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Fransızlar reni tip muhasara 
toplarını cephere sevkettiler 

......................................................... - .... ·-·----·---------··----............................................................ , . -
Hariciye Vekili bugi.in --~~s1.zlar :ala. 

1.st1.kamette 
Moskovada temas ve ilerliyorlar 
göri.ismelerine baslıyor Ateş hattı genişledi, 

Odesa.d~n hıisusi trenle Moskova.y: giden 70 kilometreyi buldu 
Saracoğlu mühim beyanatta bulundu Silr' atle cer edilebilecek kabiligette ola11. geni 

ağır muhasara toplarının Sigfrid 
istihkam/arını müteessir edecf:'ği iddia ediliyor 

l\foskova, 24 (Hususi) - Türkiye Hariciye Vekili Şük
rii Saracoğlu ve refakatindeki zevat ile Ank.aradaki Sovyet 
büyiik elçisi bu akşam şehrimize gelmişler ve hararetle 
istikbal edilmişlerdir. Dost Sovyet merkezinde Türkiye 
Hariciye Vekiline gösterilen samimi te7.&hür bilhassa kay. 
de şayandır. Şükrü Saracoğlu yarın (bugün) mukarrer te. 
mas ve görtişmclerine başlıyacaktır. Evvelce de işaret 
edildiği vcçhile hu ziyaret hem bir ziyareti iade, hem vaki 
bir davete icabet mahiyetindedir. 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Odesa 24 (A.A.) - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa. 
racoğlu, refakatinde Hariciye yUksek erkim ve Sovyetler 
Birliğinin Ankara biiyük elçisi Terentief olduğu halde, dün 
akşam Kadcş vapurile buraya gelmiştir. 

So\·yetler Birliğinin misafirleri, rıhtımda Odesa Sovyet 
reisi_ Savçenko, Hariciye Halk Komiserliği mümessili Novi. 
kov ve Odesa nıakamatı mümessilleri tarafından seiamlan
mL~tır. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Tas Ajansının Odesa 
muhabirine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Londra, 24 (Hususi) - Fransız kuv- mütehassıslar süratle cer edilebilecek bir 
vetleı·inin faaliyette, Alman topçuları - kabiliyette olan bu topların beton is -
nm da şiddetli mukabelelerde bulundu- tihkAmları müthiş surette müteessir e -
ğu garb cephesinde Fransız kıt'aları ye- deceğin i iddia etmekle beraber, bu hat
ni tip ağır muhasara toplarile müceh - ların pek dağınık ve mükemmel bir su
hezdirler. Bu toplar bilhas.sa Sigfrid hat- rette gizli olduklarından bunları bul 
lann1 döğmek için yapılmıştır. Askeri (Deva.mı '1 lnci sayfada) 

Varşovada sağlam 
tek ir ev k ı 

<DeTa.mı 3 ünciı sayfada) Hariciye Vekilimiz Hariciye Komiser ınouinl Potemkinle gilrişürk~ 

Her taraftan ateş çemberine 
maruzkalan şehir kahramanca 

müdafaaya devam ediyor 
ikilide dtia de 

7 zelzele oldu 
Donkü zelzelelerde Tekedere 

köyOnde 24 ev temamile yıkıldı 
Ölü sayısı 46 yı buldu 

104 Klş:NIN ÖLDÜGÜ HABERi ASILSIZDIR 

Açıkta kalan ailelerden biri 

lnoiliz - Rus 
görüşmeleri 

Ha lif aks Rus sefiri ile 

Varşovada 24 saat içinde 100 yangın çıkmış, 
binlerce kişi ölmüştür 

Londra, 24 (Hususi) - Büyük radyo mamıştır. Birçok tarihi binalar yıkılmış
istasyonlarının harab olması neticesin - tır. 24 saat içinde yüz yangın çıkmış, 
de, küçük bir transmetteus vası tasile bu binlerce kişi ölmüştü;r. Bu arada Al -
raya gelen haberlere nazaııan, Alman· manlann iki hava hücumu vaki olmuş -

mühim bir gÖrÜşme yaptı ların ağır toplan Varşovayı ve Modlen'i tur. Modlin her taraftan ateş çemberi· 
Lo dr 24 (H t) 23 T d b 

1 
durmadan bombardıman etmektedir. Şe- ne maruz kalmakla beraber, şehir 

. n a u.sus - . ~mmuz au er hirde hasara uğramamış tek bir ev kal- (Devamı 3 dncü sayfada.) 
Inglltere Hariciye nezaretim zıyaret etme - =::::;;;:========-==================== 
miş olan Sovyet sefiri Maiski'nln bugün Ha- Son dakı·ka.· 
lifaks ile uzun müddet konuşmasını mevzuu-

(Devamı '1 ~ci sn.yfada) ---- ----- ~~~ 
Romanyada 350 kişi 
kurşuna dizilmiş ... 

Başvekil Kalinesko'nun 
cenazesi milli merasimle 

kaldırıldı 
Londra 24 (Husu.sil - Kalinesko'nun De -

mirmuhafızlar tarafından katli dolayısile, 

350 kifl kurşuna dizllmiştlr. 
(Den.m.ı. '1 incl sayfada) 

Fransız Muuuetleri taarruz 
uaziueline uecmiş buıunuuorıar 

Londra, 25 (Royteı) - Pariıe gelen haberlere göre, Fransız kuv
vetleri taarruz vaziyetine geçmiı bulunuyorlar. Fransızlar, Alman hü
cumlarını püskürttükten sonra taarruz hali almıılar, Almanları ııkı bir 

Tu k• B tk mitralyöz atet:Ie ağll" zayiata uğratmıılardır. r IJ8 8 an Yarı resmi Fransız mehafiline aöre, çarpıımalar Saarbrücken ile Ren 

olimriiyadlarına arasında cereyan etmektedir. . . . 

r • lsveç ve Fmlandıyada endışe 
iştirak adıyor Londra, 25 (Royter) - lsveç ve Finlandiya hükumetleri, lngiltere· 

Ankara 24 (A.A.) - Haber alındığı- ye hareket etmiı olan iki İsveç ve bir Finlandiya aemiıinin Alnıan 
na göre, Türkiyenin, Atinada yapılacak tahtelbahirleri tarafından batırılma~ından dolayı bu hükumetlerin de. 
Balkan Olimpiya_?~ın-~ ~ştiraki hük:fı - niz ticaretinin tehlikeye düşmÜ! olmasından endiıe etmektedirler. 
met<;e muvafık gorülmuştilr. l ·ı d b ] · Al k k l' · d ----- Batırı an gemı er e u tınan emtıanın man aça eıya ııtesın e 

Bir isvec 
' gemisi de 

dahil olmadığı halde gemilerin batırılmıt olması, bu endişeyi artırmak· 
tadır. 

LUksemburg Uzerinda bir Fransız tayyaresi 
Dikili 24 (Sureti mahsusada gönder - Iunan evlerden beş ev çökmüştür. Bu • torpillendi Bertin, 25 (D.N.B.) - Moselden dönmekte olan bir Frangız harb 

dt~imiz a11kadaşımwian) - Gece saat ililn e11kaz altında kalanlardan amca tayyaresi Lüksemburg iizerinden uçarak, bu devletin bitaraflığını ihlal 
8 de, 11 i 20 geçe ve sabah saat 8 bu - MtıAal?nıPe ce~~~,anlmıştır. Mus- Londra 25 mu.su.st> - Btr Alman tahteı- etmiıtir Tayyare Zirg civarında 300 kadem gibi bir al.yakhktan UÇ• 
çukta ôğleyin 12 yi 17 geçe, ~~ı '!it~ ~-annesinin cesed 'Jı~nüz buluna - bahlrl Norveç'in cenubu garblsin_de 15 mil • h" . . k k l k . . . 
beş geçe olmak üzere bugµn ı;:>ik.ilide mamışt~ , ... ~. ~" .. · • mesafede Gertrud Brat Jslmll bir I.sveç ge _ muş, bu suretle uvıyeh pe ~çı o ara ~~bıt edilmıttıir. 
7 de.fa zelzele olmuş, maili ~fü bu~ ,!!~ : • O>ovatay.. ,7·uuıi aa.yfada) mLsini ba.tırmış, mürottebııt1• kurtarılmı~tır. l (Son da.kıka haberlennın devamı 6 ıneı aaylada] 
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2 'Sayfa 

Hergün 
Evvela vuzuh, sonra 
Harb ve sulh 

Yazan: Muhittin Bll'fMI 
B uya Be Abnanya. araaındakl anla§llla-

nın alelA.de blr ademitecavüz anlaş -
mumdan ibaret olmadığını gösteren aJA -
metler ve battl del.Wer çotaldı. Almanyanın 
Lehi.9tan<tatı aalcerl haretlt.ile Rusyanm aı
dıfı hazırlık tedbirierlnden itibaren 1nklfat 
eden vukuat, aöratıe yürüyüp giderken, gü
nü gunüne Mostova - ne Berlln arasında A
henkli bir faaliyet göze çarptı. Eğer, Para 
Te Londra kaynaklarına bakılırsa bu anlat
ma, çok sathi l'e ilk hA.dtsede kırılmaya 
mahkdm, nazik bir teYdir. Gene ayni kay -
naklar, bu anlqmanın fimdıye kadar işle -
,.en tarzı, Almanyanın aleyhinde Te Alman
ya üzerinde Rusyanın tasyikini gösteren a
llmetlerle doludur. 

Parls ve Londra kaynıklarmın bu görü -
ıüoo 1ftirak etmek müşküMür. Zannetmeyiz . 
ti, Paris ve Londranm mes'ul insanları, M-1 
dlselıerl bu tanda mütalea etsinler. Şimdiki 
halde işleri böyle göstermek, bir bakıma gö
re, onlara faydalı gibi görünse de, bugüne 
kadar cereyan ~n hldlselerln Moskova ile 
BerlJn arasında eeas1arı çoktanberi tayin e
dllın~ bir plAn lçlnde cereyan ettiğine İn -
ılltere ve Fransanın bütU.n clddl ve mes'ul 
mahtelleri tamamen kani olsalar gerektir. 
Hattı, sırf bundan dolayıdır ki, Lehlstanın 
l.stltıAllni, umum1 şekilde, yani yalnız Al -
manyadan gelecek bir tecavüzle mukayyed 
olmak.sızın, ıaranti altına almış olan İngt -
Jh 'ft l"ran.m hlUtillnetlerl, işleri daha ta -
mlrl Jmklnsız bir hale 8t'Urınemek için, Rua 
yanın müdahalesini geniş yürekle karşıla -
ma71 ve göz kapamayı tercıh ett.tıer. Fakat, 
bu hal, çok gayri tabii ve çoıt tezadlarla ma 
UU bir vaziyettir. Yakın bir zamanda, İngil
tere ve Fransa, ya Rusya ne Alımanya aley
hine bir anl&fma yapmanın çarelerini bu -
lacaklar, yahud da Berlln - Moskova müna
aebeUerinin gittikçe daha sıkılaşan ve M~
lamlaşan bir anla3Jlla olduğunu görecekler
dir. 

Her şey gösteriyor ki, Rusya Ue Almanya 
aruında Lehl&tan meselesi üzerinde müsbet 
bir anlaşma mevcuddur. Bunun gayesi de 
Lehiatanın t&.ts1ınidir. Lehl&tan resmen tak 
llın edildiği u.man İngiltere ile Fransa, ya 
Veraallk!s Lehl&tanını oldufu gibi iade da.va
aından vaı.geçecetıer, yahud da, er veya geç 
bu davada, Rusyayı da karşılarına düşman 

olarak alma.ta mecbur olacaklardır. Hl'ıdlse-

lerln inklşfı müt.emadiyen bu 1st1kametl 1 
gösteriyor. 

* HAdtselere l).akaıım: Almanya, Lehistan& 
karşı harekete geçtiği glln, Rusya da hare -
kete hazır duruyor. "Oç dört gün 1ç1nde Leh 
ordusu üç parçaya aynldığt anlaşılırken 
Rusya da slltıh altına ~nlden asker çağuı
yor. Alman orduları, Lehlstanın esas ordu -
sunu 9«!Tlrmele muvaffak olduğu günlerde 
Berlln matbuatı, Leh harekı\tının bitmiş sa
yılacafı ve Lehlstanın cmci~bakl temizleme 
ameliyatının Almanyayı alAkndıır etmlyece
ğlnb yarını blr dille anlatmaya başlıyorlar. 
Ortaya bu sözler çıktıktan bir veya iki glln 
aonra da Rusya harekete geçmiş bulunu -
yor. O aralık, garb matbuatında Rusyanın, 
Almanyanın emellerine sed çekmek ıııere ha 
rekete gln.,Uği manasını 1fa::lc. eden bir ta -
tım neşriyat görülünce, derhal Moskova fle 
Berlln, ayni mealde müşterek bir beyanna -
me n~rediyorelar ve diyorlar ki: . Bu yeni 
hareket, Rusya ile Almanya arasında akde
dilmiş olan ademi tecavüz p1ktının keıtme
&ine de, ruhuna da tamamen muvafıktır.ı 
Halbuki akdedilen pakt ile bu askeri hare -
ketler arasında zahiren hlçblr aHUm ve mtı
nasebet yoktur. 

Demek oluyor ki, ya 1kl memleket arasın
da ademltecavüz paktından başka , kimsece 
maIQm olmıyan b114ka bir anlaşma vardır, 

yahud da ademltecavilz paktında mevcud o
lan .tstişare11 anlaşmasının •ruhuna.,,, bir de 
iki taratın Lehlstanda işgal edecekleri aske-
r! mıntakalann hududlanftın taytnindeld 
atıratte görüyoruz: Rll.! ordusu, iki gün yü
rftdfikten sonra, Alman askerlle temasa baş
lıyor ve onlar da Ruslar !çir. muayyen olan 
hududa doğru, 1fgal ettlklm yerleri birer 
birer teslim edip çekiliyorlar. Bu aürat gös
terir ti, iki taraf arasında, bu meselelere da 
1r anlaşmalar da. sonradan alelAcele vaki 
olmuş bir şey değildir. Evvelden bu işler ta
bit edlhnlş bulunuyordu. 
hı taraf arasındaki bu görüş ve yapış 

birliği, sade bu hAdlselerde göze çarpmakla 
kalmaz. Siyaset sahasında da göze çarpan 
başka bir görüş ve hareket blrllğl vardır: 

Almanya, barb aahasını daraltmak ve mu -
ayyen bir noktaya, garb epheslne münhasır 
bırakmak gayesini gildUyor. Bu noktada 
Rusyanın hareket tam da .'\lmanyanın ga
yemne uygundur: Almanya Lehlstana taar -
ruz ettiği zaman, İngiltere ile Fransaya kar 
f1 harbe taraftar olmadığını söylemişti. Rus
ya da ayni tarzda hareket etti. HattA, bu 
bakımdan, İtalya siyaseti de Rusya ne Al -
man s1yaseUnl tutuyor: Bütün İtalynn mat
buatı harbin garb cephesinde de manaau 
oldutunu sOyHlyor: 

Bu bakımdan, daha sı da var: Rusya. lle 
Almanyanın Balkanlar ve Kam.deniz saha -
. sun harbden uzaklaştırmak üzere tatbiklne 
tarar vermiş olduklan bir siyaset göze çar -
p11Qr. Bu siyaset İtalya.ya da yabancı değil
dir. O da, Balkanlara huzur ve emniyet ver
melt tll'Jel'e geniş blr faaliyet sarfedlyor. Bu 
sıyuette Ruayanm da taal bir allkaaı bu -
lunduğunu ~n 1k:1 hl.dl.seyl de ltayde -
delim: Yirm1 senedenberl Rusya ile resmi 
mtın&aebete cı..rlfmekten ıatınW eden Yu -

SON P~'l'A Eylw 25 

Resimli Bakale : iE lnad her zaman igi degildir Sözün kısası 

\ \ ı [ / / Maziden ders alanlar 

\~----- B. Ekrem Talu 
T rende, vapurda. hele gidilen yol da 

uzak olursa, ayni peykeyi i§gal eden 
yolcular arasında kolqyca a.hbablıt teessüs 
eder. Bllbassa yak11 köylerJ}e oturup ta sa• 
bah akfam birtbirler1nt ra&m.a~a. görmele 
alıfJJlış olanlar l_çln bu abbablıt hemen be. 
men farz gibidir. 

SelA:rnlaşılır, hal ve hatır sorulur, havadan 
bah.cıedlllr, ahval hakkında ufaktefek müta
lealar yUrütülür, ıSazete rleğ1ştllr, hadisata. 
daJr fikk teati oluuur. 

Ak§alJla kadar muayyen bir ifln üzerinde 
baş kaldırmadan :;alışmış ve o tren veya 
vapura dakikası :!a!dkasına yetişmiş bir a1.ı 
dam ahvali Alemdeıı bu yolculuk esnasında 
ancak haberdar ol~bllir. 

İnad öyle bir zincire benzer ki, hakka ve hakkı yürüt

mek için imkan ile vasıtaya malik olanın elinde çektiği ara-

Haklı isen, hakkını almak için vasıtaya da malik bulu
nuyorsan çetin yolda da olsan, binbir ~külAta karşı da 
olsa uğraşabilirsin, fakat vasıtaya malik olmadığın takdirde 
zamanını beklem?li, sabretmelisin, böyle vaziyetlerde inad 
ancak ikinci bir haksızlığa yol açar. 

Geçen akşam, Bo!azlçl vapurunda böyle 
birkaç aşina hep bir araya gelmiş, konUfu
yorduk. Herkes, o gün duyduğu, öğrenditl 

§eyler! bir bir dt~er!erıne anlatıyordu. 
İçimizde, Alman - Leh harbtnJ mevzu itti• 

haz ederek gftya siyast, askert ve içtima! 
mütalcn yürüten de va.rdı. bayı menzile götürür, hakka yahud da imkana malik olmı-

Alemden başka olac::ık değlllz ya? Bu mü• 
talealardan ekserl.<ıtnın yare oldujtıınu bUw 
bile, terbiyeli insanlı11~ yakıştığı ve yakışa
cağı veçh11e adamca~ız: dlnl.lyorduk. 

yanın elinde ise uçuruma yuvarlar. 

