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Almanyaya ilanıharb eden devletlerin sayısı beşi buldu 

Aimn·ordnsuıı 
ağır ilerliyor f 

-·- 1 

1

1 Buyuk muharebeler i 

ansa kuvvetlerinin 
ı eldeniror 

Fransa ordusu Majino 
hattında mevzi aldı 

----·---.... -·····----·----
SOvyetler 

ve Japonya 
bitaraf 

kalacaklar! 
! ancak iki Uç hafta 1 

1 sonra ~~_ubulabilir Hitler aç beyanname neşretti, "Çemberi 
J İngiltere ve Fransa iki, Uç haftada kıracağız,, diyor 

Almanyaya bir Sovyet 
askeri heyetinin gittiği 

tahakkuk etmedi 

harbe girdikten sonra 
londra 3 (Hıısu,i) - Buradaki 

.alcihiyettar Sovyet mahlelleri bir 
Sovyet aıkeri heyetiniı1 Berline git
tiğine dair verilen bazı haberle1i 
lıat'iyetle tekzib etmektedirler. Ay· 
ni mahlellere göre Sovyetler lngil -
tere ve Franıa ile Almanya ara.aın
claki harbcle kat'iyen bitaraf kala • 
caklardır. 

vazi~~A~tkik ' Ü c giba sonra Kanada 
Emekli Generaı 'da harbe cftrecek 

, 

H. Emir Erkilet 8 -
Dün İngiltere Almanyaya bir ülti. 

matom vermiş ve ordularını Lehis· 

tandan geri ~ğine dair saat 11 e 

kadar tenmat vermedi.ii takdirde 
Abrutnya ile harb halinde olacatmı 

bildirmişti. Almanyanın cevabı tayin 
olunan saate "Xli0oıır ~.-va~e. 
diği için İn.gılterenin harb ilanı oto· 

L'JndTa 3 (Hususi) - İngiltere ve F.ransanın ve bunları ta. 
kiben Yeni Zeland'a He AV'U8tralyanın Alrnanyaya ılRnıhar~ 

ctmelerile Avrupa ufuklarını kaplayan baro fel9.ket: dünyaya 
yayılmaktadır. 

Bu tarJhl hAdi.enfn safhalarını fÖYlece sıralayabiliriz: 

llAnıharb l 

y•)ksa ıtia, Fden için mezkfır kayıd kaldırılmı~ ve içtimalara Japonyarun karan 
iştiraki karar a1tına alınmıştır. Londra 3 (Hususi) - Şanghay'dan 

Sefirlerin ayrıhşı: emin bir rn:.m?adan ~ndirildiğine gö _ 
re, Japon hukumeti, Ingiltere ve Fran 

3 - I..ondracıHi Ahı:ıaıı maalahatqüzarı ile Berlindekf İn • sa j~ Almanya arasındaki harbde ta. 
gtiiı sefiri ve Paristeki Alınan maslahatgüzarı ıle Berlındeki mameıı bitaraf kalacağına dair İngil _ 
Fra:u-ız sefiri pasaportlarını aLmışlard'lr. Yarın hareket ede- tereye teminat vermiştir. 
reklerdir. 

ı - JH.JiAda'ki İnailiz sefiri bu sabah 'Saat dokuzda Al~an Almanyadaki İngiliz tebaalarının hukııkunu aiyanet vazi. 
hariciye nazın Fon ribentropa im tumn~ıom venni~tır. Ü~ti· fesı Amerika elçiliğine tevdi edilmiştir. 

l matik bir şekilde v
1
ukubuldu. mcAtomun müddeti saat 11 de sona ermişttr. Bundan :ta dakıka 1 •ıt K I tk 

(Deva.mı 5 inci sayjada} sonra Alınan briciyesi İngiliz ültimatomunuı reddeden ce • ngl ere ra ının nu U: 

İtalyc.n vapurları 
yeniden limanlarımıza 

sefere başhyorlar 
\. ..J vahım voilaınl§tır. (Bu hususta 3 üncii sayfamızda daha fazla 4 - İngıliz Kralı altıncı Corc bugün İmparatorluğa hita -

.... ~ ............................................... - tafsılAt hulacaln;ınız.) ben radyoda bir rıutuk söylemiştir. (Tafsilat 3 üncü sayfada) 

ilk Danı· met Saat 12 de de Fransız sefiri ayni tekilde bir ültimatom ver- lngiliz Başvekilinin nutku: 
rniş, bunun müddeti de akşam saat beşd~ nihayet bulmuştur. 
Bu suretle İngiitere ve Fraruta Almanyaya karşı harbe gir • 5 -- ingi.!iz başvekili de yine radyo il\? neşrediıen şayanı Bugün birkaç ltalyan jle

misinin gelmesi bekleniyor ı mişler.iir. dikkat bir lı:rnbeoo bulunmuştur. (TaisH.H 3 üncü sayfada) 
ngilizler Almanlann ingılız Başvek:Jinin bu hitabesini müteakıb parlamento 

Bremen transatlantiğini lngilterede harb kabinesi: toplanmıştır. Pc.rlamento hal"b ve askeri hazır!ıklara müte • Avrupada harbin başlamas. dolayısile 
k ı d 1 allık bütun lıiy.ihc.lan en kısa bir zaman içinde muttcfıkan limanımızda ibulunan büt:in ecnebi va • 

Ya 8 a 1 ar 2 - Londrada derhal bir hart> kaıb\rıesı kurulmuştur. Yıne 
tasvıb etm·.ştfr. Parlamento )'alJln tekrar toplanacaktır. purlar birer birer ayrılmıştır. 

T -dra 3 (A.A.) - Arnerikadan Al • Çcn:berıayn'ın riyasetinde bulman bu kabinede eskı azalar - Y Z 1 Dü b .. l d 1 k 
.ı...vu - eni e Anda ile Avustralya • n, u cum e en o ara - bir Amcri -

tnanyaya dönmekte olan Almanyanın dar. h:ışka bahriye birinci lorou olarak Çurçıl ve sandalyasız • kan vapurile bir Rumen vapuru mem • 
cBremen> trans-cttlantik vapuru İngiliz nazır olarak öa Lord Hambey 'buhuımaktadırlar. Bunlardan 6 - İngilt~re ile F'.ransanın kaTarlarmı rnüteakıb İngıliz leketlerine dönmek üzere limanımızdan 
harb gemileri tarafından yakalanarak bir b:tşkn '!!:den, cromiııyonlar müsteşaruğına tayin edilmiştır. ciominyonlarındım Avustralya ile Yeni Zelo.nd.ı Almanya • hareket etJn4leröir. 
İngiliz limanına götür.üınüştür. Te:ımülen bu müsteşarın kabine toplantılarına iştirake hnkkı (Devaıw 8 inci sayfada) (Devamı 5 inri sayjrıda) 
································································======~========ı=:::s:a:::::ıııı:=:z============--================~========~~=== 

DUnyaYı dUşündOren 
Oç sual 

[!]- Almanya Harbi heyecan ve coşkunluk 
tesirile mi istedi, yoksa bir planı mı var 1 

Yazan : Muhittin Birgen 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

00- İngiltere ve Fransa arCuları, Almanya 
ile nerelerde, nasıl harbedebileceklerdir ? 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
(Yazısı 6 ncı sayfada) 

denizden abluka 

Ankarada Son dakika: 
dünkO !~inde 1400 kişi bulunan bir 

faaliyet İngiliz yolcu gemisi torpillendi 
Ankara 3 (Hususi) _ İngiltere ve lon~ra 4 (Husıısi) - Harbin ilk leci hadiıeıine bu sabah erkenden 

Fransanm harbe iştirakleri dolnyısile muttalı olunmuıtıır. 
hasıl olan yeni vnziyet karşısında Cüm- Cumar!e~i gün·ü· Liverpuldan Montreule ( Kanadada) hareket etmiı 
huriyet hükUınetimiz bugün de muhtelif olan Athınıa /ngdız gemisi bu ıabah Heprit adaların:n 200 mil garbın
toplantılar ve temaslar yaparak alınma • ela torp:llenmI,tir. Athiniadan verilen ilk İmdad iıarctlerinden lııaa bir 
sı lazım gelen yeni tedbirler hakkında müddet ıonra gemi batmakta olduğunu telıiz.le bildirmittir. 
!kararlar_ ittihaz e~m~ir:. .. Gemide 1400 yolcu bulunmakta ve bunlardan 246 aını Avrupadan 

Haric~ye yekı.ltmız 1Şu.kru1_ bsa1raçolğlu memleketlerine dönen Amerika tebaası teıl."l etmekte id;. 
bazı sefirlerın zıyaret erıru 111.& u eye - • • . 
ın.İitir. T or!'ıll~nen «Athıntal) Glaıgow limanında mukayyed ve ((Donalıon 

(Devamı 5 inci sayfada) athanıc lıne» kumpanyaıına mensub idi. 13081 ton hacminde olan bu 
ıemi 1923 ıenesinde inıa edilmiıti. 

Bazı ihtiyat uAthinia» Gla•gowdctn ayrıldıktan •onra Liverpula uğramıı ve bu-
radan Cumarteıi günü ıaat 16 cin kaptan Janneı recd'in kumandaaında erler staja, hareket etmiıtir. 

caXwmrıldıla,r «Athinia» .sandalları 1830 kifi alabilmekte idiler. Vapud Liverpuldan 
T 15 & 1000 tonluk yük alm:ıtı. 

Ankara, 3 (Hususi) - Memleketin y t "il · A 'k d b k h 
muhtelif viHlyetlerinde bir buçuk ay- apurun orpı enmesı merı a a uyu eyecan uyandırdı 
lık staj görrneğe davet edilen bir kı- Vaıington 4 -- Bay Kennedy ((Athinian vapudumın Bellaıtta batınl-
sım ihtiyat erlerin yarın müretteb ma.aı eınaaında içinde 200 Amerikalı yolcu bulunduğuna hariciy.ı nna • 
Vilayetlerden alınan malfunata göre retine bilclirmiıtir. 
kı.t'alarına sevklerine bajlanacaktU". Amerikanın her taralındo.n ıelmekte olan haberlerde Athiniadalti A. 

(Devamı 5 inci !ayfada) (DevUDI 8 inci ayf9cla) 
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Resimli Her gün Makale : = Yanılmıyan ölçü .. ________________________________________ _:, __ _:_ ___ _ 
Sözün kısası -····-

Harbi 

_ Yazan: Muhittin Bfrren 

A ylardanberi, halli için üzerin
de zihinlerimizı yorduğumuz 

muamma, nihayet, kendiliğinden çörul
müş bir vakıa olarak karşunızdn duru • 
yar: Harb. Ben bu vakıaya, faraziye 
devrinde iken, hiç olmazsa bu sene içJn 
biç inanmamış veynhud pek az ihtimal 
v~ olanlardan biriyim. Benim iibi, 
pek çokları, hadiselerin tekevvün saha· 
lanna en yakın mevkide bulunanlrır t)t. 
le, bu akibete bu sene için, son günler 
için, inanmadılar .• \lmanyaya her ba -
Jrunrlan ya'kın olan Macarıstand::ı en sa • 
Jfuhiyetli insanlar dahi. sl'n güne kadaT 
tıaroi ancak pek zayıf bir ihtımal olarak 
lk,ıbul cdiyıci~lardı. Bilhassa Rus.Alman 
paktınm imzalanmasını, ben harbin bi -
ıraz daıha uzağa atılması alameti olarak 

tcllkki etmiştim. Şimdi, hAdiseler gösteri lransız dıplomatı Taleyran şey-ıe ~emişti: Mantık ve mahkeme iyi •bir pusladı=. insanı doğru yola 
yor :ki bu pakt, harbi uzağa atnuş değil, - Herhangi bır bxar verdiğiniz zaman isabetıı olup ol. gctü:ür, fakat ar.a sıra kontrol edilmesi lazımdır. Elinizde 
belki ya'klaşt.ırmıştır. Harb, zaten böy- madığını anlamak istiyoraanız dootlarınızm ve düşman • 1yı bir .kontrol fıJeti lbulunmayabifir, fakat dostlannlZ! ve 
le bir sürpriz işidir: Beklenılen dakika l dü anla · · · bil b" d · b' arınızın yüzü.ne bakınız, kim memnu::ı, kim mütee:ı:>ir? şm rınızı ıyı SC9ffie6U'.lı en ır a am ısenız ara sıra 
da gehniyen ve en bek!emediğimiz ır onların yü7.elrine babnak ve sözlennı öl9ffiek de maksadı 
zamanda bizi yakamızdan yakalayabilen ..... Göröüğünüz manzara size hakikati anlatmay-.:l kafidir. temin ~debilir. 

~~gf:~:~f~~;:~~~ ~c~=s~~=:=:====~~~~~~~~~:.:ı_..IBn=@=~===:J 
sulh içinde bıraktım, Belgradda hnrbi Fş.11. a nakil için ı r. --...................... _··········----, Londra sokaklarında 
patlamış buldum. Kısa bır zaman için • G l bl b / 

1 

H U b f k I 
de harb tahattuk ettt. Bu har.b, ne ka - uze r u uş 1 erg n ır 1 ra i GiJriilen manzara 
dar devam edecek? Naı>ıl blr inkışai sey-

1 
ri takib eyliyecek? Bunu şu dakikada • Kahvede yarım saat i 
hiç !kimse bilemez. Bunun gib:, bu harbi ı Umumi Harbcle, bh· yerele lta"'b i 
ikim çıkardı? Niçiıı çıkardı? Çıkarırken va.tiyeti 1ıaic.kmda konuşuluyordu. il 
hangi akla hi:ınnet etti'! Bu sualler de, 1 Cepheden yeni dönmüş bir zabit g5r. : 
kısmen o!sun, uzun müddet cevabsız ka. : düklen:ni an!a'.!ik!:n. bir başkası sö. ~ 
lacaktı:r! zünü. kcsmiJti: : 

Şimd.iki halde şunları tesbit edebili - - Bu sôyled!k?erirı doğru olur am. 1 
riz: ma, pek noksan. Bım do.ha neler bili. 1 

1 - Harbi Almanya istemiştir. Eğer 
Almanya. harbi istememiş olsaydı, Le • 
histanın müwereye gelmemekteki ıs -

yorum; hele bir SÖ!lliyeyim. 1 
Dedi ve crılacmıyc; başladı. ~ 
Zabit onu tızttn uzun dinledıkten · 

rannı -eğer hakikaten höyle bir ısrar sonra: 
vaki olmuşsa- vesile ittihaz edip derhal - Siz bıWin cephe!eri dola§tını.: E 
silfilıa müracaat eylemek yolundan gıt - mı? ~ 
mez. gerek ona, gerek Lehistana taah • Sual:ni aort.i•t, öıeki ceııcb verdi: ı 
hüdleple bağlı olanlara karşı son bir teb - Yarım saat ·mahalle kc.Jıvesindç • 
ligat yapzbilirdi. Bund1-:ı başka, eğer z oturdum da. f 
harbi Alınanya istememiş olsaydı, İngil- \, ___ J 
tere ve Fransanın yaptıkları son tebli - Sinema film/erile 
ğat üzerine dahi bu işi müzakere yolile 
halletme cihetini ihtiyar edebilirdi. Son . Hatllalık teşhisi 

Kaçamaklı tekzib ... "" 
Bir hikaye aklıma eldı: 

cBir şehirde doğanİa'rın ve ölenlerin' 
isimleri gazeteyie ilaıı edılirıniş. Günün 
birinde ölenlerin jsimlcrini okuyan biY 
adam, kendı ismini d<:: onların arasında 
görünce cam s.~lmış. Gazete idarehane. 
sine gitmiş, yanlıf? haberin ertesi gi!.,., ç~ 
kacak gazetede tekzibinı isteımş. Tckzi\
edece'klerini söylemişler. Adam ertesı sa. 
balı erkenden gazeteyı almış. Bir gün ev .. 
vel kendinin öldüğüne dnir verilen ha:bew 
rin tekzibini görmem~. gene gazete 
idarehanesine gitmiş: 

- Hani, demiş benim ölmedığimi 
yazacaktınız. 

Ceva b vermişler, 
- Yazdık ya! 
- Nerede? 
- İşte! 
Doğanların isimleri yazılı sütunu gös .. 

termişler: 

- Biz. demiş:ie=, doğru haber vermek .. 
re 'tanınmış bir gazetcyi7., bunun için ver. 
diğimiz hab<!n tekzib etmek adetimiz 
değildir. Fakat nasılsa sizin öldüğıimlz 
haberinde bir yanlışlık olmuş. Yan!ışlı .. 
ğın tekzibini ıstemek hakkınızdır. Bızim 
de prensibinuz tekzib etmemek. lşte bu 
formülü bulduk. Hem sizin arzunuz ye .. 
rine geldi, hem biz preru;ibimizdcn cay. 
madık. Mademki isminız doğanların Rra .. 

sında çıktı. Ölüm haberiniz tekzib edil .. 
miş sayılır. 1 

* Muhterem bir arkadaşımız evvel.ki gün 
şu haberi vermişti: 

cSon dakika: Hitler İngilterenın ve 
Fransanın ültimatomlarını reddetti.,, 

Fakat o anda, Hitler henüz ültimatom. 
lan reddetmiş değildi. Bunu muhterem' 
arkadaşımız da öğrenmış olacak kit ver..ı 

diği haberi tekzib mecburıyetinde kaldı~ 
Fakat: 

c Verdiğim haber yanlıştı, tekzib edi .. 
yorum, Hitlı::.in hcntlz ültimatomhrı red 
dedip etmediği bilinmiyör.,. -4 

Demek hoş bir şey olmlyacaktı. Onun 
için dün çıkan gazetenin birincı sayfası. 
ına şu manşeti koymuş: 

cİngiltere ve Franc;a bugün öğleye kn. 
dar Alananyudan müsbet cevab gC'lmezso 
derhal harb ilan edecek:e:-.> 

*** .............................................................• 
Bir köylü anasmı öldürdü te'bliğata cevab dahi vern·emekle Al • Ingilterede harb hazırlığı !bitmiş bu. Ho1lyw00di un ço"'K tanınmış doktor.la-

rnanya -hattfi b!zzat Führer- _ harbin Junuyor._ Yalnız halk arası_nd": tahaffuz rından biri sinema fibrri vasıtasile ruhi Boyabad (Hususi) - Boyabadu tabi 
bütün mes'uliyetini üzerine almıştır. ve tedbır çalışmaları ~~ık .. o~~~- ihastlı!lıkl'arı teşhis eylemcldıe olduğunu Ak.belen köyünde bir adam annesıni bı. 

2 _ Bay HitJe.r bu ağır mes'uliyetli tadır. Yukarıda resmını gordugunuz . . . D .. dle:n ltiba İ ·ııer fr çakla öldürdükten sonra kendisine mfinf 

'~- d d kl t ~- · · ·· lbtldırımıştır. un ren ngı e ve an. olınak istı"yen kız kardesini de ağır su kararı nasıl ve neden verdi? Sırf, coşkun :l\a m a eşyasını na e meı!\. ıçın gu. . 'T rd" ğ h sa da tam şekilde harb haline girmiş · - • 
bir ruhun cezbe ve heyecanına kapıla • zel ve kolay bir çare bulmuş, .bisikle- Doktor smcma seyrine go u u as. bulunuyorlar. Şehi · rette yaralamıştır. 

