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Alman Hariciye Nazırının Moskova seyahatini Hariciye 
Vekilimizin seyahati ile alakadar gören iddialar 
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Kremlinde başladı l c::~:~r~~~~~~!a 

B 
• b k k • l k Al s l l Roma 21 ( A.A.)- ((Giornale d'ltalia» gazete.inin Londra maha. 
ır aş a no taı nazar o ara manganın ovye 1 biri lngiliz efkarı umumiye•i, i•tihbarat aervi•in.in çalı§mtuından ve 

• • ~ harbin sevk ve idare tarzından memnu nolmadığını yazıyor. 
müzaharetinden istifadeye devam ıçın geni ~ Çemberlaynin sıhhi vaziyeti Jolayısile baıvekiıletlen ve muhafaza- 5 

l k d • "' • b •ıd • •ı • i kar parti reisliğinden çekileceğine dair dolaıan ıayialar ıimdi Avam j taviz er gapmıya arar ver ıgı l ırı ıgor ve 5 kamarası koridorlarına da intikal etmiftir. ! 
bunların neler olduğu soruluyor \. ...................................................................................................................... .-1 
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Danimarka membalarının iddiaları: Fon Ribbentrop'un seyahati Sa. 
• , raçoğlu'nun seyahatile alikadardır. Almanlar Türkiyeyi İngiltere De 

olan anlaşmasından vazgeçirıneğ'e ve en katı b1r bitaraflığı muhafaza için 
lknaa çalışıyorlar. 

*** 
2 . Londra membalarının iddialan: Almanya Sovyetlerln Balkanlara 

doğru ilerleyişinden ve onlann mürakabeal altında bu.hmaak dev • 
Jetlerin ekonomik nüfuzuna tabi olmaktan endişed.edir. Moskova ile derhal 
anlaşmak istiyor. Seyahatin sebebi bıalur: 

*** 
3 Londra membalannın iddialan: Bitler bb:i korkutarak tekllflerlnl 

• kabul ettirmek istiyor Rlbbentropun seyahati bu mabadla Saraç.ol • 
lunun Moskova seyahati tarihine tesadüf ettlrllmlftir. Rusya, Ttirldye ve 
Almanyanın gizli bir muahede akdetmek fikrinde olduklan zehabı uyanch· 
nlmak isteniyor. 

*** 
4 l.ondra membalarının iddialan: Polonyada harb bltmişfu ve bu harbi 

• müteakib Alman mehafilince ynpdması beklenen sulh tekliflerini Sta· 
line telkin için Alman Hariciye Nazırı Moskovaya gitmiştir. 

*** Bükreş membalannın iddialan: Almanya.,, Sovyetlerin miizah~ 
5- den istifadeye devam için bütün tavizlere hazırdır. Seyahat bu lfle 
alakadardır ve yeni tavizlerin neler olacağı merak ediliyor. 

*** 
6 

Amerikan membalarının iddia1arı: Rusya ile Almanya Şarkt Avru. 
• pamn haritasını bozmak hususunda bir komplo halinde birleşmiş bu.. 

lunuyorlar. Alman Hariciye Nazınnın seyahati bu işle alakadardır. 
AZma1'1. Ha-,,i.&:ye Nazırı geçen sef erki 
seyah.adinde Moıkova hava meydanında 

=-=-===-==-==--.!! 

Moskova konuşmaları ve uyandırdığı akisler \ ·--e·a·itfkt3··9·5rar8il"ğli···-
., ~ ~ ··~ . . , ... _, ~ , denizaltılar bir Sovyet 

. . a . ~ gemisini babrdılar 
A Mo•kova 21 (A.A.) - Tıuı ajan. 

anın bir tebliğin~ göre, 4000 toni • 
Uitolulr Sovyeıt «Metalliıt» vapura 

(Den.nıı. '1 bıci ııa.yfada) 

Türk -Sovyet 
görüşmeleri 

Konuşmalar çok dostane 
bir surette devam ediyor 

Mookova 27 (A.A.) - Havas: 
SovyeUer Birliği komiserleri konseyi 

reisi ve hariciye komiseri Molotof bu • 
(Deva.mı S iincu sa.ytada.) 

hazırlık şayiaları 
Romanya, Macaristan, Yugos:avya ve Bulgaristan 

arasında konuşmalar yapıldığı bildiril yor 

Cernauti (Rumen - Sovyet budu - Paris 27 (A.A.) - Balkan hüktimetle. 
dunda) 'J:1 (A.A.) - Havas: İtimad edi- ri merkezlerinden gelen haberler, K.ızıl
llr kaynaklardan verilen haberlere göre, ordunun ileri yürüyüşünün Balkanlarda 
Sovyet askeri makamları hududda bulu- derin end~eler uyandırdığını b ildiriyor: 
nan .stratejik köylerin bü tün enkekler ini Sovyetlerin Romanva hududunda as -
seferber etmişlerdir. <Devamı 7 lnci sayfada) 

·varsova dii.u , 
teslim olda 

Şehir harabe halindedir. Hasta dolu 
9 hastane obüslerle yıkılmıştır 

Almanlar garın şehre girecekler 

Alman kıt'alan Mr Leh şehrine girerlerken 
Londra 27 (Hususi) - Yirmi ilci gün- Varşova, bu gece saat 8.20 de bilA kaydt 

denberi muhasara altın.de. bulunan ve şart Alınan kuvvetlerine teslim olmuı 
kahramanca bir mukavemet gösteren tu.r. (Denuu 7 inci ıa1tııda) 
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Her gün -=R:.:...:e.:s:.:i...:..•='':.:1..:i--=D:.:.:K:.;a~k-a_l_e_: ________ ~_"_~_es_a_d_ü/_,,_u_ .. n_k_u_v_ve_t_i .. _. -~----! 
Propaganda muhartbesini 
Sükunetle seyredelim 
- Yaz:an: Muhittin Blrıen -

m: uharebe.91ıı harb hali, zihnini, dünya 
il.şlerlle, ancak her günkü gazetcslnl 

okurken meşgul eden gazete okuyucusunu 
aon zamanlarda hayret.ten hayrete dilşti -
rilyor. Eğer, vak'a, hAdlae, harb hareketi 
kıtlığında her cümleden bUyıi'lı: bir serlevha 
uyduran bir takını gaz<?teler olmasa, gazete 
okuyucusu, belki de dünyanın harb içinde 
bulunduğunu htsset.mlyecek. Fakat, nskeri 
hddl.senin edebiyata munhnsır knldı#ı ŞU 
cünlerde - ve muharebeıılıı b~ladığı, hatt~ 
henüz ba..şlamadığı günlerdenberi - dünyada 
büyük bir muharebe cert:ynn ediyor k1 bunu 
cazet.e okuyucularının bl: kısmı hiç hisset -
mez, blr kısmı da az hisseder. Bu muharebe, 
propaganda muharebe.sıdlr: Kfı.h mlllcUerl 
palavra gurfiltuslle emellerine ramctmek is
tlyenlerin, kft.h milletleri kendi önlerine ka· 
tıp, kendi hedenerlne doğru yürütmek Jsti
yenlerln propagandaları. Bu muharebe, ay-

lardanberi, şiddet ve kesafetini nrttırarnk Ordu cephede harb ederken radyoda şpiıker: ileriye sürdükleri delilleri tahlil ediniz, kendilerine hak 
devam ettikten sonra, son günlerde bizzat - Sonuna kadar çarpışa.cağız, diye bağırıyor: verirsiniz, fakat bu takdirde de mühim bir noktayı unutmuş muharebenin yerine ırntm olmuş gibidir. Bu 
sll§.h Cihan Ha.rblnde de vardı~ fakat 0 za - - Kazanıncaya kadar çarpışacağız, diye temin ediyor, olursunuz: Harbi ınsun ve materyel üstünlüğü kazanır, si -
man lle bu zaman a.rası:tda o kadar tekem- hak da bizdedir, kuvvet bizdedir. Boğuşmadan elbette ga - nir kuvveti, dayanma kabi1iyeti kııunır, fa.kat tesadüf, •ha-
müı etmiştir Jci, ben iki devir içinde ele :ıyni lib çıkacağız. tıra gelmiyen amil. d!:!nilen giz.1i müttefiğin karşı tarafa 
vazifeyi görürken, şimdi, insanMın bu yeni 1 Çarpışanların besnb1arını kağıd üzerinde tetkik ediniz. yardım etmemesi şartile. 
terakk~i karşısında hayretten hayrete dü- ı ===========ıı===z================================:=::::=::::::==:==::==::==::==::========:= 

~~F.~~~t::::::~:::: 
memleketin zihni Te asabt sıhhatini fazla lh- Veslerplatte'ln ~----······ .. ···········.··-···------,_ Batırılan lı~g,:llz 141 etm1' olacak ti, Belgrad hfikdmetf, son 

günlerde bir emirname n~retu: Rastgele şa- J(ahraman Hergun hır hkra :_: Taggare gt:misinin 
ylalan ağrı.dan atsa yayarak herkesi te -
!Aşa .snkedenlere karşı cezalar tayin etU. Kumandanı ----- ~ Tayf ası 
Bir gün de Betgradda '>h hayli insan yata- Her ÜÇÜ =.·ı 
lıyarak, hepsini de yirnıl gün .tevklrAı ce-
saslle cezalandırdı. Bunun glbl, Zagrep hü- Bir adam, bir evin kapısını çalmış· : 
kilıneti de bir emtmame neşrederek radyo - t1• Kapıyı bir 1iizmetçi açtı. Adam E ı 
ıarda muharlb taraflardan blrlnln lehine sordu: '• : 
nya öteknin zararına yapılmakta olan neş- ·- Bay evde mi? 
rtyatı, umumi mahallerde herkese dinletme- H~metçl de sordu: 
ği menettiği gibi, hususi radyo snhlblerinin _ ~~m olduğunuzu .söyler mısı • 
de bu gibi ahvalde pencereyi açık bırakarak, niz, bir alacaklı mısınız, yoksa bay • 
radyoyu herkesin dinllyeblleceğl bir seste k 
tutmalarını şiddetli nakid cezalarlle yasak dan bir 'iş mi istiyorsunuz, yo sa 

dost musunuz? haline getlrdll 
Sade radyolar değil, gazeteler de ayn! şey- - Her üçilyüm. 

dlr. Bir tarafta hak ve hakikatin kendinde Hizmetçi dü.şündil: 
olduğunu söyllyen ve kendi kuvvetlerini met- - Öyle ise, dedi, bay !iz gelme -
heden, öbtlr tarafta her tilrlü fazlletın kah- den ıokağa g.tti; bir hafta evuel üç 
ramanı kendim olduğunu b:ığıra ba~ıra ilan ay içı:n seyahate çıktı, evdedir. 
eyllyen iki muharlb veya taraftarlar zfun - \ J 

'-----------------~ resi, b!rb!rlertle radyolarda, gazetelerde, re-
atmlerde ve flh .. , çekl9I;> dureyorlar. Bu Kadın VP çelilı 
harble al~kalan ya hlç olmıyanlara, yahud 
da az olanlara gelince, onlarda dn halk Migf~rler 
kiitlelerl, ba.ıılt lntıbalarıntı. göre, kısmen bir 
tarafı, kısmen diğer tarafı tutup münakaşa 
ediyorlar. Sanki orta yerde, yarın ne olacalı Bu zat Danzig limanının methalinde 
belli olmıyan kanlı ve slldhlı blr oyun dcğll !bulunan Westerplatte'de:ki Leh garniz.o
de, alelMe bir at yarışı veyahud, bir horoz nunun !kumandanı Yarbay Koçiunski -
dövfttt1 varmış, yahud da bir futbol maçı dJr. Almanlara yedi gün mukavemette 
aeyredlllyormuş gibi, lns:mlar, helec:ınla, ya !bulunduktan aonra wlim olan yarbay, 
blr tarattan olu:rorlar, yahud öbür taraftan. şehrin işgalinden sonra, resimde gördü -

Halbuki, dünyada dönen ŞPy, şlmdlye ka- ğünüz şekilde amterlerine emirler ver -
dar görtılmedik büyilk bir fınldnktır, kim miş, son dakikaya kadar vazifesini yap
döndürüvor? NMll döndfirüvor? Acnb:ı, eski mıştır. 
avam felsefesinin Çar:.tı F"1ek dcdHH ç:ırk ----------
bu mudur? Belki budur. b"lkl bundan ba~ka Mar.'en Ditrihin ailesi 
her şeydir. Şeytanın bil .. akıl erdiremlyeceği 
kadar muğlak olan bu dönü~ karşısında, bi-
zim tek bir düşüncemiz olmalı ve her şeyi o 
düşünce içinde görmeltyiz: Türk düsüncesl 
VP Türk hayatı. Nitekim, bütfın aklı başında 
milletler böyle yaparlar ve böyle yapıyor -
Jar. Yalnız kendllertnl düı1l\nür ve do •runun 
da. hakkın da. hakikatin de kendilerinde ol-
duğuna inanırlar. 

* 

1 STER I NAN, 1 STER iNANMA! 
Dün çıkan gazetelerde şöyle bir fıkra gördü:k: cAtaşelerimizin birçoğundan bu hususta raporlar gelmiJtir 
- cBelediyenin Iktısad Müdürlüğü Avrupadaki ticaret cBwılar tetkik olunduktan sonra O.Otan~ gazino ve içkili 

ca.taşelerimizde.ı bulundukları mem1e:ketlerin gazino ve lokan- eyerlerin tarife~ri essah bir aurette taıu:im edile -
c~lanncla tatbik edilen tarifeler hakkında malfunat istemi~ •• ccekti.F.> 

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
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Moskova konuşmaları ve 

uyandırdığı akisler 
ki von Ribbentropla Sovyet rical! arasında 
yapılan konuşma garb cephesindeki harb 

SON POSTA 

Dikilide yeniden 
şiddetli zelzeleler oldu 
Çandarlıda 60 hane 

lıasara uğradı '(Başta.rafı 1 inci sayfada) 
Rlbbentrob ile Sovyet hükiımeti erk§.nı a

usında müzakerelere bu gece Kremlin ııa -
ıayuı.da ba§lanmıştır. 

Alman membaları diyorlar ki 
Berlln 27 (A.A.) - Kopenhagtldende ga -

Jete,sinln Berlln muhabiri yazıyor: 

üzerinde tarih! bir teı!lr Japacaktır. Her hal- İzmir, 27 (Hususi) - Dikili, Çandarlı 
de bu muhabir bir Alman - Sovyet asker! ıt- ve havalisinde bu sabah şiddetli sarsıntı. 
tifakınm yapılaca~na ihtimal vermlyor. ve lar devam etmiş, Çandarlıda 60 han.e ha
Sovyetıer şimdi ancak kendt menfaatlerine sara uğramıştır. 

Von Ribbentrob'un Moskova ziyareti zan -
aedlldiğinden ziyade sıkı sıkıya Saraçoğıu
nun zlyaretlle alA.kadardır. 

Almanlar Türkiyeyi İngiltere ne olan an
l&§ma.sından vaz geçmcğc ve en kati blta -
ra.flığı muhafaza etmeğe ikna edebilecekle
ıi ümidlnl besliyorlar. 

uygun bir siya.set takib etmektedir. Esasen Zf'lzelenin devamı asabı bozduğu için 
Almanya Fransa ve İ!ıg11trre ile harb ha - halk, salim düşünmek imkanına mal!k 
11nde bulunduğundan le Bovyetlerl de hiç bir de.ğiMir. Bugün öğleden sonra Dikili is-· 
şey tehdld etmedi!fl.,..oi"" vn~,,.,,~., .... '" 'P"~ - tikametindeki tarlaların önünden geçen
lln 11" -··-~~ h\t' tttl1'sk yapmakta b19 b1r ler, dumanların yükseldiğini ve bunların 
menfaati yoktlll'. ,._ hilahare dağıldığını görmüşlerdir. 

