larınm bt'I oldutuna dair teminat ve- ziyetl içinde velev ruahdud bir nottada mu-

.Alman heyeti yann t'\:nare ile Moskova -
dan Berllne dönece:t' lr. 

Oarbda vartovanın hemen cıvannda ve fi- görOlm&mİ~ bir r.ilaıesi üzerine hldis olan vaziyetten ayyen bir yumuşaklıt yaratmaaı ltlbartıe her 
mal bölgesinde bir ıtıngii muharebulnden Y IOJll'a .böyle bir harb mevzuu bahsol - clhetle ferah verici bir hldlae aayılmak ge-
sonra menllerlmlsl talı:vtye ettlt. muvaffakı·yatı• mamalıdır. Binaenaleyh biır harbin ha - rettir. Yapılan an1atma7• 11öre, Va.rşovıı. merkez 

ittihaz olunarak, Alman ve Sovyet hlmayesl 
altında yeni bir Leh climllurlyetl lı:urula -
cattır. 

Süvari lcıt'alanmı'I htıcum ederek ban Al- kild sebeblel'ini burada göremiyoruz. Malflm oldutu ıl~re ttaıyanm vattlle Ar-
man motörlil mtıfraıe'erlnln esir edllmealnl Avrupaya bu kadar matem ve harabl navudlulu IKal el:me81 bllhaasa Balkan 
toıayl&ftlrmlftır. B 1 b• l • 34 getiren Versailles muaiıadesinin meı'um yarımaduında şayan: dikkat bir reablyon 

Qchota banllyöatlnde 'tıtaatunıs d1l4manJ abn an ır gem nın tlııılirlerinldell ~ ıkurtuJmak 2llimUW)I husule getfrtn)'I V" °t'•· " "'"''-Pt,:n bU y&nm• 

Moskova 21 (A.A.) - Kızılordu turma7 pOalı:tırtmt\f Ye bet on mitralyöz zaptetm1ftlr. kişiden mürekkeb mÜ• plmiştir.t adada tem edllmlt olan ahent Te vlfat 
teblltJ : Kıtaa•-·- t nt ldlr dı Popolo di Roma da §Öyle yazıyor: berinde zamanla ş:ı • . arzı. olınıyan bir 

30 EJUUde Kızıl oıwlu kuvvetleri Polonya WIU.&Un manevıya 1 m emme · -atte bab tayvarelere alı• Herkes devamlı ··e idil bır' BUlh ~- - tatım teatrıer icra etmesl hatlı olarak dtı-
Dllşman tayyareleri şehrt tıç defa bombar- • - J .. ... 

tıt'alannı pOakilrter~\: aqail'\a dotru Be - dıman ederelı: tral179t ıatomnu, mlllı müze- Londra 21 <A.A.> _ ~ ban. kunet- tecliğini söylüyor. Fakat bazıları böyle filnillmilftii. Bu dütünceler dön nuılaa bugtln 
JU Ruayamn pmal batısında Orodno tehrl Jl beden terbiyesi atademı.ıııl " merteld~ Jıer1 bugün henfls flmd~ tad;ı• kaydedil _ devamlı bir sulh için esas olan k81'11 - de ayni bal ve ınahiıette bulunuyorlar. Ba 
ff batı utranya.sını:ı cenubunda da Kowel b~k evleri tahrlb etmlfUr. meml.f bir kurtanf lfln1 'bafarmlftır. lıkb itimad ve tıaahhüdlere riayetin arada, nlabeten mahdud bir Arnavudlutıa 
ft Lembfi tehlrlerl ı1 1şgal etml.şlerdlr. U h dud d b:1 aatert denls tayıarea! Atllntlt üze _ mavcud ohnadığını ileri sürüyor. Böyle tomıuıut yapmak yerine Amıpanın btlytık 

Kızıl ordu kunetlerl 1'1 EJIQiden 20 BJ - huya a ~ a rinde devrf1e ıeserlceı:: bir Alman denlzal - b1r iddiıa var.id değildir. Çünkü gönül bir devleti De hemhudu:f ('imalı: Yunam.tan 
ıoıe tadar ilç Leh piyade fırlı:aaı Ue lk1 ıil- Kaun8:8 21 (A.A.) - Lıtvanya budu. tıaı tarafından tıorpıl .enen İngiliz Kenalnı- iateğile müzakere ve kabul edilen mua- 'çln şayanı arzu olmıyan.blr hldlae idi. Kaldı 
Tan alayını ve birç•H küçüle gruplan alllh- dunun .. bır kısmında Sovyet kıtaatile te- ton Oourtı vapurundan Terilen lmdad 1ta - badeden gayet tabü olarak tefriki me - ki bu kolllfuluk b' ~ , , "lMln zıyaı pa
tan tecrkl eyleınlfle ·d ı ~. Yuvarlat hesab 80 mas has~! olmuştur: retleri almıftır. Ta71areler hldlae mahalline sai ve imtizac doğar. huına TUku buluyo;du. O n.mandanbfr! bu 
binden fazla Leh ute:- 've ıtıbay; eıılr alın - .Ru~ subayları Lıtvanya postasını Po- vardıtıan zam.an mezkdr vapurun batmak- Tri.buna ve Lav•aro Facista gneteJeri mıntatada bir nuıupsuzJuk ııavuı esmekte 
mıttır. vuna, Baranovtç, Moloçeno ve raı cıvannda sellmlamışlardır. Bu ilk t.a ve M tlflnln bir tabllalJt aandalma btn _ de baaşmakalelerinde şu suali IOl'Uyor _ idi. Dost ve komşu Yuı\anlstan, Amavudlut 
Bamy'nln iflall es.ıasında topçu techlzatı temas çok ıtammıf olmuştur. , mit veya kenarlarına yaplfllUf bulunmakta lar: bududlannda bir takım ukerl tedbirler al-
" mühlınmat aağl.ım bir şekilde ele geç - Ru ve Alman kıt alan oldulı:lannı ıörmt\ft1lr Tayyareden biri bava Polonya harbi bittikten sonra ne eli. mat zaruretinde t~lmı.a BugUntil aJam-
ıniftlr. Çok mühim olan mühimmat meya - Berlln 21 .A.A.) _ D N. B. blldlrlyor: da dolap.ra.t delTly~ yaparken dlterl de _ ye bir Avrupa harbine başlansın? ların refedlldiklerın . kaydevledikleri feyler, 
nında 280 top ve 123 tayyare vardır. Rus tıt'alan ne ~nelce te&blt edllmlt hat nbıe iıunJf ve 1f tayfayı almlftır. Sonra 0 ba- Tribuna diyor ki: iste o zamandanbeı. mevcud bulunan bu 

Almu tehliöi berinde muhtellf n..ıtt.aıarda temu vuku& ftlaDJ1114, diğeri denlz" !nmLt ve o da ıerl Fransanın ve bilhassa İngilterenin a- fevkalAde tedbirler? işarettir. Hangi eabab. 
•· geimift,lr. kal 20 klf111 nnanmttır. ealıdald maksadlarla harbettikl i IÖ • ve aatkler altında alındılı:ları malam olma -

Berlin 21 <A.A.> _ Teblll: H .1 k L_ an lıeni 01.. er Y matla beraber muayyen bir gergtnllll gider-
alı a llD ueyanah Y • . met nottuuıdan slJUf hanyı bir nebze ol-

VLsttl 6nilndetl m ılıarebenln netice.si he- Londra 21 (A.A.) - Bugün ötleden sonra Kızılordu buton 1 - Polonyanın Versaılles hududlan um1 -ntız tat1 olarak teabı:. edllememettedlr. 20 ihyası, aun berratıqtıran bu tedbirleri, um 8& 
BJllll ölle aonuna tadar esir adedi t'70,000 e Lordlar Kamaraaında beya~atta bulunı~n 2 _ Almanyada Hitlercililin ortadan llba yatlaftıncı bir adım gibi aayaralı:, mem-
balil olmakta idi ve bu aded nıtıtemadlyen hariciye namı Lord Hallfats allcı.flar ara - L h. t Romanya bld ima nunlyetle t&l'fılamat muvafık olur. 
artmaktadır. Muharebeye iştirak eden iki aın::n~:~ eden tabraman millete e ıs :n • H~:eT, ~an milletinin imhası de - 5eiün. &0-9ı.,.. t!,,,,,.ç 
4!::eı°!.4~nd~~blrl3:r:fında~o :iimı:: dotrudan dotruya yardım edemeden o mil• hududunu ı·şgal attı• ınek ~lan bu iki şeyi reddediyor. !•kat -•-OHH-OOH ____ oo•oooUU----·-
1 '"" ye u op ve c Jetin yere aerllmeli.ne fı'hl<l oldut. Bu oot Versailiea Polonyasınm tekrar dinlmesf .k d• •b d ==:- ~~:rık=~~:ı~ıc: =!~~:ı!ı;; :::ı1r :=:!!nh:.at harbll:~n=:ı ~ Bükreı ~1 (A.A.) - Kızılordu. d~ ,::;=ya~tız• h::11deı!f!!;.. Sovyet Suı as 1 tartı e en 
lftlr&t ett111 te.sblt edllmekted~. ı uı ak. çırmıya bütün Lehıatan • Romanya hududu hat Halbuki Paris ve Londra §imdiye ka. (o • M h f ı 

eenubda, Zomon ve Tomuzow yatının - Tın: zak ere Ratm f eth el ri k ... -ı tını. işgal etımştir. BükrefteAsoımn ~er- daT bu harbi iIAn etmekten çekindi - Bmlr U 8 iZ ar 
dakl fkldeW mubarel>flerdl! milhlm Leh tuv ur Te 1U Har an e er ... dek1 resml beyanatlarında an rıca- Ier. 
Yetlerl te&Um olmuıtur. Esirler arasında ce- Vart0vada kaldılar lit~_in Alm~ya ile Romanya arasında İngiltere ve Fransa için Sovyet Rus - kı·mıerdı·r ? 
nub ordu.su. kumandanı da vardır. ıo EyIOl- Londra ıı <Huaut) - Vaqon.clatl tor - mujterek bır hudud bulunII$SUUD Al - yaya karıı koymak, harbin b ında Po.. • 
denberl burada 80,on ealw: aldıt, 108 baftf ft dlplomatlt buctln tehrl terketmlftlr. Hare- manya iç~ faydalı olacalı noktasında lonyaya yardım etmek kadar :fıç göz(l _ (Bnnnnıfı 1 inci 

80
.,4ad4) 

12 alır top aldık. 1Det eden aefarethaıu ertln ve memurların ısrar etmif o~':1'1 ~mda bu ~azt. kilvor. ..,,.... . '" 
Polonyalılar vaq • ., ·•, GarJa Klalvarje. sayısı ttı ytız kiflde.ı ıbarettlr. yıetin Almanya ıçın ba hayal inkisan Hakikat şudur ki Polon doğru<tan doğruya bır allkası var mıdır? 

cVar.wovanm dolu cenubu~ ve Bel 7&nm&da- JJ!mdl, V&110nda yalnız So~t 'Hl Türk olduğu söylenmektedir. faatleri uzun bir h~en ~;~~e meı; suali geHyor. Deıınirmuha6z1ann Baş -
anda mtıdafaa1a den.m ediyorlar. afarethanelerl •duı talnuftu', Dikkate fllY&n başka bir hadise: Sov- konferans masasında daha • . k vekil~ Dahiliye Nazırına ve diğer bir 

Alman b&fkumand.ınlılt bugtınlerde Po • Budapefte 21 (A.A.) - Polonyayı ff- yetler, fimdiye kadar Alınan propagan- labflirler ıyı orunu - takım hilkfunet adamlanna, hayli uzun 
lonya harbi hakkında b!r tebliğ ne§l'edecet- gal etmekte ohm Alman kıtaatı bugün dasmın naayonal - BOBYalist pnmai.plert Di.te ·taraftan Fttan ı bir zamandanberi ölüm tehdidleri aön
Ur. ı.aet 14.40 ta Polonya - Macar hududuna neşretmiş oldulu atalı Karpat Ukran • nfn A r . ' 88 ve 'n«llıtere. dennekte olduklanna narzaran, bu ha-

Garb cephesinde, düşmanın ile; balonu " Lavotnce.de ftmUfClt. yalılarile temas tesis etmişlerdir. Buda- j' .ırrıa: mıt:! ett~ ~~~ .. bir ı-eketin daha ziyade tamamen dahill 
peştede Scntyeıtıeıtin Llowdee'te doğru re ımı . ce r.en . . ırmeyı cıuu. o - mahivette bir intikam hareketi olduğu. 
ilerlemelerinin Macariatanı Sovyet Rus- la!'ak ıatediklennı v~ bu maksadla da na hfıkmetmek daha n-0rmal görilnür. 
ya ile Almanya arasına koymUf olduğu bir dünya har~i~i go.z alacaklannı dü - Bununla beraber Bük~ten gelen yan 
mütaleasının serdinden men'i nefs edil- f(i;m~ pekh_k!üçu~ l;rir şeydf.r. resmt mahiyeti haiz haberler ve diğer 
mernektedir. _ asıst u u~tın bu vazıyeti vaktile mal1lmat, .bir takım cpatırtıcı ekalliyet -

Fransa niçin harbediyor? 
(Bqtarafı z inci sayfada) 1 Ayni teminat Qekoalontya hattında da Fazla olarak Bükrefte Slovak mınta • Jtormüe o~asıdır kf• İtalyanın bugün - !eri hareketsiz bırakmak. üzere hilkd -

p l lk"heti tekrar olundu M1inlhte Bitler bizzat bana kaları ile Bohemya ve Moravya'nın Kı - kil ''azfyeti ve samımt sulh arzusu imh metin çok ciddt tedbirler almış olmasın-
o onyanın 1 en tat, ~tı ve:dl. Fakat bu teminat zılordunun ileri hareketinin tesiri altın- olunabilir. ıı:itlQr tehdidden ziyade bir dan bahsetme.si, arada Alman ekalli • 