Vlndsör Dilkli (-····· .. ·-···-·--······-·-·--"'\ Londra maymunları 
Harbiye Nazırını i HergUn bir fıkra T11ggare hücumuna 

Mübarek ne de konuş kanmış ya! Beşlktaf 
önlerinde gtrlşttğt traşa Baltall?J}anı açıkla
rında hald yek(in tutmamıştı ve tutmak ni• 
yetinde de görünmüyordu. 

Oraya kadar belll etmeden teatlrdl~lm te
kerlemeden, vapurun birdenbire yana yat
maslle gözlerimi açtr:n. 

Ziyaret etil . . Hazırlanıyor 
Ben vazıfemı yapıyorum 

O aralık ta, ba~1 geçen zat: 

Yağmur yağarken, sokak sulama 
arazozu da bir yandan sokakları su· 
ltıyornıtı§. Adamın bliri arazoza işaret 
edip durdurmuş: 

1 
- Yahu farkında değil mıs.n yağ-

mur yağıyor?. 
Araşözdaki memur cevab vermiş: 

İ - Farkında olmaz olur muyum, 
1 gö:ii.m var görüyorum.. 
• - Görüyorsun da ne diye arazözle 

. : sokak lan sulu.yorsun? 

- Azizim! diyordu; milletler de lnsanla1' 
gibi hfldiselerden, felllketlerden, muv:ıffaJd,.. 
yetlerden, tarihten. h~s:lı her şeyden ibret 
almalıdırlar. Yakın, U2' l 'c, maziyi unutan, o 
mazinin derslerinden mütenebbih olmıyan 

fertller de, camialarda dalma mfişküU\t ne 
karsılnşır, muvaf!aklyet. yolundıı boc:ıJayıp. 

mağlClb olurlar. Bak· Polonya neden yenllı
dl? Tarhiten ibret alıı•adığı, mazının ders
lerini unuttuğu için. Hiç başka sebeb ara
mayın! Ve bu. mllktler için Myle olduh 
gibi. ferdler için de aynen böyledlı'. Dünti 

. unutmamız bizim bc.r MrlmJz için aynı ha• 
tadır. Neyim ve ne olaca~ım · demeden evvel, 
ene ldtm?n i dt1şü_ır.ıe: tutınnunu on:ı gB~ 

tanzim etmelidir. De!t'l mi, kardeşim? 

İngiliz ordularının kumandanlıkların-! 
dan birine tayin oh,ın&n Vindsör Dükü 
vaz'ifesi icabı harbiye nezaretine uğrı : 
Y.arak, Har?i~e Na'Zln Hore-Bellsha'yı 
:ııyaret etrni$tır. Burada, eski kralı, Har 
biye Nazırına veda ederken görüyorsu -
nuz. 

goslavya, nihayet RUSJ'&Jl tanımaya ve res
ml münasebetlere başlamaya tarar verdi 
fiç gün sonra da, Macarlarla olan münase ~ 
betlerini iadeye karar Terdi. ttçiincU hl\dlse: 
Ru.cıya, Slovakya hütQmetın~ resmen tanı -
dığını bUdirdJ. 

* Bütftn bu hldınler, Kontinantal Avrupa-
da, şimdlk:l halde ayn ayn, takat, heı>ı!I bir 
araya toplandığı zaman gayet Ahenkdar ve 
ayn ayn olduklan nlsbette daha manalı bir 
takım hAdlseler ereyan ediyor. Bu hAdlsele
rln arkaaında gizlenen mnamma nedir? Bu 
muamma henüz meçhuldür. Vaziyette vü -
zuhsuzluk Tardır. Bu Tftzuhsuzluk devam et
tiai müddetçe, bugtln ge.rb cephesinde ruıen 
başlam~ olan harbin 8tyas1 mahtyetınl mu
hafaza etmesi zarur:I glirllnfiyor. Yeni bir ta 
VMUt, bu harbin devamına mani olacak. Bel 
ti de harb bJr miiddet nazari halde deTam 
edecek '9'e bu esnMia, her lkl taraf, karşılık
lı vaziyetlerine vüzuh verme~e çalışacak -
lar. İngiltere ile Framanın Rusya ve İtalya 
tle bugilnlerde konotına çareleri aradıkları 
muhakkaktır. Eğer, bınılardan birinin ~ 
mutlaka Rusyanm 71lrdımını, yahud da o -
nun hiç olma:zsa lcat1 bltarfiıRtnı temin e -
demezlerse harbin devam harbin devam et
mesinde mana olmadııtını onların da :tabul 
etmeleri çok mümkilndt1r. 

Vaziyetteki bu vüzuhsuzluk devam ettik -

: -- Benim vazifem 80kak sulamak -
: tir. Ben vazifemi yapıyorum. Yağmu
i nın yağmasına gelince, o bana aid 
: olmıyan bir mesele~ir. Yağabilir. 

\... ----' 
Londra sinemaları 
Açıldı 

Bir ltıhza sustu .. lflkin. başkasına ağız aç• 
mak fırsatını venntde'\. gene .sordu: 

- MeselA, geçeıı muharebeden alınış ol• 
duğu dersleri bugüıı tatbl~ eden, o dersler
den istifade eyliye:ı. acaba kaç Tatandaşı• 
mız vardır? 

öteden biri atılJ: 
- Var! Ben bulyorum!. 
- Kim imiş baıcayım > 

- Piynsadan 270 kım.:şn toplad1kl"lrı ta,. 
Londra hayvanat bahçesi maymunla _ layı bugün 800 ku.'UıP satan, yarın da - Al• 

. lah vermesin hnrb şlin•ulı~ '\lt-..:e - 8fı!l'.l e snt .. 
rı da harb dolayısile uhdelerine düşen ma~a hazırlanan sayın vııtnndaşlarıınızl. 
Ya~if.ele:ri yapm~t.adll'. Bunlaır, daha. 
ziyade hava hücumlarına karŞl kullanı
lan torbalan bi.r:bin üstüne yığınak i -
şinde istihdam oluıunaktadırlar. 

Yılanlar ve orak makineleri 

* Anka.radan bann mektub gönderen Bay 
Osmana: İfadeniz~ tamamlle haklı buldum. 
Bu hususta slztnl' aynı fikirdeyim. Mek~ 
bunuzu bir vesika diye 11'ızım gelen makama 
takdim ettim. Mevz"J yazdığınız ıekllde şlm· 
diUk kablll neşir de~tldir. 

1ngiltıerede sinemalar açılmıştır. Her- Dünyada yılanı en fazla olan memle- c. Ckce11ı, re aLu 
hangi bir hadise vukuunda, veya bir ha- ket Hind :standır. 
va hücumu esnasında tedb'rler almış bu- Ya.lnız Hindistanda bfr sene zarfında -························-············· .. • .. ·-·····-···-
lunan sinema sahibleri, müstahdemlerin y ılanlar tarafından öldürülen tneanlann Rllarafların Almanya 
süratle vazifelerini yapabilmel€.ri ve si- sayısı 30,000 i geçmektedir. ile ticareti ve lngı"llere 
nema seyreden halkı heyecana düşür - Hindistandakl mahalH hükOmet halkı 
mem~k için .onlara lazım. gelen emirleri yılanların şerrinden korumak içfn her- Londra, 24 CA.A.) - İstihbarat nezaretinin 
':ermışler, s:ıema hol~;rın(! konulan a- gün yeni bir tedbir ittiha% eylemekte - kaydettiğine gör~ bltararıar, Almanya ile U. 

df• şlerösletd~,l bırk hba_va ·ı~uclumhunun, perde- çı;r. caret yapmak hııkkına tamamen aahibdlrlıe:ı. 
e J? erı ece ır ı ctn a alka bildiri- So 1 rda ... __ dü• 1 ak · lece~inı· yazmışla d n zaman a ı.a>a u o ar yı - Fakat Inglltere hü!tümetı de beynelmilel ka-

r; r ır. !anları öldürmek için yeni bir uırul keş- nunlar muclblnce kaçak olduğunu 1H\n ettl-

Fransada otomobillerdeki 
radyolar kaldırıldı 

fedilmiştir. ği eşyayı, bu eşyıa bitaraf memleket arnzlstn-
Hindistanda bulunan yılanlar Kobra den geçse blle kabil olduğu takdirde zaptet

tesmive edilen bOyük ve korkunç hay _ met hakkına m'1.11kttr. 

1 d B k b l dl.,.. l 1 · İngiltere bu hıtSusta daha fazla Ueri gi~ 
Pa_,,_ polis ··a·· ı.-;~"l f d van ar ır. u o ra ar ~er yı an ar gı-

"~ nnı U!r""6.. tıara ın an b' d .fld" -ı nmi l E f k memt!ktedlr. 
neşredilen bir emirname ile Fransada ı e .. ı ır, mu ear r er. n u ~ Bitaraf meml~ket.ıer müşküllere manm 
bulunan bil'umum otomobillerdeki rad- bir guril1tfi ctuyaır duyma.z gOrtıltünun kaldıkları takdirde: İngiltere hflklimet! onla• 
yo makineleri kaldırılmıştır. Amerika - vuJmbuJdu~ yere doğru gı<h?rler. nn lht!yaçlarını teveccllblo naarı dikkate 
dan ithal edilmiye başlanan küçük ceb Tarlalarda b~una.n orak makineleri almağa dalma ha.:ırdır. 
radyolarının da istimali şiddetle men c:aJ.ıştı~ esnada ıse yılanlar bunlan.n çı- Slmla, 24 (A.A) - Başlıca gıO'a madMle. 
edilmiştir. k~rdıklam gürMtnye kQŞmakta ve ma- rlnln bitaraf memleketler kanallle d!lş?IMUI 
================ kmeye hücu~ etmektıedirler. Bu suret- eline 8t'Çmesfl\e ml~ dmak 191n hükOnıet. 
çe, garb cephe31nde her iti tarafın da clddt le makinelerm bıçkıl&n yılanlan doğ - yatın<la Brltanya haricindeki :nemlcketlert 
bir muharebeye geçmelerini lıeklemek yan - ramaktadır. ihraç olunacak el}'sya. mahau.s ruhsatname 
lıştır. EvveJA, T1lzuh, sonra da harbe devam Bundan istifade eylemeği dQş(inen u.sultınü tes1s ed~--elttlr. 
veyahud, sulh. çift<;iler w hatta mahalli hü.JrO.met dai - •••••••••••••••••••••••••··-·••••••••••••••••••••••••••••• .. 

_ il I , , /'D releri çayırlara, k~ylerin kenarlanna o- T A K V 1 M 
(A{,,uhıttin u..Jia9~H. t'ak makineleri koymu$tur. 

EYLÜL 
1 STER I NAN, 1 STER INANMAI Ruml 1eııo 25 Arabi 1eoo ·--Gazeteler: 

- Bu harb uzun sOr.ecektir, diyorlar. 

Muhtelif dillerde radyoda dinledikleri nutukların tesiri 

altında olacaklar •• 
Hakikatte biz de hatırlıyoruz, İngHi-z, Fransız hükOmet-

leri harbin üç sene sürmesi ihtimaline karşı tedbir aldıı.k

lannı ilAn ettner. Sonra İngiliz ve Fransız b~ekilleri söy

ledikler nutuklarda bu müddeti biraz daha uzattılar, der-

ken Alman devlet reisi cevab vererek: 

- 3 sene harbden bahsediyorlar, btz daha fazlasını da 
g1Sze aldık, dedi. 

H!dlselerin yürüyıQşfine m:alrtan bakılacak oluna, söy- ı. 
lenen nutukların altında kalınacak oluna ham gıerçek.ten 

uzun silreceğe benzer, fakat malQm h&dfselere sonradan 
kan~an mühim amillerin kiltleleri idare edenleri df>tOnıne
ye ıevketmedlkler söylenemez '"' dfUn de her zaman fikre 
tercüman olduğu iddia edileın.s. Kendi hesabımıza biz ne 
söylenirse al5ylensfn, ne yaa:ılıı rn yazılsm harbin umn sQ.

receğfne biz inanmıyoruz, fi'/ okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 

1855 1868 - RNmi lellO -Eylill Hızır 

11 1939 142 
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1) ~o 11 4 

11 '7 }O 

ôl!e lkiodı 

s. o. s. 
z. 11 06 15 28 18 oa 19 86 

E. e 08 g 19 12 1 81 



Almanlar 

Almanlar Belçika 
va Holandaya hucum " Muharebeyi nasıl 

Varşovada sağlam tek 
bir ev kalmadı 

etmiyeceklermiş kazanmalı ? " 
askerlerine zırh .. Ber~in 24 <A.A.> - nr. Göbbeıa, bu- • 1 . . . 

d ğıt ı gun .bır kere daha y.abancı gazetecilerl Maruf bır ngılız muharrı· a mı' ar ıneıxiıne çağırarak beyanatta bulunmllf- • • k 1 • 
tur. nnın ma a esı 

Londra 24 (Hususi) - Romadan Mos- Dr. Göbbels, Almanyanın Belçika, 
~ 1 inoi sayfada) bugün de tehrin mertezln! !iddetıı ıurett.e k?vaya gelen haberlere göre Almanlar, Holanda ve Lü~burg bitarafl~ı - Londra, 24 CAA.> - Scrutator, Bunda1 

bh:ramanca mudafaaya devam etmek - bombardıman etmJfttr. Binden fazla insan pıyade askerlerine bir nevi zırhlar da- na tam BU.l'ette nayet edeceği azmını bir Tetmes aueteaırıcte: <Muharebeyi na.sıı ta
tedir. Alınan kuvvetleri f8hı'in şarkın - ölmtıf w blrçot binalar yıkı}ml§tır. ittmışlardır. Bu 7;ırhlar bir pus'un yir - kerE> daha tekrar eylıemiştir. mmmalı?ı başlıtı altındaki yazdıih baoma
c!an geri püskü.rtülm~tür. Garbinde· iae Varşova mıntatasmda, Almanlar vıattuiln mide biri kalınlığında olup kullanılma - Naızır, .bilfilıar~, Mar~l Göring'~ kalede, l'ranaa V3 İrıglltere için garb cephe-
pyrimuntazam kuvvetler Almanlara ttq At sahlline hGcumlarda bu1unmUf}araa da dıkları takdirde katlanaıbilmekted-ir. Dr. Hess'ın, Streicher'in, Von Ri:bben - ıinde alelA.cele h~::- türlü taarruzdan tevakki 
defa nakihlni baskın vermişlerdir. bu hlcumlann hepııl geri pOsktlrtWmnotar. Sun'i kalb fi • d d l d trop'un ve bizzat kendisinin her ihti - lüzumunu izah etmekte, bununla beraber 

Bütün bu durmadan yağan a~ ve Modltn mıntatuuıda da fiddetll mubare- zerın e e "eme er e male karşı yabancı bankalara büy(ik pasif bir müdafaaya çetumemelerl !Azım 
feli'ket yağmuru altında halk ve u - belere durmadan devam olunmaktadıt. bulunan profesör askeri bir miktarda paralar yatınnıt olduklan ıeidllini kaydetm.ettcaır. 
kerde kuvvei maneviyenin pek yük - vvtmanın ve Modlln'in müdafaa.sına de· vazifeye ta in edildi h~kında İiıgilim radyoları tarafından Muhan1r, AlıMnyan." müdıtfaad4 taıa-
ıek olduğu iddia edilmektedir. vam edllecettir. L dr 

24 
(H : verılen haberlerin şiddetle aleyhinde bu rat tve İngllizJerıe Fransızları hücuma mrlı-

Abnan tebligıv • V on a, ususı) - Meşhur fen lunmuş. bu gibi şahsi şerefe dokunan yara muharebeyi bitirmek arzusunda oklu-
. . lll'fOY8 belediye reisinin nutku a.damlarından, kolonel Lindberg ile bir - valan haberler yaymanın adt ve ahlak- tunu yamıttan son~~ ıunıan si>yliıyor: 

~!!-11 24 (A.A.) -:- Tebliğ: Oemautı 14 (A.A) _ \'a,qova beledJye re- illete sun't kalb üzerinde denemelerde s~a bir hareket olduğunu tebaırilz et _ •Seri bir zafer ürnıdı, müttefiklerin arzu-
Butwı şark cephesınde Alman kıtaa - lal B Starzynatı tıel.slzde yeni bir nutuk bulunan, Aleksi Karel Fransa Sıhhat tırmis ve bu haberlerin tekzib edemiye- ıuna muvafık olmak:a beraber, at:ebt thtı

tının te.sbit ~dilen h~dud hattı üzerinde a6yll;erek Varto~ halkını mukavemete a _ N~reti tar~ından mühim bir askerl cek kadar .~anasız olduğunu söylemiş _ mal bu, tatıb edilece~. hattı bareteün en 
~e~etı muntazam bır surette devam et z1mle devam eylemete davet etml.ştlr. vazıf~:V: tayın olunm~tur. Profesörün tir. Dr. Göbbels nihayet bu haberlerin tehllkel1B1 olacaktı.r. Mudafaada MaJlno hat-
mıştır. Tomas Zow - Amoscnıdeo ara - St ki Ahnan ta 

1 1 t f d ne ~ıbı bir vazifeye getirildiği malum mucidini bunlan ispata davet eylemiş ve tı, geçen Cihan Ha:rbinde fnıım:r.Ierle Pran-
sanda, cenuba doğru hattınuzı yarmak ı.. tıl ~tl· bir Leh 

11
YYar_a erıl_ arbea ın an de~ildir. her ispat ettiği meblMı.n ttene milyonlaır sızların tuttukları ht!rhan~i bir hattan çok 

t . d"" ı .. !..-- be t a an «a.u• oe •• ıaz mıı yan - _,:, .. ..:'-d "' daha elve..ıalldJr 
ıyen uşman a mwuue cereyan e - namelerde bahaed t d ittir ki· t"Uen .r·uu .. e onunun kendisine verilece- 4

