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Feıalr.et lturbanla:rı ipe edil~ gibi 
~en fazla değil, bugün çı.karılan ilç 
cesedle 44 e balil olmu,tur. Amele ekip
leri enkazı kaldırmaklt meşguldilr. 
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Yardımlar 
Hilkllmetin. K:rzılayın yardımlan de

vam etmektedir. FelAketııedelerderı 1 
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Hergün 

ita/ya ve harb 

.... Yu;an: Muhittin Blrj?t'n _J 
B ilhassa son sulh senes! içinde, İtal -

yanın yükse:tt..?n atıp tuttuğu~u gör
dükçe, bu sütunlarda dalma bu yüksek sesli 
ve büyük keUmeli politikanın ciddi olmadı
fıru söylemiştim. :İ§ler sıkışıp ta harb bir 
emri vaki olduğu zaman ise İtalya, birden
bire değişti. Bu gibi ahvalde her zaman taklb 
eylediği sakin göz;~ ;:eme siyasetine avdet 
ettt. 

İtalyanın Türkiye için, bizi ciddi surette 
rahatsız edebilecek bir kuvvet olduğu hak -
lnndaki tahminler? ben hiç bir vakit işti -
rak etmedim. Bun.lan dolayı, bizde İtalya a
leyhinde yapılan neo1rfyatı da lüzumsuz sa -
yanlardan oldum. Çünkü, İtalyanın Türki -
yeye karşı düşmanlık edebil.mest için, bun -
dan çok evvel bir hayli diişmanlarla u~raş
ma.s1 ve bunlan yenmesi lazım gelirdi. Hint 
hacette kendi memlP.ketlni müdafaaya kA.11 ~ 
gelebileceği blle 4iiphell olan kuvvetlerinin 
çok büyük bir kısmı ile ucu Türkiyeye ka -
dar gelebilecek bir sergüzeşte çıkması için 
İtalyanın deli olma:;ı bile kf:ı.fl değildi. Bu
nun için, ben İtalyan matbuat•nın palavrası
na karşı sakin ve lakayd kalmayı daima ter
cih ettim. Beni sakin ve vaziyetten emin ol
mıya .sevkeden hesablar, Avrupadakl kuvvet 
milvay,enelerlne istlnad ediyordu; aynl kuv -
vet mfivazenereri İtıılyayı. ,bugüııkü harbde 
.sakin olmıya ve .su!~ıü muhafaza etmiye 
.sevkeyledl. İtalya için muka1der olan poli
tika da zaten bundan ibaretti. 

Fakat, şlmdl be.hstn bu tarafını bırakalım, 
bu, geçmişe aid meselfilerdl.r. 

* Son günlerde, gaz~tele,.de İtalya, halen AT
rupanm en sakin, ~uihsever, en makul söz -
lert söyUyen bir m~mlekett oldu. MllAno ve 
Romanın bugitnkii hayatları hakkında tas -
virler yapan bazı muhabir mektublarını o -
kudum. Bundan üç hn t• a evvel karanlıklara 
gômtllü duran bu şehl'"lerde bugün hayat 
tekrar o eski pa.clnklı~ını iktlsab etmiştir. 

Artık tayyare baskınlarından korkmak, teh
like işaretlerine kulaıt vermek, .acaba yarı
na sat çıkacak mıyım? diye gözlerini endişe 
De kapamak devr.I geçmiştir. Tiyatrolar, si -
nemalar, konaerler, barlar, hüJA.sa, biltün 
İtalya gilndftz para kazanmanın çarelerini 
diişflnmek, gece de tam ziya He tenvir edHmi§ 
şehirler içinde eğler:mekıe meşguldür. 

Balkan siyasetinde İtalya, sulh, -<iükunet 
taraftan oldu. Kendisine Macarlstanda daha 
fa?;Ja dost, Tugoslavyada daha fazla lt1mad, 
Bulgarlstanda sempati aramakla meııguldür. 
Yunanistanı bil' arahk endişeye düşürmüş 
olan bazı aıılrerl hareketlerden dolayı, Ro -
ma Atına ile bir fikir teatls!ne girişti ve ne
ticede Yunanıstan'l emniyet telkin etmeıte 
muvaffak oldu. Yunanistan. bu emniyet tein. 
de sUA.h altına aldığl Mkerlerl birkaç gün -
denberi terh1s edly;:ır. 

Balkanlarda böyle oldu~u gibi İtnlya Ak -
denizde de ayni s1ya.5et! takib ediyor ve do
layı.-rtle bugftn Avruoada en makul sözleri 
.söyllyen bil' unsur haline geımlş bulunuyor. 
İtalyan matbuatının son p-ünlerdekl neşri -
yatı hep .sulh• fikri etrafında dönfıyo~. İtal
ya, bQyük Te clddl bir harbe girmekten çe -
klnlr; çünldl bu har•ı hangi taraf aleyhine 

SON POSTA 

Resimli Dlakale: Bir noktada birleşen zıdlar .. 
• 

Dostluk ile kin yalnız bir noktada yekdiğerine benzerler: Olünciye kaaar dostum veya düşmanım diyeoıli.rsi:n. Fakat 
inan ki seni yalancı çıkarmak küçük bir tesadüfün elindedir. İkisi de ayni derecede sebat.5ızd.ırlar. 

Koıucu Wooderson 
itfaiye neferi oldu 

ır--......................... :·-······----°'I Leh Hariciye Nazırının 
1 Hergun hır fıkra : R arısı ve kızı 

Bir Fransız flkrası 
1 
İ Bir nefeT koltuğınıun altında bir 

l şemSiye ile dola§ıyordu. Genç bir 
müldzim gördü. Du:rdu.rdu: •.• 

1 - Asıkenforin şem.riye ta.şı.mala?"ıı 
i yasaktır. O şemsiyeyi ver. 
i Nefer şemsiyeyi. verdi. Mülarlm. 
f iki ucundan tutup c:füine çarptı. Şem. 
i atyeyi kırdı. N efe-re döndü: . : . . 
2 
i 

i 
i 

- Şimdi ismini ve künyeni söyle • 

- Altıncı fı.rka, sekizinci alau, 
dördüncü. bölükten Yan basan. 

- Peki sen göri.irsün! 
Mülılzim yürümek üzere iken ne -

fer sordu: 

- S:zlin isminiz. 
- Benim ismim ml, sana ne? 

Eylfıl 24 

Sözün kısası 
-····-

Hikô:yei • hal 
Fi/mazi 

\, E. Ekrem Talu 

O na, kimi Kerim ağa, kimi Ke-
rim dayı, krmi de Kerim peh • 

livan diye hitab ederdi. Kalıbı, 'kıyaf&c 
ti, kellesi, kulağı yerinde idi. Bütün ma-
halle halkının hürmetini ku.anınıştı: ve 
bu umumi hürmete yandan fazla ko.11 • 
ku karışıyordu. Zira, ağıııdan ağıza d<>
laşan rivayetlere bakılırsa Kerim ağa, 

dayı veya pehlivanın o ana kadar sırtını 
yere get'..ren olmamıştı. Üstelik de, dil• 
lere destan olan gücünü ve kuvvetini 
sade kendi nefsini korumak hususun • 
da dl-'ğil, himayesine sığınan zuafayı S)ıı 

yanet için de kullandığı söyleniyordu. 
Onun sözü sened, emri mutlaka infa

zı ~zım gelen b;r fermandı. Her yaptı,,. 

ğı ayni isabet, her dediği mahzı keraınef 
ti. Gebe kadınlar, anne olacaklarını an• 
ladıkları zaman, Kerim ağanın yolunu 
gözetler, doğacak çocuğun, onun gibi 
merd, onun gibi cinsanı kamil> olması 

için nzun uzun yüzüne bakarlardı. 
Ev"nden sokağa çıktığı zamanlar, her 

kes etrafını alır, buyur ederdi. Kahveci 
altına en te~iz iskemlesini sUrer, ma • 
halle imamı çay ısmarlar, ihtiyarlar e6-
rafını alır, gençler karşı.sında elpençe 
divan dururlardı. 

Mahallede, zavallı, çelimsiz bir de 
(Kuş Mehmed) vardı. Mektebin yanı • 
başında, saraylı hanımın akaret dük • 
kan1arının b:rinde manav1ık ediyordu. 
Kerim Ağa bu Kuş Mehmede herneden
se teveccüh gösteriyordu. Kuş Mehmed 
de bu teveccühten böbürlen~yor, ken • 
rlini birşey zannediyordtı. J3ıir sı!kıml~ 
3nı olduğu halde, sırtını Kerim Ağaya 
dayamış, şuna buna kafa tutuyordu. 

Günün birinde, Kuş Mehmedin dült• 
k.anmın yanıbaşında, yabancrnm biri 
geldi, bir kavun karpuz sergisi kurdu. 
Bu suretle, bir defa ona rekabet etmiş o
luyordu. Sonra da onu muhtelif suret • 
lerde iz'ac ediyord'u. Kah sergisini, KlJ)ıl 

şun dükkanı hizasına taşırıyor, kah o • 
nun küfelerini deviriyor, mostrasını bo
zuvordu. 
Ku~ Mehmed geldi, Kerlnı Ağaya 

- Kendim için ıormuyorum. G6· derd yandı: 

Dünya bir mil rekordmeni Wooder • nera.l, ben.den şemBiyeBini istemıi§tliı, - Bu herif benimle debelleş oldu .• Ne 
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1
. cmu götürüyordum. l{iim kırdı, diye Polonya H&-iciye Nazın Beclt'in ka yapayım? diye sordu. 

son, n ra ı aıye grupuna gırmış ır. .. . . d kızı il b" lik R ilt 
Y l d ld 

~. kad . _ _.:. . sorarsa ona soylıyeceğım. rısı a e ır te ornanyaya i - - Dayan! O sana birşey yapamaz •• 
arış ar a o u 6 ... ar, yenı Vö!C.Uesm \ 

de de aT.ami muvaffa!kiyet yöstermek is- "'----------·-----·/ ca etmişt~~ Maıdam Beck 44 yaşında ol. Arkanda ben vanm! cevabını aldı. 
B 

masma r.,..men güzelliğini ve cazibesini Bu sözler Kuş Mehmede cesaret ver-
tiyen koşucu, büyük bir lM!vesle işine sa- llelıle ta~ınan A 

y bari.kulade bir surette muhafaza etmek- di. O da, komşusunun karpuzlarını çiğlo 
rılmışt11". Burada, onu bir alarm mevzii Kilnyeler ted" E -1...: b" Leh il · b ır. n tzııa..ı ır a esme mensu - nedi. Bunun üzerine kapıştılar. Cılız 
hazırlaınk.en görüyorsunuz. 

---------___ dur. Kızı Coanna 20 yaşındadır. Harb Mehmed bir fasıl mükemmel dayak ye-
Skua/os denizaltı gemisi patlamadan evvel, musiki ve ha.staba - di; evinden cı'karnaz hale geldi; hamisfıo 

yüzdrirü/dü kıctlık tahsil' etmekte idi. Coanna, Ma - ne haber gönderdi. 

olsa, bu memlekete netice ltlharlle harabhk Amerika açık.18J."1ndla batan. .Aımerl -
getirecektir -.e fayda_ ve:nı!yec.ektlr. Bundan kanın Skualos denizaltı gemisi, !kazadan 
dolayıdır ki sulh tikrınln naşırı olmak vazi - ı 113 gü yüzdürül b"lm · te 

dam Bec.k'in ilk kocasından olan kı.zı - Kerim Ağa, bu haber geldiği zaman 
dır. Hacının kahvesinde çubuk içiyordu. Gi!" 

len adama: 
fesini kendi ttzerlM almıştır. Hepimiz blll- n sonra e ı ış, ve :rsa. 
yoruz k1 Duçe harblıı Jtizumlu ve hayırlı bir neye alınmıştır. Gemi de 24 cesede ras~ 
şey olduğunu her ge:>dlğ! yerde tekrar eder- lant:lıştır. AlAkadaır dairelerin mütehas
dl. Bugün harbin aleyhindedir; çünkü, harb, sı.slan, batma hldisesinin ne suretle vu
nııen kapıya gelmiş bulunuyor. Sulh ~ama - kua geldiğini araftı.qnaktadırlar. 

Erkek elbiselerinde bir 
yenilik 

- Benden Kuşa selam söyle ..• dedi; 
korkınasın. Ben buradayım! 

nmda harbden bahJ.:ıtmek koıay olduğu ka -
dar harb 7::ımınının<1 ""''lTI irirıo ahlMak gilÇ 

olma.saydı, İtalya., bagtın pekAlA, ya blr ta -
rafta, yahud diğer tarafta bulunablllrdl! 

Halbuki, İtalya, şu dakikada Avrupanın en 
aaktn, en bitaraf, en makul sözlü bir mem -
leketı oldu. İtalyan radyolarını dinleyiniz: 
Bütftn muharlblere ve dünya M.diselerine aid 
haberleri tam bir bitaraflık ruhu içinde ?e

riyor. İtalya, beş seneHıe bir siyasetle Alman
yanın yanında .e asker! bir ittlfak muahe -
desi ile Almanyanı:! müttefiki olduğu halde, 
bütün hare1dltlle, belki biraz Almanyaya k.ar
fl dost, ,fakat bütün neşrlyatlle bitaraftır. 

Nıç!n böyle oldu? Neden İtalya, böyle b'r 
siya.sete geldi? Bizce bu suaııe-ln cevabla -
rını şu iki noktada toplamak Hl.zımdır: 

ı - İtalya, hangi taraf lehine harbe işti -
rak etse, Rusya lle Aımanya arasındaki ade
mi tecavüz paktından sonra, mutlaka büy{lk 
zayiata uğrar. Bu zayiat, onun için o kadar 
aA'ır olablllr ki, bir milddet harbden sonra 
İtalyanın ııoı;ı yırm: senede yaptığı şeylerin 
hepsi, bu arada rejim de dahil oldu)u halde, 
yıkılıp gider. Şu halde, İtalya, harbe, ancak, 
pek az fedakA.rlık m•ıkablllnde kat'i ve mlliı
bet blr netıoe alaca~1 zaman iştil'ak edebi -
lir. o zamana kada..· sakin, sulhçü ve blta -
raf kalmak zarurid!:-. 

2 - İtalya, çok tyl görüyor ki harb devam 
ettlğl ve uzun sftrdüğti takdirde Avrupa lçtn 
~k vahim lhtlmaller vardır. Uzun bir harbin 
sonu, bilhassa Almanyanın sefaleti ve maıt
ıtlbiyeti ile neticelenecek bil' harbin neticesi, 
Avrupanın göbe~d'! pek vahim içtimai hl\
di9elerln zuhuruna sebe!> olabilir. Şu halde 
İtalya, icabında iyi bir müdahr.Jeci rolü oy
nıyabll:mek tçin, evvelD. kuvvetleri itibarile 
saA'lam, dahlll vazly11tı ltıbarlle daha iyll .,.. 
harlct münMebetleri ltlbarlle de dostu çolal
m.ış bil' halde bulunmalıdır. 

f.tte, İtalya bunla:ı düş!inüyor. Duçe 1ç 
tımaı llJmlerle ve cemiyet mf!elelerfle çok:: 
!Jlelgu1 olmuş bir tnsandır. O, pekA.lA göril-

ŞuşniH öldürüldü mır? 

Üç gün sonra, Ku.~'-'· kom.şusu arasın .. 
Erikek elbiseleri modasr İngiltereye da daha zorlu bir dalaş oldu. Bu sefer, 

mahsustur. En bQyflk erkek terzileri zavı:ı.11ı Mehmed, yüzü gözü sarı1ı, kol .. 
, İn~~~e~e. neşre.dilen yeni bir .. emir: Londrada bulundulu gibi en §1k erkek tu'k değneği1e sürüne sürüne b:zzat h~ 

.nE, bütün sıvil ahalı ve tayyare mustah- elbiseleri de Londra.da yapılır. misine dehalet etmeğe geldi: 
Le Journal guıetesine ,göre, eski A _ demini, üzerinde sahibinin ismi, adresi . . - Herif canuna okuyacak, ağam!. Sen 

vusturya Başvekili Dr. Şuşnig Jrurşuna ve telefon numarası buluııan şu bilezik - H.alıharb d-olayısfle her sahada hır bilirsin gayri. 
dizilmifUr. Gaete 18 aydan.beri mah _ leri t&kmaktadırlar. yenilik görüldüğü mislll.ft şimdi de Lon - Bir halt edemez, ben burada ike • 
pus bulunan Şuşnig'tn Avustu.ryahların --······ ....... ........ ·-·-· ....................... dra terzileri ~i bir karar ve~lerdir. ne!. O vurursa sen de VUI, korkma! 
Alın:ın davası ufrundıa kahramanca har- T A K V 1 M Bu karara göre erkek ceketlerinde .sol ta Bu muhavereyi din1iyen mahallell. de 
betmeleri içi.n ne~k istenilen be- rafta üstte yapılması ~burt olıan men pehlivanı teyid makamında baş sallıyor-
yanna.meye imzasını atmayı reddetti - EYLÜL dil cebi bundan böyle sağ tarafta dahi Iardı. 
ğinden öldürüldüA\lnü illve etmektedir. Ke:rim Ağa, Kerim Dayı, Kerim peh~ 

yapı1abilecektir. livar. ayarındaki ·bil' adamın himaye et-
yor ki, Avrupanın kamında büyük:: bir ancı, 
göbetinde pek b(ly11t hld18elerle yilkld rö
rftnen bir gebellk n.r. Bunun için, İtalya, bA.
dlseler1 usk:tan dl111k&t~~ .seyretmek ve ıca -
bında her 1ht1malı ta111 hazır bulunmak 
meebun.,.etindedtr. Bu gibi ihtimallerde ona 
do.stlaı' da Ihımchr. Eter, İtalya bu defa mtııı 
takll bir .m,uet yapmak isterse, doetlannı 
kendinden büyük!M:ndı> değil, kendinden 
küçük Jı:unette ol&nla,t arasında aramalıdır. 

Benim rördtıklerlme Te anladıklanma 16-
re İtalya, bugim böy!e bir hava içinde bulu
nuyor. Bu havada beııb tebellür etmtı ye
gAne unBW' da fUDdıın ibarettir: Bakmak ve 
beklemek. 
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tiği b:r kimseye hangi babayiğit el do
kundurabilirdi?! / ngilizler geceleri sokakta 

beyaz çorap giyiyorlar Üç gün sonra, zavallı Kuş Mehmedl 
ölü olarak. caminin arkasındaki arsadaı 

Harb dolayısile Londrada geceleri e. buldular. Tam dok-uz yerinden bıçaklan• 
lektrikler söndürülmekte ve şehir zifiri mıştı .• 
karanlıkta kalmaktachr. Bu yüzden pi _ Bu faciayı pehlivana bildirmekten 

d 1 ri h h · .a..ir ....... :ı.~ld "':- ka _ herkes kOT'kuyordu. Duyar duymaz, kimr 
ya e e n er angı 'lJ ~ e w.ı- za 1 k""kr" k A. ,~ bilir o, nası u ıyeceı , coşacar., unt 
ya uğramamalarını düşünen Çesir baş - kesilecek, katili bulup paramparça ede.~ 
komiseri nahiyesindeki kadın ve erkek • cekti 0! 
?erin, geceleri sokaJa çıktıkları vakit Hayır; hiçbiri olmadı. Kerim Ağaı 
beyaz çorap gi~le.rini tavaiye etmiş _ vak'ayı haber aldı ve sadece: 
ttr. - Tuh! dedi; insan dediğin bu kadar 

;:===============================================~ da tapon olur mu ya? İyi ki araya gir .. 
memişim. Elin bir metelik etmez evlA .. 

1 S TER 1 N A N, 1 STER INAN M A t 
Dün çıkan Alman tebliğinde fU cümleyi gördük: 

- cGarb cephesinde yalnız piştar lruvvetlıeri arasında 

- cBugün cephenin heyeti umumiyesinde süldlııetıe ~ç. 
mi§ttr •• 

Muba.rebenin 24 ündi günilndeytz w kaqı.kaqrya elde 
&ilngtl ile bekllyen askarin mfktan en aNı 6 ~ JU.şi
dlr. 

cmünferid müsademeler olmtıfWr.• 

Gene dün çıkan Fransız tebuıtnde de şu cümle vardı: 

IS TER 1 NAN, i STER INANMAI 

dı için benim de başım nare yanacaktır. 
Şimdi bu uzak hatmıy't ne münase • 

betle yid ettim? Ben de bilıniyorum
Fakat, herhalde, benim bizzat ve lAyikile 
tak<l:r edemediğim bir münasebet ola ~ 
cak ki yarım asır evvelki şu hik§.yeyi 
yarım aaır sonra şuraeığa cızıktınver • 
diın. 



!4 Eylal 

Almanların garbda 
faaliyetleri arttı 

Hillarin garb cephesinde bulunduğu söyleniyor 
lngiliz hava kuvvetleri karargahı Fransaya nakledildi, 
18 Alman tayyaresi Belçika toprakları üzerinde uçtu 

Şark cephesinde 
Moskoft 23 (A.A.) - Ktzılordu erklnıbar

ldyeslnin 22 EylQI tebli~:: 

Garb ce~hesinde 
Parla 23 (A.A.> - ıı ByUH sabah tebllAI: 

General Fon Friç 
Varşova nnundeki 

muharebelerde öldo 
Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. Hiıtleriin 

umumi karargahından bildiriliyor: 
General Von Fritsch, dün Varşova ö

nündeki muharebelerde ölmüştür. Hit -
ler, Generale milli cenaze merasimi ya
pılmasını emretmişth'. Von Fritsch 59 ya
şında idi ve 1924 - 938 e kadar başku -
ınandanlık vaz"fcsini deruhde etmiştir. 

Varşovaya karşı gazli 
bombalar mı 
kullanıl~c ~k ? 

Bern 23 (A.A.> - Polonya sefaretinin bll-

Başvekil 
iktısad VekAletinde 

E 
• Dünya için yapılacak 

şeg tez elden sullıtür 
Yazan· Selbn Rag1p ~ 

B uıünkü ta.ışık vaziyetin ve 191'-1918 
harbinden yirml bet sene sonra dı.n

yayı tekrar kana boyamak istidadını @OBto

ren yeni harbin mes'uliyetlnlu herkeaten n 
her §eyden evvei Versay muahedesintfe ol • 
dutu bir hatikaLLıı . Bu muahedeyi yapan -
lann yaman ferasetli ve çot teatln dlrayet-
11 insanlar olduk.arından filphe edllemes. 
Maamafih 1914 - 1918 harbinin mes'ulh·eu
nl bir kenara bırak.s.1!m. Çünkü bıralmu

0

va • 
cak olursak onua üzerinde de çok tonı~at 
ve yazmak lüzum·ı hasıl olacaktır. Yulnw 
elimizi harbden sonraki vaziyete koyalım n 
batalım. Orada göreceıımıı ıer: 

Her dolrunulacaıc noktasındlln bir be111eJ
mllel hAdlse fışkırmab müsaid blr Avrupa 
harltaaıdır. 

22 Eyltll tar11ılnd? garbt Beyaz Rusyada 
ha.rekltta bulunan Kızılordu kıtaa.tı Bre&
llt.ovstlyl işgal etmiş ve Orodinonun 11mal1 
pırbl.alnde bulunan AyguBtof ormanlarmı 

Polonya ordtı.1unun döküntülerinden temis -
lemde bqlamıştır. 

Oa.rbl utranyad& Kızılordu kıtaatı Polon
J'& ordusu dökllntdle'1"1n tasfiyesine devam 
etmiş ve Samy mıntakasını birçok Polonya 
aübay gruplanndan temi:zlemlştlr. 

Sarre'm şarkında P'ransızların zaptetmif 
oldutu mevzilere tar11 diln alt.şam üzerine 
doğru, dflşmanın ya;>tıfı birkaç tefebbllJ 
tardedllmiştir. Geceleyin cephede ve bilhas
sa 8arre lle Zwelbructen'ln cenubu garbis!.n
de mıntaka aruında ve La Lauter 1llerlnde 
bOyilk bir topçu fuıtyetı olmU1tur. 

Almanların faaliyetleri 
dlrdlllne göre Alman ordu.su gazlı bombalar, Alır taahhüdler çemberi içine aıltlfJIUf 
t1myevl maddeler ihtiva eden bombalar ve bulunan bir Alma•ı sosyal demotraalalnln 
daha bazı harb m.ılzemeai beklediği için mütemadiyen karşıl..ıştıtı vetoların bir apar. 