Sulhtl kurtarmak tçin .sebatla yaptıtun11 Bohemyw. Ti llor&TV&nm l8t1ll ~lime.sine .,. da kalacağı mütaleası ileri sürillmek - bans hareketı yapmıştır. yetlerinin de eli bulunduğu fikrini vere-
bütün gayretler Avrul=ar.:':l ve Amerllcanın en esaret altına alınmuıne. mlni olmadı tedir. Bu ilk adımı her ilrJ taraftan diğer bilir. Bununla beraber, hAdiaenln mahi-
yiltset atyaaet ve ahla;: otorlt_erlerlnln faa- Almanyanın lk1 ytızltııtılilniln bu blr9ot Bu son günlerde vukua gelen kıyam- adımların takib edec«ini ümid ey~ • yeti ve tesirleri hakkında kat't bir hü -
llJett, İngllterenln gayreUert, Italyan htıtft- delWerlnl a&Jan Daladf'! gtıntın birinde ıe- lann Gestapo ~rafından merhametsbce riz. küm verebilmek için daha esaslı tafsilat 
metinin tetebbü.alerl, büttın bunlar akim tal- ne aöztınden d6neru Aia&ce Te Loralne hat- tenkili, bu manatık ahalisinin Alman $lelmesini beklemek. işin doğrusu olur. 
dL Çtıntil, Polonya"lın imhası hem anlh ne tında da taleblerdt bulunacatını 16yleml.f boyunidurufunu sararmk husUIUıdati Tapu ve kadastro Buj{iln bildiiiniz Rıomamada tam bir 
hem de mtizatere ediyor gözükerek bqka ta- ve deınlftlr tı: arzularaıı \ıeşdid edleceti ~ir. .. • • sükunet hüküm sürdüğüdür • 
.raftan gtzU muahed~lerl• hazırıanmıttı. is - uy hllni et Gll U.ımpniyetle Bükrette serdedilen mü- mufettişlert - - - --
tennen aaatte, bazı cinayet ortatıarı temin a ·"1 ya m" talea, f1l mericezdedir: Almanya mer - • H•tJ • D • d ki 
edildikten aonra Pohu.yanm üzerine bir de - Almanya, ~ansa fle ~in a- kezt Avrupaya bir takmt kuvvet~r sal - Ankara, 21 (H~ı! :- Tapu ve Ka- J enn a'lzıg e 
mir ve atet tuırgaaı yağdınldı Fatat asU rasmı açma-k ıçin .. beyhude yere çalışı • dırmı$tır. Buınları kontrol etmesine im. da~tro ~~. Mü~rluğü fen müşavir - teftişleri 
Polonya bbıe turbaıılıtının bir misalini ver- yar. Fransızler duşmanlarımn cbu harb kAn yoktur Ve bu kuvvetler Alma Uğme ~hırcılık mutehassısı Mitat Ye • 
meltle talmıyor, buM tahramanlıfHllD der- lngilterenin harbidir. dedi~ni duyunca nafii aleyhine miloadele ebneactenn hr:: nen ta~ı~ ~dilmiştir. Ayni idare fen bq- Danzlg 21 <A.A.> - Hltler bugün Damlı 
alnt de lllve ediyor. buna chayır .bu harb !fi~Jerın harbidil'> kalmıyacaktır. ~~ettışliğ~ne" t~~bul Kadastro fen A- mmtatuuıdaki tı .. u.tı teftlf etmlf " Al-

tık mallflblyetler.1en aonra - çünkil Po _ cevabını verıyorlar. Bütün Fr~ aya- • mı~· _Yehbı, .uçuncu sınıf Tapu müfet • manlar tarafından çetin muharebelerden 
lonya dÜflllan boğazına aarıldılt vatlt he- ğa kalkmıştır. Biz.de vatan hainı yok - Havu AJ&l!llDa gire tiflılıne İzırur. kadastro fen Amiri Refik sonra ele geçlrllen Polonyalılann Weaterp • 
nflz aeferberUlinl b~amemlfti - adedce /ve tur. Bizde milttehid. cesur ve azimkAr Bükref 21 (A.A.) - Bütün Polonya - Halid tayin edılmi§lerdir. latta ta1ealn1 gezmiş: •r. 
harb lev~ı lUbat.le yiik.set kuvvetler tar- bir millet vardır. O millet bayralımn il- Ronıanya hududunun Kızılordu tarafın- -·----.... ····--·-···--· .. •••••••••• .................... - ................ - ... ···-···-.. ··-·····-··-
flllllda adım adım ı~rl çeklldllı:ten sonra Po- zerine fU iki kelimeyi yazıDl§tır: dan ifgali, Bükrefte Alman polittkasm111 C:abahtan Sah.ha 
lonya aalı:erlerl vatının topratına aanldı, c Ya hiiITJyet, ya öldnb 1*' muvaffatiyetsizliii olarak ıelikki e- _ .. -------
kaldılar. Da.ha u geniş bir cephe üzerinde -- dilmektedtr. 
ıutunrnıya balhyorla.:dL Fakat xutnoda Al- Göbbels, Balçı·kanın ----
man zırhlı fırkalan'la kar" p!yade ve atı - ı·kı· Leh tayyarası· 
n.rl barb ederken, veya Lwow önünde düt- b•ıtaraflıg""ını ı•hıaı 
ınan önctııerı durd uıılurken Bmıgda emaal- B ı • t ·ıı· 11• atz bir kahramanlıkla bütün Alman hücum- t . v• d. u garıs anı 1 ıca 8 1 
lan lı:ırılırten Kwlordt~ gtzll muahede ahtl- e rnıyacegız ıyor k.. 
mı mucibince Polon7aya (lrlyordu. 7 8ofJI, il <A.A.> - u.ı Leh t&1f&Nll Bul • 

Hakltat tudur kt, daha 23 Atustosta Al - Bertin 21 (A.A.) - D. N. B. bildiri- p.rlltan tlmallnde tar&7& inmiş, 10indekller 
manya ne Sovyetler Blrlill arasında Polon- yor: tıel'tlf 'N tananler mlladtnı edllm)ftır. 
J&nm parc;alanmıuı için anlatma aktedllmlf Alman Propaganda Nazırı Dr. Göb - Manı·aa meb'usunun 
bulunuyordu. beis, yabancı matbuat muhabklerile yap 

Teminatl"r tığı görüşmede, Alman hükfunetinin ve idarede bazı tedbirler 
Bitler 1'1 Mart 193l de, Alman htıkdmetı - Alman başk.umanc:iıan.hjmuı Belçibnın l 

ntn Lolı:arno muahedealni tanımakta oldutu- ve Holandanm bitıaraflığını ihlil etmek 8 IDmasına dair teklifi 
nu aöylemlttl. '1 Mart 1936 da bu muahedeyi niyetinde bulı.mduku hakkında yabancı Anlı:ara 21 <Bun.si• - MaııJI& meb'ulU 
11rtıyor ve Rhln hıvzaaını telı:rar askerleı- Ra?Jetelerin neşriyatını tenkid etmiş w Rent incenin buaüııih losblanna lftre lda
tlrlyordu. Ne l8e denl!dı. N'lhayet, Rhfn hav- demiştir ki: rede bul tedbirler almması hattındaki ut
zası bir Alman .mf'mlP'tetf""· Bu haberleri, tam ve katı bir surette lifini mtızakere ede~.ı; olan Parti srupu to-
mtıer, 28 Mayıa 1935 de Relschtagdakt be- tekilb etmeğe mezunum. Alman hükft- ınlayonu tetetttll etm1.ttlr. Komlayon önll -

1anatında Almanyanu1 Avusturyanın dahili meti, Holandanın ve Belçikanın bitaraf. mtızdetı günlerde çat.:.fJll&}a.rına bqlıyacak
ltlerine lı:a1'1fll114 ve cn•ı U~'lk etmek fllı:rln- lığını ihlll etmek niyetinde ne evvelce tır. 
de olmadığını ııövl!m'~tt bulunmuşt~ ne fimdi bulunmaktadır, Teklifte blltmum deTlet Intaatının dur -

Halbotl, Avu.sturı.ı bu beyanattan az bir ne de istikbalde bulunacaktır. duruJmuı. minhall'lr,. yeniden memur aıın-
milddet aonra l.aWl edlld1 vr. Almanyaya n- Bir gazetecinin sualine cevaben dok- mamuı, tatbik edllmette olan btltçede ta -
hak olundu. Gene ne ~ce denildi. Nihayet A- tor Göbbela, bu beyanatının aynen LtYt- IUT'Ufu tabll faaıllardaki P&ranın milli m6-
Tllltul'Ja ırk ve lcdıtilr itibarile bir Alman semburg için de dajru oldufuııu bildir- dafaa bli~ natıedllmu\ libl ~bla • 
memllbtidlr. mittir- nD balandalu baÖll' Tldlmekt.edir. 

Bir müşahede 
Alman topratıannı en aon tertedenleaaen bir dostuma dedim ki: 
- YlJeceit sıtıntıaı Tal, ctıJor~. Dotru mu? 
fö1le anlattı: 
- Son &ünlerde otelde verilen tereyalı ancak bir cevlıı kadardı Te bu tere,alı 

prlb bir ne.uıe ld1. Renıt, battl leaetı tereyaluu bar..ırl&byordu. Fatat ne oldu
tunu anlamak miifldlldtL Aıete tuttum erimedi. Lüzucetli bir aalı:ıs bM1.lnl aldı. 
Ben JOla oı\carten vealta ile Yerilen etınete paspal katıtmlf oldutunu s6rdilm. 
a Almanp için Trannal altını tadar kıJınetll bir madde olınuttur. 

Bu haber propaıanda bürolarında hazırlanmlf bir tel.;raf haberi delildir. 
İngiltere ve Franaamn Uln ettikleri barb tac;alı maddele:I llateaıne ıöre Al• 

manyaya btıtlln aıda maddeleri ile beraber ~e ve harh aanaytlnde işe yaraı 

her fe1 gtrmed yuattır. tnsWa bahriye dalrel1n1n yatahnan ve mtlaadere edllen 
taçat 8fJ& ıı.atealne ııöre tlmdlye tadar on binlerce ton buğday, un, trom naaln 
a.ptedllmlft1r Ye abluka ııtttttc;e aıkıftınldıll için Almanyıaya uzat memleketler
den ham madde ve enat ıeımeaıne lmlı!ln yoktur. Son u"erl variyete göre Alman
yaya Baltan depolan da tapanm19tır. Oarb hududunda Belçika Te Holandanın 
Almanyayı bealemelerl de diltüntllemez. İtalya ile Rusyıının hergün acıtan aruen 
mllyonlut lı:alabalılt doyunnalan Jiıötktııdtır. Bu şartlar altında daha harbin tı
çtlnctı haftUmd'l etmeltne pupa. ralma patates katarak ete ve 111murtaya 
huret geten b.r milletin blrt&Q J11 harb için hazırlanan dlişmanlanna ne lı:adar 
mutafflllet e1ecell dt\ftınilleblJlr. Derler ti harbi ordular yapaı, fakat zaferi mil
letler tasanır. tddıa J&Dlıt clelllcUr. 
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bgntere ve Dahiliye Vakili Pasif korunma Ben guetemi elime aldım. Alt cÇok tabibe ettim arzı ihtiyaç. 

k 1 UD katın kiracısı da şarkıya başla. cBulamadım derdi harbe hiçbir ~liç> 
:E'r&DS& ile dun şehrimize geldi Om SYODUD eh. Şı:rkı söylemenin de tam zamanını Ga:r.etede oldukça enteresan bır yazı 

i • •aalı·vetf bulmuş ya.. ne denilir .. Kimine vay vay, var: . . 
1 

ak ticaret mız Dün sabah Ankaradan Özhrimize ge - & J khnine hay hay. cİtalyanın vazıyetı ne o ac • 
1 V k 'li Faik t k -ıı;.leden 1-k''l d h tehl' h k d Alt kattaki kiracıdan da rahat yok: 23 Ağustosta imzalanan ve ı Eylfıl • len Dahi iye e ı · z :a 0

!5. • Sehrimizde teşel\. u e en ava. ı- Gazeteden bir serlev a o u um: 
. ,. ete . · T"rk Fran sonra Belediyeyi ziyaret etmış, Valı ıle kesine karışı pasif korunma ko.mısyonu cAlmanya, ihtiyacı olan gıda madde- cAyrılmam, vazgeçmem, ben aynlma-den~_ı_mer 1[~ gıren yentnı. u hnm-_ ı·z bir müddet konuşmuş, şehir işleri hak- faalivetint'I devam ıetmektedilr. Mevcıud lerini Sovyet Rusyadan tedarik edecek- dım, feleklar ayırdı •• mz ~~~t an~uasının tne ı şe - V k'l ,_ d' ·ı . .. k · tesb't 

deki tak ıti.oaret 00 .. 1 .. V" ~b ikında izahat almıştır. e ı, 'l\en ısı e talımatnameye gore omısyonun ı miş... Hele şunu da okuyayım: 
~iştir~ m uır ugune görüşen bir ?1uharririmizin suallerine şu c~i~i hll:5us~t .ve t.edabirin po~ise aid.Y~~- Alt katın kiracısı bar bar bağırıyor. - c-Çemberlayn nutkunda, . ~ansa :ije 

lflMüddeti ı sene olan bu anlaşmanın en cevabı ~rmıştir: . . b_:kı v~ ıcraı ışlerıle de E~nıyet Mudu. du; kulak verdim. Bazı kelimeleri de~Ş- İngilterenin sonuna kadar bırlikte har • 
ba-a.. h . ı· ba ahdud madde • - Pasif koruma netıcelerı hakkında ru Muzaffer Akalın meşgu. bulunmak - tirip mi söylüyordu. yoksa bana mı oy- bedeceklerini. ..... > 

.r.u. ususıye ı, zı m · h · ıs· · ' t d D" k d' ·1 - ö u"şen bir mu -
lerde da bilfı Tü kiy ve Fran. ıza at venr m ınız. a ır. un en ısı.IA:: g r le ~elmişti. Alt katın kiracısı sesini çok yükselt • 
.sa ~~ malla~':1h~i :S.kas yo - - P~sif korum~ tecrübel-. si e;nası~da harrpi~mf ık'ze Muzaf~e: dAkalıt ntb:'ki . ra· cBen Almanı fındık ile, fıstık ile. ba- t;. Yazıyı tamamile okuyamadım: 
l . ..b d 1 . imk. 1 art 1 cami, sınema vesaır yer erı me ruz - a"ı orunma ışın e a ı ve ıc ı d .

1 
besl . . d d . ıle mu a e esı an arını ırmış 0 

- jtınak olarak kabul etmiştik. Bu, yanlış sahalarda polisi aiakadar eden hususatla em ı e ~ım.. cKım ne . er.se varsın es~n •• 
masıdır. _ . . anlasılmıs. cami ve sinema salonları sığı. yakından alakadar olduğunu ve her Bena ne, dıyerek tekrar ga7.etıeme bak ~sen benı.msın ben de senın• 

Yeni anlaşma evvelce yuz l:rahk ıh • nak olabilir mi diyenler olmuştur. Geçen türlü hazırlıklarla tedbirlerin icabında tım. Bir serlevha daha okudum: . İnad bu ya.. Okuyacağım, okuyaca • 
racatımıza mukabil anc&k 65 lıralık mal seferki tearüije ıesnası-1a münhasıran Emniyet Müdürlüğünce derhal tatbik cFransada İngiliz askerleri beklenı • ğım: 
ithali .şartını 94 e çıkarmıştır. mefruz sığınak olan bu yerler hiç bir sahta.çına konulabileceğini söylemiştir. yor.,. cSlovakya isyanı karşısında Alman • 

Bu suretle memleketimizin muhtaç ol zaman hakiki tehlike başj?österince sı - Emnivet 5.mirlerile seT"komiserleri bu - Alt katın kiracısı başka bir şarkı tut. ya. 
duğu birçok sınai ve mamul :nad?,elerin ~ınak olacak de~ldir. Salahiyetli ma - ~n Emniyet Müdürlüğüne davet ede-n turmu.ştu. Alt katın kiracısı da benim gibi inad"' 
daha geniş mikyasta ithali mumku~ o • k'lm]ar nereyi g~rlrlerse sığınak ora- Muzaffer Akalın kendilerine, vazifo 'e cFransa sahilinde bekliyorum> cı: 
la.bilecektir. Diğer taraftan İng!ltere ııı olacaktır. Memleketi idare edenlerin ba.şlarlığından .bugüne kadar yaptığı tef- c Her zamanki yerimde bekliyorum• cSöyle söyle hiç mi beni sevmedin• 
ile rnevcud hususi takas anlaşması da ge- borcu, memlekette tehlikeyi artırmak tiş ve tetki·klerd.en aldığı neticelere gö- B . ad et İngiliz başın için• Gent: okuyacağım: 
nişleti~tir. Maden ve maden cevher - değil, eksiltmektir.. re lüzumlu bulduğu bazı d:rektifleri biz- Gc em ş teme baktım· d. 
Ierl, kömür, kereste, konserva, buğday, _ Meclise verilmek üzere Dahiliye zat tebliğ edecektir. trı~. ~are harbi bitmiŞıir.. cİngiltere sonunda zafer bizimdir ı " 
taze meyva ve sebzelerden başkası hu : Vekaletinde hazırlanmış olan kanun llyi Şimdiye kadar Emniyet Müdürlü~n- c ,e ıs a

1
n ·'- t k. d dum. yor• 

susf takas ile ihraç ve bunların bedelı haları nelerdir? ce idare edilmekte olan mahalle bekçi - Gene a t 'a.a ın ı.racısın~ uy Gene alt katın kiracısının sesi: 
Komediti Limited şirketi tarafından ö - - Dahilive VekAletinde bulunan imar !erinin tayin, vazifeden çıkarma, mezu- cBana ne oldu da ben bılemem• cKız ben seni alacvım başına vura 
denecektir. heyetinin Nafıaya devri münasib görül. niyet ve tayin kontrol hususatı -kaza kay cEski halfmi hiç göremem• vura• 

İnlti}iz takas primleri. 70 : 72. vacft!li dü. Bu hususta bir kanun layihası ha • makamlarına tevdi edilmiştir. Bana rahat gazete okutmıyacaktı. İnad Alt katın kiracısı benden baskın çık • 
yüklemeler için 55 : 60 tur. zırlanmıstır. Eırniyet Müdürlüğü bunların V;layet bu ya, ben de okuyacaktun: tı. Gazeteyi elimden bıraktım. Şimdi de 

İngilterede birçok iptidai ve gıda - İhtikar -kanunu ne zaman çıkacak- namına, uD?urnt idar~~e .müte~llik e - cAvrupa. Amerikanın vereceği karan bir g~le ~aşladı: . . ı 
maddeilerinin yü'.kseld:iği öğrenilmiştik-. tır? . . ~sl.a~ı te~b1t edere~ 1yı bır şekilde tat. bekliyor.. cİç bade gi.ızel _sev va~ ıse akli şuurun» 
Bu arada memleketimimen ihraç edi - - ~anun llvıhası yakı~d~ Meclıse bıkım takm edeoekt•r. Alt ikatın kiracısı da benimle inada cDünya var imış ya ki yoğ olmuş ne u· 
fon ve lisansa tlbi olan bazı maddelerin !.'evkedılecektir. Bu kanunla ıhtıkara kar . . • gibi idi· murun> 
fiatlarında da ayni yükseklik göze çarp- şı sidctetli bir mücadele açılacaktır. Ticaret işleri: gınşl~ış Ah . • d ymuyor /"I ~ I ı ["" • 
maktadır - Umumi !':avım hakkındaki hazırlık- cNa eı cang ı ~anan ~ • J t11neı. 3-1--u tttlt. 