..,. • 

mektedir. l>üimanın bir kısmı Zamosi'un Bu be ~e.ler~= k. dll r1 Almanyaya karşı tatb.ık .itini vadetmiştir. Diler taraftan 11114-1918 senelerindett sı-
batı cenubunda muhasara edilmiş, di - ya arın en e ne tıntılar, mtıttefi~rln mevsl.msiz olarak htı-
diğer bir kısmı da halen Sovyet kı taa - :~~ zayl~ta ve Z:,tı1:1 malzemtye ı:ı:10 ; • cuma geçmek Jslie'11elarlndP.n doimuıtur. Bu 
tının bulunduğu şark tarafına doğru çe- we ... lmhuti avemde ldrk:lan evve .. ~ten aktye edı·.'en abluka ve ussolinlnln itibarla pa.halı.ya malolan cephe hücumla.nna 
~,- kted" • rme... yacm a o u annı gu.'t rme e- girilJlllek hUBusundaic:ı ar:zuı ... ılın 
1UUue ır. d1r tk l ara a.ap ama-

Garb cephesinde topçu faaliyeti ol - . • • ı· 1 . D u u nası lıdır .. 
muştur. Düşmanın hücumlan tardedil - Lebistandakı Rua konsolosluk ne ıce erı Zafer, ayni zamandcı dentzıere mutlat au-
mişBetirıı" 

24 
CA A . memulanndan haber yok kAPllll&ndı ? rette hlttmtY"t esası üzerinde miıeaaeattr. 

r n .. > - Tebliğ. Paris 24 (A.A.) - Bailby, Echo de --T Denizleri Alman denlzaltı geaıllerinden te -
Şark cephealnde Alınan kıtaatını Polon - Moskova 34 <A.A.> - Alman ajansından P~ris gazetesinde Almanyaya tatbik e _ Paris 24 (A.A.) _ Mussolini'nin nut- mlzliyecet olan İngiliz donanmasına tama-

yada te.sblt edilen hudud hattına doğru ha- blldirlliyor: d :len abluka! ve neti~leri hakkında ku üzerine Marcelpays, Excelsior gaze- mlle ltımad edllebili.-. Fakat bu denizaltı ge
reketl normal bir surette devam etmekte _ Sovyet hükQıneti Polonyadakl eski sefaret yazdı~ı makalede diyor ki: tesinde şu satırlan yazıyor: mllerinln sayısı, esk.l Cihan Harbindeki sa-
dir. Çevrllen Praga ve Madlin şehirlerinden '"' konsolosluk memurla.n hakkında hentllı «Almanyanm Baltik sahası müstesna Duçe, bir taksim dokuz tarihli bita - yıdan fazladır. O vakitler Almanlar tarafm-
gelen Leh mWtecllerinin adedi son günler - bir haber alınamı.ttır. Yalnız eaki Varşova olmak üzere diğer bütün münakala yol- raflık deklarasyonu idame etmekle be - ~ tşlkalenmh~~~ntlenl büyükh hatalardan biri, 
de artmıştır. büyük elçi.91 ile ataşemll1ter Rwıyaya dön - ları kesilmiştir. Ticaret filosu hareket - raber «Polonya tasfiye edilmiş:. ve Av- er u ... LUlle n n cep e müdafaasına 

Deniz kuvvetlerimiz, Hela Yarım~ • .ın - müşlerdir. s!z kalmış, ihracatı yüzde 50 eksilmiş - nıpada henüz kollektif bir şekilde hart>- ~b;btyet verdlkt.en ıo::ıra sefere çatırdıkJaı-
dakl Leh mevzllerini tekrar ateş altına al - Brestlitovsk'da Alman • Rus tır. Ma?en isti?salatı itibarile bugün de bulunma.~ığı için Polonya ihtil!fının maı=~~~!1 gemllerinln adedini azaıtmıı oı-
mıştır. orduları geçid resmi yaptılar Alman:v~~ın elınde kalacak olan Polon- h!Ia cmevzu> bırakılabileceği zannın - Muharrir yenme'- içi d" flhlm 

Moskova 24 CA.A.) - Bu sabahki Sovyet ya arazısındeki · ti!ru lı:t h ~·ı..- dadır • ... n uşmana m 
kurma tebliği ıs ıııi." a lılidzırda . • . zayiat verdirmekten. ziyade onu zaferi ka-

y : Roma 24 - Brestlitovsk'da samim\ bir su- Fransız topl~ru:ıın ~teş altında bulunan Şi.ııphes.ız Almanyanın arzusu budur. zanamıyaca~ına inandırmak hwıusundatt 
Kızılordu ıkıtaatı, Sovyet ve Alman bil - rette telA.tl eden Alman, Rus orduları Al - Sa. r havzası ıstıhsalatının yarısına teka- Fakat A vu .. sturya ve Çek<XSlovakyada prensip iberlnde ısr•r etmektedir. 

td.metleri tarafından tesbi~ edilen hudud man askerlerinin Rus SBkerl tarafından ıs- bül d a.aı te<::rüb l 0r- .. hattına doğru llerleme1'e ba•lam•cıtır. e .emez. Buradaki başlıca sanayi mer . e eır ıen sonra i~tiUflarm Scrutator, bundan sonra diyor ki: 
~ ., .., tihlAfı müna.sebetlle iki ordunun kuman - kezl~rı. Fransız ve İngiliz tayyarelerinin cmewıt bırakılması> nın ne demek ol - Almanlar, büyük b'r muharebeyi kasana-

ve B~!;~':!,°::!~~0::k~t:;e~~galvı:~l=~~ danlan huzurunda bir resmi geçid yapmıı - tehdıdı altında bulunmaktadır. Halbuki du~ .mal~~.dur. Bu kuvvetli b!r dev - mıyacatıanna yüzde 50 inanmışlardır. Uzun 
Vollruıkl w Lwow garbına varmışlardır. !ardır. 1914 senesinde birkaç haftalık muhare- fe~ ~.ı:ın kü~k devleHeri birbiri ardınca zaman muharebeye devam edersek, bu su-

Almanlar Polonyaya S bin beden sonra Fransanın bilhassa demir ?üvuk. pa~f·k devle~I~rin gözü önünde retle zafertn yarısını ka7...ınmış olaca~. itte 
Marqal Göring V •rtova tayyare göndermişler c.elik, .. kömür, yün, pamuk ve şeker is : ırnha imkanı demektir. müttefiklerimizin tabiyesi b11 olmalıdır. 

cephesinde tihsalatı. gayet ağır bir darbeye uğramıQ- Sofya ve Belgradda Mare•al Petenhı tabiweıi 
Lon.dra 24 (Hwıwıl) - Aııı~dkanın Polonya t B 'I T ' 

Berlin M CAA.> - Mareşal Oöring'ln dtın sefiri Mist.er Bkldel otlu lle bırlikte Parlae ı. ugün bu istihsalat, hiçbir suretle Roma 24 (A.A.) - Stefani ajansı bil- Muharrir, bundan başka bu tablyenln ıe-
Varşova'nın tlmallnde hava ordusu cephe - münkatt .. değildir. Bu suretle aradaki diriyor: çen muharebede Focr. un tabiyesinden zı--gelmiftlr. Beflr, Almanların Polonya yollan- f k, 1

-
sinl ziyaret ettiiinl, D. N. B. ajansı blldir - ar muşahade -edilmektedir. Duçe'nin dün· söyled;ıı..; nutku Sofya de Mareşal Pet.enln tablyesi oldu1'unu hatır-

nı ve fabrikalarını tahrlb etrr.ek i9ln beş bin q;~ 15 

mektedlr. tayyare gönderdiklerini ve bunlardan üç yiiı ---- siyasi mahfellerinde mühim bir intibah latmakta ve şöyle devam etmektedir: 
Varıovada 1000 kişi öldü tane.sinin düşürülmüş olduğunu ifitt1jJln1 Ankarada du··n hAsıJ etmiştir. Bu maıhfeIJer İtalyanın cMarefal Peten, bu suretle askerlerinin 

Varşova 24 (A.A.) _ Alman ağır topçusu söylemf4tlr. ~ şimdiki ihtilafta taki"b ettiği hattı hare- hayatını muhafazaya itina ettiğinden dolayı 
\!eti büyük bir alaka ile takib ediyor- tıyınetlnden hiçi>lr şey kaybetmemiştir. mo 

B 1 • R H• ı A " d Şl•d ~etJ• b• lar. şüphesiz ki bu tabiye. dü1JJDanın zayıf not-U garıstan US"8 it ere nen en ;-1 ı ır ,. Keza Yugoslav matbuatı da bu nut- talarını keşfetmek hususunda taklb edllecet 
J f l Jd ita ehemmiyetle işaret ederek ftalyanm en iyi hattı hareke~~-

1.,8 bı·r ıı·caret go··nderı·ıan kahveler ır ına o u müsalemetperverane maksadlarını teyid Fransmlar bugüne kadar ugart zayiat ll• 
tetmesin' JJM!mnun:iyetle kaydeyiemekt~ takdire değer kazan~la, elde etmişler ve mu-

1 d d·ı k An.kara, 24 (Hususi) - Bugün öğle _ ve bu~un Balka!1 memleketleri için bO.- harebeyi Alman toprağına nakletmişlerdir. an aşması yapıyor musa ere e 1 ece den ~onra saat 13 ~addelerinde ~hrimiz. ~k bır e?emmıyeti haiz olduğunu bil- Çekoılovak1ada 
d~ hı: !ırtına başg6ster~ ve birkaç sa- dırmektecfor. Scrutator, bund&n sonra Çetoaıonkyadan 

Londre, 24 (Hususi) - Bulgar Hava Londra 24 (A.A.) - Kaçak komiıtesi, nıye ıçınde şehri bir toz bulutu kapla - İngilterenin karan gelen son haberleri mt>vzuubahs ederek diyor 
yollan Umum Müdürii Rusya ile Bul - Aden'den Hamburg'a gitmek üzere yük- n:ııştır: ~u fırtın~yı ;ya~ur takib etmiş, Londra at (Hususi> _ MU&oll 1, 1 tt: 
garistan arasında hava seferlerini tan- lenen ve Hitler'in şahsi a~ine olan şıddetı~ı kayıbett!rmıştır. lehindeki beyanatına dair mütale~ı: ~ ~ulb cÇeklerln bugüne kadar hissetmekte ol-
zim etmek üzere Moskovaya gidecektir. 20 torba kahvenin müsaderesini emret- Şehrın kıenar mahalleılerinde çatıları: nan Londra resmi mehafili Mussoll:i~I - dukları memnuniyetınzliğin bir isyana mün-
Sobr~ny~ reisi de, Bulg_aristanın Rusya miştir. haTab olmuş, cad~elerde ağaçlar kınl - bu yoldaki samimiyetini takdir etmekle be~ kalib oımuı bulunmasına hayret etmemeıı-
fte hır tıcaret mu~hadesı ~te~ek ar - Press Association bu münasebetle mış ve bazı evlexın damları kopmuştur. raber, İngiltere halkının harb etınet karan- dir. Fakat bu Jsyan hareketi Almanyada te
zusunda bulundugunu, boylelıkle de yazdığı bix yazıda, istihzalı bir surette nı ancak Polonyanm işgalinden sonra ver _ zahür edecek mane..ı bir bozgunluk de~rint' 
Bulgar ihracatının büyük bir kısmının diyor Iri: cNazi şefinin, ekseri Almanın Harı·cı·ye Vekı·ı,· bugun diğjni, ve harbe sırf Avrupayı Alman ttca - tesadüf etmiş bulunsaydı, daha fazla mu-
R1:15~a tarafından çekileceğini beyan et- devlet menfaatine 0~..-ak valzgeçmek vüzünden kurtarmak için ~rdl~lnl, Rus mil- vaffaklyet tıemln etmesi muhwmeldl. 
mıştır. mecburiyetinde bulunduğu bir madde Moskr.vada temas ve dahaleslnln neticesi ne olur.sa olsun İngilte- Almanyada Nazi .sefierinln dalma endife 

J 1 Ç 
hakkındaki bu ihtiyatlı hareketi anla _ U renin bu .,.:ıyesinden ~a -iaşmıyacatını bll- ettikleri 1.syan hari?ı.:e~lertdtr. Alman ordusu 

apon ar ~Od8 şılır bir şeydir.. dtrmett.e //-, herhangi bir muvaffaklyetstzıı~e utrama-. .. Ü 1 • b ı dıkça tahakkuk etmlyecektlr. Fakat hezi-

taarr UZ8 geçtil -r Profesör Freud gor şme erme aşıyor Alman - Bulgar ::=:.:::~.;,;:;·~~,::: 
<Baştan.tı ı tnci sayfacıa> Ticaret anlaşması ıetinın de itımacıı sariılınış oıacaktır .• 

Tokyo 24 (A.A.) - Domei ajansı, Uha L d d öldU Sovyetler Birliği milletlerine Türk mille _ 
bölğ~inde geçen seneki barak.Atın şid - on ra a tinin dostluk h1ssiyatını getiriyorum. Memle- Bel.grad 24 (A.A.) - Sofyadan öğre- ispanyada 50 bin asker 
dıeti ehemmiyetinden büyük bir Japon ketinlz arazJainde ilk dakikalarım esnasında nildij'tine göre, bir müddett~nberi S~f - • • • 
taarruzunun başladığını bildiriyor. Do - Londra 24 (A.A.) - Bu gece Londra- bunu sizin vasıtanızla bildlrmekttn çot bah- yada bulun~n Alman heyetı., Bulgarıs - terhıs edılıyor 
m.ei'n telgrafı na .göre, muhasamat 250 da ölen profesör Sigmund Freud, 1856 tıyanm. Sovyet vatanda.şlannın §en ve mü _ tıanla akt~~ .anlaşmanın teferrü -
kilometrelik bir cephe üzerinde yapıl - da Avusturya Moravyasında Freiberg tebessim çehrelerım gördütttmden do1ayı çok at~~'· tesbıt ıçın yakında Berline döne - Burgos 24 (A.A.) - Nazırlar meclisi. 
maktadır. Japon ajansı, Japonların şim- şehrinde doğmll.ftur. memnunum. Bu, Sovyetıer Birliği mllletıerı- ce B ır. 

1 
. dün akşamki toplantısında 1937 BUUfr • 

diden büyük zayiat verdiği iddia olunan Profesör Freud kendisini bütün dün- le Türk milleti arasındatı dost.luğu tebarüs ta du an ~!11~ ile -:'Jmanya, Bulgaris - nı, yani 50.000 kişiyi terhis etmeğe ka -
mühim Çin kuvvetlerini takib etmekte d h ed ' t tkik t b tet eıtırmektedir. Bu dostluk iki büyük milletin ~ an :ıuhım mıktarda mübayaatta rar vermiştir. Bu suretle iki• sınıf ve 1940 
olduğunu bildiriyor. Y~ a meş .ur en e a :na ve u - kurtulut mücadeleleri yaptığı zamanda b&f'- ..... ~!!!~:· .. ~!~:........... sınıfı silah altında kalacaklardır. 

---- kıkatını ızah yollu yazdıgr eserlere, o- laDllftır. Bu iki meınleket, bugün de, her za- ..................................................................................... ·-···-

Al 1 A •k ,.1 tuz yaşında iken başlamıştı. man olduğu gibi, timdiye kadar ayni yılkset Sabahtan Sabaha man arı;ı merı 8:;8 Freud, bütttn hayatı boyunca, cinsi - hararetinl muhafaza etımt dostlulı.la dolu 

bl·r manevrası mı ? yet nazariyesi, tahteşşuura gömülmü, i- ellerini birbirine uzatmaktadır. 
deler nazariyesi ve heyecan nazariyesi Türkiye Hariciye Vetulni ve refakatlndeJcl 
üzE>rind~ tetk:katına devam etm· :rıevatı hAmll bulunan hu.sual tren saat 20 de 

Vaşington 24 (A.A.) - Resmi mah - nı...:·k a11· En'it al ış ve Moskova7a dolru Odeaadan hareket etmlf -
f ll b uh f 1 b 

L""DJ; an ız ernasyon mecmuasını tir 
e eı:, anı argonun .. m ~ azasını ta e çıkarmıştır. · 

için ayan azasına gonderılen telgrafların . 
fa2lalığını Alman sefaretinin bir manev- Avusturyanın Almanyaya ılhakını mü Mareşal Voroşı·ıot 

ol k t lıı.kki tm kt d" 1 teakıb, gerek Yahudiliğe mensubiyeti 
rlSl ara e u e e e ıT er. . . . 

Amerika hükfı.meti, bitaraflık kanu - ve gerek nazarıyelen dolayısıle nasyo - 2 9 d B ı · d 
nunun ıadm aleyhinde propaganda yap- n!\ı sosyalistlerin kara listesinde bulu - . ayın un e er ın B 
maları için Berlin ve Moskovanın Ame- nan Freud, Vlyanayı terkederek hükfune 
:rtkad<ıki memurlarına ~ön?e~dikleri bir tin misafiri olarak İngiltereye gelmiş ve 
çok me~tubla:1 ele geçırmı>Ştır. • burada İngiliz vatandaşlığına kabul e -

Roma 24 - Moskovadan haber verildiğine 
göre Mareşal Voroşllof bu ayın 29 unda Ber
llne gidecektir. 

Amerıkan ayan azasına gelen yevmı d"l . t" 
mektub adedi, iki günde 40 binden 150 1 mış ı. A 
bine cıkmıştır. _ -· __ Ah - , d b. . . " merika bitaraflık 
Fransadaki Polonya'ılar en ~. ~.r ı~fılak kanunu Ayan meclisinde 
silah altına ç-gw -rılrlıl:-r 8 kJŞJ oldu Lcndra, 25 (Hususi) - Amerikan de-

Londra 25 (Hususi) - Mühim bir mokratlar partisi toplanarak muaddel 
Londra 24 (Hususi) - Frans:ıdaki Lehistan 

sefiri 17 yaşından 45 y~ına kadar olan bütün 
Polonyalıların askere alınacaklarından 
lcab eden makamlara müracaat etmelerlnl 
blldlrmiatlr. 

sanayi şehri olan Ahen civarında Bohun ibitarafiık kanununu hazın-l!amışlardır. 
Holvrı'de lıir maden kuyusunda bir in - Kanun bugün ayan meclisine verilecek
f~la.k vukua gelmi.ş. 8 kişi ölmüş, 45 ki- tir. Dör.t hafta kadar müzakeresi süre -
~.ı d: ağır yaralailm.lftır. 9 ki§inin daha cek olan kanun ondan sonra meb'usan 
olmuş olduiu sanılmaktadır. meclisine sevkedileoektir, 

Sinir meselesi 
Yerli, ecnebi askeri mitebaMJslann tenldcllerinden büküm, mana çıkarmak 

lnıkinı YoklW'. Bir aydanberJ ortaya atılan biıün ihtimalle" bıtf çıkmıştır. İngills 
Ye Fraıısuı ukinıbarbiyeslnin pliamı kflffe&mek detll. ııenıet bile mitkil. .lnsi
U. sotntılraahlıp Franımılara da sirayet etımit sörinü.ror. Harbi Din edikleri 
sindenberi adeti bir devrWew IQallatlne huırlamr gibi atır tedbirli dafn.IU10r
lar. Dhnın katırlı ordllLU'ı bile bir ayda prldan prba yüröınüştür. Dün ftl'ill'D 
bir teblih ıöre İD&ilis hava lnınetıeri kararplu henüz F.rıınsay;a yerlqmlf ba
llllluyor. 