Parla 23 (A.A.> - .ll'ran.sıı cephealnde bir Varşovaya hücum e>.rııedlli Cernautiden e - takJst krizinden sonra Hltlerlzmi veya bll • 

General Langer'ln kumandası altındaki al
tı fırka ve iti alaydan mllrekkeb Polonya pf
J&de kuvveti Lwow mıntatasında Polonya 
mukavemetinin kl!"unıası esnasında Sovyet 
ıtıtaatına tesl1m oımuıtur. 

hatta devam eden ~netten sonra dün öl- min blr membadan otı-enllmiştlr. Almanların memnelmıl doturması tadar tabU ne ola • 
l~n aonra ve ıece"yin Alman .tıtaatmm Var§Ovaya taarruz edecekleri iki gün evvel bilirdi?. Her :ımc.!n bır :ıtsüllmtll ol:ılıile-

Ba§vekll doktor Reme 8aydam dün sabah "l artan bir faaliyeti ta:rdolunmuştur. blldJrllın'•tı. Alman matbua•.ı, bu bombaların cel!i nl tabul edenlt>J" için IJu tabiat ka1dtl'!nl 
"" onda İktısad VeUl~tlne giderek Vekil Hüa-Büttın cephede ve bilhassa vasatı 8arre kullanılmasını muhil[ göstermek maksadıle lnkA.r mevzuubahs olamaz. 

nü Çakırla yanın saa U.dar ikt:ıaadl vazı -mecra.sile Rhln ara.s~nda 1mtldad eden mm- Polonyalıların gaz kullandıklarına dair ha- Demek tJ dayyılc olan ı• blnnetlce w•-• 
yet hakkında görii4müşlPrdir. <Realm tana- y .....,. takada oldukça tuTTeW Alman teflf tolla - berler ifaa etmektedir. etmiştir. Vaziyet bl.i ıe~le girdtlı:ten n eatl 

17 Eyltllden 21 Eyl~le kadar Polonya or -
dusundan es1r olara.c: 120 bin asker ve sübay 
alınmış ve 380 top lle 1400 mitralyöz 1lt1 -
nam olunmuştur. 

- - - re ile gönderllmlşt.lr). 
nnm mevzii tnc;tıt hareketleri. Fra1181Z mn- ---- --------- Alman iddialarının va:-1Bl olarak ortaya ye-

zllertne tartı fimdl.78 P,dar oldulundan da- eı·r 1·ngı·ı1·z gemı·s1• Romanyada tenkı·ı nl bir rejim çıktık~an sonra onunla ya ba•-
ha şlddeW bir topçu at.,,ı ve hattı Labllea tanbaşa anlaşmak y&hud da bu yeni mevcudl 
mıntatasında1c1 Idlçtı~ ormana kartı mtıte - d h t ·ıı d• yetin herine yiirllyün hiç olmazsa rtlteym 
vecclh küçük blr taarruz vuku~uştur. a a orpı en 1 h~reketlerı· halinde iken karıu Jtmam etmek Juım '~ 
~anlar, Fransu topçu ve otomatik slllh- "' Urdi. Dünya efk~! umumiyeııl yeni bir harb-

Berlin 23 (A.A.) -· Ordu b!\4kumandanlı - !arının atef}erlle olduktan yerlere çlvllen - Bergen 23 <U.> -- Blr Alman tahtelba - BUkreş 
23 

(A.A.) _ -Havas~ den çıktığı için kısa blr fasıla ııe blr dl.Je • 

Alman tebliği 

tının tebllli: mlşlerdlr. h1r1 Atenside isminde bir İnglliz vapurunu KalineıJko'nun katli üzerine yapılan rine tahammül gösterm:ısl milmkfin olama> 
Lwow talMI, çekllmejfe baş]am~ olan Al- Alman tıtaatının bu yeni faaliyeti. Hlt.Jer torplllfyerek batırmıştıt. Vapurun mürette- tenkil hareketlerinin vüs'lati hakkında dı. 

naan ıcıtaatına t&Um olmuştur. Mfuıtahkem lle bqtumandan von Brauchltchin garb batı Bergene gelmlgtir Mürettebat tahtelba- i h. b" h be yoktur Kaldı tl Fransanın da b!.r hayli kuvvet -
mevk1ln tehrln tarlunda bulunan Sovyet la- cephesine plmelerlne tesadüf ettlll ıayanı b1r1n evvelt. vapura ihtarda bulunduğunu ve res;nca~\;ıe :an~ediliyor.ki, Demir Mu- le~mlş olduğu ıöze ç:u-pıyordu. Blnaena~eyb 
taatına dem muamelealne tevessül edllmff- dikkattir. fç!ndekllerln aandıılları denize lndtrmeJerl - h f - k f .1.. lunduı..• ba müvazi bir kuvvetle ağırlığının tevazün et-

lb•--ı 1 1 a ız ruesasının mev u vu 5"' - n 1 • 
1 

.. tir. Alman tebligı"" ne mtıaaade ettllltıl fakat e -=er n vesa r k 1 ~.. k til h b . -zerine isyan tir meal ca.b edlJo.du Onun iç n ve anca-. 
21 Eylltllde Bzura şehri clvannda yaptlan evanın götllrillmes.ne mlnl oldutunu be - 21 ~p ar':""'- a a en u t b bu sayededir t1 AJmanya bir çok tamirat 

tıemlzJlkte Korldordakl Polonya kuvvetleri =in 21 - Almıır. bqtumandanlıtının yan etmııttr. Ateruld~ 10 datikada bat.mlf- tieşebbuslerı vukubulmu~ ve bu eşe - borçlanndan kurtuld:ı Verally muahedeal • 
kumandanı General Bor~novskl bütün erkl- teb : tır. büsler bastırtlmılştdırml. nln pek çok aks~num çiğnedi. Askeri tak -
nıharbl}"U1le esir .!dllml~ttr. Gari> cephestnde btrçot noktalarda haftf Bir İngiliz devriye gemisi a ar yidlerden yakasır.ı sıyırdı ve . Oordüıtil 
Şiddetle mukavemeL eden düşman lle oe- topçu faaliyeti olmu..'lf;ur. •1 Bü.kreş 23 (A.A.) Kalinesko'nun müphem müzaheretle ·ı zamanla kuvvete 

ttn muharebelerden sonra Alman kıtaatı dün 8arrebriick clvarı:ıda bir P'ranaıır; tayya torpı e çarpb katli neticesinde eyalet mer'.kezlerinde dayanan bir serke~U5'r teıvik sıınmakda 
Varşova ııe Modlin arasında VlsttıFln ce - rest dafi topların a+.~J~ fle yere inmele mec- Londra 23 (A.A.) - Bahriye Neza - ve Bükreşte birçok kimseler idam edil- kendini haklı göreıck son tozunu oynadı: 
nubunu tatlb eden yolu geçmete ve bu su- bur edllmlf ve mtırettebatı ealr alınm14tır. retinin bir tebliğinde İngiliz Kitti Wake miştir. Şimdiye kadar kaç kişinin idam versayın son bak!vestni de sllec .. llm n 
nttıe bu ıtı mevk11 blrblr1ndeu tecride mu - Bir hava muharı9b88lndı bir Alman ta7 • devriye gemisinin Manş denizinde 20 edildiği henüz malum değildir. Cesedler, Lehlstanı basit hud~d!arına ır~a edeNlflm, 
ftffat olmU§tur. Bu münasebetle binlerce e- )'&reli dtlpnftfttır. Eyltllde bir torpile çarptığını, mürette- b:Xkac saat umumi meydanlarda teşhir dedi. 
sır alllUDl§tır. ffitler prb cepheainde mi? batından beşinin kaybolduğunu ve di - edilmistir. Bunların boynunda su ibM'e- Bir taratın hale sandıfını öbür tara • 

V•P.nva mildafiinin sözleri ter ikisinin de yaralandığını bildirmek- yi havi levhalar asılıdır: cKatillerle va- fın merdud bir t!cavüz telAkkislle başlı • 
-y- Londra 2S <Buaual> - Parlsten alınan bir tedir. tan hainlerinin bundan sonra görecekleri yan ytnhı beş sene sonraki bu yenimtıca-

Varşova n (A.A.) - Miralay Ltplnskl, Var- habere ı&re, mtıer bugttn garb cephealnı Gemi tamir edilmek üzere limana dön ceza, budur.:. dele, başlamasından on beş gftn sonra lçlnı 
fOV& radyosunda beyanatta bulunarak za - ıelmif ft bqtumandan General Brauhlç müştür. Yunanistanda bulunan Sovyet Ruaya gibi muuzam bir tunett de 
moek _ Rawaruaka mır.tatuında multaw - tarafmdan brfıl~. • • • --- • Roman altlan davet alarak dtlnyanın .!n tehllkell lhttlttlanndan 
metin devam ett.lllnl blldlrmlftlr. Buradat1 mtıer, eepbedeıtl vaziyet hakkında Gene - Almanlr r ıkı Fınlandıya y . . birine dotru yol aJma~a başladı. 
i:ıt'alar otneral Slimakl'nln tumanda.n al· raı. Brauhfçten inha' almıf ve Abnan C . ~~d~a 23 .. (Hususi) -:- Atınadan bil- Taranann teessürü ne olursa olsun, uır • 
tmda bulunmaktadır. Llplnsk1, beyanatına ~t alarmın P'ranaı:l.ıara karşı bir mutabll •

1
, d• dll"lldiğıne gore, Yunan:standa bulunan larda blr rastıanılı: bir indifa tehllkeai gös-

ntbaret verir1ten Alman radyoları neşriyatı. taarrm baretetinln hazırlıklarını taklb ..,... vapurunu torpı le 1 er askerlik çağındaki bütün Romanya teba- teren bu tuırgayı önlPmft llzımdır. Yoka& 
mustld " Polonya aleyhinde haberlerle bos- lemlftlr. alarma, en yakın konsoloshaneye mü - böyle önftne gelen her şevi llllp ailpftre~t 
mutlat'dır. Alman radjolan bfttQn Polon,... Diler taraftan Bamburgdan verilen batta Londra 23 (Hususi) Finlindiya racaatle bydolmalan için emir veril - ve e~ emin sanılan •mpar~torlutlar bile 

0 
• 

mn Almanların e11n1e ol1ulunu lddla et - bir haber, mtlerln bugtın Danzigl Ye Var - bayrağını taşıyan biı' gemi bugün, Nor- miştir. nun aeytr şiddeti önünde muknemet ımte-
mettedlrler. §OT& cephesini ziyaret ettııtını bildirmekte- veç sahilleri açığında bir Alman tahtel- • , remfyeeetttr. 

Lebl'I • hilcumlan dlr. Maahaza Berllu mahfellerl, Hltlertn ıe- bahiri tarafından torpillenerek batını - Sovyetler Vılno yu 
ı enn lecek hatta garb c'phealne gltmeslnln muh- _...... L• , • d Qok uzun bir haro yapmak Istetı samanla 

Londra 23 (Husua1J _ Geçen Pazarteel temel oldulunu söy1Ju:ettedirler. "G:~in 24 kifiden fbaret olan müret- lf Vanya ya ~a e artık klişeleşmiştir. Modern harbler!.n galibi 
sttnünden tttbaren, Leh18tan harbinin btı - fn .... mz hava kuvvetleri kararrlJu tebatı kurtarılmış ve bir Norveç limanı- et'fecek ermış ise yalnız anarşik kuvvetlerdir. 
mif oldııtunu üç defa llt.n eden Alman b&f- •&&& k im tır Bu ac;ıt hakikati asll tekllnden çıkarıp 
Jcumandaıılılı, bugünkü teblillnde çarp11 • Franaaya nakledildi na B~rt:'ı~ek~ FlnlA.ndiya sefiri, bu hi _ Lon~r~ 23 ((\.A.) - c~a~ly Expre~· dünya ettln ~umlyealn• ıtekll dilerde yut 
maıarın elin devam etttllnl itiraf eylemek - Loncıra 23 (A.A.) _ fattlıbarat nezareti, tn dise i Alınan büktlmeti nezdinde pro _ gazetesının Brüksel muh~b::X- oraya dün turmat için en ıeun-eı 11 bir proJJaganda ıer-

...n•--- ha "' •1~ .. ta arg"'hn m --an _ Y • • akşam gelen haberlere istinaden Sov - vlslnln en belf,gatıi hattbini dahi memur et-tedir. • .. MWll va .. uvve ~ 1 r • ı &-• testo etmiştir. ..,.. . Li Viln • ff .. olam 
Fllhaldka Vaqo.,., Modlln ve Odynla et - aya natledllm11 oldutunu blldlrmettedlr. Londra 23 (H'ususf) _ Alman tahtel _ ~tler Birlı,,;ının 1rvan~aya, o yu aeler muft a.. az. 

ft,l'lllda tahafşüd cdeu Leh kunetıerl, JSI- Bfraduı maneviyatı mükemmeldir. bahirleri 'bu aqam ikinci bir Finlandya ı~df. etme~e karar vennış olduğu bil - S . (]) r:;; 
-- mulcavemet de ... 11

, hücumlar bile 7ap - .. . d h batı ı d dirmektedır. elün Ut:aa.ı.,,. CllUlç 
..... ... Almanlar Framaya nereden gemısını _ a a !'_mış ar ır_.___ -·---···-··-···········?.-·-·····----
mattadır:V,etlerle çarpıpıa Parla !6::..ı~ebil:=ı.:m - Rus-Macar mor asebab Mer;bi:'~il~'fkitt,75n Avusturalya Avrupa ya 
Cemautı 23 (A.A.> - Sovyet kıtaatı, bllytıt • 

f8hirlerl ıt1a1 ett.ltt.ec sonra gayet yavat Ti ==:=de~~:~~~ Pa~e=:zır::=: yeniden teessus ettı fakÜ)teye hediye edildi asker gönderiyor 
ihtiyatla tlerlemekt'! olduklarındau Alman - Alma.uyanın ancak Hollnda arazisinden Bel- Ankara 23 (Buawı!· - Ankara Butuk Pa-
larla Sovretıer arasınd~ çlzJlmif olan hattan çitaya alan etmek auretlle Franaaya hücum Budapeşte 2S - Mııcarlstan~a Sovyetler tnıteat profe.törlertnden merhum Mu.stafa Londra 23 (Hususi) - Avusturalya 
benüz çok uzat bul•ınuyorlar. Almanlar Rua- edebllecelln1 JUDl&ittadır. Btrltlt arasındatt diplomatik münuebetlerln Şeref Özkanın (2) bin ,cildden mtıretteb ttı- hükftmeti, Avrupaya geniş mfltyuta as • 
ıar geldlkoe mezkftr hatta dotru çekilmek - Jenlden bqladıtı bu sabah Budapeşteden tübhanest ltard8fl dottor Zeki Öltan tara _ art kuvvetler göndenneğe karar ver • 
Wdir. Tayyareler Belçika topraklan reamen blldtrllmekted!•. Macarlstanın eski tından Fakülte ttlt1bhaneatne nr1lmlft1r. Bu miştir. 
Şimal mmtakaaı:ıda Ruslar gerllerde c;et.e &zerinde Varşova aefarett müstefan Krlstotty Maca- hareket Fakülte muhlrinde büyOk bir mem Yalanda sevkiyata başlanll1:aktır. 

Jarbl yapan tuvve~l müfrcıeleri henüz te- .rlstanın Moakova eiç1Ullne tayin edllmişttr. nunlyet uyandırmlf, delr:ın Baha Kantar Pa-ı Avusturalya. ayrıca dört bombardıman 
mtzıemetle meşguldtl:. Ukranya mıntaka.sın- Londra 23 <H~.sl> - Oeoen Çarp.mba ıtı Bu tayin haktındakt ısttmz~ca Moekovadan tnıte namına dott.or Zeki ÖZkana tqekktır- ve iki avcı tayyare filoru da ~ndere • 
da ise Sarny de batt.klık arnzi de Sovyet ve ntı, Belçikanın RBrk hll':ludunda tlln Mal - muvafık oevab verllmiftir. Ikt devlet ara - lerlnl btldl.nn1ftlr. cektir. 
Polonya tuVfttlert aruır.da muharebeler de- medl tehri f13erlnde evvelt. bir ve mnteakt - mnda1c1 münaaeba•. Macarlstanın antllı:o - ... _ ....................... ·--·····••H•••H••••••oo•••H•OOHHOHHHH•H•OHHHOHOHHH•••••••HHHOHOHHOOH-

T&Dl etmektedir. ben on aeldz Almau U.yyaresl bir UÇUf yap- mlntem paktına iltihakı dolayıalle tatedll-
Diler taraftan Va:t->v.ı fiddeUt mutan - mışlardır. mlf bulunuyordu. 

met g6stermekte ve Almanlara ağır zayiat Belçika htıttmıett, llende her ttırlü muh - -
wrdirmektedlr. temel J&nl-.Iıtıann öntıne geçmet üzere. Erdün Emiri demokrasi-

Yeglne Icaranlık nok~b Varşova müdaflle- hudud mıntakalannda bftyilt beJU <B> 
rtııın enak ve mühlc1ma.t meaeleatdlr. harfleri resınettlrml4t1r. terin zaferi için 

Almanlann aldıklan esir Paris 23 (A.A.) - 23 Eylftl akşam temennilerde bulundu 
tebli~i: 

Berlln 23 <A.A) - D. N. B. ajansı, Polon- Temas halinde bulunan unsurlarla Londra 23 (Hususi) - Amınan'ın is -
1'IL harbinin netlc?l).i hakkında neşrett.ı~ı topçunun mevzii faaliytleri olmuştur. titlllınin yıldönümü münasebetile Mave 
bir teblllde, bütün sınıflara mensub bütü.ı rayi Erdün Emiri Abdullah, bug(ln bir 
ı:ıw.atın Baftumandanııkça kend11erıne ve - Amerika 60 milyon do' arlık nutuk söyliyerek kendilerinin ve bütün 
dlen vazifeyi tamamll~ ifa etmiş oldukları- f sIAm dünyaauıın demokrasilerle birlik -
nı yazmaktadır. tayyare sipariş etti te olduklarım ve her türlü mdzaherete 

Alman tıtaatı :jlmdlye kadar 450 binden hazır bulunduklarını beyan etmlttlr. 
fazla eslr almıştır. Bunların 300 binini Vls- Va.ılngton 23 (A.A.> - Harbiye nezareti Emir Abdullah nutkunu, demokrnl • 
ttnün garbında üç mmtakada tesllm olan - takriben dO mllyon dolarlık avcı, tallm, te- leriıı zaferi için barareUi temennilerle 
lar tefkll eylemek~e~ır. şif ve tom!lardıman tayyareal sipariş et - bitirmiştir. 

Ble geçen sayısız harb levazımı henüz tea- mlşttr. .;.;... __________ _ 
bit edllme:m!.ştlr. Ya.lnu şimdiye kadar 200 o• Al t • f 
top sayılmıştır. dır. Şimdiye kadar 120 bin kifi Macar cır man ayyaresı sveç 

120 bin Leh Macar topraklanna topraklanna sığınmıştıtr. sulanna düştü 
iltica etti V artova radyosu .uma Stokholm 23 (A.A.) - Motöril bozu-

Londra 23 (Hususi) - Moskova rad- Londra 23 (Hususi) - Varşovadaki lan bir Alman. as~rt deniz ta~arem 
Ukranyada birçok Leh yüksek me- iki numaralı radyo istasyonu, bu gece İsveç sularına ınmişür. Tayyare bır İs -

yosu~ tevkif edildiğini haber vermekte- 3aat 10 dan sonra neşriyatlarını tatil et- veç torpitosu tarafından . tSyeçkı c~nub 
:rur mişlerdir. sahilinde Ystad'a ~kedılmiftfr. Bita -

irD ver taraftan Macaristan• iltica e - Bumın sebebi henüız anlqıLbnamJI - raflık kaidelerine aore mevkuf tutula -
den J,ehlilerin sayısı gifükçe artmakta - ur. caktır. 

Sabahtan Sabaha 

Cephe gerisi 
Oec;en Bt17ük Harb de bu mevalmde başlamlft.l. Kayzann ordulan on bft ltlndl 

Belçikayı slllp süptırmtlflerdf. Batı& Pranaa htllı:Omett merıtezinl Bordawt";a nak • 
letmlftl. Almı.n orduları henüı tlıhfldatını 1tmal etmeden Fransız ordusun.a yilk • 
leıunif, Parlle dotru iniyordu. Dtın7a ta1ırm11tı. Alman erkAnıharblyeal tıç ayda 
aulhil imza ıt'1..""e'!elini aöylüyordu. 

Ylrm1 bet yıl sonra ayni me'fllmln &Jni ayında gene Almanya bir dünya harbini 
açm11tır. Ve g.me on bef ıtm 19tnde bu defa Polonyayı allml~. fakat atıpllrem~ml§
tlr. Aaıl btıyilt aılt.hlann taı'Plfac&kl•n prb cephesinde benüı bir İnglllz topu pat
lamaıDlf .,. e.suiı bir Pranaıs hllouma yap1Jmam11'1r. 

Bugüne kadar cepheltrdm ıdJIMSe cephe gerllertnde faaliyet görüldü. Ajans bül • 
tenJer1 cephelerden detll cephe ıeıUerinden h&Tadls veriyor Alman ordulıı.n benim 
VlltO'lo kaplla.r. tda Oalılırten IUllıten bahleden Bitlere Lı:ndra ve Parlsten vertıen 
cnM> maJtmd ur: 

- Harb henliz bqlıyorl 
Amlrlta büaraflık kanununun vervt'f'8Slnden 8lJl'lllllM ilzered• İngiltere Ti 

Pranu.nm 4ID J'&Ptıtlan btlJb Jtlbek harb mecllatnde ve.rıler: karar mühimmat 
tmalltınm bir elden ldareel pbl harbin &ahıntnden uzun ail<'ecelinl lfaret eden bir 
karardır. 

l)arltta So'fJe' Rusya lll1Dd1ri ile prbda MaJlno cehenn<ı'l11 arasında talan Al • 
ma.nn harbin blttttıııt UAll ederken demotruOertn cephe gerlslndekl btlytıt çapb 
bamlıklarmdan şu manayı c;ıltarmat llzımdır: - Sulh uzat.tadır. Patat yarının 
aulbl 1918 sallıündan çok ömtlrll olacaktır, 
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Hatırlatmak için 
( Şehir Rabe~leri ) 1 Hadi.seler Karpsmda 

Şarapçının katili 
111Uşahede altına ahndı 

ihra9 faaliyeti 
yenid~n 

canlanıyor Evvelki gun Gahtada vukubulan cinayet 
etrafında müddeiumumi muavlnl Orhan Kö

Bon lkl gün zarfında piyasada yeni şart - nl tarafından yapılmakta olan hazırlık tah
Jara uyularak yapılan ihraç faaliyeti hazır - kikatı net1cclenmlş~r. Ancak, suclu Ahmed 
lıklan göze çarpmal:t:-.clır. o~lu Mehmedde ba"Z1 gayri tabii haHer gö -

ihracat flrrnalan yurd haricine ı:ıkarıima- rüldüğünden. tahktkaun tevsU tcab etmiş ve 
il memnu olmayıp müsaade alınarak ıhraç hA.dlse cOrmümeşhud kanununun hududuıı
tdllebllen emtianın ve ihracı hiç bir kayda 1 dan cıkarak, uınumı nhk(unıı. t~bl tutulmu"'
Te şarta tAbi olmıyan mevaddın, dış p!yn - ı tur Esasen, M,eh:nedJe, mnktul Mulz ara -
aaıara geniş mikyasta sevki için temıısJnra sıntta bir cinayete se:ıeb olabllect-k hiç bir lh
b:ışlamışlnrdır. Hari;t~ 9.lellımum emtia fiat- 1 tilftf mevcud olma~gı ve Mehmedin bu surn 

lannda görülen canıı:ıı: bu h:ıreketıerde mü- ı sar!ece akli muvaz..>.nesı.ııır,ı dolayıslle ışlc> -
hlnı (tmlJ OJmakta.:fJt. df~f nnl11c1Jmalrt.tıd1':" Ocıl(R_ tıırzınıfa baSJJU'> 11 

Bu maksadla baıı firmalar plynsacia ihraç bir mfi'lAkaca "'"D"'"'"" hı .. ..ı .. ,,ı.ı.,.P tnr_,~ • .,. 
emtlnsmın düşük oıuşundan ıstıfade ederek 

1 

cekl'n SE'VVar ~mı•cı. ı:"bf'bcrtı ol ='l ,.ak sar.,h"ı 
v0 nlden mfibaynnta b:ış1Rmışlardır. Gene non Mıı 1vtn karnmıı 1190 .ımı"t'~ 
iki gUn zarfında Romanya, Yunanistan, İ - Ynoılan tnhldka; sırasınrla. rnıı .. nunıın rl
talya, cenubi Amenlrn. vesalr memleketlere nAvettt>n iki ırfin evvel v:rntılh blı- vak'o eh 
gönderilmek ilzere ha~urlıınan emtianın ih- dlmaiH vaziyetinden şiiphe ettirecek mnhl -
raç muameleleri d~ bir hayli artmıştır. yettf'ahır: 

•• • 
1 

~ Me m"d. hlr ıre~· vnrıın V'>t<>1'tıın fırJı,,a-
Temin edildiğine goıe .. ~u temo.s.arm mus- rnk. Yfıkcıekkaldınmda vnttıi'h 1-<>rber dil!; _ 

bet netice vererek Ö'lilmuzdekl haftnlar zar- . 
fı d ld h , li ih h kl\nının damına cıınnı'I. oradıın dıı. kom•11 e-

n a yen en c emm.yet rr..,ç areketıe- vln ııaca~ına e lamıoıtı.,. Kom"nlBT'ın n°nrc -
rlnln başlamasına intizar edlleb.Ur. resinden fcerl dalan simitçi, odada uvuyan -

Bundan başka birçok ecnebi firmnlardan lan uvandırarat: 
da .şehrimizdeki ihracatçılara bırçok teklifler ,._ Yetisin, kurtıın:-. beni. bldürmcğc gt>l-
yapılma~a başlnnmııtır. dller.11 

MQtef errl/1: 

Dahiliye Vek~li jandarma te§kilatını 
teftiş etti 

Dahiliye Vekili Faik Özt.rak dün şehrimiz
deki jandarma te,şklltltını temtlş etmiştir. 
Vekil vllayette Jandarma umum komutanını 
ziyaret etmiştir. 