Romen membalan diyorlar ki . Halen Bademli, Çandarh, Dikili, De. 
Bükreş 27 (A.A.) _ «Havasıı: lık~aş v7 .Karaburun halkı gecelerini ~v 

Diğer taraftan, Berllrıde hummalı bir 81 -
vasi faaliyet göze çarpmaktadır ve Alman -
'8-Wn Yuna.n18tan nezdinde teşebblliilerde bu 
Jıı.ndutu aorkça. söylenJyor. 

Von R!bbentropun ikinci Moskova ziyare- len ha~ıcınde ve uykusuz olarak geçır
tlnl stya.st mehartı büyük bir al§.ka ue takib rnektedırler. 
etmektedir. Von Rlbbrntropun Berlln ne İnegölde ze' zele 

Bu meseleye hasrettiği ilk sayfasındaki bir 
a:fttun yazıda cıVoelklschel' Beobachteu ga -
mte&J, İtalyan - Yunan anlaşma.sının Atına 
De Ber11n arasında bir yakınlığa yol açtı -
ı:mı ehemmiyetle kaydediyor. 

Moskova arasındakl fa::ı! teoırfld mesaiyi !da- İnegöl, 27 (A.A. ) - Bu sabah birisi 
me icln ne glbt yenl tavizlerde buluna('ağı şiddetli ve diğeri hafif iki zelzele oldu. 
merak edııtyor. Hasar yoktur. 

Öyle zanned111yor ki, Almıı.nya Sovyetlerin -----------

lngiliZ' membalan diyorlar ki 

müzaheretlnden tstl!adeye devam icln bü _ Estonya H ,~. r·ıc·ıye Nazırı 
tün tavizlere hazırdır. Von Rlbbentronun \1 
Moskovaya geçmı., hlldlseler ü~erlnde şlk~ - k M 

Londra 27 (A.A.) - Alman b:ı.riciye nazı
n von Rlbbentropun Moskovyaa yaptığı ikin 
~ ziyareti İngiliz matbuatını d~rln bir hay
rete diişünnüş ve muhtelif tefsirlere yol aç
~ır. İngiliz matbuatını::ı diplomatik mu
harrirlerlni ve muhabtrlerm!n şu iki tefsir 

yetlerde bulunmak için gi~Tl'esl melhuz de - te r?r os'<ovaya gitti 
~ldlr. Çünkü. bir takım yeni meseleler ve 
bilhassa Vımıova me-.ele.<ıl yakında ortaya cı
kal'a ktır. Filhakika Almanların Varsova mü
daftlerl tarafından ~hrin Sovyet kıtaatına 
teslim edilerek Almanlar Içln bMlıca zafer 
olma.<ıı 1cab edf'n ~ehrin zantından Alm'ln -
ları mRhrum brrııkac:ı.klarmdan korkmak -iızertnde durdukları r,ôrülüyor: 

1 - Rusların Bal!canlam doğru olan iler
le~lerinden endişeye düşen n Moskovanın 

mürakabesi altında bulunacak devletler gru

tadır. 

A me,.ik~tt m,.mbala,-ı ~iyo-lar ki 
punun ekonomik nüfu~una tabi olmaktan Nevyor~ 27 (A.A.) - Alman hariciye na
korkan Almanya derhal Moskova hükfime - zırı von Rlbbentropun Moskovn seyahatini 
tue anlaşmak istiyor. mevzuu bahseden •New-Yor1'.: 't'lmes11 gaze-

l - Almanya, garb devlctlerlM heyecanlı tesi, StaHnin sarkt A~upada kendisine ayır-
1eni sulh teklJflerinde bulunmak için yeni dığı rol11 tetkJk ederek şu miltaleada bulu -
bir manevra hazırlıyor. nuyor: 

Gazetler llk noktai nazarı muhik göster -1 Diplomatik faa11yeti"l Moskovada artmış 
mek için Türkiye Harici~.;~ Vekili Saracoğiu olması şarkı Avruna'ia'd M.dlselere Alman
De Ahnan hariciye nazırı von Ribbentropun yanın değil, Sovvetler Btrl!~inin hl\klm ola
Moskova ziyaretlerinin ayni zamana tesa - cağını gooterlr. İhttlA.f bir kere daha dlplo
dü! ettirilm1ş olmasını Jıeri süniyorlar. matfk cepheye intikal etmJ~ bulunuyor ve 
İkinci noktai nazarı takvlye için de Al - Moskova manevraların ve ko:mplölerin mer

manların garb cephesinde kaydedilen mü - kezi oluyor. 
h1m asker tahşidatı tebarlız ettiriliyor. Von Ribbentropun birdenbire M~skovaya 

• gidişi Polonyanın taksimi P!'Ojeslnde Nr an-
Bır snlh plAnı laşmayı da tazammun edebntr Ancak, st.a -

Daily Mail şöyle yazıyon linin Büyük Brttanya ve Fransayı neml ka-
e:Bazı mehafllde öyle zannediliyor ki, von yıdsızca aldatmuısa Hltleri de ayni kayıdsız

Rlbbentrqpun Moskovaya yaptığı ziya.retın lıkla aldataca~ın~"" ~:,..,h... PtmP~P mahal 
hakiki hedefi hem İngiltere ve Fransaya tat- yaktın· ~talinin, Hı•ı,,xln muvaffakl.yetlnden 
~ edecek, hem de Hltler için zevahiri kur- azamt derecede fstltade etmek: ıstedfğl aşf
'taracak bir sulh pHinı tıınzim etmektıı-. Bü- kArdır. Ve hiç şüphe yok kJ, Alınanyanın 
tün Balkan memleKetlerinm mukadderatı mağlfibtyetındı-n de fştlfade etreek için fır-
Moskovanın bu yeni komp!ölarına mütevak- satı yakalıyacaktır. 

kıf olablllr.• Bugünkü vaziyette buiz bir elbet varsa o 
Tlmes gazetesi, von F.ibbentropun Mosko- da, Sovyetıer Btrltll'lnlrı Ukranvayı bolst!vlk

vaya hareketini Litvanya hududundaki mu- le<1tirmeğe azmetmiş bulunmasıdır. Sonrrıdan 
babirinin bir telgrafile bildirmektedir. Bu Staltn ve Hltlerin neler yan'.lcr·~nı kestir -
telgrafta cYeni Mihver:? siyaseti baş göste- mek bue;ün için erkendir. Şimdlllk şark1 Av
rlleUdenberl Berllnde hiklm olan sukutu ha- rupa haritasını, nizamtnı ve normal esasla
yal uzun uzadıya anlatılmaktadır. Çünkli bu rını bozmak hu.~ıcınndıı blr kornplö halinde 
siyaset yüzünden Almanya muvakkaten şar- birleşmişe benziyorlar. 
ld Avrupada durmak mecburiyetindedir. Alman membalsnna göre 

Tefsirler Mo.skova 27 (A.A.) - Alman ajansı bildi -

Londra 27 (Hususi> - E.ıtony:ı hariciye 
nazın Seıter, son üç gün zarfında ikinci de
fa olarak bu a~am tekrar Moskovaya gel -
ntlştir. 

Selter, Estonya sahlllerind~ Sovyetıere bir 
üs tahsis edilmesine mütealllk Moskovanın 
teklltlerine verilecek cevabı hamll bulun -
maktadır. 

Japon elçisi izahat istemiş 
Diğer taraftan Moskovadaki Japon bü -

yük elçisi Togo da dün akşam M"lotofla gö
rüşerek, Ribbentropun mıık.ındı ziyareti hak
kında izahat almıştır. 

Bir İsviçre gazetesinin mütaleası 
Bern 27 CA.A.) - e:Neue Zurlcher Zeitung• 

gazetesi, Alman - Sovyet faaliyeti karşısında 
diyor kl: 

cıEğer Sovyetler Birliği Finlandiya körfe
zinde bizzat kendi emniyet!ni temin et -
mezse, - çünkü Almanya Danzigi ve Gdy -
niayı ele geçirmiştir - Almanyanın komşu 

memleketler üz.erindeki nüfuzu daha bü -
yük olacaktır.» 

Sovyet tayvareleri Estonya 
taprakları üzerinde 

Londra 27 (Hususil -- Sovyet askert tay
yarelerin dün ve bu~im Es:rmya ara~isi üze
rinde uçuşlar yaptığ; bi!diri:mektedir. 

Moskovadakl Estonya. sefiri, bu hadiseyi 
protesto etmiştir. 

Hitler büyUk elçim;zi 
kabul etti 

Berlin 27 (A.A.) -ıD.N.fb: 

Türkiyenin yeni büyulc elçisi B. Hüsrev 
Gerede bugün liftler tarafında::ı kabul edi
lerek 1timatname.stnl vermiştir. 

Dally Expres.s gazetesinde, Delmer vazı -
yeti şöyle gösteriyor: 

e:Hltlerln sulh barajının anbl"an üzerimize 
rı~~~ Rtbbentropun Çar.şamba günü Mos - BarolE.r haysiyet divanı 
kovaya geleceği haberi Moskova ecnebi ve 

Tork - Sovyet 
görüşmeleri 

.. ..JBaştarafı 1 inci sayfada) 
gun ogle yemeğlni Türkiye büyük elçi
liğinde Türkiye Hariciye Veklli Sarac
oğlu ile beraber yemı§tir. Yemekte mllll 
müdafaa komiseri Voroşllof ile harici
ye komı.serliğl erkaru hazır bulunmu§
tur. Molotof ile Şükrü Saracoğlu ara -
sındakl kon~afar çok dostane bir 
hava içinde ve memnuniyet verici bir 
tarzda devam etmişti.:. Dün de öğleden 
sonra Jkt devlet ad:ım~ uzun iki mülA.
katta bulunmuştur. B:ı akşam da tek -
rar görüşülecektir. 

Öyle zannediliyor k1 Saracoğlunun 
yarın gece nihayet bulması icab eden 
Mo.skovadakl ikameti Sovyetıer tarafın
dan e:Polonyadaki vaziyetten çıkan me
seleleri halletmek üzere• müstacelen 
Moskovaya davet olunan Alman bari -
clye nazırı von Rfabeııtropun muva -
salatı sebebile oir müddet uzaması 
muhtemeldir. Ve gene bu sebeple Sa
racoğlu ile Molotof ara.~mda yarın için 
takarrür eden görüşmeler de teahhür 
edebilecektir. 

Molotofun ziyafeti 
Moskova 27 CA.A.) - Tass ajansı bil

diriyor: 
26 Eylfüde Sovyetler Birliği komi -

serleri konseyi reisi ve nariciye komi -
seri Molotof, Türkiye Ha.ciciye Vekil! 
Şükrü Saracoğlunu Kremlin sarayında 
kabul etmiştir. Saracoğluna Türkiye -
nin Moskova büyük elçisi Haydar Aktay 
refakat etmekte idi. Kabulde hariciye 
komiser muavini Potemkiu ve Deano
zof ve Sovyetler Birliğinin Ankara bü
yük elçisi Terentief de hazır bulun -
muştur. 

Keza Saracoğlu yanında büyük elçi 
Haydar Aktay oldugu halde Sovyetler 
Birliği yüksek Sovyet meclisi divanının 
başkanı Kalenin tarafından da kabul 
edil~ ve kabulde yük.;;elı: Sıvyet mec
lisi sekreteri Kork.in ile Terentıef hazır 

bulunmuşlardır. 

Ayni gün Molotof, Şükrü Saracoğlu 

Şerefine blr öğle ziyaf P.tı vermiştir. Zi
yafette Türkiye hariciyesinin Vekile re
fakat eden erkiinı ile l'v1'areşal Voro.şilof, 
Nloyan, Potemkin, Dekanozof Lozovs
ki, Gorin, Terent~ef ve di~er bn.zı :ı:e -
vat hazır bulunmuşlardır. 

Yemekte Molot,of ve Şükrü Saracoğlu 
samimi nutuklar söylemişlerdir. 

Saraçoğlunun ziyafeti 
Moskova 27 (A.A.) - Türkıye harici

ye Veklli Saracoğhı bugün Sovyet er -
klinUe münkerodı: bulunmamıştır. 

Türkiye bilyü:t eıçısl Ali Haydar, Sa
racoğlu şerefine bir ziyafet vermiş ve 
bu ziyafette Molotof ile Mareşal VOFO
şilo! ta hazır bul1mml'ştur. 

Saraco~lunun Mo.;kovad.ı daha 
ikl gün kalaca~ tahmin ediliyor. 

Ucuz radyo işi 
kaldı • 

gerı 
Ankara, 27 (Hususi) - Halka ucuz 

radyo temini için yapılmakta olan tet
kikler, şimdilik bir müddet için geri bı. 
rakıJmıştır. Buna sebeb, bu tip radyola
rın dış memleketlerden bugün.'kü ahval 
ve serait içerisinde getirilmesinin imkhı 
sızlığıdır. 

~--------~ 

Anadoluda kar 

• Nazi Almanya ve 
komünist R usy a nasıl 
anlaştılar? 

Yazan: Selim Ramp Em~ 

B ugünkü Cermen - Anglosakson mü-
cadelesinin dünyayı büyük bfr endi

şeye düşüren ilk saflıa.sında göze çarpan mü
hinl hM!se, şimdiye kadar Avrupanın şar
kında tutunmuş olan Sovyet Rusyanın yani 
Slavlığın, bugün Avrupanın göbeğine kadar 
sokulmıuıı oluyor. Bu suretle Sovyet Rusya
nın hududları Romanyadan ilerilere giderek 
Macaristan ve Slovaky<ı sınırlarına kadar 
dayanıyor. Bir çokları için Berlinln şimdiye 
kadar takib ettiği siyasette yapmış olduğu 
değişikliğin manasını aulamak belki güçtür. 
Fakat tarihi vakıalara bakıldığı zaman .şu 
hakikat göze çarpar ki Almanya, Sovyet
lerln selefi olan eski Rusya ne lyi geç1ndikçe 
vaziyetini muvaffakıyetle idame etmeye mu
vaffak olmu§tur. Fakat Ruslarh mlicadeleye 
giriştikçe, garbdaki komşusu Fransa. ne olan 
anlaşamamazlığı yüzünden mütemadi ııuret
te muvattaklyetsızliğe uğramıştır. Sovyet 
Rusya lle Almanya arasında yo.pılan bugün
kü itilafa, işte ancak bu zaviyeden bakmak 
1Azımdır. 

Almanyanın, Nazi rej!mi teessüs ettikten 
sonra Rusya aleyhine vücude getlrdi~i anti
komintern pakt ile bugünkü vaziyeti telif 
meselesine gelince; iç rejimlerin dış politi
kalara tesir yapmaması !Azım geldiği etra
fında ötedenberi müdafaa edilegelen bir 
prensipin Almanya tarafından da kabul e
dilmesi ile izah olunablllr. BugU.nktı şartlar 
içinde Almanyanın, Rusy<t glbl çok kuvvem 
bir mevcudiyete karşı 1arkta, İngiliz - Fran
sız müşterek kuvvetlerne de garbda aynı za
manda mücadeleye girişme~! kabul etmesi 
aklın alabileceği bir şey olma:rAlı. Bundan 
dolayıdır ki Garbi Avrupanm önüne çekme
ye calı~tığı sedde mukavemet edebilmek 1ç1n 
şarktaki vaziyetini tahkim etmeyi zarurt 
gördü. Bu vaziyetin Rı:u.J'a hesabına ne ka
dar elverişli olduğunu ise ilaveye lüzum yok
tur. Bu bakımdan Lehistan harbi, bu dava
nın sadece teferrüata aid bir safhasını teş
kil etmı..,tır. On beş, yirmi gün içinde bu 
meselenin tasfiye edilm~l de göstermiştir ki, 
Almanyanın hesabında Garbt Avrupanın bu 
kahraman müttefiki zaten fazla b1r ağırlık 

olarak mevki almış değildi. Vaziyetin aldığı 
.şekil gruteriyor ki şimdıye kadar bu hesabdll 
bir yanlışlık olmamıştır. İşlerin müstakbel 
inkişafı 18e, bugünden yarına bir tahmin 
mevzuu olabilecek kadar basit bl.r manzara. 
arzetmiyor. 