Motörlü kıt'alarla yıldırım harbi yapmak için ok :lbi fırhyan Alman ordulMI 
karflSın~ müttefıklerin ba sakin, emin, si.ıılrsiz harekeUedmle elbet bir mak.ud 
olaoak. işte askeri mütehas~ıslaruı balledemedllderi muamma da bu. Fakat bu 
mqamma ya Yaş yavaş, kenclJ kendine çözüUlyor. Dün gl\len tel~l'afiaT Almanlarm 
Dolanda Ye Belçika üzerinde ikinci bir 19lt seferine haz.ıra.ındıklarmı haber nri
yor. Ba lhaber tahakkuk ederse İnglliz ve Fransa erkiruttarbiyeslnln dıllnl kllid
Uyen anaht.ır açdacaa. Slgfrld önünde nümayişten deri gitmiyrn b.ıreketıerin 
manası anla.jAi~ak. Ve Polonyada YÜ7. em bin maktul verip altı yüz tayyare 
kaybeden yaratı Alman ordasu lkfncJ Ye üçüncü bir maniadan taze yar:ılıu abu-ak 
bltab bir halde hen~ yüzi kananuyan taptaze beş milyonluk bir kuvvetin kuca· 
tına düşecek? 

Almanya siıasi bataJanna btr de böyle askciri hata ilave ederse piposuna içip 
sporunu yapı.11atlan işe başlannyan ingiliz başvekilinin şayam hayret siniri, ıeçen 

harbd.e Bindenburıu maiUib eden Lo7d Corcun siniri gibi Bitleri mağlüb ede
cektir. 
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C_S ____ , _e_h_i_r_R_a_b_e_r_l_e_r_i __ ) 1 KarfU1Dda 1 Htdiaeler 

K6mDr depoları 
Ankara 

radyosunun 
yeni programı 
Ankara rady06U önümüzdeki Teşrmievvel 

bafmda yeni bir programla neşriyat.ı. bath-
1acattır. ı T8flin.levvelden itibaren rac4yo -
nun gündüz nefl"lyatı baki kalmak ş:ı.rtile 

aQaın neşriyatı saa.t 18 de başlıy.ı.eak ve 
ı:uo da nihayet bulacaktır. Yeni µ.og:rım
da radyonun da1ın1 bir caz orkestrası kurul
mQftur. Alaturka musiki neşriyatı uaı, 21 de 
tamamlanacaktır. Haftada iki defa oln:ak ü
ııere biri uzun ~rl kl&a iki temsil verile -
cetUr. Radyoda oynanacak radyofo~ tt.m
aWere a1d eserler .satın alınacak ve nıuel -
ıınere ücret ftrllecektir. Bunun lçm de b\r 
miıl&baka a_çılacaktır. Köylerin ra.G;o ihU -
7acma cevab vermek ve köy p.rkıLl.."'luı hal
ka dinletmek mabadile k6y saat!~rlne de 
ehemmiyet nrtlecektlr. -----
Bir ameleyi çiğneyerek 

öldüren şoförün 
muhakemesi 

Dtln aa.bah saat 3,40 da Beşiktaşta feci bir 
bza olmllf, bir tramvay o.melesi otomobil 
altında kalarak, parçalanıııı§tır. 
Zabıta ve Adliyece yapıl:m tahkikata na

araıı, vak'a §Öyle cereyan etmiştir: 
Suçlu §Oför Sadık oğlu Şükrli idare et -

mette oldu~u taksi otomobUlne Koprfülen 
J'(Jlcu alınış ?e Orta.köye gitmek üzere, yola 
~. 

Fransadaki 
talebelerimiz dönmiye 

başladı 
Dün sabah Avrupadan ge1e:ı Konval18lyo

nel treni bir saat ve Semp!on ekspreai de 
dört saat rötarla Slr.kec.I~ muvasalat etmJt
ttr. 

Konn.natyonel trenile Franaada tahslJde 
bulunan taıebelerimhıden ıs tJ.ıilık bir ta -
file ile Bamburg İş Ba.nka.n şubesi memur -
Iarından dört kitlltk bir ıra? ve harb VHl
yetl dol&yıafle memleketlerine dönmekte o -
lan öeş ÇinU tüccar şehrl:nlze gelmiştir. 

Fransada tahsilde bulunan 500 e yakın ta -
lebemiz memlekete dönme!t emrini aldıkla -
nndan muhtellf kafileler hallnde bugünler-
de şehrimize döneceldi!rdlr. Hül':\imet heaa -
bına tahsilde bulunanlara avd~tlerl 1çln 
25 er İngiliz lirası gönderiimt.,.tlr. 

Diln Jl'ransadan gelen taJebC'Jer, yolda hay 
U müşküllt çektiklerini 'Yt! altl gün devam 
eden yolculukları esnasına.1 sekiz tren de -
ğlşt!rdlklerlnl söylemlşlerdlr. 

Talebeler İtalya hududncdan geçerlerken 
İtalyan memurları gaz ma.;kelerlni müsade -
re etmek 1stemlşlerdlr. Bu yüzden İtalya me 
murlarlle talebeler arasında rnünakatalar 
olmuş ve nlha~t Pranaa budu:! komiserinin 
müdahaleslle mesele halle:!llerek mıukeler 
talebelere bıralolml.ftlr. 

Semplon ekspresile de İsvl~re n Yunan 
sefirlerinin aileleri "t'e P'ransada bulunan iki 
maliye müfettiş! gelmlJlerdir. 

Sam1tya sahillerinde 
bir cesed bulundu 

1'1ekteblerde 
[bugün dersler 

ba,lad.ı 
Şehrimizdeki bütün ilk ve orta okullarla, 

llseler ve muallim mekteblerı bu .sabah a -
çılmış ve 939-940 ders yılına ba~1ıımıştır. 
Bu münasebetle her mektebde meraı.-un ya -
pılmı.ş ve mekteb müdürleri bu yıl Ankara -
daki Maarif Şfirası ~wlantısmda tesblt edi
l•"' +" 1

-'"""-0 atd kararlar hakkında izahat 
'Jennlolerdlr. 
Maa~.ı ~ ekfıletlnin hazırlattığı yelli okul 

dlslplln talimatname.si bugünden ıilb:ıren 
bütün liseler, orta okullar, ögretmen okulla
n, meslek ve teknik okulları tarafından Lat.
bik olunacaktır. 

Bundan başka okulda talebeyi Çıw.Pmıı.ğa 

sevketmek maksadlle mükifat. usulü dt ih -
das edilmiştir. 

Yeni talimatname Türk çocuğunun ahlak 
fiarlarını şöyle tesblt etmektedir: 

cTürk çocuğu doğru sözlüdür. Yulandan 
nefret eder, devletin kl''unlarına, Turk ce
miyetinin ahlak kaidelerine, okulun n11.sm
namelerine itaat, öğretmenlerine hiirnıt.t e· 
der. Kahvehaneli!re gitmek, uygun olmıyan 

yerlerde dolaşmak talebenin vakarll~ mü -
tenasib değlldir. Talebenin okul d~mda ya
pacağı herhangi aykırı hareket onun hesa -
bına auç sayılacaktır. 

Talebenin gerek mekteb 1çınde gerekse 
mekteb dışında :t.şllyeceği suçlann ehemmi -
yetine göre, ihtar, tenblh, tekdir, t.a.ııc.lkna

me ve tard cezaları verilecektir. 
Talebenin mekteb dışındaki va.a,-e~lerllc 

okul idareleri pollsle müştereken me.gul o -
lacaklardır. 

Kadıköy - Bugün çenemi bıçak açını- Iaşlanıyorsunuz? Daha ortada fol yo)i 
yor. yumurta, yok hem bu depolar asri ola • 
Kumkapı - Ne oldu kardeş nen var? cakmış .• herhalde toz çıkmaz ... 
Kadıköy - Daha ne olsun sabahleyin Üsküdar - Asriliği laftır. Hele depo-

bir gazetede okudum. Beş yi1s bin lira ıar bir kurulsun sen o zaman tozu, duma
sermayeli bir şirket kömür depolan kur- nı seyredersin. 
mak istiyormuş. Biiyü:){ada - Zannetmem. 
Kumkapı - Kadıköyde mi? Kumkapı - Beyimiz kenara çekilmlı 
Kadıköy - Orası malfun değil ya Ka- ötüyo,rlar •• tehl'keden uzak ya ... 

dıköyde kurana. Kuruçeşme - Ben bu işte iht·sas sa-
Kumkapı - Şimdi ben de üzillıniye hibi olduğum içjn söylüyorum. Kömiit" 

başladnn. Ya bi2lde kurarsa. <l~su gerçi ivi bir ~y değil amm~ ona 
Kuruçeşnıe - Gülme ko~na gelir da alışılıyor. Bakın ben artık şikayet 

başına, benim halimle alay ederdiniz. ediyor muyum? 

Yenikapı - Ben çok korkuyorum. Beş"•ktaş - Öyle amma, sen alı~ıncaya 
Üsküdar - Neye kaTdeş? kadar seneler geçti. 
Yenikapı - Yeni limanın bende ola- Kuruçeşme - Ne çıka.T canım, siz 

cağı söylenmi§ti ya... Kömür depoları dP. alısırsınız. 

da bana yapılır diye korkuyorum. Boğazın. Marmartm:ın 'bü.tüln sahil 
Üsküdar - Sende esasen böyle depo- semtleri, aldıkları haberden müteessir -

lar var ya... diler. Bu sırada Ortaköyün sesi çıktı. 
Yenikapl - Var amma şimdikiler kü- - Müjde, müjde ... 

çük; beş y(lz bln lira ile yapılacak olan- - Ne var, hayırdır inşallah. 
laT, herhalde büyük §eylerdir. - Belediye limanın yeri henüz tesbit 

Bebek - Gerçi uzaktayım amma. be- edilmecllği için kömür depolarının şim
nim de yüreğim titriyor, aksi gibi depo- dilik yapılmalanna müsaade etmemiş. 
ları burada yapıyorlar., _ Oh oh ne ala! 

Kumkapı - Seninki de fazla kuruntu. Kuruçeşme hıçkıra htçkıra ağlamıtya 
Bebek - Öyle deme kardeş, Kuruçeş- başladı: 

meye babana, bundan yirmi sene evvel, _ Desenize depolar gene bende kabo 
kömüT depolarile dolacağını kim tahmin yor. 
ederdi ki! 

Büyükada - Cannn neye bu tadar te-

Dahiliye! Na!ia ~~Sıhhat ı- Bun lan biliyor mu idiniz , -, 
Veklllerı gıttıler L_ • ___J 

Birkaç gündenberl fehr1mlzde bulunmak
ta olan Dahlllye Veldll Faik Öztrak, Sıhhat 
ve İçtimaı Muavenet Veklll Dokt-Or Hulusi 
Alataş ve Nafia Veklll General Ali Fuad Ce-

Piposuna ve bastonuna dOşkUn 
Amerikah 

Yazı makinesinden sonra 
nota makinesi 

Şoför, caddede otomobili yıldırım süratile 
88't'Jııederek, vak'a fa}ıldlerlnln tahminlerine 
afu'e, Beşiktaş önlerinde bu sür'ati 100 kllo
metNye çıJtarmı.ttır. Bu büyük sür'ate rağ -
men koma dahi çatmıyan şoför Akaretler -
den ~iten. yol üstünde bulunan iramny 
ıdarui amelestnden BoyA.bndlı Reeeb Ko.'.:a -
otıuna biltlln fiddetlle çarpm~tır. Derhal 
fND yapmıw teab ederken durmamış ve za
nnı ameleyi 38 metre yerde sürükledikten 
aonra., arlı:utna bile ba1ı:madan ayni sftr:ıtle 
Ortaköy ı.rtltamteinde tir.ır etmiştir. Ame -
ıe Receb he, Uk tedavlsinl'l bile yapılmasına 
ımun kalmadan, feci tekilde ölmüştür. 

Dün aabah Samatya aahillcr.inde bir ce -
aed bulunmuştur. Ce.9edln üztrln<kld büvl -
yet varakasından, Haydarpaşa llsw• talebe
.sinden Akhisarlı Re§id Bayal isminde bir 
genç olduğu anlaşılm14tır. 

Hadisenin bir kaza., ya.huô clna.'let eseri 
olması ihtimalleri gözönündc i.utularak, za
bıtaca tahkikata devam edlimekte<lir. 

besoy dün akşam saat 19 da Ankara ekspre- 73 yaşında bu - Her şeyi maki
neleştiren ga.rbde 
şimdi, notaları da 
elle yazmıyorlar • 
Bilhassa nota yaz. 
mak için yapılmış 
yazı makineleri 
mevt:uddur. Mu -

sile Anka.raya hareket etmişlerdir lunan bir AlllETi • 
Veklller Haydarpaşa ista.r,onuııda Vall ve kalı bastonuna ve 

Belediye Reisi Doktor Lfıt!i Kudar, Vali ve piposuna o kadar 
Ortaköyde durdurularak, yakalanan şo - pp/ .Bf P. : Belediye Reis muavlnlerl."Partl Ba~lı:anı, Na- düşkündür lci, ge-

för ŞOkrü dftn meşhud suçlar kanununa teT fia ve Sıhhat müesseseleri, belediye, parti 
ııtan Adliyeye teslim edilmiştir. erltlnı ve dost.ıan tarafın.:a.n uğurlanmış - ~]eri yatarlken 
Şükrü tedbirsizlik ve dik!catslzlikle vefata Hasmını yaralamak isterken ıardır. bile piposunu ağ -

aebebtyet vemıetten, Aallye 4 Oncü ceza yaralandı zından ve bastonunu elinden bırakmaz._ 

mahmnesıne aev1tolunmuşlur. ŞiışJi Çoe\lk hastanesi hademelerin - it DlliJr işleri: * 
sikişinaslar notaları bunlarla yazarlar. 

* '°för Şütr11, mahkemed:? rıpılan sorgu - den Hasan oğlu Muharrem Yılmaz ile Evlenme ayı 
nnda, suçunu tnUr ederek: ~aci_d ?~ı~. Süleyman Tay, aralarında - Fakültelerde imtihanla? · k memle _ .---::ı.--

Milli kıyafetle gUzellik 
mosabakasma iştirak - Yolda, bir ada.ma çarptığımı !art dahl kı bır ıhtılaftan dolayı kavgaya tutuş - Bırço 

etmedim, demlftir. muslandır. Kavga sıragında SüleymMl Üniversitenin bütün fakültelerın:.;e bu - ı ketl.erde ~unu -
.a .. .,.tdler ıae maznunun müdafaasını va - cebinden bir çakı çıkararak, Muharreme günden itıbaren itmal 1mt1hanlL-ına baı: - Tsanı, Hazıran,l ve _.. • emmuz ay an 

rid göstermlyecet fekUde sarih şahadetfAt hücum etmiş. fakat çakı kendine isabet !anacaktır. evlenmek ayı ola-

Güzellik mü -
.sabakasına iştirak 
eden bir Y ugos • 

bulunmuşlardır. Ptt'eindt>n, kollarından Yaralanmıstır. İkmal imtihanları Blrlncite§rlniı:ı 20 aine rak tesbit edil _ 1-,..;ıııı.-.ııııı...--a--
MftteaJdben müddeiumumi miitaleasını ser Haı:t.ı~ı~. zabı~ya aksede~ tahkikata tadar bltirUeoet n Ünlver.sltenln a~ılına miştir. Bu aylar haricinde evlenenlere 

dederek, maznunun tecz'yesint ve kazayı baslanmrştır. mera.simi 31 Birlnclteşrinde yapıl.ır.alctır. Ü- pek nadir teaadüf edilir. Ve bunların ev
mfttealtib, durmıyaralt 1lrar etmesi, kazazoe- Bir amelenin baıına kalas düstü niverslte yabancı dlller kursuna almacak 60 lenme aylan haricinde evlenmiş olınala-

lav güzeli resim -
de görüldüğü şe -
kilde milli kıyafe. 
tini labis olarak, 
diğer gürellıer a -

deye yardım etmeyi dahi düşünmeden, 38 ü ü 
Beyoı.lunda Mllll --Jdıı "lllıaan amele - talebenln imtihanları da buji n y.ıp :ıcak - rından dolayı mes'ud ol.mıvac"""ndan metre yerde sOrOklemeai, gıt.>t sebeblerden ıs .. -- ..,. v J ..,.. 

den Sivaalı Mehmed All, bqına düşen blr tır. k<>l'kulur. ra.sına karışmış ve bütün gözleri ~ 
celbetmiştir. dolayı da, cezasının şiddetlendlrllmesini ta - 'lı:alaala, alır surett.e yaralnnmıJ, ve derhal 1İnlversltede talebe kaydına de'lt.m clun-

leb ebniftlr. Beyoğlu Belediye hastaneslne kaldırılarak, maktadır. Kayıd müddeti 15 Birinclteorınde 
Mahkeme, ~u şoförOn tevkifine tarar tedavi altına alınm)ftır. nihayet bulacaktır. 

wnrıek muba'lı:emeyl müdafaa için talik et-
mlfUr. Araba arkaımdan dü!en çocuk 

Devlet Denizyolların1n kı~ tarifesi 
Devlet Denlzyolları İdansl, dünden itlba

ren Karadeniz hattında kış tarife.c;lnl tat -
blke baflamlftır. Yeni tarifeye göre İstan -
buldan Karadeniz hattına oostalar Sah •e 
Perfembe gtnlert saat 12 de Salı günleri de 

Fatıbde Uzunyu.suf mahalle.sinde oturan 
Şevkinin 8 yaşında otıu Ballhattın Kurt -
oğlu, sokaktan geçen bir arabanın arkuma 
takılmak ısterken, yere düşüp vücudfinlln 
bazı lnsunlarından yaralanmıştır. Yaralı C)O 

cuk, hastaneye kaldırılarak, tedavisi yapıl -
mıştır. 

iki kamyon kazaıı 
T-0phanede Dildmevinde çalışan Ser -saat 16 da kalkacaktır. 