Bir Jefkat misali 
Kıdıköy Kızılay ~ubestnden: Pek muh -

terem Prenses Nime• Muhtnr, kazamız fakir 
ve hasta ve muhtaç llk mektcb talebelerhıe 
yardım edilmek üzere şubemize ı 1000) lira 
teberru buyurdular. 

hntısale de~er pek yüksek bir şefkat ve 
insaniyet nümune.sl olan bu kıymeUI mua -
'\'enetten dolayı minnet ve şükranlnrımızı su
narız. 

Holinda sefirinin refikaHnın na§t 

ıebrimb:e getirildi 
Ankarada Nüm11nc hastanesinde vefat e

den HolA.nda senrinm zevcesinin tahnit edil
miş nrı.şı, dUn sabah ekspresle Aııkaradan 

şehrimize getirllmi.s· lr Cenaze Hnydarpnşa -
dan motörle Lıtanbu.a geçirilmiş ve HolAnda 
sefarethaneslnln klllsesine gotUriHmüştür. 

Burada dini medaslnı yapıldıktan sonra Ho
Ui.ndayn gönderllec~Ktlr. 

8 bin kit: pasif korunma İ§İnde 
calı§hrılacak 

Şehrlmlzdek1 pasıf korunma işlerinde çalı
şacakların yekOnu sekiz bin olacaktır. 46-47 

yaşındakilerin mlk~..ın sekiz bini bulmadığı 
takdirde daha yukarı ynştnkllerden istıfade 

edllecekt1r. Hava k.Jıunmasında calı.şacakla
rın listeler! hazırlanmnktndır. Bunla:- kursa 
tô.bi tutulacaktır. 

Alemdar Parti kongresi 
C. H. P. Alemda: semt ocağından: 2.'i/9/ 

1939 Pazartesi günıi ak~amı saat 20 de, kon
gremiz yapılacağından. oc-tımıza kayıtlı 

bilfımum Partldaşlarımızm teşrlflcrinl rica 
ederiz. 

Dlve ba2'ırmıstır. Me.~ell' Z:1bıtııvn aksedin
ce, bu sözlerin hakil(at olmad·lb ve bir ev
hamdan ibaret bulundu~n nnl~t:ılmıstır. 

Dlln, Sultanahm"ci 3 üncü sulhcezn hllkl -
minin kararlle tevldf ec:llen maımın. miitl!:t· 
klben sorıro hCıklmll~ıne verUerek, hakkında 
ilk tahkikat acılmı rır. 

srı.,.eıı hakimi. maznunun akli vaziyetinin 
te~bltl ll'ln müsahade altımı alınm!'lsına lü
zum görmiiş ve Me~!medl Tıbbı adliye sev -
ketmiştir. ----·---------

Beş ayhk bir cocuqun ölümü 
siinheli ~örüldü 

Şişlide oturan Etem isminde tlrlnin 5 ay
lık çocuğu Oyal, salıncağınd,_ ölü olnrak bıı
lunmuş ve keyfiyetten zabıtn haberdar ed.1-
ml.ştır. 

Cesedi dün muayeıı"' eden adliye tabibi En
ver Karan ölümO şüpheli görerek. cesedin 
morga nakline karat vermiştir. 

Yakalanan bir sovguncu tevkif 
edildi 

Bir mliddet evvel bir gece Mevlfıd, Mak -
sud ve Ahmed islml~rlnd<? üç arkadaş, Mus
tafa adında İzmir!\ 'Jh" tiiccarı kandırarak 
Mecldlyeköyünde Du•ıuk mevkilnc götfir -
mü.şlerdl. Burada Mustafanın elini, kolunu 
bağlamışlar ve 76 lira parasını aldıktan son
ra, firar etmişlerdi. 

Suçlulardan Me1lıid, Ahmed yakalanmış, 

fakat Maksud bulunamamıştı. 

Nlhnyet Maksud zabttaca yakalanarak, öün 
ndllyeye verilmiştir. 'Fırar1 suçlu. Sııltanah -
med ı inci sulh ceza mahkeıneslnde yapılan 
sorgusunda, suçunu inkar etmişse de, M.kl~ 
tevklflne karar vemıl~tır. .............................................................. 

ALENi TEŞEKKÜR 
Sümer Bank Muha~!"~ t: Muavin! Bay Feri

dun Ttlrsan'ın mahdumu torunum Tonguç 
Türsan'ın sünn•!t, amel~ye·.~ı ~ kendisine 
mahsus bir hnzak.ıl.ı tıbbiye !le icra eden 
sünnetçi Bay Em' .ı !"icı.:n'a teşekkliratımın 
gazetenizle ibliıgı.,ı rica ederim 

İliıncılık Ş. l\lüessislerinden 
Meedcddin C~te ,. ... --------1>· BU G 0 N • .,. ________ ,. 

SUMER SiNEMASI 
Hali hazır ve 

Mireille 

ate~in vekayii musavver orijinııl eseri görmek istiyen 
sinema meraklılarlle dolacak ve 

Balin ve Erich Von Stroheim 
gibi iki deha·rnr a rtist tarafındırn yaıatılaıı 

HUDUDLAR TEHLİKEDE 
( Silah başına ) 

MOstesna filmi candan allnşlıyacaklardır. ilaveten: Ekler Jurnal son 
dOnya bııvadıs.eri. BugUn saat 11 vo 1 de tenziltıUı matine&or. 

Bugün LAL E'de 

ektebler 
yarın H aberiniz var mı bugün EylCılün Göç mevsimi gelmiş, yazlığa giden· 

yirmi dördü. Havalar bu son gün ler şehre dönüyorlarmış. Apnrtıman sa--

acılıyor !erde iyi gidiyor. 

' Şehrimizde bulUı1an ilk, orta mekteb ve Geceleri biraz mehtab oluyor. 
liseler yarından itibaren açılacaktır. Plajlar eS'kisi kadar kalabalık değil 

Bütün mekteblerın muallim kadroları ha- , amrr,a gene tek tük denize girenlere te
'7.ırlanmış, ve 9.lftka iarJara dün tebliğ ed:l - sadü f edil!yor. 
mlştır. Hani b ir çürük çorap meselesi vardı. 

Bu sene orta mekteblE'rı;, son derece l.eha- O mesele henüz halledilmedi galiba! 
cilm olduğundan, mevrud sınıf vaziyetinin Farkında mısınız, siglamen modalar 
ihtiyacı knrşılıyamıyacağı anlaşılmış.. bu da geçti. 
maksadla muhtelif orta mektcblerde 45 tane İstanbul Şehir Tiyatrosunun temsille-
yeni şube açılmı.ştl!". re bsşlamasına bir hafta kalmış. 
Şubelerin açılmaslı2 beraber muallim ade- Satie maznunları kefaletle tahliye e-

dinin de arttırılmao·. lazım celm!ştlr. Fakat d"Im;şler. 

elde mevcud muallimlerin bu ihtiyacı karşı- Şehrin iman işlerine devam ediliyor-
lıyamıyacakları ani ı~ılmt:} olduğundan , yük-

muş. 
c;ek tahsll görmüş kimselerden müracaat e -
denlerln yardımcı öğretmen olnrnk tayin _ Babıc1li asfaltı tamamlanmış. otomo -
lerl Vekaletçe kara: a.ltınn alınmı.,tır. biller oradan geçiyorlar. 

Ancak bu gibiler, İstanbulda vazife gör _ Ben de pek iyi bilmiyorum amma, ilk 
mek istedikleri tnkdlrde ;ıcretle, Anadoluyn mektcbler, ya açıldı, yahud da bugün -
gitmeyi kabul ettlkıerl takdirde maaşla ta - lerde açılacak. 
yln edileceklerdir. 

hibleri de gene fırsattan istifadeye ba• 
kıyarlar, apartımanların kiralarını b!f 
mikdar artırıyorlarmış. \ 

Bira buhranı .kalmamış, bakkallarda 
kafi mikdarda bira bulmak mümkün! 

Dün Beyoğluna çıkmıştım. Bir de ne 
görevim, bütün sinemalar nçık değ] mr., 
meğer sinema mevsimi başlamış da farı 
kına varamamışım! 

Bugünlerde güzel lüferler çıkıyor, 

Tavası mükemmel olur. 

* Bunları neye mi yazdım? •• Son günle· 

rin harab, felaket haberlerini okumaK.. 

tnn kımsenin bunlarla meşgul olmıya 

vakitleri ~almıyor da... Hatırlatma:lt 
için yazdım. 

Bu sene Vekfiletç:? çifte tedrisat yapma -
ları kararlaştırılan orta mekteblcr şunlarciır: 
Knsımpaşa birinci erkek orta okulu, Üskü
dar ikinci kız orta okulu, Nişantaşı eıkek or-

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
ta okulu, Karagümrük erkek orta 
Pendik muhtelit or•.a okulu. 

okulu, 

Beyoğlu Halkevinde kuralar 
Beyoğlu Halkevlnden: Evimizin halk ders

haneleri ve kurslar şubesi 1 Birinciteşrln 939 
tarihinden itibaren fnaıtyetc geçecektir. 
Kaydolunmak lstlycnlerin hüviyet cuzdan -
lan ve dörder !ot-Oğraflarile Evimize mürn -
caat eylemelerini rica ederiz. .............................................................. 

- TAKSiM -
Sineması 

En büyUk muvaffakıyet ve 
muzafferiyet programı 

Geçen gün iraesine başlanan 

ve bilaistisna herkes tarafın

dan takdirle beğenilen : 

ÜMİD ŞARKiSi 
( Neşidei Emel ) 

Türkçe Sözlü -
Arabca Şarkılı 

MQstcsna mevzulu aşk ve heyecan 
fılminde Sarkııı yegllne ses Krali· 

çesi bUlbUller bUlbUlU 

üMMü GüLSüM'on 
Kıvrak, lahuti ve ilahi sesi 

Taksim sinemasl'nrn 
vasi salonunu çınlatb 

Bugl\n ı t ve ı de tenzi a.tıı 
halk matineleri 

Seanslar t ı · l - 2.30 - 4.80 - 6 ve 
9 da. veri dönmemek v~ yer bul· 
mnk için locd ve hususi mevkıleri 
evvelden aldırınız. Telefon : 4.~191 

1,...--·B~· if:Jn~~~iN 4' 

UÇAN ADAMLAR 
DiYARINDA 

Pek yakında 

ALKAZAR 
sint:mas111da 

~--•ıJ 

Çinliler yelpazeyi çok severler 
Çinliler yelpa -

zeyi çok severler. 
O.Nida yclpazeci -
ler yeni yeni yel. 
pazeler icad et -
mektc çok mahir
dirler. Bu yüzden 
yelpaze modası 
sık sık değişir. Si
yah yelpa-ze ma _ 
tem işaretidir. Se

,.....~ 

v!nçli insanlar daha ziyade kırmızı yel -
paze taşırlar. Kırmızı yelpaze taşı~n -
lar çok dikkatli davranmak meoburive
tindedirler. Kederli insanlar yanında ·bu 
yelpazelerle yelpazelenmeleri kederlileri 
çok hiddetlendirir. 

* 
Tütsüyle hayvan tedavisi 

Bazı Çinlilerin 
'ifkadllarma göre 
hasta hayvanları 
iyi etmek ıçın o 
hayvpnın kağıttan 
yapılmış bir ben -
zerini yakmak ka
fidir. 

Mesela b ir adamın bir atı hastalansa, 
kağıttan bir at yapar. Ve bu atı tutuştu
rup yakar. Yanan kağıd attan çıkan du
manlar bakiki atın iyi olmasına sebcb 
olurmuş. 

* Beyaz perdeden siper 

Karyoladan yapılan bisiklet 
Şikagolu bir 

genç bir karyola 
ıparçalarından yap . 
tığı bis"klet üze • 

rinde Şikago so -
kaklarında dolastı-

~ zaman herkesin 
~azan dikıkıitini 

'tefbetmiştrr. ~ka 
!"{olu genç bu bisikletile diğer bisikletler
le yarışa girebileceğini de iddia etmişse 
de, bu iddiaya kulak asan olmamıştır. 

* 
F1çı içinde dünyayı dolaşanlar 
1910 senesinde i

ki Venedikli, bir 
fıçı içinde devria-
1em seyahati yap. 
mak arzusuna ka -
pılmışlardı. Bun -
hır hususi bir fıçı imal ettirdiler. Fıçının 
içine hususi tertibatla fıçı döndüğü za • 
man şakuli vaziyeti kaybetmiyecek bi:ı 

sendalye koydurdular. Münavebe ile bl· 
ri inmek, öteki de fıçıdaki sandalyede ~ 
turmak suretile seyahatlerini yaptılar. 

* 
Yıldırım tehlikesi 

Tutulan bir is -
tatistiğe göre yıl-

Karlar üzerin - dırım çarpmış in -
de av avhyan Es- ~ sanlardan ancak 
kimo avcıları dai- beşte biri ölmüş, 
ma beyaz perde - djğerleri sağ kal • 
den siperler arka- ~ mışlardır. Böyle 
sına yatar ve şikarlarını o halde bekler- olmasına rağmen 
lcr. Kar beyaz olduğu için beyaz perde gene yıldırım düş
ar kasında saklanmış avcının şikarları mesi dünyadaki tehlikeler 
tarafından görülmeleri ihtimali yoktur. başta gelir. 

arasında CD 

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

L SLER 
Bir gece va' kas, 
Osmancıktan çifte imza ile yazıl -

mı~ bir mektubda anlatılan hikayeyi 
kısaca hülasa etmek istedim. Şöyle 

birkaç satır çıktı: 
- Balkonda bir genç kız gölgesi, 

aşağ!da tatil mümısebetile memleke
tine dönmüş bir üniversiteli, karan
lık bir gece. 

baba, geçen kadın müşfik bir abla, 
yolcu erkek hayattan anlar bir der • 
yadildir. Gören görmemezliğe gelir, 
baş çevirir, yerini bırakıp yer verir. 

HergUn başkalarının ihtireslarıııa kurban olan yOzlerce genç kızların hayat ve iztiraplımnı canlandıran 
lstan bul'dtt ilk defa ve senenin erı muazzam filmi 

Genç kız ve genç erkek konuşacak
lar, fak~t bana mektubu yazan iki er. 
kek okuyucum mani oluyorlar, rica, 
münakaşa, ısrar ve nihayet meydanı 
aded fa.ikiyetine bırakan bi.ı- netice. 

İkhnci memilekct İngilteredr. Ora· 
da genç kız ve genç erkek arkadaş 

olabilirler. "Birlikte gezebilirler, spO? 
yapabilirler. Fakat aralarında derhal 
nişan veya nikaha tehavvül etmiye. 
cek bir his münasebetinin olduğu an· 
laşıldı mı genç kız için bütün aile1e· 
rin kapıları kapanır. 

o·AMGALI KADINLAR 
Şimdiye kadar böyle ytıksek bir fllm yaratmadı. Sine
macılık alemi bu kRdar hakikt bir hayıtt yaşatmadı. BETTE DA. vts 

ilaveten MEl RO JURNAL ve MIKI BugUn saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 

.. 
&UGÜN 

M~L~K 
sinemasırrda FREDERCI MARCH - CAROLE LOMBARD 

Emsalsiz derecede gülünç sahneler renkli ve Fransızca IÖzlü ~aheser 
Bugün saat 11 ve 1 de te.ıızilatlı matineler. 

Okuyuoulanmın benden anlamak 
isted\kleri iki nokta var: 

t - İyi mi yaptık? 
2 - Ailelerine haber verelim mi? 

* Sualin birincisine cevab verirken 
c Moralist> , .ahlakçı olmıya lüzum bu
lunup bulunmadığını düşünüyorum. 

Hatınma garb memleketlerinden iki
sinin cmilli huylar1> geldi. Bu iki 
memleıkC'tten biri'llcisi Fra~dır. O .. 
rada aşıkları daima himayeye maz
ha:· görürsünüz, polis gün görmüş bir 

Biz hangisine benzemeliyiz? Suali 
etrafında konuşmanın sırası değild~ 

Kendi 'kendimize bcnremcliy.iz cüyip 
geçsek daha iyi olacak. 

Aziz okuyucularım, gördüğünüz 

manzaranın sizde ahlakı sarsacak bir 
tarafı olup olmadığını bilmiyorum. 
Fakat iyi yaptığımıza pek inanmıyo-. 
rurn. 

İkinci sualin cevabına ge;Iince, bi~ 

rinci sualin cevabı ile alakadardır. 
Basit bir münasebet üzerinde durma· 
dan gçilebilir, tehlike varsa münasib 
şekilde haber vermek vazife olur. 

TEYZE 



V orşova-~ < müdafaası 
Plevne ve Madrid ile 

mukayese edilebilir mi? 
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CEDEBIVAT:::J 

Harb ve edebiyat 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

cSon Posta> da bundan evvelki ma • ' faeial.vıııdan alan eserlere gelince, bun. 
kalemin intişar ettiği 1 Eylfil 1939 günü ların mühim bir kısmı da bizzat beş yıl 
Almanyanın Polonyaya tecavüz ettıği siperlerde dövtişea ve sonradan meşhw 
gündü. Demek ki o yazım, sulh içinde müellif olan san'aıtkarların kaleminden 
yazdığım son makalem oluyor. Bugün çıkmışlardır. Bu meyanda bütün dünya 
gene edebiyattan bahsetme!t üzere kale. ı kültür ve san'at fileminde büyük takdiı 
~ elıme a_lıyorwn. Fakat geçen günler I k.a~ış . Alan mühim bir e.serse, F:an, 
ıçınde, İngiltere ve Fransanlft da Alman. sız mueliıflerınden Roland Dorgefos'in 
yaya ıkarşı harb ilan etmeteri yüzünden 1 cTahtadan salibler~ isimli harikulade 
cenk ateşi Avrupanm büyük bir kısmı .lharb romanıdır. Bu Fransız romanını, Al. 
nı . sarmış . bulunuyor. O . :ald.~, man müellifi Remarque'in cGarb cephe. 
hangı edebıyattan bahsedeceğim. Mu- · d ··k·"' · "mli manil ka 

1 d ki , t 1 · · mah sın e su un var> ısı ro e rşı • ze er e sana eser ermm - la "ki 1 • 
· zenle.re ve derin topraklar iÇ'lne ştırırsanız ı mıl!et arasındaki duyuf 
gömüldüğü., gazete ve mecmuaların ı.arb ve düşünüş fart.larllll ve aynı zamandı 
yazıları ve resimleri ile dolmağa hafla • tasvirlerdeki aynlıkları derhal elle tu • 
dıjı bir hengamede hangi his ve hayal tarcasına tefrik edersını.z. Dorgel~s'in e. 
dalgası insan kalblerine hakiki bir heye. I seri, harbin ıztırablarmı, siperlerdeki ve 
can verebilir? En büyük heyecan, cenk meydanlarındaki dehşetleri nasıl 
ha.rbdir; milletlerin istiklil: ve medeni • : ince bir §i.irle yumuşatarak bize VP.re • 

yet savaşı için, insaf tanımıyan bir zul -ı bilmişse, Reı:Jıar<:ue'in eseri bilikis bütün 
me :karşı sililılanıp ayald31UŞlandır; ışte realitesi ile harbi bir kıyamet ha.i>nde 
bu vaziyet içinde bile edebıyattan bahse. göstermiştir. Neticede her iki eser de 
deceğim. Fakat hangi edebiyattan?.. insanları hal"b aleyhinde bir hükme sil • 

Daha düne kadar bütün dünya ede • rükldJ'Ol', yalnız birisi bizim Jwbimıze 
biyat mecmualarında, bütün edebi ten • ifliyere.k. dileri her kelimesi ve sabrı ıle 
kid ve tahlil kitablarında sık sık rastla. ideta derimizi ve sinirlerımizi kazıya • 
nan bir tabir varctı: Harb sonu edebiyatı. rak. •• Bundan dolayıdır ki. bilhassa harb 
Bu tıarb sonıı edebiyatı. 1914 den sonra aleyhine tesir J'8.pıyo.r diye Alman mü • 
siperlerde dövüşen genç Avrupü ede • eJ.lifinin şahsı da. eseri de Almanyada 
biyatçılıarm 1920 den itibaren en parlak hücuma uğramıştır! Hem ne zaman? Da. 
nümunelerini verme~ bqladıkları ede. ha Naziler iktidar mevkiina gelmed\?n 
bıyatı tarü edeıı bir tabirdi. Öyle bir ta.. evvel •.• 
bir ki. bugün ne kadar manasız kalmış. Burada harb sotıu edebiyatının Fran • 
sa dün de o kadar fazla bir nikbjnlik sadaki bir sahn~ eaerinden de bahsede • 
üade ediyordu. Sanki. o geçen Büyük yim: Doğrudan doğruya harb fikri etra. 
Harb, dünyanın üstünden yalnız bir defa fmda bir hareket felsefesi gibi yükselen 
esmif olan bir kasarta Mli. bir daha te. bu f&heserin ismi cTakızafer altında me. 
kemir etmiyecekti, edemezdL Halbuki 1 zar. dır. Burada çarplpll fikirler, harbe 