5e!im. &aqırı Cm~ç ...................................... -........... __ ...... 
Hitler sulh teklifinde 

bu1unacakmış .. 
Brüksel 27 (A.A) - Müstakbel diploma

tik teşebbüsler hakkında Alman gazetelerl 
tarafından yapılan neşriyat , burada tefsir 
edilmektedir. Siyasi Belçika mahfellerinde 
HolA.nda gazetelerinin Hitlerln şimdiki vazi
yete müstenlden sulh tekli! edece~i kayde
dJidiğt söylenmektedir. 

Ayni mahfellerde hft..sıl olan kanaate göre 
böyle bir teklifin ;rabul edilmesi ihtimali 
yoktur. 

1nmesin1 bekliyeblllrsiniz. Hitler ve bütün 
·bQ.flıca nazırları bulundukları yerlerden tay
yare ve otomobillerle Berllne koştular. Bu
gün başvekA.lette mühlm bir toplantı yaptı
lar. Onların fikirleri Fransızları ve bizi kor
kutarak Alman tekltnerınl bize kabul ettir
mektir. 

~~~~~~~ mehaflllnde kuvvetll bir tesir ilk t plantısını y<. ptı 
Me-ıkftr mehatllde, bu ziyaret yen: şarkt Ankara 27 (A.A.) - Avukatlık kanu- Kayseri 27 (A.A.) - Zirvesi bütün 

Avrupa teşkilA.tlanmasının Cermen - Rus iş nunun 110 uncu maddesi mucibince Tem mevsim kapalı olan Erciyeş'in sırtlannı 
birliğine isttnad ettiği !.:eyfiyetinln bir dellli yiz mahkemesi birinci reisinin başkanlı- kucaklıyan yamaçlara bu yılın ilk kan 

Bir Leh tayyaresi Bükreş 
hava meydan ından kaçtı 

Hakikl blöf von Rll)be-ntropun Moskovaya 
yaptığı ziyarettir. Bu ziyaret 'I'ürklye Harı -
o1ye Veklli Saracoğlunun Moskovaya yaptığı 
ziyaretle ayni zamana tesadüf ettirilmek için 
!tına ile hazırlatılmıştır. Rusya, Almanya ve 
'riirkiyenin Balkan devletlerinin ve Yakın
ıarltın taksimi için gizU bir muahede akdet
lnek fikrinde oldukları zehabı bizlerde uyan
dırılmak 18tenil1yor. Rusy:ı lle Almanyanm 
Baltık devletlerini paylaşmak için de an -
ta.atıkları söylenilebilir. 

Hakikat şudur ki Alnıar.yanın sulh taarru
IU ve Alınan kıtaatınm· garb cephesinde te
cemmüil cidden ümidsi'!: bit harekettir. 

Almanya harbe dev;ım etmek !sterse P..o
m.anyaya girerek Karadeıtl!P. dl)}ru yürümek 
111.ecl>urlyetlndedlr. Almanlar ~arbda toplanı
rorlarsa Alman orduları bııskumandanlığı -
ıun şu kanaate vardı~ı diışiinü1ebilir: Rruya 
fe Balkan devlf'tJı>r\ l\lmanyaya cenubu şar
ld yolunu kapatıyorlar. 

Garbda biı· taarruz meııalesmıı gel1nce. hat
ta. Hoirmd a ve Belçika üzerlnden de olsa, 
böyle bir hareket muh asarn. edllmlş ve bit
tin bir hale gelmiş bir garnizonun yapabile
ceği ümldslz bir çıkışa b~nzcr. 

News Chronicle gaze~esinln diplomatik mu 
hablri de .şöyle diyor: 

cSovyetıerin iktısadi tahakkümü Balkan -
1ar üzerinde bir nlT albi git~ld~ genişliyor. Ve 
mtıeri öyle endişeye düşürmüştür ki önüne 
ıeçllmez hadiseye ma.nı olmağa muvaffak o
lacağı ümidile von Ribbentropıı Moskovaya 
göndermeğe karar venniştlr .» 

Sovyet sİylls .. ti 
Gene söylenil1yor ki, ,P,,lonyarun taksimi 

biter bitmez yapılmasını Alman mehafilinin 
beklediği sulh tekUfl<;!rirı.I Staline telkin için 
von Ribbentrop Moskovaya gitmiştir. Bu ga
zetenin Moskova muhabiri şu mütaleadadır 

olarak telA.kki edllmektedtr. ğmda biri temyiz ikinci reislerinden ve düşmüştür. Erciyeş'de kış sporları yapı-
Alman heyeti Moskovada ikisi temyiz hakimlerinden üç zat ile bü- labilmek için Vali, bölge başkanı sıfatile 

Bükr04 27 (A.A.> - Polonyalı bir tayyareci 
içinde iki Polonyalı bulunan bir hafif bom
bardıman tayyaresine binerek kendisinı tev
kif etmeğe teşebbüs eden blr Rumen aske -
rinin muhalefetine ra~rnen Bükreş hava 
meydanından kaçmağa muvaffak olmu~.tur. 

Moskova 27 (A.A.) - Huia: tün barolar tarafından gösterilmiş olan tertibat almaktadır. Memleket gençliği 
Alman har iciye nazırı von Ribbentrop 12 namzed arasında A dliye Vekili tara - arasında büyük rağbet görecek olan kış 

Merkez hava meydanına saat 17.40 da Hit- fından seçil~n Ankara barosundan İbra- sporu muhitimizde alaka ve memnuni -
!erin şahsi tayyaresile gelml.ştir. him Rauf, Istanbul barosundan belediye yet uyandırmıştır. 

Hava meydanında hariciye komiser mua- hukuk işleri müdürü Hasan Ferid, İzmir -----------

Tayyarenin hangi istikamette uçtuğu ma
lum değildir. 

vinl Potemkin, Moskova g:unizon kuman - barosundan ve maliye hukuk müşavirle- Ankara - İ c:.tanbul telefonu 
danı General Sijuvotfo, Alman büyük eçlsi 1 rinden Süleyman Faikten mürekkeb hay 
ve erkanı ve İtalya büyük elçisi tarafından 

1 

siyet divanı dün ilk içtimaını yapmış ve Ankara 27 (H'.1~.~) -::- ~kara ile ~ 
karşılanmıştı. barolar tarafından verilen disiplin ceza- tanbul arasındaki uçuncu hır telefon hat 

Ticaret Vekiline doktorlar 
istirahat tavsiye ettiler 

Hava meydanı Rus ve Alman bnyraklarile larile avukatların ücret ve mecburi si _ tının inşasına devam edilmektedir. Yeni Ankara, 27 (Hususi) - Ticaret Vekili 
donatılm~tı. gorta esaslarını tesbit etmiştir. hat 1940 senesi Haziranında ikmal edile- Cezmi Erçine doktorlar bir müddet isti-
Başında mızıka olduğu halde bir askerl cektir. rahat tavsiye etmişlerdiT. 

müfreze selazn resmini yapmıştır. Von Rib- Donanmamız ·········~······ ........................................................................................................... -
bentrop müfrezeyi te!t~ etmi~ ve sonra mü!- Sabahtan Sabaha 
reze Alman hariclye nazırının önünden geç- T k • d "" d 
miştir. e ır agın a 

Alman heyeti 38 klşlden mürekkebdlr ve 
Danzig wnuml valisi Först.er de von Ribben
tropa refakat eylemektedir. 

Urfa Meb'usu Ali Saip 
v 'fat etli 

Adana 27 (A.A.) - Urfa Meb'usu Ali 
Saib Ursavaş, dün gece vefat etmiş ve 
cenazesi b ugün öğleden evvel merasimle 
kaldırılmıştır. ............................................................... 

,. 

Kacan ölü 
-'--·-

Çok merakh ve heyecanh 
bir zabıta romam 
Yarın başlıyoruz 

Tekirdağ 27 (A.A.) - Yavoo. Zafer, 
K ocatepe ve T inaztepeden mürekkeb fi
lomuz bugün saat 12.10 da Amiral Şük. 
rü Okanla b irlikte Tekirdağına gelmiş -
tir. Filomuz Tekirdağın.da iki gün kala
caktır. 

Almanlar Belçikaya 
buğday vermeği 

teklif etti' er 
Brüksel 27 (A.A.) - Brükseldeki Al. 

man iktisad heyetinin, Belçikaya muhtaç 
olduğu buğdayı vermek yolundaki tek -
lifi Belçika mehafilinde derin bir hayret 
uyandırmıştır. 

Burada mevcud intıba şudur ki, Al -
manya, İngiliz ve Fransız siyasetine 
karşı koymak için bitar af mem leketlere 
yaptığı buğday vesaire iptidai madde 
vermek teklifi Almanyanın !kabiliyetini 
aşmaktadır. 

Yeni" seddi Çin,, ler 
Avrupa , arzın e:1 d:ır ve en kalabalık köşe&. Birbirine t.ı:i ırklar ve mllletl~r 

h attA dinler de bu daracık köşeye tıkılmışla.r . Hududlar örüm~ek aıtı kadar karı
şık:. İstanbuldan Parise gldinciye kadaar beş altı hudud aşmak lA.zım Bu hudı.:d
lar arazinin tabii taksimatına da uygun değil. Siyasi zarur~t,lerin çizdllU bu hu· 
du.dlar içinde her mille~ kendini emniyette görmek kaygısındadır. Bunun içln istll~ 
tehlikelerine karşı milletler yenl yeni Çin sedleri yapmah mecbur oluyorlar. Mil
yonlarca llra beton ve demır halinde hududlara yığılıyor. Geçen B üyü&: Harb çetin 
blr siper harbi ldl. Yeni başlıyan harb çelik sedler arkasında bir mukavemet re
koru olacak. Tıpkı uzun süren bir kışa tedarikli girenle bugiın kazanıp bugün yi
yen arasında.ki fark gibi bu harbde de depoları, ambarları dolu olan taraf kaza
nacak. 

Garb cephesi hadiseler! gösteriyor ki Sigfrid, Majino gibi istihkam şebekeleri 
ani lstilfilara karşı ciddl birer emniyet slipapıdır. Bu harb nihaye~ bulup Avrupa 
sük\inete k.aıvuşursa irili ufaklı her devletin Uk yapacağı ~ş tehlikel! gördü~ü 
hududlarına birer Maıino hazırlamak rııa~"l\:tır. Gerçi hava tehlikesi gi\n geçtikçe 
artıyor. Fakat gene bu harb gösterdi ki uc;an kuvvetler yürüyen ordulardan cok 
geridir. Varşova m!idafllerinin havada l gelen bomba yağmuruna aldırmadan cep
helerindeki düşmanla boğuşmalan g1hteriyor ki karadan gelen tehlike havadan 
tnen ateşten daha. mühllktlr. Bu neticeye göre Avrupanın yarınki hududlarını 

Parlsin Metropoliten hatları gibi köstebek yuvası halinde görmemiz tabiidir. 

._23uehan Cakid 
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Merakhdan rivayet 
dd ı • d ..,.. atbaada çalıştığım odanın kapısı! - Anlamamazlıktan gelme, KöprQ.de. ma e erJD 8 .&f& açıldı. Biz.im Meraklı, top ağzın- ki tı:smva~ di~~rin~. as:t1, yere tilldiro 

dan fırlayan gülle gibi kendini içeri at - meym vecızelermı gordum. Oradakj ihtikarı Yax.kapanıncfa Hhsanın kahvesinde UCUZIUk tı: tıamvay direklerine asmışlardı. 
e-.i f B ld - Asarlar ya. 

Bir kafir bir muhallebici 
dükkanını a~tust etti 

Odun ve kömür fiatlan şimdiden bir Y:tan nebol~lu M~hmed oğlu Musta a Dün piyasaya 57 vagon buğday gel - ~- .. u um. . - Niye Köprüden oraya götürdilleı 
· · B ı di b dun Araba ıskelesınden getirmekte ol - . 1 d . Yuzune baktım. ~ar ~kselmid ştteırt.,_,kaete ye, f~ntun duğ~ iki !katırla Fındıklıdan geçerken mış dvekimevrueklda~kfadzla o duğuntt"ğa? ~ıb.- - Şükür ki, dedim. hamamda değil - acaba'T· bd'lih .. 

uzenne pıyaaa a r.:ı. yapmış, ıa - b la d b. t . d ü ke _ yasa a gcvş ı evam e ı ı gı ı, dtn Çünku·· bulur bulmaz Arcr1med nibi - e ı ava ıçm. 
1 ~~t.. ..... 1..,.. • • • b tt' h" b" un r an ır anesı tramvay an r · .,. ,., Al b K.. -d 
arın ,~.esını ıca. e ıre~ ıç ır rek birdenbire şahlanmış ve Mustafayı sert buğday fiatlarında yeniden 5 para çırıkıp1aık sokağa fırlayacaktın, ve beni - ay_ e~me, aca a opru ~ geçen .. 

sebeb bulamamıştır. Fıatlan luzumsuz akl lt al ak .. dü '"n daha düşüklük olmuştur. bulup buldu~"'nun ne idüğini ıııöyleme _ ler yere tükurmek Adetinden mı v~ 
·· k lt ı·· ccarlar muhtekir ad ay annın a ma ar vucu nu ' 6 "' • t"l ,_ K '" ·· d l · 

yderedeil yuek se ~ ~ nd '· ·zaınna - muhtelif yerlerinden ağır surette yara - Pıvasaya yeni mah.ırul mısır da gelme- den, kendini tımarhanede bulacaktın. küı .. er, ~A:~ tindopru en geç7n ef'! Y~ 
. e~ d-~e a an dadıa?et ntbiı "k . - Janıııı:tır Azılı hayvan bu arada bir mu- ğe başlamış ve mısır fiatlarında da 40 Meraklı ıbir kere daha tekrarladı: . ~me 

1 
da 

1
e d enK~a~edçırbemı.yeclmadı .. 

mesınm UAUı:uncu ma esı a E ı - ' . : .. . . . 1 • .. " .. rını an a ı ar a, opru e u ış o , 
lecektir. Odun ve kömür fiatlarını yük- halle~ıcı dukkAnından ıçerı . gı~~ ~ ve para ten:zzul ola::ak 3,5 'kurusa duşmuş- - Buldum. ? bakalım Kadıköy asfalt caddesinde ola .. 
sel terek ihtikAra .sapanlar Ticaret Oda _ ~~k'.kanı.n camlarını ~ırarak ıçensını al- tür. Yenı mahsulun idraki do1ayısi1e ev- - B~ldultunu anladık ne buldun. bilecek mi, düşüncesııe bir kere de 

0 
ta· 

sında teşkil edilen ihtikar komisyonuna t~st .et!ıkten sonra ~ halle yakalana - v~lce bir m ikdar yükselmiş olan pirinç - Koprüden kaybolanları. . rafta mı tecrübeye kalktılar •. ne dersin? 
verilecek ve ha.klanndn icab eden mu- bılrruştır. . • . . fiatları da 23 kuruşa inmiştir. - Meraklı, merak senin beyn.ıne vu:- _ Hiçbir şey demem. 