_ _ vet oğlu Behiç isminde biri cadde Uııe -
Denlzyollan idaresi, vapurların donuşle • T.nderı geçerlren önüne bir kamyon çık

rtnde 1f ha.emine göre l.skelelerde uzun mild- mış, kaçmak istedi~i S1ntda ise karşı ta
det 'tahnalannı nazarı dikkate alarak mu - raftan gelen bir tramvaya çarpmıştır. 
tad olan ctın adedine bir glln daha UAve et- Çarpışma neticesi vücudünün bazı yer -
mJtt!r. lerinden ve ayajtından ağır surette ya -

Yaimurlar batladı N1la.r.&.rak. haStiC~ye kaldmlmı~ı:r. 

Diln şehrimizde hava kapalı ve ya~urlu 
reçml.ştır. Yaltnur öğle üzeri ve akşam saat 
19 da fkldetll sağanak hallnde iki def:ı yal
mıttır. Silhunet derecesi dllşmüştür. 

DQn memleltetın muhtellf mıntakalarma 

da Jatmur yalml§tır. 

Yeni nüfus sayımı hazırlıkları 

Gelecek yıl .:reorlnievvelde yapılac_?.k olan 
umumt nütua sayımı hazırlıklarına devam 
olunmaktadır. önüıntl7.dek1 aylar içinde 
memleketin bazı mıntakalannda tecrllbe 
a:rımıarı yapılacaktır. Yeni nüfus sayımın
da Jrullanılacak matbu evrak hazırlanmak -
ta.dır. HO aaymıı, evvelce yapııan iki umumi 
a'JUDdan d&ha gen11 mah\yette olacaktır. 

Gene Tophanede oturan Hüseyin oğ
hı Nuri isminde biri, dün Necatibev cad 
desinden .geçerken, Fındıklıdan Topha
neve ~lmekte olan .şoför Hasan Tezaşa
rın idaresindeki 3493 numaralı kam
von kendisine çarparak, başından yara
laml"Ştır. 

Y'arah, ıtedav'I ıaıtma a1ınmış, şoför 
yakalanarak tahkikata geçilmiştir. 

Bir çocuk ceviz ağacından düttü 
Beylerbeyinde Siltlilce caddesinde o

turan Asımın 13 yaşındaki oğlu Ahmed, 
ceviz ağacından dQ.şerek sol bacağı kı -
ıılmıştır. Yaralı çocuk, hastaneye na.k -
ledilerek tedavi altına alınmıştır. 

GINGER ROGGERS - FRED ASTAIR 
Dihıyanın bqını döndüren çıldırbcı 

YAM DANSI 
( Brodvay serenadı ) filminde 

Pek yakında L A L E' de 
Bütün latanbul halkına öğretecek 

Konservatuvarda imt:hanlar 
Bugünden itibaren Koruıervatuvarda. 1m -

Uhanla talebe kaydına ~bnacakLır. 
········-··········· .. ································-·-· 
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NORMA SHEARER 
TYRONE POWER 

PETER LORRE'nin 
en son filmi 

Mö, MOTO'nun SON KOZU 

SA.BAY 
Slnema•ının 

en son bnyok zaferi olacakbr. 

Tarihten bir yaprak : 

SAMiMI ANLAŞMA 
lNGILIZ - FRANSIZ itillfmı 
taavir eden hakiki bir eaerdir. 

OYNAYANLAR: 
Gabi Morlay-Victor Francen 

PIERRE - RICHARD WİLLM 

TiYATROLAR 1 
Rqtd Rıza - B. Sildi Tek T1yatra,,u: Bu 

ıeoe Üaktıdar Bal'arbaıı llllede 
Dona.r.ma GHNI 
Vod1U 1 pet'de 

* 24 senede hazırlanan eser * Yeni bir bisiklet 

uzun seneler çalt- reksyonlan ön te-
Bir tek eser için ~ Bisikletlerin di -

ıan müellifleT bu· kerleği idare eder. 
lunur. Viyana ü - Ve bisikletin gide-
niversite~inde pro- ceği istikamet sü-
fesör olan Has - varaının ön te -
ıelbach herhalde kerleği sağa ve sa-
bunlar arasında la kıvırmasile ta -
rekor kımllf ola - ı yin edilir. Bir bisiklet meraklısı icad et> 
nıdır. Bir tek eser üzerinde tam kırit iki tiği bir bisiklette diresyonu arka te~ 
sene uğrllfDllı ve eeerini meydana geti- leğe koymuş, ve ön tekerleğe de hareket 
reb.lmiştir. pedallarını takmıştır. ---···········--········----····--------···-·------------------
1 

L SLER 
Bir genç lıız De bir 
Genç dul m~sele•I 
Erenköyde oturan bir erkek okuyu

cum, bay cC. H. C> evlenmiye karar 
vermif. Bu karar annesini de aevindi
ren bir karardır, fakat eve getirilecek 
gelinin tahsı meaele&nde fikirleri yek
diğerinden ayrılıyor, anne: 

- Fillnın km pek münuibdir, di
yor, oğlu ise t(Syle mukabelede bulu
nuyor: 

- l"abt o, bir genç kız detil, koca· 
sından henüz ayrılmış bir genç dul • 
dur. Onu nasıl alırı.m? 

Ve münakaşa sürüp gidiyor. 

* Anneye azamt hürmet etmek vazi• 
femi'l.dtr, arzularını dinleri%, yaparız. 

fikirlerine ehemmiyet veriıis, bu, bi
zim için sadece biT vazife değil, ayni 
zamanda da bir ııevktir. l"akat evlen· 
me çalına gelmiıf. bu çağda bir hayli 

da yol almış bir er'kek hele ölünce,.. 
kadar birl~kte yaşıyacağı &§in seçilm.,. 
ıi bahsinde annesinin fikirlerini kendi 
hislerinin süzgecinden geçirmek ham. 
kına maliktir. 

Tavsiyem: Şimdilik evlenmek ar • 
zusundan vaz geçtiğinizi. söyleyin-. 
meseleyi 'kapatınız, sevebileceğinb 

bir genç kızı bulduğunuz zaman bahse 
tekrar avdet edersiniz. 

* Beyazıdda bayan cS. S.> e: 

Çocuk için bir ecnebi mürebbi,_ 
tutmanın aleyhinde değilim, fakat ço. 
cuğu mutlak olarak mürebbiyenin .,. 
line bı ra-krnayı asli tecviz edemem. 
Annesi ve mürebbisi gene siz ola~ 

sınız. Mürebbiye hakikatte sadece bir 
dil öğreticidir, hizmeti de muavenef>. 

ten ibarettir. Bunun haricinde taUısu 
frengi olmaması lazımdır. 

TEYZE 



Bugiinkii harb biiliin 
diinyayı sarmadan bir 
barıs iimiidi var mıdır? ' . , ...................................................... . . Y A Z A N --···-···············-·--·---· ... ·-·----. 

Em.ekJ j General il. Emir Erk;let 
. 

i "Son Posta,, nın askeri muharriri 
··-····----·-----···--·---········-·--·· ...... ---------,·-----····-· ..... -······--·-·········-

!Alman tı$kerleri Si.gfrid mf...dcahkem mevkiine girerlerken 

B undan evveikı yazılarımızda Inglltere 
1 
etmez. Onlar pamiarı aayuinde dallık ta 1 Südanda ordular seferber ederek ve tıc; Sf'ne

ve Franaa lc;L, olduğu kadar Alman- çekmezler. Batta. ou znmre harbden müteea- de en az ~an ordularına muadil bir kara 
J& için de İsviçre lle Belçika hududları ve 1 Bir ve mutazarrır ol.nıt.k §Öyle dursun, bllikl.s ordusu vücude getirecektir. 
bahusus Ren ile Mozc: nehirleri arasındaki 1 mideleri gibi kesela-!nl de tıtabasa doyur- Büyük Britanya VI! Kanada uçak fabrita
dar sahada bir hareket harbi yapmak im- mak ve doldurmak lvm bu beferl feı~ketten lan aleddevam uçs 'l ve deniz tezglhları da 
klnsızlığı ve bu se::ı~ble burada harbin an- istifade bile ed.erler. Fakat asıl insan kütle- durmadan harb ,enıta! yapıyorlar. Bu .su
cak çok sürekli n !tOk telefatlı bir ınevzl leri, bitaraf taldıklaıt halde dahi, harbin retle İnglltere, llç seM sonra, dünyanın en 
harbi halinde devam edebileceğini ve bunun 1 yükü altında ezilirler. Çünkü her şeyin pa- muazzam kara, hava ve deni?. ordu ve tuv
kadar manasız, bedelsiz ve maksadsız bir halılilşmasına ve paranın kıymetten düşme- vetlertne malik buhınacattır. O Büyüt Har
kavga olamıyacağını sırası geld!k('e fzah et- sine ra~men onlal'lJ1 geilrleri bermutad art- be 1914 de yalnız llı!,:)00 klştllt küçüle bir 
mlş ve bugün küçuk "Teya büyük bütün mll- maz, blllkis fevkalA.de teldJtf dolayıslle aza- ordu lle başlamışk!lr. 1918 t!e 3,500,000 tı§llllı:: 

letlerin yapabileceklert en iyi şeyin barış- lır. Bu yüzden has~'-'Br ve zayıf ve nahiflerle seferber ordunun sah!t:t bulunuyordu. Bu 
mak olduğu neticesini cıkarmıştık. çocuklar lA.yıklı oir gıda ve U.St ve baş bu- harbde ise dahil tazla kuvvetler cıtarablle-
Barış lakırdısının Çi>l< mevsimsiz sayıl:ıbi- lamazlar. Ölümler, hastalıklar, aefalet ve ız- cek tertibat ve tecrübelere mallk bulunmalı::

Jeoeği bir zamanda b•mdan bahsetmek ger- tırablar alablldlflne arta.?'. Neş'elt.r kaybo- tadır. Bütün dtlnya d~nl2ler1le beraber dün
e'I manasız gibi görıiııüc, fakat bugün Avru- lur. İşte bitaraflarm bllP. en az maruz kala- yanın bütün kaynakl&n onun harb ve ttca
pa.nın menfaati bunonrlır. Eyliilün birinde, cakları elim haller bunlardır. ret donanmalarının hükiim ve hareket ge
Al..,..,n'1v~ ile Lehis~a· 1 aracıın,,a ba~lıvan h:ub 1 Şimdi bu a.fır ve hayat.l şartlarla, gerek nişllklerf içindedir. P·ıra'~ yanı altını fazlaca 
nihayet Fransa lle fo~tereye bulaştıyta <1.a, Baltık denizi etrafın1a ve gerek Kara ve mevcuddur. Amertkılnın yardım n sempatı
italyanın bitaraf kalması sayesinde, filt sa- j Akdeniz yalılarında sr.khı bitaraf devletler st de onun tarafındadır. Hüllsa İngiltere 
hada dört devlete münhasır ve yerli kaldı. arasında, veyahui d'.lr.yamn herhangi bir nasıl ki vaktlle Frar .. vı.ya karşı muhtelif fa
Rusyanın doğu Lehı...tanı Ltgal etml'k askert semtinde harbin t-ivossn ve devamını ıstı- sılalarla yüz sene ltBJ'be}mls ve nihayet Na
hareketi ~ görüyoruz ki bu devleti İngiltere yecek kaç bitaraf dPvlet bulunabllecefint polyonu evveli Elbe ve .sonra da Bent Helen 
'fe Fransa Ue harbe karıştırmış de8tıdlr. tahmin edersiniz? Bence bir tane bile yok- adasına hapsetmeden silahı cllnder. bırakma 

Falı:at harbin blnblr ttirlü maddi ve mane- tur? O halde harbin devam ve tevessüünü mış, kezalik Büyük lfarbde hnparatorla be
~ mazarratıan bug;ın yalnız muharib dört lstiyen Almanya mı1ır? Hayır o da değil .. raber Alınan mllit.a~hmlnl yıkmadan rahat 
devlete mtinha.sır ks·mıyor ve işte yokluk 1 Çünkü Lehi.standa lı:ll'b hedefini elde etmiş- edememiş Lse bu defa dı> .. dec:Uklerini yapnia
~ pahalılık derdi, uznk ve yakın bitaraf tir. Garbda da, hiç olTtı~-asa flmdWk, hiçbir dan haı'be nihaye~ veı.nlyecelı::tir. Almanya 
memleketler dahil buhındnklan hRlde. bü- hedefi olmadığı me7daııdac!ır. O halde har- ise bu tadar mlldde' harbe ve harb abluka-
tiln dünyayı, bir ah~apot g1bl şimdiden Hr- bin devamını istlyeıler kimlerdir? sına dayanabilecek midir?. 
mııı bulunuyor. Evet İngOtere ve Fransa, saklamıyorlar. Fransaya geHnce or.un zaten daha '1Jndl-

Pah11.lılık deyip _;e;"t'lyellm. MeselA demir Kimi Hltler ve rejlmı ortadan kalltıncıya ka- den Almlanyanınktn~ muadil bir ordusu 
11e Qellk mamulAtımn o:, 80 nisbetlnde paha- dar, k1ml de adale~ Te emniyet yeniden te- vardır. Uc;ak, sillh, ıank ve mühimmat fab
lılaştığını haber alıyu"Ml. Bur.a gi:lre bütün essüs edinciye tadtır harbe devam edecek1e- rikalan hiç durma.1a1' çalı.şmakta ve ordu
dtlnyada her şeyin fiatıannda o nisbetıerde rinl bildiriyorlar. BJnl3r çok doğrudur am- yu te.slthle beraber on<\ görülmemiş derecede 
Jiikselme~r oımuşta.r. Ablukadan doğrudan ma nasıl ve nereletde; de harbe devam olu· büyük ihtiyatlar bamlayıp yığmaktadır. o 
doğruya mftteeasfr olan Almanya:va mücavir nacaıt ve bu mua.ı:z.ım harh hedefleri ne gl- halde İnglltere ve Fransa Almanyaya karşı 
bitaraf memleketl-er:le ı.se, mevaddı: laşece bl vasıtalarla elde erlilcbllecettlr? Mesele zamanla icara Te havalarda en az bir mJsll 
da.hl, darlık ve pahalıhk başlamıııtır. Darlık buradadır. ye denizlerde birçok mtall faik ku·netler ha-
w pahalılık insanlar için bir felaketten baş- Birçok kiınaeler bu hususta fÖyle düşünü~ zırlıyablleceklerdir. Bun:-\ mukabll Almanlar 
ta bir ter değlldtr. · yor1ar: İngiltere acu bucai!ı bulunmıyan bir bu müddet zarfında sıltı bir abluka lle mil-

Btr mınetın ancak yü1.de pek az bir mik- imparatorluktur. O k~ndl adalaıında:1 maa- essir bir prop~ndanın tesirlerine dayana
tarını teşkll eden zenginler için pahalılık ve 1 da Kanada, Avustrcll7a, Yeni zeland, Hin- 1 mıyarak isyan edec·~klerdlr Böyle olma.sa bi
ucuzluk gerçi ehemmı;·e1,!i bir mesele teşkil distan, Oenubl Atrlka ve nihayet Mıaır ve le İngiltere -vıe Fraıı.n gerek kendi lı::uvvet-

- Bakalım yarın gazeteler ne yazacak. 
- Eserden .sitayişle bı:ıh.sedeceJı:lerlne e-

mtnhn. 
Onlar ailece ıı:f'nu,urken ben bir parça 

ıende durmuştum. C'\hld bey yanıma geldi: 
- Senin fikrin nedu Semiha? Piyesi be· 

lendln m1? 
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IİNBİIDİIEK 
IA T AKHANESİ 

Yuan: Reşad Ekrem 

Güzel Zerefşan 
Yandım Ali içini çekti: 
- Kaçırdık! 
Dedi. Poyraz da rahat bir nefes aldı: 
- Kurtulduk! D5ııe1Jm . 
Diye cevab verdi. Delikaıılı: 
- Bu akşam koo.uı olacak kanbur lmam 

evdedir yoksa .. Buraya kadar gelmişken Zer
efşana glderdlm.. ... 

Dedi. 
İki seraer1, gm döndüler. İnanılmaz bir 

.sür'atle yürllyeret gö2:.den kayboldular. 

CEl.LAD KABA ALiNiN KAPATMASI 

Kara All ile Rıza ço.:uk, köşeyi döner dön
mez. ilk kapıya gl.rrelşlerdt. Ka;ıı zaten ev -
?elden yarı açık bı.-nlrJmıştı. 

Burası, Kanbur !-namın karısı Zerefşan 
kadının eviydl! 

Ev, bir dönümde:ı fazla, taş döşeli bir av -
Iunun dibfnde idi. ATht tertemizdi. Taşlann 
arasından çıkan c;bnenlerle nakışlanmıştı.. 
Tahtadan yapılmış raflarda basamak basa -
mak dizilmiş sauııa~. avlu kapısından girer 
girmez bu evde bir çiçek meratıwnın otur -
dutunu g~tertyorju, 

Avluya girer girme~ Kara Alinin llk işi,, 
kapının kolan dem\nnt vurmak ve avluyu 
şöyle bir gözden ~!ç:rmek oldıJ. 