Alman Jcunetleri VClt'fOt"l""' ~· heyhat! İ.şte ayni facia, belkı daha kor. giden oğul ile harbe gitmiyeııt baba 
Leh ordusunun bazı bımlarmm es- Bunla?dan Lembergt.e bulunan Lehlyok.tur. Bu itibarla Varşovanm müda • kwıç bir tekilde yeniden baıJamıı bu • arasındaki manevi mücadeledir. Fakat 

ki hükOm-.ı merkezi olan Varşovada, kıt1alarınm mnhuara işini Ruslar, Al- faası beyhudedir. lunuyor. Demek ki bugün harb sonu ede.. şimdi. bu defa başlıyan yeni harb 
'bunun 32 )an. şimali garbisinde ve Vis. manlardan devir ve teslim aldılar. Rus- 1816 da Sıt.blılan Veliki • lzvor'la biyatı bitın.iş, harb evveli edebiyatı baş. ileride böyle bir mücadeleyi mevzu ola. 
ıtü:l Jltelwi üemtn<Ie· Mod1in kıtlesi.nde, larm da, burada nihayet teslim olmıya Zayçar da mağlUb eden Müşir Osman lamıştır. Şunu diliyelim ki, insaniyet bu rak pek güç ele alabilecek gibi görünü. 
Varşovanın 30-40 km.. cenubunda ve mahkam bulunan Leh ~tlerinin Pa~ın Vidin ve dolaylarmdaki ko'lor • badireyi de atlattılttan aonra bir daha yor. Çünkü tayyare hücumlarının inki. 
;vistülün garbinde Gora Kalwarfa ile tahas.mn etütleri siperlere hücum ve dusile (3S,OOO insan) Pleme üzerine bu ıztıraba ve bu dehşete katlanma.sın, pf ve terakki etmıı olduğu bu yeni bo. 
Orojec arasında., Gidinyanın şimalinde taarruz ederek beyhude yere kan dök- yürümesinden maksadı, Ziştoyide Tu- asıl devamlı iıarb sonu edebiyatı da an. A'azlalmada, siperler arkasında ve şehir. 
Danzig körfezine uzanan dar yarım nıeleri be'kJıenemez. nayı geçere'k Balkanlara doğru ilerli • cak o zaman kurulabilsin. Fakat o zama. lerde ıbuhmaniar da bizzat harb ateşi 
adada ve nihayet Lembergte hala mu. VarşQvaya gelince bunun da akıbeti yen Rus ordusunu durdurmak ve bu na kadar?.. içiınde yuvarlananlar kadar tehlikeye 
kavemet ettikle~ni biliyo~z. Bu mu- malfundur. Buradaki kuvvetler ve şeb- ordunun büyük bir kısmını kendi üze • .. * mmıızd~lar. O h~ _tehlikeler müjte. 
ikavemetler, ·Lehi~tanın ~ud~faa vey~ r!n müdafaası uğrunda . yapılan ve ya. rine çevirmek idi. o, bu sevkulceyş! , 1920 den bu~ kadar d_evam eden rek, ~.dataa sistemle:ı -~ynlmakla be • 
kurtarılması bahsınde, hıç bır asken pılmakta olan fedakarlıklar ne olursa ilk maksadında tamamile muvaffak o.ı bari> sonu edebıyatı, eserlermde harbe raber duşmana karşı goğüs germek husu. 
ve sevkulceyşi kııymet arzetmemekte olsun nihayet pek kalabalık olan büyük Ju. Ondan sonra müşirin Plevnede ne kadar yer vermiıti! Bu sualin tam sunda gayret ve gayeler müşb!rekbr. Bu 
olduğu için, Almanların buralara yer. şehrin garnizonlarile beraber erzaksız. durmasP ve burada tamamile muhasara cev~bı'. a.neak u~ bi~ tetkik ~akalesile harb?1 dofuraca~ edebiyat _ttt her halde, 
den cebri ve şiddetli taarruzlar y~pa: lı:ktan teslim olması tabiidir. Maamilfih oluncaya kadar sebat etmesi Türkiyeye kabil~r. Halbuki benım bu sutunumda ~diye kadar d~~ ~biyatl_arın hep. 
rak birçok telefat neticesi bu mevkilen Alman ordusu teslim keyfiyet\Di tacil Türk rd iki cl bü "k b. buna imkln yok. O halde yalnız §U ka. sınden kudretli bır mfıatın aksı olacak. 
düşürmek istememeleri askeri ·bakım- icin, şehri ha;adan ve karadan sıkış • :vktılcey~ f= ve ~aye t~ et 

1~ darl~ iktifa etmek zaruretinde~m: Bu j br. Ac~ bu harb bittik.ten sonra da. 
dan doğrudur. Çünkü bu yerlerde mab. tirmakta devam edecektir. Ancak uçak me'k için idi. MalUındur ki o zaman edebı~t, ge:e~ roman._ gerek ~ıy~tro ._,geçen ~ Har~ olduju. gibi bütiiıl 
sur Leh kıt'alarının mukavemeti niha- '--bal ~, 'l ri lt nd b"r kıl baa d 'len ( s·ı· '--V serlerınde Buyuk Harbın her türlü ideo. yorgun sınU'ler dadaızm, fütürizm. kü • 

UVlu an ve ~op mermı e a ı a ı aıer em ı ıs~n:- ama - .. . .. b" . . . . 
yet kendiliğinden sönüp bitmiye mah. çok yerleri yıkılan ve daha da yıkılacak Şiımnu ve Rusçuk) .bölgesinde 1 OO,OOO lo31k cereyanlanm _ ço.k ku~ctli o~ek • ızrn şe~ıllerınde yemden bır takım ms. 
kfundur lan .. 1 V ..l'-ıı...: 'at ki .1.k b" M hrned Ali d lerle ihemen her buyük millet edebıya • nevf krizler ete dojuracak mı? Onu da, 

· o guze arşovaya ve onUli!IU san ~ 1 ır e paşa or usu, tı d aks$t" · · bilmiştir Fakat başlı h b ibi · "k.b 
Dikkat edilirse, zaten Alınan ordu. eserlerine acımamak kabil değildir. (Yeni Zağra.Edime) mmtakasında 20 d ':'ad d ~rmes•.nı • h b" yan ar g 18~ '11 ~yin edecek! 

sunun Lehistan harekatını mümkün Kezalik beyhude yere akmakta olan bin kişilik bir Rauf paşa kolordusu ve ogru an ogruya mevzuunu 0 ar ın Haı.id Fahn OZOUOJI 

mertebe ~ ~ir tel7f~tla ve çok az~ insan kanı da bizi müteessir ediyor. Karadağdan Dedeağacma denizden Bir kadın oğlu ile bir Bil' oı tlJ a 
za~?da bıtırmek ıç~ m~':a kabıli. Beyhude yere diyoruz; çünkü Varşo. naklolunmakta olan bir de Süleyman 1/ Cll mo r 
yet~ ~n ~~ haddind~n istıf~de et - vanm veya şura ve buranın mukave - paşa ordusu vardı. Bu Türk ordu ve Olup Aııllını yaraladı Rıhtıma carpıp batlı 
~es~ı bılmiştır. Çok ~üteh~ ~ • metinde herhangi mühim bir askeri kolordulan süratle gruplanarak. Rusçuk Dün kmnkapıda çot prlb bir yaralama lstanbul limanına ta,yıdlı l!akar,a &dm _ 

t~rlu .Alman brka ~şkilAtı ıle çok us. sevkülceyşi gaye yoktur. Bugün Leh garbi-Niğboli ve Balkanlar arasında '98.k'ası olmuttur. Blr ana olaJ bir olup blrldatı ;yolcu motöril, d·.:ıı sabah töprilden A -
tün hır hava kuvveti bu manevra kud- hükfuneti ve bir Leh ~kumandanltğı felce uğramış olan Rus ordusuna karşı sıvacıyı çok al1I' aurecte yaralamışlaıdır. dalara gi&!rten SaraJbmna inlerinde dü _ 
retini gereği gibi arttırmışlar ve en yük yoktur. Onun için şura ve burada yal. tek bir kumanda altında hareket Kumtapıda Nıtancada Daltaban Çe§Dle menine arf,z olan bir sakatlık ;yiizUnden Sa -
sek noktasına çıkarmışlardı~ Fakat . . akdi d f sokak 18 numarada oturan ımaet Osman ol- raybumu nhtunma çarpmlf ve parçalanarak 
:Alınanların, manevra kudret ~e kabili- nbızlabaşldakian~ kalankı=li kıksımlatarınlaın ettılklen uht kkrake gı'b" n:uuzai ::r ol : ıu Ahmed 3 ien3denberl beraber Jaf&dıtı ~~~~~o bulunan mtiretteb~t de -

. .. . . • aş nn en omu n r ma an rn a ıy · ş~ o za Kadriye 1.smlnde bir tadından ayrılmak la _ uııoc ""'"'JU&...,.er ve etraftan yetişenler tara -
yetlerınden. azamı ~fade etrrielenne müstakillen karar vermek mevki.inde- manki Türk ordulanna böyle bir ha - temlş, fakat kadının m~n•at1 ııe karşı - fmdan kurtanımJtW"dır. 
yardım etmış olan hır unsur daha var. dirler. Askeri şeref ve namus gerçi, reketi tanzim ve terkib ederek başa Iaşmıştır. Nlha.yet dün atpm meaeıe yeni- Kaza esnumda nüfusça zayiat olmamıt • 
dır ki o da ~ ordusunu dağıtarak AI. sonuna kadar müdafaayı taleb eder; an. çıkarmak için lazım olan zamanı ka • den tuelenmif, bnnl!n lizenne KadrfJe ottu !:imı":ı~:..U. ~ bidise hattında 
manların sen kolordularına l~~a lok· cak müdafaayı devam ettirmekte aske. zandırmak icab ediyordu ki, Osman Kemale O.mıanın kollarını tutturm'Qf, ten - Batan BatarJa motôrtı daJRıt ft8ltas1Je 
ma kapt:rrmış olan Leh büyuk askeri rt siyasi ve milli bir gaye yoksa bey - paşa Plevnede bunu yaptı. Amma ne dJ8I de adamcatwn başına bJr demirle vu- denildeıı ~tm. 

k "d · in b" t '-endisidir ' rarat ta.fasını oot alır .surette 1arm11tır. 
sev ve 1 aresın ızza A! • hu.de kan dökmemek ve memleketi lü- ma.beyn ve ne de diğıer paşalar Müşı"r · Köprii •özibıde iki motör çarpı••ı t _ ,.. HAd1seden haberdar edUen zabıta Osmanı • r 

.a.ııle Alman ordulannın Leh kuvvet- zumsin tahrib ettirmemek düşüncesi Osman paşanın askeri dehası ve birçok tendlaini 'b1lmiyecek bit halde Oerrahpaşa Hasan kaptan idaresindeki 15 tonluk ıııı-
lerine birbirini müteakib indirmiş ol - hlkim olınak iktiza eder. Türk kanı ile kazanılmış olan pek kıy. haataneatne gönatrmlf. Kad:rlre fıle cıllmı• met motöri diln töprii gözilnden geçerken 
(Juklan şiddetli seri darbelerin bir ak. V imdi.ki .. daf .1 t mettar zamandan istifade edemediler da Jataıamıştır. imıan ldarulDdetı t tonhık Alaı motörüne 

sülameli olarak bugün Varşovada ve pan;~~çv::ışesnasınd~~a:~i: g~s: ki bu da tamamile başka bir meseledir. :.... :ı": :;::,~aı:=:~ 1:nea~ 
şurada b~rada bazı Leh kumandanları terdiği fevkalade mukavemet veyahud Varşova mu.kavemetmin :ise bugün Diikkindan para çalan bir çırak Mehmed ctenbıe dllşmfitlft, fatat etraftan 
memleketm askeri şeref ve namusunu 1877.78 Türk.JRus seferindeki Plevne böyle bir gayesi de ol$maz. Kim gelip yakalandı ;yetltenler tarafından kurtarıhmflard!r. 
kurtarmak maksadile mahsur olarak muharebelerimiz arasında bir benzerlik Lehistanı kurtaracak ki bu şehrin ve Bmniyet müdtlrlüff dün 'bir hımzbk hl - Liman relslllf hldlae hatkında tabıcıtata 
çarpış_mak~ .de~3!11 .. ediyo~ ve düny~ • anyanlar vardır. Şimdiki Varşova ile diğer yerlerin o zamana kadar sebat et. dJsesinln tahtlkatll" metgul olarak tıaa bir ~am)ftlrlki · • .. 
mn dıkkatım hila uzerlenne celbedı • Madrid ve Plevne arasında gerçe im • mesini temenni edelim. Varşova muka- zaman temde ~alllnl bulmut ve adliye1e te.s- denız motörii çarpqtı .. 
Yorlar d tm"""'- b. kı Um etmiştir. Bartın limanına kayıdlı Namazg!h motörl. 

· v proviser ~ müdafaa itibarile bir vemette ev~ ~ . ~ ı~v. sım .Al.· Amıalıınescldde 55 sayılı dfitklnda ta _ diln Çekmecede Kaldınm bur:ıunda Akçato-
Yukarıda saydıgımız yerlerde muka. müşabehet varsa da gaye ve vazifeler man kuvvetlennı ışgal ettıgı gerçı bır vukçuluk yapan Nest~. dün ırnbah dükkA. _ ca ıımanma. kayıdJı 9 tonluk Akay motörüııe 

vemet eden Leh kuvvetlerinin sayıları- cihetile hiç bir mutabakat ydktur. hak;kattir. Ve işte bütün bu son Le~ nına geldiği v~ltlt çPkr.ıecede bulunan 165 ıı- çarpmış, müsadema netice.sinde her lk1 mo
nı bilemiyoruz. Fakat Leh ordusunun Madrid ıfüşrnanın ileri harekatmı gayretlerinin yegane faydası birkaç rasının ı;aımm11 Otdıt:unu görmtış ve teyf!- tör de muhtelif ;yeılerinden hasaı·a uğra -
en az dörtte üçu'"nün Koridorda Vester d d ··-c b' ··d f hatt Alitnan tümenint daha lıiıkaç gün yetten zabıtt.ıı !Wııb'irdar etmlŞtlr. AIAkadar mışlardır. Hldlse esnasında ntifusça zayiat ' ur uran t..mwı.u ır mu a aa mm • . v olmamıştır. Liman idaresi kaza hakkında 
Plattede, Radoın cenubunda, Pzurada, üzerine r~"'tlıyan bir şehir ve çok mü. mesgul edıp yerlennde baglamaktan zabıta memurlU'UllD ;yaptıkları tetkikat so- tahkikat ;yapmaktadır. 
Vi9tül ve San nehirlerinde, cenubi Po.. him bir istinad noktası olarak müdafaa ibarP.ttir. Bunun için de bu kadar can, nunda bu parama bUiçt.en .gelen bir luraız ----------

. ,._,:ı_ ,_ v tarafından ç8lınamıyacatlj\ficesine van - M "f "d"" lü .. - d ort t dr" t 
fonyada, Gidinyada Almanlar ve niha- edilmişti. Varşova müdafii, Leh ordu- m~lb;e mamunyet .ıt:Ui:l etmefi. deger ıarak, biitiln ,üphele.- 8~ i)tıJı:ı: ;beri bu dük- aarı m~ 

1
ur. ~~ ~ld"" a e ısa 

yet Ruslar tarafından imha veya esir sunun (Narev-Vistül-San) umumi mü. mı 1 em-em. klnda çıratlıt Japan Mull Serinde top _ •t erı ıoruıu u 
edild"klerini kabul edersek bugün Var. dafaa ve mukavemet haıttı üzerine rast. H. E. Erkilet lanmıştır. Birkaç giln evvel ~karaya gitmiş ~~an fa. 

·1 b b be d J d v · · kı M d "d 'b" ·· ·· -· .. -·-·-·--·-...... ____ tanbul maarif müdüru Tevfik Kut, dun An-~va ı e era er ş yer e mukavemet a ıgı JÇın tıp a n gı ı buyuk ve , • • ıcı..a bir tarassudu mtıtealdb bu işin fanı karadan tehrlınize dönmüştür. 
gösteren ~h kuvvetlerinin mecmuu mühim ·bir istinad noktam olarak mu. Bır kadın hindı çalarken yakalandı oldutu tahakkuk e:it-n Muls yakalanmJŞ ve Maarif müdürü, müdür muavinlerinin ış • 
umum Leh ordusunun dö:rtte bir mik • hafazn ve müdafaa olunabilirdi. Fakat Kasım.paşalı Muzaffer adında btr kadın, ustasının ı65 llraJinı çaldıtım itiraf d - tıraklle dün bir toplantı tertlb ederek. orta 
tarını yani 10.12 tümeni aşmaması bugün ne hayle bir Leh müdafaa hattı KayışdalJ. ~4ealn1e- oturan Şerilenin iki mittir. tedrisat lf)ıert etra.tınıtı Veklletten aldılı ba· 
iktiza edet v ne de bir Leh rdu ve h::ı-"'·--ti h1ndl81tı1 oaıarten suoOstü ;yakalanarak "Oa- Hırsız çırak evratııe beraber adliyeye tea- il taHmatın tatblkl hususunda lzaha1. ver -

• e o ya WLwuc tidar acUb8llne tNUm edlJmJ.tttr. Um ecUJmiftlr. miftır. 



• Sayfa SON POSTA 

Dikili Wacias1.11.dan 

Sağ kalan Dikili halkı " Son 
Posta ,, ya f actayı anlattılar 

(BC§ta.rafı 1 inci ıa.yfacla) Gecenin zifiri .karanlığı içinde bu va. 
karadan ~elecek olan 300 çadır derhal ziyet tam 46 dakika devam etti. 

turulacaMır. Bergamanm hassasiyeti 
Ztlzelı devam ediyor Telefon yok. telaraf yok, 1Şl!k yok. .. 

Bu sabah Bergamada 4, Kemalpaşada ~erkes yatak Joyaf.etile iOkakla~da.. Hiç 
2, İzmirde 2 sarsıntı olmuştur. kimse ayatına pa.ntalon~u, .. ~~~~ı 

. . . . alamamış.. Karanlıktan gozgozu gömıu-
Gece Mıd;ll1 adası~da da Ş1,_ddetlf .z~l- yor ve sarsıntı fuılalarla devam ediyor. 

a:ıeı:r ol~ugu, 16 evm yıkıldıgı, 4 kışı - N~ayet bir şoför, açıkta braktığı o • 
nın old~ .b~aya .g~en yolcular tara - tomobiline atladı ve soluğu Bergamada 
fından bıldırilınektedır. alcb. Bergama bu suretle hadiaeyi haber 

Zabıtanm faaliy"tl alınıe oluyordu. Saat s buçu'k.ta Berga -
ma telefonu İzmire fU haberi verdi: 

Zabıta yıkılan yerleri kontrol altın - c- Diıki~ ile muhabere edemiyonrz. 
da bulundurmakta. maili inhidam bina- G•len ·bir =soför Dikilide büyük facielar 
la.r yıktırılmaktadır. cereyan ettiğini haber veriyor. Hldise 
~~ y~ için İanirde yerine hareket ediyoruz.. 

açılan iane listesinin yekftnu kabarmış- Filhakika Bergama kaymakamı, be • 
tır. lediye ıreisi, jandarma "kumandanı, Parti 

Hükdmet. Dikiliyi yeni hazJıl"lanan re.isi bir otomobille Diıkiliye geliyorlar. 
pltna göte !ehiden yaptıracaktır. Tet - lzm~r Y&lisi de n:kil"ıda 
kikata şimdıden başlanmJıŞtır. 1 ~ 

Y . ~ Hadise ayni saatte Bergamadan İzmir 
8ftl Z81Z818 8r valisine bildirilince Etem Ay'kut refa -

Ankara 23 (A.A.) - Aldığımı. ha - k_~tine ~mniyet Müdürü, Sıhhlıt ~~~ü
berlere nazaran 22 Eyh'.il sabahı. yer sar- ~ ~e dığer bazı r.evatı alarak Dikilıye 
9U'lt1.11 bydedilrnif ola:n mmıt~an gıdıyor. 
İzmlrde bu sabah saat 2.40 4.30 ve 7.35 Onu takiben de Parti başkanı Atıf 

23 ..,. ...ı...-. İnan, Kızılay reislerinden Bahaeddin 
te, Alaçatıda 4.10 ve 7. te, n.IC'l.l9utta Na-~ v HQ · H n.· Cü D''··1· 

8 de • '-,_ · rd " 5 t "d h fif oınnı e seyın UJ.Al ra WLl ıye 
4.1 • .n.AJıısa a -z. e yenı en ra hareket ediyorlar .. Uç sıhhi imdad oto -
ve ~ramz yer sarsıınttlan olınuftu • mobili. illçlar. ıaraüar, ddktoırlar, yol 

J?ıkilide Yttr sarsıntıları devam etmek ve f~ıtaat emeleleri yola çıkıyor. 
ted'.r. ı Yaralılar kısmen Bergama hastane -

Kızılayın yard1mları sine ve en büyük kısmı lzmir Memleket 
Ankara 23 (A.A.) - Yer samntısı hastanesine taşınıyor. 

yüzünden Dikili ve havalisi halkının ma- Asri mezarlıktı 
ruz ~~~ı • felAıket dolayısile Kml.ay Ben Dikiliye giderlteın, şehrin bir kf-
Cem1yeti .felaketzedelere yapılacak ılk lometre mesafes:nde buhman Asri Me -
~ardıml&T .iç'n dün derhal İ~ir ~il~y~-ı zarlığa uğrı~ra'k kapıda ağlaımı kala
t1!1e 1~ lıra ve 300 çadır ıond~ıli gı- ba\ı ~a ikarıştım. 25 kadar çocuk, kadın ve 
bı bugun de aynca 2000 liralık bır para delikanlı cesedi yerlerde yatıyor ve tek. 
yardımında bulunmuştur. finleri yapılıyordu. İşte burada öğren • 

ilk mektlb dik;erim~kilide Hüseyin ~la Rüstem, 
Dikili 23 (Hususi surette gön.derdiği .. o~lu 4 yatındaki Nuriyi kurtarmak ister 

miz muhabirimi2Jden) - Dlk"lide sar - ken i-kie· de enkaz altında kalarak haya
ııntı fasıla ile devam etmekte ft her ta ${Özlerini yummuşlardır. 
dakıka, facianın dehşeti daha bariz tekil 2 - Necib oğlu !net, oğlu Şaban, kızı 
de meydana çıkmaktadır. Kaza merke- Zübeyde, damadı Yusuf birbirlerine sa. 
zinde evi bulunan tek insan blmamıştır. rılı olarak hayata g6zlet-ini yummuşlar
Maddt zarar 1 buçuk milyon liradır ki dır. 
bu yek1ln. kazada mevcud gayrimenkul • 3 - Yeni gelin olan Femunde, aske
iller:in umumi yekftnuna muadildir. re j(iden kocasının hayalini kurd\ıtu ya-

Ölenlerin açılkta blmmuılan için, ta~nda hayata gözlerini kapam~tır. 
!zmirden yeti.fen amele ekipleri derhal 4 - Kırbakum k6yünde, Dikili w -
faaliyete geçmi.ur. "PUr acenta.n Neeatinfn !'i nüfus aiJıesi ef-

f acia nasal aldı ~ radı tamamen öl~lerdir. 