amelenin ifasına .geçilecektir. Yaralı Mustafa ı~adısıhhı otomobılı Alelllmum gıda maddelerinde yeniden muş olacak, buraya gelmeden bır asabı- - Amma benim aklıma bir şey geld1, 

Belediyenin tetk1katına nazaran şeh- ile Beyoğlu hastanesıne kal<iırılmıştır. 1-2 kuruş noksanlık kaydedildiği gibi, yeciyc uğrasa~dın fena etm~zdin. merak ettim acaba faydası olur mu? 
rimizde Haziran ayı içinde 14,035,200 ki- e· t b"I k 1 k t t k k d t - Canım d•nlc, merak edıyordum. - Neyin? 
lo odun, 4,345,635 kilo odun 'kömfiril, lr 0 Om O 1 azlS ntn gere op an ve. gere pera en e sa ~ş - - O malCım. Merak etmeden olamaz- - Bugünlerde ayaklı havadisçiler ço-
Temmuz ayı içinde 12,156,100 kilo odun, muhakemeSİ09 devam ed''nİ hır da hararetinı tamamen kaybetmış - mn. Bu sefer de nevi merak ediyordun? ğaldı ya. 
7,134,140 :kilo odun kömürü, Ağustos ayı tir. - Hani Köprüdeki tramvay direkleri. - Gerçek öyle! 
içinde 12.532,400 kilo odun, 6,7z4.332 k;lo Geçen Pazar sabahı, Beşiktaşta Aka - İk i h ufta evvel büvük bir satış faali- - Kaç tane olduğunu mu merak edi - - Havadisçiler havadis veriyorlaı 
odun kömOrli getirilmiştir. fstanbulda retlerde idaresindeki taksi otomobili iJe }eti gös•e .. en gıda maddeleri satış mağa- vorsun? Saymadım, saymaya da niyetim amma asıl kabahat onlan dinleyenlerde 
k!ft mikdarda odun ve odun kömürü sto- tramva:v şirketi amelelerinden Recebe zalarında h Ik 1 t d - lilk yok. m<'rakını tatmin edemem. değil mi? 
ku da vardır. çarpara'k, 38 metre yerde siirükledikten . . n a . yanız .mu a ve ~n _ Dur canım, leb demeden leblebiyi - Zannederim. 

sonra, 81Umüne sebebiyet veren şoför ıhtıyacını tedarıkle ikt•fa etmektedır. anlamağa kalkma· hele ben bir diyeyim. - Havadis alma'k arzusile ayaklı ha 4 R Qltilr i /eri: Şükrfinün muhakemesine Asliye 4 üncü __ n· baham! ' vadisçilere başvuranları Adetlerinden 
ceza hMtimliğinde dUn devam edilmiş - 6iJmri.klerde: _ Köprüdeki tramvay direklerine ta- vaz.~ecirmek için, Köprüden matrud, Ka 

Yabancı diller mektebi imtihanları tir. kılmı~ camektınlar, ibu camektınlann i - dık.ov Bosta.~cı _yolunda sakin, çerçeve "'I 

bitti DUnkü celsede, suclunun ve ölenin Bazı maddeler icin ihraç lisanları cinde de, yere tü'kürenleri, yere tük=.ir _ len f:?ene K~?~ye ta.şıtsalar nası~ olur? 
1 

'6"nlver.!lte )"llbancı dOleor mektebinde bir
kaç gftndenbert devam etmekte olan fıntl -
banlar dOn bitmiştir. ImtJhanlnra 95 kız ve 
ertelı: talebe iştirak etmtştlr. Netice bugün 
beI11 o!acnk ve ala.tadarlara blldlrııecektlr. 

T akıim orta okulu lise haline 
getirildi 

Maarif VetAlet1 Tak:J!lm orta okulunun 11-
ıe haline gettrnmeslne karar vermiş ve bu 
okulda ilk lf.!e mlıfı dDn açılmıştır. IJ.!enın 
b1rtne1 sınıfına talebe kayıd ve kabulüne 
baş.lanmıştır. 

Deniz Ticaret mektebi tedrisata 
batlıyacak 

Yfllc.sek Denm TJcaret mektebi önümüzde
ki Pazarte.!l gilnünoon ltiberen tedruata 
başlıyacaktır. Bu yıl mektebin ııse mmına 

ıtrmek fizere 270 orta mekteb mezunu mfira
caat etmiş, bunlardan ancak 20 kişi alın -
mıştır. Yübek kısım ıçln de 4!> Use mezunu 
mtıracaat etmf§, bunlardan 12 tnlebe kabul 
edllmiftlr. 

Eyüb ve Beyoğlu orta okulları 
~b ve Bey~u orta okulları talebe faz

lalı~ yüzünden iki kıstmı. ayrılml§tır. Bu o
kullarda kız ve erkek talebeler ayrı ayrı bi
nalarda tedrisat yapacaklardır. 

Ticaret işleri: 

İhtikar yapan t icarethaneler 
ka patllacak 

İhtikA.rla milcadele i[omlsyonu azaları dün 
müddeiumumt, emniyet müdfırU ve mütea -
k1ben vali lle konuşmuşlardır. Bu konuşma -
!arda tam bir mütabakat Msıl olduğundan 
lhtıtlra sapan esnaf hakkında lnşe nizam
namesinin dokuzuncu maddesinin tatblkl 
ka.rarlafm~t.ır. Bu mndd~ye göre lhUkA.r yap 
tıfı sabit olan tıcarethnneler muvaltknLCn 
aeddolwuı.caktır 

kardP 1 İhsanın vekilleri de hazır bu - verildi mekten vazgeçirmek için levhalar vardı - Yere tükurmeyın, vecfzelerınin a .., 
lunmuşlardır. İhsanın vekili. me.cr'ulü Dün Gümruk ve İnhisarlar VP.kruetındf'n ya... yaklı havadiscilerden havadis soranlara' 
bllmftl sıf~.tile otomobilin sah;bi ~urinin İstanbul gümrükler başınfidfirlfiğüne, evvel- _ Vardı. ne olacak? ne tesiri olur iki! 1 
MOO lira olüm ıtazmfnatı. ödemes:. ta1e - ce istenmiş olan bazı maddelerin ihracına - Onlar kaldırılmıstı. - Camekanlann içindeki kağıdlan 
binde bul~~muş, mfiteakıben soz alan dnlr müsaade gelmiş, keyllyet derhal alftka- - Konulmuş, kaldırılmış, olmuş bit- vırtıp yerlerine başkalannı koymalı.1 suçlu vekılı de: darlara blldlrtımlştl.r. mlş.. Hem ben birkaç nümune hazırladım. 

- HAdise vu'kuunda otomob"l dıılıi - Bu mfüıaadeye göre; önümiizdekl günler - Olmuş b;tmis değil, ben 0 levha - C<'binden bir kağıd çıkardı: 
linde bulunan müsterin;n isrnini uri zarfında İtalyaya ıoo, Romanynya 30 ton ol- lann niye kaldınldığmı merak etmtş - - Al oku! 
vasıtasile tesbit ettik. Bu zat. Balıkpa - mak iizere Avrupaya 130 ton susam gönde - tim. Okudum: 
7an,,da Akosman hanında kom'syoncu rllecektlr Bundan başka 45 ton tiftik, ve bir _ Eriersin zahir. Fakat bf>n merak et- c~e~c. rahat u~U_Y~n ~nsan av; kh ha · 
G:ıbriyel Lukidistir. CPJb'ni isteriz. kaç sandık ta lüle taşı yabancı memleketlere medi~im kin neden k:tldırıldı~nı sorma- vndısçının havad.isını dınlememış insanı 

Demistir. <:;uclu vekıli. bundan baska. gönderllecektir. dıın, sormavmca da ö~nmedim. dır.> 
vak'a m0Jı"ll"ndP ]kt,..,,.; bir keşif yapıl- İhracı memnu ml'l.ddelerin t srihi - Ben de sormadım. cSir..ir sağlamlığı ayaklı havadisçideı 
macıını do ileri sürmüştür. İdenildi _ İyi işte sorma da havadis almamakla idame edilir.> 

Mabkemc, sahıdtn derhal celbine ka - s ·· .. · cl3ir yalan havadis dinlemek. bir ai 
İhracı memnu listede b:ızı m:ıddeler t:ıs - - L onnadı_?l :roma, 3-:arşıma çıktılar. lenin mahvına sebcb olabilir.-

rar vererek, Lulti<!Js pol;s vasıtasile bu- rlh edilmemiş dlduğund:ı.n allikadarlann - Gene Kopruye mi koymuşlar? cVebadan :korkma, ayaklı havadisçi 
lunmuş ve varım saat zarfında mahke - müşkiilat.a dfiçar oldukları sövlenmektedlr. .-. Hayır, geçen Pazar Kadıköye geç- den kork., 
~ve getirilmiştir. Bilhassa gümrOklerde muameleler, bu yüz- mıstım. _Bostancıva ıkadar uzanmak ak - cAvaklı havadisçi muzır bir mikrob 

Şahfd. iladesln<l
0 ~unlan sövlemi!!'tir: den geç kalmakta. birtakım maddeler hak - Iıma est·. Bir tramvaya bindim. Tram .. tur. Mikroblardan sakınınız., 

- Vakıa bir şakırtı isittim, faknt vol kında derhal 'blr hlikQm verilmemektedir. vayla ~d:rken iki tarafa bakıyordum. cAslanın korkutamadığı insanı ayak} 
üsh

1
nde kimseyi göremC'dim. Ortaköve Gümrükler ba.şmüdiirliliUl keyfiyeti Ve - - Tabıf merakla.. havadisci ko~utur.,. 

''ardı~mız zaman, otomobilin ön kısmı kt\Jete bir raporlh blldlrml~. yeni baştan blr - Tabii... Okı.:vup bitirmiştim: 
h2sara ulh'amıstı, demistir. kararname yanılarak ı:t\mrl\k t!lrlfe kanun- - Ne gördün iki tarafta? _ NaS11, dedi, bir fayda umar mısın' 

Durucma. ikinci bir keşif icrası için tarın!l ~öre: bu l•ln hnllPdllecP.i!'int ve anraJı: ::- .'.11'amvay _Selamiçesmesin~ gelinı.-e _ Bilmem! 
talik edilmist:r. bu suretle mü,külAt•n ber1.araf edlJcblJeceğl- Koprudekilerinı orada görmfyevim mi? _ Merak ettim de sordum. 

nl tebarüz ettlrml tir. - Köprfidekil<"rini mi, Köprlide kim- r-, lj 
Mahkeme/PrdP: Vekrııetın bu raoorn nazarı itibara alara~ı 1Prl ıtörmilstün de?.. • J ,011et ::f-· ,,//{.cfl. 

kuvvetle umulmaktadır. 

Hınızlık yapan ;ki tayfa tevkif 
edildi 

Dumlupınar vapuru ambarlarındaki san • 
dıklan tırarak. tüecarlarn ald manlfntura 
e~yasını çalan Hamdi ve diğer Hamdi 13Im -
!erinde iki tayfa dün adliyeye verllmlşlerdlr. 

Maznunlar, suıtanabmed ı inci sulh ceza 
hAkimlnln knrnrtle tevkif edllml.şlerdlr. 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbul C. mOddeiumumlllğlnden: İ.!rtan

bulda. oldutu nn19.41lan Karaisalı hfiklmi Os
man Ozatın lcllen memurlyetlmize mlira 
caatı. 

I'Prlz f,4'f r r l : 

Mersin hatt•na verıiden vapur 
İ§letilecek 

Avrupada harbin başka memleketlere sJ -
rayett lhtımallerlnln faıı:la oldu~u günlerde 
muvakkaten lağvedilen Mer.sln hattının, ye
niden açılma.sına karar verllml(ltlr. 

Dtln VekAletten Devlet Denlzvollnnna bu 
hususta emir gelml.ş oldu~ndnn. Mersın 

hattı barifeslntn hazırlanmasına ba.şlan -
mıştır. Yeni tarife blrkat} gUne kadar tatbik 
ınevkllne konulacaktır. 

C Bun ları biliyor mu idinlz ? ~ 
l• orina balı ğı bir metre 

öteyi görmez 
Balıklar içinde 

gözleri en zayif o-·iz===-~.;ıııııı•l!!!I 
lanı Morina balı - ~ r 

ğıdır. Bir metre 
öteyi göremez, 
gözlerinin zayifli -

Saksafon ve klarneti 
çalan artist 

Müzikhol artist-

birlikte 

Barbaros ihtifali Öğrenlldlğinc göre, Mersin hnttınn bu defa 
daha birkaç vapur llAve edilecektir. 

ğine mıntabil lk.oku alma ha~ası pek faz
ladır. Bu sayede yiyeceklerini arar, bu-

1 leri arasında ay • 
ni zamanda bir -
ılcaç çalgı çalanlar 
pek çoktur. Aya · 
ğile davul elleril~ 

keman, ağzile boy 

Dünkü meraS'Zmden intıbalar 
Büyük Türk amlrall Bat'barosuıı Be.şık -

t&1tald türbesinde dün .>ğhı:ien evvel blr th
tlfal ;yapıldığını yazmııstık. Merasime kala -
balık bJr halk kütlesi, yedek .sUbay, Deniz 
Harb ve DenJz Ticaret okulu t.ruebelerl, bir 
askeri kıt'n 1şt1rak etmişlerdir. 

Saat 10,80 da İ.stiklfı.l marşlle ba..şlnnan 
thtlfalde, denlz talebeleri tarafından havaya 
üç el sllrth atılmış ve Barbarosun ruhunu ta
ziz için blr dakika 8ük(ı& edilmiştir. Mutea -
kiben vall Te belediye reisi Lütfi Kırdar ha
zırlanan kürsüye gelerek bir nutuk söyle -
ıntştır. Vail bu nutkunda. ezcümle demiştir 

ki: 
- Sayın arkadaşlar: 
Büyük Türk amlrall Barbaros Uayreddl

nln Ak.denizde raklbslz olarak Türk haklmt
yetınl temin ettiği en i:>Uyük zaferinin 4.00 
üncü yıldönllm11 geçen sene gene burnckl 
tea'ld edllmlttı ve gene o gün 27 Eylül, Bar
baros gUnO olarak kabul edilmişti. 

Tarihimizde yer almış olan o kadar çok 
büyük zaferler arasındf\ Prevezcye ve Bar
baro.cıa milli takvimde verrtıı>ı,..,.. ı .,. bu husuB1 
ve müstesna mevki .sebebsl~ de~lldlr. ı> 

LOtfl Kırdar bundan sonrn Barbarosun 
kazandığı büyük zafcrleruı ehemmiyetini te-

barüz ettJrm~ ve sözlerim? §Öyle devnm ~t
m~tir: 

c- Şanlı ecdadının hakiki ve krıhraman 

varLslcrl olan bugUntllı genç dentzcilerlle be
raber dort asır 50nra btiyuk tımlrallm, tek
rar kabrinin önünde toplanıflmızın mıına -
sını elbette 3Cn herke,,ten daha iyi sezer.sın. 
Senin büyüklüğüne ve o muhteşem maziye 
k~ ruhumuzdaki bu lnclzab; yarına karşı 
ba.şladııtımız luwrlığın şüphe yok ki en açık 
ıtadealdlr. 

Barbaros günllnü ihya eden cUmhurlyet 
neslidir. Ruhun şad ve milsterlh olsun. Bu 
nesU, sana 16.yık oldu~u . senin parlak 
muvaffaklyetıerle dolu dP.nlzclllk ,hayatıırıa 

nazireler yaratacak bir imanla göğüslerinin 
dolu bulundu~unu ynkın bir istikbal elbette 
lsb:ıt edecektir. YB4&3lu ctımhurtyet idare
miz, yaşasın Türk denlzcıuııı, yaşasın Milli 
Şeb 

Valt Vl' belediye l't>l'31nd n Sonra rıenç bir 