_,_ h k t tt"? y k b ı . . . tasının yanında bir miidd'et kalldlktan .. 
1
.
1 

. ..ru: .rıe_::~- boşalWması Katil ibu köyden Şakir oğlu Hasan a~ 
ri.IA mı aro e e. ı. o sa, nzır 3nmış ı tın bır kenarına bır demir ilave etmiş, ,,,, ızm ı erın ~runesı, OM\.CT toplanması d d b. t' HAd' ah ·ı· ·· d 

sonra onun hastalığı hakkında en kat'i ın a ır genç ır. a ısey~ m aı ı mu • 
ve dört tarafı çerçeve içine E.hnmış bir buna bir tekerlek takmış, böylece eş- süratle devam ediyor. BU" arada muh. deiumumiliği el koymuştur. 
plfutla mı hareket ediyor? Bn iki sualin vasını kolaylıkla bir yerden bir başka tıeşhisleııde bulunabfunel.ktcdir. telif yerlerde tatil~rini geçirmekte o. Ana katili sorgusunu müteakib tevkij 
en doğru cevabını önümüzdeki vukuat kl . k. h 1 Ddktorun istinad eyledlği belli başlı lan insanlar da süratle şehirlere dönü. 
verecektir: Ya, bu hareket bir cezbe ha· yere na e ım an azır aml§.tır. noktalar şunlardır: · yorlar. edilmiştir • . 

reketidir: o zaman Almanya için, çok Oburluk ;eko;;; 1-Sinemad:a pE;>:rdede bir dram seyre- Yukarıdaki resimde gördüğünilz oto Çankırı orta okulunda pansiyon 
büyü'k sürprizler mümkün olur. deriron elinizdeki programı y.aiıud men. mo'bil de böyle tatilden dönen bir ai- • * Oburluk rekorunu François Givre . . . leye aidd.ir. Otomobilin arkasına asılan Çankırı (Hususı) - Ça 7kın orta o • 

dılınızi )'lrtıyor musunuz? ı da b' ku 1 b ş· d"k· lh ld t b't d'l k h.d. adında bir Fransız kazanmıştır. Bir otu bir levhada da şu satırlar okunmakta. ku un ır pansıyon ru ması usu • 
rdım bı. ı. da eB des l te dı ece A ak ıse - .. usta iki kilo biftek bir kilo patates 2 - Bir aşk sahn{"sind~ heyecana ka- dır" sunda valimiz Refik Noyan tetkiklerde 

le en m e u npeş e en n araya • • ' • · . . 
k d bü.t.. b k. A bir kilo francala dört kap sebze üç pılıyor musunuz? «Bir dakika Hitler müsaade et de .bulunma1ktadır. Bu pansıyon bılhass:ı Çan a ar un cenu u şar ı vru- , ' ' ' .. . . . . 
Pa merk~ıe...: b ·· k · d kap makarna, bir kilo elma, bir kilo 3 - Bir filinin san'atkarllıaırını ve yap. tatilimizi yapalım!• kırı koylerınden gelen talebe ıçınd1r. Za-

t:;c.ı ., ugun u avanın .. .d d k 1 11 . k' ·ı:1. b" 
bitaraf seyircisi olmak azminde • muz, on portokal yemiye ve 25 bar. makta o1k:hık1arı rolleri karıştırıyor mu- s:nema ve aşk t~ eskı en e o u un e ı . ı~ U"i. ır pan. 
dirler. Macal'istan, son imkiın had- dak şarab içmiye muvaffak olmuştur. sunuz? s· d k b' . hal sıyonu v1ardkı. l~~nutn ~t~cl sı umumi se. 

• v .. •• ınema a aş ır ısti e devresi bebsiz 0 ara ııgve mış ı. 
dine kad'ar bita-r~f kalmaya karar ver • 4 - Fılınde yağmur vagd1ğını goruncc . kted' Ro t'k (R ) ,_ 

her türlü feda'karlığ1 hazır olmak, bi • . • . . geçırme ır. man J omeo m- ----------
miştir. Belgradla Sofya arasında bir ta. evdelki odanızın penceresını açık bırok. rt k h . t .1 kted' 

zim en tahit duygumuzdur. Bu duygu v ih t ı ? ra a ı e emmıye ~rı meme ır. Yahudi miıhaciri tasıyan bir vapur kıın Ballın ricalile konuşmak vesılesi • tıgınızı a ır ar mısınız. H 1. d'..l . d" 1 kt 
1 

• 
· · d h iht· 1 k h 1 x.. 0 ıvu ua şım 1 yapı ma a 0 an geldi, Karadmıizd(Jn geri döndii ni buldum. Bunıardan aldığım intJba şu. ıçın e er UTu'l e arşı azır o rıca!!'ız 5 - Filmdeki dramın kahramanı ola- bütün filmlerdeki aşk kahramanları .. . . 

dur ki Yugosavya ile Bulgaristan ve ay- ve böyle büyük zamanalrdrı daima gös - rak zihnen kendinizi Heri sürer misiniz? h f 1 1 rdi B d b' k Dun Karadenızdcn lımanımıza Pana • 
ep aa genç e r. un an ır aç ay al b" ım· t' ""T ni zamanda Roınanyr.. bugünkü diinya termiş olduğumuz büyük sükuneti, bil • 6 - Harb filmlerinden hoşlanır :mısı. 1 (M 'd f S 1 f'lm' .ıı... ma !bandır ı ır vapur ge ış ır. 'a • 

evve aı e o a em) ı ınw: ro - d 1000 k d Yah d" uh · b 
hn:kimiyeti müca:ielesinb bitaraf seyir - yü'k itidali ve nihayetsiz hayat tevekkü. mz? mantik bir aşık rolü yapmış olan Fred pur a .. a ar,. . .u ı m ~cır u ~ 
cisi olmıı)'l, menfaatlerinin en tabii ve !ünü, bu defa da göstermesini bilece _ 7 _ Bir sinema yıMızına aşık mısınız? .M M . . ld ~ luıunaktn ıd1 ve F ilistmc gıdıyorlardı. 
zaruri icabları oJarak telakki ediyorlar. ac • urray, son çevırmış 0 ugu Siyasi vaziyetin son şeklini haber alan 

ğiz'. İşte bu noktalara göre doktor hasta- (Men With Wings) filminde macera D .. · · · d h h · b' h. kaptan Karadenize geri dönmüştür. unyrı ıçın e er angı ır a - ı hldan kolayhk1a meydana çıkarabildi&ri- peşinde koşan bir tayyareciyi temsil ........................................................... . 
kimiyet iddiası taşımıyan millet • vftu1titft'n. c.J.3ı"e9en ni Md'ia edıtyor. etmektedir. T A K V 1 M 
lerin dünyayı düzeltmek davasını kendi 
frzerlerine almaya kalkmıyacakları aşi _ ' 

i NAN, İSTER iNANMAI kardır. 

Biz Türkler, bugün henüz başlangı -
cını gördüğümüz harb karşısınd:ı, insan. 
lığın başına gelecek küçük veya b:iyük 
felaketlerden deılayı bıttabi müteessir 0-

luruz. Fa'kat, bu teessür bizi, lüzumun -
dan fazla insani rikkatler"! düşmeğe sev
ketmez ve biz her ihtimale karşı, soğuk 
bir azimle, gözgöze bakmasını biliriz. 
Bunun için Türk milleti. kendisini teh • 
did etmesi muhtemei her nevi tehlike -
lere ikarşı, dün olduğu gibi, bugün ele 
lazım gelen mukabeleyi yapmak üzere 
her türlü hazırlıklarını süratle ikmal et-

1 STER 
- A:lo, Aile. burası Berlin! 
-- Allo, allo, burası Varşova! 
Hr.dyonun ba~ında sırası ile bütün memleketleri dinli • 

yon.unuz. 
Bırisine hakarsanız Alman ordusu çarpışa çarpışa i!f?rle 

mt?klcrlır, ötekjııe kulak verirsen·z Alman ordusu şimdıye 
ikadnr 'hıç br muvaffakiyet kazanmamıştır. . 

İ~ht:ğiniz t.ır haber bir memleketi mutlak sük:in 1çinne 
g<;sıerıyor, (\c~ki ise tam bir panik halinde. Hangisı d:>ğru, 
bıngisi yanlı§? 

Şurasına dikkat edıniz: 
Buqün rerhnngi bir Avrupa radyosunda verilen ha. 

her e.vve~iı kngıd& yazılır, sıkı bir sans1rb gözünden geçer, 
sonrn gramofona alınır, ilk dela plaktan dinlenerek yı;pa
cağı tesire bakılır. ondan sonra radyo istasyonuna yollanır. 

Anupa l!H4 harbındcn çok ders aldı, bugün dersın 1 ıyı 

bellemiş bir çocuk halinde vazifesıni yapıyo:·. 
fşıttiğiniz haberin hangisi doğru, hangısi yanlış? ayırd 

etmek çok güçtiiı:. Bu vaziyctie kat'i bir fikır edınmenın 
mümkün oiduguna: 

İSTER 1 NAN, i STER iNANMAI 
meğe mecburdur. Vatan müdafaası için .,. ... ______________________________________________ _, 
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4 EyltU SON POSTA: 

İngiltere ve Fransa nasıl 
harb ilô.n ettiler? 

Harbin ilinına . tekaddü eden 
vaziyet ve teati edilen notalar 

Sayh , 

italyada Şehrimizdeki 
vaz·yet isviçreliler ve 

Paris 3 (A.A.) - Havas ajansının Ro. Yunanhlar gidiyorlar 
madan Jstihfbanna nazaran İngiltere ile - . . İs . 
Alman da h b h li · t h ddü Türkiyede ıkamet eden vıçre te • 

ya arasın ar a nın a a - beal k lik - d b l b""t"' ·· İta,, d 'L.;;.,;;ı,. b" h te ı·d • ı as er çagın a u unan u UD su ı.'y'a a ıuo.A..J....... ır eyecan v ı eı- ! . . . 
miştir. Her tarafta bir takını kımselerin ~vıçre.~ılere 1~ vasıta ile memleketle. 
grup halinde toplanarak beynelmilel va- rı~e donmelerı hususunda İsviçre hü. 
ıziyet hakkında münakaşalar yapmakta ~umeti tarafından emir verilmiş ol.du
ve İtel.yan milletinin hayır ve selAmeti ~ndan dünden itiba~n bir. kısım Is • 
için İtalya hükünıetinin icab eden ted • vıçrelller memleketlenne gıtmek üze. 
ibirleri ittihaz edeceğini söylemekte ol - re yola çıkmağa başlamışlardır. 
duklan görülmektedir. Bundan başka gene ask?rlik çağında 

1. '~I t le · · · tı bulunan Yunan tebealı hır kısım Yu. 
Uil yan gaze e nıun neşnyn 

Roma 3 (A.A.J -- İtalyan gazeteleri, nanlılar da .askere çağınlmış olduğun. 
bugünkü yazılarında, İtalyanın bugün • dan, Yunanıstana gitmek üzere hazır
kü anlaşmazlıkta aldığı vaziyetin hiçbir 1P'1mağa başlamışlardır. 
suretle Alınan-İtalyan dostluğunun sar • Askerlik çağında bulunan bir kısım 

Paris 3 (A.A.) - Dün akşam hüık:U • ı vam Kamarasında beyanatta buluna • ı İngiliz .kabines~n siyaseti bu sulh sılın.ası. gibi telakki edilmemesi !Azım • Yunanlılar !birkaç gün sonTa llmam. 
rnetçe dttihaz edilen karara tevfikan rak şöyle demiştir_: yollu tadıle manı olmakla suçludur. geldiğini tebarüz ettirmektedir. mıza gelecek olan Daçya vapurile Yu. 
Fran~., ....... Bedin sefiri ög-ıe üoori Al- - Fransa hükfunetile mevcud olan Açık bono . n~-- 3 (AA ) G et 1 Fr nanistana gideceklerdir . 

• ~ıı.u. İ ll .IM)JllQ. • • - az e er. ansız 
rnan Hariciye Nezaretine giderek Ey. itiltilanm~ muciblince BP.rlindeki 3 - ngiliz hilkı1meti, tarihte m.ıs ve İngiliz ve Polonya membalarından ve K k O U d 
lulün birinci günü saat 22 de tevdi Fransız sefiri bu dakikada birim seft. görülmemiş bir tarzda, Polonya hü • rilen haberlerle Berlinden aldıkları ha- apı açma y Z n en 
edilen notaya Almanya tarafından ce. rimizin yapmış olduğu teşebbüsün ay. kfunetine, Almanyaya karşı yapmak berleri pek afaki bir şekilde ne§retmek. b • d ·· ıdu ld 
\ı'ab verilmesini istemiştir. Sefir Al • ni bir teşebbüste bulunmuş ve verile • lliyetinde olduğu bütün harekata kar- tedirler. Daladye'nin parlamentoda söy _ ır a am Q ru U 
rnanya hilkfuneti cevab veımek iste - lecek cevab için bir mühlet tesbit et • Şl umumi açık bono vermi~ttr. lediği nutuk ve bilhassa başve'kilın ttııı. 
.rn.ediği veya menfi bir oevab verdiği miştir. Bugün, hepimiz için bir felA • Mussolini'nin teklıfi . yanın sulh lehınde teşebbüsü hakkında- Unkapanında Zeyrek caddesinde Ka 
takdirde Fransanın bugün saat beşten ket günüdür. Uğrunda 9'llışnuş oldu • Gene bu cümleden oıa:.ak Bntanya ki sitayişkarane sözleri faşist gazeteleri palıfırın üzerinde 140 numarada iki 
itibaren Polonyaya karşı giriştiği Al- ğum herşey, inanın~ olduğum herşey, hükftmeti Avrupa sulbunu kurtaracak tarafından tebarüz ettırilmektedir. aile oturmakt.adır. Bunlardan sebzed 
illan hiikfunetince malfun taahhüdleri .)"Jkılın~, mahvolm~ştuır. Günün bi • yerde, Raylı hükfuneti müzakereye ha Diğer cihetten, gazeteler, Fransı~ mil Vehbi ile ham.mal Fikri alt katta, su • 
Y~rine ~tirecP.~ni bildirmiştir. rinde Hitlerizmin yıkıldığına şahid o- zır olduğunu bildirmiş bultı~masına letinin sükünetinden ve gösterdiği d.isip. cu Kazım ise üst katta bulunmakta • 

Almanya talebleri reddetti Jacağımı (Şiddetli alkışlar) ve teced. rağ~n, Mussolini'n.in teklifirii red • !inden bahsetmektedirler. dır. 
Berlin 3 (A.A.) - Alman radyosu, dilde kavuşmuş ve halas olmuş bir Av detmiştir. Fakat yevmi hadiseler hakkındaki ya Dün saat 9 da bu eve bir misafir 

Alman hilkUmetinin İngiltere ve Fran rup~ göreceğimi ümid ediyorum. (Şid Bütün devletlerin düçar oldukları zılar lh~cinde yalnız cGiornale d'İtaliaı. geler~k. k~pıyı ça~ıştır. Kapının a.çıı. 
sa tarafından tevdi edilen notaları na. detlı alkLJllar.. ve olacakları bütün felaketlerin ve gazetesr •bugün vazıyet ha'kkında tefsir _ ması ı.şı, ust kattakılerle alt kattakiler 
zarı itibara alınadığını ve bu memle • Muhaliflerin kararlan ıztırablann mes'uliyeti, ~imdi İngil • lerde bulunmaktadır. arasında «kapıyı sen aç, ben açayım» 
ketlerin taleıblerini red<leylediğini bil Londra 3 (Hususi) _Avam Kamara . tere hükfunetine ~iddi~. Bu t;azetede Gayda, bilhassa şöyle de. gibi bir münakaşa mevzuu olmuştuıı. 
dirmektedir. sında Ba§vekilin beyanatını müteakib mu 4 - Sulh. yolu ıle bır ~~~~ti tes~ • mektedir: Münakaşa ıkavgaya, kavga küfüre mün 

İngiliz Kralının ~itabesi halefet lideri Grlnvud ve Arçibald Slnk. ye bulmak. ıçin Y.apılan .. bu tun tec·~e~ cMuhtelif yerlerde yeni mülaliatlar _ cer olmuş ve nihayet KAzım bıça~m 
Londra, 3 (A.A.) - Ingiltere Kra. ler söz alarak. hükfunetin harb kararını beler, fn~lterenı~ . mu~aheret ~o . dan ve endirekt mlizakerelerden bahse- çekerek alt katta oturan Vehbi 1141 

lı bu akşam radyo ile İmparatorluğu - tasvib etmişlerdir. Polonya hükumetının dlkkafalılıgı yü dilmekte ve zayıf da olsa uzlaşma im _ Fikriye hücum ile her ikisini ağır su .. 
· · · ·· d k' k ld ktan onra aylar • ,, na hitaben söylediği nutukta, Büyük Sınkler demıştı: ki: İngiliz milleti Na. zun en a ım a ı s ' kanlan mevcud olduğu ileri sürülmekte. rette yaralamıştır. · 

Britanyanın her vasıtaya müracaat e. zi hakimiyetini ortadan kaldırın.ağa karar dan?eri A_Ima~ya~ın şar.k hududunda, dir. Dün akşam Daladye. Çemberlain ve Yaralılar derhal imdadı sıhht oto • 
derek muslihane bir tesviye tarzını vermiştir. İngıılterenın hıçbir P:o' ~stosuna yol Lord Halifaks tarafından söyleten nu _ mdbilile Haseki ;hastan~ kaldın'ı.. 
aradığını tkaydettikten sonra demiştir Bi:Ifdıare yeni bahriy~ nazırı Çörçil de açmaksızın sivil harbı andıran ve ya- :tu'klar bunun delilidir. Fakat bu hadise. mışlardır. 
ki: söz alarak, 'bilhassa dern~tir ki: v~ ~~vaş Rayh t?pr~lar~na karşı ba- Jer valtitsiz bir nikbinlik tevlid etmeme- Fakat otomobil Horhor caddesinden 
Şimdi mecburi olarak bir ihtilafa ıtir Sulhü kurtarmak için sarfettiğimiz gay r~z hucumlar şeklınde ınkı~af ede~ va- lidir. Bazı kapıların açık veya yan açık Aksaray karakoluna çıkanken Uleli .. 

ll'l1ş bulunuyoruz. Zira, dünyada mede retleri hatırhyarak, kendimizi teselli e • zıyet karşısında Alman hilkftme~ı e • olduğu da söylenmektedir.> den gelınekte olan şoför Recebin ida. 
niyet nizamı için felaketli olaıbileoek debUiri'l. Giriştiğimız mücadelede birçok Unde .k~lan v~sıta~a:ıa meml~~tın sü. Gayda Duçenin sarfettiği gayretlerden resindeki otomobil, ürerine bindirmi" 
bir prensipe mfuıi olmak ıztırarında • müş'küllerle karşılaşacağız. Fakat fngtl • kunetim, emnıyetını ve şerefını mü - bahsederek diyor ki: arabayı hasara uğratmış, sıhhat memu 
Yız. Bu mani olmak istediğimiz pren - tere ve Fransa son zaferi temine mu:ktı • dafaaya karar vermiştir. I"talya t bb"" .. .. h .. runu muhtelif yerlerinden yaralamış • 
81 · · R h h'"kfun r k d' · · p ı c n eşe usunun enuT. sona er-t> muahedelerin ve resmen yapılan drrdırler. ay . u : ı . en ısu:ı. .0 onya • mediğini dün akşam söylemi tik. Fakat tır. Fakat sıhhat memuru bir taksi il• 
"A<il:erin çiğnenmesi ve diğer rnıllet - Fransa da haliharbde ya ezdırmek nıyetmde degıldır. b t bb"" .. . k b~ 