Dikilide enk•z haliae selea evi• ve dikkinlar 

Kurbaıılar tekfin ediliyor 

r 5 - ÇUmrOk başçaVWIU Ahmed Er -
Burada temas ettiğim kimseler birin- dem zelzele esnasında içeriden chpn Şehir harabe haliade 

el lzele ı ~ak tı11 • şö ı anlatt !ar· fırladılı sırada, kaTşı binadan düşen bir . 12 e e ı Y e . ı • duvv 1>4rcası altında kalmıştır. zılay eefikatll elini fellketzedelere uzat-ı ~dun defterı eç:dınıftı:r. !ardım iti • valık, Edremid havalisinde de şiddetli 
-: Er~enden yatuı.nna çekılen halk, 8 _ Bakkal Xemalln 5 kişilik ailesin- mıştrr. u~ ~rkezden 600 çadır ia- ~ıne, or!lda bulunanlar töyle byde - olmuş ve bsmen tahribat yapmıştır; ZeJ 

derı~ bir uykuda .bul~an aırad~ den kendisi bayanı ve bir ocuğıu öldü tenm:~ cıvardakı aBkeri ga.nıizonlardan dilmışlerdir: zele eelden qalıdan yukanya olmuş • 
takrıben. aaat .. ilçe ~mu kala milthiş bır İkiaı varııla~ ç • tedarik edilen çadırlar kurdurularak deri Vali :ztem Aykut 10 lira. avu'kat Ba - tur. 
11ı?Sıntı !.le .g~zl~inı. ~tılas. Sarsıntı o v • • bal felakel'2ıedeler yerleştirilmiştir. Kı. ha Yörük 25 lira, Dr. Hüseyin Cöra 10 İzmirde birkaç binanın duvarları çat-
~~a~ muthıştı kı, bılAiJıttyar herkes ken Eg'!r asker oelmes-.vdı zılay Cemiyeti, açıkta kalanlara sıcak lira, Parti başkanı Atıf İnan 10 lira. Em- lamı~ bir ev çökmüş, bir kiti yaralan • 
dısını dışanya atacak bir kapı, bir ~n- Elber facia~ milteakıb Beo-gamadan yemek tedariık ettiği gibi nöbette dok - lak Bankası müdürü Sedad 10 li.ra. Ber-,mıştır. Yaralanan polia memuru Niyazi • 
cer~ aramaya ~ladı. Sarsıntının tıd. • askeri kuvvetler ka.zma, küreklerle hl. torlar bırakılmıştır. Hafif yaralılar te - gama j. kuman~ Cemıi Aydın 5 Ura. dir. Bergamada birçok evlerin duvarlan 
detı!lden ele'ktrık hatları bozu~dı:tu içı.n dise yerine yetişmeseydi, facia 'kurban _ davi alıtıtndadır. Yarın açıkta kalanlan Urla J. A. K. Hul1l.st Gür 5 lirıa, Sıhhat çatlamış ve iki fR ~üştül". Ayvalıkta 
elektdtler yanmıyordu ve büyuk bır lannın sayısı mutlaka bir i'ki misli ar _ mübrem e1Yalar verilecektir. Umumi Müdürll Cevdet 5 lira olarak ilk yardım 14 evin duvarlan çatlamlftır. Çandarh· 
u~ltu devam edip duruyordu. Kendi - tardı. Askeri .kuvvetler yetişince, derhal merkezden paraca da yardım .iatenilmi~ listesini açmışlardır. da birçok binalar kısmen hasar gönnüt-
lerini evberinln kapılanndan dışarıya yıktlan verleri kordon altına almışlar ve tir. Açılan iane liste.sine İzmir polis me - tür. 
atanlar yıkılan yüzlerce evin enkazın - enkaz altında kalan ölü ve yaralllan çı- Parti faaliyette murları yüzlerce liN toplıyarak vermit- Diltili Teş ~e huar pek büyük-
dan yükselen müthiş t<Xl! ve duman bu - kannava savqmısl81dtr. Bu suıretle mey ler ve bu asil harekette öne geçmiıler- tür. Kabakum ka,tinde 13 ölil vardır. 
lutu içinde adım atacak bir nokta llula. dana cıkanlan yaralılar hastanelere sev. İzmir c. H. Partisi reisi Atıf İnan, fe- dir. İzmirde açılan iane listesine bugün- Kayıplar da var 
mıvorlardı. kedilmis. yıkılmaya meyyal bulunan bi- laket yerinde bana şu izahatı vermiştir: den itibaren bütün zenginlerimizin işti-

Sekiz yüz hane halkının yükselttiği nalar yı'lrtınlmış ve muhtemel kazala _ - Part.:miz mahallen yardım tedbir- rak edecekleri muhaklkaktır. Dün akşama kadar DiJdU merkezin -

=:1: ~~~en:=dan~~ ~~ d:ıat1:ıw1 ~X?eı;:i~er~iti~~i! ~ : ~ie;J~ı~tır~ u:e:Uem~!t~~tn ~~z!e~ Zelzele merkezi ~:ı~~!~~~~~st~r~~:;:t~l'I~~ ~ 
delildi. Yavrulanna nnlıan analar en • tındadır. Buradan geçmek veya eşya .ı- mu . bildiribriiştiır. Partimiz icab eden Zelzele merkezinin Dikili kaza mer - yısı 5~ o~ak tesbıt edilmiftir. En e -
kaz altında kalıYOT, dıtarı çıkanlar, cl - mak yaaaktlr. tedbırlere tewssın edecektir. kezi olduğu anlaşıl~ır. Sarsıntı 11 ki- bem!'lı~etlı sarsıntı saat 18 cı. olmuıtur. 
var binalardan dnşen duvar p&l'9alan Kızllay faaliyette lanı defteri açlldı l~metre m~rabbalık bir aahada bilhaua Dıkili merkezinde ve iki klycle henilz 
•ltıı:da can veriyor veya yaralanıyor - şıddetle hissedilmittfır. Zekele bfıo ta •

1
enkaz altında kalanlar tamamen çıkarıl-

Jardı. Her yerde oldulu gibi burada da Kı • Dik.ili felflket7.edeleri için derhal bir raftan İzmir, öte taraftan Bergaına, AJ- (Devamı 8 ind lajfada) 
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SON POSTA 

SPOR Almanya, Rusya, İtalya Japonya ile· 
ittif a akdine çalışıy rmuş ! G. Saray, F. Bahçe 

din aqam netredllen teblll, Moskon.da bU- ile bugon karşllaşıyor (ea,tanıfı 1 mci atıyfada) 
Bcme 23 (A..A..) - Polonyanm Rusya le -

hin olarak tabbnl geniş Alman tabatala -
rım hayrette bırat.u1'tır. 

"f' ~er Nachirlchten gazcte&lnln BerJln -
d t;trendijlne gô ·e. salahiyettar Alman 
m ıaftli Rusya lle yapılan anlaşmayı ~lyasl 
ve ~kerl lcabatı ll'!l"l sürerek muhik gö.ster
m e çalışmaktadır. 

Almanlarla Sovyetlerin 
Romanyadan talebleri 

Sofya 23 <Hususi) - .utroı gazetesi Bu
dapeşteden istihbar ediyor: Bükreşte:tı Sov
yet n Alman mün.essilleri nveUd giln ~ 
vakit harlcl:yıe nuır• O en:toyu zlya·et e -
deret, Romanyanın it: •1 surette bitaraf 
kalacajfı hakkmdak resın beyanatını hatır

latmış ve bu teyflyt>Ue alakad~ olarak bazı 
taleblerde bulunm•ı · ardır. 

Bu taıebler şunla-"''"" 

Jilk bir .sevinçle ka.'fl.anmqtır. 
Bov,etıer Blrllflnıa vazlyet.ı gerçi kunet- Tehir edilen bir kupa maçının son 

ll idi, fakat müz"ikerelerm böyle fevkallde oyunu münarebetile bugütn Gallat'ISa ~ 
bir netice vereceği finıtd edilmemekte idi. rayla Fenerbahçe Kadıköy stıadında 

Sovyet er Birliği ın şark! Prusya, Maca - karşılaşacaklardır. 

rtstan v Slovakla lle hemhudud olduğu ve Bir hafta sonra başlıyacak olan lig 
Almanya Romanyada'l uzakta kaldığı hatır- maçlarının ilk oyununda gene kar~ılaş-
latılmakt; dır. Bu vaziyete nazaran Sovyet - . 
ler B rUğl Balkanlar:ı hlkimdir. Almanyanın tığt""ı göreceğimiz bu iki takımın mil • 

Karadenize rtotru ı'!lrJşleme tehdidi kat1 o- s1bakalan muhakkak ki zevkl" ve heye-
larak uzakla.ştırılmış•.ır. canlı olacaktır. 

Bundan başka. &>vyetler Blrl!Ainin şimdi Kadrol'annı azami derecede kuvvet -
orta Av.rupada kuv 7etıt bir vazlyetl vardır. lend!rmiş olan her iki klübün alac::ığı 
Almanya earba doğ.u atıımı~tır. ( 

Almanlar, şüphe>iz So.,.etıerln tktlS&dl ve neticeleri kat'i bir hesabla tayin et • 
sınat yardımına gü1.!nwektedlrler. Sovyet - mek zannedildiği kladar kolay bir iş de. 
lerln hiç olmazsa uzu'\ müddet bitaraf kala- ğildir. ' 
caklarını tahmin etrnelı:t.erllrler. Bu. Alman - Topa ve ayağına daha ziyade hakim 
yava karşı dosta a bir bltarafiık olacaktır. olan Fenerbahçe hücum hattı, bu mev-

1 Emniyet S.ndıiı ilin lan 1 
o/ o 8,5 faizli ve sekiz. sene 

emlak satışı 
taksitli 

Semti 

Fatih Zinclrlltuyu eski Atlkallpafa yeni 
Muhtesiplskender mahallesJnde estı Camll -
şerif yeni Dersiam sokağında eski 1 yeni ı 
No. lu. 

İki katta dörl odalı 
ah§ab bir evin tnmamı 

Balatta Karaba4 m:ıhalleslnde Simitçi S'l - Üç tatta dört odal:. 
katında eski ve yem 1 No. lu kirgir evin tamamı 

lluhammeı 
kıymeti 

800 

800 

1 - Arttırma ll B!rlnclteşrtn 939 tarihine düten Cuma gün:l saat H den 18 ya tadar 
yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde t.ı.hcaktır. 

2 - Arttırmaya gır!!lt k için muhammen kıymetin % 10 u n:.;tx>tınde pey akçes! ya -
tmnak lizımdır. 

3 - Arttırma ôe tc:!!n•n dörtte biri peşin ve geri kalanı seki1 aentde &ekiz mü.savı tat
altte ödenir. Ta.ks\+l :" % 8,5 fal:ae t\tln~r. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fazla tafsili . nlmat ve bln:ılann fototranannı görmek için Sandık Bl:ıalar aenl 

aine müracaat edılmelldlr. 

ı - Romanyaya ııuca Ptmif olan Polon -
:ralılnrın. her tür! i a. ~keri ve siyasi faall -
yetten menedilme.-;! 

Sovyet endüatrlsl.1i v,. umumt lstihsalatı 

inkişaf ettirmek. fakat yeni hudud hakkın - sim Galatasaray müdafiaası için ciddi 1 lstanbul B IJa"nlan 1 
dakl ltllafın Alınatılara menfaat temin etti- bir tehlike teşkil edecek va~yettedir. elediyesi 
~ • ~h~~I~ ~~a~~\ dfin a~am nc~e - ·--------------------------· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 - Polonyalı askerlerin garb cephesine 

hareketinin menedilmesi. " 
S - Polonya devle; ha!llleslne aid olan al

tının ve bükl1met arştvlerlnln Romanyada 
muhafuaaı -.e blllhare turulacat olan ,eni 
Polonya bü~tf~ tevdii. 

4 - Bütiln PolOD)"aU milltecnerin ayn ar
n te!"'•\"kils tam~uına sevkedilme.!i n ber 
hanl:l bir tefklllt Tdcude getirmelerine mil -
aaacle edilmemesi. 

l5 - Polonya n\lkfımet ertlnının Roman-
7& topratıanndan uzatıasmalarma miıaaade 
edllmemeat Tit bunlars. kendi aralannda ls
tlşaıeye l}ftln -.erilmerr.~sl. 

8 - Rumen a.steri D'i kanılanna teallm e
dllmlf olan Polonyı& ordmuna ald slllh, cep
hane n tayyarelerin ladesl. 

Hartcl1e nazırı ü.• fenlco, Romanyamn, bey 
nelmllel bttaranıt kallununun bMlıı btl -
küm1erlne tatı;retllt rta,et edecetınl teJld 
eylemiştir. 

Frauızlar ne diyorlar? 
Parla 2s <AA.> - Sovyetıer Blrlltine u -

lan IJ&1l Yeren badud nattı hakkındaki Al
man - Sov,et itllliının tımalandıtuıa dair 

dllen tebliğde So7Ye~~r Blr~lne düşen -pa -
ym varsovan n mııhal!elerine tadar uzan -
dıtı ~ yalnıs BlalOJtock, Lwow, Lublln gibi 
milhlm .,ehlrleri d!ğil. şarki Oallc;yadatl pet
rol mmtabaınm da Sov,etlerin eline geç -

Mussolininin yeni bir 
sulh teşabboso 

utt taydedllmettedi:- (Bastarafı 1 lnd uyfada) 
Almmı - Rus teşriki meuİ8İ Bu taran defiJtlın:.,..ıc zarureti hl.al ol-

ve İtalyanlar duğu zaman buı u İtalyan mllletlnln önün-
Rama n {lfuu:d) - Lehlstandatt Al - de izah edecetfm. 

man _ 8oVJ'flt teşriki mesaisindf!n babseden Mussollni bilahar'!. Lehlstnn harbinin ııo

•Popolo d1talla• gazeted. bu teşriki me _ na erdiğini, büyük harb ise başlamamış ol
du~unu söyliyerek, 1htUArın daha vahim bir 

aafnin yalnız baki~ delil, istikbal için de bir şetll almasından he.ıuz tevakki edilebilece -
ntıa oldutunu te~ari\:: ettirmekte n ltaı - ğinl Ulve eyleml§tlr 
yanın, bu vakıayı ı;b .onünde tutarak mWı - Hatib Almanya da dahil olmak Qzere all -
takbel slyaaetlni ta.azim edeceğini yazmak- kadar tarafların harbi mahalllleştırmek Al'

taıdır. zuaunda bulundukların? beyan etmif ve İn
Rmya askerlerini terhis etmiyor güt.ere ile Fransann Sovyetıere karşı lllnı 

d 23 (H st) M lt d harb etmemelerinin bu arzudan mülhem ol-
Lon ra. usu - os ova an dulunu tebariiz e•~l.rnı1'tlr. 

bildirildiğine göre, 7 E~lfilde silah alt~ - llaahaza Lehlst~nın ı..t!IA.sı dolaJ18lle BoY-
na alınmış olan muhtelif sınıflar, harıci ' , in 
sebeblerden dolayı yeni iş'ara kadar ter yetlere karşı hareıce~ gec:memtş olan gU-
h' ed'Imi·........J.f tere w: Franaa, ileı1 &ilrdütıerl moral tem 
ıs ı .Y=-~ ır. zaJlflatmlf oluyorlar. 

Fethi. Tahs·ın o·· ıdu s ... k 1 o·k· ı· ha'kı .. Son Şuruuıı iyi bllmell tt. Lehlatanı esti hu -ag a an 1 1 1 • dudları dahlllnde yeniden ihya etmek mtım-

(Baştarafı 1 inci ıayfada) Posta,, ya faciayı an!attılar kü:c=~~ellerlndc MuıaoUnlnln bu nut-
bir arkadaşın, kıymetli ve çok münevver (Baftarafı 6 11cı sayfada) ku :yıeni bir .sulh ~,.bblisil mahl:vetlnde te-
bin insanın bugün genç yaşında vefatı mış defildir. Mütemadiyen cesedler çı- llktl edilmektedir. 
haberini vermekle hakikaten e~em du

1
- kanlmaktadır. Dwlide şu anda kayıb - Framanm noktal nazan 

yuyoı;uz. Bu kimil ve kıymeW dost -1 larm sayıs1 23 dür. Bunların hayat ve 
bankası İstanbul şubesinin hukuk maş&- mematlarından haber yoktur. Pat"is 23 (A.A.) - Havas ajansı teb -
vid ve beden terbiyesi İstanbul bölgesi Adnan Bilget li~ ediyor: 
Asbaşkanı Fethi Tahsın Başarandır. BOrhan"ıyede lahr.ıbat Fransa hükmneti. Mussolini'nin nut -

Fethlyıi tanım~ olanlat', onun yağı.21 kunu ve bugünkü ihtilaf karşısındaıki !-
çehresini ve her zaman sevimli olan te- Ankara 23 (Husust) - Dahiliye Ve- tdlyan hattı hareketi hakkında verdiği 

iıt 
teminat 

n,a 
102,H 
131,M 

38,25 

283,88 

Kuhamın'ln 

beıi"ll 

981,50 Huekl baatancslnt 939 maD Jı1ı için aJmıcat 1 taıem Dnal Amupl 
1se1.75 ittatyere alınaeat 21 taıem matwme. 
'425,'lJ İtfaiye lnı1r Yt efradı için "yaptınıacat tU çift omne u. 15 oın foua 

510.00 Ferlköy Türk meaarlılı ihata duan lnf.ıatı !tin aJınacat l'Jt 
ıo. Taf. 

S'l&\,OI> Karaala~ m1ıeııse1ab memuıtnı 8ıbbl19 le fenıı!Jell ne mlstabde • 
minine yaptırılacuk elbise, kasket, gömlek vesaire. 

48,11 641.4!1 Üsküdar iıraıye garajının elektrik teslsltmıcı yaptırılmaaı. 
Muhammen bede!ıc• ı He m: terelna~ mikdarları yukarıda yazılı ~le!' ayrı ayrı açık ek

alltme:yıe konulm'lftU! İhal9 2 ıo,m Pa:nrtesl gilnil aaat H de Daim1 Encihnende J'IL
pılacattır. Şartııa:neJt!r Zabıt \'e Mıt1mellt Miidilrlftttl talemlnd'! 1rörüleblllr. Tallblerin 
llk teminat matbu veya mettub!&n Ue lbale gilnQ muanen aaatte Daimi Bnctlmende 
bulunmaları rnse> 

i nhisarlar idaresinden ispirt o satın 
alanların nazarı dikkatine ı 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden ' 
1 - - ·~ ....,.. ... ,.. lnlllleltae: 

Sablan iaplrtolar 28~11ll/939 tarlhlnden tubareıı Balı Ti Cmna gblert wrtıe
cetlnden 1.1t~tlller1n lliUyaçlarını iç stın el'Wl İnhlaarlar lıltrbl deposuna bD
dirmelerl. 
cİhtiyac; telefonla da b7detU.rllebWr. lfo. fS79h 

1 - Ecahanelerin: 

Her ay aln-.akta oldülan laplrtolar da 1/10/939 dan ıUbaren her a:vın Ut batta 
ama tesadüf eden BalJ, Çarp.mba ve Peqembe gtınıeı1 teni edllecektir. 

1 - M~ner n elli lllplrtosa ahalanna: 