İki tatlı ve ahşao ol.ıo ev zifiri karanlıktı. 
Yalnız alt katta, ta.ş:ı.kta, b'.r bakır şamdana 
d1kllmtş bir yat murr:.ı yanıyordu. O da tii
kenmek üzere idi. Rıza çocuk bir solukta e
ve kottu. Taşlıtm d.ı kapısı açıktı. fütıerl 
lı:Dlm ve p&tett dö~'!~t tarııılıklı lkt sedirden 
blrlnin üstünde bir zenci köle uyuyordu. Rı
za onu usulca dürt~ıl: 

- Reyhan!. Reyhan• .. 
Uyku aersemntı ll 3 allklnerek fırlayan .zen 

el: 
- Ağa geldi mi? 
Diye sordu. 
- Geldi. 
O esnada, taranhkt:'l, yukarıdan. merdi -

ven başından bir kad;n sesı duyuldu: 
- Rıza sen ml.!ıl:ı? 
- Benim yengeci~m. 
Çocuk bir .ıııçrayı~~n mP.,.dlvenlerl çıktı. A

şafıda tükenmek üzere ohn mumun ı§ltı. 
merdivenin ortasındaJr! dönemece kadar zor 
geliyordu. PencereJen gelen ay ısığt daha 
kuvvetliydi. Rıza, merd1veıı başınrta duran 

lerile ve gerek başinrııı .~ toplıyacakları, belki 
İtalya da dahil, bl:-~rık milleUerln yar1ımlle 
nihayet son galebe TE' muvaftakiyetl elde e
deceklerdir .. llh .. llh 

Bunlara şlmdldM bir şey denemez. Fakat 
hemen bütün Leh or inıunun top, makinrll 
tftfelı::, tüfek, tan.t, otomobil ve her ttlrlü 
malzemesine el kovmuş olan 80 milyonluk 
smal bir Almanya d:ı. 3 tenede şimdiki ordu
sunu bir mfsll ful.\Sına. çıkarablllr. Bundan 
başka ablukanın Ahaanyayı 1914 de b11e 
teslimi sllA.ha mecbur edemediği düşünillür
se bu harbde de atl~b' ihtimal onu diz il.'itü 
getıremiyecektlr; ç\\r.kft 1914 de arkasında 

bir düşman olarak harbeden Rusva bugnn 
bitaraf olmakla bıı!raber onun yanında bü
tün ihtiyaçlarını vr<'llılecek ve noksanlannı 
tamamlıyabllecek olan bir dost vnziyetlnde
dlr. Bundan başta henüz 'imdiye tadar ten 
dini göstermiyen bir unsur~ daha hesablama 
ğa mecburuz k1 o da yakında gr.rbe nakloluna 
bllecelı:: olan Alman 1'ava kuvvetıertnin İngi
liz adasının denizden ablukası işinde Alman 
dentzaltlarına müessir .surette yardım etme
leri kevfiyeticlir. 

Malftmdur k1 ticaret gemileri denizde gece 
ve gündüz havadan lyioe görünür biter he· 

ı bir tadının eUnl öp~. Kadın heyecan için • 
deydi. Sesinden, teUşından belliydi: 

- Kara Ali geldi mi? 
Çocuk da korku Vt? heyecan Içlnde idi. Tit-

rek bir sesle: 
- Geldi .. asağıe:ı. Avluda ... 
Dlye fısıldadı. 
Kadın cevab vernıedi. Koşarak gitti. 1)'~ 

kollu bir gümüş ~ar:ldan alarak. hasır döşell 
merdivenden koşa koşa indi. Taşlıkta sön -
mek üzere olan mumdan gümüş samdanın 
balmumlanndan blrlsfnl yaktı. Dördllneft 
Muradın dev yapılı çlngf!ne ce11Adını, oynü 
ve civelek .tarsıla4;fı . 

- Buyur a~acığı.n .. buyur asianım .. büytk 
şehbazım ... Buyur yığitlm ... Reyhan . ağanın 
kunduralarını çıkar . .. Rıza. koş ocakta sa 
vardır getir. a~acı~mı:ı ayaklarını kendi e
Hm J p yılrııvayım ... Hoşkademı. Hoşkademf, 

Kız nerdesln kalk ... Sofrayı hazırla .. Ağa -
eığımın karnı da a~~ır .. 

Dev yapılı çinge:ıe deJlkanlı, blllürdan bf! 
gül kadar güzel ols:.m bu genç kadının kartı· 
sında, gent.ıı ağzı 'ıayranlı!hndan bir kat da• 
ha açılarak sırıtıyordu. 
Adı Zerefşan olan bu genç kadın. aslen 

gall~a ·bir Gürcü kızı idi. Fek küçük bir yq.. 
ta I.stanbula getirilmiş. İstanbulun en kibar 
bir sarayına, Gevherll llanımsuıtanın sara -
ına satılmıstı .. uGüneşe ya doğ ya do~ayıml• 
diyen giizellerden, ııNr ir.fm SUı> d~nllen dD• 
berlerden olan bu kıze:ığl7.l, Gevherıı hanım 
bir gün kolundan tutmus. Kanbur İmam di
ye anılan sarayım~ ihtiyar tmamllP evlen -
dlrmhıtl. Saraçhanr.baııında da bir kuş kafe
sine benzlyen bu güz~l evi satın alıtrak zer
efsana vermişti. Kt?;l'dız.. bir azad kltıdı 
lle bir eve karşılu, lhttyar ve kanhnr ıma -
m•n kansı olmata razı obnuştu. Fakat, o -
nunla bir yastıkda kocamağa. niyet etıne -
miştl. 

Pet tezine idi. Bir gece ihtiyar kocuı 
evde yoktu. Gevhe:lt hanım sultanın sara
yında kalmıştı. H!lftada 1k1 defa, Perşembe 
ve Salı akşamlan sarayda kalırdı. Zerefşan, 
gece yarısından sonra odasında garib btr 
pıtırtı lle uyanmışt1. Göziinft acar acmaz e-Y.. 
veIA şaşırmış, sonra dehşet içinde kalmlfı 
bağırmak ı.stemlş, fııkst sesi çıkmamıştı. 

Yatarken söndürdüğı\ mum yanıyordu. (). 
danın tA ortuında da bir adam duruyordu .. 

(Arkası var) 

def teşkll ederler. B:ıtt:\ bunlu harb gemi· 
ıerı refakatinde katile halinde seyrettikleri 
takdirde daha iyi va dahı. toplu görünecek· 
lerlnden daha kolay yaralanabilirler. Bu ıt1-
barla birkaç bin uçakl:\ 60 kadar denlzaltı 
Büyüt Britanya adasına hariçten ham mad
de -ve yiyecek taşıyucak olan geır.Uerin aayı
lannı az zamanda azaltabllecektlr. 

O halde itı tarııf;.n kıua, hava ve dentı 
kuvvetleri ve tlcar!~ filoları bir cihetten tah
kim edllmtş cepheler ö.:ünde ve diğer taraf
tan denizlerde uzua ve müthiş b!r yıpra:ıma 
harbine girl.şeceklerd!:-. Evet bu badirede ıl• 
nlrleıi Dk bozulan taraf mahvoiııcalttır. l'a• 
kat niçin? Bütün bit.ıraflar ve günahsız be
şeriyet, muhariblerl~ birlikte, ı•için seneler• 
er eza ve cefa çek.sın?! 

İşte ne kadar er~c.~ olsa da, harb benli 
bütün dünyayı aan:ıada:1 sulh olabllecelfne 
bizi inandıran şey uzun bir harbde iki tara.
tın bilhassa karad"iti müstahkem cephPler 
dolayıslle kat1 netkeler· elde etmelerlnln 
muhal derecesinde pek mÜJkül olması ne 
beraber nihayet bUaranarın tesirli surette 
tecelli edecek olan halı::lı tazallüm, tiki.Jet 
ve tazyiklerldir. 

B.. E.. Fnllet 

1 

met için, boyadan ba,ka, bütün çarelere bal 
vurdutnm halde mutlaka bende gayrttablt 
bir şey kaldıl:ına htmnetmek lA.zım: c;tmktl 
bulunduğum yerlerde birçok gözlerin bana 
dikildltfnl fartedi7ordum. 

TeeMiirden hAll yaşlı olan gözlerimi ona 
lı:aldırdmı ve ıt1 elimi ona uzatarak cevab 
Terdim: NA\(lEDE"N : MUA1.2E2 TA~PIN t?EQK-A~[/ 

Fakat btltün bu ufak tefek fe)'lerln aralı: 
bana tesırt olmuyor, hl'r yerde tabtl tavır -
larunı muhafaza etmejfe muvaffak oluyor • 
dum. 

Va.simle aramız h'!r~ti"l biraz daha iylle -
şfyor, dostluğumuz artıyordu Sofrada mut-- Biz büytt bir ş.ılt.slntz, .!izi biltün kal

tmn1e tebrik ederim. 
-Demek gittiğine memnun oldun? 

- Bu geceyi ömrümün sonuna kadar u-
nutmıyacağım. 

Sesim titriyordu ve lı::lrpiklerimln ucunda 
J&Şlar parlıyordu. 

Tatlı bakışlarilt beni bir iki saniye .stız

diilı::ten sonra, .sakin görünmeğe çalışan bir 
tavırla eevab verdi. 

- Teşelı::kür ederim Semiha . . 

- Kısmı, artık bız.iru .seni gldlp mektebde 1 hazırlanmalı, ID8anların arasına karqmalı-
ziyaret etmemize hlc; lilzum yok; he: Cu- dır. 1 

martesl günü sen Beyazıdda tramvaya biner, Artık benlm bir teY söylememe, bir tttraz
doğruca buraya ıellraln. Sana odam hazırla- da bulunmama ımkan olmadığı için .sustum 
tacatım; ufaktefelt eşyanı getirir, burada ve ertem haftadan ıttbaren Cumart~I gün
bırakırsın ve bundan böyle senin evin bura- leri, ellmde küçük bir çanta ne me·~tebden 

aı olur. 9ılop Nlfa,ntaşmdatl apartımana vtmete 
- Teşekkür ederim efendim; fakat size b&lladun. 

btlytlk bir yük olacağını. tıt haftalar biraz çekiniyor, evı J&bancı 
- Ne lOzumsuz .söz! Nasıl ol.ııa evlml:ıı mı- bir muhit addedeNk kendime bir mlaafir 

Fakat onun da ae&l heyecanlı, yeıll 

ler1 dalgındL 
ıöz- aafirslz kalmıyor deitl mı Nlglr? tam veriyordum; fatat belki bana fazla e-

XI 

O gtinden sonra hayatımda bazı ufakte
tek deltşiklikler ol.iu. Nişantaııındakl apartı
manda geçirdiğim gecenin sabahı. lı::Rhvaltı 

esnasında cahid bey anne.sine: 
- Bundan sonra hafta sonlarında Semiha 

bize gelsin anne ... 
Teklifinde bulu~\1 ve Fahriye hanım da, 

ook terb.lyeli b1r ı.uuıa bana ıu sözleri söy
ledi: 

Bu son kellmeleı, bilhassa kızını konuş- hemmlyet vermedltlerlnden, belki de bllhas
turmak lçtad'.; ıc:üçd& hanımefendi, zoraki sa bent aerbeat n rahat bıralı::mat n daha 
bir tebe.!sfunle bana baktı: kolaylıkla eve al~tırmak mabadlle kimse -

- Tabi!~ lıem seni biraz gezdirir, davet • nin benimle fazla metgul olmadıtını ve ye-
lere, balolara götürilrüz. mek saatlerlnln haricinde tımaenln nrlı -

Annestle ablasımn yan so~uk yan sıcak Rnnla alA.kadar olmadılını görünce yavat 
.sözlerine hiç ehemı:Uyet vermlyen vasim sa- yavaş muhithne a.Iı.ttım. 
kin bir tavırla ve zihninde taaarladıtı bir Eve çok mlsatır gellyor, P'ahrtye Te NigAr 
plAnı her ne pahasına olursa olsun tatbik hanımlar da art Mk aokab 9ıkıyor~ardı.. Bir 
etmek ı.st.:Jen bir tnsan clddiyetile: kaç defa Pazar gilnleri bent de ainemaya, bir 

- Pek 11\ünasth olur ded!. Bemlha belki bu ahbab oayına, bir konsere götürdtikleri olu
aene, belki de gel~k sene mektebden çıka- yordu. Bu zamanlarda bilhassa Nlglr hanını 
cak .,. hayata atılacaktır. Şlmdlden buna bana taqı alA.ka ı&ıteriyor, benimle yakın-

dan meşgul oldut:ınu, daha doirusu benbn 
onun fakirdi olduğumu herkese anlatmak 
tstıyordu. Bu makaadJa bana bir iki elbise 
de diktirdiler. Bunlardan bir tanesi açık ma
vi, dlterl san, tlçil.ıcl\stl de çiçekli idi ve 
hepsi de bana yatt11yordu. Hele beyaz or -
gandlden ve üzeri serpm'! çlçekll esvabımı 

giydlllm gün NtgA.r hanım beni bir manken 
libl karşısında .sata sola çevirdikten sonra: 

- Mükemmeli Bundan daha iyi olamaz! 

DIJerek batlmndakl son karannı verdik -
den aonra bana da bir emniyet geldi ve ar
tık tendhnl herbllrl J&Dında gülünç ve a -
cemi bir ktlc;tıt ıın11 vast-,ettnde görmekten 
n1geçtim. Glttltiııı yeırlerdetı gene; kızlar 

ne benden daha iyi gfylnıyorlar, ne de ben
den daha çok şey bllqorlardı. Yalnı:ıı bende 
eksik olan blr teY vardı: Dans.. Bunu da 
mettebdekl arkadaı,lenmdan biraz ö~ren -
dikten sonra odar.ıda kendi kendime talim 
ettim ve bir dn terkes gibi becerdfflml 
hayretle gördüm. ondan sonrası bir alışkan
lık meselesinden b~lra bir şey değildi. 

K.endlml etrafımdaki genç kızlara benzet-

laka ona anlatacak bir vak'a, bir hldlse bu
luyor, blr haftalık vukuatı veyahud bir da • 
vet ve eğlencede nazarı dikkatlmi celbeden 
şeyleri kendisine ıöylıiyor, çok defa onun 
fikrini soruyordum. Cahid bey beni büylt 
bir samimiyet ve alAka Ue dlnledlkte!'l sonra 
tendi düşilncelerint izah ediyor, bazı meae -
lelerde bana yol gösteriyordu. Or.a karşı o -
lan emniyetim herılfm bira.z daha artıyor -
du. Artık onun ufak bir arzuslle dünyanın 
öteki ucuna gidect:k tadar tendJsln! itllll&CI 
ediyordum. 

Acaba o, dallard:ı bilyümüş vahşi ve ser· 
teş çocuk tızertndct! bily\ik nüfuzundan baıo 
berdar mıydı? Bun:ı bllmiyorum; aneak bQ 
nüfuzundan lsWad~ ederek bana karşı il -
tibdad ve zulüm göstermeğe kalkışmıyol', 
bllakls benim şahsl zevk ve arzularıma bOr
met ediyor, harekatımôi\ tenkld etmek icab 
eden noktaları bıiyük bir nezaketle işaret 
ediyordu 

(Arkası varJ 
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«Son Posta,, nın tefrikası: 29 

Son Dakika: Panama konferansının 
başhca hedefi IİI CASUS KADiMiN 

Varşova dün yeniden 
bombardıman edildi 

Panama ~4 (A.A.) - Panamerikan 
konferansı dün saat 17,25 te Amerikanın 
21 cümhuriyetinin iştirakile açılmış -
tır. 

HA ffilRAlAll / 
Panama Reisicümhuru irad ettiği açı

lış nutkunda Amerika Cümhuriyetleri -
nin bütün dünyaya yalnız coğrafi birlik 
değil, ayni zamanda fikri birlik model 

Yamn: Martha Richanı Çeviren: Hatice Hatib 

Acaib bir kadın 
Varşova, 26 - Dünlni bombardıman eınaıında Sanrevir kiliıesine vermeleri icab ettiğini söylemiş ve Ame-

bir bomba isabet etmit ve o aralık dua etmekte bulunan birçok kimae- rjka Cümhuriy~le:ııt ıroliinün inSanlık Sacha'yı her seyaha~!nden dönüşünde, bi- Erkek: 
ler ölmüı ve yaralanmııtır. için manevi kıymetleri ve garb kültürü- raz daha ınuztari.b V! blt'M daha. perişan bu- - Gene Naziler aleyhinde bir hft.dlse dlyor. 

nü kurtarmak olduğunu ilave etmi~tir. luyordum. Bir müdde& için beni ziyarete gel Bu sırada bir Oestn.po otomoblll köşede 
Diğer bir bombardıman eınaıında Ujadon hastaneıinin iki pavyonu Konferansın hedefine gelince, R"'isl"' mekten vazgeçti. 19~5 de Id1k. ~anya ikin- duruyor. Bir başka insan da yanımıza gele-

harab olmuı ve bu binalarda bulunan kadınlar, ÇO\!uklar ve yaralı as- eümhur başlıca hedeflerden bi;rinin A- ci otom.obll salonunun re.smı kuşadını yapı - rek bizimle beraoer oraya sığınıyor. 
kerlerin büyük bft' kıınu ölmüttür. Hastaneye Kızılha.ç İ§aretleri ko- merikanın hltaraflığını muhafaza oldu - yordu. Iki dostumla beraber bu re.mıl küşad- Gestapo geldlkt!n b~ dakika sonra orta-

1 ğunu ve bu bitaraflığtn Amerika millet- da ha41:ır l>ulu~ağa ~srar verdik. da kflorule kalmıyor. Polisler orada bulunan-
nu muflu. }erir.in liberal hissiyatile telif kabul et- Berllnde biltun o~~.ler. tıklım, tıklım dolu ları tevkft ~diyor. Polislerin bire doğru ynk-

Mühendiı mektebi ile, Zobiboz iımindeki yeni mahallenin birçok miyen her~cye karşı korunmağa matuf idi. Dostlarım bin müşküldtla Cı:>ntinental - laştığını görüyoruz. İçimizden b1r1 kurtul-
binaları yanmaktadlr. bulunduğunu bildirmiştir Hotel'de yer buldular. Ben de Hoteı - Al - mak lnsiyalclle kapının zilini çe.Iıyar. Kapı .., b ld 1. · berto'da bulunan blr müşterinin bana oda - açılıyor. Hepimiz birden içeri giriyoruz. Bn-

HitlerİR Garb cephesine gidecegi i iri ıyor • b"t fi .., sını terkettlğlnl göreıek pek bahtiyar oldum. raya glrfp te tehllkeden kurtulunca vaziye-
Londra, 25 (Ro~er) -- Berlinden verllen bir habere göre, Hitler ya- ıspanyanın 1 ara ıgı M~terilerJ pek kozıuopollt olan Hotel - Ad- timi düşünüyorum. Eğer bir Fran.mı kadını 