1 
varahları Haseki)~ kaldı)'mağa mu • 

l · · · i . . u eşe usu ~nış ve açı ır an ayış · . . _ 
~r1ınk ıstbfk11ftı ve

1 
hakdimlyetlne karşı zor b""p~.nks 

1
3 . (~Co.A.) - Fransanın Berlin ngılteremn harekitına karşı zihniyetinin takib etmesi şarttır. ı. vaffak olmuştur. Fikrı aldıgı yaraların 

ı.rd ı ta u unu ması ır. uyu e çısı ulondre, saat 12,30 da S - Alınan hükUmeti, memleketi tesirile ölmüştür. 

t Jr .. ki .ana .vatandaki ve deniz aşırı von Ribbentrop tarafından kabul edil. müdafaa eden ordularını gerl çekme • ı·zmı·r lı·manından Katil yakalanmı.ştır. 
r~~ra a~da~ millet1~e ~u:rcıca ı .. eM- mist~r. .. . . ğe mecbur kalması için ültıimatom ver 

. bu ıımtihanda anmkar ve mutte • Büyuk elç:ı, hanciye aıazırmdan, f mck suretile yapılan bütün tecrübe • .h b 1 d TUrki edeki Almanlar 
hıd bulunmalannı istemekte ve söz • Eyltll tarihli notasına memnuni.y~t • !eri reddeder, ki orduların1 ri çek - 1 r acat aş a 1 .., 
lerine şöyle nihayet vermektedir: bahş bir cevab vererek vaziyette olup mesi kargaşalık ve" adaletsizliğe eni- davet edildiler 

Tanrınım yardımile muzaffer çıata..: olmadığını sormuştur. den başlanmasına se'beb olacaktır. İzmir, 3 (A.A.) - Limanımızda bu. 
cağız. Von Ribbentrop, menff ceva.b ver • Alman milletini Versailles diktatın- lunmakta olan bir Ingiliz vapuru dün Ankara 3 (A.A.) - Alman hükfımeU 

İngiltere Almanya Ue harb halinde mistir. dan daha ağır bir şekilde yoketmek yo ı:nühim miktarda incir ve ilzüm alarak Türk tıükfuneti ile hizmet mukavelesi 
Londra 3 (A.A.) - Radyo ile neşre. Bunun üzerine, Omlondre, Alınan. tunda olup Kinghall tarafından Bri • lJngiliz limanlarına . hareket etmiştir. 

dilen nutkunda Çemberlayn hülasa • yanın kendi üstüne aldığı mes'uli~ti tanya hükftmeti namına bildirilen e • Bugün de diğer bir Ingiliz vapuru ay. 
~n şöyle demiştir: bir kere daha ve son ~fa hatırlattık. meller, taraof~an kaydedilmiştir." ni şekilde hareket edecektir. Bu va • 

«Size büromdan hitab ediyorum. Bu tan sonra, FraMız hilkOmetinin, bu • ve İngilterenin her hareketine ayni purda Fransız limanları için de bazı 

olmıyan Almanhrı memleketlerine av • 
dete davet etmiştir. 

·~--------------

Beynelmilel Kızılhaç 
faaliyete g çti 

~,,ırbab İngiltere sefiri Alman hük<lme- gün 3 Ey1Ul saat 17 den itibaren, Po • sllAhlarla ve ayni şekilde cevab vere • partiler vardır. 
tiine nihat bir nota tevdi etmiş.tir. Bu lonyaya karşı olan ve Alınan hilkft _ ceITTZ·> Limanımızda buluıunakta olan Le • 
notada saat 11 e ~adar Alınan kıt'ala • meti tarafından l:füirune'kte bulunan bıgili.2 gazetelerinin mütaleo.Jan vend adlı Polonya vapurunun kaptanı 
l'lnın Polonyadan geri çekileceğine da taahhüdJerini yerine gıetirnııek mec • Londra, 3 (A.A.) - Gazeteler, sul. ile mürettebatı Polonyaya çağırılmış. Cenevre·3 (A.A.) - Beynelmilel Cc. 
lr teminat almad'ığı takdir~ İngiltere. buriyetinde kalacağım bildinni..'Jtir. hü idame şanslan ile artık çok meş~l lar ve gitmişlerdir. Vapur, kumpanya- nevre Kızılhaç Komitesi harb halindt 
llin Almanya ile harb halinde bulu • Almanyamn fngiltereye cevabı olmıyarak bilhassa har.bi. kazanmak ça run buradaki acentasına bırakılmıştır. bulunan hükumetler~ V€ Kızılhaç ce • 
nacağı bildirilniekte idi. Şimdiye ka. Berlin, 3 (A.A.) - Aşağıdaki resmt relerini tetkik etmektedirler. Vapur, vaziyetin inkişafına kadar li . miyetlerine yardım teklifinde bulunmuf. 
tlar hiçbir cevab gelmemiştir. Bu iti • teblilt neşredilmiştir- Bu rebe'bden dolayı Garvin Qb • manımızda kalacaktır. tur. 
~arla meml~keti~iz şimdi ~lınanya f. . İnt\!]z hOO<ilmetıl, Alman hükılme.. server gazetesinde Polonya gibi ~Ü - ·~···· .. ····-··· .. ·············-···-··-·-·- ········· ............................................................... _ 

e harb halındedır. Bu şek1lde beya • tine bır nota vererek Polonya arazi • tiln Framnz1arı si'Uh altına çagıran Sabahtan Sabaha 
natta bulunmanın benim için ne ağır sine girmiş olan Alman kıt'alarına es- Fransanın ka'hramanlıtq.ına itimadın~ 
hirşey olduğunu takdir edersiniz.» ki mevzil.erine geri çekilmesini taleb beyan etmektedir. Fransızlara ilham 

Çcmlıerlayn diyor ki: etmiştir. Ingilterenoin Berlin büyük el veren Jeanne d'Arc'ın ruhudur. Harb 
Çemberlayn şunları ilave etmiştir: çisi, bu sabah saat 9 da tahrikkAr bir llzun ve müthiş olabilir. li'akat Alla • 
«Son dakikaya kadar ihtilAfı mu~ • nota vermiştir. Bu notada, e~r Lon • hın inayetile netice, hüsnü niyet 

iıhan~ bir şekilde halletm~k imkAnı dra saat 1 l e kadar itminan verici bir sahibi insanların beklemekte olduk • 
~\rcud idi. Fakat Hitler bu hususta cevab almaı.sa İngiltere kendisini Al- ları netice olacaktır. 
~n.disine yapılan teklifleri rfinJemek manya ~le harb halinde telakki edecek Bir Fransız gazetesi diyor ki 
fste~iştir. Hitler Polonya hükQ .. tir, denmektedir. Faris, 3 (A.A.) - Daladye'nin nut. 
~tine tekliflerini bildirdiğini ooylü • O zaman İngiltere büyük elçisine a. ku münasebetıile Figaro gazetesi, di • 
:tor. Hitlerin bu beyanatı hakikate mu şağıdakf muhtıra tevdi olunmuştur: yor ki: 
gayirdir. Hitler, kıt'alarına Polonya • « Alman hlıkfun€ti, 3 EylO.l tarihli Giri.şmi~ olduğu taahhüdü yerine r istilA etmek emrini vermek icin vol- İngiliz ültimatomunu almıştır. Buna, getirmeğe azmetmiş olan Fransa, harb 

h~ı~ı bildirdi~ ~Jif\lerin Polonya aşağıdaki tarzda cevab ver~kle kes. haline girmek mecburiyetinde k:ılm.ış. 
Ükumıetince tetlki:k ed~lmesin.i bekle. bi fahreyler: tır. 

ll'ıemiştir. Artık bizim içi·n ihtilaftan 1 - Alman hükumeti ve Alman mil 
kaçınmak imkanı kalmamıştır. İngil • leti, İngiliz hükumetinin ültimatom • 
~.~ ile Fransa şimdi giriştikleri taah- kari taleblerini ahz, kabul ve is'af ey. 
d U~lleri yerine getirm..,ki~irler. Vic- lemeği reddeder. 
i anen müsterihiz. Sulbü idame etmek 2 - Birkaç aydanberi, şark hudu • 
Çin -elimizden ne gelirse yaptık. He- dumuzda bilfiil hal'b vaziyeti hilkfim 

flnizin vazifenizi cesaret ve sükunet.. sür:me'ktedir. Versailles muahedESin~n 
e Vapacağınızdan eminim. Almanyayı yıpratmasındanberi, sulh 

Baltık devletleri 
arasında tesanud 

Kaunas 3 (A.A.) - Litvanya, Leton • 
ya ve Estonyanın bitaraflık ibeyanna • 
meleri yapılan bir istişareyi mtltealdb 
neşredilmiştir. Bu beyannameler Baltık 

dcvfotl'eri arasındaki tesanüdü göster -
ller taraftan aldığ'unız mesajlar bi - yolile her tilrlil hal suretı!, bütiln Al -

~ ?üvük bir cesaN-t vermektedir. Her man hlikCımetlerine karşı reddedilmiş 
t1 esı~ mutad işine devam etmesi haya. tir. mektedir. 
b· ?ır ehemmiyeti haizdir. Cenabı Hak Almanyanm talebleri Alfi!kada:r manfeUerde hududlarda mu 
ızı *akdis ve hakkı müdafaa etsin-> Almanya, yalnız, Versai11es diktatı .. ayyen bir plan dairesinde emniyet ted.. 

Avıam Kamarasında ralkışlar nın bu maddelerinin tadilini taleb ey • birleri alınmağa dev-am edildiği beyan 
Londra, 3 (A.A.) - Çemberlayn, A. !emektedir. edilmektedir. 

Uzaktan •• •• 
goruş 

Avrupa tarihinde bu üç{lncü dcfadir kı Polonyalılar yeni bir istillya 
!karşı boğuşuyorlar. İstiklAl kolay elde edılmez, muhakkak, fakat kolay da 
verilmez. Meğer ki onu kaybeden milletin tarihi olmasın. 

Polonyauların eski bir tarihleri vardıır. Merd ~valyeler yetiştirmişler • 
dir. Coğrafi vaziyetleri onlan kendilerinden çok kuvvetli koffi-acıular arasında 
!bırakmış, ezdirmiştir. Bununla beraber f>.olonyalılar ruhlarındaki asalet sa. 
yesinde gaiiblerine blle hürmet hıssi telkin ebnişlerdir. 

Bugiln çetin bir imtihan geçirıyorlar. Bu sefer tnlih!eri onlara m'lsaıddir. 
Fransa ve Ingilter~ gibi iki mt>hib kuvvet aı:ıkalanndadır. Bu kuvvetin ne ol
duğu geçen Büyük Harbde analşılmışt.I!r. 

Romanya gibi zengin bır zahıre ve petrol ülkesini, Sırbistan gibi geniş bir 
kereste ve gıda membaını. Belçika gibi modern bir endüstri memleket!nf 
elıiıne geçirdiği haldi! Verdun cephesinde Almanyayı pe!> ettiren kuvvet bu. 
.gün gene karşısındadır ve bu ıki devlet sulh için çaiıştık.la•'l kadar nıhaJ 
zafer için de sonuna kadar, yani Almanyayı gene pes cttirincıye kadar uA. 
raşacakl.armı resmen söyle~leırdir. 

Zafer eğer bir talih ve mucize eseri olsaydı Almanya için en uzak bır jh. 
timaldi. Fakat cihan tarihi böyle efsanevt bir zafer kaydetmıe değıld r. 
Realiteler dünyası.nda mikyas, kuv~ttir. Üzerınde güneş eksilmlyen arzın 
beş kıt'asından kuvvet toplıyan İngiltere ile millt heyecanı şahlandığı za_ 
man harikaLs.r yaratan Fransa gibi rki devlet Polonyanın arkasında olduk. 
çn geçen harbd~ ayn! i!tild tehhkc.'Jine ıuğradıkları halde bugün eskisindeı1 
daha geıni.ş hududl.ar içinde daha kuvvetli bir halde dimdık duran üç devlet 
gibi Lehi'ltan da fırtınadan sonra güneşli havanın doğac:ığırıda:ı emin ola. 
bilir. 



4 Sayfa 

Dün Avrupadan 120 
talebemiz daha geldi 

SON POSTA EyJfıl ~ 

Siyasi hadisatın tesirile ihracatın durması yüzünden 
alelumum ihrac malları fiatlarında bir tenezzül başladı Şehremininde Karabaş mahallesin • 

de oturan üvey babası Ali Rızayı döv
dükten sonra 70 santim uzunluğunda Hnfta içinde siyasi vaziyetın aldığı şe., düşmesine mani olmuştur. İstihsai mırı.
bir kama ile de ölümle tehdid eden şa kil piyasaya derhal tesir etmiş ve ihra • taka1:arınctan alınan haberler yeni rckoLı 

cat mühim nisbette azaldığı gibi, ;stıh~ tenin dahili istihlaki faz.las'le tatmin e. 
ban adında biri dün zabıtaca yakala • sal mıntakalanndan mal mevrudatı da decek ve gelecek seneye stok kalncak b~ 
narak ~şhud suçlara bakan nöbetçi eksilmiştir. Bu aradı bir kısım ihrac em. şekilde olduğunu göstermektedir. 
asliye 2 nci ceza mahkemesine teslim tiasmın kıymetlerinde düşüklükler kay. SUSAM : Sloklann fazla olması vı 
c.dilmiştir. Davacı Ali Rıza 75 yaşla • dedildiği gibi, dığer ihrac mallan piya. fıabriıkatörlerin ellerinde de fazla mal 
rında bir ihtiyardır. Mahkemede şi • salannda da gevş~kbk kaydedilmı~tir. buhınınası sebebilc susam fıatlar. düş .. 
kayetini \'e hadiseyi şu şekilde an1at. Vaziyet bu şekılde devam ettiği takdırde mek istidadındadır. 
mıştır: henüz ihracına başıdnmayıp büyük stok. .İhracat yapılamamasının da bu vazi • 

c- Şaban 'evd~n bazı eşyalarımı Lar halinde bulunan emtia fiatlannda bir y~te tesirlerı olmuştur. Yeni çift çuvaılı 
calmıştı. Bu yüzden kendisini şikay~t miktar fiat sukutuna intıazr olunabilir. mallar iskele teslı:rnı 14.15.14,2Cı ;curuş-
tt . H kk ndaki müracaatimi du - tu e ım. a ı .. BUGDAY ·Anadolu. Trakya \'e lim:ı.n. r. 

yunca bana kı~ış. Dun gece saat do • !ardan fazla mal gelmesi ve toprak malı.. . Ayni sebeoler tesi.~ılc nohud ve bakla 
kuzda eve geldı. sulleri ofisinin de satıcı vaziyetinde bu • pıyasaları da gevşektır. Bandırma ve Ka-

cSen beni nasıl olur da karakola lunması sebebile fiatiarda düşüklük kay. rabiğa nohudls.rı l''ob dökme 6.6,02, bakla 
şikayet edersin » diye üzerime yür~- dedilıniştir. Haftanın son gününde bu 3.l2~· 15 kuruştur. . 
düve beni dövme~ başladı. Kaçmak ıs düşüklük on beş parayı bulmuştur. İh _ TIFTiK : Atmaııy::ı. İngıltere ve SoV• 
tedim. Başıma taş fırlattı. Nihayet ko- rac imkanmnı azalması sebebile bilhassa yetler taraCından talebler vukubulmul 
caman bir kama çı-kararak beni öldür- sert buğday fiatl::ırında bir miktar daha ise de siyasi hadiseler d?layısile bu t~lei>
mek istedi. Etraftan yetiştiler ve be - fiat sukutu rnuhtcrr.el görül.m€kt.edir. ler karşılanamamıştır • .a.hracatcılar ihraQ 
ni kurtardılar.» Maamafih ofisın nazım vazifesini ıfa ede. edemiyeceklerini nazan dikkate alara}j 

Suçlu ~ban sarrtusunda, cürmünü rek buğday fiat!arında normal seviyeyi mü.~ayaattan-~e.kinm~ktedirler. 
k ·· b h f d - · uh kk k FiaUar Ogı.att malıarı 124.128, Kara • itiraf etmiş, anca-k amanın uvey a- mu a aza e e~cgı m a n tır. . .: . h. 

1 
lO.. 

bası Ali Rızaya aid olduğunu söyle • Fiatlar: J.2 çavdsrıı ekstra ekstra Po- hısar, Kıu.tahya, E.51ti~e ır ayar arı 1 
. . 112, AınkaTa, Buıvadın, Polatlı malları 

mıc,;tır. lath mallan 6,10.61.5, 4-5 çavdarlı Ankara 107_108, Çerkeş, Gerede, Bolu malları 
Müteakıben vak'a mahalline gelen ayarı mallar 5,30-535. 9-10 çavdarlı Konya 104.105, Konya ova mal!arı 100, muiıteHı 

ve zabıt varakasını imzalıyan z~bıta ayarları 5,25. 5.28. 6,7 çavdarlı sıra Anado deri malları 75 kuruştu!'. 
murları Şa·hı'd s··,.atile dinl,,nmıc:ler lu sertleri 4,:JO..t.:i2, !J_Ji) çavdarlı sertıe..'i me ıa. • -ı YAP AK : Piyasada yalnız yap=ık üze. 

ve aynı. zamanda maznunu taharr.ı et- 4,15.4.17, kızhca 4,:-l:i.4,38 kuruştur. Hnf. . · d tm kt d" ~1 , nne muameı~ı.er ev::ıın e e e ır. er-
tik1eri zaman üzerinde bir mikt~rr da ta içinde piyııs.ıya 479::l ton buğday gel • li f b ·ı--ı- .. b t d t kl• 

Dün gelen talebe ve lJOl culaT ve iki ka~ sahnesi .. . d' Mild w..;..H... a fl'ıuıldr mu ayaa a evam e me 
. . . .. .. .. . . afyon bulduklannı soylemışler ır. ··~·... beraber Sovyetlcrden de yeniden teklif· 

Budapeşt.e yolıle şehrımıze gelenıgu~~u tdr:nıe 1 donmlerıd m~t~m~l~r. deiumumi Besim, suçluya isnad olunan ARPA : Rekoltenın noksan ohmısına ler 'Vu!kubulmuştur. Hafta zariında 293 
Avrupa Ekspresi Sirkeciye dün. ~bah .. un. onen :r a~n a u. u a • her iki suçun mahiyetine ve aleyhin • rağl!Tlen ihracat:n tamamen durması yiı- ton yapak gelmış, 625 balye satış yapıl. 
saat 8 de muvasalat etmiş ve ıçınden kultesı profesorlerınden Honıg, Here. d k" d 1.11 ·n kuvvetine binaen Şa • zünden arpa piyasasmd:ı da gevşek!ık t 

f b 'k ··teh 1 d V t e ı e ı en rnış ır. 
az yolcu çıkmı.ştır. ke a n .ası mu assıs arın an ay • banın tevkifini istemiştir. Mahkeme hasıl olmuştu!'. Bu gev§eklık~e piyasaya Fiatlar: l'rakY,:ı, Bandıx:ma, Bursa 
Konvansiyon~l saat 10,35 te gelmiş Beruta gıtmekte olan .!ransız kuma.1- kısa bir müzakereyi müteakıb suçlu - dahili istihlak ten fazla mal gelmesi de mallan 65.66, Çanakkale, Gelibolu. İz • 

ve Berlinde bulunan 120 talebemizle, danlarınd~n. kolonel dola Susp da bu- nun tevkifine ve müdafaa sahidlerinin müessir olmaktactır. mir, 1zm.1t malları 61.62, Karahisar, K~ 
bir müddettenberi Avrupaoo bulunan lunmakta ıdı. . . celbi için duruşmanın başka bir güne Anadolu ımılum dökme Haydarpaşa tabya. Bulvadin malları 5J.52, Ankara, 
Eczacılar Cemiyeti azalarını ve bir kı- .. Ec~acılar kongresıne gıden heyet ı:· bırakılmasına karar vermiştir. teslimi 3t 38•4• Mannnra, Trakya malları Polatlı, Konya ve orta Anadolu malları 
sun Türk seyyahlarım getirmiştir. ısı ~ır. arkadaşımıza kısaca şunları soy ..•.••••.••••..•.•..•••••.....•.•...•••••.•.••••.•••••••••.••• çuvallı iskele teslimi 3,25.3,32 kuruştur. 50_51, yıkanmış yün 7~74, debağ yünleri 
Dün sabah Berlinden memleketi • lemıştır:.. .. . • Şehrimizin Kibar Halkının ~ Hafta içinde piya&ay:ı 4613 ton arpa gel • 53.54 kuruştur. 