On beş tllOJ& kadar olan iht!yaçlar ber ıthı ft bundan fu1aaı iç sQn 8""1 bll
dirllmek prtlle Balı n Cuma gilnleri ablacattır. 
Blparlf malWU: tnbıaıtar llertn Depon. Telefon fS'190. bessümünü ~.ki hiç bir zaman ~&. kiletme gelen nu;alfuna~ gör7 son zel - !zahatı alaka ile karşılamıştır. 

~~~~~~~~.ve~~~E~~~~~~~~~- ~~n~~~~~~--------------------------------
de yer etmiş olan sevgı.sıııı de ilelebed sına ~Ilı ikı nahıye ve dort -koyunde sundaki faaliyeti ve bir EylUlde tezahür 
unut~ı~a~~·. . . 12~ ~ duv!-1"1an ve .saçakları yıkılmış, ede~ hareketi Fransa hük\1metince fev-
. ~ethı ıyı ıdi •. Maluma~~~ M~~: Bü~~ıye. hu~~et k~ağı?ın ve ~asa- kalade takdir edilmiştir. Fransa hüku -

tını çok severdi. Bu sevgwnın genişlıği- ba ıçi.ndekı büyuk camım, iskele, lırnan met·ı bu takdirini 0 zaman İtalyan nota _ 
d' ki · · -~.. yoldan --:.---~'- d · 1 - • • ta d ~ ona, onun ıçın en 3~ ve KU-111.u.•~ aıreu::rmm van ve u - sına verdi~; cevabla da göstermiştir. 
hızmet etmenin sporu yaymak olacağı varlan hafıf surette çatlamıştır. . . . 
kanaatini ilham etmiş ve bugünkü beden Menemenin Aliağa çiftliği hükumet O zamandanben hadıs olan vekayı 
tcşk litı br zamanlar İdman Cemiyetleri kona~ınm ve flti evin duvarlan çatla _ ~ vrupa~ın. enternasyonal şaı:t!ann.~ a1t-
1ttüalu halinde iken kendisini de arasın- mıştır. ust et~·.stır. Fraı;ısız ~e, İn~ılız hukO. -
da bulmuştu Fethi hiç bir menfaat bek _ Ra dh . b •V• metlerı, Polonya ile mun akıd anlaşma -
lemeden bu "teşkilat içinde didine did:.Oe sa anenın te hgı lar mucibince müttefik devletlerin aldı-
çalıstı ve birçok kıymeli unsurun yetiş- İstanbul 23 (A.A.) _ Kandilli Rasad- ğı vaziyeti. kat't .olarak ve en açık bir 
mesinde amil oldu. han~inden: tarzda tayın etmış bulunuyorlar. 

Fethi, birkaç gün evvel gittiği Anka- Bu~n saat 7 yi. 35 dakika 5 saniye ....... --.......... _.-............... - ........ --·-00-00-· 

rada an· bir anjin buhranına kurban git- gece haff bir zelzele kaydedilmiştir. Yan·ı bı·r merkezi ç1•0 miştir. Ölümü memleket için hakiki bir Bundan başka, 4 ü 26 dakika gf'~e bir 
kayıptır. Arkasında dul bir eşi, henüz zelzele daha kavdedilmişse de bu çok ha- h k • k 1 
tahsil çağında boynu bükük bir evlid fiftir. Her ikisinin de merkez üstünün o Ometı uru uyor 
bırakmıştır. Son Posta, bütün beşeri me- Rasadhaneden 308 kilometre uzakta ol -
ziyetleri nefsinde cemetmiş olan bir in- du~ tahmm edilm"ştir. Tokyo 23 (A.A.) -stefani-
san kaybettijmden <iblaıyı memleketi, İki gün süren müzakerelerden sonra, 
kendi!i de aynca vefakar ve sadık bir Kadıköyfinde Bahariy'! caddesindeki 92 nu - yeni bir merkezi Çin hükumeti kurulnıa
do.sttan oldu~ için de bizzat kendisini maralı lkametgAhınd.ın kaldırılarak Omlan- sı ve Japonya ile sulh aktedilmesi hu -
taziyete muhtac görür Allah bu iyi ın ata camlainde nama.zı kılındıktan sonra Ka- d K . '9t nı erk . k 1 sana mag~fire+ ailesi ~fr~ da eyubl racaahmeddetı aile makbereaine defnedlle - ksu~t ~ ~Uın,..anaç·m Vez;ı, '·oı ntpro ., cetılr omı esı reısı ang - mg - ey 1 e e-
sab1r ihsan buyursun. • * kin hüklımeti icra heyeti reisi Vangku -

Cenaze meruimi min arasında tam bir anlaşma hasıl ol -
Beden Terbiyeal istanb:ıl Bölge.si Battan _ Bantam1z Hukuk Mil4avlrllitt Şeft tıymet- muştur. 

ııtuıdan: ll artadqmuz Avuicat Fethi Tamın Başaran -------·---
1 - Böıpm1z1n tıymem Asbaştam ııeh - •etaı etm~. Cenıues! :rannki Pazarteaı lil Amerikan filosu Lizbona 

med l'ethl Bataran Ankarada tal)) aektesın- nil aaat 11 de KadıtöJiVıu Bahariye cadde-
den wfat etmlft.1r. .sindeki 12 numar~ lkametglbmdan taldı- gidiyor 

2 - Cenaze.ııi 25/!J/1939 tarihine miiaadU nlarat Osmanağa canılslnde namazı tıım -
Pazartesi gunil saat 1 ı ele Kadıköyiiııde Ba - dıttan aonra Karacaahmeddeki aile matbe
harlye caddesinde 12 numaralı ennden tal- resine defnedllecetttr. 
dırılarak Osmana~.- camisinde namazı kılın- Türklve İş Bankas1 A. Ş. bu e1im zlyndan 
d.ıktan sonra Karau&hmeddeld aile makbc- mütevellld teeasürier~ iştirak eder, kendL<ılnl 
reaine defnolunacaktır. sevenlerin cenaze merasiminde hazır bulun-

3 - Bölgemiz dıhlllndekl büttın apar te - malarmı rica eder. 
şekküllerinln ce.uz.e rr.erasimlnde ham bu- TÜIUdYE tş BANKASI A. ıs. 
ıunmak üzere Pazart 1 gunü saat 10 da fa&anhul Şubesi 
merhumun haneslndc ha.zır bulunnı:ıl3rı ri
ca olunur. * 

Müessif vefat Billlspor Klübü Sekreterliğinden: 

Llzbon 2S (A.A.) - Atllntlt denizinde bu
lunan Amerikan donanmuından müfrez bir 
filo Amiral Courtuav'ın lmmıındasında ya -
kında Llzbona hareket eclecettır. 

Filoda bilhassa trer.ton ve Bagder gemi -
lerl bulunmaktadır. Amerikan harb gemileri 
Llzbon limanında bir1':ac gfin kalacaklardır. 
Bu müddet zarfmda Amerikan donanma.sırım 
birkaç cüzütAmı ı;enıil 're iltihak edecektir. 

lng"lterenin Norveç 
hükumetine bir notası 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedelleri aşalıda yazılı ile; llste muhteviyatı malzeme 6/ll/19St Puartesl 
günil aaat 15,30 da tapah sarf uaultl ne Antarada İdaN binasında aatın alınacatıır. 

Bu 1şe glrmelt 1,.,'1eyenlerin :mlttarı qatıda yasılı mun.ttat teminat lle kanunun tayin 
ettill vesikalan Ye tetlitlerlnl ayni giln aaat lt,30 a tadar Komlaycn Relsliline ftl1De
ler1 J.lzımdır. 
Şartnameler paraaız olarak Antarada Malzeme dalreslnden, Haydarpaşada Tuelltım 

ve 8eYk Şefllllndeıı datıtııacattır. (7419) 
No. İlm1 

ı Perçin çtvtıeo:t 83 kalem 
2 Vida, rondell ve gupllyalar (85 taıem> 
3 Muht.ellf boru ft DWlfOnlar ti taıem> 

Lira 
12088 
eooo 
M40 

Muvakkat teminat 

Lira K. 
906 80 

()O 

00 

fstanbul Limam Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma 
Komisyanundan : 

ı - Merkezlmlz milatahdemlnl için nlbnunesl YeÇhlle (159) takım maaka.sket tJflık 
elblle yaptırılacaktır. Beoor tat1muıın bedell (16) lllra (ecJ) turuıtan tutarı <UCM> 
liradır. 

2 - Btslltme açık olacatt.ır . 
3 - Bu lfe a1d p.rtname merteztmıs levazım memurlutundan paruıa alınır. 
4 - ıı:tslltme l!Birlncltetrin/1937 8alı gilntl aaat 15 te Galatada Karamuataıapqa 

aotatmda meütr merkel atın alma tomlayonunda yapııacattır. 
5 - Muvakkat tıemlnat parası C187> llra (80) kuruştur. 
e - Bu ek.illtmete srlrecet.ıerin bu Gibi işler yaptı&ına dair 1939 aeneai Ticurat Odaaı 

vesikalarını göstermeleri ıarttır. (7363) 

lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 
Haferatı 6ldilrmelc mahna flllt Ti aal1'e llfflnden yerll ve yabanca terkibi meçhul 

bir takım maddeler muhtellf JalmJerle Jmal veJ& celbecllleret ».bfa çıtarılmattadıl. 
HütQınetc;e bunların konLrollııe lilzum görilldQilnden umUml bıfmalıbha kanununun 
183 iincil maddeairJn 5 incl tıtraaına tevfikan bu kabil mevaddın Vetlletlmlz mOrata
besine tA.bi tutuıma:u 5 ~1&Stos 1939 tarih 2/11702 numaralı Vdkiller BeyeU karan lk
tizasından bulundu~u cll:.et:e bu maddelerin tetkikine lüzum hAsıl olmuttur. Oeret 
memlekette yeril olarak imal edilen ve gerekse yabancı memleketlerden müstahzar ha-
linde celbolunan başeraL öldürmete mahsus bu kabil madde r lmll ve milmesslllerinin 
birer dilekçe ve be.jt'r nfimune göndermek suretlle bulunduklan ıerlerdeki llhhat ve 
lı;timai muavenet miidurlütıeri vasıt:uılle Veklletimize milr'ac.ıst etmeleri lltn olunur. 

l754ı2) 
Mülga Harbiye N~"taı-er. Sıhhlye Müfett~l 

Albay merhum BaJJ.n T hslnln oğlu Bahriye 
.kaymakamlı ı d :ı n. alc! Bah:ıetUn Sü-
herin dı Ikt ad vekaleti Iş Da esi Re-
is l Kem l l ı eicaid emnJyet a -

Klubumuzün bAnile .. ı arasında b:>oşluğu dol 
durulmaz bir yer tutan ve yıllarca idare 
heyetinde durmadan çalışan kıymetll arka -
daşımız Fethi Başaram ebediyen aramızd n 
kaybetmiş bulunuyoruz. 

ta Plçıs• Norveç hariciye nazırını ziyaret Ti YAT ROL AR O, o 23 (A.A.) - Oslo'daki İngiliz or-

1 
1 

ederek hükumetinin bir notasını tevdi .__ --------------

ZAYİ - İstanbt.J 'Öniverslt si F. K. B. Dit

çi fakulteslnden 3t5'1 numara ile aldığım hü

viyet varakasın U7be tım. Hukınu :roktur. l'ı.ıl'inı'"n s dullah 'i 0 ln, kayınblraderi 

f P.or a 9 k ı lklncl Muduru Ke -
ın enişt i Turk ye İş Bankası 

A Ş la nbul Şube.:; H kuk Müşavirlik ser
vi Şefi ve Beden T rbiyes.I Umum Mudur -
lii u ist nbul Bölgesi Asbnşkanı Avukat Fet
t Tahsin Başaran "efnt etmiştir. 

Jenazesl yarınki Pazartesı günü saat ıı de 

Cenazesi Pazartesi günil sa:ıt 11 de Kadı -
koyunde Bahariye caddesindeki 92 numar ıı 
evinden knldınlarak namazı O man a a ca
misinde eda edildlkt"il sonra Karacaahmed
de ailesi makbere.slne defnedilecektir. 

Bütiln Hllil9pt rlul nu bu buyiik ölfiye son 
tazim vazi!eslnl va,.ıır.alt Or.ere gelmeleri rica 
olunur. 

etmi tir. 

Bu notada İngiltere hükumeti, Nor -
"VIC'çin bitarafüğına Almanya tarafından 
ria\'et edild"ği nisbette İn~iltere tarafın
dan da .riay&t edileceği~ bildirmekle
dir. 

Ece Tiyatrosu - Nuri Genç Ye arkadaşları 
Üskiidar İn41rah bahçesinde 
Günıliia İdam mabkimu 

Gece - Yenişehirde - Yıkılan yun. 

Raşid Rıza, Sadi Tek Tiyatrosu - Bu7ükdere 
Almanya dama evvelce de bu bitaraf- Allt": Tiyatr:>Sunda 

lığ:ı riayet edeceğini bildirmişti. iaçlanndan u&ala 

Suacl Gashnibal 

ZAYİ - 103'1 Fe!~ Faküitesı numaralı hü
viyet varakamı zayı ettim. Yeni.sini çıka • 
racağımdan eski.iln!o hükmü yoktur. 

&e•b Kdn 



18 ncı asırda lstanbuJı geıs.1 tloıum ı ılı 
Baron Wratishw'ın hıt1r1lırı: 86 

Türkçeye çeviren: Sil ı f'YY• DilmeD 

Vatan hasreti 

IO!f POSTA 

Alman iaşe nazırının 
bir makalesi 

"Almanya çok uzun 
seneler dayanabilir,,., 

Berii.n 23 (A.A.) - İaşe namı Backe 
yazdı~ bir makalede diyor ki: 

Almany&Yf açlı.k.Ja mallftb etmek ro
lünde 1ngi?terenin teşebbüsüne .Aılman
yanın cevabı şu olmuştur. 

•Son P.aa. nm tarihi tefrikası: 3 

llNBİRDİRIK 
BAT AKHANISI, 

Yazan: Reşad Ekrem 

Cellidın kapatması 
1 - Bütün ekonomik kuvvetlerini· se-

ferber etmek. - İtim Tardı btraz .•• 
1 

- V~ be kardeşlm ... Herifin bir kari 
dalavere& var ıtte .. bize ne ondan.. biz iıfl
mize gidelim .•• 

2 - Yiyecek maddelerinin istihlaki - - ........ . 
ni tanz:m eylemek. - Senin anlıyacağın Sultan Muradla be-

Yutanda da .söyled.ifJm plbl be ~ ederek karanlıta. açiıta. kokuya ve murdar- Bunda, İngiliz siyasetçilerine göre - raberdim. Botaza gtttit .. Rumellhlaanna .. 
ter, altışar kıfUi.k şirketler ha ~ lıRa kartı 8a.bır ve tahammill etmek yoluna cektir lti, bugünkü Almanya 1914 Al _ Çocuk titrek bir aeale aordu: 

- Lltın kısası Poyraz: Ya benim lle ıre
Unln. .. Ya konab gidersiniz.. 1fln1z1 g6rftrw 
Btlntiz •• ben haktımd1n T&Zge9tlm •• ya da b1I 
gece geri dönersin, yarın aqam buluşuruz_ 

llnde bulundutumuadan ve her e:kumpan - glrmlftlk. manyası değildir. 23 Eyh1lden itibaren - Kimi boldun bu ırece All atacıtım. ·• 
ya. nm elinde artırılmıı 8uyu da oldutunda.ıı Zindanda tabtl lhttyaçlan bertaraf etmek mer'iyete girecek olan iaşe rejiminin e- Cellld durdu, oocııtun trutı ~tuından tu-
şlrket hissedarlarından (!) btrı - 8ıra lle - için, büyücek bir su olulundan ba.şka bir yer sası şudur: Kanaatkar ve fa-kat UZ'lln sü- tup r::ınti tten~ıı: :'Yirdl.bu R 

1 "" bir hafta mt\ddetıe ballı bulundulu şl.l'- yoktu. Hepimiz, tstlsna.cıız bu olutu kullanı- recek bir iaşe. - n ço me · e vocu n ısa 
Yandım All Poyrszın cevabını bekleme

den, duvar dlbind~ bir kertenkele kadar ı~ 
ratll ve aes.slz sürilnmete başladL Kayıdsm 
trörtınmealne ratmen, meseleyi Yandım AJI 
kadar merak et.m!ş olan Poyraz da ondan 
ayrılamadı. İki seı·s·m, evvela cell!l.dın yaı
nındakl çocu~u merak ediyorlardı. Gecenin 
aydınlııtına rağm::?n, uza~+.an iyice seçemi
yorlardı. Konuştu~lan:rı da işltlyorlar, takat 
anlıyamıyorlardı. Bir araN: Poyraz: 

ketin aşçılığını yapardı. yor ve sonra su ile, mtimtün oldutu kadar, E~er fngU:,zJ.~r düşünürlerse an1arlar =d b 8lSlft d bl tu temlz 
Yani eneli. ateşi yakar, auyu kaynatır, bu olu~un arıklıtına çalışıyorduk. Zaman ki, buıriinkü i:aş sistemi ile - ki ekmek ve 

1 
i bet m u Jct.e ~\ ed• rell~u 

1 
:U lt-

bir 8omun Teya birkaç par9& elmıeti bu kay- zaman bu oluktan öyle iğrenç blr koku intl- un mi.ktan sulh za1!1anının vasati istih- r!1:nıık ~ı::~ır ~a:: ;iz~enmiş~l~ na P 
nar suya dolnyarak bir nevi çorba hazırlar şar ediyordu k1 nöbetçller burunlarını tıka- !Ak mıktanna muad·ldir - Almanya çok Kara Alt çoeutun suaUni cevabaıs bıl'ak-
w i,Uyen ortaklanna .sıcak 8ıcak sunardı!. mak m~cburlyetlnde kalıyorlar "te bize pek uzun seneler dayanabilir. _ madı: 

Kezalik 6rillen çorab ve eldivenleri ve ar- a~r küfürler savuruyorlardı. Blz ise, artılı: _ Biri Aydın p~ası mı 1m1ş ne ... Blr1 bir 
kad:ışıarının gl!mleklerinı -.su bulunduğu bu g1b1 ıtrenç kokulara burunıanmız aıış11ı: Top-ak mahsuHeri ofisi sandalcı ... 
t&kdlrde- bqlanm yıkardı. İtte her şlrke- oldu~undan, nöbetçllerln burun tıkamaları-

1
• ~-a•e m ~clı·sı· - İki kişi mll? 

tin bir adamı bu vec;hlle blr hafta ötekilere na ve bize söğüp saymalarına tar4ı kahka- Cellld gfllthnaedl. - BWm çouklardan blrl mı acaba? 
Dedi. hizmet eder ve hatta sonunda bu nzUeyt balar atıyorduk. Ankara 23 <Hmu.ill - Toprak mab.sulleri - Btrı de blr yeniçeri ..• 

başta btrıne devrederdi. Ah hele bu korkune ve iltreno zindanda ofisi idare mecllsl rewıtıne azadan Mah - _ 1Jç k1'1 ha ı Yandım Alinin de korktu~ bu idi. tat.an.-
Yapılan çorba cidden nefis olurdu!. Hele sevgili ve aziz vatanımı?:ı tahattur etmek nP mud OeJAl, azalıla da esti Ktltahya meo'usu Kara Alime~ derhııl değiştirdl: bulun bu en azılı serserilerinin ulaklılmi. 

ııeytın yatı da temin edip bu çorbaya yat da hazJn oluyordu! Ah'. Elter Cenabıhak, 11>.tuf Mehmed Somer tay\n edUmtıtır. _ Uyumuflardır şimdi... gözeillftl1ln11 bu ev~tzı barksız, kimsesiz ooı-
tattı&mıız zamanı. Ve işte o vakit yemetın ve keremini bizlerden dlrll buyurmayıp da .......................... __ ................................ - Hlç bl.a gitınade.1 yenGem uyur mu? cutıar görtırlerdi. En azılı katllln, en mee-
neta.setlne doyum olmaz ve parmaklarımızı vatanımıza, öz mtnetlmize -aat ve sallnl - Buğday fiatları yeniden bir miktar _ Sabahleyin de etkenden gene l§1m var bur hırsızın, en azdan beş on ~ocuh olnr-
yalardıtr. kavuoıturursa ne iyi birer in.san olacaktık yarın... du. Bu çocuklar hırsız ve katn fideleri idi. 

Vakit va.kit tlfi derecede ekmeflmlz bu • ne lyU. V&tannnızda, V&tanda8lanmız ve dahA düttii _Biliyorum atacıtımı e:Çetlrdeıct.en yetiş.ne. dl.ye onlara denlllrdl. 
lunurdu; hazan da büt1ln giln, akşamlara dostlarımız arasında, günde vAlnız karın Bulday flatlanndaki gevşeklik devam et- _Neyi?! Sefalet, açlık, huL:Uıklar. her yıl onları sa. 
tacı.r ekmek beklerdlk. Testllerlmlzde su ol- doyurmıya kA.fl e.lnnet kazanabllım adi bir mekte oldutundaa, kepek fiatlannın dil - __ Benli Yusuf betin idam edtıecetını... r1l sUrtı mahvedc!:, açlık ve sefalet her Ji1 
dutunu görd1lkler1 va.kit bir veya lkl gün rf'ncber, adt hlr ırvad olmıva bfttün mevcu- •üklül11 dolayısUe elmıete zam yapılması _ Nereden b111yo.-sun? silrtı sih11 çocutu S'l\aklara dfişüriirdll. PoJ• 
taze ıu getirmedikleri de olurdu. Yani yaşa- di:vetlml21le, bütiln samimlvetlmiıle ra~ olu- hakkındaki talebler tamamen ortadan kalk- _ Btitiln tstanbuiun ağzında be ağacı- raz Ue Yandım Alt cellAcJın yanındaki çocu• 
ma yolunda miifkülA.tla karşılaşmamız veya vor ve bu mestud hftrrivete ka1ble'1"11lzln mıştır. Run. Tebdil gezen Sultan )(uradla vuruş- tun tim oldutunu ötrenmeden, rahat uyta 
teshUlta mazhar olmamız tamamen onların bftti.in elemlP.l"fJta müteha'IBir bulunuvorduk Evvelki günkü düı1üklükten aonra d11n da- muş. Bultan Muralı yaralamış. uyuyamazlardı. Bu lkl serseri. fstanbulun en 
ya.n1 muhafızlanmızın in.saf ve merhametine Mazide l!'erlrt'l•ftmiw uerl"lk ve mulhtesem hl yeniden bütün bt.:ğdaylarda cinslerine gö- Çocuk gillftmslyer?k fllve etti: korkunç bir hll'8ız~ar ve katiller çetesine 
talmıt bir keyflyettJ.. have.tı sövlı> bir eöz önUne ~etlrdikee o va~t re 2-3 paralık bir te:ıczzül kaydedUmlştlr. _ Güllü Patma ytıztınden. . mensub idi. Bu çe~"nb bir başı, :elsi yoktu. 

Tuzdan baş.ta -hasbetullah- verilen bir şey Cenabrhıık"lnn bize ihsan etmls bulundııll'u Mevrudat fazla olmadığı halde bu gev - - Daha cok yltttl ı başını yer o kız... Fakat, en azılılannd:t•\ olup da lkl yıl ka • 
yoktu. Çün.1til HLsarda mevcud birçok mah- nimetlerin kadrini bllememts ohnamıza tal- şekllk mühim görül.ttektedtr. İhraç işlerinin - Ata,cıtım be... dar evvel Cellld Kan Ali tarafJndan botul • 
::1enlerd9 Fatih Sultan Mehmedln İstanbulu ben dlıvor, o vakitti nantörlill1lmtbe esef- azalmaaı üzerine en z!yade bundan mütees- _Ne var Rıza? duktan aonra cese11 Sarayburnundan deni • 
muhasa.ra ett111 zamandanberi tülliyetll tuz ler edtvorıiuk!. sir olan ve dahUd-. .sarfedtlmlyen tuş:veml _Kemendi attığın zaman.. hani öyle 'I'" atılan Kartıılkana ! oğlu isminde bir haJ'-
depo edllml.ştt. İşte bu mebzul tuzdan ağamız Avni vPm9.,rı11 ana, bııba. hı!lnm, alfraba ve fiatlapnda hafif bir art~ olmuştur. Dün 4ı kuvvetıtce çekmes:m de bayıltmcıya kadar duda nlsbetle Kar+.aııeanad çetesi diye anılı-
blııe bol bol .gönderlym-du. oo'Jtlanmmn da ne halde ne durumdll 01 _ kuruştan Fob Teklröatı 25 ton kcşyeml aa - ~ksen olur mu? yordu. tstanbuJun en umulmıyan yE:rlerlnde 

Zindanın llrkiinç kara.nhtına alMtıktaıı duklarını anlamak, öfrenmell:' "" amı etttlM- tılmıştır. _ Sonra? yattılrlRn, 81~naklıuı, adamları vardı. B1e 
ve Jukanda btıdlrdltlm slrketleri teşkil et- mf .. ~ı>n evvPlee ne s;~re~le ördtıitümüzü lzAh İhraç müsaadesi alınarak Maıtaya ehem- _ Sonra öl il dlvt' gömsünler o adamı . . veriMtıer mi. pu<ıuya dilsürülmeleri kolaydı. 
Uırten sonra Lltlnce ve Almanca bazı kitab-1 P.ttltlm eorap, eldiven, para kese.si ve takke mlyetll miktarda kımı bakla gönderllm]ftlr. Kara AH ~ulu biraı daha 16vletmek CellAdın yanındaki çocuk kendi didetlerin-
lar tedarik etmenin yolunu da bulmuştuk. Bu 
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~!hl e.cıvııvı. serbestlbini ealısma yolJle ttmin ---- için: den ise. Yandım Ali tein arkalarından usuı-
tıtablar İncW terif, f11r ve esatir kltablarm- ederek oııJııtada yerleRTnl' ve yerll1eıımls bu- Yen~den 3 kız ıan'at okulu açılacak - Sonra? ca sokulı.ap QOcutun iki küretı ortasına b!r 
dan lba.rett.1. lunan. evveloe kencJtc;n'! tanııııtıımnız sabık Diye tekrarladı. haneer :yerle$irmek ve sonra Kara Alinin 

Nöbetçilerin defi.pneslnden sabah veya bir tutsai?a, muhaflz!nnmızdan biri vaı:ııta • Kız aan'at mett.eblerlnln, kızlarımızı tam _ Sonra ... Glbinl~r .. 0 adamı meardan önünden .kaçıp kur•uımak lştlen blle değlldL 
alaşam olduğiınu anl:ıyorduk. Binaenaleyh sile ııöndf'l""l'"k bunların paraya eeV?llme • bir ev kadını olarai yet~tlrmek hususunda ~ars>nlar ... Başta memlekete kaı:sın o ... Burada hatıra su da g.?l •l'!.lirdi: Hançeri ut 
her .sabah müctıemlan (8abah lllhisll oku- ·•nt rica evlemı,~•... çok iyi faydalar temln ettl!tl görillmü' ol - i i d '" ti-' önce Kara Alinin ~kl kiire~i ortasına sapla.o 

aı ..._ du~·ndan Maarif VekAletlnce yurdun mÜh- Adını. kıyafet n e518 , .. ,n.. t 
yor, kadtrl mutlak hazretlerine, kurtuluşu - Bundı:m batıka ya?'.d•ıhmı7. gizli meıktublann 5

u CPllM Kara All çocuğun sözünti sert bir mak!. Dt~er bütün stanbul baldırı çıplakla.-
muz tçln, hırlstl:;an ordularının Türklere 
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da Venedlk yoltle Prag:ı ulıuıt.mlm~sına va - telif yerlerinde bu yıl da yeniden üç sAn'at emirle kesti: rı glbl. Yandım All de Kara Aliye hancer lifi 
tarfl büyük zaferler tazanmalan tçtn dualar sıta olmasını da dllemi,tlk. Bu dost, C.ilek - mektebi açılmasına karar verllmlş, bu hu - _ Bir daha altımdan böyle llf 1'ltmlye- kılıç lılemedliHne l:ıananlardandı DellkanU 