dcrılz sübayı, bir nutuk söyllyerek. Barba -
rosun zaferlerini anlatmıştır. Bundan sonra 
ihtifale iştirak eden ıuıkert okul ve kıt'alar 
tarafından blr geçld resmi yapılmış ve me
ra.slme nihayet verllmtştlr. 

Prf! . .-ı~ : 

Bir am .. J .. .._in eli ezildi 
Şamandıraya b:ı~lı Burgaz vaırnrunun 

bordasındaki mavnada çalı.şan deniz amele
slnden Rıfat, mavna halatını çekmek ister -
kı-1 saf eli vapurla mavna arasında kala
rak ezilmiştir. 

Rlfat tedavi edilmek ü~ere hnstnneye kal
dınlmıştır. 

e·r knmyon 7 yasında bir kıza çarptı 
Edirne plfı.knl'ı ve şoför Ve11nln idaresin

deki 79 sayılı kamyon, diln Unkapanında 

Zeyrek caddesinden inerken Hacıkadın ma
hallesinde 10 numarada oturan 7 yaşlarında 
Makbuleye çarparak, vücudfıniirı muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmasına se -
beblyet vermiştir. 

Yarnlı çocuk hastaneye kaldırılmış, suçlu 
şoför yakalanmıştır. 

~ehlr ı. ll'rl: 

Şehircilik mütehasaııı Franaada 
kaldı 

Şehircilik mütehassL'Jı Prostun İat.anbula 
çağınldığını yazmıştık. Prost belediyeye ver
diği cevabda şlmd1Hk Franaadan hareket e
demlyeceğlni bUdlrml.ştlr. 

Tonl11n 'ılsr : 

C. H. P. Alemdar nahiyesi Binbir
direk ocağı kongresi 

Halk Partlst Alemdar nahiyesi, Blnblrdl
rek ocağı dün akşam saat 20 de Alay köş -
ktinde Eo>ad Hft.minln relsl~i altında senellk 
kongresini akdetmiş, yapılan tntlhabda idare 
heyeUne Halid Çelik, Saim Sok.ullu, Allye 
Esad Birlgll, AlAettln Erkin ve Adil Ererll 
aeçllml.şlerdlr. 

lur, ve yer! 
nuna bağladığı saksafon gibi çalgılan ça 
!anlara tesadüf edilir. Fakat ayni za · 

* Birbirinin kapısım görmiyen 
komşular 

Bu bina İngilte- r;__:.:ı !) 

manda ağızla iki çalgı çalan artist A • 

merik::.da görülmüştür. Çaldığı ağlı 

çalgılarından biri klarnet -Oteki saksa • 
fondur. 

ırede yapılmıştır. ~ı mümkün olmaz. Binayı yapan mimar bu 
Ayrı ayn tkapıl~n l1l~:. ~ l .;th~ 
olan sekiz evdır. 1 sayede sekiz komşunun kapılar onune 

Çııkıp birbirlerLie konuşmalarına i:mlkAn O tarzda yapılmış--
tır ki bir kapıdan diğer kapıyı görmek bırakmamıştır. 

' .................................. -.. -................... . ........................................................ 

L SLER 
Jtle yanmalı? 
İstanbula uznk şehirlerden birinde 

oturan bir okuyucum anlatıyor: 
_ Evlendim, evlenir evlenmez de 

aldığım klzın mülevves bir mazi ge -
çirmiş olduğunu öğrendim. Affetmek 
ve unutmak kabil değil, ayrılacağım. 
Yalnız rica etti: 

cHiç değilse altı ay birlikte yaşıya-
lım. sonra ayrılınz.> 

o kadar yalvardı, o kadar ağladı ki 
davanamadım. kabul ettim. Yalnız şim 
d; endlşedeyim. ya mahkeme karşılı.k: 
Iı müracaat kararından vaz geçerek ışı 
sUrUncemeye dökmek yoluna giderse? 
dive düş{lnüyorum, ne yapmalı?. 

Basit mesele: 
_ Elinden bir taahhüdnarne alırsı-

nız. isterseniz taahhüdnamey1 biraz da 
mufassal yazdırırnnız, sözünden d~ -
nemez, fakat biliyorsunuz ki, ~ sı~e 
yaptığım tavsiye fena bir tavsıyedır, 
yalnız neden bu yolu ihtiyar ettiğimi 

söyliyeyim. .. . . 
cŞa'ıted bugün.ku vazıyeU olduğu 

gibi muhafaza edece~ ~lursan~z i~i~e 
aldatılmış olabileceğinız endışesı gıtr 
ikçe büyüyebilir, s!zi sinire ~evkcde
bilir. Halbuki kat'ı emniyetı ele g°"' 
çirecek olursanız aradan geçe;ek bet 
altı ay zarfında belki affetmeyı de dO.
şünebilirsiniz. Unutmayınız: Bazan 
maziyi düşünerek hali ilunal etmek 
zararlı olabilir. 

* Nazillide bay cK.K> : 
- Bahsettiğiniz mektubu almadım. 

almış olsavdım elbette cevabını verJr.. 
dim. !hm.il ettiğim tek bir mcktub 
yoktur. 

* Ankarada bay cB.!. .. ye: 
- Kanun nazarında manevi evUdın 

hakiki eviaddan farkı yoktur. Tabi! 
kanuni merasimi yapılmış olmak şar
tile. 

TEYZB 
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BUgiin sulhii diişiinmek 
ve bunu yakın gö~mek 
sadece bir hayal midir? 

BINlllDlllK 
~~ IATAKHANISI 

Yam: ... Drem 

Katilin peşinde 
Orası bir anda bır mahşer oldu. Yandmı 1 - Botat dar, tıatllne ctımhur De de nnl-

:-........................... -·-·-............... Y A Z A N -· .. -· .. -· .... -·----------ı-t 
Allnln hançeri, alp.ahinin tA kl\lbinln berine maz ... 

• 1 
aaplamıılfb. Ba feQ'acl da aon l6zl oJmut- - Bre ne olmnf' 

t 'Emekli General B. Emir Erldlet 1 
1 • Son Posta ,, nın askeri muharriri 1 
t..._ ... ___ ___.. ........ - •• --.... ·-···--···------------,-·--·-·······- •••••••••• ...: 

tur. 
- Bre tutun! .•• 
- Bre vurun f ••• 
- Bre ta~orı ..• 
- Bre kaotı ... 
- Bre furada .. . 
- Bre burada .. . 
- Bre tutun .. . 
Sipahi koca v1kudil Ue yere dnrfllrten, 

Yandım Ali yata.sına 7apıtan bir adamı da 
blr yumrukta aer.,,,mletmlş, sonra bir nara 
atarak hançeri ne genlf tamler çlzmete Te 
Uerlemete bllf]aml,ftı: 

- YaklaşnıaJUl yakarım!. 

Yandım Ali bir lkt ktfi daha )'l.l'aladıttan 
sonra açmaRa mUTllffak olduRu bir gedikten 
ot gibi fırlamıt, ve bet adım ilerde f&Şltın 
ı•tkın batan bJr flnıene qc>cutunu b1r yum
rukta yere JUftl'lamlf. çoeuta gözetnıeaS 1~1"1 
vertıen ata aıc;ramış, ne,e utradıtmı bOml
yen ve ürken hayvanla Atmeydanını taplı,.n "11lıtlar aruında ~en llhada 
taJboluvermiştı. Arkasından da, bir tt1 aa
niye fark De sekiz on atlı birden atılmıttı. 
Atmeydanından Marmanı aahUtne tnen 

etrt bfttrü yollarda mftth'' bir taklb baııa
mıttı. Atlar, kaldırım tqlannda lı:tvılcımlar 

saçarak t~11 Yandım Alinin blndl!tl 
haynn talı> ldt. Berserlntn -peştne dtlşm at
blar, delikanlı bel~ ahUe varmactan ken
d181ne erlıebUecelı1e!'dl. Yolda raaladıtıan 

inanlar, dltnenmemelı: letn tendllerlnl bir 
j duvar kenarına mr ata';)UfJorlardı. 

Yandım Ali neretenttn reott~ tutm
da deiHldl. Ancak bir ldil$l'yl vıldınm trlbl 
,.l\ndfü!i\ ıa1"n Kumtanıya ırtden caddeye 

.t'oloftyada 1eci OlT' narb aalınea: Jluharebedeft IOftnz "11mı1e oldufuna anladı. Be$ J1l! adım tadar 
• · A t--ı Leh . . -tftmdüz devam e :ten caddede arkasına dö-

l flfil lptıdalannda Almanya ıle Po-' evv~l Fransa fle ~ılterenin lstam hal değilse de yilz binlerce nlSan \ tı batı h taktb edenl•rtn lı:endlAlne ~ at 
lony.1 ve sonra İngiltere ve Fransa ile eski hal ve şeklinde ihya etmekten iba- yonlarla ııervet feduına mütavakkıf bir ~!'o yak;a~klarmı g6rdtl 
Almanya arasında harb ba§lıyalı henüz ret olan harb hedefl«i artık mevcud farz duvar vardır. Fakat bu duvarın arkasın- h dd nt tı · d bl t t h 
tamam biT ay olmadı; fakat Avrupanın olunamazlar: c;(lnk11 bu hedefi istihsal da, delinen yerd~ geçecek kuvvetleri r:rdhı c~k! e n ta vr:;~: tı~ aç ~ve 
liyast ve askeri durumunda Eylulü!l. !p- için Sovyet Ruaya Ue de harb ederek derhal karşı'layacak bir de Alınan ord~u : 111 ıİdt. ;add~e ':,1r ~el ~bl b~anaU: at.::.. 
tidasına nazaran o kadar esaslı değıeık -1 onun ordulannı Polonyadan çıkarmak mevcuddur. Bu '8rtlar müttefıkler ıçm lert ft rt ~ klst hemen w.rlerinden 
likler olmuştur ki bugünkü vaziyeti bir icab eder. Halbll'ki müttefik demokrat o kadar mllsaid delildir ki onların Zig- M ıe n~ ıer:l 0:...nyt bftJIJ&D atlJlar• 
ay evvel olduğu gibi mütalea etmek ve de\f!etlıerfn, pek dolru bir hareket ola- frid mevziine b!r taarruzla herhangi bir ayıverm' · 
harbin devam ve vüs'ati hakkında erki rak, böyle bir niyetleri ve harbi mace- zafer ummaları kabul olunamaz. Bitaraf - ~e tutun!. .. 
fikirleri devam ettirmek boş bir hareket ra-perestane bir surette genişletmek ar- küçük devletlerin himayesi ve hakk ve - Bre vurun!... 
olur. lzuh•,, olmadı~ı peklIA gmilyoruz. hürrivetlmnin korunması davastle har-r - Bre !a!~:~· tutun:··· 

EvvelA Avrupanın prkında Polonya Yeni. makul ve etnolrafit b;r Lehis- be Rirmfş olan İnRiltere ve Jl'ransanın - Bre a r \'Urun ··· 
devlet ve hükllmetile beraber Polonya tıln kurmak ve hatta buna Baltıkta ser- Zijlfrid hattını dolaşmak için bunun $1- Diye ltatmnata bqlamt41ardı. J\.an~ıer
ordusu ortadan kalkmış ve Almanya iki be~ bir ltman bile temin etmek için lseımal ve cenubundaki bitaraf devletleri detl halk tatn lı:ellmeslni Jııltir ı.ttmes. biran 
cepheli bir harbden kurtularak bütün zannıDU7.Ca, harbe devama artık lüzınn çi~l'meılert d~ vaıid olamayınca onlar !cinde ayaklanınrmlş, yfizden fazla inan, 
ıivast, mall, iktisadi, sınat ve askert kuv- yoktur; çünkü bumı Almanya ile Rusya kin Almanyaya karşı bir abluka harbi Pline ne geçerae, kılı~. ~· tq, Yandtm All
vef erile yalnız garbde meşgul olabile- $İmc!iden yanmafa ve bu mabadla mü- devam ettirmekten başka bır çare kal - nin yolunu bpaynerm.,w. 
cek bir vazivete girmiştir. 7A'kere1ere girişmiye hazır f6rilnmelkte- marldh anlasılır. Yolunun btl'dtmbtre tapand1tmı R6ren 

fk"ncisi Almanya, Leh ordusu"un en dirJf'r. Abluka demek bir memleketin harlçle Yandım Ali, bofu1r, anlqıbr.as btr tft"1r sa-
Rz dörtte ücünün top, sillh, mühimmat Fakat ıörliyoruz ti İnıriltere ve Fran- bütün miivasal• ve irtibatını kesmek de- ftrdu ve ancü ~..a bir ~ambamn Rllstere
VP techizatile beraber Lehist&nın ukerl ada. Lehiatanm eski eekJtıle ihyasından meldir. Ha~di milttefiklertn Almanvayı btleeell bir mebar~ d6Ll.nala t~ .. ~y
df"l'Olanna. bütün beTb end6ırt«isine, daha baıııka tÜTlil harb hedefleri tebellür dtorıizlerde ablı*a edleb•ece...,i kabul vamn Wtınden atladı w ltt aJ&tı _ ... ne 
madenlerine, petrollerine vıe bir bmn etmektedir. Meaell T..ehistanın llrurtanl- edelim, fakat onmı Sovvet Rusya, Mıca- dtlfttl. Sonra, bir ceylln ııtıratl ne t°'aralı: 
dt>mirvohı malzemesine malik ve sahib ması gav~ yerine Hitlerin ve Nazi reji- ristan, Yugoslavya ft İtalya ile olan ir- araht bir 10ıun 7an taranblmda le.deD 
oln•ak1a Evlöliln iptidanna nazaran bu- mini:ı iskatı hedefi ikame edfbnis ~\:ri - t•bıtmı kesmek ft bilh... Tuna yolfle bJboldu. 
"'6n manen ve maddeten çok daha kuv- dtr. Kezal;k Fransanm Başvekili Deladi- Romanya ve Bulıaristanla temasını yok - Bre lrıomayın. .• 
Vt'tli bir hale ıelmietir. ve son nutkunda charb yapıyoruz çünkü etmek naml mfimJdln olabflece'.tttr? - Bre tutun. .• 

Ru qavdıtımız büvük tahavvtıner 1'ran ""8nsarı1" esir olmasını f~yoruz. de- Bundan baeıka Almanyanın hen~z - Bre wnm ... 
!H ve fne'lterenin harbe aid henblannda mistir. Bu suretle mi!tteflk demokrat ıarbcie faallvete ..,emı, bulunan ~k - Bre oruı ~u 10tatt.1r. • 
bazı tıdi11t vaınnalanna müesair olmak- df'Vletler, hnb hedeflerini Lehi.itanın kuvvetli hava fl1nsu ile 80 denizaltı ~ - Qmnu 11>bla belnen atılmak lltiJftl bir 
'=-'"" ef"'I"; kalamnlar. fhvuıl?dın Alman NHI re:Hmhıin imha- misinin bOvük Brttannnm deniz ann de1ttan1JJI ,..-.. bir adam dlOlleytp ıut-

~unlard':ın baska. ve belld ~ok daha .,na doit"U lravcbrmatla ayni zamanda muvasalarh1; ıon defte@ ..Oc'l!Ntiftbile - ıu: 
Pı."'1nll'ltvf"tli bir hldlee olar*, Sovyet Sovvf't Rusvavı harb 1aha11 haricinde celini de dikkate almak JAmndır. Bahu- - Oılme mi l8ladm be dellbnbt dedi, 
Rusvanın Lehistanın Vf3till-San-Prıemt. btnPkara~ va"nız Almanya,.. karsı harbe sus abluka barblnfn maddt ve manevi ~tl tan btırtlrnth ad1L11\tt\ b"11Ul& 11-