• 1 ·1 ı~ · m ·? ... N.~c~;·l~e~yı~·m~.:;te~d;;,;b~ır~e~t~a;;;;kdir~~u;y;;m~u~y=o•r.ı:m:-=ı-=========ı:=:==-=-ı:=:-==-:=== Bu vaziyetin inkişafı halinde mem- Ar ' PT ' 
1 

• - • • H b b • d k" kl"k s 
Jeketimizden ihraç imkanlarının artaca. ..- Evvel! tecnıbf mahı~ette ufak bır u u at p;yaaasın a ı gev,e ı il ~ 

8 

Y enm ır. mi nüfus savımma gecilecektir. Bu hu - Hububat fiatıan fazla mal gelmemekte ol- 1 it ö 1 ekted' nufus savımı vaoılacak. bılAlıarP umu. devam ediyor c Bunları b·ıı·ıyor mu ·ıd·ın·ız -
d ~ıc;faki hazırlıklara devam edilmekte - dutu halde gevşekfü. Mahkemel11rı p,: diT.~ Mısır 4,5o, butdav us. çavdar 3.25, arpa 

Eroin tiryaltiıi bir kadın tevkif 
edildi 

Vekil yarın An-karaya dönecek - 3.25, kl14yemi 3,75 kuruştu;: ve alıcı azdır. 
tir. Piyasanın gevşekll~I tOccarların elinde fazla Pamuk elbise yasağı Siyamh kadmlarm şapkaları 

stok bulundurmak lst~memeslnden nerl gel
mektedir. Bazı ibra ;at ftrmalan ktlctlk yaş 
deri, tırtJk, yumur~! gJbl lisansa t!bl bazı 

1712 .senesin~ 
İngilterede pa • Jl'anl isminde erolnel bir kadının zabıtaca 

yapılan uzun bir tak'Men sonra, nihayet ya
:talanalbldlğinl dtln yazmıştık. Faninin uzun 
mftddet yakalanamamasınR sebeb, eroini kü
çtık balonlar içerfJ!nde vüeudtinün mahrem 

Eski 10 ve :>n ""r"11kJ,,.r tedavülden maddelerin ihracı için Ticaret VeUletlnden muktan mamul el
bise giymek mem
nudu. Böyle elbise 
.giyenler yakala -

Avrupaıya he -
nüz gelmiyen bir 
şapka modeli.. Si
yamlı kadınlar bu 
tarzda şapkalar gi
yerler. Şap~alaı": 
avni zamanda bir 
~msiye vazifesi • 
ni de görür ve saç 

kaldırıl1tcllk müsaade lstemiılerd1 ::-. 

yerlerinde .saklıyabilnıe.!1 olmuş, fakat bu 
hilesi de meydana çıkarılmıştır. 

30 yaşlarında olan suçlu kadın dün ka -
çakçılık işlerine baı:an a..c;llye 5 !ncl ceza 
müddelumumlllline teslim edllmiş ve h~klm 
huzuruna çıkarılmıştı:. Fa11I yapılan sor -
gusu .sırasında: 

- Ben eroinin satlı::ısı de!Ul. lclclslylm. Ne 
yapsam, bu iptllldnn lrurtulamıyorum. A -
llŞtım bir kere, ne yapayım dem1ştlr. 

Sorgu hAktml, ıstı ·vabı müteaklb Faninin 
tevklftne karar nrmlştir. 

Sokakta ölen bir adamın ölümü 
tUpheli görüldü 

~llbolulu Aptullah oğlu Cemal isminde 
bırt dün Bolaztesende\~ geçerken, simitçi fı
rmı önünde birdenbire fenalaşarak, yere düş 
mQftt\r. 

Hut&, sıhhi lmdaı.1 ot.omobllll' Beyoğlu 
hutanesine nalkl~llUrken, yolda ölmiiftiir. 

Adllye tabibi dün cesedi muayene etmiş, 
Oltlmtl füphell cOrdüfünden, morga kaldırt
m)ftır. 

R Oltilr işleri: 

Bir komiıyon A.vropadan ge!en tale
belerimizle meıgul oluyor 

Harbin başlaması üzerine Almanya, Fran
n ve i.sviçrede bul·uan talebelerimizin mem 
Jeketlmlze avdet ettikleri malümdur. 

t7ntversltede teş!kk\ıl etmiş olan bir komis
yon bu talebenin vazlyetlle yakından al~ka
dar olmaktadır. 

ATI'Upadan dönen talebeler arasında tah
lillerlnl ikmal etmiş, doktoraların~ v~rmlf 

talebeler de bulunduiundan, bunlann Unl • 
versttede gerek asl&tan, gerekse doçent ola -
rat lstlhdamlan düşünülmektedir. Bunun 
tçln bu hwıusta yapılacak müsabaka lmtl -
hanına doktoralan.ıı vermt., talebeden işti -
rat edenlerden muvaffak olacakların terci -
han alınacakları Mı eıı llıııtstlr. 

Diğer taratın blr ltlaım talebenin de An -
karadaki Hukuk Y. .ı. 1·u? e ine gönderilme.al 
mevzuubahstır. Rektorlük bu mesele ile su
reti mahswıada meş.;ut olmaktadır. 

Oniveniteye talebe kaydına 
ba,lanıldı 

i.stanbul Öniveraltesi dünden itibaren ta -
Jebe kaydına baf}anıı~tır. 

D1ln muhtellf fakültelere 65 talebe lı:ayde -
dllmiftlr. 

Osmanlı devlPtl ZI'"'""'~"'"" k:ılma eski 
nınalar nevderpey tedaTtllden kaldırılmııı. -
tı:ı,hr. Slmdlld hal:.ie bu paralardan tedavtllde 
kalı\n valnız 10 ve 2G narahklardır. 

DarhhAne ldare.'li, KAnunuevvP.1 nlhave -
tine kadar bu eski 10 ve 2rı nar:ılıkları top -
tıvarak. bunların v~-fne yeni 10 ve 20 pa 
ralıklar çıkaracaktır. 

Piyango bi1f"tleri Dl\rbhanede 
'basılflcak 

Maliye VekAletl piyango müdürlüiil şim
diye kadar halka sattı~ı biletleri muhtellf 
matbaalarda bastırmakta idi. 

Bu defa verllml~ olan yeni bir karara gö
re, piyango biletleri Darbhanede bastırıla • 
caktır. 

Darbhane ldare.'1 b•..ı h·1~11o:t1 hazırlıklara 
00•rmlştlr. Pek J'Ülll41.\ beher :teşlde için 500 
bin bilet basma~a başlıyacaktır. 

Sivas • Erzurum hattı madalyaları 
Devlet Demlryollan ldareai, Darbhane mtl

dürlüğüne Btvas - Erlurum hattının açılma 
töreninde kullanılmak tızerıt lbOO madalye 
sipariş etmı.ttr. 

Slvu • Brzurum hattının cilmhuriyet bay
ramında açılması mukarrer olduğundan 
Darbhane 1darMi madalyelertn zamanında 
yetlştlrtlmest ici11 de. ha; bu husustaki ha -
zırlıklara reçmlfttr. 

verllmlf olan pil.na göre; madalyeler 7 
aantımetre kutrunda olmak üzere iki yüılil 
olacak, bir yürunde Devlet Demlryollannm 
resmt yazm, diğer yillllnde de lokomotif res
mi bulunacaktır. 

Madalyeler, Devl•t n.>mt,.vrıllan tarafından 
c:ııvas _ Erzurum iıa~tmm açılma törenine iş
tirak edecek zevatA bir hatıra olmak üzere 
dalıtılacaktır. 

------------------
Vapurdan denize dü~n bir yolcu 

kurtarıldı 
Dün ölle üzeri Kadıköyünden köprüye ha

reket eden Pendl~ nporunda bulunmakta 
olan 7olculardan İsmail adında birisi Saray
burnu açıklarında mGTUene!lnl kRybederet 
-lP.nlze dft.lm(iş ve etraftan yetişenler ta -
rafından turtarılmıttır. 

Limanda faaliyet tedricen artıyor 
Dün limanımıza Romanya, İsveç, İnr,llls 

ve Yugoslav bandıralı dört ecnebi vapuru 
gelmiftlr. Bu vapurt~r buradan muhtelif 
Avrupa merkezleri lçln yilk alacaklardır. 

önümüzdeki hafta içinde limanımıza bir 
hayli ecnebi vapuru gelecek ve mühim mik
tarda ihracat eşyuı JDkllyecetl haber alın
mıştır. 

Bugtin 

Qç AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GiDIVOR 

Türkçe Sklll 

.&LEBDAB ve BiLLI 
AKSEN L0PEN GELiYOR 

lstanbulun en ,aze1 iki ainemaımda iki film birden .._,, 

Pamuk fiatları yükıeldi 

Pamuk flatlan bkdenblre yükselmeğe baş- nrr, kendilerinden 
lamııtır. Bu yüks.?:t~'k dahllt mübayaattan para cezası alınır. 
ileri gelmekte olup, müstahsili memnun ede-
cek mahiyettedir. dı. Elbiseleri di • 

ların ön kısmını örtmez. Bir hafta evvel 30-31 kuruş olan Adana ken veya kuma • 
cinsi pamuklar 36-37, 34-35 kuruş olan İzmir ıını satanlar ise 
malları 39-40 kuruşa yükaelmiştır. giyenlerden dört misli fazla ceza ver - * Royalarm membaı Diğer lptidat maddelı:ı-: piyasalarında e - meye mahkfun edilirlerdi. 
hemmiyet.U muamele e: olmamakla beraber * 
fiatlar dtl§memekte ve llerl.sl l.çln yükselme 
ümldleri beklenmektedir Bazı mensucat isimleri 

Gözlerinizi ka -
payınız. Ellerinizi 
göz kapaklarınızın 
üzerine hafifce te. 

Derslere batlanıyor 

Şişli Halkevinden: Türkçe, Fransızca, tn
glllzce, Almanca, Blçkl ve Diki§, Çiçek, Şap
ka, Mt1z1k, Koro ve Ev ldareal deralertne Bt
rlnciteşrinden itibaren başlanıyor. 

·-··· .. ·-··-································ ... ···-·····-
TAKSiM 

SiNEMASINDA 
989 • 940 sinema mevsiminin 

ilk bDyOk filmi 
BugQn matinelerden itibaren 

timlt Şarkısı 
( Neşidei Emel) 

Radyod11 aeve seve dinlediğiniz 
Şarkın yegane ses Kral çesi 

BUlbüller BOlbOlQ 

üMMü GüLSüM'Un 

Bu sene Mı11r film mOaabata
sında bfrlncWlf hzanan Aık, 

ihtiras ve heyecan filmi 

Türkçe sözlü· Arapça şarkllı 
Seanslar 2.80 • 4.30 • 6.80 • 9 da 

nereden geliyor ? mas ettiriniz. Bir
Bazı mensucata verllen isimler bir e. çok !e.nkler göre -

ıasa istinad etmektedir. Bunlardan bir - ccksı~ız ... İşt.~ .. g~ - 9 
kaçını bildireyim: cele.rı g~duğUnuz 

Kaliko: Bu isimdeki kumaş iJ'k o.larak birçok ruyaların membaı bunlardır. 
Hindistanda Kalikut şehrinde imal edil- * 
mis, bu yüzden bu ~ı almıştır. Birbirinin sırtında u~an kuşlar 

Tafta: Tafta İran lısanından gelmek - Y 
tedir. Bu kumaş ilk olarak İranda ya • Bazı ufak kuş .. 
pılma~a başlanmıştır. ların, mesela si • 

Saten: Saten Latince Seta kelimesin- nek kuşlaınnın ba
den ~ıkmı.ştır. Seta kelimesi ise Asyada zan atmacaların 
bulun;ın Serik tehrinden gelmektedir. sırtlarmda olarak 
Gaz: Bu ince kumaş Gaza şehrinin is • uçtukları görül .. 
minden alınmıştır. müştür. Birbiri üzerine •konulmuş deniz 

Muslin: Bu güzel kumq, ismini Mu - tayyareleri mucidleri belki bu yenı ı • 
snl şehrinden ahnıştır. Muslin il'k olarak cadlarmı kuşlann birbirlerinin srıtlann• 
Musul şehrinde yaprlmata bqlanınış • da uçmalarından mülhem olarak ortaya 
tır. atmışlaırdır. ........ ·-···---·······-·-····-····· ........ ···'-·-·----·····-··-·-----·· ... ·-··------........ -

L SLER 
Bir genç Aız 
Sevgisini izhar 
Edebilir mi? 
Ankaradan şöyle bir mettu.b al • 

dım! 

Teyzecllim: 
Son Posta ga~sinde Ganül İşle

ri sütununu hergün okuyorum. Ben 
de hayata atılmış. çalı.şan ve biraz 
da hayatı anlamıt genç bir kızım. 
Bövle olmakla beraber sevgi denen 
sele kapılmaktan kıendimi kurtarama
dım. Evet herkes gibi ben de seviyo-
rum. Bir arkadaş toplantımıda bir 
gençle tanıştım. İlk defalar hemen 
hiç konuşamamıştık. Saatler ilerredik
ten sonra biraz biraz konupnaya baş. 
ladık ve ondan sonra da ~di ara -
smı görllyorum. Fakat bu gl5rmeler 
bir sellmla kalınıyor, derhal durarak 
konqşuyor ve bazan bu koo.UflJlalar 
bir çeyrek saat kadar devam ediyor 
ve o sıralarda beni tetkik etmekten 
de geri kalmıyor. ümunla konuşma -
larıınız tesadüflerden ibaret ve o gün
den aonra da öyle toplantılarda bu • 
lunmuyorum, o da sormuyor. 

Onun bana karşı olan hislerini bt.ı. 
m iyorum ve anlamama da im'kan yok. 
Çünkü 'konuşma ~vzulknmız ge!ldt 
olmadığı gibi çok sık da görmüyo • 
rum. Gördüğüm zamanlarda da her 
erkeğin bir genç kıza gösterdiği al&. 
kadan başka bir fazlalık hiasetmiyo • 
rom. 

Sonra bu genç hakkında arkada§ • 
!arımın fikirleri: Guya bu genç dal .. 
ma d~k seviyeli kadın ve kızlarla 
konuşuyormuş ve hiç kimsenin sem· 
patisini okşamıyormuş. Buna rağmen 
ben onu seviyorum. Ve bunların aslı 
olup olmadığını ilinmiyorum. Teyze• 
ciğlm ben bu hislerimi ona zımnen 
dahi olsa ihsas edebilir miyim ve o • 
nutı beni sevip sevmediğıni nasıl öğre
nirim? İhsas edebilirsem nasıl e ne 
Şf'kilde ederim? 