«- Butun Almanlar bıze hus.us.ı su- Genis Salonlarında her hafta toplandıgı miştir. DERİ : İhracat durmuı:, satıc::lar iç pk. 
mi7.e dönen talebelerin verdiği malO. Alın d ık • v "' 

rette. •. a.nya an ç arsanız ıyı e - MELEK SINEMASI PlRlNÇ : Yeni mahsulün idraki mt;?v. yasalara inhisar etmiştir. Bazı .mallanD mata göre, Almanyada daha 8 talebe. d ı d l dı 
ersınız.• ıyor ar · . . simi yaklaşmış olduğundan elinde stok fiatlarında cınslerin~ göre düşaklülf kay. 

m:iz kalmıştır. Fakat biz geçen Pazar memleketi - Pek yakında yeni sinema ınevsımıne bulunduranlar piyas!ip fazla mal arzet.. dedilıniştir. Keçi derileri çifti 185.19(l, 
Bunlar da talebe müfetıtişi Nihad mize dönmeği kararlaştırtlığımız hal - başlıyor mişierdir. Bu vaziyet pirinç .f.iat.lar,ınrla Oğlak 135.145, kuzu 150.155, Sığır kuru 

Erkmanla birlikte bugün yarın mem- ek ancak gördüğünüz gibi bugün dö - Melelk sineması bu sene yeni mevsıme 
1 
~cn-lJiartaya nezaran 2C para bir d:.işük~ kilosu 60.65, ,:;alamurıı 40.43, koyun havı 

Jeketimize awt~t edco-:lklcrdiır. Cemi- nebildik. birçok ycnilik..lieda giriyor. Mesela: Meş., lük tevlid etırniştir. Maamaf!h son gün • lkunısu 60.64, tuzlu 50~?. kuruştur. Keçi 
yeti Akvama müzaheret komisyonuna Bu ~a:ba?. ~elecek t~nlc 220 kiş'\nin bur ~~l~~ salonu, sokağ~ doğru ~·:r lerdc halkın mut.addan fazla pirinç mü • kılı kırkım mallan 53.55, debağ mallan 
iştirak eden Türk delegelerinin de bu- ~lecegı soylenmektedır. aılan du.k:kfmrarm alınması ile salona ıla. bayaa etmiş olması fiatlarır. daha zıyade 23.25 lkuruştur. 

Buyuk bir Yunan 
motörU karaya otur,'u 

Mahkemleri~ ı~rti 
Çarşamba gonu bitiyor 

Dün sabah limanımıza gelmekte o- Bir buçuk aY.hk, yıllık tatil dev.resi. 
lan 200 tonluk Yunan bandıralı şeker ni bitirenler mahkemeler 6 Eyllılde fa. 
mayası yüklü Yuanis adlı büyük bir aliy€te geçecekfordir. Şehrimizde ilk 
motör Serviburnunda sulanv cereya - olarak teessüs eden münferid hakim
runa kapılmış, karaya düşerek otur • li asliye mahkemeleri de bu tarihte 
rnustur. işe başlamış olacaklardır. 

Motör kaptanı derhal keyfiyetten İs- Teşkilata tabi tutularak ad~leri ar
tanbul liman riyasetini haberdar et • t:ınıan hukuk m~emelerinrllen tica
miş ve yardım istemiştir. Riyaset ma- retler ve birinci hukuk mahkemesin
kaını, vaziyeti gemi kurtarma şirketi. den maadası Tapu dairesinde kendile
ne telefonla haber vermiş, gemi kur - rine ayrılan yerlerde vazife gijrecek. 
tarrna şirketi motörün kurtarılması hu lerdir. 
susunda derhal motör sahibile temasa Adliye binasının 3 üncü katında hu. 
geçmiş ve bir tahlisiye gemisini de kuk mahkemelerinin naa-:li dl'Jlayı~lle 

vak'a mahalltne göndermiştir. boşalan kalem odalaı'ile duruşma sa. 
Motörde 1 S kadar tayfa, bir kaptan lonlaryna son teŞkilSt dolayısile aded

ve !külliyetli miktarda şeker mayası !eri çoğaltılan mi.inrerid hakimli as1i
bulunrnaktadn. Tahlisiye vesait~ ile ye C(>zalar yerleştirilecektir. 
derhal rnotörün vaziyeti kısmen teh - Mahkemelerin yerleştirilme işile 
llkeli olmaktan kurtarılmıştır. Motö • mesgul olan Müddeiumumi Muavin
riln bugün limanımıza gelmesi muh - ler'in~n Besim bu husustaki faaliyet. 
temeldir. !erine devam etrn~ktedir. 

ve edilmiş ve genişetıi.mıştir. Bu salona 
Pollat•: 

Londra büyük elçimiz Bir çocuk tramvaydan düştü 

hususi surette getirilen büyük Aspirn • 
torlar !konul.muş ve koltuklan baştan ba.. 
şa yenilenmiştir. 

Yalnız rnemleketimizın değil. büiiln Bir'kaç gün evvel Ankaradan şehri. Aksaraya gitmekte olan Topkapı -
Avrupanın en güzel ve er.ı son sistem si. mizc dönen Londra sefirimiz Tevfik Sirkeci tramvay arabası Çapadan ge. 
nema ve Westera Electric Miu.ofonik PW- Rüstü Aras, dün sabah Çiftehavuzlara çerken, ters taraftan atlamak istiyeıı 
kineleI'ine sahib olan Melek sineması her gitmiş, orada bir müddet kaldıktan 14 yaşlarında Salahattin adı.~da bir ço. 
sene olduğu gibi bu sene de filmlerini sonra Büyükadaya ~miştir. cuk müvazenesini kaybederek düşrnilf 
seçmekte büyük bir titızhkle hareket et· Londra sefirimizin bugünlerde Lon ı.;e bu suretle ·b~ından yaralanmıştır .. 
miş, fenaları bırakmış. ortalara bakır..a • draya git~ muhtemeldir. Salahattin tedavi altına alınmıştır, 
mış w yalnız en büyük tilmleri in.tiıhab 

Mısır askeri heyeti Bir köylü kamyon altında kaldJ 
etmi§tİJ"• ç " A~ 

Bu filinle:re bir göz gezdirmek, bunun Bir müddettenberi Ankarada bu • atalcaya tabi Tasacık köyünden nJ11 

ne ikadar doğru olduğunu isbata kafidir. Junan Mısır askeri heyetinin yarın sa- li oğlu Yaşar, dün Küçükçekmece as • 
Melek sinemasında bu sene göreeeği • bah şehrimi~ gelmesi beklenmekte • falt yolrmda gider'Jden arkadan gelen 

ve şoför Ahmedin idaresindeki 3858 miz büyük filmlerden bcızıl:arının it.im • dir. Hevet şehritnizde 1 gün kal<hktan 
:numaralı kamyonun altında kalmış • ]erini şimdiden yazıyor>ız: sonra Mısıra hareket edecektir. ı 

EN BÜYÜK SAADET: CORRİNE Hayvanlan himaye cemiyetinin tır. 
LUSAHAİR, VAŞtNG'l'ON GÖLÜ: Alıce Başından tehlikeli suretbe yarala • 
Faye. Tyrone Power, BAGDAD HIRSI- bir iddia.<1Jı nan Yaşar, ifade veremiyerek bir hat. 
zı: Bütün renkli. baş rnldc Havvanlan himaye cemiyeti, son za de 02rrahpaşa hastanesine kaldırıl .. 
SABU; HONOLULU: Eleanor Po _ manlarda halkın hayvanlara fena mu. ~~§:.~~~}.~ .. ~~!~~ .. ~~~~!~~:~:.::: ........... -
wel. Sinemacılık tarihinin bu • ame;e ~tmekt: olduğu id~iaslle Ziraat Eski bir gazetecimizin ölUmU 
güne kadar yarattığı en ~mıazzam ve en Ve1rnletıne muracaat etmı.ş, bu husus- Nablıs mutasarrıfı merhum Rttştü Pa§a• 
güzel film: MARİ A.NTUANET:Bnş roi. taıki nizamnameye daha şiddetli hü • nın damadı ve gümrük muhafaza genel le(>" 

lerde TYRONE Powel, Norma Sherer, kümlerin konulmasını istemiştir. mutanlığı birinci şube ~mırı Süleyman Bo
AŞK UGRUNDA KATİL: Şarl Boyer. Ziraat Vekaleti bu müracaatı tet • nevalln babası, diş tabibi HUsamettın Sun• 

Bebek • Küçükqı araba vapuru Bcyk07.da sıtma milcadelcsi teşkilatı Sıg~rid Gurie·, MİKADO: Bütün renkll, kik ettikten sonra icab ettiği takdirde olun kayınb:ı.bası gümrük genel müfettişli• 
. . ğlnden mütekald ve eski muluı.rrlrlerdel1 

servisi kaldınld1 takviye edildi SERENAD: Lilyan Harvey, HİND RU • nıT.(cımnamede tadıiat yapacaktır. Mustnfn Nuri Boneval vefat ctmıştlr. ce -
Bir miiddettenberi Bebek ile Küçiik Bevkozı.m Riva deresi civarında şid YASI: TYRON Power - Mirna Loy; D~- -- nazesi bugün Usküdarda Sellmtyede Şerif .. 

!U arasında işliyen araba vapunı ser. detli bir sıtmanın ortalığa son derece LİLER EGLEN!YOR: Norma Şercr, Ortamckteb riyaziye muallimliği kuyusu sokağında 21 numaralı evinden öt" 
visi Şirkıetihayrlye tarafından görü • zarar verdifü görülmüş olduğundan CLARK GABL, KC'ÇOK PRENSES: Bu. imtihanı bugün yapılıyor le vakti knldırılarak Sellmiye cnmfslnde na"' 

mnzı kılınacak ve Kn.nıcaahmeddekl a.118 
len lüzum Uzerlne dünden itibaren kal buradaki sıtma mücadelesinin takvi • tün renkli, MADAM BUTERFLA Y, Meş. Bugün Üniversite konferans salonun k1lbrlstanına defnedilecektir. 
C3mlmıştır. vec:ine karar verilmiştir. hur Opera ve bunlardan maada ikmal e. da ortamekteb riyaziye muallim mu - Nun, Ahmed Mıth:ıt merhumun 1879 d• 

Bu hatta işliyen vapurun, Beykoz Bu maksndla İstanbul· hududlan da. dilmek üzere olan Marlen Dietrich'in ge· avinliği imtihanı yapılacaktır. Tercümanı Hakikat gazetesini çıkardığı sı-
sei'erlne almrnasll dü'$ünülınektedir. hil:nde bulunan bütün sıtma mücadele çen sene alkışladığımız büyük Vals yu • Bu imtihan tahriridir. Ayın 7 sin • ırada kalem arkad:ışlığından istifade ettıll 

Vali muavini dötıüyor komisy<m1armın faaliyetleri ve alman' ratıcısı MİLİZA Korjns·un fki ·büyük fil. de de şifahi imtihan yapı1acaktl!'. bir zattı. O devirler hayatta olan mu~arrlr-" 
. • . . . lerlmlzln en kldemllsı Nuri Beydi. Gümrl11' 

Birkaç gün evvel An1rnrava l?itmiş neticeler hakkında yeniden tetkikat mi ve Foks Şirketinin milyonlar sarfı~o Şıfahı ımhhana ancak bugün ya-pı - müfettfşIH~lnde de dürüstıü(jfı ile tanınmış· 
olan İstanbul Vali muavini Hüdai Ka- vapılmasına lüzum gl5rülmüş, bu hu - yaptığı HOLİVUD RESMİ GEÇİDİ ~he~ Jacak imtihanda muvaffak olanlar iş. tır. soy adının da deH\letlle anlaşılır ki ınet 
ııata'banın bugün ~.hrimize dönmesi susta bazı sıhhat memurları tavzif e.. seri. tirak edebileceklerdir. hum Osmanlı tarihinde, Fransız generali 
beklenmektedir. d!1miştir. Mel'elk sineması bu sene göstcrecejti İmtihan komisyonu, Üniversite ri • iken Sultanahmed 111. zamanındn İstnnbul .. 

f'lml · ı f b k · ~ııe · d Al' K dn topçular kumandanı tayln olun:ın ve Vali muavini, Ankaraya Dahiliye S1ıtmanm genişlememesi için icab ı er ıç n ayrıca ne is ir ataloğ ha • yazıye prol~ı rm en 1yar, e - 1160 ta ölen Ahmed Paşa nllestndendlr. 
VekAlctine muhtelif şehir işleri haık ettiği tnkdirde teşkilAt genişletilecek. zırlamıştır. Bu kataloğ müşteriler.ille hP. rim, Ratib ve doçent Orhandan mü .. Kımdls1ne rahmet dllcr, ailesine taziyet .. 
kında izahat vermek üzere gitmişti. tir. diye olarllm cJlağıtılaca.k"'..ı.r rekkebdir. ıerımızı arzederlz. 
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Çankırıda ziraı kalkınma 

.SON POSTA 

Alman ordusu 
ağır ilerliyer 

Çankın ikhsadiyabnın yükselmesi için ziraat işlerine 
azami ehemmiyeti vermek lazım geliyor baraj ve 

kanallara şiddetle ihtiyaç vnr 

Gebzede belediye 
faaliyeti arttı 

Kasaba yakın zamanda 
ışığa kavuşmuş olacak 

{B4ft4Nfa 1 iltd IGJ/fadc) 

llAmharb eden deıletlar 
çoğalıyor 

Almrm b ari> ve ticaret gemilerine tngı • 
Uz d'enizaltılan ve denız bava filolarlle 
ta8ITUZJ.ar yapclmas& aynca beklenebi • 
lir. 

Fransa da buna yakın bir tarzda dü~ Harb taziyeti 
Almanyaya harb illin etmiştir. Bu iln Lehi ta- .3 k" h b . s ı~a ı ar vaziyetine gelin. 

- i'! .... - .. .. 

, 

İmıit (Hususi) - Gebı.e hm.itin çok devletten maa.da Yem Zellnda ıle Avus- ce Almanların Katoviç'den maada Cest 
geri ka~ bir kaza merkezidir. Kasa - traly~nın dahı Almanyaya ~arb ilAn et- kova'yı aldıklan biraz şimalde Varta 
banın elektriği, suyu, yolu yoktıur. So • t~lerıne lbakılırna Almanya ıle h3rb h? • nehrini geçtikleri ve Koridorun şimal 
~ları kirli ve bozuktur. C!lddelen ta lı~de bulunan devletlenn sayısı daha şun kısmında da Berent'e girdikleri anla • 
i!omalılardan kalmıştır Ve şimdiye ka • dıde~·~ ;rı: ol~:"ğuM. Bu:la1:~.;e- şılıyor. İki gün zarfında en çok ilerle. 
dar esasl'l bir imar yüzı.i günnemiş~i':. artmaçen 

1
uyu 

00
,_,a_r b~1.0 u gı ı gıt 1 

çe m~ kolların hududlardan 30 kilomet.. 

f k t tal.h. 1 nrı .ıüt:ne t ır. -~.J d h f la . . . 
Gebze, tarihi olan ve a a ı t o - • ıt"Uen a a az ıçen gıremediıklerine 

mıyan bir fkasabadır. Bu vaziyetle!"i Geb. Leh ordusunun manavıyatt bakılırsa Alınan askerl harekatı. şid -
be belediye reısi }"";sad SayduK'a anlat • büsbütün yükseldi detti L~h ~ukavemeti ~arşısında, ba • 
tıın. Bana şu izahatı verdi: .. taatle ınkışaf etnrektedır. Bu, ayni za. 