sel hattına kadar olan bftyft doıtı kıs- devam etmek isfıediklerlnt g&termifler- 1'.ararlan bitaraflara da eunil olmakta ve dllma. bele ...._ otlmhur ile tutalar flm-

- Bre ldmi vuru,uş bu delikanlı? 
- Bre tayda ltoplUJl biri ... 

- Zat.en böylelerinin ell l&br ahir ..• 
- AtmeJdaomd~ vurmut bir aipahiyt. .. 
- Bre sipahi d~ll. pqa lml§ ... 
- Bre veztrmlf .. 
- Ne dururus ~Jlece.. varabm llttlne .. 
- Oözftnfl tan bilrümilf adamın üatDDI 

varılmaz .. 
- Göz g6re bıraıeacat mıyız tatn taçam. 
- Bre eıkmaz aotattan taçamu 
- Açlık\an ölilr 
- Bre bizim evlnw. barkmm orada ..• 
- Evlere aaldmr .. 
-Kın tuıan llttlne aldmr ... 
- Alla.hını aeven arkamdan &elsin- ADaJa 

Allah ... 

- Allah Allah ... 
En 6nde yalm tıbç t\ç ba.ba.yltlt. arkada 

omuz omura girmiş mftthlş bir kalabalık çık
maz aotata miithlf bl: uıtuıtu, fata\ bOJU 
bir ihtiyat De daldı. Daha beş on adım a~ 
mamlf!ardı ti llnJetı adamlardan btrt bir 
nara atarak balu'.tı. 

- Bre adam te.ıllm ol ... 
Sokak dardı. Loş idi ve Uç t1lçilk dönemecl 

ft!dl. Bu çıkmaz sohk tt.sttlnde d~ on tadr. 
" vardı . ..ıertn bahc:e dtnarlanndan tataa 
alaçlar, bu claramk çıkmU aotatı bir btı 
daha karartıyordıı. 

- Bre adam ~ı·m ol... 
Bu nara,. cevab Yeren oJmadL Bokalm 

bu 1lk tısını bomboşt'll. 
- Sokakta :tfma'9 10t ulan!... 
- Herif er'" ka~1'tn'. asman •taıarm 

W'atınal. 

Bir ıhttyar: 
- Öndekiler .. dlltkat edin .. can hevllle he

rif 'tudurmaı tuTcl gtbkllr ba ... 
- Heyi .. Bre tesltm oı ... Bre blr v1ır·Uft& 

ltı19 blçerlm ben adamı ı .. 
Omu vura vura katabahlı aötftı> nern

ven btr yenlcert, btr eUnde pala öbtlr ettnde 
bir hançer Uerl atıldt. Bir D;rSYitta k6'IJI 
buldu: 

- Hevl .. Bre tesllm ol ı .. Bre bir vurutta 
ttlve bt~m ben adamı'. 

Bu ikinci meJttan okumadan ııonra, tnte
yt d6nd1l 

- Heyi.. Bre tesnıa ol!.. Bre bir vunıtta 
ltlye biçerim ben adamı!. 

Saatler tadar uzun blr dattta geçti. Ka
labalıt tepeden mnata tulat teallmlftl: 

Blr çıtlıt. yahud bir nlra ve c)a1tlaşmaym 
,.tanın. diye elinde hançerle, ininden tır
lJyan yaban domuzu gibi katllln de fırlama
sını bekliyordu. Btrd•nblre eli boş dönen 
yenl~ert nefertnl ~ her alJwdan bir 
çılbt ve bir: 

- KaçmJfl 

-~- bef - VaJ canına taçmq bef. 
cıttı. Sonra mabaneı171 blJlt bir tllll 

aldı: 
- Bre tatll evlere gtrmql. 
- Bre evlertmı.de h&Jdud ftr ..• 
- Bre lmdad tlmmett Muhammedf. 
- Huan ata ... Baaan ata ... lluan ...... 
- Olman ata... Osman ata... 01m&11 

ut ... 
- Belı:lr Ç&VUfl. Belı:lr Ç&VUtl. 
- Bre am mm ne ııtrmlf 11e 011Daa l"'lını i!leal etmesi harbin hedef ve ~ dtr. diinyanın rahati 'kaçmaktadır. Bu lebeble dl. •• 

Ü7Pr;nde esaslı ve d~st'rlcf tesirler ll'abt bu tl• btn tftrff! mftsttmerle do- umuınf efkAr hattı bE>lkf de muharib - Oölilnl bil blrlmlt ld•mm ..... ....... . 
vıınml'mıısı mil~n de~ldir. Şöyle ki, 1udur. EvvP.lA karsılannda -.ı1muı, ına- CDen1m 'f lnel •Jfada> ftl'llmU.. 

Cahid beJin taş.:.an tetnr oat.ııdL Ben bir .S.. P..-. am telribm 51 
hareketle ellm1 iterek 19ı1ııden taıtıı: Ye
fll gösbebetlerlııln tmıcımlandJlmı, karar
dığını farlı:eıtlm: 

- Sana öyle mi dedi? Petl aen ne cevab 
verdin? 

- Benimle al&J edip etmedlliDl IOl'dum. 
- Sonra? 
- Siz odaya glrdltfnll aman o bunun 

atslnl iddia ediyor. aözlerlnln aamimlyeUne 
beni lnandırmata ~aJıf11ordu. 

Cahid bey bir lkı aniye au.st1l. Bert adım- niye ö7lece, bir t47 aöylemedea. eıırrtmızln bametle miadı ft ona teleDl etmek ıııu,a- ml idare etmete IOD derece ıanet etUm ve 
Jarla odada dolqıvor, benim yilztbne btlı hararet.lnl hlaııedeut dJfanJa balı:tıktan cını duydum. bunda muvaffak da oldum; otbılı:il 10nra -
batmıyordu. Burun delltıerlnln açılıp lı:a : ııonra pne dkfa\a 0 boldu: _ Özillmeylnll b67.ae... Slu yemln ecUJo- dan Pabrlye ve Ntgir hanunlar Isaretltımı 
panmuından ve dildaklannın lt1 yamnda _ Bent dinle semlha; aen artıt bir ıreno rum. bundan aonra bQt1ln haretAtı::na ve tentıd etmedltten m•ada coldutoa lJ1 ha -
peydah olan çlagüetden onun fena halde kız oldun; bunda4 IODra her aman tçln ıözlertme dlktat edecelim. retet etttltmb ıöyl~ller. Bir lt1 de.la dana 
&ftelendlllnt anlı7ordum. bin bir tflrlii teb!iaJe marm taıacauın Uıatıardan ıeıeu balı:Jflan btıyüt t r tef- etUm; birtaç tavalyeJI de reddettim. Her -

Birdenbire tartıma durarak tırp1tlerlnl Seni balı:lllar1le, aı.rne parulle eesbe\ · ·~ lı:atle beni sardı. atı 18Y ıı6yleme&ln1 betle - halde blrçolı: ıençlera. benimle fazlaca met
=ieı:::tı~eçlrmet 11UJonn111 11bl cllttatle mete oaıı..calı: erlı:ekler 'etrafım alacatıar, dlm fatat blrden~1rt delilU. alır ve clddl gu1 olduklanna bakılırsa pek •i:ıt kızı- ol-

- Sen i.bıı onun bu ldllerlne memnun aent teshir etmelı: tç•:ı birçok' hllelere baıvu- vaat tamm tatındı: madılmı anlafl}QOr. Yalnız bir ara, birkaç 
oldun dei11 mi? racatıar, hiç belı:lemedllln bir amanda ııe- - Haydi f1md1 alona &it Bemlba .•• An- orta Jatlı tımaenıu J&!Wlda iten, memle -

n1n atımı başından almata taılı:ıpcatıar ... nem ve ablam arbt odalarından oılı:mlf eda- lı:ettn ı&nlDDllf mlnelı:ttdlerlnden blrt oldu-
- •····· Kim blllr, batta llDl bir tuzala d1işttrmet catıar ... Ben de etD1-l dlllftlrtp plece • tuna IODl'adan Oltendlllm bir •\ Jllll bir 

6tre:!'1 ~eem:~= ,..:!ut~~ Lsteyen bt:e daca~ .• Ben tendlnJ bilt1ln bu tını. pirin fllrlnl otudutan ıoma bunu metbet-
hlllı: 1 t •· 0 ........ m e• _ ........ _._,_ bl••- daveWle _ mete lı:alt•tırwı d&J&namadan tebadm et-

tında ne diiftıncllltıerlnt anlamak latıyonun te e ere brf1 onuna- oalıpnalı, ciddi- _,... • .-wuwuuau "'™ -•at- B ..x-0 mtln ...... d rlne takdim ecl11d1m. Bunlar -mettebde .....,._. unu..,... e ... : 
delil ml? Nlçln ccvab vermiyorsun? Sen de yet ve lradenl ta7beunemellaln. Bir dalı:lta - Nazlının dedlll gıbl- fatanbulun en tanın- _ Kiiçiit hanım. ba f11r! befendlııb ml? 
btltiin lı:adınlar l1b! dseDJllnl bir llllh libl ııt bir dellllt bu\n bOttln bir ha,.tı ıehtr- mll allelerlne me.uub tnaanlardı. B1IDlarm DIJe aorunca, tamim! fıtrbnf ldylemetten 
lı:ullannuıacak JDLLllr Sen de ... Sen de.. lemete llldtırmete tl.ft gelir .. Bunu yalan- eberlat bana lı:arll fevt.alide naalk dawan- tendlml alamadan. 

- Neler aö1Ul10ra11nua ali? dan b!İı,orum. dılar. Battl i'"'erlnden bazılan valı:tlle an _ _ Bayır efeDdlm; bunu yuan ldmaenln 
Blr riyadan Qmınll stbi birdenbire ıös ,.. _.,_,. 

lı:apatıannı acıp tapadl. Şimdi yQdnde btı- 8el1 acı ve ıztırabla t.ıutyordu. Klrpllı:lert- nemi tanım11 oldutıanndan bahaederet o - atlı pet baflDda d~; bir tellmNlnl 
Jtlk btr hilziin, b&tlflannda derlıı bir elem n1n ucundl. bir damla ,.. gltrtlr llbl oldum nun zaratdtnl, f]tlılmı methettner. Klm1sl anlı;ramadım. Sis belendlnlr m\? 
T&rdL bt el1m1 ellttrl aruına alarak beni fakat bu bQtCaD bir anl7e ıllrcltı. 06llert de babamın aenetludetl ve ,.pgaı itlerden Benim bu açık IÖZlerim mtinekkldl 111 -
pencerenin yanına ıöt\lrdft. Dışarıda 90t pne derin Jell ft elemle tarardı. 11\aJille tonuttu. Bunlara eevab Ttri:lı:en dtrdil, Y&V&K& n.lllıma tlllerek fU IÖlller1 

'llldDb. .taranla)g Dil .... ftldl. 8lr w • - Blrdenblre talblm ona bqı dedla bir iDii' pf J&pmamala " mtlnulb eoJdlde tendl - 15yledl: 

<Aıtlul wr> 
- Ben dl pet arJıyunad°' amma buda 

pet moda oıan "" !ertealn dlltnde doJalD 
bu filrlerden bir py anlamadllım aGJiemea 
pelı: dotru olmuyot. a1zt anlayıflllllıtla itham 
ed!Jorlar. İyial mi? BetenlJor llbl drtlnlr, 
ıeçerıılnlz. 

Cahid beyle Nicfr hanımın nlşanhsı tah
taha ile ırtlld61er falı:at eıratmmdatı ı.. 
hanımefendiler benim bu aıntml belm • 
medltlerlnl Lsbaı eaen blr tavır aldılar. it
lerinden blrlll: 

- Blzln lfbl ıenç ve tecrlbeldl Mı im 
böyle methar blr talrln Juı1ad halrJnnda 
blr fllı:lr yilrütmH aallbl.Yetlnl hala delll • 
d1r. dedi. 

Belki de bu aöLftre brııbt YermemM 
lcab ederdi amma o dat•kada gene aerktt 
Bemlha uyanmıttı: 

- Fakat efendlm, bu f11rl meıhur blr ml
nelı:lı:ld olan Tail~ beyefendi de betenmlyor, 
balbutı onpn bu hunata mır JlrhMl8 
herlı:eaten çok aallhlyetı oldutunu ~ 
yonmı. 

Muhatabım tqtannı ~tarak rtlllme ba
tarken Cahid r•y ln:dadıma yetl"i: 

- Fllhatllı:a tenkld için aramızda en •
llhtyettar blrta\ v.ı.rsa o da Tall.t beydir. 
Maamaflh ben de onun ve Semlbanın f1t • 
rtne iftlrat edlyorutr. Ancak bu yeni fl)!ı -

reUn filrlerlnt oeğerune-k bqtbı blr lele\ 
htıkmiine ıirdllt ıçın etaertıetıen ayrı olalı 
fltlrler1mlz1 tendlmlıe aatuyaJım Semlha.., 

(Aıbsa YU) 
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Son Dakika: Almanlar Belçika 
hududunda yeni 

istihkamlar yaptılar 
BİR CASUS KADMNIN 

souueı · Alman oöru,meıerinde 
stalin de hazır bulundu 

HA TWRAlAll /1' 
Yazan: Martha RicharG. Çeviren: Hatice Hatib 

Brü'ksel 27 (A.A.) - Le Peuple gaze
tesinde Louis Picrard, Belçika hududun
da kısmen görülebilen Aachcn'deki Al • 
::nan istihkamlan hakkında tafsilat ver
mektedir. Hauset'deki Belçika gümrük 
dairelerinden Almanlann alelacele inşa 

Mazinin acıları 
Müzakereler beşbuçuk saat sürdü 
ve Lehistandaki vaziyet görüşüldü 

cttJklcri istihkamlar görülmektedir. Bu 1936 senesinin sonunda Radek davası blr 
ıstihkamlar pek heybetlidir. Alman güm bomba gibi patladı. 
rük <iafresinin biraz ilerisinde muazzam Davanın bu-tun- fh 1 t 1 d t b" hl k:h .. , __ lm..JI- a· o d sa a arını gaze e er e a-
ır o aus yu.ı\S~ ~te ır. va ~ ve kib ettim ve maznunların ıtırafları beni deh-

ova.nm ke.narındak1 ufak ormanın nı?a - şetli bir hayrete düşürdü Şimdiye kadar 
yet~ndc bırçok muk~vemet ku:bbel~:1 ve asabotaJ 9 kelime.si benim aklımda gayet 
yeş~l. bo~·alı beton dıreklerd~n ':.ucude müphem bir şeklldcı Hadelcniyordu. Ben bu

Londra, 28 (Hususi) - Dün gece Kremlin ıaraymda Sovyet erkanı getirıl~ı~. tanklar~ :karşı hır mudafaa nu rejime karşı, sistematik muhalefet ve 
'l Al h hattı J??t"Ulmektedır. gizli fnalJyet olarak kabul edl'yordum. 
ı e man ariciye nazırı Fon Ribentrop araıında cereyan eden müza- . Belc.•ka hududuna anca~ .50 metrelik Halbuki istintak safhalar~ bize bunun, bir 
kereler bet buçuk saat ıürmüttür ve Fon Ribentrop sabaha kartı ıa- bır mesafede cephaneler ıçın toprak al- çok insanı ölüme siirfüc!lyen clnayetıer serisi 
raydan ayrılmııtır. tında yerler kazılmaktadır. oldu~unu öğre•.~ı. Bu inanılmaz bir şeydi. 

Görütmeleri müteakıb ne,redllen bir tebliğden, müzakerelerin Le- A Mesel!\ bir ,şimendl!r:r ha•tı müdürü, kendi me ... l•ka hatları üzerinde oütıln tren kazalarını orga-
histandaki vaziyet hakkında cereyan ettiği anlatılmıttır. ' nlze ediyordu. 

Müzakerelerde Molotoftan mal\da Stalin de bizzat hazır bulunmuı- Donanmasının Kimya sanayll komlo;erl, kendi fabrikala-
tur. Moskovanın Berlin ıefiri ile Almanyanın Moskova sefiri de müza- rında intllAklar, iştıaller, yangınlar çıkarıyordu. 