* Bir genç kızın sevdiği erkeğe onun 
tarafından hiçbir teşebbüs vukua gel· 
meden sevgisini izhar etmesi uçuru • 
ma do~ru atılmış ilk adımdır. 

Çocuğum, ~nin yerinde olsaydım 
hiçbir teşebbüste bulunmaksızın ale
lade komışmamızda devam eder ve 
vaziyetin biraz olsun aydınlanmasını 
beklerdim. TEYZE 
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Lehislanda cereyan 
eden biiyiik imha 

meydan muharebesi 
:······················································· . 
: 

YAZAN ............................. ·-········--········· .... 
. . . . . . . Emekli General il. Emir Erkilet . 
~ "Son Posta,, nın askeri muharriri 

Sayfa S 

•Son Posta• nın tarihi tefrikası: 1 

amNım11Dm11111 
~4 IA '1if AKHA ısın 

Yazan : Reşad Ekrem 

Kara Ali 
İpten kazıktan kur,tulmu"J binlerce baldırı-ı dan blle bir evden k:ı.r§ısındnki eve geçllebt. 

çıplak ve serserın:n Istnnbulu kasıp kavur - lecek kadnr yakındı. 
duğu bir devirde idi. Poyraz ile Yandın Ali evveHi ürkek ve in• 
Miladın 1629 yılı Etlülünün sonlarına doğ- ce, sonra da biraz kalınc.1 iki kadın sesi işit. 

ru idi. tııer: 
Kendi halinde, ırz ve namuı; sahlbl, lıad ve - Hanım nine! .. Hanım nine! .• 

akan lle yahud bir san'nt ve ticaret lle ge - - Ne o kız? 
çlnen ktmseierln kapılerını akşam ezanında - Hırsızlar var!.. Hırsızlar var!.. 

··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····--···· ························ ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kapadıkları ve geci' evlerindr. ışık yakmadık- - Hırsızlar mı \n.r? 1 
12 EylO.ldenberi Alman ordvsunun ıam ları bu zamanda, gece yarlSlna doğru, Sü - Poyraz ile Yandım Ali tabanları knldınp 

!Kutn-0'da başlıyarak \ \ , muhasa,.a Jeyınanlyeden Şehzndcbıışın!l çıknn dar ve yalın ayaklarlle, taşlarda boğuk bir şapırU 
gittikçe şarka doğru \ .... a L• ve imh <ı Y.1 çapraşık arka sokaıtıardan cin ve şeytan gt- çıkararak kaçtılar. İki üç sokak aşınca da 
silrll.klenen büyük im ~. w ; s .,. ~ Tdl(addum bl sessizce yürüyen lkl ada~. kıyafetlerin - gene eski sessiz ve ı:abuk yürüyüş1erlne de · 

~ ."ba·11111 ~~ocla111.cı1c (,/ < 0 ~ €den harek. den ve arada bir durnrn!t fısıltı ile konuşma- vam ettiler. Bu gibi sahnelere aJıaık olduklaıi ha meydan muhare - f!U!"t,, - at v 
besi 20 Eyltılde, Bzu- t .. L<ı:.-a'nıtc } Pconsk --Et) 1 

d larından da an1a.şılıyordu, İst.anbulun uygun lçln üstunde hlç durmadılar. Bir müddet son 
.,. o ~ ·"''-"" Atman or u suz takımından, haş~ralmdan \dHcr. ra söze delikanlı baş.adı: 

ra suyunda, Leh or - ~ ~·~ s unun son k1 . '"'•"'' ~ ~ ,,,._ ..._ 
1 

m"ha•ar" Bulutsuz gökyüzunde, on dördünde ay, - Poyraz be ... lşıtllr! mii' Güllü Fatmnnııı dusunun büvük bir- .... .. .,,. .IS!' _. 4'"' ''-"' \\' ., '7 .. ...... -:.., ~ı:r."."0 '- - 1
"': nattı e.ımh• 'taa .. ru .. u bir •ımşırak taşı gibı parlıyordu. yüzünden çıkan çı'.lgnnn sonunu ... 

kısmının imhasile so. ... ~ ~ ;"'G .. ·- a. .. 
~ ~~ L.0sti11 1rı Birisi, uzun boylu, kuru, kö.~ec olduğu için - Hani iki delikanlı vuruştular geçen gtln 

na erm;ştir. Düne ka- ~~ --:. ~ 1 
1 b . .ö ~-'/• ı ?,.,.u~~ yaşı pek tahmin edliemiyen, gözleri gece e - Ben orada idim lşt.! ya ... 

dar, Alınan ann u - 8 ~ <I ~ d d K · ~ . ~F ........ Eosmo1ı'rı yln kedi gözü gibi p~ılayan bira am ı. ı- - l§te o dcllkanlıtardan biri hünkfuınt§ . ., 
rada toplayabildikle - KJod•v~ 0 l(rov·ı•vıct i l< ı o yafetl, Karadeniz sahlıl halkından oldu~unu Poyraz, ayaklarından sokağa mıhlaDm..ıf 
i · 1 · .1 o ! UTNO ' r esır enn sayısı .:!':.'· ·~''' ''"' llı'lt w;. ~''· q11~ 'llJ rı)p ;_o+ " gösteriyordu. Başındıı. kara bir kapalak sarı- g!bl durdu. Geceleyin kedi gözü gibi parla. • 

100 000 · aşmıstır - v--ıo ·---.... ____ ... ~ ~ ... ""11 k d Y özl ı · iğ . nı · NJ ,, · ' ,.. *"''"'" lıydı, sırtında icara .lb:ı ile z1p a var ı. n - yan g er nı açabU1 ı kadar açtı: 
Bir haftadanberi de • t ~"' .__ ~ ıınayaktl. Arkadaşı, un sektz ne yirmi arn.ı;ın- - Sultan Murad mı? 

ed ,_ •'ddet t . ... ,,,ı!]J:!At; ~ •- d H an çıp Sulta M d vam en ÇOA ..,ı - t~~-ıo ~ e ~t,._4111 da, tüysüz bir demonlıy ı. emen Y - - n ura ya ..• 
li muharebelerd!> Leh lec-ı.yca 1 ''''" -1;;ıowırı laktı. Başında bir keçe külAh vardı. Kısacık Poyraz bütün ihtiyatı bıraknrak elini b1~ 
lllerin Bzura _ Kut • \ 1 , ., Lyra .. now bir diz çakşırının üstüne, kolsuz bir çuha kaç defa olanca kuvvetilc dlzlne vurup dö • 
no arasında vermPle· l.SZURA) ımlo\a 'll!eydan ~ 1 #,, '~ yelelıı: geçirmişti. İri yapılı, güzelce bir genç- vilndü: 
ri pek tabii ofan ağır , ımuharebesi f 1

1 
o ,, tı. Yüzünde, sağ y:ınağının üstünde taze bir - Tüh be! .. Tüh be! .. 

insan 711vıatı da }ıe _ ')~~'" "• • LiM oltCl\ISUNU J 1' S~erııiewiu bıçak yarası vardı. Yandım AU Kar.adenizllnln bu hallndeı 
.. ~ı.. .,,.l:ı:,.c:" l..prlııılde ~ ~ nıuhasat-a .... it # '

0 
Bütün İstanbul külhanbeyleri glbl, bu ikl bir şey anlayamadı: 

""orı·dordan Pozenan- \ .. _., te$1t'e t.t tcılt.add. ı' Brıeııny G . baldırı çıplak, blrJırlerine 11\kablarile hltnb - Ne oldun ulan Poyraz?! 
.n "ın e denha~~ket. "tJt 0 "OJeC ıe~ı Lod?. 'I Ra •. ediyorlardı. Diye sordu. Biri cevab verdi: 
dan ve hatta Lodz is- L.e.h o.-c:Susunun tamanı. l-' / :ra • Bir nralık bir ıı:ö~c ba~ında bulunan bir - Tüh bel. Devle; kuş ı omuzuma kon r 

tikametinden burala - ~it, mukaS .. a _,• ..,ı ! 00 ., >o ' ' 'P 601<- ç~e önünde durdular. Delikanlı köşeden muşken kaçırdım .. , 
ra gelerek toplanan r- ~eimha ed ilrıt- - yolun her iki tarafını gözetlerken, öbürü, - Ne oldu ulan? 
ve neticede muhasa - e~i çeşmenin lülesini azıcık nçtı ve, su sesi çı - - Ne olacıık .. vuranın adı Benli Yusuf l · 
ra ve imha edilen kartmamaya çalış.ırak geniş ağzını lüleye m!ş .. sonradan öğrendik onu taşıyan bir a • 
Leh kıtaatı evvelce Vaziyeti gösterir kroki dayadı. Pirinç lüleyi, fıdı>tn bir meme gibi e - adamdan. Vurulan sarışın dellkahlı olacal 
tahmin edildiği ü - V• ıyalnız sevkülceyş ve tabiyenin kahları- hcniiz müretteb yerlerine varmadan merek su içti. Sonı·a bir müddet fısıltı ile ko Sultan Murad .. Tüh be!.. Tüh bel. Yere dti • 
ıere . yalnız 4 vey~ ~ ~ırka~ı dcgıl, na tevf"k ederler; hatta icab ederse bir- Hindenbur:g ve erkanıharbiye reisi Lü - nuştular: şünce ben koştum öuce Tuz bastım yarası • 
bl.1 mıkdarı~ en ~z ~ır "mıslı fazlası oldu

1
: j çok ah ve figanlara .kulak tıkarlar ve dendorf Tannenberg in 2 inci Rus or • , _ Ulan Yandım AU, bu gece de b!r aksıllk na .. parmağından yüzuğünü çıkanp verdi.. 

ğu anlaşılır. ':anı .fo .tu.me::ı .Yeyahud A telkin ve tazyiklere mukavemet ederler. dusunu ma~It'.ib etmiş bulunuyorlardı. çıknrsa vazgeçellm bu işden, bir ugursuzluk Tüh be! Tüh be!. GS.urcüm de hırsızlık ma. 
manl:mn ded:kleıi ~ıbı bu:~n Leh or -ı 1914 de Alman ordularının sevk ve İ- Diğer cihetten zayıflamış bulunan Al-1 var ucunda... lıymış gibi Çatalsa1-aln 1ki altına okuttıım •• 
du.,unun takrıben ~ortte bırı . .. da resine memur olan imparatorun ya -1 man şimal cenahı Paris önünde, sırf o - Korkma be Poyraz ... Bu gece tamam - Tüh be!. Tüh belM 

. ~fokaddema Korıdorda 2-3~ Leh turne- ver!ığinden ve maiyetinden yetişme kü- üç kolordunun orada mevcud olmamala- dır. Ya11dım Ali anlayanıadı. Toy bir dcllkaııW 
~ının ve.:~dom ce.nub~·~:.~t ~~dar ~ır: çiik Moltke uysal· huyu ve nabizgirliği n dolayısiJe, muvaffak olamadı. Zayıfı - Sen Ycn~~ç ~~t~fayaci· Knrsavurana, - Ne dövünüyor.su.ı simdi? 
:ısının ı a a ,;-re esıVr e ı ı erıM edsl~ 'do dola ·ısile imparator tarafından Alman adam öyle bir iş görmüş idi ki bunun Kuzgun ~ano a a e. ver ın ynt. .. i ~ Diye sordu. Poy:-az bağırdı: 

lunur ve bu~n arşova ve o ın e ordularının büyük erkanıharbiye reisli- . . . - Verdım ... Kaısavuran sabah nnber goz - tnnn sen hnyıansın be ... İnsanın ellnt 
müteaddid fırkaların harb etmekte ol • aine getirilmişti Fakat eski büyük Molt şa:lcla h•çbır haYI,:ı dokunman:ış fakat cillük yapıyor konc.~m karşısmdakl bostan - Sultan Muradın yüzüğü geçer de götürüp sa,. 
dukları dikkate alınırsa Vistül ve San k.,. . ğ . • 1 k ' b k h. b. garbda Alman planının tamamıle suya ı da tnr mı?! 
gerisinde Lch;stanm mukavemete imkan J1~~ j.~. en~ o m\tan taş ; ıç d ır düşmesine başlıca sebeb olmuştu. Bu bil P~yraz koynundan bir ekmek parçası çı - - Ne yapar ya? 

Yani kaf '-skeri kuvvet bulamamac_;mın ° 
1
·e ı,,.ı 0 ıyan t·uk~f. ıdn erdşey ekn tlin milletlerin unutmamaları icab eden tardı çeşmede usuıca 1slatt1 sonra koynun - - Ne yapacak ... Do~ru saraya gider. Yü · 

~ cvve secıye metane ı a ı erece e yo - b" · ld. 1 ' ·· .. -ıı.n "'A hakiki .sebebleri aydınlanır. Evet, Na _ tu . .. ır mısa ır. . dan. bir çıkın da tuz çıkardı. Ustune ekip ye- zuı:; gu.:)terir . . ~ Hünkö. .. ı:: huzuruna çıkar. 
rcv - Vistül • San hattında bir mukave- H b " 1A şı·f t afınd h _ Almanlı.'\nn, 1914 Tannenbergınden me~e başladı. Tuz, b,ı serserilerin yanların - sana geçen gün yardır-ı eden yiğit bendini 

. . •v• ar ın p anı ı en ar an azır 25 .. b k.. 1 1 ~0 d 1 b. 1 t idi Ahiak d met cephesı yaratmak iktı7.a ettıgı za - lanmıştı. Bu büyük asker Fransaya kar. gun sonra ve u mE>v nn ya nız :> I dan ayırma ık arı !r n me , na - er ... 
rnan Lehistanm elinde artık bir ordu şı s<'nelerce hazırladığı h~rekat planın -ı km: cenubt.ın.da kazand~kl~n Pzura za _ mus ve iffet kayıdlarının dışında yaşaynn - Sonrn? 
k.,hnamıs bu1unuvordu Sayıca Alman d k k tl" b" ğ h h 1 fen gerek ıkı taraftan ıştırak eden kuv- bu haşerat, tuz ha\ckın:ı karşı esrarengiz bir - Sen ııdam olma7sın Bllrsnlı!. Hırsızlll 

• 1 a ço ·uvve ı ır sa cena azır a - 1 d h 1 ğ 11- 1 .. d ..-.. 1 d ki nerede se d N t ı h ı ordusundan ac:ağı olmıvan mizel T eh or b h Bel .k .. . d vetler ve a ınan ve a a a ınaca ı mu - inan ile ba6lanmış :ı.. ı .ı. ıırnnu ya a ı arı, n nere e. ene ye mez sen n e va· 
dusu cok fena .. ve çok becer;ks;z bir sevk ~s ve u ~ena : F çı a d uzenn ~n halckak olan esir ve ganimetler ve gerek yedikler! kimseye, olüı·ıer anıma en ufacık cı çıraklığı!. 
ve idare rüzündcn şurada ve bıır:ıda lok-ı ~i~say\g~rere ~an~; .or h usunu}ı - netice itibarile eski Tannenberg'den da. bir kötülük yapamaz.ıardı. Gözlerinde Gtuz va!~~!:ı~!ı .;!,~r~aış\ı•;d~~t~~i~ğ~~::d~:1: 
ma, lokma veya parca parra AJmanlarn ~a. en ı . at.a şvfü ~rn a ımd I a ":azı e : h:ı büyük ve daha ehemmiyetlidir. hakkını bllm!ycn• köpekten daha aşağıydı. ~ -v 

· . . . -ını vermış ı. en ın san a yesıne o , . Aralarında böylelerıcı yaşatmazlardı. Biri - ları onn hazan da Bu:-saıı diye hltab eder • 
kaptırıldı ve mahv veva pc:'r ed ld1. En turtulan Moltke ise harbin ilanında Almanların 1914 Tanncnberg zafermı lt b .. _k d k t lerdl. 
son kücük bir tabivesi ise> btııriin Mocfü•n Fransızların Alsasın 'cenubundan Alman kazanmalarında iki büyük sebeb amil ol- birlerinin tuzunu yeme • en uyu sa a a 