_Bundan on boş sene evvel;ne kadar Üç gundC'nberı Alman savletlerıne man:da bütün Alınan kuvvetlerinin hu 
Gebze belediyesi ağalarla idaN' edilırdı. yalnız .. b.aşına sebat ve mukavemet ede. dudlar gerisindt!ki tahaşşüdünün henüz 
Gelirleri a7.dı. r~k ibuyuk batıda demokrat devletlerı - tamamlanmamış olduğuna da hamlolu 

Sclefimdan beledi.yeyı devır aldığım nın .yardımla:ını sa.b~rslzhkla bekleyen nnbilir. Herhalde Alman - Leh büyük 
zaman kasa.da 14 lira vardı. Birçok borç. Lehısta~da dun İngtlız ve Fransız ilinı • kuV\ !ıeri arasında kat'i müsademe .. 
}ar da toplanmıştı. 11,1613 lira 1 ık mu - ha~b~~'ll~k duyulan mes~ret ~e heye~an ler vukuuna ancak bir haftadan son • 
hammen bütçeden bir şey toplam&k nıüm r . uyu o~ş, ve Leh orau ve .mı~ : ra intizar olunabilir. H. E. Erkilct 
kün değildi. Tahsilata bu sebeble fazla ~~ının ~nevlyatı bununla gcreğ• gıbı 
bir ehemmiyet verdik. Bu birikmiş rlan y~kselm.ı~r. Fakat ~ek müşkül tarihi Bazı ·ıhıı·yat erler 
ı..-

1 
..:..J d"k. gunler geçırmekte oıan Leh milleti şüp. 

uurç anınızı vue ı • k · t 
65 ve 75 yaşıarmdalti tanzifat amele - he yo kı ş~ anda ngilterenin ve Fran.. t • ~ ld 1 

lerini değWtirdik. Kadrosunu 4 de ıblağ ~an.ın maddı yardımlarım da yakıcı bl!' s aıa çagırı 1 ar 
Çankın 1ıarman lanndan b"ri ettik ıntızarla beklemektedir. (Bastarafı 1 inci sayfada) 

Çanlkın (Hususi) _ Çankırı iktısadi açılarak sulanması mümkfuı olan işler - ~ların bıraktığı pıslik mütemadi tt".. Lehlilerin dUnkU heyecam ihtiyatlar bu davete icabette büyük 
ttayatında gün geçtıkçe daraldığını açık dendir. Gerçi Nafia Vek8'eti merkezi Ço- miz.lemeğe rağmen daha henüz. hatta Ro. Leh milleti dün iki pek heyecanlı ha- bir tehalük ve vazife aşkı göstermiş • 
bir hakikat olarak söylemek lazım gel - rumda olmak üzere bir sulama teşkiüıtına nuıhlardan kaimış kaldırım taşla:-ım mey her karşısında kaldı. Birısi bir Sovyet lerdir. 
lnektedı.r. yalonda başlıyacaktı:.·. Fakat Çankırının dana çıkaracak dereceyi bulmamıştır. Rus fevıkaliide askeri murahhasının Der Ashıcri dairelerde 

Vilayetin bayındırlığı. iktısadiyatının Kızıluımaktalri arazisi ırmaktan alınacak , line geldiğı ve diğeri de bu haberin ta • Ankara, 3 (Hususi) - Fevkalade 
inlkişa:f.ma vabeste olduğuna göre; Çan -1 suya ve açılacnk ka~aHarz faz1:351le :nuh- mamile yalan oiduğu hakkındadır. İlk vaziyet dolayısile askeri daire ve mü. 
kırının ıktısadi sahadaki darlığını izale taçtır. Sulanın te~kilatı bunu un plamna haber Leiıistanın üzerinde nasıl öldürü • esseselerde hafta tatili usulünün tat • 
eUıı-ek yolunda h.ıreketc geçmek ve buna alması ço'k yerinde olacaktır. cü bir tesir yapmışsa son haberin ona ge. bikine nihayet verilıniştir. 
Çall§lnak lazımdır. Çankırı araz!sinın sulama işi yalnız niş bır nefes aldırdığına şuphe yoktur. --

Zaten Çnnk1n fakir bir bölgedir. Bu. Kızılırmak havzasile bitmemektedir. Çünkü iharb eden bir memleket ve hır Ankarada dunko 
na rağmen bayındırlık bakımından bir • ÇeNte.ş !kazası arazısini de sulak hare g<.>. ordu için gerıden taarruza uğramak ıh • 
Ço'k vilayetlerle boy ölçüşecek - yağıle tirmelidir. Çerkeş çayından bu rnıntnka tı:mali ne kadar öldürücü ve meyus edi • faaliyet 
kavrularak _ bırçok işler başarmıştır. da sulanabilir. ci ıse arkadan emin bulunmak o kada!' 
B.ünyesinde tamamıle bir değişme ve ye. Çarlkırıya üç saat mesafe-le Domeli • frrah verici bir nimetfr. (Baştaraft 1 inci satıfcda) 
llileşme gösteırmıştir. Sara.yiltöyü arazisi de çok az bir ma rafla Evet. Lehistan için şu anda geriden Büyük Millet Meclisi 

Fakat bu, Çankırıya kafi değildir. \Ti. yapılacak bir barajla bu sahayı su içinde bir istilaya uğramaktan daha fena ve Ankara 3 (Hususi) - Büyük Millet 
layetın her bakımdan baymdırlığa ısti - bırakır. mühEk b · · şey olamaz. meclisi daha evvel toplanmasına acil bir 

~ı ve ihtiyacı vardır. Bu baraj tabiaten yapılmıştır. Saray • Gebze belediye reisi Esad ve kaymrkm!ı Fakat görülüyor ki Lehistanın büyük lüzum görülmediği takdirde 11 Eylfü Pr 
13 nun için her şeyden evvel iktısadi • köyü <bığının önü kesilmekle \'Ücude gc- Fazıl doğu komşusu bitaraflığını muhafaza et- zarlesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

l"atının ~a!ı zarureti duyuluyor. 1.ı.:n.--...n. • tted" mektc:-dir. Amerika aJ·ansı zaten dün Sov Ayni gün hükOmet umumi vazıye 
Ç h k d ·· ks 1 · t:ıUllL~'-'IK. ıvazıye ır. ankırı tarı te i hsa en yu e mış ve Arazinin bu suretle sulanma İiİ dtk • Kasabaya güzel bir su isale etmeğe var yet erin Berl"ne fevknlade bir askeri hakkında meclise geniş izahat verecek • 

~-_,gibi en büyük pa • kuwetimizle çaiışacağ·z. Bu sebeble hır murahlıas gönderdiklerı keyfıyetini tek. tir. Meb'uslar intihab dairelerinden pey-
nayan yıll:ar<:a ve akın b r ıarnıe kadar kaile tetikike değer bit haldedir. . ··· "b proje tam~ım ettircccoıı. zı ederken ayni zamanda Sovyel Rusya. derpey şehrimize dönmeğe başlamışlar • 
idame ettırm· lŞ' tı"r nikırının zfrnatlnden -,,.U~ bir ran d - h b • Eiekt.riık pro1elerini e rnute assıs ır run bitaraf kalacağını da kat'iyetle bil • dır. 

YGpra'!Qlı panıcyırı adeta beynelmilC'l dmum a abilme için de fenni ekimi tat- ühendis çızmektedir. K'B.Sltbaıun bu - dirmi tir. ------------

bir vasfı haizmiş .. Bu panayıra Hindi~ • bik etmektir. İlk önce bugünkü rnevcud günkü karanlığı uzun sürmiyecektir. 385 J ltalyan vapurları yeniden 
tandan emtia ve kendi.r getirenler bulun- .sapanları rençperin elinden alıp kırmak senedenberi damad İbrahim Paşanın yap. aponyamn bi arafhgr haberi 
duğu gibi bütün kervanların getirdiği ve yerini pulluğa terkettırmck liizımdır. tmp bıraktığı su dolabı bugün GPhzenin Sulh cephesi için çok ehemmıyetli di. {imanlarımızı sefere başhyor'ar 
ıı:na.ııar bu panayırda satılırmış... Tarlanın sürülmesi pullukla yapıldığı su ihtiyacını karşılıynmaz olmuştur. ğcr bir hn:ber de .Taponların bitaraf ka _ (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Iktısaden böyle parlak devırler yaşa. gün istihsalat üçte iki artacaktır. Gebzeyi mamur ve güzel bir belde lacakltmnı :İngilterey~ temin etmiş ol - Şimdiki halde Teoül Gotye adında 
rnış olan Çankırıyı bugöjn ger.e buna ka. PuHuğun jstımal: yolunda gereken iş. yapmak için elden gelen her türlü feda • du!klanna dair Şanghaydan gelen tel • bir Fransız gemısile İngiliz bandıralı Et. 
"11ş.turma1k gereklı bir hareket olacaktır. lerd'en biri de hayvaniann ıslahı ve ba.. 'karlığı yapmak kararındayız., graftır. Bu vaziyet karşısında insanın r~ adında bir vapurdan başka limanı -

Çankırı zirai mıntaka sayılabilir. Bu. lmnıd"ır. Buna da çok ehemmiyeı verme. Gebze !kaymakamı Fazıl Uybadın da cn_.caba Almanya Sovyec Rusya ile yap • mızda hiç ecnebi vapuru kalmamıştır. 
frtinkü iktısadfyatı da bu yönden inki~fa lid:ir. hallt tarafından çok sevilen ve takdir e- tıgı pakttan ne kazandı?:t diye bir lahza Mersin hattından beklenen Ana!arta. 
Gc.avuşturulmalıdır. Bu işlere verileceiıt himmet sayesin • dilen bir idare Amiridir tereddüde düşmemesi mümkün değıldir. Bartın. Eğe, Konya ve 1'ırhan vapur -

:Fakat ziraate civerişli olan arazı gbk- dedir iki köylü müstahsil bır hale gele - Gebze mıntakasında idare ve asayiş O bir defa, iyi köti.ı , Japonyayı kay - ları1. dün de gelmemişlerdir. Bundan ba§ 
~ inecek yağmuru beklemekten kurta • bilir. fevkalade güzeldir. betmi~ir. İkincisi, İtalyanın Almanya 1- ka yolda bulunan 15 kadar iilep de he _ 
illlınalıdır. Kızılırmak havzası her türlü Çanlon köylüsünün de bu hale gel • le birlikte harbe girmesine mani olan se. nÜ2 avdet etmernişierdir. Bunlann en 
2iraate müsaid ve verimli bk toprnğa ma mesi, vu~yenn iktmıdiyatını yükseıte _ e·r arazi meselesinden bebin bu pakt olması pek mutıtemeıdir. yakın :iSkeıclerde kaldıkları anıaşıımak-
lliktir. Buranın Kızılırmaktan kanallar I ce'ktir. çıkan cinayet ltalyanm bifaraflıQI taclır. Karadeniz ve. Marmara hattına iş. 

. .. . 1 lcyen vapurlılroa hıç bir aksaklık yok 
Boyabad (Hubıısi) - Cemaleddın ko. A11lasılıyor kı talya bitaraf kaldıkça tur Bu url . f • 

11.. ih · k . • vap ar yıne se erlerine mun • 
yünden Ali oğlu Mehmed Acar gene ay. uarbden arıç alabılerek ve şimdilik t 'b" şekild d . · ·ı · · · · ·· ·· d d bil . azam ır e evaın elmektedır. ni köyden Mehmed Çıl ı e hır arazı me. ışı.ne gucune evam e e ecektır. Maa. D"ğ t fta dil . 

• . f:ı.. b · · ı er ara n n geç vakıt mevsuk 
""lesinden kavga etmışlcrdır. Bu arada ma ııı u memıeketm AJmanyaya karşı b" emlb d ld ğı 
Mehmoo Çil hamı1 olduğu bıçakla Meh. hayırhah bir bitaraflık durumu takib c- ır m _anlan da ~ m!z m. lu~ata gö • 
med Acaırı vücudi.inün muhtelif yerle • derek Akdeniz yoliJe onun birçok ihti • rb:• ~~agu,.::_ e dsıyl ası .v

1 
azıyctm vahım 

t . . ır ~ a~ o ayw e sektedar ol 
:rind'en tehliıkeli surette yaralamıştır. Suç yaçlarını emın etmcsı keyfıyeti ayrıca muş 1 İtal f . • 
Jıu yakalanmış. yaralı Sinop memleket dikkate değer bif' mevzu t~ıl eder. rar ~~n :ıs: vapur sc erlerı de tek-

hastanesiınde tedavi altına alınmıştır. lngilterenin ve F ransanı n B~talyan hm.anlarından birkaç 

iki kardeş bir olup bir muhtarı fiili harb hareketleri ~yan gemisinin gelmesi bekıennıekte. 
öldUrdUler beklenebilir 

( _____ G_e_b_z_e_u_· z_ u_· ·_m _ _ b_a_y_r_a_m_ı _ _ _ ) 



6 Sayfa SON POSTA EylUI '4 

1 Hadiseler Ka'llsında ' • • e 
' - Bu hal1b neye benzedi bilir misiniz? r:im. Bu ayın on beşinda sene tamam olu. 

Bu .sOzO. sayllyen arka~ bakbm: yor, bmturatı gene tazelemek lazım. Ev nya • nerel - Ne-,e benzedi? sahibim evvelki gün bana geldi. On se -
- Ev sahibimle benJm h lfme! ınecfir klişe halinde tekrarladıklarını bir 
- Ev sahibUe yumruklaıtınız galiba! kere dıaha tekrarladı. Sonunu da mutad 
- Hemen hemen i§ o raddeye gelmiş. veç'hile lbağladı. Kireyn bir lira zamme : 

1 k ti amma.. Here ben baıtaıı anlatayım. diyar. Bu sefer de besabladım. Fakat bu s ec Anhttı: sefeRi hesabım eski senelerd-s yaptığım. 
Ş~ oturd ,.; · 1 dan daha bQika idi. Senede bir l1ra zam. 

• c ~ u 8 um evı on sene evvtt y A z A N 
k:iralannştırn. Kıra fazla deAilıdi. Evden la on senede tutan zam yekftnu yüz yirmi ............................... ................ • ...................................... , ....... : 
memn d Bir t rd S Iirnv.ı bulımuştu. Bu sene de kabul eder. E ki• G 

1 
H E E k 

1 
E un um. sene o u wn. ene so .;- ı • t : 

n oldu. Ç kını i t" okt K sem yiiz otuz iki liraya çıkacaktı: m e ı en era m r r 1 e i ~tı tazelı ıruI~:J.e 1
; Y ahubim

0
: . • - Artık bu kadarı fazla dedim, Yap. • ! 

b. dered c ı· d" 
1

~ b~ 8 1 
f ın tığım hesabı gözünün önG.ne koydmrı. O ı 

11ır ve m~yı'uı,f; :~r:· artu;;;c:;.~:a sö~y: hesaba pek a:mıınadı: . . "Son Posta ,, nın askeri muharriri 1 
Mi Ben h .. b b·ıi . A d - Farla hır ,ey zammetm1yorum ki, D •·······························-,··-·······...._-.,... ·-............ -........... . · e~a ınn ı r ınsanım. Y a d di -~ı. b" 11 n;;.,;ı .. h 1 b " ıün İngı"lterc ve Fransa Alman. -e , an\;(tA ır ra.. ~ .. nun e t, ır 

bir liradan senede <m iki lira tuta:r ki, bu lira için insatı yerinden tedirgin olmak yaya harb il!n ettiler. BüyU.k 
kadar para fazla bir şey değildir. Evden ister mi? Britanya, 23 yıl önce, ayni mehfb kara-
ç1karsaım hem rahatımdan olacaktım. _ OJmaz, dedtm, ne bir lira, ne yarım n vermiş ve Almanya Belçikaya teca _ 
Hem de taşınma~ başka bir eve yerleJ. lira, ne yirmi beoş kuruş, hiç bir deliffk. v<ız ettiği için ooa harb ilAn etmi§ti. O 
mck için yapacağım masraf on iki lira. lik kabul ede~m.• vakit İngiltere Al:rnan ordularının Bel. 
dan çok fazla tutacaktı. E~ :rahibinin .ld. Arltadqım su.mnuştu. çik.aya girmesini kendi emniyetini mu _ 
raya bir Hra zammetmes~! kabul ettım. - Bu kadar mı dedim ıonra ne oldu? bil bir hareket tell'kkf ed'erek ordularını 
Kunturatı tazeledfm. Bir sene daha otur. _ Henüz ka~ 'bir §e; yok, diye ce • BelçJ:kadan ÇE!krnesini Almanyaya ihtar 
~· Sene sonunda ev sah_ibi gene bi.n vab ve.rdl, 0 ısrar ediyor. ben ısrar edi • etti. Falkat A.hnanyu d'fnlemedijinden o 
~ır dereden su getirerek evın kirasını b•r yorum. Dedim. ya ha ev sahibimle be • da ona baıt> açtı. 
Ii~ daıha arttıracağını söyledi, ben gene nim aramdaki lrir~ya bir liTa daha um İıı-.gil.terenin dü'Il'lri1 ilJnı harb tekli de 
bır Yil evvel yaptığım hesabı yaptım. meselesi, ha da Danzi~in Koridorun Al. hemen hemen 23 yıl evvelki gibı olmu§w 
Bir lira zıammı kabul ettfm. On senedir manyaya ilhakı meselesi.~. tur. Yani İni'iltere btç bir tecavüze uğ. 
bu böyle devam etti. On senedir, ev sa. ,...---, l ı ramad'ığı hal~ ma-bza Almanya Lehis -
hibiın bir lira zemmeder ben kabul ede. • J c!1ne~ d-+ulac!i tana t.ecav<iz ~iği için, ona harb ilAn 

I,_ Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 etmiş bulunuYQr. Yalnız bir farkla kJ 
bu de.fa LEtıistanın te<:avüze uğraman 
İngilıterenin emniyetini doğrudan doğ • 
:ruya :ihl:&l etmiyordu. 

Ayni ayın ayni gUnUnd9 
doğan karı koca 

Aımeribda Ka. 
Jjforntya& Dr. 
Ha:rma ~ laı:run 

eynıi ayın eıyni lfU'" 
nUJıde doğmuşm. 

oğuM-an ile gelin. 
ren. a.ym ~ Eey'

nl g0n1lnde dün. 
)"&ya gelım:fŞler ve 
bun'kıırm kıu:Inrıi.le 

kocabrn da ayni ayuı ayll'i gününde ~ 

muşla.rdır. 

* 
12 litere bira içen 
.Almanyada faı: 

la !bira içenler a. 
rasında yap~an 
bir müsabakada 
12 ~ hirayi en 
\ısa. zamanda i . 
ten bir adam bJı. 
rtndllfğfi almıştır. 

Adamm yaşı sek 
tendir. 

* 

bir adam 

incilin en uzun cUmlesi 

Çin çocukları doğunca 
yapılan merasim 

Bı.mdan ta:krlba 140 sene evvel. Fran. 
sa Avnıpaya tahakı.'lt-dme kalktığı isin İn. 
giltere <Xna amansız b!r düşman kesilmiı 
ve Napolyam.ı. .i.skat edinceye kadar o -

Bazı Çin köy • nun?.a harbe devam etmfşti. İngflteren1n 
lilleri erkek ço • Avrupaya taa.Thlk eden dış siy8.$Ctinin 
cuklan doğduğu başhca maddesi mali\mdur: Avrupada ci 
zaman üç gün zi- hangirlf'k tashıyan her mütecavi'l kuv • 
yafut veıriT, gil • vet11 devlet ezilmelidir. 
ler eğlenirler. Versay muahedesini yırtarak kuvvet • 
Konukomşu ge • leşen ve A V'UBturya ve Çek yayı alarak 
lip aileyi teb • bil~n ve doğu ve cenub doğuya do~-
ıik ederler. Ço • nı ~işleme temayülleri besleyen Al • 
cuk kız olduğu zaman da bunwı aksi. manyanm İngiltereden uznk olan Polon. 

·ıe ~-- .. ..1.. t dıkla yaya taarn.rı ve tecavüzünün İngiltereyi · 1 .
1 

d h 
1 

. . . . 
ne aı ma!A:ı~ gomu ur, anı rı ı. '"" il* ....u..ı b"'...l'lk bir 1t ngı tere e ıe ır erm cnxı n şımdı bu haldedir 

ıııaru unı 15n.ı- en ı.c.J.. aTara sev -
aileyi teselliye gelirler, hep beraber 1 ketmesin.in se'beblerini . İngilterenin Av- sü'.lcOnetini muhafaza eden İtalya yerine Günün pek ohernrniyctll meselesini 
ağlarlar. rupa d'ış poHttkastnın işte bu prensibin. Fıraru;a. İn.giltere He birlikte, yine an · ,hal i çin evvela iU sual ere cevab verın~ 

de aramak gere'ktir. anevi düşmanı Almanyaya harb açtı? JAzımdır: 
Yıa Fransa neden harbe gi?'lfiyor? Bu A~ .23 .. n. ~el' l"ransaya ta • . 1 - İtalyanın hakiki hareket hattı nE."ıo 

devletin A!lmanlarJa .mUcad l ırt hemen arruz etmişti; bugün ıse o Fransaya hf9 cfu ve ne olacaktır? 
hemen In~rle olan mücadelesi ka ~ tiunrrımnıt ve yalnız Lehistan ö.zerine 2 - Fransız " İngiliz hava kuvvetle " 

fedakArhnı der e-ıkid1r. Fakat 1914 senesinden ev • ~ü~r. İite Franbayı bu vaziyette rin.in bedefi nedir? 
vel Paris Londra ne bütUn ihtilt!larını dahi Aılm.anyaya harb ilılnına sevkeden 3 - Fransız • İngiliz creI1iz kuvvetle .. 