kerelerin bidayetinde hazır bulunmu.ılardır. Bilahare müzakereler yal- Manevra /arı Meseli\ tren yolları şefi, Knlnzer, Chounich-
nız Stalin, Molotof ve Ribentrop arasında devam etmİftİr. ka kazasını kendi hazırlamıştı. 

S t Al 
·· .. l i ' b •• d d d .. • tahmı'n San Pedro 27 (A.A.) _ Kallfornla: Makasçı §eti Kolesmikov, maiyetindeki 

ovye - man goruıme er nın ugun e evam e ecegı Zhondlnovaya 14 numaralı makası açmasını 
edilmektedir. Amerikan donanmasına mensub lOl parça emretmişti. Makasların, normal vaziyetini 

Ribentropun ne vakit Berline döneceği henüz malum değildir. gemi ile 400 tayyare, 4 gün devam edecek bllmlyen adam da bu emri yP.rlne getirmişti. 
olan gizli manevralarda bulunmak Uzere San Bu suretle, saatte kırk beş kilometre giden 

Maisky ikinci defa Hatif aksla görüştü Pedro üssünden hareket etmiştir. tren, meşgul blr M.~ üzerinde ilerleme~e baş-
Manevraya iştirak P.den gemller arasında lamı.ş, ve bir maden trenine çarpmıştı. 

Londra, 28 (Hususi) - Sovyet büyük• elçisi Maisky, du''n harı·cı·ye hl Netice: Otuz kişi ölmü§ ve blr 0 kadarın-ıo zır ı, 7 tayyare gemisi, 10 a~ır kruvazör, san da yaralanm;şt.ı. 
nazırı Lord Halifaks ile yeni bir görüımede bulunmu§tur. 43 muhrlb, 11 tahdelbahlr ve birkaç muavin Müddelumum1: 

G b h • d k J f ı· t it gemi ve mayo tarnk gem\.sl vardır. - Siz doğrudan doğruya şu emri vermlş-ar Cep asın e as er aa ıye ar 1 siniz: aTreni hatt;an çıkarınızlı> Bu 1.§l yap-
Bremen bir Rus limanında mak ıçın kimı vasıta ettınız? 

Londra, 28 (Hususi) - Garb cephesindeki askeri faaliyet gittikçe Diye sormuştu, maznun: 
vüs'at kesbetrnektedir. Fransız topçusu Sarbrüken ile Mertzik arasın- Londra 27 (Hususi) - Avam Kama - - Zhondlnovayı, cevabını ver.nişti. 
da imtidad eden Zigfridi müh:m surette hasara .. t At rıısın~a. Ailman Transatlanti.ği cBre. - O da sulkasdcllerden biri mi idi? 

ugra mı .. ır. men»m nerede .bulunduğuna daır soru - - Hayır. O nakliyat işine gireli daha 1kl 
Bu mıntl\kadaki istihkamlarda mevzi almıı olan Alman askerlerin- lan bir suale, bahriye nazın Çörçil şu ce- hafta olmamıştı. 

den bir-çok ölü ve yaralı bulunduğu bildirilmektedir. vahı vermiştir: - Sizin emrinlz altında knç suikıısd ya-

Sarbrüken ve Zweibrüken şehirleri §İmdi doğrudan doğruya Franıız 
1
. - "B.r1e~en• i.~. Şimali Ruskyada bir pıldı?on be• 
ımana ı tıca ettıgı zannolunma tadır.. ~· 

topçusunun tehdidi altındadır. Limanın ismi tasrih edilmemiş olmakla Bu sistem.ntlk yıkıcılık, bana kundakçı 
Alman tayyareleri ise, Fransız hattının gerisini bombardıman et- berabt'r, bunun Murmansk limanı olduğu ~?d.welli hatırlatıyordu. ~ynl marazı halet 

mektedirler. tahmin edilmektedir. butiln bu adamlarda da goıe çarpıyordu. Bu 
bir nevi clnnettl. Pollt!ka namına, kin namı-

v • d k • L h k 1 • A k d b• b l na, şahst hırslar namına bir takım masum-a r Ş O Va garnızonun a 1 e as er erı n ara a iT OtOMO İ lan Öldürmüşlerdi. Ben hiçbir rejim taraf-
kazaSJ tarlığı etmiyorum. Faka; bu müthiş sahne-

Berlin, 28 (Hususi) - Teslim olan Var§ova 

Leh askeri bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Alman kuvvetleri yarın resmen ıehri teslim 

garnizonunda 100 bin 

alacaklardır. 

Çanakkalenin en güzel kazası : 

YENiCE 
Y enİcede görünen manzara Anadolunun en güzel 

manzarasıdır, içilen su da en leziz sudur 

Ankara 27 (Hususi) - Bugün öğle ü
zeri Ulus meydanında 1158 numaralı tak. 
sinin şoförü Ankaralı İhsan Kral, bir 
köylüye çarpmış ve zavallıyı başından 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralının hüviyeti tesbit edilememiş -
tir. Tedavi için Nümune hastanesine kal
dınlmıştır . .. 

Arabacılar kavgası 

ler! de büyük bir d,.hşet hwetmeden gözönft
ne getiremiyorum. Bunların bir ço~nu ben 
casusluk hayatımda yakından görmüştüm. 
Bunların içinde Rodwelle en çok benzlyen 

Voskressenktekl, blr kimya kombinasında 

yangın çıkaran komiser Rataitchek idi. 
Milddelumumt kı>ndislne: 
- Bu yangında:ı sonra hemen sahada ta

lan kısımların yıkun-asını siz tstemtş.c;tniz. 
Bunun ameleler için büyük bir tehlike c-1du
~unu bilmiyor muydunuz?. diye sormuştu. 

- Evet ve böyl'? yapmalarını ben istedim. 
Ankara 27 (Hususi) _ Akköprüde a- - Bir duvarın yıkıldığını bilmiyor musu

nuz? 
rabacılar arasında bir kavga olmuş, An. - Yıkma ameliyesine ba~tan ltlbaren b<m 
'karal.ı. arabacı Ali ve kardeşi İlyas oğlu, nezaret ettim. 
İsmaılı başından ağır surette yaralamış- - Acele etmeyiniz, oradan oraya atıama-

Yeniceden yazılıyor: Tabiatin güzelliklmetre içerde olan kazamız imar ve um- lardır. İsmnil hnstaneye kaldırılmış, Ali yınız, sualime ce·ıab veriniz: Her §eyin yı
ve zmginliğini yurdumuzun birçok yer- ran sahalarında da günden güne inkişaf ve kardesi meşhud cürümler mahkeme - kıldığını b!Uyor musunuz? 
lermde görmek ve bulma'k mümkündür. etmektedir. sine verilmişlerdir. - Biliyorum. Y!kıldığı zaman orada idim. 
Bir tren veyahud herhangi seri bir nakil Yeni yapılan hükOmet konağı ve parti - On yedi işçinin de öldüğünü biliyor 
vasitasınm önüne düşen bir orman, bir binası şehrin tabii güzelliklerine medeni Bursada sonbahar at yarış'arı musunuz? 
dağ ve bir manzarayı baş döndürücü bir bir veçhe vermektedir. - Biliyorum. Orac1ıı idim. 
bakışla görür. onun güzelliğine nüfuz Yenice, Kazdağı silsilesinden Hisar Bursa, <Hususi) - Sonb:ı.har at yarışları- Ben de kendi hesabıma Sachayı suallerle 
edemeden geçeriz. veyahud Asar dağının eteğindedir. Yukar nın llk hartası geçen Pazar gfinü Atıcılar sıkıştırıyordum: 

Birçoklarumz İs\ıı.içreyi görmetliğiınbı dan aşağıya doğru uzanan, çam, kestane, meydanında yapılmıştır. İlk koşuda ıaklbslz - Arkadnşlarnızın tendi ndamlan ve 
bilmediğimiz halde güzel bir manzara ıhlAmur ve çınar ağaçlan kasabaya yem- olarak üstteğmen Muzaffer Baturun Ünal kendi sanaytle"ı aleyhinde sulkasd haznladı
karşısında bulunduğumuz zaman: cİsviç- yeşU bir renk ve hususiyet vermektedir. adındaki üç yaşında tayı 1400 metrelik me-ı ğını bilmiyor muydunuz? Adam öldürdükle
re gibi:t deriz. Yenicenin suyu lezzetli ve çok sıhhidir. safeyl blr buçuk daklkııda katederek birinci rint bilmiyor muydunuz? Yolladığınız mek-

Yurdumuzun birçok köşeleri manzara- Bilh~ssa b~b~~k hastalıklarına faydalı oldu. ı tubların, kan dökülme~e birer sebeb olduk-
sının güzelli~i ve tenevvüü bakımından oldugunu soyluyorlar. İkinci koşuya üç hayvan iştirak etti. Bi- !arını bilmiyor muydunuı? 

l d k d h d ğ ı 'd' 'bd" Temmuz ve Ağustos aylarında bu suva rlnclllği Ankaralı Talli.t Atacanın Sarıku" :ı. Hevecanın:ı rnğmeıı gayet büyük blr sük:'ı-
ora :ır an ço a a e er ı ır. cazı ır. atılan u·· .. .k "b" 1 ğ k y ti b b 1 d İ . .. .. . . , zum, en gı ı meyva ar so u - dındaki kısrağı, lklncmı;ı Sinob vali.si Feh- ne e ana ceva ver yor u: 

çte Yenıce ... Tabu guzellıği, hava ve tan adeta çatlama derecesine gelmekte- mi Vuralın beş yaşındaki atı, üçüncülüğü - Ya siz? ... Harb zamanında kendi mem-
suyunun letafeüle adeta bir yer yüzü dir. Blgalı Raşid Abatın oeş d ki t _ Ieketlnlz için ayni şeyi yapmadınız mı? sız 
cennetidir. Kazamız bu tabit güzellik ve hususi _ d yaşın a a ı ka de kendi idealiniz için çalıştınız ve kendi 

ÇanalCkale-Balıkesir şosrsinin 99 uncu yetlerile Çanakkalenin ve civarının bir za~ ~· _ .. vazHenlz\ venrc getirmek icln hiçbir lnsa-
kilornetresinde ve bu yoldan bir kilo - mesire mahalli olmuştur. Uçuncu müsabakaya dort hayvan iştirak nın hayatını göz~tmlyordunuz. 

Adana güreşçileri 
Konyaya gitti 

etti. Slnob Valisi Fehmıuln Aldcrvlş adında- Ben: 

Akçakocalılar varturların haftada ki atı birinci, Lüleburgazlı Ahmed Kese- - Ben asıl ke:ıdl hayatımı tehlikeye ko-
blrin Ejder adındaki atı ikinci, Salim İnanın yuyordum. 

b;r Uğram8Sf 'ldln ŞİkAyefCİ dört yaşında ve Yüksel adındaki atı üçüncü Diye itiraz ettim. O: 
Akçakoca (Hususi) - Akçakoca Ka _ oldu.~a~: .. - Ya biz? Dedi. Mosko,•ada muhakeme e-

Bu satırları okuduktan sonra ağır alır ba
§ımı kaldırarak Sachaya baktım ve: 

- Ya siz? 
Diye sordum. Buyük bir bezginlikle ve JA

kayıdlıkla: 

- Çok sürmiyecek! 
Cevabını verdi. Hakikaten çok sürmedl 

Er~! gün ortad:ın kayb })muştu. Ne olm~
tu? Intlhar mı etnılştl? Düşmanları onu ka
çırmış mı idiler? Polisin tahkikatı hiçbir ne
tıce vermedi, do.~tlarımdıın biri onun ismini 
son Sovyet muhakemelerlnln birinde, idama 
mahküm olanla.,.ın listesi arasında gördtı
ğünü söyledi. 

* Ben de kendi hesabımıı bana ca.suslut 
mazimin tattırmış olduğu acıları hAJA unut
madım. 

Tayyarecilik hayatmda bunlardan turtu
labllccejftml zannet.tı:n. Bllyük pilot Rosst 
bana daha açabuko uçakları sevtetmekte 
yardım ettller. Onlarla yapılan uçuşlarda 
insan dünya ile olan bağlarının tamamUe 
koptuğunu zanneder. 

Sürat uçuşları ynpabllmek için çok çalış
tım. Nihayet slnl•·lerlml idare ederek buna 
muvaffak oldum. Hem de hava nezaretinden 
bana bir tayyare emniyet ettiler, onunla u
çuşlar yaparak gltt1~1m yP.rtı:ı:tte tayyare 
propagandası mahiyetinde konferanslar 
verdim. 
Konferanslarıma çok insan geldi. Belki 

onlar tayyareci kadından daha fazla casus 
kadını merak ediyorlardı. Fakat madem kl 
böyle kalabalık bir kütlenin gel!şl hava pro
pagandasına yaramakta idi. Buraya gelen 
halkın şu veya bu scbcbden bur:ı.ya toplan
mış olmasından ne çıkardı?. 

Fakat .. heyhat ki .. Hava resmi orgnnt
znsyonları benim harb zamanında yapmlf 
olduğum mesleği unutmak ıstemedUer. 

Halbuki ben ca.suslu~•ı memleketim için 
yapmıştım. O bu konferansl:ırı casusluğunu 
örtmek için bir cirtU gibi kullanıyor!• 

Dediler. 
Bu belki de gülünç bir şeydi. Fakat işe po

lltlka karıştı. Ben hlç düşünmeden csajt,. ve
ya sol cenaha men.ı:ub tonltıluklar arasına r;l
rfyor ve havacılığın bugünkü dünyadaki kıy
meti hakkında propagandn yapıyordum. Ba
na ya o tarafı, ya bu tarafı tercih etmemi 
söylediler. 

Hıılbuki ben hlcblr tarafı tercih etmiyor
dum. Ben Fransayı tercih ediyor ve Fransa 
için bir tayyare propagandasının tster sa~
lar, ister sollar arasında yapılma.sının pek 
doğru oldulhınu zannediyordum. 

Memleketimde vaziyetim böyle idi. Fakat 
ecnebi memleketlerinde de daha rahat de
~lldim. 

Bundan ikl sene evvel Lonrtraya gittJ~fm 
zaman gayet dostane bir surette talttb edil
dim ve gözlendim. 

Benim dostlarımdan birini bu işle vazlfe
dnr etmek inceli ini gösterdller. Ondan ayn 
bir yere gitmiyordum. Yanı gidemiyordum. 
Aşağı yukarı beni har yeme~e davet ediyor
du. Her yere beni-:nlô beraber gidiyordu. 

Odama bile her dakika blr bahane bulup 
giriyorlardı. 

Casusluk snllt.in.~ hayatımın sonuna ta
dar bağlı kalacağım. 

Kumandan Ladoux·nun '>dasına her şeyt 
unutup, sade bir Fraruıız oldu~u 1ıatır!t
yarak girdiğim gündenberl ben hftn1yet w 
rahata veda ettim. 

Birçok insanlar: •Herkes kenefi ltlJJ.k cıl

duitu kadere ulaşır .. derler. 
Ben bu ltlra!atımda gayet aamiml '"' aoıt 

olacağım ... 
Ben memleketime hizmet ebnek istedim_ 