V .3 b b b h d v • • • • t . B. · Alma k d -b yemini sayılırdı. Ynndım Ali kızar gib! oldu: 
ve arsov:ına mez. u ane ey u e ug - topraklarına taarruz etmelerı ıhtımalın. m~ıc;. u. ı:ı • n uman an~ ~ ay ~e Bundan ötürü, ekme~lne tuz ekip yiyen bir - Küfür etme şlınd:.. Ben de başlarırc 
rasrnaktadırlar. den fazla müteessir olarak evvela kat'i cırının ncfıslerıne olan sonsuz ıtımad hıs- k d l •At d.k k arıp da sonra senin kel kafandnnı dedi so-yle b" • 

B. d h'· ··k a·· , · a·v · K- · b ·· l . d b külhan ar a aş arı ..., eme ı çe op . . .. 
ır. or unun ;n ~ uvu usm:ını . an - neticeye memur olan şimal Alman ce ·ısı ve ~g~ı. onıgs erg on erın .e u - bir par~n vermezdi. Ynndım Ali de 8 1t9am ye kayım ağzını bozmadan. <Snna yardım edeı 

c:k tıyatro . san atk.nrların~ • vakısnn ve nahından Alsasa doğru kuvvetler kay - hına~ b_~rıncı Rus ordusunu.n batı ve te- meğini yememişti. Gözleri kararıyordu. Fa -1 yiğit bendim" d 0 vl'lre hünk~r ne ynpaeaktıf 
lazım olan ıestlerdır. Hı:ık1k1 bir basku- dırmış ve kat'i neticeye memur Alman reddudlu karar ve hareketı dolayısıle k t P 1 •n 11 1 l b'- k _En n~?"'- • • . · h<>vl idim şlmdll 

d b ı n ·· k.. t h I T b ·· 1 · d Al t a , oyraz, onun ç, ge p geç c u ar n - . • man an un ..,..,. ı:ı~ ~um un mr"" "Ae u- cenahını zayıflatmak suretile Şlüen'in annen erg o~ ~ın e man aarruzuna daşdı. Hattfı bazan, ona kızdığı bile olurdu. - Ulan eHn baldın çıplağından sancak b4 
7ak ~urur. Ha~~~ bı~ ku:ma~ .~Pr:an~ _ pliinmda meş'um bir tadilat yapmıştı. dnc;ıır ol~n. 2 ıncı Rus ordusuna yardım herde belki de kavgl etm~i. hattt\ vuruşma- yl olur mu? 
harh,ve) her turlu '7ôs1er•c: eurultuler•n- Fakat onun seciye zafı bu k adar tahri. etmemesıdır. sı lht!mall olan bu adam ekmek yerken, Ynn - Vezir bile olur devlet kusu ko:ınrsa ... 
den uıak n1:ırak nıiin7Pvi VP. s:ıldn calı - batla kalmamıştı. Sarktan garba 70 ve şimalden cenuba dım Allnln de mid~si kabarıvermlştl. Mide _ - Var yan öyleyse şimdi kel Poyrazı .. 
sır. B!r. O"ıiumın bir hnrhn" v:ıtanııı "'" • Harb başladıktan sonra Şlifenin plAnı 40 km. lik bir sahada mahsur kalarak sini su lçerek bastırdı. o sırada çeşınenln Belkl daha konu~acakl:ırdı. Üç dört evlı 
lamPtını k~rumac;ı mev71.ıubr.ıhs .. o]~JJcru mucibince Belcika üzerinden Fransaya b_ir harta müdd~t~e şarka d~ğru kendi - tam karşısındaki evin kafeslerinden biri hn - birden kafesleri kalktı. Kanşıklı ve kalınl 
z~man. tRlı m:ıkoı:ırJ v" !:1Vasi "'""+n,.•c:1Pr mu?afferen giren Alman sağ cenahından sıne yo1 açmak ıçın buradakı Alman mu- f!fçe tıkırdadı. Poır:ız ile delikanlı, gözlerini inceli sesler iş!tlldl: 
bır tar:ıfa vPv;ılıııd hii'k1"mıı>t ad:ımlanıı:ı üc kolordu çekerek şarkta ilerleyen ve hasara hatıa:.ına fevkaiade bir şiddetle şimşek gibl ornya revl:-dller. Sokak dardı. - Kim o orada konuşan?! 
bırak11;-rıı'k bac::kıınıtrnn!>nlı.k . . ve ıtenellAJmavn to.?X:~kl.?rına gire~ Ru~.lan karşı- tnarruz ve hucumlar ya~an Leh ordu - Enl üç ndım var yoktu. Evlerin ikinci katla- - Hey! .. Ne anyo:-sunı:~. orada! 
lnını·Hıv k:ırıır VP hım'k"tl"T'lııı vıılnız ye lamaga goturdu. Halbukı bu uç kolordu (Devamı 7 ncı sayfada) rındak! cumbalar, tn!ıta bir köprfi uzatma - (Dc\•amı 7 nci snyfada) 

Yalnız apartımanlArının bulunduğu sokağın 
başına geldiğimiz zaman bana şöyle bir tem
bihte bulundu: 

- 1\bncm ve ablam seninle fazla alakadar 
olmazlarsa sakın b mda gizli blr sebeb ara
ma; onların huyu öyledir. kend!lerlle ~k 
meşgul oldukları için başkalarına ehemıni
ret vermezler. 

Cahid beyin hakln vnrdı; Fa~uiye ve Nl
gAr hanımlar, fev<tnldde soğuk insanlardı. 
Mektebde onl:ırı Uk gördüğümde bende yap
mış olduk.lan te.~1:- bu defa kendi mııhlUerJn
de ve yakından g6rdfü~lim zaman da aeğiş
medl. Fevkalt\de nzanıetll ve kendini beğen
miş kadınlardı. Manmafıh, bann karsı neza
ketin icab ettırdlğ! kadar iyi yüz gösterdi
ler, hattfı çok de~lştığlm: ve güzelleştiğimi 
söylemek lütfunda bile bulunarak mektetım 
ve derslerim hnkkır.da sualler .sordular. On
ların bu tavırları b. ~\ hiç miiteess1r etmedi, 
Qünkü Cahid beyin r.etaket! ve mlsaflrper
verll ı beni kCıfl deıccede tatmin etmekte idi. 

İk1 liç dakika salorıd ı onl['.rla göriiş•ükten 
sonra bana tahsis erll!erı odaya gıttim. Ya
tağımın üzerinde p~Mb<' tülden elbisem beni 
bekliyordu. Mes'ud ol~nk için bu yetişmez 
miydi! Heyecanımı yatıştırmak için bir kol
tuğa oturnrak etrafımı seyre koyuldum. 
Dörtler ç!ftl!ğindan ayrıldığım gündenberl 
daha doğrusu ömdmde ilk defn olarak mo
d~rn ve zengin bir allenin evinde bulunuyor
dum. Bu npartıma!l şimdiye kadar gördü
ğüm evlerin en şık ve en zarif döşenmiş ola
nı idi. Koltuklar, k:ır.apeler, dolab ve masa
lar hep yeni slstenıd!. Kele biraz evvel gör
düğüm mlsafu alonlle 1emek odası cidden 
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çok zarır bir tarzda tanzlm edilmişti. Apar
tımanın her odasının, hattfl benim bulundu
ğum bu küçük oclanm bile itina Ue ve buyi.ık 
bir zevk.le doşet1ldiğl bE-lll !dl 

Yemek vakti yaklaştığı için yavaş yavaş 
lıazırlanmağa başladım. Saçlarımı tar:ıdım, 

aynanın karşısına geçereıc ipek'll kombıne

zonumu ve onun ü;;erine de tül esvabımı giy
dim. O güne kadar provalarda kendimi tül
ler içinde görm~tilm amma elbise bittikten 
ve her tarafı dlkıldlkten sonra bu kıyafetle 
ve ya.hancı gözlerden uzak• olarak yüzümü 
ve vücudümü tetkik et.nıek bende bfısbüti.1n 
başka bir his yaratıyordıı. Niçin gizliyeyim, 
kendimi cidden beğendim ve dağlarda bü
yüyen vahşi Semlhanın bu karşımdaki ince, 
uzun boylu, esmer yüz!ü, iri yeşil gözlü ve si
yah saçlı İstanbul kızı olduğuna bir iki sa
niye için inanamadım. Bu değişiklik nasıl ve 
ne zaman olmuştu? 

B!lfılhtlyar Nazımın annesinin söylediği 

sözler aklıma geld!: 
- Bu kız bir 1Xi ıene sonra cidden iilzel 

olacak! 

Acaba onun bu falcılığı doğru çıkacak mı? 
Güzel bir kız olnc:ık mıyım:' Ilk defa olarak 
bunu tA içimden ıstedl:n ve kalbimden ge
çen bu temenni duc!aklarımdnn dok Jldü: 

- Allahım, dağ b!l.şmda, kırlarda l;fiyüyen 
bu klmseslz kız, hiç olmazsa guzel o'mnı 

Kendimi doya doya ~cyrettiktcn sonra o
dadan çıktıtn ve rasladığım bir hizmetçiye 
Cahid beyi nerede bulrlblleceğlmi sordum. 

- Yazı odasındadır, buyurunuz slzl ornya 
götüreyim etendlınl dedi. 

Uzun bir koridordan geçirerek bana bir o
dayı işaret etti: 

- İşte burası ..• 
Kapıya hafitçe vurdum. Bilmiyorum neden 

titriyordum. İçimde isimsiz bir korku ve he
yecan vardı. Belki vaslmln yanına bu kıya
fetle girmekten utanıyordum, belki de onun 
elbisemi beğenmeme.~!nden korkuyordum. o 
dakikadaki hlslerlml tahlil etmeğe 1mk5.n 
yok. 

- Giriniz! 
İç.eriye adını atar a tmaz nt gördüğüm şey, 

açık pencerenin arkıtaındakl kır ve deniz ol-

C3~1ndeki bu alium arnmızdnk! hnflf bu .. 
LUtu derhal dağıttı, tabii tavrımla, her za
manki serbestllğlmlı; cevab verdim: 

- Evet! Tuvnlctlmdr. goze batan bir şey 
'ıup olmadığını Jfıtfen söyler mls!nlz? Be
nim bu hususta «;ok acemi olduğumu blll• 
vorsunuz. 
Omuzlarını kaldırarok hafifçe güldü: 
- Benim kadın t•ıvalet!nde '1 bl• scy an

ladığımı mı zannedly..,nun? Sen a~ı nnnr.m .. 
le ablamın fikirle!'lnl sormalısın yavrum. 

du. Cahid bey pencerenin önünde ayakta - Hayır, evv.::ıa ıılze danışmak istiyorum. 
durmuş, slgnra içıyordu Arkası kapıya dö- Onların çok .. çok ... 
nüktü. Benim gırdlğimin farkında olmadı- Cümlemi bltircmede.1 krkcılyordum; vnsı
ğına memnun olara~ etrafıma baktım ve üs- min miisamnhak!lt b:r t':lrzda tebessüm et
tü kdğıdlnrla örtülü y.m masasını, geniş k:ı-ı mrlı:tc devam ettP!n! görünce cesnret bul
dife koltukları, duvardaxi Jevh:tları gordum. dum; 

Ayak sesinin durm:ı..ı Cahid beyi b:ıcıııu - Çok kiiçüit ol iu~um için onların bana; 
çev!rmeğe mecbur etmişti. Bir sııniye tanı- ehemmiyet vermemelrrlnder. korkuy:>rum. 
ynmıyormu§ gibi yüzumc baktı. Oozlcrinde - Yn ben? 
ve ağzının kenarlarınd:ı hafif bir titreyiş - Siz başka ... Şimd!} e kadar benim her 
farkettım nmma sesinde her zamanki sıcak- şeyimle m~gul oldunu1" Hem .. 
ıık yerine sert bir aheak v:ırdı: - Hem?? Sozünu bltlrseneı 

- Sen misin Semiha' Bana esvabını g6s- - Siz çok iyi kal bil bir insnnsınız: alay 
termeğe mi geldin? etmeden bana hllkik: fikrinlzı söyllyeceğinl-

'Bu ses, b!rdenblrıı soğuk bir suya duşnıu- ze, elbisemde b~r çarpıklı'< varsa işaret ede
$1'1m gibi beni tlt:-.:tt\. Onun sualine ccvab ceğ!n!ze eminim. D6rU:?r çlrtliğinden çıkar-

"eremeden kekeledim: ken şapkam hakkında söylediğiniz sözleri 
- sızı rahatsız mı .!ttim efendim? unuttunuz mu? 
Yüzümün kızardığını hlssetmiştlm. Beni Kurnaz bir guluşle, bir gözünü hafifçe ka-

'lzatiğünü anlıyarak s!garasım pencereden payarak ve ağzının bir köşesini hafl!çe yu
<t~arı attı, bir iki a:ii~l llerledl "le bu def~ karı kaldırarak yüzume baktı: 
t esinde her zamanki samimi ifndc ile tekrar - Sahi, şapkanı çok tenkld et.miştım de-
sordu: ğll ml? 

- Elbiseni gö.stermeğe mı geldin Semiha? (Arkası var) 
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(Memleket Daberleri) 
Trakya höyüklerindeki çalışmalar Havzada im~r ~e 

kultur faahyetı 
Vizede ve Kırklarelinde açılan höyüklerde Traklara 

aid yepyeni eserler meydana çıkh 

lzmit kAğıd fabrikası gazete 
ve mecmua kağıdı çıkarıyor 
İzmit CHu.swl> - İzmit Uiıd ve Karton 

fabrllı:ası maklnel ~·inde yaptıtı tadillit ile 
1t1 gündür gazete kAğıdı imaline başlamıştır. 

Her t.sUyen gazete, mecmua, fabrikaya mü
racaat ettıtı takdlrd!, L!tedill kadar Jı:atıd 

almalı: imtlnıa mallt olacaktır. Gazete ki.lı
dı aatılları da, esltıden olduğu gibi normal 
Atıf tı.atını muhafaza edecektir. 

lzmirde bir karı koca kavgası 
İzmir (Hususi> - Kemerde Sevinç aoka -

tında HaUıne adındı bir lı:adın kocaaı Ali 
Taşçı ile tavıa ederek bıçakla bacatından 
1aralaml1 ve tutuln~uttur. 

Annesini tabanca ile tehdid 
eden kadm 

Balıkesir (Hu.sw• ı Balıke -
•lrln Akıncılar mahallesinden Fatma 
adında bir tadın annesi 60 yaşlarındaki Şük
riyeyi ellne geçirdiği bt>, bir tabanca He teh
dit etm.14 ve b1L4ına vurarak da yaralamıştır. 

Annesini tabanca ile tehdid eden auçlu ka
dın yakalanmıştır. 

Bergamada bir köylu balta ile 
DldUrUldU 

İzmir (Hwıu.s!> - Berı;amanm incelikler 
köyünde aruardan bal almakta olan ömer 
otlu Byüb, köy halkından M&tafa 
tarafından balta ile öldürülmüştür. 

Sivasta Paşa fabrikası mesiresi ) 

Sivas (Hususi) - Haftalık iş yJrgur.. 
lujunu gidermek için halkımız Pazarla. 
rını Paşa fabrıkaı.'1. mesiresinde geçirir. 
Şehre bir saat mesafede bulunar. bu gü.. 
r.el mesirenin manzarası kadar şelalesi 

de hoştur. 

Belediye buraya layık olduğu enem • 

miyeti vermiştir. Bu yıl otcbüs servisle. 

rine ba.şlannuş ve fayto'l ücretleri de e!. 

verişli bir tarifaye tabi tutulmuştu:-. Re. 

sim mesiredeki şealleıeri gösteriyor. 

Gemliğin bir köyünde 
zengin bir bakır 
madeni bulundu 

Bursa (Huswıl> - Bursanın Gemlik kazasına 
bağlı Katırlı köyünde, takriben 180 helı:tar 
vüs'attndeki bir araz!dl'. Hlmld ve Nlzamed
dln adında iki mll~~ebbls tarafından gayet 
zengin bakır mad?.1leri keşfedilmıştır. 