Franga büyük ihtil!li ıamanında mev. bertaraf edebi.kliği için Büyük Harbde .lle!babler İngiltere lçfn :&öyledilfıniz ae • rinin vazife ve hedefleri nelerdir? 
kuf buuinan Pier isimli iki şahıstan biri Almanyaya kat'jl İn.giltere ile yanyana bebler:in aynidir: Fransa tıpkı İngiltere 4 - Fransız • İngiliz kara ordularının 
id mahlc1lm b~Jm.iftt ıtb1, kendi eımniyeiJ. için ·' •.·: • • . ~o·.ı.·?ı\- vazife ve hedefleri nelerdir? 

ama olmUj. Küçtik isimleri Omm Pirene. dağUınnın öte tarafın • }Wı1:n &ttl~.t'.J. w. Jt~;rrflWTJıtır.t ~~ Yazımız pek uzayacağı için bunlarnt 
Pier olduğu gibi ane isimleri de ayni dan ehemmiyetli hiç bir kaygusu yok _ \"'\- lııı fr.,~Rf;:41 hiç bir fırsat kaçırmaz. birer birer tahüllni yarma bırakıyoruz. 
:imiş. Pieıierden bırini tev'kifhaneden aJ. tur. İngiltere ile tam bfr itilaf ve ittifak İfte İngiltere ile Fran~ayı Almanyaya H. E. Erkflet 
rmyu ~ zabtta bi ·n· lm ,_, d" halinde olduğu ıçin de fimalden ve garb- lıarb ilfuunıa sevkeden asıl sebebleri böy ·A-lm·-·a· .. n····g···a ... d .... a ... i:i ........ ·-·······-····-

rı ın ge esUMt ı. dan yani denizler cihetinden hiç biT en. leoe te.<ıbit ettikten sonra şimdi cM bun. ff 

ğerinm b.lmasuu sbylemiı. Pierlerden dişe hi$etmez. BilAkis bu denizler, İn _ laırın Almarılara karşı harbi ne yolda ya. Vapurlarımızın 
biri öteki.ne 80I'tIWj: gf}tere ve Alm.erLka dostluğu sayesin~, pacaklaN meselesine ıelellm: l 

onun ~ t<ınremnez birer hazin~ ve bi • MalUmc!uı;r ki Alınanycl kara kuvvet - nfBB fi durdu 
u...... :ı.. b ı ·kmaı L- leinin 90f}f1.e üç gttndenberi Lehlstanı 

rer ~ Ve nar evıw.mı ı -yna • . Evvelce Almanyaya ısmarlanmış o. 
ı t-ıd!r taarrurz halindedir. Onun hedefi filphe • 
1 . • siz Polon,-a ordusunun bi kısmın K lan vapurlardan Egemen, Sav~ ve 

* 
Bekar ·oran bir ihtif Alcinln 

- Sen evli m.Win? 

- Evliyim, bir de çoouğum var. 

- Bm bek.Arım! Fıransanın tarihi ve an'anevt düşmanı . ..L.....:ı r ı 0 
• Doğu vapurlarının Alınanyanın har • 1A1

--- ..__ o d ima b dik nuu.ıua: Gravdens - Bromberg • Thom uı.mıı:ıyauu·. a unu nazarı • ıböl:ge . be girmesi dolayısile i~aatlarının dur 
Bu yazı İncilıdeki en uzun cümle • Ve bek.Ar zabite dönm<ıı: kate alır ve emniyet tedbirlerini ittihaz . sınde sararaık imha etm_ek ve son • du~· haber verilmektedir. Bunlardan 

. . r.a fima.1, batı ve cenubdan ınütekarib kol 6~ ~~ .... - ....... -... -................................. -.::...~~=-~· .. ~::'~~-~~ .. !.~~~.~_:..__ ederken daima Alınan tehhkesıni başta larla Varşova istikametinde yilrüyer~k Doğu vapuru ikmal edilmiş gibiydi. 

Ceza aaç ile miltenaslb 
Olmak ger~k 

Bir okuyucum anlattı: 
- cX.-..bklı kabahat ~nde 

med1Urtyvt hasıl oldu, kendimden dört 
~ bü.y(lk bir ku:la evlendkn. Sevıni • 
yorum, .evemiyeceğim, üstıe sı:ı.ne ol. 
ıma'k bıbruyetinden ~ ımstı.nmıdur. 
Te1c meziyeti JU: Be.nl seviyor, bana 
sonsu.z bfr irtiraıhat temln ediyor. 

Sik:ıntı. üz<lntü bundan ibaret değil: 
V.a.lktilıe sevdiğlm, vsktfle ev?emnek :il· 
tediğtm bfr kız daha ~ çıktı. 
Beni elAn bek!r ibillyor, benfm1ıe f!N • 

.Icıı.:mek ivtfyOT, ona tılgınca bir a,klı 
bağlıyun.. 

Ailede temel çocuktur. Çooulk ohm. 
ca amıenJn babauın ldiçü!k b(l)"(l!k hlL 
'1f tema;rüJıl&i sntmr, Yer.tm oocu.tuil 

ıistikbali ctüşünceaine teı:1reder. Arlık 
ailece baK1nmez, parçahmmaz bir gra
ın'i'ttir. Fakat çoetıla m~ o2ablbnek 
saadetinden ebediyen mahnmı bir Jr.a.. 
dınla bir erkekte vaziyet detişlr. Al • 
leyi gene muhterem sayarllllt gene da. 
ğılıne.masım 11tlzanı edi!rmtı, fakat te
melHen de mahrum olan bu aile U.te. 
Kk bir anhışm.amazhk esasına istinad 

e~ ise iki tarafı daha hayattayken 
öfüım ~iği Yllf8Ullya mahltfun et. 
meyi anlıElrnam. Aynılm:s1'enııa cevaz 
veririm, maddi menfaat daJ.ma biraz 
sonra ge!lr. 

Bunımh beraber o}ruyuClml birinci 
hatasını yaptıktan sonnı .bıci&in.i de 
işl'cmek özered'ir. Siıe evtLHlt haricin. 
de '8Şk ~n kadına ınananayınuı, btr 
~ da ayni llftvki Wl'mi§tir, y .. 
bu.d vweoekiir. TEYZE 

sayar. Frarısarun her raman Rusyada Leh kuvvetlerini bu havalide bır mey • HnttA buradan vapuru tesellüm et • 
dostk*: w ittifak aramasının tek sebe - dan muhe!rebesine icbar ve imha etmek-- m~k ü~re eski tahlisiye umum müdil· 
bi budur. Kezalik l"ransız • ÇekOS'lovak.. tir. Fakat Myie bir neticenin en mtıaa. rü Necmettinin başkanlığında bir de 
ya ittifab w Fransanın Jcfiçük itllAf ve id ha1!1erde dahi, 3-4 haftadan evvel ol • heyet gönderilmişti. 
Balbn politikası hep Almanyaya kaqı • muı döşüınruemez. AlAkadarlara hiçbir haber gelmemiş 
dır. Maamafih Polonyarun Alman ordula • olduğundan heyetin harb dolayısile 

Alınanyadan aynlaınadığı anlaşılmak· Fakat son se.n~lerde, hansa Orta, do.. nm iŞgal nwharebelerlle uyalıyarak i~ t dı 
a r. fu w cenub dtıığu Avrupadaki o bütün rilere ~e...i ve daha çok zaman ka • 

fttif&k ve dostluk şebekelerini, malfun mnması da bbildtr. Ancak bunun Jçin Müzelerimizdeki e6erler mutıafar.a 
sebeb?erle ka)"betm.iş ve üstelik İtalya de Rtı&ya.nın hiç bir ukerl müdahalede altına alınmıyor 
ile de karşı karşıya geh'nişti. İşte Fran • bulunmaması icab eder. Topkapı sarayı ve Türk İslAm Eee.ı'w 
say;. İngiltere~ büsbüttını yaklaştırıp O halde İngiltere ve Fransa için, Leh leri Milresi Müdürü Tahsin Öz, diln 
bağlayan h&kild ıebeblere şimdi teması ordusı.ı:nun §U veya bu suretJe imhasını Ankaradan şehrlmize tlönınüştür. 
ediyıorus: Pek yakın ve mühlik '.Alınan ıbe!klemiyerek biran evveJ f:lilt ve mUc.ıt- Tahsin Öz, A vrupada harbin ~la ,, 
w İt·,,. ... - tehltite..,ı · :ı..· .~-.:ı bul 1 -\.. . ması: dolayısile müzelerimizdeki tarl • """'Jo.ll :u. sır 'Ull' y.:ıı.ı'-Ulluua unına arı cnıenmu. 

Fakat Ahnanlar Fransadan hiç bir şoy yetlid'ir; çün!kü Alınanlar Leh ordusunun hr eşyanhın fihtlyatlit bir tedl bir ğıolmakh be~ 
. . . . zıere mu a aza a ına a ınaca a P. i6teıınıed:ruerl:rli ılAn ettikleri gibi Fran - ~ bitirip Lehfırtanı. siı&htan tecrid et. !erini tekzib etmiştir. 

ınzlıarla bir barış paktı aıkdettHer ve üs. tikten sonra blltün kuvvetlerile garba 

telik garb hududla.nnı tahkim ettiler. dönecekler ve belki de 0 zaman ftacy.a ile Bir çocuğun iki kolu birden kırıldı 
Bu 8Ul'etle Fran.sanın karşısında ondan birliikte Fn.nsa üzerine yükleneoekJer _ Kocamustafapaşada Ağ.ııçayırı so • 
§U veya tbu birçak: yerl-er ve §eyler iste • dtr. İşte lXSyle bir ihtimale mini lm 'k kağında oturan İsmet adında .bir çocuk 
~n yalruz İtalya kalmıı:ıtı. Ancak bn~\ ~ f .. , •. n+.-.... il Fr h beo 

8 çıktığı incir ağacından dilşmt!f ve bıJ 
,. -a .. n ~ ~~ ...... ..,....,. e llllsanın ar acele __ ,_ t t' 1nd iki k ı ~- ı 

• lılU.L\.U ne ıces e o u ll\.ırı ~ nasıl 41~ da her ~ey bir~enblre delifti müdahale etmeleri lhxndır. Faıka.t na • mı.ştır. Yarah çocuk Carrah.pa§a hasta-
ve firndi uslu ve sükt)tt bıı- çocuk aibi 81.l ve nereden? nesine kaldırılmıftır. 



' EylUl SON POSTA Snyfa ? 

va ·yeti ?.H a, 
ga,hiller· ıl n 8 ayı a buzlarla. ka 

Nihayet İngiltere kuvvetlerini sefer • 
ber etmiş bulıtıriuyor. Bütün dünya de -
nfzleıı!e aınkadar bulunan bu iınpara -
torluğun takib edeceği harb sevk ve i:la. 
resi, sullıte olduğu gibi, dost, düşmon, 

bitaraf bütün devletleri ilgilendirecektir. 
Nitekim 1914.18 harbinde de İngiliz do • 
ın.anmasınm harekatı yalnız merkezi JJn

paratoo1uklan değil, Avrupa. Uzakşark 
ve ıhatttı cenubi Amerika devletlerini bile 

e iz işleri mütehassısı yazıyor] 
çeikıniş bulunuyor. Her ne kadar Alınan. 
ya 1917 senesindeki müthiş denizaltı ha • 
rekatı ile İngiltercye çok büyük zararla11 
vermiş ise de; gayesine vasıl olmuş de • 
ğildir. Bununla beraber harbi müteakıb 
yapılan manevralard!l İngilterenin de • 
nizaltılarla pei't ziyade alakadar olduğu 
ve bunlara karşı koyacak elverişli vası • 
ıtalar bulduğu memnuniyetle görülınek .. 
ted'ir. Her halde Alman denizaltılarının 
şimal denizine dökülecek milyonlarca 
ımayin ar.asından kurtulup iş görmesi pek 
kolay ohnıyacaktır. Şurası muhakkak ki 
1914.18 de olduğu gib1 Alınanyanın de 
niz yollan 1939 dan sonra da kapanını~ 
bulunuyor. 

lAkadar etmiştir. Esasen sahili olan bü. 
tün devletler yekdiğerlerine olan mü • 
nasebetlerinde bile Britanya jmparator • 
luğunun tsk.ib ettiği siyaseti gözönünden 
kaçırmazlar. Bunun gibi girdiğimiz harb 
ba.li içinde bütün d€vletler, bitaraf dahi 
kalsalar bu muazzam imparatorluğun ha. 
mtıtını ve harb sevk ve idaresini adım 
adım ıta!k!b edeceklerdJ. 

Abluka 

Rusya yolu 

Dilşman harb ve ticaret limanlarının 
aıbhıkası İngiltere deniz tarihinin bir 
nn'nnesi olarak kalmıştır. İspanyolların 
mukaddes armadasını imha edip dünya 
denizlerlnde h~kim olmağa başlıyan İn • 
glltere, daha somaki harbde de hemen 
dana.nrnasını dtişman limanları ağzına 

gönderiyor ve dü.şman harb gemilerini 
dışarı çıkarmaktan. menediyordu. Bu şe. 
kil ha:r!b sevk ve idaresi onun. denizler. 
de'ki ticaret serbestisini uzaktan himaye 
eden yegAne vas•ta idi. 

:Ancak Büyük Harble bugün arasında 
esaslı bir fal"k bugün Rusyanın Alınan • 
yaya yardımcı bir bitaraf olarak görün • 
ımesidir. Büyük Harbde Rusya İngıltere 
yanında cehpe alınakla Baltık denizınde. 
ki A1ınan ticaretini tehdid etmiş ve dola. 
y;ısile abluka çemberini tamamlamış bu. 
lunuyordu. Her halde İngiltere donan • 
ması, ynnn, Baltık denizıne dahil olup da 
oradaki Alman ticaretini tehdid edemez. 
Şimal ve Baltık denizini birbirine bağlı • 
yan üç 'kanal İngiliz büyük gemilerı içın 
ehemmiyetli birer tehdid mıntaknsıdır. 

1ngiliz donanması 1914 de şimal dc'lizincfo au dar geçidlerde denizaltı ve saniyen 
1.1 • d gemilere taarruz edebilirler ve ı Büyük Harbden sonra hem denizaltı • j tinin denizlere (50.000) torpil döktüğü torpil tehlikesı pek fazla olur. Belkı İn. 

Bu h~ sevk VE' idaresi sistemi Büyük 
Harbe kadar geldi. Nitekim 1914 de de, 
A1ınanlar, İngtliz donanmasının çok ya. 
!kında geleceklc:.ı:lni umarak denize çı • 
kam adılar. 

şc.ıuın e · · h ·· .. ·· d t tul ·· takb l 1 ı · büyük gemileri imha edebilirlerdi. lnrın ve hem de hava kuvvet~er~nın ~- gozo~ e u~ ursa. mus e ng1~1z giliz do$nnı:asma aid birkaç denkıaf.tı 
Bu yüzden İngilter~ 1914 senesinde ge. rekat siaları artmlştır. Bugunun hafıf ma~ıala~run . (100,000) lerc: mayın ılc gemisi zam.an zaman Baltığa girmek sU-

nc ablukaya karar vermekle beraber ab. kuvvetleri, dünkü tayyare ve tahtelba • tesıs edileceği hemen tebaruz eder. retile Alınan ticart:t gemilerine tec.:ıvüz 
lu'kanın çok uzaklardan yapılmasını cm. hirlorin gidemediklerı mesafelere pek Mesele denizlere Alman tahtelbahir • edebilirler. 

Uzak abluka 
retti. Abluka nattı hemen hemen ı'\lman ~olaylı.kla ulaşmaktadırlar. Binaenaleyh lerini çıkıarmamaktadır. Esasen İngilte. Baltığın neticeye tesiri 

limanlarından pek uzaklarda idi~ buraya İngilterenin uzak abluka hatlarında bile re, denizlerce ticareti er. çok olan ve do. Bununla beraber Baltık denizi tabii 
Fakat denizaltı ve hava kuvvetlerinin 

meydana geldiği 1914 senesinde ablukayı 

yapacıı'k büyük gemiler daima bir tehli • 
.._~kalmış bulunuyorlardı. Düş. 
marun lıman ağzmd ~ ~ecır ini 'haber a_ 

:ne Alınan denizaltılar! ve ne de tayya • süper bir emniyet alınası lazımdır. layısile denizaltılardan en çok korkan kurul~u :itibarile Almanyaya engeller 
releri yalklaşsbilirdi. Büyük Harbden sonra mayin sıHihı • lb.ilr dev1~1tir. Binaenaleyh onun 'bütün verebilecek durumdadır. Baltık denizi şi. 

Bugünkü şekil nın fevkalade ehemmiyet kazanmasına mesaisi ticaret gemilerini tehdid eden si. mal kıyılarının, kış aylarında buz tuttu-
İngiltere her ne pahasına olursa ol • .binaen yukarıda zikredilen emniyetin lfilılarm denizdeki keştügüzarını menet • ğu malfundur. Hemen hemen senenm se • 

:lan denizaltı ve hava kuvvetleri baskın 
ı;un i>ugün de bu ablukayı yapmak mec. torpil silahile temın edilebileceği aşikar. anc'ktir. :kiz ayında" Rusyaya aid bulunan (Fın. 
buri etindedir. Ablukanın şekli nedir" dır. Büyük Harbde bile İngiltere devle • İngiltere bunu:ı acısını Büyük Harbde (Devamı 11 inci sayjctda) 

Tintini onun üstüne fırlatıp ellerini «Son Posta» nın tefriknsı: 27 
ikana 'boyadığım gün aklıma geldiği için 
yüzüm birdenbire kıpkırmızı oldu ve 
bilfühtiyar göz ucile onun ellerine bak. 
tını. Bu bakışım onun keskin gözlerin. 
dle:n ikaçmarruştı. Dudakla:rı müstehııi 
z1 bir tebessümle açıldı. 