ediyorduk. Ondan sonra da 1•'erlmlzln ba.,- l•nmlzl sadı'-ane v. erine "'etlrdl·. gt:ı~rlerdi _ susta lcab eden hazırlıklara başlanmlştır. .__ ı bir ar<ılıt çocuıtu blt!slnı> benzetir gibi oldur 

&9' ... ~ " Yeni açılacak kl1 san·at mekteblerlnden ytm ... Kafanı llUl;arım _Poyraz be .. bu kon11 Midilli be . 
na oturuyor ve atoa.ma tadar çalışıyorduk. ~imiz örmeleri satarak paralarlle bl't.e r.esid btrl AfyonkarahlsarcJa olacak ve All Çetin- Çocuk tltrlverek: Povraz, cellA.d ile Rıza çocu~un bir aralıt 
Pr&ngalanmızın gitmen geç.lrllmeısl blzte ~cıfd :vtvecekler ahı> gönderdi. Melrtublan i- kaya kız san'at enstit~ü ismini alacaktır. - Peki ... Peki atacıtım... durmalarından t.sftlfa~e ede,.ek iylee battı: 

a.tp.m oldutunu anlatırdı. O va.kit, sabah- . 8e büyük bir dikkat ve !tına ne Prag:ı ucur- Bundan başka Kayaeride ve Sivasta da blrer Dedi. _ Mldllll detfi .. dcdt, Midilli esmerdir, b1I 
leyin oldultu gibi. hep blrlUtte akısam dua- manın volunu bulmu:tu. Me.sell yııJn1z be • kız san'at en.stttü.sü ac:ılacalr;tır Mezarlı~n duvar.ndan bir çocu~un atla-
sına lııalkardık. İbadetlerimizi blttrdikten nim yazdı~m ilç moek -ub o vakit Prag <Burı-1 Bütün enstitüler bu .sene tedrisata ba§lı • dıtını gfiren iki serseri, büyil'lı: bir hayret .san ... 
eonra gece oldutunu anlar. ya 18tlrahate çe- graf) ı olup vaktıle benlnı patronum bulun- ' kl dır içinde kalmııılardı; Yalldım Ali: - San oocuk biz-1<' Rus Mehmed var ..• 
ttllr veyahnd tandlltn ölgün l.Şlklan altın- muş ve Türkiyeye "geya.hatlme yardım etmtş yaca ar · _ Vay canına!.. Cellldba.şı da bizden ga- - Rus Mehmed iridir . . 

da fl\ylece bir aaat tadar kitab oturduk. Bu olan müteveffa He:: Adam Von H'l'.";;.detv.'ln Dil bayramı toplantılan Ilbal. = ~!e d~ !:~~;,~ :~A~~· kaciın ışı ... 
tıtablu gerçekten ç.ot ltlmlze yaramıştı. eline .salimen varını, olduğunu blllhıı.re gör- Eminönü H-''"evlnden: Dlye mınlda?\dı. Poyraı, daha tecrilbe-

,,, ...... k ~ Aralarında elU adımdan fazla bir meaafl Bunları blrblrlmlze okuyarak gönlümüzde, mu ... ~u · Dil bayramı iJ.lC:önümtl müna.cıebetlle llydl: 
ruhumuzda t.oplanan yeis ve elem bulutlan- Bu vuıta ile vatana ulaştırılan bu mek - 28/EyUU/939 Salı ırtmü akşamı ıaat (21) de _ Dur bakalım .. dedi, bu it senin blldJjin vardı. CellM ile yauwdakl çocuk Bozdolanli 
m muvakkat blr milddet l~in datıtmış olur- tublarda, bazılarımız bu zate bl!lm ma.hpu - Evimiz caAaloitlundakı salonunda bir top - gibi detll. kan dalclvereal var gallba içinde ... kıvrılan köte başınü durdular. Kara Ali~ 
dut. slyetlmlzl ft o gllnlet>de OS!llanlı d~yarında lantı yapılacaktır. Gelmek anu eden yurd _ _ Pe,ınden gidellr;t herifin.. . ne etrafına bakındı. İ1t1 serseri, bir duvarın 

Tlhtier·, bizim aabah ve .. -am. gftnde ıtı geçmekte olup bizim muttall olabıldi'Hmlz daşlarımızın yer dar;.ğ1 yüzünden hazırlanan - Benim bir te!c canım var .. o.da kıy- ay ışığında yere dlhın koyu gölgesi 1Clndl 
-

9 vakıaları blldirmifler ve blıler için ya.rdım daveti..-ıerı ,.,_ Bilr""Undan almalan rica o- ma6'·""ır sınmlşlerdi. Bir ılğac; gövde.si de kendilerini 
defa, müctemlan llA.hi okuyarak ibadet et- r1 tml lerdl ;,- ..,.. ..., WAI • •• '-·-men '"zliyordu. Kara. Ali Ue """Uk kx..---•-- _, ca e ş · ıunur. Ben yaln11 gıderim ....., e• .,,_ upı• _...._ ..... erler w ta.kat buna aalı& milma- - · · · tııı. * _ Konak ne olacıık be?! döndüler. İhtiyat ofarak birkaç saniye yer. 
neat etme'!lerdl. Kendllert de ibadet zaman- * -ı rinden tımıldamıya11 iki serseri, köşe başına 
Jarın:ı hiç lıa.Qll"lmWar, dln~rince Allaha Btıtiln kurtuluş tlmldlcrlmlzln kaybolmu• Ş'•" Halkevlnden; Dll bayramı mtinase - - Yarın geceye .ıuı. ır... _ __.. °"" _ ,-,,,.ıdaAlar oekllyor blzl... kadar hayret edlle.:ck bir talim Ue sürilnoı:.ı.-tarıp olan ubudlyetıerlnl ita ederlerdi. bulunmuına ratnıen, hem esaret hayatının betile 26/9/939 Salı günü akşamı .saat 21 de kl lnl koştular. Fakat bafarım yavaş yavaş, tor • 

Bl.a zavallı tutııatıar: başımıza gelen bu acılıklannı -pek D\uvalı:kat n la.sa o!sa bl- Halkevbnizde bir tören yapılacaktır. Bu tö- - :ee: es er... • b kın '-•---yt ör 
_ Sen adam d"'-llsln ulan! ku 1le uzatarak r,>ı::L a ca, ............, g e • fellketl çekmekten bqka çare olmadıtını, le- unutmak, haftDetmet için, hem günün rende Türk d1ll hattında bir konferans ve - "6 

b,_. d 1-'- ti t dal l b'"-' bll t f d Yandım All Po'"""'Za aa..- bir kftfftr aawr- mediler. Bulunduklaıı köşe başından eıu-aı• ebedi bir ıulh ..e silkt.ndan, yani bu diinya- ınn e mem ..... e m~ ay ı o a 1111ım, • rllecek, muallim Kman Sarıer ara ın an J·~ e.u 
dan g69üp gitmejc.;en ba,kaca bfttttn kurtu- gllertmle daha iyi hizmette bulunurum dii - manzumeler okunacı~ ve Evimiz cazının ış- du Pakat beriki, delt'!tanlının ne kadar tehlf :ınış adım Derisine kadt1r, yolun iki tarafındll 
lut timldletlnin zan olduiunu kuvvetle zan- •ftnceslle tilrtçe okcyuıı yazma öfı·enmete tir&klle de bir çaylı dans tertlb olunacaktır. teİi bir serseri olduğunu blldlltt için bir ,ey kırktan fazla kapı v.ardL Cellad Kara AD 
netmette oldulumu:ııü.n artık ber huswıts ı ba§lamıştım. Davetiyeler Evimiz büro.,undan tevzi olun - .söylemedi. Blllkis, gayet; yumuşak. adeti bunlardan hang.l.slne girmittl 
kendimizi Cenabıhaklan ulviyetine havale' (ATkaıı var) maktadır. yalvardı: <Arkası var> 

Fahriye hanmı da b~ aefer otlunu tudılı: 
etti: 

- Cahldin hattı nr kızım. Semiha boyan
mak için hentı:ıı pek genç. . Haydi gidelim 
çocuklar. Allaha :wnarladık oitlum: yarın sa
na muvaffakiyetinı .ı müjdesini Terecetıs. 

Hayretle vasfmP ba.k~un. 
- Nasıl? Blz blz1mle beraber gelmiyor mu

aunuz? 
- Eserlerimin temsili esnasında tıyatroda 

bulunmaktan boşıanmam. Biz giUe güle gi
din; yann sabah ~ört\ı;lrfüı. H:ıtt! belki sl.zl 
bu gece de g6rtlrilm; yazılacak birçok yazı
lanm var. 

Ne harlkulMe akşt\mdı ysrabbl •Bulutlar 
datııınca..... ne fevkalAde eser! Ne kadar 
çok alkıflandıf Bana gelince, lçımi do!duran 
yüksek heyecanı, vakit vakit gözlerime yaş 
getiren teeas1ir11 izah etmek lçln kellme bu
lamıyordmn. Herhalcte o gece Cahid Oğuz 
beyi, kendisine vasiUk ettil1 t1lç~k kızdan 
daha hayretle alkışlıyan olmadı. 

Fahriye hanımla kızı da btlyük bir heye
can ve teeasilr 9:Ö~tP"'"l'lr}"""" ~..,~a onların 
hislerine bir parça gurur ve kibir de karışı
yordu. 

Locada bizden ba.şka daha üç kifl vardı: 
Gayet pt bir hanı-:n, Nlglr hanımın nlşan
lıaı heyteltrq Muhtar bey ve Fahriye hanı
mın tardeşlnln oıJu Nevzad bey ... Uzun boy
lu, esmer bir genç olan bu adamın çok yap
macık W.vırlan vardı. Böl söylerken, oturur
ten, bafiU batark6Jl blle kendlslnl tartıyor, 
Jildne ıated1li manayı venneıtc gayret edt· 
yordu. bt görtlştülümilz dakika bana çot 
prlb bir marla baktıktan aonra N1rtr ba-
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nımla fl81l fıatl tonuımata baıladılar. Bu 
mütAleme esna.sında tekttlk kelimeler bana 
kadar geliyordu: 

- Emaalstz gözter... On bet bin Ura ... 
Genç n vahJS ... Çc;t lyi ... Tlttl oldutu kadar 
kibirli... Ben o lff bana bırak... Aldırma ca
nım, yola gelir •.• 

Patat ben bu .ısztere ehemmiyet vermi
yordum. Btlttın dlkk•tlm. perde açılmadan 
evvel, aalondakl zarif tuvaletli kadınlarda 
idi. J.fıklar altında renk renk kumaş.tar için
de bu bdırJar htllya IUemlnden gelml• fev
kalbeşer vt:cudlere benziyorlardı. Perde a
çıldıktan .sonra ile artılı: gözlerim sahneden 
başka btr feY gfiremedı. 

Perde aralannda btrç?k k\maeler gelip 
muharririn annealnl tebrik ediyorlardı. Bu 
meraslm eana.sında ben kenarda duruyor, 
söze karışmadan, bltaz evvel tşittlğim güzel 
mmalar(.an a.tıımda talan parçalan tekrar
lıyordum. Bir ara Nevzad bey yanıma gele
rek tonUfDl•la bqlad1: 

- Y11zünilzftn tt1ıdeatne bakılırsa, mtlşte
rek atrabamllı olan O&hid b1J1n eserlerlnt 

çok seven bir tartı karşısında bulunuyorum 
zannederim. Detll mı efendim? 

Hararetle cevab verdlm: 
- Bvet. bllha.ssa bu akşamki piy'91 büttın 

tasavvurların tisttınde.. Bundan daha mu
vaffak olmuş bir esertn mevcudlyrtlnl tah
min edemem. Ne blıyilk muTaffak:yet delil 
mi efendim? 

- Hartkulldel Cnh'd amma da tallhll a
damm11 ı Bu plyNten mfilı!m mJktarda para 
kazanacak! Kim blllr teman taç defa tekrar 
edilecek! 

Büyilk bir şatrln bu k'ldar yilkset bir e.re
rlnl para lle ve tlr noktasından ölçmeğe 
kalkışan bu duygusu,; adamın sözleri iç!mi 
sıkmıştı. Herkes dlnleditf eseri edebi bakım
dan mtıtaıea eder ve temlı bir heyecanın 
testr11e titrerken bu adam ttıccar zlhnlyettıe 
allkadar oluyor n 111addt menfaati dttsü
ntıyordu. BllUhtıyar piri mtıdafaa etmek 
1ht.ıyacını duydum: 

- Muvattatıyetlnlıı bu kısmının bllhasaa 
kendisini allkadar ettlğ1nl zannetmiyorum. 
Cahid bey eserinde, b.?r 18Yden enel, edebi 

debi muvattakiyet: maddi menfaatten tt.eı. 
ıiin tutmakta oldulunıı ben o söylemeden 
anladım. 

Bu sözlerimden sonn basımı arkava çevi
rerek yanımızdaki locad~ oturan bir hanım
la allkadar oluvor gibi görtındttm. Haklkatı. 
te bu adam lelml sıbn!ştı Dudaklarmdalıl 
tebe.ssilmil antalca. "ö?lerinln bakışı mana
sızdı. Hele bir görunc taktılh cam ona .. 
mamlle sahte ve zor:ıki bir taTir wrlyordW 
w arada bir, bu mon<'klü düsiirmemet • 

bir kıymet arıyan ve ancak bu bakımdan yftgttnft bunıAttırdu~:.uıtı trördükçe g6lm8ııt 
muvaffakiyet istlyen bir şalrdlr. mek tçin kendimi zor tutuvordum. 

Nevzad bey hayretle karışık mtıateıısl na- .Bulntlar da&lhnca. .. • müthiş bir alloş t9ıo 
zarlarla beni atıadtl. fan1 lelnde bitti. biz de kRlabalı~ın haM .. 

- Demet alz de bu meşhur şatrln maddi me~n• bı>ltledlkten sonra otomobile binerell 
menfaatlere pek ehemmiyet vermemekte ol- eve döndtıt. 
dutu kanaatin<leslnlz. Bunu kenc:Ua1 aöyUl- Saat on iki idi: cnhld bev hAlA. odasınd• 
yor amma ben pe4' inanamıyorum. ~Iımıordu. Avak se :l,.rlni duvunca vanımı. 

- Hata edlyorsunuı:. u Pf'ldt. Nle-!lr tııl!"l..., eHndf''kl eşarpı sanı-
- Niçin? İnsan paraya kar,ı müatatni yarak ona tı'l'ııldan mti1delf'dl: 

olur mu? Bahusus paranın her ıey olduiu _ HartkulAde blr muvaffaktyet.. mütldl 
bu devirde... alkış tufanı. tPbriklu. yasa Cahid ()fuz _... 

- Paraya kartı mü.stağn.t olmak mevzuu- teri.. . Gelmediğine pek yazık ettin. 
bahs delildir. Cah~'.i bey de, flkrlmce, her- Cahid bevin gö1lerı parlad'. dudaklan .se-
tea gibi, para kazanmak Lstlyor; fa.kat ben vinçle açıldı: 
öyle zannediyorum k~ eserlerini maddi bir _ Sahi mi? De;:~P.k çok betenlldl; mem. 
kazanç temtnl mak.s..ıdtle değil, edebi blr şey nun oldum. 
yaratmak sevtl için ha~ırlıyor. Esasen onun Pahrlye hanım da kızının sözlerini taacıuı 
ha.yatını kazanmak tı;ln çalışmağa muhtaç etti: 
olmadığını, 4ahsi aervetll~ rahatça yaıama- - Be~enlldi d sez mü? Alkıştan salond 
aının kabll oldutuııu samyorum. 6 -; eli bent 

- Size zenginllğlnden ve paraya ihtiyacı 1 tavanı inecekti. Bütl.\n d~tlann g P 
olmadığından bailsettı mi? ı tebrik ettiler. 

( A,.kctt vaf') - Hayır; gerek bunları, gerekse onun e-
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(Memleket Daberleri) 
Kandırada yeni keten mahsuın Gemliğin güzel bir yayla 

köyU : Kuçukkumru 
Piyasanın durgunluğu yüzünden keten ve keten 

•Son Posta• nın tefrikası: 28 

-6 ~ Bil CASUS KADININ 
.1 i HATIRALARI/ 

~azan: Martha Richaıu Çeviren: Hatice Hatib 

Sabotaj hareketleri tohumu müşteri bulamıyor, fiatlar çok düşük Küçükkumru kayünde kültür ve 
ümran faaliyeti hızlandı 

O sözümü duymamış glb~ konUflllata de- korkuyor, tesirin! üstümden eksile etmek ıs . 
Gemlik (Hususi) Küc;i.!kkumru vam etti: temlyordu. 

köyü, yazları kazam.ızın bir mesıre ma - - Stalln aley.hindeki muhalefeti o idare Fakat ben emindim, onu bana sevkeden 
hallidir. Pazarları birer saat ara ile k~l ... ediyor. Hariçte olma.c;ına ra~men kendi ta- şey en fazla konu!'lnaıc, derdleflllet, lçln1 
kan küçük motörlerle halk istirahat gil- rartarlarına da dlrektlt!er•. glzlı yollarla ge- dökmek ihtiyacı uı• Çünkü günden güne Ta
nünü burada geçirmiye gider. Burası ne bizzat kendi veriyor. Orada çalışanların ziyetl daha kork mçlagıyordu. Kendi.si 8ov -
tesadüf edilen bazı tarihi eserlere naza - hepsi, her dakika lhba~ edUlp öiüm cezasına yetlerln resmi aja'lı idi. Ecnebi memletetln
ran şarki Roma lınparatorluğunun hü - çarptırılmak tehlııı:es!ndedlrler. Halbuki bll- de Sovyet matbuo\·:ı mümes.c;UI oldutu ma -
kümran olduğu sıralarda teessüs etmiŞ- mlyorum bu adamda nasıl bir kuvvet var. larda Troçkl namına tehlikeli bir aurett.e btl 
tir. Bir rivayete göre de Osmanlı devle- insan onu dinlerken gayri ihtıyaıi olarak bu kürnetlne ihanet ediyordu. 
tinin kurulduğu ilk yıllarda Malatyadan mücadeleye katılmak ihtJyacı!lı hWedlyor. Stalin'le Troçkl arasındati bu mücadele 
yedişer hanelik iki grup gelerek büyük Bu yapılan şeyin doğru olup olmadıRını an- amansız bir mücadele ldl. 
ve Küçük'.kumru köylerini tesis etmişler- ıayıp muhakeme edecek bir sellmetl fikir da- Ben Troçklstlerl ı Sovyet Rusyadatı nzt -
dir. hl bulamıyor. yetıeri hakkında malümat almak Jatedlm Ti 

Milli mücadele senelerinde Kumru Burada bana Sachanm Troçkl ııe olan öğrendim ki bunları~ hepsi Bovyet RWSJa 
Kandira ilk mektebi köyli baştanbaşa yanmış bulunuyordu. millAkatını nasıl l>üyük bir heyecanla nnlat- iktisadında mevkU..:~ işgal eden lnunlardır, 

b ·· b ·· l k"· ·· ·· d tığını tasvir etmek lmkA.nsız geliyor. Troçkl bu suretle Sabotaj teşkilAtının gayet iyi bir Kandıra (Hu~.a<f\ - Yeni yıl keten ihtiyacı bulunduğundan dolayı halihazır- Fa•kat u. gun u guze 0 Y. uç yuz e. n klld 1 b ı ki L 
,,,_., f z.ı 1 125 t 1 b l k 11 ona Sovyet Rusyada bir müyaz1 merkez ya- şe e ça ışa lleceğ ne a ım erd 

tohu.ıno ve keten elyafı piyasası on beş na yok fiatına satılmaktadır. a a evı ~ v~ .. a e ~s! 0 an ° u 1 e ratmak meselesinden bahsetmişti. Ukranyadakl kok fırmlan lnıaatıan lli\a-
.,;;ndenberi gauı<>o+ durgun bı"r seyı·r taıki'_b Killtllr ı' -•erı' m_odern hır koy numunesı ıf ade etmekte- d ı • 1 ~ b ı tıbn tı. 811 •- ,~.. ır d Stallne karşı mücadele edenler içinde zı- ma erme en c;a ı.ş.ıı! ma&a ata 14 
etmektedir. Piyasaya te&ir yapan lmıll .. .. . ır. novlyevtstlerln zlyadeleşmeslnl Troçkl tehll- suretle gayet kolayl.kıa yıkılmakta idiler. 
devam etmekte olan harbd.ir.Geçen sene- Kand'ı:ı::a büyu~ bkiır kıaısakbal olmadl\tdl~ Köyde dört kahve, 4 dükkan, üç de. kell buluyordu. TroçkisUer için :r:ahlren zı- Kimya servisinin ımaJAtı ica.sden geclttlrllmlf 
ı k h kil 10 14 a.. a beraber ılk tahsilde çocu arın a e ı, v • 2 ğh d " Ura k t er eten to omu osu - ~unıı ar - . . d gırmen ve ya ane var rr. noviyevistlerle ayni bloku muhafaza etme- olduı;;u için köm n en ıym" ll cl.mıJ ten-
sında satilmakta idi. Halbuki bu sene tahaı~ çağına gıren çocuklan~ m.evcu .u- Küçükkumrunun hamamı ve camii te çabalarlarken ayrıc1 da tendi tarana- dlsinden Lc;tıfade edilmeden ziyan oıu1ordu. 
yeni tohum i~hsal. edilmiş ve müstahsil na ~ısbetle pek azdır. Kocaeli vıli~t~; y~niden yapıl~ış~ı~. Yoll.ar kaldırımla rından büyüt bir faaliyet gö.c;termenln Jhım Şartı Slblryada Chestov tarafından idare e-
b:r ay evvel bır rnıktar keten tohumunu deki kazalar ar~mda en az sayı doşelı olduğu gıbı ıskele ıle merkez ara- olduğunu TroçkJ ona söylemişti. dUen Troçklst gruplar faal bir aabotaJl• 
12 kuruştan satmıştır. Tüccarlar tarafın- rnekteb Kandıra ılk okuludur. sındaki şose de çok muntazamdır. Köyde Troçklnin planı sovyet Rusya ıçın PE:k maden kömürü sanayllnl mahvetmet~ çaba-
dan on beş günden'beri ne keten tohumu Geçen sene 280 mevcudu olan Kandıı:a teşkil edilen 50 bin lira sermayeli kredi halnane idi. Troçki terörizmden bahsediyor- lıyorlardı. Maden ocıkıannda yangınlar ~-
ne de elyafi satın alınmamaktadır. ilk mektebi bu sene talebece cüz'i brr kooperat"finin bu yıl içinde müstahsile du. Bu terörizmle Sovyet Rusyanın mim ıt- tarıyorlar, Kemero'lo'daki kimya kombina -

Bir kısım tüccarlar az miktarda keten miktar daha yükselebilir. F.a'kat iş bu • yaptığı yardım 32 küsur bin lirayı bul - tısadını ve sanayli'li felce uğratmak. mah- sında lktncl derecej~ inşaat için paralar aar 
tohumu alıyorlarsa da buna mukabil nunla bitmiş değildir. Çünkü kasabada muştur. vetmek gayesi rtüşüniilüyordu . Bu da .sabo- fedlllyordu. Bu sur.?t:e ufak tefek tafslllbn 
müstahsile kötü bir fiat vermektedirler. tahsil çağına giren gençlerin sayısı ol Evvelce burada elektrik tesisatı vücu tajlarJa, sulkasdlerle mümkün olacaktı. Jkmallle çalı.şabllec<ık vaziyete gelecek olan 
Keten piyasam.ız çok düşüktür. dukça f~zladır. Mü.şah~de edildiığine g?- da getirilmiş ve bu münasebetledc evlere Gaye Sovyet Rusya halkının Sovyet hilkö- muazzam eserler çalıısr.ıaz bir vaziyette ta.-

Tohumun kılosu 5--6 kuruşa satılıyor. re, tahsıl yaşına gırmış çocukların bır varıncaya kadar her türlü hazırhklaT metine ve Stalln reJlmin~ karşı olan emnı - lıyordu. 
Binaenaleyh keten müstahsilimiz bu se- kıMnının, tedbir alınmaması yüzünden ikmal edilmişti. yeUnl kırmaktı. Fa;ı;:ıL bu nokta üzerindeki Ural'da Touıın bu::ı- sabotajını idare edi -
ne keten ve keten tohumundan bir isti- ilk tahslllerlni icra edememekte olduk - F k k k" 

5 
b" l' 

1 
k b" k Troçki taraftarları arasında blle tereddüd yordu. Sredoural - Medstroide yapılmakta 

fade temin edemiyecektiır. lan anlaşılıyor. Halbuki Cümhuriyet hil. . a. at. ne ya~ı .. 1 ın ıra 1 r. re. vardı. olan fabrikada bir türH\ işe başlanılamıyor -
Kazamız halkı; ziraat bankasının mü. ~metimizm ilk tahsili mecburl kılan ka- d~ye ıhtıyac ~uzunden cereyan temın e- .sabotaj yapılırı.:e·ı kurban da verllir!• du. İşe başlıyabllme.>l için ttmye'fl f.stlhsallt 

sa:.d ve köylümüzü korundurucu bir fiatla nunu çoktan'beri mevkii mertyettedir. dılememektedır. Bu sözü işittiğim günün üstünder. birkaç partlslle, madenl partinin birlikte calışmMI 
kete:r tohumalnnı satın almalannı aırzu Binaenaleyh gençlerin ilk ıtahsil mecbu- Halk burada meyvacılık ve kömürcü- sene geçmiş oldu~a halde bu s~z kula- tcab ediyordu. Halbu'.ti kimya atelyelertnln 
ediyorlar. riyeti gibi önemli bir memleket meselesi Jüğe de ehemmiyet vermektedir. tunda hfila fena. fena ötüyor. Gaye Btalinln montajı bitmiyor, ve bu yüzden bftt1ln fab • 

Gerek keten tohumu ve gerek elyafı teşkil eden bu işle yakından alakadar Köyün umran faaliyetleri üaerinde beş senelik planının tatblklne imkAn verme- rika AW kalıyordu. 
muhakkak ki bir zaman sonra eski fiat olunması memleket hesabına kayda şa- muhtar Halidin çok faydalı çalışmaları mek ve o zamandı ea mühlm mesele olan Mariasslne'nln idare ettııti vagon fabr!ta-
piyasasını bulacaıktır. Fakat müstahsilin yandır. göze çarpmaktadır. yeni teknik mese\,1erlnln başarılam:ımasına sındatl mesai de :ıynı şeklide sabote edtn • 

K .. d hs l v d 2-0 k b gayret etmekti. yordu. 

1 k k ' Ad d b" hli h oy e ıta ' çagın a :J çocu u - Moskovada, Logul?'""' ve Ratatıchak asld zmitte a ~am iZ san at ana a ır e ayvan lunmasına rağmen mecburi tahsil kanu_ Hlrblr samimi insan lnandılı bir idealle 
V • nu tatbik edilememeıktedir. kurulmuş olan bir devle~I! halnnne suikasd sfilfrik potas ve azot sa'layllnde sabotaJ Ja • 

mektebi açılıyor Sergisi açıl8C8k zd ~ b d J t 1 d b pıyorlardı. Ve onlar do~nıdan dofruya o I&• 
. . Maarif Şurasının bir kararına nazaran yapam~ ı. Ei!Jer .ı a am arın ç n e azı mantar, Sovyet Rusyadakı kimya pnaJflnln 

İzmit (Hususi) - Maarif Vekaleti İz- Adana (Hususi) . - Adana şehır hıpod- bu sene beş dershane açılacak ve bu su- samımı biçareler varsa da herhalde onları merkez müdüriyethıln reisi olan Platatow 1-