'• lon fevkalA.de surette Alman zevki ve Alman olarak Berl!nde bir sokak kavgasında tevklt 
kında garb cephesine gidecektir. Almanya ile Sovyetler Birliği arasın· Madrld 24 (A.A.) - Yarı resmi cİn - anlay~ına göre bir oteldir. otelin Uslftbü edilecek olursam bafıma gelebllecet şeyleri 
daki budud hathmn kafi şekli aldığına dair verilen haberler, emin bir firmationes. gazetesi, cbitarafların va - 1910 senesine uygundur. Alman merkez şeh- iyi tahmin ediyor v~ bundan dolayı benJmle 
membadan tekzib edilmektedir. Bu haberlere ıöre hudud hattı hak- zifesi. başlığı altında neşrettiği bir ma- rlnln şanzellzesı sayılabUecek olan Mut.er- beraber bu kapıdan lç~rı glrmlo olanlara te-

kalede diyor ki: den- Llnder'de inşa edllmlştl. §ekkürler ediyorum. 
kındaki müzakerelerde bulunmak üzere bir Alman aıkcri heyeti aeçen- İspanyanın vazüesi, hiçbir fark gö - Otelin pencerelerinden Par~r - Platz'de Onlnrdıın biri: 
lerde Moıkovaya ıitmi§tİ. Bu heyetin Almanyaya avdet etmek üzere zetmeden, yaralan sarmamıştır. İşte bu bulunan Fransız sefareti g!Srünllr. Burası - Ay siz Alınan değil mi.siniz? 
bulunduiu ıöylenmit iıe de heyetin bir müddet daha Moskovada ka- tarzda Qlzilen hattı hareket! takibendlr diplomatik bir karargflhtır. Diye soruyor. 

la ~ d . l:: il . ı' ki. İspanyol hükumeti Cezay1r ve Fi _ Salonda. ve barda bütlln Usanl:lr duyulur. - Hayır Fraruıınm diyorum. Balona gez-
cagı sonra an Cisren mışt r. listlndeki Al enf' tl rl in Sl _ Avrupanın şarkından, garbından, oımaıın - mek için birkaç mı .• Berllne geldim. 
A • b d b'ld · 'ld'ğ· · B ı· k bi · · d 1 t man m aa e n ve 0 &"" ynı mem a an ı ırı ı ıne ıtsre er ın a nesının ~v e nazır· vakyada da Fran.~ız menfaatlerinin hl _ den, cenubundan gelm:ş olan bu muhtelif Kadın: 

larmdan Frank Afman İfgali altında bulunan Polonya mıntakalarında mayesini deruhde eylemiştir. Bu karar, tıpler arasında; lüks hayatı geçiren yerl1ntn - Fransaya hemen dönecek mJ.slnhı:? 
. ·1 .d t k·l~l ğ d•t . f İspanyanın başkalarına yardım azminin ciddi çehresini tanımamak mümkün değil - Dlye al~ka ~soruyor. 

sıvı ı are eAşl ı . ı yadpmah a mem~r e ~kmıf.lır. • k her z'amankinden daha ziyade olduğunu dir. - İki üç güne k.\dar. 
manya a avagazı vesı a 1 e verıfece g<istermektedir. Yardım bahsinde, İspan- Muharebe bıttlğındenberl. bu Berlfııe ilk - o halde sızı gellp görmeme mfisaade 

k ya h'çb' f k ö t ekt df gelişim değildi. İlk seyahatlerimde beni e - ediniz ... Sizden oanu ufak bir yardımda bu-
Zürih, 25 - Alman ev kadınlarına bundan ıonra hava~azı vesi a ' 

1 ır ar g ze mem e r. peyce gözetleyip, tnkitı t?tmlşlerdl. Ve Alman- ıunmanızı rica edecektim. 
ile verilecektir. Tevziat ihtiyaçlaragöre temin edilecek veya kaldırıla- r V yada bir yerden bl.:- yert? giderken kf>.ndlmi - Sizi yarın sabah Hotel-Adlond1l 98 nu-
caktır. r rBnlltlntn BrŞOVB saklamak lhtlyacmı hissetmemiştim. Bu de- maralı odada bekler!m. 

k 1 d .1. Sefl • p, i I fa da gene kemali huzurla burada bulunu - Glrmlş oldujtumuz blnnnın kapıcun biran Romanyaya iltica eden Polonyah zabitler amp ara gön erı ıyor rı ar s e yordum. Taklb edlllp edflmedliUml de merak evvel buradan çıkmaklığımızı söylem1'tl. 

B 1' 25 (D N B ) R ·ı . . l p 1 1 b•t Parls 24 (A.A.) - Fransanın Varşova bil- ettiğim yoktu. Kadınla erkek acele ile çıktılar. Yalnız, o er-
er ın, • · · - omanyaya ı tıca ebnı§ 0 an ° onya 

1 
za 1 

• yük elçisi Leon Noel, bugün Parlse muvasa- Bu sene Berlin otoıllob\. salonu tlklnden kek benim gtttı~tm tarafa do~ru gidiyordu. 
Jerle sivil ahali, Bükreş polisi marifetile toplanıp, otobütllrle Bükreı lat etmiştir. daha fa7Ja dlinyanııı bütUn spor mernkJıla- Yanyana yürüyorduk. 
uzaklarında MoldenyndR bulunan temerküz kamplarına sevkedilmİJ- \ nnı BerUne toplaml§tJ. Yolda bana, kendlslnuı İtalyan olduğunu 
lerdir. ki Finlandiya vapuru-:- un Resmi küşad çok parlak oıdu. Halkı heye- söylemişti. Aslı İhlyandı, dünyaya gcldlfln-

cana getirmek ıçlr., propaganda şefierl 1.yi denberf Münihte yasıyordu. Berllne otomo-
Macarisfana 20 bin Polonya zabiti iltica etti batırılması Şimal memle- rejisörler gıbı sahney! ve dekorıan mtıkem- bn .sergısını görmeğe geınıiştı. 

' M k l 20 b. p 1 • rrıeı hn2:ırlamışlardı. Dl.: de resmi ktlşadda Uzun boylu, zayıf, ancak otuz yaşlarında 
• ~erlin, 25 (~.N.B., - 1 aca~~s~a~a .• a~mı~ 0 an ın ° onya za- ketlerınde endişe uyandırdı hazır bulunduk. K'\hverengl ünlform.a giy-' kadar görünen blr adıı.mdı. Almancayı ve 

bıtı de temerkuz kamplarına goturulmuııerdır. Stokholm 24 (A.A.) _ İki Finlandi _ dirilmiş sayısız esir knrşısında Ffihrerln par- fmnsızcnyı çok ıyl konuşuyordu. Şüphesiz 

1 · d W · 1 · • 1 d.I · ' . çalana parçalana bağırdığım dinledik. italynncayı d ,. 1 konu., d Oteli ngıltere 0 2.Qn8rln eser 8rlnlR Ça lnm8SI mene 1 mlŞ Ayal vapudru~unlt Skajay~t Bofğazdında:bbtır Herkes onu alkıjı:ı.mnğa. mecbur tutulu- a ouy e ,.uyor u. me 
man emza ı gemısı ara ın an a ı- d geldiğim zaman, benL'lıle ertesı glln akşam 

B l. 25 (D N B ) L d d b l d. • • h \1 b 1 ln F . l"' d' d d ğil b" yordu. Alkışlamayanlar dirsek yiyorlar ı. yemeğln1 beraber nmekllğlmizJ rica etti. 
er ın, ' . . . . -· on ra a e e ıye reııı, me~ ur .. nıan es- r!. ma.:ı yn ız ın an ~ya a e. , ~ - Frnsız olduğumuz halde biz de onu al~la- (Arkası Tal') 

tekô.rı Wagnerin eserlerinin orkestralarda çalınmasını menetmi~tir. Bu- tun şı~al me~le~etlennde derın endı - mağn mecbur olduk. --·--·---.............................. --.. ••• 
na işarette bulunan Alman radyosu, «biz Almanyada Şekspirin eserle- şel5er. h:ıı ~mış~;r.t t . . d Sonra sergiyi gp'ufık. Motörler ho.llnde çok • ı 

, • • • w. • • • d • • ven a age a gaze esmın e yaz- durduk Dlesel mof.örlerlnl çok beğendik. Bu 
rının menedıldıgını bılmıyoruz» emı§tır. dığı ~ibi, torpillenen ibu ilk bitaraf va - qaı.,nu~ ortasında biiyül':. bir mot!Sr teşhir e-

A purlar h:çbir kaçak eşyayı hamil değil- dllmekte idi. Bir ~tlhendlsln ikl ingUlze bu 

Gebze belediyesinin ntalya akşam kız di. motör hakkında vemıekte olduğu izahatı 
A · 1 e· (d işittim. Mühendls bii.yük bir gururla: 

Ç 1 Şmal':llrı sa 'at mektebı• m·ra ıngam Ö Ü - Bu motör bir denizaltı gemlslne alddtr a 1 C n Londra, 25 (Roytc.r) _ Büyük Harb- diyordu. Bu motör!:ı Ham.burgdan Çine ka-
. • . . . . de Helifoland ve Cotland muharebele- dar hiçbir yerde tevakkuf etmeden gldllebl-

Izmıt. (Hususı) - Gebzenın Eskihisar Antalya (Hususi)- Muhasebeı hususı- . d t .. tm' 1 k t . 
1 

lir. otomobil yollarımız bitince de saatte 180 
kı:. .. b 1 di h d dl d h'l' ı a i timlAk t'l "b d' rın e emayuz e ış o an on r amıra uyu e e ye u u arı a ı ıne a ın - ye namına s cı. sure ı e mu ayaa e ı B' ··ı .. t" kilometre kateden ve kırk saat mütemadiyen 
caktır. Belediye, bu suretle sahilde bir len Atatür'k köşkünün Akşam Kız Sanat ıngam 0 muş ur. yürüdüğü halde oenz!n almağa ihtiyacı ol-
iskeleve sahib olduktan sonra Gebzenin mektebi olaTak kullanılmasına vilAyetçe O · k k I d .., mıyan yeni otomobl.ll~rimlzi ortaya çıkara-
imar ve ümranına çalışacak ve ezcümle karar verilo.rek Maarif Vealetine bildi- ammar 8 ra IOIR OQUm cağız. 
Gebzeyi İstanbulun bir sayfiye yeri ha- rilmlş, alınan cevab üzerine talebe ka:yıd ylldönUmU Bunu işiten İngıı:2ıer ınanmıyan bakışl:ır-
line getirecektir. \ e kabul muamelesine başlanılmıştır. la birbirlerine bak~ılar. 

Gebzedc çalışkan bir belediye iş başı· Bu iyi teşebbüs memlekette memnu- Londra, 25 (Royter) - Yarın 69 yaşı- Fakat bundan bir ay sonra yar1şcı Eyston 
na gelmiştir. Büyük yokluk ve mahru- niyet uyandırmış ve birçok aile kadın- na basacak olan Danimarka kralı Kristi- saatte 152 kllometra kateden blr mo•örle ylr
mivet içinde kalan kasabayı güzelleştir- lan ve genç kız mektebe kaydedilmiştir. yanın, bu vesile ile yapılacak olan do- mi dört saat koşa.rak bu sözün hakikate pek 
mek için seferber olan bu belediye bil- Mektebin fahri müdürlüğüne Bayan ğum ytldönümü şenliklerinden sarfma- yakın olduğunu ısı:-11.ı, etti 
hassa elektrik, su, yol işlerini kökünden Kadriye Oğltn get~Ilmiş, öğretmenliği- zar edilmiştir. Buna sebeb kralın son otomobil meşheri ç"k bfiyük olduğu için 
halledecektir. ne Adana Kız San'at mektebi öğretmen- harb hadiseleri dolayısile kalbinden ra- yoruldum. Dostlan.ıu orada bırakarak otele 

Adananın içme suyu 
}erinden Bayan Handan Turhan naklen hatsızlanmış olmasıdır. döndüm. 
tayin edilmiştir. -- Onları otelde ba:m bir köşeslnd~ oturmuş 

Macar futbolcuları Almanlara sabırla bekliyordum. Vaktimi geçirmek için 
Adana (Hususi) - Adananın içme su- Edirne meb'us'.armm tetkikleri de orada bulunar. insanların m1lllyetıerlnl 

yu işinin, müteahhidin taahhüdünü ifada galib ge!di:er ke~fe çabalıyordum. Yalnız bu da değn, aca-
nciz ~österdiğinden dola~ ~a sard~ğ~nı Edirne, (Hususi) - Dün grup halinde b:ı bu çehreler içl:lde tanınmış bir dünya 
ıve mesel~tn ~d\iyeye ıntikal ettığınL şehrimize gelen Trakya meb'usları bu- Londra, 25 (Royter) - Budapeştede entrlkacısının bir sulh crumsunun bulunup 
evvelce .bıldirmıştım. ,. giln Parti salonunda hallomızla temas- Macarlarla Almanlar arasında yapılan bulunmadı~ını da merak ediyordum. Fran-

Beledıye, davanın mahkemece halııne larda bulunarak dileklerini dinlemiş- futbol maçında Macarlar 5-1 galib gel- sanın gizli teşkllAtındı. calısmış olmam, b:ı
ikadar arteziyen kuyularının açılmasını 'erdir mişlerdir. na bu nevi ınsanhrırı ne kadar çojtunu ta
kararlaşttnlmış ve bu işi bir müteahhide • Meb'uslarımız bugün otomobillerle 

1
· ~l~an tkatkıd~ı iyi hazırlanmadığını i- nıttırmıstı. Sonra d'l bende garlb bir seziş 

havnle etmiştir. U k- "d başl ak Tr k erı surmc e ır. kcohlllvetı peyda olmu~ta. . . . . zun opru en ıyax a yanın 
DılbM"le.r mevkimde bu artezıyen ku- muhtelif şehir, kasaba ve köylerini gez- I Etrafıma baktıltca burada oturan tnsan-

yularının açılmasına başlanmıştır. Tah- mek üzere şehr.imizden ayrılmışlardır zmitte SU buhram ı .. ~ .... nşa!P yukarı rneslek!'!rlnl keşfedebUl-
ınin edildiğine göre şehire. önümüzdeki • 

1 
. . İ yordum. 

Kıinun aylarında içme suyuna kavuia - 1 • • .., il · zmıt, (Hususı) - zınitte su buhra?ı Mesel~ dlolomatlat, han~! mmetten olur-
akt klRCI kagıd V0 $8 UIOZ fabrlk8SI tekrar başlamıştır. Havaların kurak gıt- ı"""" oısunlllr, h"ilS~ ınıı·ımt bir :vere avnl 

c ır. . • . • ... mesi. üzer~ne! su membaları azalmış ve tavırlarla glrlyorla:-. Her tarnfa b~kıyoriar. 
A 1 d •htikA Ö U .,.,. . İzmıt, (Hususı) - İkı~cı kagıd ve sel- şehnn su ıhtıyacı karşılanamaz olmuştur. Her dakika sf'lft.m vornıe~c hazır görünüyor-

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Gençliğin sırları 
Meşhur dokt.>r ıViktor Poşe. tns:ı 

nn nüfus kft.ğıdlarının hakiki bir kı, 
meti olmadığını iddia eder. Ve g:ıı. 
bir tabir ile herkes nüfus kAğıdlarır .. 
sokağa at.sın der. Tabll bu, haklld ma -
nada değildir. Fakat P*'nin anlatmak 
lstecUğl şudur: İnsanların yaşlan nüfus 
kfi.ğıdlarile ölçlileruez. Yani hayat kabi
liyeti, zlndegl, gençlik. kudret ve enerJl 
ve zcU bakımından ôyle yaşlı 1naanlar 
vardır k1 otuz ı:>cş kırk YCUJındakilere çok 
faik ve müreccahdırlar. Sonra öyle 
gençler görülür k1 dahtı şimdiden iht.l -
yarlığı kabul etnıişler ve benlmsemlfler
dir. 

4te Viktor Poşe'nin temas etmek ıa -
tcdiğl şey budur. İnsanlar göründfiftü 
yaştadırlar der. Hakikat de bundan baı
ka bir şey de~lldlr. Yetmış yetmlf bef 
yaşında başve:di ve başkumandan olan
lar her zaman görulen şeydir. ilte bu -
tün bunların sll'rt muntazam hayat ve 
muntazam çallıSJrıadadır. SuilsUmaJJer -
den lctınab etmek, çok alkol ve algaraya 
inhimak etmemek, kumara dalmamak, 
uykusuz kalmamak ve sonra en mllhl.m
ml dalma neşeli olmak. İşte büttln hayat 
ve gençliğin sırrı buradadır. 

Muntauım çaiışmız, her türlü sullst.1 -
mallerden lctlna.b E"dlnlz. BulundnRunus 
meclislerde, muhitlerde neşe ve ~taret 
yaratınız. Slzln için daim1 bir gençllk 
mukadderdir. nla ya 8 1 arif! n ne g8ÇI ' 1 lüloz fabr:lkal.arımızın .ınşaatı nihayet Bilhassa yukarı semt mahallelerde otu- Jqr Franst7. ikinci b1'rrı5ıınun yoJiıırtı!b za _ 

Antalya, (Hususi) - Zuhuru melhuz bulmuş, makıne monta3ına başlanın~ - rnn halk, gerçekten büyük b!:r susuzluk bitleri de tanmııık nek kolnvdp·, Onlar da cevab Lstlyer. okuyucularımın ~ta 
ihtikara mfmi olmak üzere belediye es- tır. sıkıntısı çekmektedir. her dııklka ~ivil Jly:~diklerl için özür diler pulu yollamalarıu, rica ederim. Akil tat-
nafın elindeki mevcud malların üz.erine Fabrikaların Cümhuriyet bayramında Şu günlerde, her nedense İzmite geti- b'" Jınldemrırr. dirde isteklel'i mnıcı.beleslz talabWr. 
etiket koymak suretile halkın aldanma- JrüşBd merasiminin icra edileceği haber rilmesi tasarlanan yeni su meselesi de Bu sırada bir .. rl:.!~ gelip bara dayandı. ı 
masını temın etmiştir. verilmektedir. durmuştur. 0'1tı görüne" kenıllslnln bir vatandaııım ol- ..,.. .. ~ _____________ _, 

- Hasan Bey harb devam 
f'llcı rlcım. . 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

Havadan 
tehlikeye kar§l •• 

gelecek her . . . Harb halınde bulunan 
şeh:i:rlerdeki insanlar, gaz 
maSkelerilc geziyorlarmış •• 

clıı~ıınu ve bir nsiter bulundu~nnu 7annettlm. ~ 

o da şüohM!z benl t~ nıvorclu . Bana gülüm
sedi ve sellim verfü Bu selflma cevab \'er-
meden omu7Jarımı si!ktlm. Çok şükür artık 
fnıı.UvPtt~ dı:'~llrllm. 