Evet takat muhakkak ki birçok kere tendi 
kendime şunu sordum. Bu işe glrlştmfn aaltl 
ıztırab çekmek lhtıvacı mı idi. Ben Lorenn
ylm, yani harbe. l.!!tllAya ve azaba al1'JD!f 
toprakların çocuğuyum. Belki de bu işe de 
tahteşşuurumda tztırab çekmek iştllwdle 

atıldım. 

Eğer tu benim kaderim fse o halde br."'.a
kınız da azabımın v0 şerefimin saJlblnl blr
llkte taşıyayım . 

Adana (Hususi) - 1 ve 2 İlkte~~n ~39 radenizin en güzel bir kazası ve fındık Gunun en muhlm .ı:oşusu olan dördüncü dilen insanlar da idama mahkfım olacaklan-
brihinde .~nkara~~ yapılacak T?r~ıye ihracatında mühim bir yeri olmasına koşuya dört hayvan iştirak etti. M. Kemal- nı blliyorlardı. Sil Radekhı L!tlntakını oku- ......................... ~ .. t:ı:'.?.' .. ~ .............. -..... ... 
serbest gureş .. m~ba~alar~na. ıştırak rttğmen vapur buraya haftada bir uğra- paşalı Mehmed Çelebinin Olgıısı birine!, An- dunuz mu? Müddeiumumi ona: r 
edecek olan böl~e~ız gureşçılerı Konya- maktarur. Fınd}k mevsiminin ile ayla _ karalı Salih Temelln Ceylftm ikinci, Anka- .zannederim ki mnhnkemeden sonra ce1.a NDLBf C•I 
ya hareket etm;ştır. rır:.da İstanbul ile Akçakoca arasında ralı Salibin dJğer Mahmuresl üçüncü oldular. kanununu ö~ı:('necP.k~lnlz'ıı dedi~! zaman U 

Beden terb~yesi ge.:ıeI direktörlüğün- :y_olcu çok olduğundan vapur ihtiyaca kA- Radek : •Ben de ?:annedlvorıım ki muhake-
eczaneler 

den gelen talımata gore Konya grup fa gP.lmemektedir. Yolcular seyahatlerini Biganı~ kurlUf UŞ gUnU meden sonra artık ceza kanununu bllemlye-
merkezi olarak seçilmiştir. Konvada nıotör ve yelkenli ile yapmakta ve bu ce~ım .. cevabını verdi. 
Seyhan, Burdur, .Antalya, Mersin, Afyon :ş de hem masraflı hem de kazalı ol - Biga (Hususi) - 18 EylUl B'ganın İki gün sonra Sacha beni tekrar ziyarete 

kt d "d"" gelmişti. Bu, onn ımn görüşüm oldu. 
ve Konya güreşçileri arasında Y"'"ılacak ma ~ ır. kurtuluş günu ~ur • . B~ n:ı;e~.'ud yıldönümü, Kendi.sine söyledi~lm acı söziere cev.ıb oJa-
seçmelerde ıkazanan gu""r•cıçiler bu Pa- Alakadarların bu hususu nazan dik - hn sene oldugu gıbı butun halkın isti ---.ı k t ı ı b kl · rak bana Chesto\'U" müdafaanam~slnl ge-
zartesi günü Türkiye birinciliklerine iş- a.e a ma arı e enir. r:-k!IE' ve coşkun bir tezahüratla bu yıl tırmişti. Maznunlardan biri olan Chestov 
tlrak etmek üzere Ankaraya hareket ede- Trakya maa ., u . k·ı '"'• du Cır.arlık mevkiinde tes'id edilmişt:r. kendisinin idam cezasına carpılm:ısı:ıı istı-
cekl d' rl m ŞaVtr V8 1 hQI Her yer bayraklarla donanmış, mera- yordu: 

er ır. F.dlme (Hususi> _ Cel"' F di 0 . c;im saatlerinde dükkanlar kapanmış cBende hiiUt ölmemiş olan işçi vicdanı, ba-

Garbi Anadolu ~Ureş 
birincilikleri 

• w er okçayın h" b d . t'kl"l , İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğüne tayini fi- Sl ır .. ğ f5u ıs~-· a . marşını çaldıktan na hakikati söy~,~:lyor. Orada, Slblryada, 
z"rlne Umumi Müfcttişllıc maarif müş:ıvlr- S"nra 0 ~ .. mhen ~m~!1 _ve ort~ .mekteb tahkikat miiddetl'N'e, 23 ııumarah hlicrem-
11 :-ı vekUllğlne Maarif Mlıdürü Yusuf Cemal m~7u!1ub. ur an,t kul gutnubn .~arıhı ~ahi- de. ya o tığım cinayetleri dilşünerelt bir bay-

i getlrllmtstır. ye ın• ..rcr nu u a e aruz ettırmiş, rak gibl kı::>nrchm. Orad:ı geçirmiş oldnğum 

İzmir - Garbi Anadolu güreş birin - . kıııtuluş günü şehre ilk giren müfrezeleri günler, şimdi b:ın:ı burada, karşmızd.ı, clnal 
ctlikl~ri ~ün deni.zli, ~a~isa .ve izmir böl P r cocuk kl)za kur-;unu ile ö'dU ~:msil eden .süvari çeteler de bir resmi rıı.aııyetımdcn bövır- c;ütı:•inetıe t-ahsetmek11-

lelerı gureşçller•nln ışt rak•lP yapıldı.1 "'uradlı (Hususi> B d 
13 

•r• "d yapmıştır. v!me lmkftn verı.tl YA:ıt·~··.:ı şevıecin ne ol-
ü.~~k b" !Aka ·1 k" . .. m • - ura a vaşında ~ bili d Af ,ft. 1 p 1 yu ıra a ı e ta ıb edılen gureş - A~med oltlu Ramazan Lm•lnöe blr çocuk bir du6 unu yor um ~.em •1orum. ro e-

Jerde kuvvetli elemanlara maPk ohn 'l Uif0ği ile oynarken si ~h p:ıtıaınış, çıkan lzı:1 ·ite UzUmiJn ~ifosıı ~ kurus tcrya mahkPmesi hayatımı esirgemesln. Mü
İ)enizli bölgesi dört, İzmir bölgesi iki ve ı· ~un Rama.zanın ya:11nda bulunan ayni -:rmah.,yıı. ihtlvnc:rı1 vok. Sımdl blr tek şey İzmit (Hususi) - Bu ~"n° İzmitte ü - ldiyorr:n· Q~vas"tat•ha nyni siiki\netle glde-
Manisıı bölgesi de bir birincilik aldı - , . ., .. ta çoban Ibl81 öldıirınüştür. :'\1üdd .. luınu- 2üm pek ucuzdur, kilosu 5 kuruşa ''eril- bilmek ve orada .ratan ihaneti lekem! kendi 
ır. a . a. İ millk hadiseye vaz'ıyed el.mıştlr. mcktedir. kanım.la yıkayabilmek:• 

Bu rece nöbetçi olan ecuneler ıpnalar
dır : 

iıtanbul cihetlndekileı·: 

Şehzadeba§ında : <Hamdi). Bminöniln
de: <Hasan Huhisil, Alcsarayda: (Zl.Ja 
Nuril, Alemdarda: (Esadl, Beyasıdda: 

(Asador>, Fatihte: (Eınilyadi), Baklrt6-
yünde: (İstanbul), Eyübde: (~ 
tan>. 
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aş, ş, eze, 

Nevralji, kırıklık ve bütün 
lamada pde S kqe almahilir. 

Baklavada Fındık, Dondurmada Fındık, 
Çikolatada Fındık, Pastada Fındık, Çörekte
Fındık, Her Tatlıda Fındık, Cepte Fın~ık, 
Ayakta Fındık .•..•.•.• bir hayattır. Kişın 
Fındıklı Çörek, Yazın Fındıklı Dondurma 
Kuvvetin ÖZÜDÜR 

FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BiRLiGi 

Heryerde palla btalan ... r1a Uteyiniz. 

- - · - - - - - - ~-H-a_n_s_W_a_ı ... ı: Fe~;ieiMoessesesi 
T ornr .. cı alınacaktır. KARA " DENiZ AŞıRı eEvNELıtLEL aoVOK Nuuvu iıe ıcıR vE HUSUSi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfünden TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ıı AKTARIASINI DERUHDE EDER, 

Patar1b1armma ıornaeı aıınacatm. tatet111n.n t.naba1c1a 1n111man1ann ..,...._ Poeta kat- ı 1438 • TELEFON Mvkui : 44848 • TELGRAF aclreli : Al.STER. Batna dlaJa 
burnu fabrltuına, hmırde buluıu.nlann BaltapJDar fabrlbluıa ft .Allll:aradatDI de u .. nıan ye AYrapama mlnakale Ye la•dad merkederiadeld - taDIDmlJ mıldiyat ...... ..,.. 

Umum Midtlrltlle mtlracaatıan. ı813h ' irtibat ye mtmuebetleri Yarcır. ..--------·--~ 

Açık Eksiltme İIAnı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

5038 Ura H tw·ut be.Aoll lcefitll Uzunt6prtl btltbıet konalı elettrlt teıllatl J1nn1 
Ciln mlddetle açık eblltme1e konulm111tur. 

llr
lhf ..... ~ ... ~~ " tartn&m• heq11n mdtru Matla llldlrlılltınde c6rtlltp otunabl. -~w maaddat ehll1~ mtne VaJDOlfM mlracaatla ft11D alma-

lan TII nt aenealne ala T1caret Oduuıda b.J1dh olduluna aatr tQıdlan ,,. 1t.t. 
Jedt buout nJabetınde 37'1 lira aa tunıtıut teminat atçeJerile ihale ırünü olalı C/10/nt 
Qartambt. ırtlntl ... ı on bette Nafıa MtldtlrlUIQndetı tom.llJona mtlracaaUan. 
oueıe llln bedelleri muka•ele Till&lr muratlar mtlteahhlde aiddlr. t1380> 

Saraçlaanebqıac:la • Horhor cadde.inde 

nANLIKTAN iKAYET EDENLERE: .............. 
Niçin 
yeni . 

T okalon Pudrasını 
Glü.cn ckmcqİ. Gevrcqicww.ı f'lakamaa. Sa hrİycsİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 

'EKERLİLERIM vı FilLA $İ$11AMLIK· lsTiDADI OLAMLAAIM GIDASIDIR . 
TAMIMMI' ECZANAMB ECZA DEPOLARI iLE BÜYÜIC BAKKALiYELEADE SAllUR. 

kullanıyorum 

. 

. 

UMUMi DEPO: INGI ..... 

T. İŞ. BANKASI 
l 1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

aa.ooo ı.tra •tlk&fat 
Kura keıide tarihleri ı 1 Şubat, 1 Mayıa, 

26 Ağustos, 1 Eyltil. 1 lkiciteırin 

1 Adet llj\~alı' 1 Y ! L E ~000 Lira 
5 ,, 1000 ,, - 5,000 " 
8 ,, 500 " - 4,000 ,, 

16 ,, 250 " - 4,000 " 
60 " 100 " - 6,000 " 
95 " 50 " - 4,750 ,, 

250 ,, 2S ,, - 6,250 ,, -435 · 32,000 

T. lı B•nlı•aına par11 gatırmalıla, galnız 
par• blrllıtlrmlı olmaz, •gnl zamanda 

BEYOGLU_ ISTANBUL 

lstanbul Belediyesi Elektrik, 
Tramvay ve Ttlnel işletmeleri 

Umum Mftdilrltlğttnden: 
28/ByltU/1939 1artblnden ltlbann ıt'an ahire kadar, bazı hallarda arabaların llt ba-

retet aaatlerl •f&lıda Pterllen cetvel mucibince icra edllecettlr. ı7'111• 
Hat 10. - ıJ14lidıen aaat 5.60 - Ttlnelden Bu.& 1.11 

Hat 11. - Şifllden • 8.15 - Beyazıddan • l.IT 

Ha~ 12.- Fatuıten • 8.- - Harbiyeden • l.M 

:aaı 11. - Tatslmdea ı • 8.21 - Fatihten • ıa 

HM 32.- TopkapJdaa • 8.- - 81rtecldG • ı.a 

Hat U. - Yed1tuleden • 8.- • • t.a 
Hat 3'1. - Bdimekaputau : • 8.- • • 1.11 

MUDtralYBT 

lstanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
Fatihte Klrmutı, Abarayda İnebeJ, Penerde Haydar mahallelerlnln bdutron bl~ 

ti. Bu mahallelerde balunan pJflmentuıtın aahiblert Ldmlerlle namlanu tabattut 
etttrtıen tad&ltro tahrlr resimlerini gösterir cet•eller (Klrmutı ve inebeJ maballelert> 
PaUh Kaymatamııtı din.nhanedade, 1Ba7dar mahalleal için) Pener nahtJe mtldtıtOl1l 
cllnnhanelerlne ulmıttır. 

Bu mahallede tahdld netlctll J&pılan pllnlar Bultanahmed tapu dalrellnln llt a-
tında tadutro fen btlrosandadır. 

Mtllt aabibleıi lllnın batlanııcından itibaren iti ay zarfında bu pllnlan ~
Kadastro tahclld TII tesbltine ftf& ayni bir hattın teeclllne •atı olacak ntrular 28 
Teşrlnlaanl 939 aqamma tadar t.atanbul Kadutro Mtldilrltıtnne dtrm.eJ&D eclllmell
dlr. Atat takdirde yapılan tahdld ft teabltln tesbl kat'iyet edecelt tadutro Pııtmanmı 
21 inci maddesine ı6re Uln olunur. (7'186> 

PRENSES ALLA 
TROUBETSlOY dlycl: 

*
S-Modaw_..lllr ... 
,..ır1ert vard• 

.. 
Twdl .. •Wtle,. ........ 
daha hafif " daha ...... . 

• Hakiki çiçalderi• ..... ..... 
- ,.,.tif ..,... . 
Biti• ıi• •bit lraldı ... tir* 116-. I• ar, Jul •it,... lıl-
piti• 1ıi4 Wr padNde ,.._.. 
Riqlr"J.,__. ...... * tue, ......... ..,.. .. .................... 
a-d .. c1aı.. iJI .... ..... * d•• bt't,.. ..... . 

-~~'.•.n.~.•.•.&.l~d~•-d•e•n•e•m•l•'-o.~.~.•.•.n.•.z.·--J' ~~~Llmam&~fu~pMe~~&~~~ 
İstanbul Üniversitesi A. E. P. ! Komisyanundan: 

1 - Merteslmlz mtıatahdemlnt t9in nlbnunm ffÇhlle (161) takım mu""*" JDtbk 
Komisyonundan 1 ~:.1aptın1acattır. :eeııer tatımının bedeu na> lllra <•> turuttaıı '1ltan (llOC> 

cerrahpaf& haat•banlll Oös Kllnlllnde S290.M lira tlllfil tuiaat batlama lflert 2 - Blr.lllbu açık olacaktır. 
1/10/939 Peqembe dntl aaat 15 de RettOrltltte açık eUlltılD8fe tonulmuttur. 3 - Bu lfe aid tartname mertez:lmls leva11m memurlulundan param abıur. 

htetlller1n M7 llrıahic muvattat teminat matbulartle 3000 llralıt bu ıtbl 1tllr -ft... 4 - BUtltme B/BlriDeltAltrin/lnt sah ıtıntı uat ıa te a.latada Kanmaatafapa .. 
~ ....- aotatmda meü1lı merlıın atın alma tonııaJonunda JB.PılacattJr. 

tıtma dalr elmlltmıt tarihinden 8 gtln enel tatanbul VD&Jet1ndtn alınnuı v•t1rtıer11ıe 5 _ Muvakkat tArmln&t paran U8'1> lira (80) turuftur. 
reımeıert. 8 - Bu etllltmelt ııtncetıer1ıı iN Slbi iller J'&PtJima dair 1131 HDMI Tlean$ Odaa 

lartnam• ve WfUE;erl hel'ltln Bektörllt&e cörtlltlr. c'14'11• •ealkalann• ptermeıert ıarttır. ('1181~ 

·----····---··-·· .. ····--· ---.. -.. -·-Son POBta Matbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim .Ragap •tMt 
SABIPı.al: S. Ragıp BMBÇ 

A. Bb-em VŞAICLlGIL 