mitte Akşam Kız San'at okulu açmağa romunda önümüzdeki 11.kteşrinin birinci retle talebe adedinin fazlalığına müsbet kandıranlar, kuvveti! bir Sovyet devletini Is- le münasebette idiler Beş senelik pJAnm tat.-
kar ermi..+ir Bu ikarar vilayetin her günü bir cEhli hayvanlar sergisi. açıla- bir cevab verilmiş olacaktır. tPmlven bazı ecnebi devıet.~erln adamı idiler. blkl bidayetinde Rusyada kurucu faaJlyetın 

ar v &9• • ' • • id h 1 kl "h et Casusluk hayat1 ~ın te<.'ruoeıert bana başka ıtianfında büyük bir mernnunıyet hasıi caktır. B~ ser~ye a . a~ ı ar nı ay Bu arada muallim kadrosuna bir ilave türlü düşünmek lnık:!nını vermiyordu. muazzam gayretini bir dfüıbnmell. Bir çok 
etmiştir. bulmak uzeredı.r. Sergı ıçın hazırlanan daha yapılması arzu edilmektedır. Troçklnln yaptığı şey bir parti Jı:avgası ve $ahid, hangi partlderı olurlarsa olsunlar bu 

Mekteb için IAzun. olan bina tutulm\lf pr~a~:~~tıl~:;n o~:~: ~lu;d Halk teşkil edilen kredi kooperatif;n- bir nokta! nazar 1M!1Afından doğan muha - başlanılmış olan e&ar.n azametinden blll 18 -
ve kayıd .n:uamelelerı .de başl~ştır. _Bu den ıtib . yv k gıy y den cok memnun bulunmaktadır. Köyde lefetın tezahürü d~~lldl. Troçk:lnln fa§istler 1 tisna bahsettiler. 
seneden ıtıbaren tedrısata geçilecektır. m~elesın~ ,.başlanac~ 1:· .nJtl .... ~ bir de satış kooperatifinin tesisi isten - elinde çaJı.,tığı gün ~lbi aşıkA.rdı. Sachadan öl'rendt~lme göre. bir tatım tn • 
Akşam San'at okırluna ilk ve orta oku- Byl\'8;ncı 161~zın . 18 • ve ı ..,....~ı mektedir. Troçk:l: sanlann büyüt gayr •tlerıe yaratma)( latedlt-

lu ikmal eden kızlar kabul edilecekler, tetvik içın sergı kot:?ıtesı. hayvan ~ahıp- ----- .bft.çla iylleştlrur>m\yen hastahltt. demir ıert bu muazzam eseı! , bazı hainler tcet1den 
ayrıca genç kadmlar da ailqam verilecek lerhıe dolgun ikramıyeler verecektır. E "irne yolunf'a feci bir demirle iylleştırııc~ıiye1 metı ateı tedavi e~ yavaş yavaş yıkmak, mat:vetmet ı~ çaba -
derslere iştirak edebileceklerdir. T k 'f O • • der.• Jıyorlardı . 

. ~h;~izdeki ilk okullar Bi~ncite~- r8 Y~ maarl m Ş~Ylrl OIOmObİI kpzaSt İşte bu merhamet.siz ndRm bu Lltlnce (0 esuen benden yapılan fecaJtln en 
nın ı~~ncı ve orta okul da Eyifllun 25 ın- Edırneden ayrıldı i • . - darbı meseli .cıövliı.otdlt Fakat onun adam- milthlş~erint sakhyordu. Ben bunlın daha 
den ıtıb~ren .. açıl~aıklardır. . . . Ed rne <!f ususı) - Evvelkı gun fs~an. lan at.eşle, demlrı.: birer saadPt un~uru 01 _ sonra oğrendim.) B'!ıı asıl ona harb bat • 

Mam-if mudi\ i\üü ıtalebe i7Jc:lihamını Edı.me (Hususi) - İstanbul Erkek 1!- bul dan Edırneye gelmekte olan Edırne madıi!'ını daha sunr~ hlvanetlerlnl canlarlle kında sualler soruyordum. Ona baJnJına, 
önleyeook tedbirler almaktadır. Bu se- seli m~dürl~ğü~ ve tarih CSIJ"et~enli~- plakalı ve şoför İsak'ı~ idaresin~eki kam- ödedikleri zaman a;tıdtİ:tr Troçtı, Japon tıehd!d!nden dolayı, harbi nl
beble hiç bl.r talebe hariçte bı.rakılmıya- n~ tayıın edilen Trakya umumi mü!_ettış. yon Çorlu çarşısına suratle girdıği sırada Sar ha· bu nro~~am•n cı>nebl tehdldleri tar kabllJ ictlnab buluyordu. Ve bu harbin, 8o•· 
caktır. t~itlil~in büyük bir sabırsızlık- l1ği. ma.arJf müşaviri Celil Ferdi Gokça~ virajı dönerken bir be~zin vari!.ine tosla: şısında ~emleketı.~ mukavemetini yavaı. ya- yet Rusyanın lnklrnz: ııe nihayet bulacalına 
ıa bekledıklerı bir lise açılmasının, bu vazıfesıne başlamak ü-zere bu sabahki mıştır. Kamyonun varı11erle musademesı vaş kıracp.Rını onı söylemişti. Hltler mevkU kanaati vardı. ~te bu bozgund'\ tendi rırta
lle'!le de ıteahhüre uğradı~t haber veril - trenle İstanbula hareket etınittir. çok şiddetli olmuş ve neticede otomobilin iktidara geldiğindenb~rı ~ ,., .. ,<:' Rusyanın aınm mevtU iktidara geçecetıni sannedlJ"Ol'-
nıektedir. Yülraek küttür sahibi olan Gökçay varile rasth:van kısmı tamamen harab ol- karşısında pek hlikıkl bir telılİke bellrmemlt d 

Edirnede kendisini herkese sevdirmiş ol- du~u gibi şoför muavini Mehmed te ka. miydi? ~ttA tendi otorıtesının RUJ&da tealllne 
duğundan buradan ayrıl~lan hüzünlü fası parçalanarak ölmüştür. Troçkl sacha'ya harbin yaklafmlı olması yardım edecek, ecneb" devletlere, toprat Ye -

olmuştur. Hadiseye Çorlu rnüddeiumumil;,ğ· ve onlar için gaye oh!l bozguncuıuta bir an ev- receııi ve ekonomık tavtzatta buJunacatı da 

Adanad• fabrika suları 
temizlenecek 

Adana (Hususi> - Şehirciekt fabrika- Gebze • Geyve - lzmit soseleri 
tarın gayri sıhhi olan aularını esash bir ı ·ı (H ") Geb G yv e 
iL- ld ı~-t. · · f b "kalan zmı ususı - ze, e e v -na a top iülN!IA ıçın, a n n u - t ·ı 1 . ı--1- •• d" v·1· . . . mu şose en yapı uwu. uze;e ır. ı a -
mumı kanala ka~ar bırer ~all!'Zasyon yet esaslı bir proğrarn takib ederek bu 
açtırmak mecburıyettne tabı tutu~alan yolların hepsini ihtiyaçlara uygun bir 
~~r. altına alınmış v_e nafıa başmühen- şekilde yaptıraca:ktır. 
<lishğı tarafmdan etüdlere başlamnı.ş - Halk bu bakımdan, vali Ziya Tekeliye 
tir • cidden minnettardır. 

C Yenicede imar faaliyeti devam ediyor :J 
Yenice, (Husu • 

81) - Gün geçtikçe 
umrana kavuşan w 
bu suretle bir kat da· 
lıa güulhtşme istida
dı gösteren yeşil Ye
nicemizin bir müd • 
clettenberi yapılmak• 
ta olan büyük ve ~ 
ton hü.kftmet binası • 
mn inşaati ikmal e • 
dilmiş ve daireler ye-
ni yerlerini· işgal et• 
mişlerclir. 

Yakın bir mazide 
kaza merkezi Jttihaı 

..... --

edilen bu şirin kasa • . . .. _ • 
bacıkta elyevm inşa. Y enıceden bir gon.ınüı 
mıa başlanan bir90k binalar da ikmal e- 'maktadır. Haftada dört defa da husıni 
itilmek üzeredir. ı kamyonlar Biga - Edremid arasında ser-

. Tabit güzellikler!~ dolu _olan Yeni~ - vl..ler yapmaktadırlar. 
r.ın toprağı da kerpıç bnalıne çok musa- HaJkevi ve Parti binaları ikmal edil -
id olduğundan yeni kurulan binalar bu mek üzeredir. 

yüzden sağl~ ?lrnaıktadır. .. . . 1 Kasabamn umran hareketlerine bu 
Gerek kerpıçın bu suretle musaıd bır büvük binalar da ilave edilirse b _ 

tarzda elde ed ·lişi ve gerek inşaat işcili. · . .. u cen 
tinin ehven bulunuşu iki oda Ye bir mut- netasa belde bır kat daha guzelleşmiş o-
[aktan teşekkül eden İ?..mirvari evlerin j l:ıcaktır. 
a"Zaml 300 liraya çıkmasına vardım et - Kazanın çalışkan • kaymakamı Fahrı 
mektedir. ve belediye başkanı Kazım Gürel yakın-

Balıkesir ve Çanakkale güzergahında dıı bir de aile parkı vücude geti.recekler
bulunan Yeni~ye günde iki posta uğra-, dir. 

zabıta vaziyet etmiştir. Şoför fsak vak'a veı muvaffak oım·-t~'Jr. l~ııı bir yardım ola - muhakkaktı. Sacha u~ uzun n atefll mtlna
aıkabinde yakalanmış ve hakkında taki- cafını söylemLştl. taşalar yaptık. ona bir insana ltal'fl duydu
bata başlanmıştır. Bu fikre karşı ikrah duydum. İnsanın po- tu sadakati, meml~ketlM kartı duymafa 

lltika ideall ne o1 ırs3 olsun, memleketinde mecbur olduğu sadakatten daha aattn tut • 
Sivasta son~ahar at yar şiarı yenı bir rejtm kur('bnmek ıçın o memıekeıın mata utrattıtın• an1atmata aayre1. ettım. 

evvela mağlubiyet ve bozgunlula uğraması- Benim tçln bu mücadelede komU'ntmıtn mal 
Sivas (Hususi) - Yüksek yarış ıslah nı hiçbir vicdanlı insan isteyemez. lt1b veya gallb çıkmuı şayanı ehemmiyet 

ncümeninin şehrimizde tertib ettiği at ,Bu düşüncemi Sach:ıyıı ltade ettim. Demek delildi. Görünüşe göre Troçti, şahsi dDtma
varışlarının iki haftası da büyük b:r ka- eski arkadaşlarına ve eski taassubuna ba~lı nı Stallnl maflt1b etmek lçln bütilıı bayatın
labahk önünde yapılmıştır. kalmak için Alm·.ıııyar.ın Rusyayı laWll et - ca mücadele ettiği kapitalizme latlnad ede

Birinci haftada tay koşusuna 2 hayvan me.slne yardım ede·ı bir alet olmalı kabul e- cek kadar tüçülfiyorı:iu. 
~irmis, b•rinciliği Nurettin Duymuşun diyordu? Şener arasındakl bu müthlf mtıca~leler-
Güler adlı saf kan Arab tayı, ikinciliği Bu görüşmemiz benim evimde olmuştu. de polltik dotmalar şahsi r.ekabetlerln lehi • 
Ali Özkanın Küheylan adlı yarım kan Sacha benlnı evımdeıı çıktılı zaman artık ne olarak ortadan yo't oluyorlar.> Fakat ben 
Arab dişi tayı kazanmıştır. ben ona bu sırla ballanmış bulunuyordum. Sacha'nın bu ihanetinin cezaauıı çetecettn-

t . . Ve blllyordum ıı:l muhiıkkat o tara tek - den çok korkuyordum Bana mnuml nstJet 
kıncı koşuya 14 hayvan katılmış bi- rar gelecekti. Çünıtü ton .• ımak içini dök - hattında malfi!nat veren Bacba. tendlalntn 

rinciliği Ali Er.kanm Sezgin adlı atı, ikin mek, tereddüd ve torkularmd~ babaetmet yeni vazifeler almtını bende ı aatıJJordu. Bu 
cili-ğ; Yoz'tadlı Şakir Turğudun Alşahini, ve biraz fera.hlayabllmek için serbestçe ko - vazifeler, tahminime göre, teştlllt feflerl -
üçüncfilü.ğü Kemal OdcıbıŞının ŞahinJ nuşabllecetı blr lns:ına ihtiyacı vardı. Ve te nin bulundukları payltahtlar arumda mtl • 
almıstır. sadüf karşısına b"nl çıkarmıştı. İLlrafıırı bu nuebetler tesisine yardım 8'!1yunlu. 

Üciincü koşuya da 3 hayvan girmlş, kadarla kalmıyac.ık;ı. Ondan daha birçok ( A,.kcaıı "87') 
'b;!l'ir.-ciliği HimsU Kızılkalkanın Sunası, ıeyler öğreneceğ.ıcden emindim. ·-··· .. ·-··-·••••••••••• .. ••• .............. - ... -··--
ikinc }iği Hamidin Güleri, üçüncülüğü Hem de öyle zanne:iiyordum ki beni de hu .,. 
Salihin Şeyhası almıştır. lJe sokmağa gayrn edecekti. Hem t1m bilır Nöbetçı· eczaneler 

Döı düncü koşuya 14 hayvan iştirak belki de bu mesa;ı benim eUme vermesi. be-
t · b. · T~· H". · Ati U nl bu işe sokmak ıçln bir hile idi. GlzU itlerle 

~ ~ı~, •V _ır ncı ıgı useyın mı~ çan, çalışmış olanları' hepsinde herkese karfl ay 
rkıncılı~ı Hasan Alpaslanın Mesudu ka.. nl şüphe ve aynı tereddüd vardır. Eter böy
zanmış, üçüncülük mükafatının haşhaşa ıe yaptıysa takı.iği h:ı; de beceriksizce delll
'!elen atların koşu harici addedilmelerin- dl... Fakat o kıtlh. bana bı; niyetle vermıf 
den dolayı ver;lmemiştir. Koşular büvük olması da yüzde yü7 muhakkak olan bir şey 
bir intizam içerisinde ve hazırlanan proğ- olamazdı . 
ram çerçeves·nde çok mükemmel olHak verdiği kıtab Kovikov Prlboi'nJn Tachoshl-
1evam etmiştir. ma ısmindekl romanı idi. Bu roman Rus -

Japon muharebe..ınden bahsediyordu. Sade 
iz mit körfezindeki vaour iske ·esi bir tesadüf bana bunun lçlnde gizlı bir kıi -

tıd saklı olduğu ın öğretebllirdl. 
İzmit (Hususi) - Körle7.de'ki vapW" 

:skelesi çok harab bir haldedir. Bu yüz
den yolcu ve eşya nakliyatı giicleşmek
te ve tehlikeli b'.ır şekil almaktadır. 

Tahmin ettlğL"l. gibi Sacha müteaddld de
falar beni ziyareG etti. Belki beni 3enl ıtlra
fatla kendisine daha bağlamak Ye belki de 
böyle sık, sık göı ~rek de işlttlllm teYier kar
şısındaki aksülameliml yakından tak~b t't -
mek istiyordu. K .ndi kendime kalırsam o -

Ba rece aibetçl olan eonn.._ .... 
lardır: 

btanbal Clbetftıdekller: 
Şehzadebaşında: et. Halil), Bmin6ntln

de: (Hikmet), ,ı\ksa.rayda: (Zlp Murt). 
Alemdarda: (Bsad>. BeyaDdda: (Aa -
dor), Fatiht.e: <Vltalt), BakırtôJilndtc 
(Merkez), l!yübae: (Eyübaultan>. 

Beyotlu ethetlode\Jler: 
İstıklll cad:le;;ınde: ıKanzut), Tepe -

başında: (Kinyom Taksimde: <Tatllm), 
Tarlabaşında: <Nihad), Kmtuluttar 
(Necdet), Beşl:Ctaşta: (Vldln). 

Botazlçl, Ka.d1L·ö1 ve Aclalardaldler: 
Kadıköyünde: !Halk, Hult\st Osman), 

'Öskildarda: <S~llr.ılye), San,erde: llta
rl>, Adalarda: <Halt), Burada bir an evvel modem bir iskele 

ınşasına şiddetle ihtiyac vardır. nun sırrını faş a~ırıeRe karar vereeetımden .._ ... 
,_ ____________________________ _, 
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Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çikolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörekte
Fındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fındık, 
Ayakta Fındık • • . • • • • • • bir hayattır. Kışın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BiRLiÖi 

,... HANS WAL TER FEUSTEL 
1 Firmasının Lıtanbul, Galata Rıhbmı 45 No. dairi 

NORDLOYD SEYAHAT ACENTASINDA 
Bntnn dUnyada kın-a, deniz ve bava yolculuklarms aid biletler ıatılmakta 

ve en doğru mal1lmat verilmektedir. 
Mektup adresi: f. K. 1436 Tel: 41178 

Bremen'de Norddeutschar LLOYD umumi acentahğı 
Bundan başka : Türkiye Cümhuriyeti Devlet hava yolları, Ankara - Hamburg • Amerika 
hattı, Hamburg • Alman Afrika hatları, Hamburg "MER,, orta Avrupa ıeyahat acentalığı, 

Berlin Alman Lufthansa A. Ş., Berlin • lrak devlet demir yollan, Bağdat • ılk Tuna 
buharlı Gemiler işletme Şirketi, Viyana acentalıklan. 

Cumartes·nden maada hergUn 8 den 18 e ve Cumartesi gQnleri 17 ye kadar nçıktır. 

Saraçhanebapnda • Horhor cadde.inde ~ 

Kız 

Erkek ayrive Lisesi Yatılı 

Yabsız 

Ana Uk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kttydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. 
Kızlanıı yatılı kısmı tamamile ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin husust otobtıe 

9& .... _ 

servisi vardır. Tedrisata 25 Eyltllde başlanacaktır. Talebenin mektebe 

Nişantaşında : Eski Feyziye 

yabh 
yatısız ISIE LİSESİ Kız 

Erkek 
9 

Memleketimiıin en eaki hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve Lise kısımlan vardır. Kayıt için 

hergün mektebe mOracaat ec ilcbilir. İatiyenlcre mektep tarifnamesi gönderilir. 

~ Telef on : 44039 .... . . . . ,.::~.. . . , ( .. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - Botun smlfiar için yatılı ve yahınz, kız ve erkek talebe kaydına 

den.m olunmaktadır. 
2 - lst~yenlere kayıt şartlarım bildiren tarifnam& gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis kara.kolu arkası Telefon : 22634 

Tornacı alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Fabrikalarunıza. tornacı alınacaktır. isteklilerden İstanbulda bulunanlann Zeytin
burnu fabrikasına, İzmirde bulunanların Halkapınar !abrikuuı& 'fe Ankaradatllerin de 
Umum Müdürlü~e müracaatları. c6339• 

İstanbul Onlversitesi A. E. P. 
Komisyonundan: 

cerrabpaşa hast<\hane.si Göz Kliniğinde 3290.84 lira keşifli te!isat bağlama işleri 
$/10/939 Perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 247 liralı~ muvakkat teminat makbuzla.r1.le 3000 liral.ık bu glbi ltler yap-

:ığına. dair elr&ltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vil~yetinden a.l1Iım14 vesikalariyle 

~elnıelerl. 
Şartname ve illşik.erl hergün Rektörlükte görülür. c747S-. 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUOU lllnl•rı f 
İneadada Longoz vakıf ormanlarının Rapana, Bezirgan yolu üzerinde ve De .. 

ğirrnendere mevkıınden bir sene m:iddetıe kesilip imal ve nakledilmek üzere 
200 M3 gayri mamul kavak kerestesi açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 
28/9/939 Perşembe günü saat 14 tedir Talib olamların c60 .. liralık ilk teminat 
ile Kadıköy Vakıilar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. c'l212> 

Galatasaray Lisesi Alım satım Komisyonu Baş· 
kanhğından: 
Miktarı 

Kilo 
Muh:ı.mmcn flatı 

Kurua 
İlk teminatı 

lira K . 
Nev'i 

7000 6::i Ta vult ett 
5000 5CI 529 00 Hind! etl 

oaıatasııray llseslnin 1939 maU yılında 1hUyacı olan miktar ve muhammen flyatile 
Uk temına.t1 yukarıda yazılı tavuk ve hindi etln1n 9 Birincite§ra 1939 Pazarte& gilDü 
saat 15 te Beyoğlu İstlkldl caddesi No. 349 liseler muhasebecwıtnde toplanacak okul 
komlsyonunda kap.ı.lı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler yenl yıl Ticaret Odası ve.slkası ve ilk teminat makbuzu ve ticarethane nam 
ve hesabına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vek:iil1t."lamelerile blrltkte 14~ sayılı 
arttırma ve etsııtme kanunun tarlfıı.tı dairesinde ha.zırlıyacaklan tekllf mektuplarını 

belli gün ve saatten bir saat evv~ne kadar sözü geçen komisyon b~tanblma makbuı 
m ukabııtnde vermeıerı. 
şartnameyi görm~k ~ liseler muhasebecili~i veznesine ya.tını.acat teminat mfbekte

l'esini almak için Gi.lata.saray lisesine müracaatları. c7428> 

SEHHAR ve CAZiP 
TENi'0 i NASIL 

MUHAFAZA 
EDİYOR? 

10 senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın -batta 40 tan yukarı 
olanlar bile.. açık. taze ve ku
sursuz bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
bilirler. Bunu, T<lkalon ile te· 
da:v4 -günde 3 da1dk.a_ 10 günde 
garanti edebilir. 
Her akşam yatmanlan evvel 
cild unsunı olan pembe renk
teki Tdka.lon. kremini kullam
mz. Terkibinde Viyana ilniver. 
sitesinin meşhlll' bir profesörü 
tarafından :keş! ve cBİOCEL:. 
ta:bir edilen hymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve genMtirir. 
Bunışukluklıın giderlı. Her 
sabah da yağsız beyaz ren.kteld 
Tok.alon k:remlııi kullanınız. Si
yah benleri eritJr ve açık mesa· 
mele:ri sıklqtınr ve dldi ,u .. 
muşatıp gıençleşti:rlı-. 10 gün 
za.rfında mttsınh' btr netice elde 
ed.e~k&in.iz. 

Sayfa 11 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 
5 O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre i:kramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~< 4,00) Lita 
4 " 500 " 2,00() ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 ,, 4,000 ,, 
100 " 50 ti 5,000 ti 

120 tt 40 " 4,800 tt 

160 ti 20 ,, 3,200 " 
niKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 lliadan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde% 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa., 1 Eylftl, 1 Birinci.kanun., 1 Mart ve 1 Hazirnn 

tarihlerinde çekilecektir. 

BOÖAZiÇi LiSELERi MüDüRLüGüNDE : 
EylQlUn 25 nci Pazartesi gO.ntl l!lftt 8 de Orta ve Lise sınıfları ve sa. t 

8.30 da ilk kısım derslere başlayacakbr· 

Üniversite Rektörlüğünden: 
HaJ.1 hazır sebeblle Avrupada tah3lllerine devam edemJyen talebenin tshsll vazly0:ıe

r1n1 te.sblt etmek üzere Üniversite rektörlilğünde bir büro teşkil cdllm~t.lr. İstanbulda 
bulunanların bizzat ve ta.§rada bulunanların yazı ile ve ve.,,ikalarile müracaat etmeleri. 
Yüksek mülıendls mekteblle nafi~ teknllı:: okuluna girmek ist.iyenlfil" doğrudan doğruya 
bu mekteb direktörlüğüne mılraca.a.t edeb111rler. c7333ıı 

,~_. ................... .... . 
Ya tak, yemek ve çalı.şına oda .. 

larile salon takımları velhasıl her 

navi mobilyalar; BAKER (ES .. 

Kİ HA YDEN) mağazalarında teş

hir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat ve müsaid şartlarla satılmak-

tadır. 

,-. TIFOBIL ~ 
Dr. IHSAN SAMI 

ifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tl.f o 
aplandır. BiQ rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr.-411 

~ 

·----· ...... ---·-.. ··--··--···-·········-···-·· .. ·· 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdilrü: Selim Ragıp Emeç 
. S. Ragıp EMEÇ 

8AJIİPLEBI: A. Ek-rem UŞAKLIGiL 

ilan Tarifemiz 
Tek siitun santimi 

Birinci sahile 400 kuruf 
/hinci sahili! 250 )) 

Üçüncü sahi.fo 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahileleY 60 }) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müdde~ zarfında faz
laca. miktarda ilan yaptıracaklar 

aynca tenz:lii.t!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdir T ~m. yarım ve çeyrek 
sayfa m.nıaı: için ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta 'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir. 

İliııt'ıLli. Kollektif Şirketi 
Kahramaımule Ban 

Ankarıı caddr.st 
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12 Sayfa SON POSTA Eyl111 24 

1.939 harbinden in t1. balar 

Almaa. kumbvacıları bir hücum eanaamda 

Dunayek nehrini seçmekte olan Alman tankları 

VarfOV& varoılarında siperde yer almıt olan Alman askeri hilcuma kalkarken 

Brom berıde bir temerküz kampında Leh esirleri 

lnailiz batvekili Çemberla711 ve zevceai Londra aokaklarmcla pa 
mukelerile dolqırlarken 

Bitler Kiyelçe tehrinde Leh kahramanı .hıauuaxuuu buamı onwıa• 

Bitler bir kararıihta ukerle birlikte yemek y .yor 

Hitleri Kiyelçeye naldedm tanate hareket balintle 