Dostlarım gelmpl·t.ı> i!:Prlktlklerl irin ak
s:ın' ycmel.Hrıl kepcil kP11dlme vemPll:ı> karar 
vf'rı'lim 'F{ftler mcvkll lktıdara geldlQlnden
bf'rl şehrin bfitün ek:.-..ı !'' rl': lokalleri kap:ın
mıcıtı. Wint,(\re'lrt" .tn norotheerstrtısse"daki 

krm•<ıınırı örıünd" cJ 1·rd11m Burası Otel S:ın
ıraln bağlı olen buyiik varvcte tlvalroımnun 
V"T' ndnkl h!rrhane idi Oraya girerek ye-

l lT'"ıı;.'rnl v 0 dhn. 
Yemekten sonr~ Frledr!rhsstra.~<ıf''dnn n

ıııı r.ıvn clo~rıı 'nl7orrhım. Blrdl'n Elo:uı.sf'rs-

Hasan Bey _ Bu işte er _ ır ıc; e ile Brü:lmem.1 ra~~f' Tlln köse~tnde blr 
t"""m ln<::ınlann bol:ındıl'hrıı görfiyorum 

kekler "kfı.r etti desene.. Havkırısm:ı.1nr, ıı:Urürler lş!ttllyor. Sonra bir 
- Neden Hasan Bey? tabanca patlıvor. 
-- Kadınlara tuvalet mal- Ht'men büyük lılc kapının içlne ırirrrek 

?Jemesi alma!k mı ::;rafından kerı~ me siper alıvc"ı''l'. J\rkamdnn gelen 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olnn eczaneler flUllar

dır: 
İstanbul cihet.indekiler: 
eŞhzıı.deb::ı.şuıda : fİ. Hakkı), Emlnö

n ünde: (Necati Ahmed). Atsarayda: 
(Şcrefl, Alemdarda· CAbdiılkadlr), Be
ye.zıdda: (CemllJ. Fqtıhte: CEmllyadll, 
Bakırköyunde: (I.stanbul), Eyübde: (A
rif Beşir). 
Beyoğlu cibctlndeiulcr: 
Tunelbnşında: lMatkovlç), Kalyuncu

dn: <Zafiropulo J), 'I a:<Slmde. <Kemal, 
Rebul), Şişlide: (Pertev), Beşikta.ştn: 

(Silleyman Recebı. 
Boğaziçi, Kaaı.~ôs, Adalardakiler: 
Kaıdıköyd~: (Buyuk, Yel değirmeni), 

Üsküdarda: (Merıt•'zı, Sarıyerde: (Asaf), 

Adalarda: (Şina.;l Rıza>. 

ı 
bir kndınln blr erke•. te benim yapbğını cşi-

kurluldulnr ! • '---------------' nı yapıyorlar. 
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OJ1111 ek1eriyetle Galatasarayua hakimiyeti al mda 
geçti. Fenerliler çok durgun 01nadılar 

Ura ve bVanlı Gstilp6n611 muhaınm• bedeli JllD maYOJra& teminata S.50 
liradır. 

1t.ele'-l -.rı qn olarü 'llltl• tarlüne l'Bthyan Pwtfl!llbe 11111 mt a 
bitte o.ta nlltmnnda Dnlet Ltmelan ffl9tme Umum lmdtlrlO.liJ. bina • 
amW lllfbqu JCmn11JOD11.9lCa JIJWacaktır. 

)Is'+ leftlllDlll flliumelerl 11111 lllml laillllqcwada ...... alrtUüOtr· 
!.ta'Dırtn 1dk1tnleiı 'ftbıten ene! Dnlftllbt ....,tnatllrmı ,..mmaJari pıt. 
tir. .na. 
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Hans Walter Feustel MOessesesi 
KARA ve DENiZ AŞIRI BEYNELMiLEL BOYOK NAKLiYAT ile AQIR VE HUSUSi 

TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ve AKTARMASINI DERUHDE EDER, 
Po.ta katuaa : 1436 • TELEFON Merkezi : ~ • TELGRAF adre.i: ALSTER. Bitin d&nya 
Umaalan T• ATrupaam mtlnakale •• hadad merkederiıadeki en tanınmıı nakliyat n:Dessueleriyle 

~-... ------ ---• irtibat •• mln•mebeüeri vardır. ·--------- ••-"' MÜESSESESiNDEN: 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari ber nevi banka IDllıMll8leleri 

PARA BiRiKTiRENLERE. 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p11na 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,00() " 
4 " 250 " 1,00() ,. 

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

DİKKAT: Besablarmdaki paralar bir Hne i9nde 50 liradan atait 
dtipni7enlere ikramiye çıktılı takdirde% 20 fazluile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl61, 1 Birinclkinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerintle çekilecektir. 

Devlet Denizyolları 

Modurıuau 
' 

ltlatma Umum 
llAnları 

25 Eylulden 2. T eşrine kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlann isimleri, kalkıı gün ve 

saatleri ve kalkacaklan nhbmlar. 
1 - Balı 12 de (0tln8JIU), ~ 12 dt <••>. Plar 11 da 

<İmılr>. Galata n!mmmd&n. 

Matenıalaa&&ııaa 

c:r.~ .. 
A1ftl* ........ 

t..lrdr'a&Jaa&tma ........... 

- Balı 18 de <Qauallale), Cumarteaı 18 dt (Anafarta). str
kecl nbtımından. 

- Bab, P~rtembe Ye Puar uo da <Ulur>. Tophane nhtı
mından. 

- Pazartea\ ıs de" diler gfhıllr uı de <lal>, euman..t a1-
rıca ıuo da tMaıata>. ~ ~tar o.lata nhtmwıdan. 
Not: ı Blrtno1Mp'1n PUar poRUI IDt tarltlll m11olblnoe t.
tanbuldan aaat t da ~. 

- Pazarteai, Salı, ~ ft Oama 1.11 dt <Jlarabs), Ga
lata nhtımından. Aynca ~ •• OUmarielıl IO de 
<Konya). Tophane ftbtmnndan. 
(Salı poatuı İzmJr Puan mtlnaaebetlle lll'flteıı Japılmak
tadır.) 

- 8alı ve Cuma ıt da es.nar>. Tophaaı nhımıuıdan. 
- Puar 9 da <T&JJU). Topbant nbtıfnından, 
- Çaqamba 15 de <Bartm>, eamarıuı ıa de CS.adtt). Sirkeci 

rıhtmıın~an. 

- Puar 11 dt f'l'ırban). O&lata nhtmlı1Mlaa. 
- lt'an ıbln tadar tam ohmm111tur. 

ile&: ,Vapar 11ferler1 hakkında her ttlrltl malbıat 8f&IJda telefon numaraları JUJh 
Aollat&W*D llnnlUr: 

Galata bat acenteUll 

O&lata lube acenOlll 

Blrteel fube acentellll 

oaıata rıhtımı, Llmantar umum 
llldlrltll blnuı altında. 
Ot.lata rıhtmıı, lılıntata LblWl 
.... 1llnul altmda. 
llrlrılel, Tcıılea aloDL 

('1160) 

1 latanbul Belediyesi binıan 
ilk lfldwmmen 

tlmln&t bedell 

m:ra MTr m Brentö1 ht&aJon cadddellntn '°" 1ntutı. 
88,11 1282,98 BOltancıda Buoutc;u M1lla IOblmm tam1tL 

1 

trAıllf beclellerl ile ilk teminat mlktarlan JUbnda Judı iller am anı aoıt eblltme
,. tonulJDQftur. İha1e 1/10/39 Cum• lilntl Mat ı' de Dafnıl enctımeııdt yapılacattır. 
fJu'tDaJD8 abıt ve muamellt mldtırUlttı kaleminde sOrQ]ebWr. Taliplerin lhaleda ı Jtln 
enel fen lf1erl müdtlrlflltlne mlracaatıe alacatıarı fennt ebHJet .,..,..,,,n n ilk temi
nat melclnıs ve1'8 nu&wblan U. lha1t sttnı mUlıJ19D attıe J;>a1ml IDO°'Macll , ...... 
Jan. ('1538) 

Saç boyalHn snÇlann tablt renk
lerini ldde eder. Ter ve yıkan· 
malda çıkmaz. dalma sabit ka· 
lır. Kumral ve siyah renkli sıbht 

&aç boyalandır. 
INGlLtz KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - lsT ANBUL 

Dr. lhH• ••mi ----~ 
TiFO A,181 

Tıto ve paratlfo hastalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'I, muafl· 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 46 kuruştur 

..------- - ------~[ 
~~~ 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

İdare Merkezi : ı.s:ANBUL (GALATA! 1 

BuiÜDkÜ ~n Y~ t!Ql.f.~e bam madde tedarikinde marn aıma
bllecek mütkilllt ve aym Pm•Jıda memleketin ber nnı. tAlıd lhU,acmı blıl1 
oldutu kadar uzun bir müddet temin edebilmek zarure j blal lmallt prosraJD

larımuıda oazı tadllltta bulumnat ve ayni zamanda flı.tlarımıa da !MPl!l'"w 
etmek mecburı,.tlqft blrUllıııtm. 

Maahua berhallll bir. Uıtlldılıa me1duı bır*1nanat tbıere llmm. ..... 
tedbJrler allllllUfttr. 

BiiJilk t:>ptancllıra J&Pl1an löonto lltvedlldlll ırlb\ hıanbulda Yemli llb
lealnde a9tılım11 peraDJıde •ut depomuzda af8lıda gö_,terllen ftatlarla br
toiılarda bir top ve kllıcllarda bir balyan tadar aatlf yapmakta b1alund .. w-
1lln ederiz. 

Perakende satış flatlan ı 
O 1 N 8 t 

Kraft amballJ tllıdı 80 or. 
• • • to n 50 Gr. 

B1r taraflı be7aa Belltllol tllıdı 80 Gr. 
• • • • M Ti IO Or. 

Beyaz 9,niiloz lkl taraflı 
Renkli Belltuoz kllıdı an, ımuncu, pembe 

• • • m&Tl. Jet11 
• • • Jarmm 

Açık rentli bJr taraflı eeıınıo. tilıdı 
Blletllt kltıdlar rentıt 
Biletlik t.,ıdlar beyu 
f:mıtU)'l)n Kraft 80 or. 
İmitasyon Kraf' 80 Gr. 
Sünger kA~ıdı pembe 

• • beyaz 
Süınen sünger kırmııı 

• • :vetll 
Şrenz CbakkaU tllıdı 130 Gr. '" :vutanaı 

• • • ıso or. dan &§&ilBl 
Kaba beya~ mukavva <111 mal) f5 numaradan 
itibaren 24 kiloluk patıtl 
Orl mukavvı. 50 numaradan itlbaren 2f kiloluk paketl 

Hali Tasfiyede bulunan 

Jleralılnde 
lsDo tim 

Sl,1 Kant 
12.- • 
11,1 • 
n.- • 
Si.-- • 
1'1,- • 
18.-- • 
39.- • 
n,1 • 
J0,1 • 

28,1 • 
28,- • 
21- • 
a.-- • 
3i>,- • 
42,- • 
19,- • 
22.5 • 
23,5 • 

595 • 
545 • 

Turk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 
Tasfiye Hey'etinden: 

Hali tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi hlaedarlan 
heyeti umumiyesinin, 12 Birinc:iteşrin 1939 tarihine tesadüf eden Peqmıbe 

günü akdi içtima etmek ilzere daveti kararlaştırılmış olduğundan, ŞirW 

hissedarlarının meZklır günde saat 11 de Şiııketin Ankarada Yenlfehlrde 
Karanfil sokağında bulunan merkezini şereflendirmeleri ve hisse .enetlerini 
veya bunlara mutasarrıf olduklarını müsbit vesaiki içtima gününe tebdclllm 
eden bir hafta evvel Ankarada Şi.tket Merkez;"nde, İş, Ziraat Banıbllltna 
veya Sümer Bank'a tevdi ederek birer dühuliye varakası almalan rica 
olunur. 

Türlıiyetlelıi Şubeleri : ~f-st•a•n•b•ul-•K•a•d•a•s•t•ro_M_fl_d_flr_ltl•ğ•lln-d•e•n"' 
İSTAlNBUL .Galata ve Yenicami) Fatih bzuı dahWnde Fener nabtJUinde Tevldi Cafer mahalleslnln bduWonDa 

MERSİN, ADANA Bürosu başlanacaktır. Bu maha.lle dah111ndek1 miilkler içln 25/ 9/ 939 taı'lhinden lttb&Nn Bir &7 
zarfında bu mahaller dahlllndt mtutleri olanların Fatihte Uelenbevi orta mektebi 

Yananidantlaki Şubeleri ı tartısında Kadastro Poata Tapu memurlu~ dairesinde 3 üncü posta tapa ...um 
ve nüfua tezkerelerlle birlikti mtlracaatıe beyann1aJ11elerln1 alarak doldurmalan WJ& 

SELANtK - ATİNA memurlarmııza doldurtmal.uı bu mldCS.ttn hitamından (ON BBŞ> gtın 1e>nra 10/lllm 
e tarihinde gayri menkullerin tahdidine bqlanacatından mülk ahiblertnın lıahdld ..,. 

aında mallannm bqında blmt bulnnmaJan fty& veklllertntn bulundurmalan. ~ 
Her nevi banka muameleleri takdirde ve.sikalar '" BhltYUtufun t&Jln, lrae " taadlklle tabdld " taJırtrta JaPll••" 

Kiİ-alık kasalar aerviai Uln olunur. ('lal) 

Akba kitabevi 
r dlldan kltab, f:Uete, mecmua 
ar. SON POSTA nın Ankara ba
dlr. En iyi kırtallye malseme-

al mevcuddur. ~-"' 

-------------------------
ilan Tarifemiz 

Tele afltuıı aanttmı •.......•................. 
Birinci aahile 400 hruı 
llıinci aalaüe 250 » 
Vpınca Mhil• 200 » 
Dörtlünci aahile 100 • lr aalaile,_. 60 ,, 
Son aalaile 40 ,, 

Mu&111n bir mtlddet sarfında tu
lac& mltU.rda llb 7aphr&oülar 
aJ?IC& ttmilit!ı tarlfımllden llt.if&Ce 
edecetlerdlr. Tam, 1UDll Ye oeJHt 
aJ'fa lllDlat lQln &Jl'l bir tarife derplf 
eCllmlftlr. 

&on Polta'Dlu Uoul Uln1arma ald 
iller i91n 1U a~ mtlracut edll
melldir. 

b&ual4 &ollekUf .._.. 
Kalmama ..... llall 

AMara ... .. 

Son Posta Mathum 

Neıl'iyat Müdürü: Selim Ragıp Bmeç 

• _ 1_ S. Rczgap BMBÇ 
SABIP~ A. Dren& UŞAICLIGlL 

YATILI YATISIZ c-._ 

1 

Talebe kaydı itin h....... -• 9 • 18 e kaar mDrace•t oı ... 
blllr. (Telefon ı 4817). Teclrl•ta S!S EylGI 989 P•urleef glnl 

... e de batlenaçaktlt'. 

~ ... KIZ ERKEK 

BOGAZiÇi LiSELERi MüDüRLüGüNDEN : 
EylQIQn 25 ncl Puarteal gtlnQ 18At 8 de Orta ve Liae aınıOan n mat 

8.80 da ilk kJaım derslere başlayacaktır. 

Açık Eksiltme IIAnı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

5011 Ura ı' tuıuı bc.ıen bllll ...._ ... ao"'°'"' tona11 e1tldrlt ...._.. ,.... 
silD mtlddetlt ~..tılrlllbuJe ......... . 

Bu ile -1d lrıetlf ff tanq&mt ıllıtlllbı SdlrDe JfafJa lllarlQltlnde 16rtlllp .. ıM 
lir. İ.IMldlllrln mtllladdalı: ~.aatlerll• lldJrne V•HJUlfne mlracaatla ftllb ....._ 
lan Ye tn aenealne ala Tıaaret Odunda aJJdh oldu&wıa dair Jrtlıd•an w ,._ 
yedi buçuk nlabetlnde m lira • tanlllut teminat alı:Oelerlle ihale Sini olan f/11119 
Çartamba gilntl aaa\ on bette •afla Jıddlrltlltlndekl kom18Jona mlncaauan. 

Gutte llln bedelleri mulıaffle ....aır muraııar müteahhide alddl.r. ,.,., 

lıtanbul Defterdarlığından: 
J'eriköJilnde MepııtlJet mabaJJealndt Beyollu NAdulnde a ayılı ıtı tarafı emlllr:I .._ 

llJeden Balmumucu olfWll, blr tarafı JUlıdllaneye elden fQle tarafı, rabll Jr.arulat 
cadde&1 De mabdud (112839,M meıre murabbaı araz1n1n Dlıl1f hlMellnln mllltı1w&I llHU 
lira muhammen baclell tberinden kapalı sarfla arttırmaya tonulmqtur. llUftltlıa& ....... 
nat (f'15) Ura.dır. Batıt bedell peflna olup ~ 5 falzl1 hazine tahvilleri ili 6denebDlr. 
TaU.Plıer1n teklUnamelerlnl 9/11/919 t&rthlne mtıaadlf Puartıeal IJilnü aut 1' dl tadar 
ctefterdarlıt blnuında MWl Bm1llı: Mtldtırltllü odumda topla.:ıacat llomlaJOD& ftlml -
ıert " aJnl gtlnde n aaat 11 de aarf1ar açılırken tetllfname verenlerin t..em•naı -Maç 
Jar1le buır buJqnmaJarL ('1f70) 