Yapılan tahllllerd~ bu bakır madenindeki 
cevherin yüzde on nlsbetlnde oldutu anla -
şılmıştır. Bu hesaba göre, buradakl cevher 
miktarı Ergani madeninin cevherinden lkl 
misli fazladır. 
Hı\mld ve Nlzameddin madenin ~Ietme -

sine ald ruhsatı almak üzere hUki\met nez
dinde teşebbüslere girişmişlerdir. 

Borsada kardeşini öldüren 
bir köylUnUn muhakemesi 

Bursa (Hususi) - Evvelki gün Ağırceıa 

mahkemesinde bir karde~ katilinin muhake
mesi yapılmıştır. Bundan on sene evvel Ha -
san namında birlsln. öldürerek 24 seneye 
mahkum olup tevkif edildikten sonra ahvalil 
sıhhlyeslne binaen tahliye edilen Gürle! -
müsbln köyünden Mehmed kardeşi İbrnhlınl 
öldürmüştür. Buna sebeb olarak miras me -
seleleri ve geçlmslzl,Y. gösterilmektedir. Ka
tllln itadeslne nazarar, hapishaneden çık -
tıktan sonra tedavi için İstanbula gitmek 
Jstemlf, bunun tçlıı de para tedarikine te -
vesaül etmI.ttır. Bu malı:sadia babasından ka
lan bir mandanın satıl'l\acıını kardefl İbra -
hime tekllt eylemiş, İbrahim lı:abul etmemiş
tir. Bu yüzden aralarında kavga çılı:mış, Meh
med tabancasını .;e ,erek lkı defa ateş etmiş 
ve kardeşini bovn,,..,,.ı ... v<ıralıyarak öl -
dürmüştür. HAdl.se yerinde bulunan iki ta -
bancadan hangisi U ! cinayet işlendlti tesblt 
edilmek üzere muh:ıkeme başka güne hıra -
kılmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

- Hasan Beyciğim met -
betmek fibi olmasın anuna ... 

--...... 

' ' 

Yeğenim mükemmel 
adamdır ..• 

.•. Avrupalı gibi dü;iünür, 
Avrupalı gibi har~ket eder ..• 

Hasan Bey - Demek o ka
dar kavgacıdır, ha! 

•Son Posta• nın tefrikası: 26 

4' ~ BİR CASUS KADININ 
.1 ı HA TIRAlAll / 

Yazan: Martha Rldıana Çeviren: Hatice Hatib 

Bir kitabın sırrı 

-- il -

Bu Berlin seyah&tınden sonra teaadllf be
ni hayatımın en ş:ıyanı dikkat olan blr yent 
macerasına sürüicledf. Bu hlkAyeye başlama
dan evvel şurasını tebarüz etttrmelc ve açılc
ça beyan etmek isterim ki Sovyet PQlltlka
sında oynadığım rolil isflemeden oynadım ve 
tamamile tesadüfi olarak bu tşe tarıştım 
Hayatımda politika yapmaktan dalına çe
klndllbn ve uzak kaldıflll" komllnlmı aley
hinde veya lehinde çalışmış olma~ lı:abul 
etmem böyle bir iddia lcarşısında kendimi 
müdafaa etmeli kendime karşı vazife bUl
rbn. 

1939 senesi başlanıncında İ.svtçreye g\dlp 
birkaç hatta geçirmeğe karar vermlştım 
Gayem sadece tebdilhava ve 1.stlrahattl. Bu 
projemden ahba.olanma ve onlann içinde de 
Sacha M. e bahac'!ttlm. 

Bacha M. bir Rus gazetecisi ldt. tzvestıa 
için çalışmakta olduitt:nu blllyordum. Parls
te değil, taşrada bulunuyor. b·!nce meçhul 
olan bazı sebeblerdcm. dolayı aık 11t Parlse 
geliyordu. 

Bacha kırk yaşiımnd9. kadar bir adamdı 
Çıplak başlı idi. Gözlük kullanırdı. Müthiş 

sinirli bir insandı. Ona her tesadüf et.t!ttm 
zaman, kendisine beynelmilel politika hak
kında sualler sorardım, iyi bir gazeteci ol
duğu tçln bu husustaki lstthbaratı pek mü
kemmeldi. Fakat hiçbir zaman doğmatlk 
de~lldl. Bilakis mütemadiyen müte.zad flklr
lPr sövler. Şimdi kendi fikrini müdafaa e
derken, biraz sonra kendi tezi aleyhinde o
lan düşüncelerinin mantıkını izaha kalkışır, 
adeta kendi inandığı şeyleri cerhetmete ça
balardı . Mütemnd!yen şüphe lçln~e yaşıyan 
ve bilhassa kendi kar.aatıe ;inln kofluğun
dan ürküp tıtreyPn bir insana benzerdi. 

Benim Cenevrcye gittiğimi ısıwıu zaman 
Ral'ha kendisinin =1<:? bu şehre gitmek ilzere 
olduğunu söyledi, fakat o İsvtçrede çok lı:ısa 
bir zaman kalaca!<tı. 

Fakat beni orada görmeğl çok temenni 
ediyordu. 

Ertesi dabah beni ul~fonia aradı ve henüz 
hareket etmemı, oMu; umdan dolayı bily{lk 
bir memnuniyet ve sevine h'ssPt~i 

Kendi.si seyahatten vazgeçtltı için, Ce
nevredekl bir meslektaşına bir titab götür
memi benden rlca ettt. 

Bu işi yapmatı kabul ettim. Bana verdlAl 
kltab rusça bir '"!tabdı. gski parşömenden 

gayet güzel cUdlenmlRtl. Fazla ehemmiyet 
vermeden onu masamın ü.!tilne bıraktım 
t~vlçreye hareketimden evvel. orada bir hat
ta kaldı. Bir hafta onunla hiç meşgul <'lma
dım. Bir hatta <..<ınra onu valizime yer:eştlr
mek için yerinden aldığım zaman kalorlfftrln 
pek yanında kalmış oldu~u icln fazla kuru
duğunu ve bundan dolayı ellddekl parşö

menlerin ayrıldı~ını gördüm. Ayrılan yer
den beya7. bir icAlıd ~örüni\yordu. 

Kitabı ilk elim! aldtihm zaman böyle iyi 
kıymetli bir klt.abm benim evimde bozuldu
ğunu görerek car.ım sıkılmıştı. Fakat bu ki
tabın bir mektub sakladı!!ını öğrendiğim 

uman bu can ~ıltıntım bilvüt bir hayrete 
münkallb olmuştu. Sünheslz ki en doltru ha
reket. kitabı ve kA~ıdı Sachaya iade etmek 
olacaktı. 

Fakat yapamadım. 
Maalesef eskiden casu3 olarak çalışmıştım 
Bu kAitıdı oradan çıkardım . Kopyasını alıp 

telı:rar yerine :ıcoydum. Parşömeni milmltin 

(Arkam nr} 

Bir doktorun gUnlDk 
notlarından 

. Mafsallarda 
Çatırdılar 

,.. 

Bazı yatlı lclnlBelerde muhtelif ban
ketler esnasında ma!sallarında bir alJr
lılı: ve ayni zamanda bir de sa vıtar. 

Yani tırılı: tırılı: öter. Az çot aln da olar. 
Bu müzmin mafsal romatlmıuına dell
let ettitl gibi yaşm llerlemeslle haaale 
gelen slklerozla da çok alllı:uı 't'U'dır. 

Bazı genç erlı:elı: ve kadınlarda da bu hal 
görülebilir. O zaman bunu mars:ıı roma
tizma.sının zayıf ve müzmin bir tekllne 
atfetmek lAzımdır. Herhangl.sl olUJ'la ol
sun bu ma!sallardati bıı uygunamlut 
yavaş yavaf blr sulşekle yani dıformU
yonlara müncer olablllr. Mafaal J'81')erl 
ti.şer, diz kapaklarının mafaallan, batı& 
ellerin ve parmakların mafaallannda blle 
gitgide sul.şekll hAsıl olur. Bller etrlllr, 
parmaklar biçimsiz bir vaziyet alır. Bu 
hale meydan ve:mek vaktinden nftl il
den, güçten, raııliyetı hayatlyeden mab
rum olınata mahküm olmalc demektir. 
Bu aebeble mafJ&Pardakl bu gaJfl tabll-
11.ği gldermete çalışmak llmndır. Dahi
len böyle vak'aiard;ı. damla haUDde w 
uzun zaman devam etmek bere l70d al
mak çok iyidir. Bundan maada r1lmbetll 
evlerde oturmamak, güneşten uaml ta
tıtade temin etmek, yazın Jı:um buıJOIU 
yapmak, müınkür.se ka:>lıcalara PllP 
banyo yapmak vesair romatbmıa IJAçlan 
kullanmak lca!> eder. Boynunu ~ 
mlyenlere, bell.ıl dotruıtamı,anlara, 
kambur hali gös~ •r,'llere aık 11t ı-düf 
ederiz, böylelerin mühim blr kımıl taf
all ettiğimiz mafsal romatlzmalarmm 
husule getirdiği sul teşekküllerdir. 

Cevab lstlyen okuyuculal'lllllll peeta 
pala yollamalaruu rica ederim. Alml lak- ı· 
d1rde 19tekleri malıtabelests •lllalılllr. 

Nöbetçi eczaneler 
--··--Bu ıece nöbet-ol ohu enanele ........ 

dar: 
tnanbal cihetindekileT: 
Şehzadebaşın.ia: <Üniversite), Slllln6-

nünde: <Bensaaon>. Aksara1da: tSa· 
rım), Alemdarda· (Sırrı Asun>, BeJUld
da: (Belkis>, Fatihte: lEmllyadl), Babr
köyünde: (İstanbul). Eyllbde: t.,-tlb
suıtan). 

Beyottu cihet1ndekller: 
İstlklfll cadde.imde: <Galataaar&J, oa

rih), Cümhuriye~ caddesinde: (KGrqt
yan>. Flruzata..1:ı. (Ertutnıı>. IJllUM: 
(Asım), Taksimde: <Kemal), B l'w'I 
ta : (Süleyman Reeebl. 

Botazlçl, ıtadıkiıy, Adalarclaldler: 
Kadıköyünde: (Sıhhat, Rlfat>, tt.t1l

darda: <Ahmediye>. Sarıyera: (Alat>, 
Adalarda: (Şiausi Rıza). 
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Rumen radyosu bildiriyfir : R 
Suikasdda ecnebi tesiri yok Lig maçlarının 

fiksturu çekildi (Baştarafı 1 inci sayfada) ı dair, Alman ekalllyetıne h!tab eden bir ta -
&müş, şoför ağır suret~t' yaralanmış ve baş- llmatname bulunmuttv. 
-.ekili on bir kurşun delik deşik etmı.~tır. Bütün bu hadlsele: arasında nazarı dikka-
Kurşunların fiçU yüzüne isabet eylemiştir. 

Oradan gecenler Korkuya kapılarak kaçmış
lardır. 

Polisler yetlştl~I V:!k!~ mahallinde yalnız 
t:ıttllc.rden birini ynkal:ımı~l:ırdır. 

Suikasdden sonra 
Diğerleri otomobm :rle radyo lstasvonuna 

ti celbeden bir nokta da. bu akşam sulkasd 
haberini veren BerU 1 radyosunun, bu sui -
knsdı Leh ve İngiliz aJanlarına atfetmesidir. 

Halbuki, Berlln radyosunun bu ithamını 
muhik gösterecek hlç bir delil ve emare yok
tur. 

BDkreş radyosunun son neşriyah 

ilk olarak Galatasaray ile 
Fenerb:ıhçe karşılaşaca'< 

gelerek kapıcıyı yanıJamışlar ve stüdyoya ('1- Blikreş 21 CRadyoı - Başvekil Kallneskll 
karak başvekilin den.lr muhafızlara mensub bugün saat l.t ıi0 tır .. wıpı.,.;ı, , civarında de
bir grup tarafından öldlirüldüğünü radyo ile .,.,; r muhafız teşkllA~na men.ımb genı-ie" ta -
1ll'ln etmişlerdir. Bu çılgınlar: yakalamak için rafından aknkra ka tledll!T'l ştlr. Katiller ya· 
on dakika u~raşılm4t1r Bundan sor.ra rad- kalanmışlardır. Sulkasd demir muhafızlar 

yonun sözcüsü prot;rama devam edileceğini 1 tarafından hazırlana?' bir pl~n dahlllnde 
blldlrmlstlr. mevkii fiUe konulmuştur Sulka~d intikam 

Gerek hfikümet merkezlnde, gerek mem - hlssHe yapılmıştır. Hı: bir bevnelmllel mahl
leketln her tarafmd ı derh:ı.1 tertibat alın - yeti yoktur. Herhangı harici bir tesir altın -
mıştır. Bükreş telefım!nı yirmi dakika ke - da do yapılmış değU.:iır. 

İstanbul lig maçları için dün fikstür tan -
zlm edllml.ftlr. Llg maçları birinci devren bir 
TeşrinJevvelde ba.şlayı::> 26 :r~rinisanide bi
tecektir. İkinci deae 24 KA.nunuevvelde ba§
Jıyacak, 18 Şubatta bitecektir. 

Lig maçlarının birinci oyunu Oalata!aray
la, Fenerbahçe arasında Kadıköy stadında 
yapılacaktır. 

Fikstür şöyle tanzim olunmuştur: 
Blrincl haf'" 

Galatasaray - Fenerbahçe, Süleyrnanlye -
Kasımpaşa, B~lkta~ - Topkapı, Vefa - Bey
koz, Hllfil - İstanbulspor. 

İkinci hafta 

silmlstır. Hariçle de muh:ıber:ıt lnkitaa ut- YAni kahine 
r:ımıstır. 

Galata.saray - Hllô.1. Beşiktaş - İstanbul
spor, Fenerbahçe - Topkapı. Beykoz - Kuım
pa.şa. Süleymaniye - Vefa tııdbirler 

Romanvn el"'nlv<>t tPc:ldlfıtı HP grnel kur
mav memleketin 8.'!3yl~lnl muhafaza etmek 
ve demir muh:ıfız oe.ılı:1ınmı VP. en ziyade pa
tırdır.ı ekolllvP'lerl h.'lrekrtslz bırakmak için 
Jc:ıb eden te<i'11rlerl alınıslarrlır 

Nazırlar derhal krı.!m rJynsc.tl altında top 
lanmıslardır. 

Sulkıısd esnasında clvnrna muhtelit iki 
ınoktada bomb:ılnr atılmıştır. Halkı korkut
mağı ve şehirde heytcar. uyandırmalh ı~tıh
da t eden bu bombala· gayelerlnde mt'Vaftnk 
ol:ımamıstır. 

Bükre'!te tam olr sükünet hüküm sür -
rnpl'lot'ltr. 

K--tilfer 
Bülı:reş 21 (A.A.) - Kallneskova yapılan 

sulko~ln reisi ile cl.1ayet ortnklnrından nl
tı..c;ı vnkalanmıştır. 

Sulka.sd reisi geç"nlı>r<'"' Knrnat Ulrrnnya
sındnn J?C'len nvukı- n lm!treskodur Dl~er -
lert genç tıb r ... ırr.ı• .. 1 ... 1 .. ı.o .. ı o1nr. ferdi hn
- '·ot et tiklerini sı:>y:emlşlerdlr. Bunlar de -
mir muhafız teşkil " ı sefı KQdrPanunun tev
kifhaneden kaçarke ı öldürüldüğü mada 
mevcud oldu~u bllil i lrn «ö!iim sövalyelerlo 
kıt'asma mensub ol hıklı:ırı söylenmekt.edlr. 

Katmerden iklsl t:ı.ldb edllcrPk girdikleri 
blnarlR kendilerin! öldürmiiıı:'C'rdtr. 

(Ro ter) in ve .. dipi taı~·ıAt 

I.ondra 21 CHusu~ı· - Romanva basvekl
llne karşı yapılım .fı.J ik~ <:d nc•ıce.<:inc?c. bütfin 
memlekette ve bllhas..ı.ı Bükreşte çok sıkı em 
n lv .. t t-edb!rleri alınmıştır. 