- Arbk bir iz kalmadı.. yaralar ka
pandı ve ben de o küçilk hadiseyi u • 

nuttum Semiha. ani olup olmadığını 
Gayri ihtiyari bir hareketle ona doğ- taıkdi edemeden 

nı bir adım attım ve boğuk bir sesle Eöyl~im: 
mırıldandım: Be · b .. til 

O h ~:-- . . ~ d h Ü f d. - nım u n 
- . alLC!l: ıçın :ıız en en z a • ı. sene Dörtler if tli • 

!lem.edim. Sonradan buna çok teessüf ğind ç 
ettim; fakat o dakikada gizlendiğim müs:adc :;:'ia,mama 
yerin kPc:fedilıniş olması aklımı basım- "'ekrar ıru 

-ı • ·ı, yanıma 
dan almı.ştı. • geldi, iki elini o -

O da bana doğru bir adım attı, elimi muziarıma koyarak 
elleri arasına alarak Mfifoe sıktı. gözlerini gözlerime 

- Bu sebebten sana karşı bir kin dikti. 
beslemediğime , o hAdiseyi tamamile - Doğru sövle 
unuttuğuma emin olabilirsin yavrum. Semiha; senin i~ • 
Bir dakika içln senin fena tıynette bir diğin şeyi yaparsam 
loz olduğunu dilşfuıüp endişe etmiş • vasilik vazifemi 
~; fakat bunun sadece bir küçük kız yapmış olduğuma 
o.fkesinden ibaret olduğunu ve düşün. ölüm yatağında ba. 
medcn yapmış olduğun bir hareket için bana vermiş oldu • 
derhal müteessir ~lduğunu an1ad1m. ğum sözü tuttuğu • 

- Evet çok müteessir oldum, çok ma kani olur mu • 
vicdan azabı çektim... İşte size karşı sun? Bir iki saniye treddütten sonra niha-
hfr düşmanlık hissetmemek rebebi de Vücudümden bir elektrik cereyanı yet onun gözlerinde parhyacak olan 
bu vicdan azabıdır. b 

geçmiş gibi sarsılarak bir adım geri çe- zafer ışığım görmemek için aşum ya. 
Cahid bey tebessüm etti ve bu gülüş kildim. Bir saniye içinde vaziyeti kav. na gevirerek revab ve:r:dim. . 

yeşil göz bcl>eklerine acib bir ışık ver. radım ve ona ceveb dersem yalan söy. - Haklısınız ... Sizin vazlfenız be • 
di. lemiş olacağımı anladım. Çünkü birkaç nim iyiliğimi düşünmek, hayatıma 

- O zaman benden IM?f:ret ediyordun aydan'beri hayatı 'başka gözlerle görmi. doğru bir yol bulmak, her zaman man
Semiha ... Fakat şimdi artrk kalbinde ye başlamış, gerek vasimin, gerek tey. 'flıklı olmıyan arzularıma bjiır hudud 
bana k~rşı . ?u~duğun kin ve husumet zemin, gerekse müdiremin sözlerine çizmektir. . . 
tamamıle sılındı mi? hak vermiştim. Filhakika, beni yaşa _ _ Bu itirafın hoşuma gıttı; bunu 

- Tnm manasile doğru bir söz söy- dığım. ıssız dağlardan ayırıp noıımal kaydediyorum S:miha; fa.~at «~rzula.~ı
lemiş olmak için sire şu cevabı vere - hayata kavuşturmak zamanı çoktan na bir hudud çızmekıo cumlesı bugun 
ooğim: Oldukça... gelmiş, hatta geçmişti bile ... Fakat o- için biraz lüzumsuz; çünkü şimdiye 

- Ya! Demek oldukça silindi. O hal. na chayır!» cevabını verirsem, bu tak. kadar benden bir şey istemedin. 
de kalbinde bana ka~ ihAIA bir nefret dirde onun bütlin yaptığı şeyleri beni Yüzüme ısrarla bakıyordu. Benim 
~ hiddet duyuyorsını ... Bunu tamami. güzel hayatımdan ayırıp buralara ge • cevab vermediğimi görünce gene o söy. 
le ortadan kaldırmak için ne yapayım? tirmesful hoş g8rmüş, ona hak vermiş ledi: 

Hiç düşünmeden ve cevabımın sıuni- olmıyacak mıydun? - Benden bir şey iste Semiha; senin 

ye kadar Ç1kan bütün eserlerimden bi. 
rer tane yollayacağım. 

Ve o sırada odaya girmiş olan müdi. 
reye dönerek ilave etti: 

- Semihanın benim kitablarımı o. 
kumasında lbir mahzur görür mfü,ü .. 
nüz? hanımefendi? 

- Bilakis, Semiha bu yazılardan bü. 
b. . yük istifadeler edebilir. Sizin eserleri, 
ır arzunu yerme niz edebi bakımdan çok yüksek olduğu 

getirmek istiyorwn; kadar a:hlAkidir de ... 

çünkü B~rsadan bu - İltifat buyuruyorsunuz hanıme .. 
raya geldığin zaman fendi ..• 
la bu.gün. arasında r" ~ ba d.. d .. 
vuku 1 d ği .k \.1';:ne na on u: a gen e şı. A 

likler, senin büyüılc - Pekala; ~arın san~ istedi~n yazı.., 
bir hüsnü niyetle ~~ yollıyacagım Semiha... Bırkaç ay 
bu yeni hayata alış. ıçm Allaha ısmarladık yavrum. Tatil ,. 
mıya g;ayret ettiği. de~ sonra tekrar görilşürüz. 
ni ve bunda muvaf- Ilk defa olarak kendi arzumla vo 
fak olmak için ha • düşmanlıktan uzak bir hisle ona elimi 
ırlku!Ade bir irade uzattım, dost sesimle: 
sarrettiğini gösteri • - Güle güle.. ~ekkür j..>deriın ••• 
yor ki buna şahsen dedim. ' 
minnettarım; be • 
nim vazifemi fev • VII 
kalade kolaylaştır • 
tim. Bunun için ben Uzun ayrılık, günlerinden sonra 
de senin bir arzunu Temmuz sonuna doğru Dörtler çiftli "' 
yerine getirmek is - ğine kavuştum. ~leceğim zamanı hafı. 

tiyorum. talarca evvel, saati saatine haber ver .. 
- Benim arzularımın aleiacayib şey diğiın için kapıda dadımla lalam benl! 

ler olduğunu ve başkasmınkilere hiç bekliyorlardı. Yanlarında Tap vardı 
beruimıediğini biliyorsunuz. Ya siz • fakat zavallı Tintin ölmii§tü. İki ihtt .. 
den olmıyacak bir şey istersem! yar beni büyük bir muhabbetle karşı.. 

- Böyle bir şey yapmıyacağını bi- ladılar. Hele dadım tepe~~e~ tırnağıma 
liyorum. Kendini boş yere üzme! kadar. uzun uzun ber.... suzdü: 
. - Peki, 0 halde bana olan itimadı- - Istanbul sana pek yaramaniış :ıu.. 
nıza hürmeten sizden bir şey rica ede. zım. Buradan giderken yanakların da. 
ceğim: ha yumuk, omuzların daha yuvarlak. 

-cı:Tabiatle başbaşa-.yı okudum ve çok tı. Adeta süzülmüşsün. 
beğendim... Sizin başka bir e rini~ - Çok çalıştım da ondan dadı. Hem 
okumak beni pek memnun edecek baksan~ boyum da ne kadar uzadı. 

. ··· Benım bütün ömrümü tembellikle 
Acaba bu arz~m olmıyacak .hır şey mi? geçirdiğimi bilen dadım sözlerime pel{ 

. - Hayır, hıç olınıyacak bır şey değil; ınanmamıştı. 
kitablarımı okuman bana karşı büyük - Ça1ı9tm nu? Sen mi? 
bir iltifattır Semiha. Yann sana şimdi- (Arkası var) 
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içinde 1400 kişi bulunan bir İ ngiliz 
yolcu gemisi torpillendi 

·Aimanyaya ilanıharb eden 
(B(Jftarafı 1 iaci sayfada) devletlerin beşi buldu sayısı 

merilıalı yolcultır ltaldrrncla malıimnt Vfl'rilmelıtedir. it• yolcular artn1n!,a (Baştarafı 1 inci sayfada) Ancak Büyilk Britanya hükOmeti bir hata işledi: 1939 
A vrapada g~İf oldağrı tatiltlen avdet eden Texaı hükümeti.ntle k"!-'1 ya ilanıharb ebnışlerdir. Bu ili hükUmet İngiltere ile ayni Almanyası 1'914 Al.manyası değildir. Ve Almanyanın bu • 
Houdonla altı genç kız, Fredr~ Ksbrag a.ltalüinlen Bay Robert HartU, siyaseti gfüfüp ayni prensiplere göte hareket ettikleri içm günkü başvekilinin adı Bethmann Hollweg değildir. 
Sarataga. Springs belediye remnin kmuı ve oğlu fmlanmalıtada. ooun yanı~şHl<k: yer aldıklannı bildinnişlerdı:. ~rrebruck ve :VHhelmsha~en ~utuklannda ~a ~öyle -

«Atlıinia» nın torpillenmui Vaıingtonda fevkalade heyecan uy.-ındır • Kauadanın da Pe~ günü harbe girmesi beklenmek. mı.ştun. İngilterenın çember sıyaseline karşı kendımızi mil.. 
mııtır. Bu miina.sebetll! <cLa•itam'an maelen hatulahlm.alrt~, ~calt .<'At- tcdir. dafaa edeceğiz. ve bilhassa şu noktada hiçbir şüphe bırak.. 
hinia» yalnız yolca nakletmekte olJ.uğunJan dolayı bu detakı torpıllen- h 

1
. • ınamıştım ki, bütün sabırlarmuza rağmen Polonyalıların 

menin mazur görülemiyeceği ilaıJe olunmaktaJır. Londrada harb a 1 • Almanlara ve Danzig serbest şehrine karşı tecavüzleri ni. 
Bay Ruzveltin katibi Stelhen Early rei•icümhura bu torpillcmni! hak- 7 - İlanıharb lrnrarına rağmen Lonclradn bariz bir sük~ - hayet bulnwlıdır. 

Jıında bir telgraf gelmif olduğunun beyan ve fU ıözleTi ilave ctmiftir: net görülmekteair. Yalnız öğleden sonra şehrin şark tarafmda Hitlerin üçüncü beyannamesi: 
- Reami haberlere göre vapur Liverpul tarik ilcl Glasgowdan geli • bir tayyare görülmüş, tehlike işareti verilmış. 15zım gelen 

yor ve hamil olduğa bir takım m ültecileri Kanadaya götürüyordu. Va- bütün tedbirler alınmış, bilc1hare bunun dost bir tayyare ol
pu:Un harb mühimmatı nakletmesinin kat'iyen miimkiin olmadığını duğu nnlaşıiıruştır. 
isbat etmek irin bu nokta üzerinde ısrarla durmak isterim. Filhakika ba Bankal!lr yarın ıkapalı kalacaklar, hari> müddetınce gös • 

Berlin 3 (A.A.) - Bitler, bugün nasyonal • sosyalis1 
partisine aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir: 

:r k d. Alm for~cekleri iaa!iyeti tanzim edeceklerdir. 191 ~ de olduğu gıbi nokta, V nR7ngton mehalilinin nazarı dikkatini celbetmc te ır. an 
~- L • bu sefer moratcryom ilan edilnüyecektır. vikte muvaffak oldu. Bunun için ileııi sürülen sebebJcr hükiımetinin Büyu"'h Harbde. Amerikanın müttefiklere iltihaR etmesm • 

• Lonciradaki mektebler kapanmıştır. Eyaletlerdeki mekteb- ı 91 4 «?ki sebebler derecesinde yalandır. Bu hususta hiç 

Dürıya yüzünde düşmanımız olan Yahudilik ve demok. 
rasi İngiliz milleti Almanya ile harb haline girmeğe teş 

den evvel Amerikaya karşı amansız bir harbe girmcğe karar verıp ver· 
ler tfdrısata ck>vam edeceklerdir. bir ~y değişmemiştir Fakat bu sefer Almanya mecbuı 

memif ~lduğu ~ali heni!.~ ~rad cd!lr:ıeme.ktedir. . . mel- Lcndranın tahli~ine bugün de devam edilmiştir. Şlın • edildiği bu harbi beşeriyete karşı tasarlanan )Cni cinavete 
T orpıllenmemn çok mahıı;ı ve acıl neticeJ_~r .. tev~~d ctmesr "!~ht~ l ~ diye kadar nakledilen çocukların sayısı 460 bini bulmuş. karşı koyacak surette yapacak azim ve kuvvete malıktir. 

Jir. Bazı zevat Bay Ruzveltm yarın yahud obu! gu~ kongreyı ev a a- tur. · • 1918 senesi tekerrür etmiyccektir. Alınan ordusu Alınan • 
de içti~aa davet etmca:nin muhtemel bulundugu mülaleasını seTdet • Si,nema, tiyatro ve emsali eğlence yerleri yeni iş'ara ka. yanın etrafına konulan bu çemberi birkaç hafta içinde k.ı. 
mektedırler. dar AS.palı kalacaktır. racaktrr. Alman orousu garbde Alman topraklarını bü • 

Almanlar bir Leh denizalU gemisi 'batırdılar ~ahriye. N:~reti, ~annd~ iti_~a~n :icaret gemi.le~ne tün zamanlann kayd~ttiği en mü~ müstahkem mınta • 
· k l • D • k"" ı · d b" har::ı gemıfonnın terfik edilecegını alakadarlara bildır • . . .. Berlin 4 (Radyo ) - A lman denız uvvet en anzıg or ezın e U' • • ka:ia koruyacaktır. Alınan mılletı, bu mucadelede korka. 

Leh denizaltmnı batırrnıılardu. mıştır. · cak hiç'hir şey olmadığı şuuru ile bütün fedakarlıkları ya. 

ltalya. Fransa hududu yeniden açıldı lngiliz kuvvetlerini kim idare edecek? pacaktır. Mukadıieratnnı~ mevzuu -lb~hsold~.ğu geleceı: 
Londra 4 (Hu ... u .. ·ı) _ italya 1·1~ Fran•,.. arn••nda geren Cuma gü • ayl_a.r v .. e~a seneler.de L.engın olabıleregmı duşunen sl!rve 

• " 

0 

h d -d J •· d._ •1-:-b :r ·a b t 8 - lngatere Kralı bugün şu tayınleri tasdik etmiştir: değil. olüm bulacaktır 
nündenberı kapatılmıf olan u u , un en ı ı aren yenı en a~ı nt.f. ır. Biıyük ukaruhs.rbiye riyasetine eski Cebelüttank kuman. • • • 

Bu münasebetle bazı siyasi mahleUerde ltalyamn BUlh ccphesıne d~r..ı Edmond A~rensayd getirfüniştir. Kanı kuvvetleri umum Daladyenın Fransızlara hdabesı 
kar§ı daha müsaiJ bir hattt. hareket ittihaz edeceği kanaalt. ileri sü • kumandan:ığma eski erlkaıııharbiye rcisı Feld Mareşal Lo:-d Paris, 

3 
(A.A.) _ Başvekil Daladye, radyoda Fransu 

Tülmektedir. Gard, anavatan kuvvetleri kumandanlığına General Kork ta-
l h milletine hitaben şu beyanatta bulunmuştur: Ayni mahleller lngiltere ile Fransanın talyanın vaziyetini tavzi yin edilm~ierd;r. Fransız eııkek ve kadınlan, 

etmesi ü-in müı:.terek bir müracaattc bulunacaklarını da söylemektedir- Fransa ordusu Mar·ı·no hattında •. 7 

:ı; 1 Eylfil şafağındanberi Polonya taarruzların en vahşi . ler. ltalyadan kat'i ve sarih beyanat istenecektir. 

b •• hede 
f• - Havas &j;;nsı bildiriyor: İngiltere ve F'ransa tardındln sine maruz kalmış bulunuyor. Hududları ihial edilmiş, şe. 

a ç ce .... Alınaıiyaya ıhinıharb edilmesi Fransnda sükunetle karşılan • hirleri bombardıman edilmektedir. Ordusu müstevryt 
mıştır. l•'rvnsız ko1onilerinden, •bu meyanıl:l, Fasdan, Suriye - kahramanca mukavemet ediyor. Dökülen kanın mes'u1J · 
den, Cezayfr<lPn tasvibkfu- telgraflar ynğmak~adır. Müstemle • yeti tamamile Hitler hükfunetine aiddir. Sulh Hitlerin elin. 

d l:eter 1',rans&ya bağlılıklarını heyecanla tekrarlamakta. mede - de idi: Hitler harbi istemiştir. 
V O ıııy<:'tı z~I~mden ~rtaımak için ıkanl~rını seve ~v_n. nkıtnc~k- İstibdadlarm en müthişine karşı birleşerek verdiğimi2 

lamıı bıldırmektEdırler. Fasda umunu seferberlık ılan edıl - sözü tutarak toprağımızı, yuvalarumzı ve hiirriyetlerimiıJ 
• 1 " f .k. . k k h mışt1r. Diğer taraftan Fransadaki seferberlık karann;n ta~bi • müdafaa için çarpışıyoruz. Harbe karşı son dakikaya kadar Londra 3 (Hususı) - Alman memba • manın buyuk aı ıyetme ve pe ço zır ı Jrntı da uıhayet bulmak üzeredir. 0.rtlu Majino hattında mevzi .. . . 

larına gore harb vazi'-·eti şöyle hulasa e. lı kıtaatma, ağır toplara ve tayyare kuv. 1 .,ı fasılasıa: çal.ıışnıt olmaktan dolayı \1icıdarum musterihtrn 
J b" "!.. a mı:z.ır. B" t b. · d ha 1 ld - kadd dilebıLr· vetl'erine dayanan hareketine maen "'ı. . 

1 1
• . . L :ı.. •• •

1 
b ızza ızıın a evve yapmış o ugumuz mu es va 

· s·ı -·'- kilm , b . Rışvekıl Da adye evve a Cumhurreısı eıuron ı e uzun ır "f . • d. w .d ask ,
1

_ • h .As'keri harekiıt üç cephede cereyan et.. ta.atımız ı ezy<W.ıln çe eK mec urıyc. . 1.k t L ··t--•-:b 
1 

G li .
1 

_, zı eyı şun ı yapmaga gı en genç ·er.n::rı eyecan ve mu. . mu a ·a yapını~, 11.1unu mu ~ genera.. ame n ı e amır<LL 
mektedir. tinde kalmıştır. D 1 , b 1 tnıi<--+" habbetlc selamlarım. Evvelce Fransayı zafere ul ran 

ar~an ı :.<a u e ~.ır. .. .. . . . 1 - Garbi Almanya ve şarki Prusya - Osa ırmağı boyun.en. Grudziadz'ın şi • olan şeflere lAyık bugünkü şe.fierm ·erımiz itimad ede. 
dan ve iki koldan Koridora ilerliyen AI. mali şarkisinde düşman piyadesi hücum Hitler in orduya emri yevmisi bilir. Fransanın davası adalet da tir. Bu dava 
man kuvvetleri, Vistul nehrine vardıkla. arabalarına dayanarak şiddetle taarruz ısulh v ür 'büfün n~illetlerin davasıdır. Bu dava muzaf. 
nnı iddia etmektedirler. etmektedir. Berlin, 3 - Hitıer, şark ordusu askerforino bir emrı yev- fer olacaktır. 

2 _ Yukarı Silezyada tahaşşüd eden mi neşretmi~tir. Hitlcr, şöyle demektedir: 
Şaııki Prusya mıntakasında muharebe- Şark ordusu a4lker1eri , Amerika bitaraf kalacak Alman kuvvetleri, Breslav şehrinin kar ler hududa civar yerlerde devam ediyor. 

şısın.n ~en Çestokovayı işgal etmişler - Gydnia ve Danzig mıntakasında Or _ Aylardanbeıi İngiltere, Umumi Harhdcn evvel olduğu 
dir. lodwo ve Kact'i b:r mukabil taarruz _ gibi Almanyanın çember içine alınması siyasetini takib 

Burada şiddetli muharebeler cereyan la istirdad ettiık. Westerplatte garnizonu etmektedir. Avrupanı:ı bütün devletlerini, bütün milletle. 
etnwktcdır. halll kendini müd!Uaa etmektedir. rini bu maksad uğrunda kullanmağa çalıştı. Sovyetler Bir. 