Bütün resmt dair•'. banko posta - telgraf 
tezıklll'ltının muhafııun ciheti askeriyeye 
tevdi edilmiştir. 
BükT~e gelen ve Ş"'hlrdPn çıkanlar blllU.s

tlsna sıkı bir araştır:1 .aya tnbl tutulmakta -
dırlar. Nakliye vasıt.-ll:ı.rında da tahnn1yat 
yapılmaktadır. 

Lehlstnndakl Alma ~ askert harekatının in 
klşafını yakından t~kib eden Kall=ıesko hü
kitmetı, Alman kıt'alarının Romanıa hudu
duna yaklaştıklarını görünce her 1htlnıa11 
göz önünde tutara&, Romanyadoki Alman 
ekalllyetlnln şeflerin! göz hapsine aldırmış 
ve bunların her hangi bir harekete tevessül 
etmelerine mô.nl olmuştu. 

Filhakika, bir hud ı1 kasab~ı olan Cer -
novlç'dekl cAlman Yurdu• nda. Alınan kıt'a
ları Rom!.lnya hududtınn geldikleri esnada 
ne gibi bir hattı nareke-; takbll edileceğine 

Binbirdirek 
(Bastarafı 5 inci sayfada) 

- Hırsız be! Hırsız bel 
- Hırsız varı 
- Hırsız var! 
- Bre tutun ... 
- Bre çıkalım tutalım ... 
- Bre vurun!. 
- Hırsız var ... 
Poyraz !le Yandım All tabanları bir kere 

daha kaldırmışlardı. 
ve bu sefer soluğu, Şehzade camisinin tam 

arkasına duşen keııarında sokakta soluğu 
almışlardı. Fakat Poyrazın kafası artık Sul
tan Murada saplanmıştı: 

- Kimden öğrendin sen o sarışın delikan
lının Sultan Murad olduğunu? .. 

- Topukludan ! 
- Ulan bu zlndar.cı bir gün başına bir ço-

rap örecek senin! 
- Topuklu iyi acfomdır. Tuz ekmeğini ye

dlm onun ben-
- Pek fılii.. . Ne öedl Topuklu sana?! 
_ 11Benll Yusuf isminde bir yiğit geçen 

gün tebdil gezen nDnkfı.rn Arnb Abdullahın 
kahvesinde hançer çekmiş .. Sultan Muradı 
kolundan yaralamış dedi. Bugün tıktılar i -
çeri dedi. Pazara da k:ı.ydın1 göreçekler!:ı. de
di.. 

Poyraz: 
- Bu sabah! 
Dedi. Yandım Alt ae. 
- Öyle yu .. bu sabah'. 
Diye lçlnl çekti. Ve hafifçe Ufıve etti: 
_ Güllü Fatma uğrunR yalnız Benli Yusuf 

değil, Yandım Ali de feı!a olsun!. 
- Gene flşıklığın kabardı ... 
- Olur öyle bazı ba::ı ... 
_ Güllü Fatma d~n1lcn o çingene karısı, 

~nli Yu.suf gibi daha ne ylğltlerin kafasını 
)'er .. . Merak etıne, sanıı da aıra gelir dell -
kanh. •• 

Bükreş 21 (A.A.l - Yeni Rumen kabinesi 
ilk Miron Kristea u•ılncslnde hrırblye na -
zın olan General Argeneskonun riyasetinde 
teşekkiil etmLştlr. 

Harictfe akisler 
Parls 21 CA.A.l - ftomanya başvekiline 

yapılan sulka.sd ParlJt·~ derin bir lll'fret u -
ya ndırmıştır. 

Fronsada taııslllnl yapan ve doktorluk Un
vanını alan Kallne.sı<) F:-ansada ço'i sevilen 
bir şahsiyet idi. 

Kallne ko"'' '"" ,....,. hıısvekıl Dukayı öl -
4 °' ""nlerln öldürmdı olınası dikkati celbet -
mektedlr. Elde edllen mnlf\mnt henliz bugiin
kü sulkasdJn birkaç miltt?:ıssıbın iş' mi, yok
sa Kallneskonun şalı..~ında re;ıme miitevee
clh derin bir manası olan bir sulknsd nıl ol
duğunu anlama~a ırüsnld de{tlldlr. 

KaHnesko k"mdir ? 
Sulkasdc kurban giden başvekil Kallnesko 

4G ya.şında bulunuyordu . Muhtelif idare lş -
ıerlnde ve valilikler:!~ bulunmuş, 1928 ~ene
sinde ilk defa meb'us lntlhab edilmiştir. Mü
teakiben Ooga kaolneslne nRzır olarak gir
miş, patrik Mlron kab\neslnde de basvekll 
muavini ve dnhlllye nnzırlı{tını ifa etmiştir. 
Kallnesko 7 Mart 193!i da başvekO.lete geti -
rllmiı1, bu vazifeyi sul'<asd anma 'karlar mu
va.!:fakiyeUe ifa etmiştir. 

Kariler Kurşuna dizildiler 

Üçünciı hafta 

Galatasaray - ı>.anbulspor, Hll~ - Top
tapı, Fenerbahçe - Beşiktaş, Vera- Ka.sım
paşa, Süleymaniye - Beykoz. 

* 
İkinci küme liğ maçları için de ftks -

tür çekilmiş ve bu liğe dahil olan klübler 
A ve B olarak ikiye ayrılmıştır. 

A - Anadoluhisar, Anadolu, KaTa -
gümrük, Galatagcnçler, Galataspor, Da
vuk:lpnşa, Altınordu, BeyoğluSj>ar, Fe -
ncryılmaz. 

B - Güneş, Deuıirspor, Şişli, Alem -
dar, Eyilb, Beylerbeyi, Ortaköy, Tak -
sim Yeniyıldız, Halk. 

İkinci lig maçları da birinci lig maç· 
larile başlıyaca-k ve öyle bitecektir. 

A•ıere .. imiz Atinaya gitmiyorlar 
Ankaradan gelen yeni bi.r emir üze -

rine atletlerimiz Atinada yapılacak Bal
kan oyu-nlnnna gitmiyeceklerdir. Atlet. 
lcr 15 gündenberi bulunmakta oldukla
rı kampı terketmişlerdir • 
··························································•··· 

Lehistanda cereyan eden 
büyük imha meydan muharebesi 

(Baştarafı 5 inic sayfada) 

sunun tam bir mağlubiyet ve esaretile 
Bükreş 21 (A.A.) - Başvekil Kali - neticelenen Bzura imha meydan muha

nesko'nun katilleri suikasdin yapıldığı rcbcsinin tafsilatına malik olmarnaklığı
yC"rde bu akşam saat 22 d<.> kurşuna di - mıza rağmen şimdiden diyebiliriz ki Al
zilmişlerdir. Bunlar 9 kişidir. Öğleden manlara bu büyük zaferi kazandıran se
sonrv ölen 2 k"şi de ilave edilirse 11 kişi bebler de ikidir ve garibdir ki Tannen
bugün yaptıkları cinayetin cezasını bul- berg zaferininkilerlnin aynidir: Alman -
muş oluyor. ların nefislerine sonsuz itimadı ve Leh 

Dersi ibret olsun diye cesedleri 24 sa- büyük sevk ve idaresinin büyük hatası-
at vcrde bıırakılacaktır. dır. 

Resmi tebliğ Henüz teferruatı bilmiyoruz amma 
gene göreceğiz ki Tannenbergde ikinci 

Bükreş 21 (A.A.) - Bu akşam, neş _ Rm; ordusunu mağl"fib eden Hinden -
rolunan resmi bir tebliğde katillerin es- burg'un küçük ordusu nasıl ki sayıca 
ki Demirmuhafız teşkilatına mensub ol- bu Rııs ordusundan aşağı idiyse herhal
dukları ve bu teşkilatın ötedenberi ga - de Pzura zaferini 'kazanan oradaki Al -
vesinin Ktılinesko'yu öldürmek olduğu man tümenlerinin sayısı Leh tümenleri. 
bildirilme-ktedir. Bu, münhasıran dahi _ nin sayısından fazla olmıyacaktır. 
Jj bir siyaset meselesi olup hariçle hiç - H. E. Erkilet 
bir a lôkası yoktur. -····-... - ... ······-····· .. ·-····-········ .. ········-· 

Katillerin de ifadesile sabit olduğu İstanbul Altıncı Noterliğinden : 
üzere bir intikam m<>vzuubahstir. Ve Türkiye İ§ Banka~'l tarafından İstanbul 
b2<;ka hiç bir tefsir götürmez. 

Batakhanesi 
1 Bulutsuz gök yüzünde on dördündeki ay 

l blr şlmşırak taşı gıbi parJıyordu. 
. Üstüne bir kat gllmtiş yaldız vurulmıış ko
yu menekşe rengl.ndekt gcğün altında, mer -
mer minareleri ve kurşun kaplı kubb~ ve 
kubbecikleri ve altın alemlert, etrafındaki çı
nar ve selvllerle, ş_,tnade camisi, bir kat da
ha heybetll olmuştu 
Beyazıddan Dlreklerarasına, Sehzade ca -

misine. caminin karo}ısnd3 o-Yeni odaları. di
ye anılan yeniçeri kı,ıa.c:ın:ı doğru uzanan, 
oradan Fatihe doğrulsn cadde bomboştu. İki 
serseri biraz durdular Tam caddeyi aşacak -
ları sırada idi ki, caddenin iri taşları üze -
rinde bir kundura nalçasının sesleri gelmcğe 
başladı. 

Poyraz lle Yandım Ali birbirlerinin gözleri 
içme baktılar: Poyrnt: 

- Haklayabllir n.lyb::? 
Dedi. Delikanlı o'lluı; silkti: 
- Vık bUe diyerrıez .. 
ller ikisi de, camının Fatih tarafına küı}e

leme düşen avlu kapısının gölgesi içine giz -
lendiler. Nalça se.;Jeri gittikçe yaklaşıyordu. 
Koca İstanbul sanki 1ç! boş bir vaılldl. Bu a
damın nalçalı kunc.uraları da bu varllln iis
tüne inen müthiş b!rer bnlyözdü. Yandım A
llnln genç vücudü, avının iistüne fırlamak ü
zere olan bir parsa benz\yordu. Fakat her an 
yakla an ayıı k se.<;\;ıe biraz kulak verince, 
gırU:ığına birisi b~mı~ da bo~uyormuş gibi: 

- Kara Al!! 
Dlye homurdandı Yaklaşmakta olan ada -

mın kim olduğunu kendlslle beraber farke -
den Poyrazın a~zır:dım da, bu iki kelime, 
Yandım Alinin sesinin aksi imiş gibi dökül -
dü ... 

- Kara Ali! .. 
İki baldın çıplak sanki donrr.uşlar, taş ol-

mutlardı 
(Aıbsl var) 

maJlye muhakemat memurlarından Nişan -
taşında Meşrutiyet mahallcslnde Madalyon 
sokağında 16 numarada (Süleyman Ken -
diroğlu) na tcbll~ lstenUen 15 on beş Türk 
lirasını natık bir senedin adem! tedivesln -
den dolayı sözü gaçen paranın terettüb ede
cek zarar ve ziyan ve güzeşte ve vaki masraf
lar ~ tazminat ne beraber istenileceğine 

mütedair bulunan ~ nüshadan ibaret. protes
tolardan bir nüshası mubah.oma gönderil -
mlş 1se de mezkt1r adreste bulunm:ıdığı ve 
yeni ikametgahı y:ıpı.a·ı tnhk:kata rafmen 
öğrenilemediği tebl!ğ memurumuzun tahkl -
katından anla.şılmlf olm:ı.sml\ ve bankanın 
talebine binaen 9/8/939 tarih \'e 10829/811 

numaralı protestonun tebliği makamına kaim 
olmak üzere işbu llAn tanzim ve berayi ne§r 
Son Posta gazete.sin'! gönderlllr. 

Ankara &!iye l\hhkrnıe-;ı 1 üncü hukuk 
hakimliğinden: 

l\Iüddeaaleyh: 1 - Ankara Atpazan Pllav
oğlu hanında Kayserinin Bilnyan kazasına 
bağlı Bürünğüz kö /Ünden Osman oğlu OS
man. 

2 - Bünyan xazasının Bfırfinitüz köyfin
den Osman Osman şeriki Ahmede. Dosya: 
939:426. 

Ankara Yeni.şehirde Demlrtepede mukim 
Fahri Dural veklll umumisi avukat Nail 
Gençal tarafından aleyhinize açılan 4S4 lira 
36 kuruş inşaat levazım bedelinden alacak 
davasının arzuhal ve davetiyesi tebliğ için 
gönderllmlşse de ikametgAhınız meçhul ol
duğundan bahisle bllatebliğ iade edilmiş ve 
bu defa UAnen te;.,ııgat icrasına karar veri
lerek duruşma 6/10193!) tarihine m&adlt 
Cuma günü saat 10 a talik olunmuştur. O 
gün ve saatte mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekili kanuni göndermeniz JUzumu aksi tak
dirde hakkınızda gıyab kararı verlleceğ1 teb-
111 makamına kaim olmak üzere llAn olunur. 

Sayfa ·ı 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 
Bay Mehmed .Nurintn 13694 besab .No. slle Sandıfımızdan al1ı~ı 1900 llraya karfı bi

rinci derecede 1po\.ek edip vades!nde borcunu vermediğinden hakkında yapılan t~klb 
üzerine 3202 No. iu kanunun 48 cı maddes1nln matufu 40 cı maddcslne göre sat.ılmuı 
Jcab eden :ee,ıttaşa tAhl estl Te~ltiye yeni Meşrutiyet maha1lcslnln eski Kltğıdhane 

yeni Büyükdere na!cn Halbklrgazl cadde.si e.akl 4 yeni 200 kapı No. ıu kirglr b~r apar-
tımanın altı h1&sade bir h~i bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuttar. 
Satı§ tapu .sıcıı • kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 1stiyen 400 lira pey 
akçesi verecektir. MU:\ bankalarımızdan birinin teminat mektubu d:ı. kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye re.slmlerl, vakıf lcaresl, tam bedeli 'Ve tellAllye rllsu
mu borçluya alddir. Arttırma şartnamesi 25/9/ 39 tarihinden i~!baren tetkik etmek ıa
teyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurula.::aktır. Tapu sicil kaydı Te 
aair lüzumlu lzahn: ta şartnamede ve taklb dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olan
lar, bunları ıettı:r: ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrerun.lş 

ad ve ltlbar olunur. Birinci nrttırma 6111/39 tarihine müsadit Pazartesi günü CağaloA
lunda UJn Sandığwıızda saat ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalesi yapı-
labllmesl için tekli( edilecek bedelin tercihan alınması lcab eden gayrimenkul mUkel
letlyetı Ue Sandık alarağım tamamen geçmiş olması şarttır. Alaıl takdirde son arttım
nın taahhüdü bak! kalmak şartne 21/11/39 Salı günü ayni mahalde ve ayni saatıa 
son arttırması yaµılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çek nrttıranın üstünde bı-
rakılacaktır. Hakları tapu slclllerlle sabit olmıyan alfıkadariar ve irtifak hakkı sahib
lerinln bu haklarır.ı ve hususile faiz ve masarlfe dair lddlalar:m llnn tarihinden ltlba
ren 20 gün içinde evrakı müsbltelerlle beraber dairemize olldiımelerl lazımdır. Bu su
retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu slclllerlle sn.bit olmıyanlar satl§ be
delinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla maliımat almak isteyenlerin 938/281 
dosya numaraslle Sandıl}ımız Hukuk İşleri Servisine müracaa+, et:nelerl lüzumu llb 
olunur. 

* DIKKA-... 

Emniyet Sandı~ı: Sandıktan alınan gayrimenkulil ipotek göstermek isteyenlere, mu
hammlnlerlmlı!n koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkını tecavüz etmemek üzere ihale 
bedelinin yarısına kad:ı.-: borç vermek surelile kolaylık göstermPktedlr. (7595) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
İlk Muha..._nunen 

Teminat bedel 

375,19 

199,81 
74,22 

92 
159,05 
214,34 

5002,50 Şehir dahilinde muhtelif yerlerde mevcud parke taşlan ile 
yaptırılacak yollar. 

2664,06 c c c c c c ' 

989,56 Karaağaç müessessatı dahilinde Paçahanede yaptınlacalQ 
tezgahlar. 

1226,64 
2120,60 
2857,75 

Suadiyede Manastır sokağı şose inşası. 
Şişlide Atatürk İnk'lfıb müzes:nin tamiri. 
Kasımpaşa ve Balat halk hamamlarında yaptırılacak te
sisat. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarla:ı yukarıda yazılı işler ayrı ayrı ~ık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 25/9/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En ti -
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalen' "'de 
görülebilir. Talihlerin ihaleden sekiz gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne m uq .. 
caatla alacakları ehliyet vesikalan ve ilk teminat makbuz veya mektub' ··ıe 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (716 ) 

~ 

Üsküdar beledlyP. tahsil şubesinin ikmali i~aat.ı açık eksllt;,ıeye konulmuştur. İ' le 
6/101939 Perşembe gtinü .saat 14 de Dalml Encümende yapılacaktır. Muhammen t- "el 
(3027) llrn 31 kuru~ ve ilk teminat C22i) lira (5) kuruştur. Şart:ıame Zabıt ve Muan• .. 11\t 

Müdürlüğü kalemınd'? görlileblllr. Talihlerin Fen Müdürlilğü vesikası ve Dk teır nat 
makbuz veya mektubları ile !hale gllnü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma-
ları. (7455) 

• 
Taksim kışlasının yola kalbedllecek aksamının yıktırılması ve enkaz satısı kapalı 

zarf arttırmasına k:ır.ulmuştur. İhale 2110/ 939 Pazartesi günü s:ı.at beşte Daimi Encü
mende yapılacaktır. Muhammen bedel !ıOOO lira ve llk temlmt1 375 liradır. Şartn:ıme 

Zabıt ve MuamelA~ Müdürlüğü kaleminde görüleblllr. Tnllblerin ilk teminat makbuz ve
ya mektubları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale 
günü saat 4 de itadaı: D'llın1 Encümene vermeleri. (7415) 

fstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul adliye daire ve mahkemeleri lçln 1207501> kllo odun 1lc c90ı> ton yerli kok kö

mürü açık eksiltmeye konmuş olup muayyen günde tallb zuhur etmemesinden ihale blz
zarur on gün müddetle uzatılmıştır. 
Alınacak odun ve kömürün muhammen bedeli 1831 lira 60 kuru.) olup muvakkat te-

minatı u13711 lira 87 kuruştur. İstekliler şartnameyi tatil günlerınden manda hergün 
Adliye Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 25/ 9/ 939 Paz.:ı.rteo;\ güntl saat 11 de İs-
tanbul Adliye Levazı.n dairesinde yapılacağı 1lan olunur. ~75C6» 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hali hazır sebeblle Avrupada tahsUlerlne devam edemlyen talebenin tahsil vazlyetıe

rlnl tesblt etmek üzere Üniversite rektörliığunde bir büro teşkil cdllınlştir. İstanbulda 
bulunanların bizzat ve taşrada bulunanların yazı ile ve vesikaiarlle müracaat etmeleri. 
Yüksek mühendis mektebile nafl:ı tekr.lk okuluna girmek lstiyenle:c doğrudan doğruya: 
bu mekteb direktörlüğüne muracaat edeblllrler. 1733311 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ':lcr.gün 

hasta kabul eder. Telefon 21o.H-23398 

Zayi - Tatbik mührümü kaybettim. Bu 
mühürle tanzim edll:nlş hiçbir borç senedim 
yoktur. Yeni bir mü:1üı tedarik edeceğimden 
eskisinin hükmü olmr.dı~mı Han ederim. 

Nesime Musa Kazım 



Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çikolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörekte
Fındr: ·, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 
Ayakta Fındık ••••••••• bir hayattır. Kışın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

FiNO TIŞ KOOPERATiFLERi BiRLiGi 

'
~HANS WALTER FEUSTEL • 

Firmuınıa l.tanbal, Galata Rıhbmı 45 No. dairi · 

@ N 2ın~ Pnn~.2 ~! d~• ';_ y !.~!!~~ ~ f!!ı~ f!!!~ A 
Mektup adresi: f. K. 1436 Tel: 41178 e. ve en dotnı maldmat verilmektedir. 

Bramen'de Norddeutscher LLOYD umumi acentahGı 
Bundan b.tka : Tlrki1e Cllmlauriyeti Devlet hava yollan, Ankara - H••bars - Amerika 
hatb, Hambarr - Alman Afrika hatlan, Hambarı 0 MER,, orta Avrupa aeyahat acentabğı, 

Berfin Alman Laftban .. A. Ş., Berfin • Irak devlet demir yollan, Baidat • dk Tana 
baharlı Gemiler lfletme Şirketi, Vi1aua acentahklan. 

Cumartesinden maada hergtln 8 den 18 e ve Cumarteıt gOnlerl 17 ye kadar açıkbr. 

Saraçhanebapnda • Horhor caddMinde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatıh 

Yatısız 
Ana ilk, Orta T8 Ll8e mnıtıanna talebe kaydına bapanmıfbr. Ecnebi Jiunı ut 11n10ardan JUbaren bqlar. 

Kıllann yabh kılmı tamRmlle ayn bir binadadır. Yatım talebeyi nakletmek l9fn mektebin hll8Ult otobQs 
18fYfll vardır. Tedrtuta 25 EJlGlde ba ... nacaktır. Tel•benin mektebe 19lmelerL Ttt!efoa: 20680. 

YATILI YATISIZ 
Şişli Terakki Usesi 

Nipatapncla IWil Rifat P ... ve Ba ... bepacilik koa•klan 
Talebe kardı için heroln •••t 9 • 18 • kader mlncaat ....... 
blUr. (Telefon ı •H17). Tedrlutll ae E,eoı •• PazartHI otlnl 

... t a de batlanaçaktlr. 

._~KIZ ERKEK 

Beyollunda 8 AK e: ft matoalannda 
Baıka hlobir mnweea, ıı.ıt huırda 
kıl ve erkek mekteb talabealne 
genç bay ve bayanlara mahlUI he; 
boyda ve her ıeYke uygun kosttım 
ler, empermeabWze pardesGler, pal· 
tolar ve ıpor elbiseleri gibi zengin 
ve flk ıtyUecet etY• koletlfyonunu 
takdim edemez. Şartlar ve ftıtlar 

er yerden mbaald Ye ucmdar • 
Daima BAKER etitetlnl tercih ediniz. 

-------------------- ------ ............................. ·-·---------····--
inhisarlar idaresinden ispirto satın 

alanların nazarı dikkatine ı 
inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

1 - Baa d.,.urlC. llolonp Te apa inallledM: 

8atılan llplrtolar 28/BJltu/139 tarlhlnden Wbaren Salı n OUma ıtlnlerl nrtıe
etttncan ıat~kllletlD lhtlyaçlarml ıo tin enıeı tnbllailar Merkel dtp01Una bil· 
dlrmelert. 
ıtbUJao t.eıefonla da ta1c)ettlrllebWr. lfo. tl'1tt> 

1 - Sesah•M'trba: 

Her ar almakta oldutıan llplrtoıar da 1/101919 dan ıtlbven ber aJUl ut ıaaııa
ama -.eldi eden Salı, Çaqamba " Perfembl lb1erl &tftl edllecettlr. 

a - .....,,_ .,. eM ..,...._ aJJCdannaı 

On bet tllOJ& tadar olan lhtı7açlar her ısln Ye bundan faaluı it ısln ene! bll· 
dlrllmet ıarWe Balı ve CUma cOnlerl atılacaktır. 
stparlf mahalU: fnhlaarıar Merkes Deposu. Telefon 43799. c'JWb 

P. T. T. Umum MtldD.r.ltlğflndenı 
u İdare lhtıyacı tein on dokuz kalemde kuqunlu tablo apalı zarfla eUlltmeye oı· 

tanlmlfUr. 
2> Muhammen bedal (90.000), muvakkat teminat (5'1SO) lira olup etslltmeal, 'l/hıncl-

te§rln/ 939 Salı günü saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum Mlldürıtlt blnaaınclatı aa-
tınalma omlayonu~1da yapılacaktır. · 

3) İ.atetlller, muvakkat t.emlnat makbuz ven banka teminat mektublle kanuni veaaltl 
ye tetllfl muhtevi tapalı zarflannı o cin aaat (15) te tadar mezttır komisyona vere
eeklerd,lr. 

f) fJartDameltıl, Antarada P. T. T. I..evazım, t.n.nbaNa P. T. T. l.nallm ~la· 
bul JılldlrUWwlndeı:ı (MI) kurat nmtablllllle ~ '7•> 

ilan Tarifemiz 
Tek ltitun aantlmi .......................... 

Birinci ultil• 400 hnıı 
llıinci Nlıile JSO ,, 
Orincii -""• ıoo » 
Dirtlincli •"'"'• 100 • 
l r Miti/eler IO » 
Son Mlıile 40 » 

1111anen bir •lddeS Drtınc1a tu
ıaoa m~ Sllll 1aphracatıar 
•ınea tenat1Ut1~ lltlfpde 
edecetlerdlr 'tiiD, 1U11D Y1 Of711t 
AJfa .lllnlat - Qrl bir tarife derplf 
eclilm1ftlt. 

Son Polta'nıu Ucut Ulnlarına ald 
itler için .. adrllit •lracaa' edil· 
melldlr. 

--..... ··--·············••11•• -· ···-········ 1 .... 
Son Posta Mathauı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Enwı 

pHlft,al 8 • .Ragtp EMEÇ 
1 A. Dt"ela VŞAKUGJı. 

DDnya Muharrirlerinden Tercll
meler Serisi No. 37 

O. HENRY 

Türkçeye çeviren; 
Haaan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZi KIT APEvl 

Tasfiye baJJnde bulunan 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 

Hali tasfiyede bulunan İstanbul ve Trakya şeker fabrikalan T. A, Ş. his. 
sedarları heyeti umumiyesiniıı, 9 Birinciteşrin 1939 tarihine tesadüf ~ 
Pazartesi günü akdi içtima etmek üı.ere daveti kararlaştırılmlş olduian • 
dan, şirket ~larmın mezkar günde saat 11 de şirketin İstanbalda 
Bahçekapıda Ta.şhandaki merkezini şereflendirmeleri ve hisse seuedleriDl 
veya ıbunlara mutasarnf olduklarını müsbet vesaiki içtimaa tekaddüm eden 

günden bir hafta evvel Türldye İt veyaZiraat Bankalarına veya Tiiıti,.e te
ker fabrikalan A. ş. merkezinde veya İstanbulda BalıçekapıPa TqJwnda 
bulunan ~rket tasfiye memurlarma tevdi ile dühuliye varakası a)malan ri· 
ca olunur. 

BUZ N AME 
1 - Tasfiye memurlarının tasfiye muamelatı hakl«ndaki raporlarmın 

okunması, 

2 - İstifa eden tasfiye memurunun yerine bir diğerinin intihabı 

Türkiye 

ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI 
Anonim Soıgeteılnden : 

Pqabahçe life Ye cam J'abrltam11 bll6mum life 'fi süceactye flaUannda blr
hangt blr zam yapınıf buluıımacblmdan plyuada bu maaıuııerimlse ald flatıarm 
tereffü ettll&ne dair verilecek haberlerin Fabrikamızın Galata Ptrpmbepuan !f 
hanındaki İa'; ' nbul BtiMsunda ebem111l7etıe nazarı ltlbal"I\ alınacalı Uln ohmu. 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Fabrltalarımıza tornacı alınacatıır. İ.ateklllerden f:atanbulda bulunanJann ze,un. 
burnu fabrika.sına, İzmlrde bulunanıaruı Halkapınar fabrtkuına ve Antaradatuerta de 
Umum M1ld1lrlüle m1lracaatlan. c8339ıt 

Açık Eksiltme IIAnı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

1i038 Ura H tuı114 be41! telifll U111Dk6prf1 htlt8met konalı eletvlt tellllll J1m1 
gOn müddetle açık eblltmere konulmQftur. 

Bu ite ald tetlf ve tartname berltln Kdlrne Nafia Mtıd1lrlilltınde aortlllp m1111lll
llr. t.ateklller1D mDllMl4ak e~e lld1rne Valll1111ne milracaatla ftllb .-.. 
ıan n m .-ııemne ala 'l1caret Odunda taJldlı oldutuna dair HIMUan w ,.... 
J9Cll buçut D1abetlnde 37'1 Ura 18 tarutıut temına\ atoeıerne ihale ısanı olu ~ 
Çarpmba ıtıntı .saa~ on bette Rafla lltıdtlrlQtndetı tQDÜIJOna milracutlan. 

Guete llln bedelleri mukavele ...alr :murt.Dar mtıteahblde alddlr. ,,.., 

Kapalı zarf. usulile eksiltme ilinı 

Edirne Naha Mftdtlrltlğllndeu : 
ııaot Ura a lrurat bedel1 a.tm unntdprfl BUtbıe\ ~ ikmal ....... .,.,... 

CjarlUDba ıtınil aaat on bette Dıale edllJBek bere Jlrm1 atın müddetle 'fi ._ ..ı 
uaullle ekalltmeye çıtarUDılf\ır. 

f:atetlller lnpa~ ald rellm, lrellf tilı4larlle tartname Te mukaTelename lrAllUUIDI 
Bdlrne Nafıa Mildürlilttınden 100 nrut mukabWnde alabillrieı. Muvattat ..._, 
akçesi 825.33 turuıtur Btalltme1e prmet için tallblerlD Edirne VaHHllnt mlneu& 
ederek veaıta almaları llzundır. 

Aynca 939 aene&i•'e a!d 'ncaret Odum.ela tayıdlı oldutuna dair nalta lbru ldlelt· 
lerdlr. Teklif mett.ublan 1hale aatlnden bir aaat enellne ta.dar Bcllrnt Rafla llldlr
ıtıttınde Etslltme Komllıyonu Battanlılm& tevdi etmeleri prttır. Postada pellemt 
mettublardan Komlayon mu'ullJtt kabul etmez. Gazete llln bedelleri mukavele w.lr 
maarafiar mOtealıhlde alddlr. c.'ISa• ' 

Devlet Denlzyolları işletme Umum 
MUdOrlUGU lllnları 

KARADENiZ HATTI KIŞ T ARiFESi 
t..tanbuldan H BylQl Puar itini\ taı\:•cat poatadan itibaren Karadenls bMDdl 

tarlfulnln tatbltlne ball&ııacatılr. 
Postalar lstanbuldan ea\:lat s1bl Balı ve Peqembe gtlnlerl saat 12 de " Pamr lh-

Jerl aut 11 da taııcaca\:lar Ye d6Dl"8 balı ilkeleler tevattufLmnın it ba•'N _.,. 
temdidl baleblle yaz tarUealne nuaran inanbula ~ ısln ao.ııra plecetlerdlr. C'IUI> 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüfünclen: 
Bqeratı öld1lrnıetc mabaul mıt w aalre nevinden yerli n pbancı tertlbl 'lllflm1 

bir taP!l maddeler muhtelif lalmlerle imal nya celbedlleret atıp cıtanlmaladlr. 
Bilttmıtçe bunların kontroltıne Ulnm ıörtlldtıltlnden umumi bıfzıaaıbha taımmmaa 
183 tıncG maddeairJn 5 lDcl tı\:ruına tevfikan bu tabll meftddın Veklletbilll mtrata
beslne tl.bl tutulına:u 5 A§111t01 1939 tarih 2/11702 numaralı Vekiller Heyeti aran lk• 
tıza,nndan bulundu~ clhet:e bu maddelerin tetklldne lüzum bAa.ıl olmQltur. O.
memlekette 1erll oıaraıt imal edilen ve ıereae 1ab&Dcı memleketlerden mOataJmr ba-
BDde celbolunan haşera~ öldtlrmele mahlua bu tabll maddeler luıll ve mÜDrıllllllldlll 
blm dilekçe ve be.jl'r nümune ıöndel'mek ıuretlle bıllundukla.rı yerlerdeki. IJhbU 111 
iftlmd' mu.._.. 'Jlrildtrlttdeft ftlltuHe ~ mirae.a.t etmeleri llAD ..._. 
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