3 - Cenub~ şa:ki Slovakyadan. Leh Varşova 3 (A.A.} _Dün Polonya sil _ liğinin kendi menfaatlerini İngiliz menfaatlerine feda etmek. 
topraklarına. gırmış olan ~n kıt al~rı, varileri Leszno ve Rawicz istikametinde ten imtina etmesi üzerine bu çember cephesinin en mü • 
bugün büyük bir faalıyet gostermeınış - bir taarruzda bumnarak ı Eyhildc bir him bir rol Polonyaya verildi. 

lcrdir. baSkınla düşmanın ele geçirdiği yerleri is Sizler, iki k1sa günde bütün Alman.yanın gurur duydu. 
Alınan hava kuvvetleri ise. bugün tek- tirdad etımiştir. Düşman hudud hattının ğu başarılar elde ettiniz. Size verilen vazifenin büyüklü -

rar Lodz, Radon. Dromberg ve To~n ka • .gerisine çekilmiş ve Polcmyıı öncüleri düş ğünü müdrik olduğunuzu ve evvel! lbu düşmanı azamt 
sabalannı bombardıman etmi.şlerdır. manı hudud gerisınd'e Abnan toprakları. sliratle devirmek için azamt gayretler sarfetmekte bulun. 

Leh rnembalanna göre, Alman tayya - na kadar ta'kib etmistır. d_uğunuzu biliyorum. 
:releri bugün gaz ·b:>mbaları kullanmış • Alma .. '-ı· - · 
lard ıı tcu ıgı Muazzam vasıtalarla yapılan garb kalesi bu esnada Al. ır. . 

Ayni membalara göre butlnkü hava Berlin, w 3 (A.A.)·Y - Ordu ~şku • manyayı Fransa ve Ingiltereye karşı koruyacaktır. 
m~arcbcleri esnasında 61 Alman tayya- mandanlıgmın teblıği: Bizzat kendim, Büyük Harbin eski bir askeri ve şimdiki 
resi dtışüri.ilm~ veya hasara uğratılm1ş. 2 Eyllıl öğled~n sonra ve 3 Eylfıl ı;a. başkumandanınız sıfatile hemen bugün cephede size ilti. 
tır. bahı, Alman kıt'aları, Polonya arazisi hak ediyorum. 

Leiımerın on bir tayyaresi harab oı. dahilin~.! mu2'affernne ilerlemeıcnne Alman milletine beyanname: 
muştur. devam etmiştir. Tsihenstochau, iş~al 

Leh tebliği edilm~tiı. Vartha nehri, Wielun'un Berlin, 3 (A.A.) - Hitler, Alman millet.ine hitaben ne.ş. 
kı d "lmi r K "d rd h rettiği beyannamede diyor ki: 

Varşova 3 (A.A.) -· 3 Eylitl t_ar~hli P o- ~: :aı:l!ige:ı:ın ı:ı~ny:n ~t':.a~~ı~ Asırlardanberi İngiltere, lrendi cihan fütuhat siyasetine 

Lorıdrn 4 (Hususi) - Dün gece Amerıka milletlerine altı 
lisanla bir hitabede bu!unan Aımerıka cüınhurreisi Ruzvclt 
Avrupada patlamış olan haT1bde Amerikanın bitaraf k:ılaca .. 
ğmı bıldirdikten sonra ezcümle demiştir ki: 

cEn son dakikaya kadar öyle ümıd edıyardum ki, sulbü 
kurtarmak rnGmkün olaca'lmır. Hal-buki bu ümidlerimiz boşa 
çıkmıştır. Amerjkn harb ve moral esJ5lanna istinad eden 
kendi milli prensiplerine sadı!k kalacaktı:-. Son seneler zar. 
fında Avrupa.da bırbirinl takib eden h5.diseler cebir ve şıd:iet 
tchdldınln 11etices1cifr. 

Bızdcn çok uzak olmasına rağmen Avrupa kıt'asında c~re· 
yan eden budisele: bizi yakından al!l!rnd:ır etmektedir. Çünkü 
hu l1adiseierin iktısndi, :içtimai ve ahlAki akisleri memleke
timizde ele bssedilir. Başla:m.ış olan hnı:be rağmen aevamlı 
bir sulhün teeE:.ciisOne çalışmak bizim vazifemiz olacaktır. 

Anupaya y<>.nJden kıt'alar gönd1'rmeğe niyetimiı yoktur. 
Biz tmnamcn !bitaraf kalacağız. Maamafih Amerika efkl\n 
umumiyesinin hayatında bitaraf kalacağı hakkında tcm1nat 
vermek benim için imkAnsı.zdır. :. 

Reisiciimbıır yakında bite.raflık kanununun tadil edilece. 
ğ;r.i de ilhe etm~Ur. 

Amerika sefarethanesi bombalandı 
lonya harb raporu: Hava harekatı. b do- 1__ b· ı ek t bb"" " karşı Avrupa devletlerini lciz bırakmak gayesini takib et. 

H ku t1 . d · "'ğl d on:a renu a gru !IUfça ı m eşe usu Vaşington 4 - Hariciye nezareti Amerikanın Varşova se-
ava yve erımız ıın ° e en s muvaffakiyetsizliğıe uğraml!itır Be mektedir. Bunu yapmak için de, 0 anda en tehlikeli gözü. faretınden b:r telgraf almı§tır. Bunda bir Alman tayyaresinin 

Czestochowa mıntakasında. düşmanın · • ken Avrupa crevletini sudan bahanelerte taamız ve imha 
zntıiı kıt'alarına. hücum ederek düşına • rent Almanların eline ~~iştir. sefm n Kon~tenci'ndeki ika.metgAhınm üzerin! altı bomba 
nm iki motörlıü kolunu muvaffakiyetle Alman hava kuvvetlennın kazandık etmek hakkını kendisine veren bir kuvvet müvazenesi or. atıldığı bildirilmiştir. Kbnse yacalanmsmıştır. Harlcive ne • 
bombardıman etnus ve mevzılerinde bu • lan muvaffakiyetlerden sonra, Polon. ta)'.'a abnaktadır. . . . . z.a:-rti bu hurostn ;ne şekild'e teşebbüs yapılması JAzı~ geb • 

·Y •• - d ııı 1.raya karı::ı harbeden 2 hava filosunun lşte bu suretledır ki. vaktıle Ispanya, sonra Holandava, crğıni tp,tkik etmektedir. lwıan dıger bir duşmaa grupuna a a6ır 1 -ı •• L ben F 
1 8 71 

b · d Al -
. . . r hakimiyeti altındadır. Bu filolar, ha • mu~eakı rı:msaya ve den en e manyaya kar. Yarşova 4 -· Po1onyaya iltica etmiş olan Çek Generall zayıat vcrdirıru.ş ı.r. ..Jl.ı.: •• • • Şl h::ırlx>tmektcdir. p h l b" (' k 1 nı.ıı.: ihd Düşman hava kuvvetlerinin vaziyeti: ~eket noktalarına ._.vnınuşl.erd~~· Dı - ro 8 a ır • e e ç s• asına teşebhiis etmiştir. 

Cwruırtesi gün!i avcı tayyarelerimız ger Alman hava kuvvetlen, dıger ha. J.,clılileıin tekrar işgal ettikleri l O binden fazladır. Yirmisi de ufak ka yarelerin miktarı dün zannolunduğun 
Torun civarında bir hava muharebesin _ va üslerinde hazır durmaktadır. bir şehir sahalardır. dan çok daha mühim<.lir. Hakikf mik • 
de düşmanın do:KuL tayyaresini düşür - Berlin 3 (A.A.) - Alman kıtaatı bu Varşova 3 (A.A.) - Radyo, Polon- Bundan başka, Alman tayyareleri, 

hf · · · 1 tar sabahleyin ilan edilecektir. milştür. ı;>ün düşmandan yirmi yedi tay. I sabah Tschenstoc a gırmıştır. ya kıtaatınm hudud üzerindeki Zab • tarlalarda çalışan ve hattô. sokaklar • 
yare dı.işürdük. İki gün içinde düşman Berlin 3 (A.A.) -- Alman hava kuv • szyn'i tekrar işgal etmiş olduklannı dan geçen ikimseler üzerine de ate~ Hava bombardımanlarında ölenlor 
altnuş dört tayyare kaybetmiştir. vetlerinin harekatı neticesinde, ilk ıki bildirmektedir. ~çmışlardır. Varşova 4 (Hususi) - Harbin ilk ik1 

Biz-m zayiatımız on bir tayyareden i . gün içinde 120 Polonya tayyaresi haJa Lehistana yapılan !tava hücumlarının Ölenlerin miktarı 130 dur. Bunla • gHnü zarfınd'a Alman tayyarelerı tara • 
barettir. muhm-ebclcri veya tayyare meydan!arı - bilnnçosu nn 12 si askerdir. fından yapılan bombardımanlar natice • 
Düşmaıun Silczya ve garbi Karpatlar. nın bombardımanları esnasında tahrıb o- Varşova 3 (A.A.) - Pat ajansı teb. Bundan başka birçok kimse ağır su- sinde çoğu kadm ve çocuk olmak üzere 

da çok şiddetli taarruzu devam etmek - hınmuştur. liğ ediyor: rette yaralanmış \'e yüzlerce kişiye ha 1500 kişi ölmüş ve yarnlan~tır. 
tc&r. Düşman büyiık kuvvetleri hareke. F.cnebi rnahfellerınde çıkan haberler Bu sabaha kadar yapılan tahmin - fil surette isabet vAki olmuştur. b.l • Liik h • il h lla tahll fld.i 
te g~irmiştir. Kuvvetli bir düşman zırh. bilMma olarak Alman hava ku •vetleri Jere göre Alman tayyareleri, 1 Eylt'.'ıl man hududunda'}qi Vieluaı hastanesi, sem urg sn • 8 . Y• yor 
~ı JTUPU Czestochowa istikametinde ~~er • .ancak 21 tayyare kaybetmişlerdir. günü P olonyanm şehir ve kasaba l arı- şiddetli bir bombardımana tu tulmll.j _ Londra 4 (Hususı ) - .Lilbemburg dU-
1, neğe muvaffak olmuş ve bizi de mez- Alman topraklan henüz h ava hüc:u. • na 94 taarruzda bulunmuşlard ı r. Bu tur. Ev.velki ~ esnaBJflda tayyare b.1ıiı Almanya hududı&Ddaki halkı talı• 
k•.r şehri tahliyeye mecou.r etmiştir. Düş mu.u.ıı. ujramam'i(ır. şehir ve kasabalardan 22 sinin nüfusu dafii topları tarafından düailrülan ta.v liYe e4meta bafl&mlftlr. 
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Korkak bir hükümdar 
18 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyall 

Baron Wratislaw'm hahraları: 59 

Kati'b, okumasını bitirdiği zaman, 1 daşlar?. 
Kabakçı Mustafa, ağalara sordu: Diye, onların fikirlerini de 

1 dırdığı siperlerde nöbet ıbekliyen ka
istimzaç rnkullUkçu etracı..na sık sı!k adamlar Kelle satan delikanlı 

- Yoldaşlar, cümleniz işittiniz mi? .. etti. göndererek sarayın vaziyeti.ne dair 
- Beli. beli... Meydanın, korkunç bir mahşeri an- malfunat istiyordu. . " A • • İşte şimdi, bizzat kendimiz. bu korkunç rine vardiyan başı, bu satıcı aramız • 

Saray, tam manasıle su~uz:et. ıçınde bu derin sefalet ve felaket uçurumla- dan geçerken yakalamamış bulun~ 
idi. KapılaT, smı~ı 9:vnl?1ışti. Ya~- nna )"Jvarlarunış ve başımıza gelen muzdan dolayı; bize bağırıp çağırdıh 
mz, ~ale bedenlennin uzennde devrı- felAketleri hazmetmiye uğraşır bir du- tan sonra biııinc-i oturaktan başlanıp 
ye postalarının sessiz sadasız dolaştı~- rurnda bulunuyordu!. son oturakta bitirilmek üzere be~rl • 
ları görülüyor .. ve k~le b~rç~a~ınm u- O vakit kulaklarımıza çalınıp da as- mizin çıplak sırtına altışar forsa ku • 

- Bu adamların din ve devlete iha- dıran bu dehşetli manzarası karşısın. 
netlerine cümleten siz de kani misiniz? da, ağa yoldaşlar ne buyurabilirlerdi?. 

- Hay, haaay .. . - Efendi!. Önümüzde, siz varsınız. 
- Şu halde .. mesele, nizamı cedidin Siz var iken, bize söz düşmez. 

ilgasile bitmiyecek .. bu hain herifler * 
1.erindeki bostancı nobetçılennın: 1A inarunadığmuz, müballağa sandığı- bacı '"'r ı tt• . t bö' 1 

de istenerek. Ve bunların cezalan ib- , 
y k · ı h .. · .... u masını emre ı ve ış e y e rete misal olarak verilmedikce, kazan- HAİLENİN, KANLI SAFHASI - e tır, Ala ... mız bu acılıkJan tattıktan sonra inan- <linsiz bir çapkının 'keyfi 'çin ü y{lztl 

-. Yeee~!·:· . mıstık! .. Ve şurası bir hakikattir ki ser- aşkın zavallı tutsak hiç ;okta ç zt lıır ocaklara girmiyecek. 
- !sterlik .. llla, bu adamları isterük. Atmeydanı, cehennemi bir kazan gi. Dıyıe, .bırtiırlerıne seslendikleri i~: vetü saman içinde yaşıyan ve binaen- rabla kıvranmış oldu! Eğer ~' ~~ 

tiliyordu. aleyh her türlü zevk ve saadet vasıta- u Yoksa, ka-zganı şerifler, ocaklara gir- bi kaynıyordu. Her tarafa, çadu·lar ve 

* 1 li . lhnd b 1 0. dam· satıcı yanılıp da bir daha bu gemiye mez. çcrgeler kurulmuştu. Ve, kızgm Mayıs arı e nın a a u unan ır a , . . _ . 
Fakat.. sarayın bu derin sükılneti i- ihtiyaç içinde kıvranan bir fakirin duy- gelrnış ~uluns3:ydı, vucud?nden btr - Böylece, şart olsun mu?. güneşinin altında, binlerce silah par-

çinde, tüyler ürperten bir facia cere - tluğu acı hisleri anlayamaz, onun çek- rarça bıle. ~alınamaış olac.agından do -- Hay, hay .. şart olsun. Bu :ittifakı hyordu. 
yan diyordu. tiği elemlere inanrna21 ve böyle'lerine ay1 kendısıne karşı kalbı bir acıma bozanlar da, Allahtan ve ocaktan, ce- Asilerin kazanları, İbrahim paşa sa-

zasmı bulsun. rayının önüne sıralanmıştı. Ve bu ka-
3 .. .. s l' d ve yu-rekten h' 1 . b'l ıı. ba duymuş olurduk!. uncu e ıme can an kar.şı merhamet ıs en ı e ~a r- .. .. .. 

Kabakçı Mustafa, esasen ittifakın zanların etrafı yalın 'kılıçlı rnuhafız
bozulrnıyacağına emin idi. Fakat, dev- Jarla sarılmıştı: 

merbut olan saray erkAnı, onun etra - maz!.. Ta ki bizzat .kendisi buna ben- Ben, 0 mrlarda 'kot·pe vucudlu bir 
fında toplanmışlar: zer bir feiaketle karşılaşmış ve böy - genç~ hul~d~ğum için sebebsiz atılan 

_ Aman, şevkethi efendimiz!. .Biraz le acı1ıkları tatmış ola!.. Böylelerini, day~gın ızle~ı, çıpl~k be~en~.mde yer let ricalinden bu on adamın kelleleri -
nin koparılmasından sonra, daha bü -
yük işler göriilınesi ihtimalini nazarı 
dikkate alarak, ocak ağalarından yeni 
bir ahdüpey:man almayı faydalı addet. 
mişti. 

Ve, bu ahdi aldıktan sonra, artık mu. 
vaffakiyetinden büsbütün emin bir hal
de: 

- Haydi yoldaşlar!. Hareket ... Doğ. 
nıca, Atmyedanına varacağız.(Şer'i 

dava )mıza bakacağız. 
Diye, emir verdi. 
İşte tam bu sırada idi ki, meydanın 

cümle kapısından: 
- Fetvaemini efendi i1e, ocak zabi

tanından mürekkeb bir heyet gelmiş .. 
destur olursa, ağalarla görüşmek isti
YQrlar. 

Diye, bir haber geldi. 
Zaten bu heyetin vüruduna münta

zır olan Kabakçı Mustafa, hiç telaş et
miye lüzum görmeden; 

- Buyursunlar. 
~--hibe.le etti. 
Fetvaemtni ile en çeri zab1tıer1. 

Meydan Tekkesinin kapısı önünde Ka. 
ookçı Mustafa ile karşılaştılar. Mutad 
veçhile selamlaştılar. 
Kabakçı, vaziyete hakim olmaktan 

mütevellid bir azametle, Fetvae.minine 
sordu: 

- Efendi hazretleri!. Buyurun. Mu
rad ve matlubunuz her ne ise, yoldaş
lar önünde, beyan edin. 

Fetva Emini, şeyhis1Am Ata Molla -
dan gizlice ta1imat ald1ğı için, evvelA 
cidd! bir tavır alara, Allaha, Rüsula ve 
ıevvelemre itaatin (şer'an) lüzum ve 
vücubuna dBir bazı !Özler söy'ledi. Ve 
aonra, şunlan da i1Ave etti: 

- Mademki içtimamız~ badi olan, 
nizamı cedid idi. Nizamı ce<ltd, ilga e -
dildi. Gayri l!zım olan, hemen elimle. 
niztn da~lıp, yerli yerinize gitmeniz
d1r. 

Dedi. 
Kabakçı Mustafa, deıihal kaşlarını 

çatarak biiyü'k bir h~netle: 
Baka efendi!.. Bi-z1er her ne kadar 

cahil isek de, Allaha, Rüsulüne ve 
evvelemre itaati biliyoruz ... Ckrçe ni
zamı ccdid için içtima ettik ise de, on
dan gayri de (şıer~ dava)mız vardır. 

Nizamı cedidin ilgasile, iş bitmez: Din 
ve devlete bunca zararları dokunan 
bazı kimseler var ki, bunlan isteriz. 
!şte esamileri ... Bu on kişinin ya ken
edilmedikçe, bu cmiyet, asla dağılmnz. 
Varın, devlet sahiblerine böylece anla
tın.. cevabı, Atmeydanında bekleriz. 
Ve bu cevab, ikindi vaktine dek eriş
mezse, bizden günah gitti sayılır. 

Diye, mukabele etti: 
Bu facialı komdinin bütün aktörleri 

mahirdi. 

Fetva Emini efendi, Kabakçı Mus
taf anın verdiği pusulayı sanğının ara
sına sokarken; 

Semina .• ve, itanA ..• Elçiye zeval ol
maz. 

Diye, söylendi. Ve ddet yerini bulsun 
diye, yanm<:!aki yeniçeri zabitlerine 
dönerek: 

- Sizler ıw lbtıyurursunuz, ağa yol-

~a~akçı Mustafa, Sultanahme~ c~ - metanet gösteriniz. Malllmdur. ki, k~l çok değil, iki hafta bir kadirganın (ya. etmış ve bu ızler ibır haylı muddet de. 
rnısının şa.dırvanlı avlusu?a ç:k:ilmış .. tayfasına zerre miktarı aciz göstermı- lı kiltüğü) ne zincirleseler elemin, ke- vam etmişti. Bununla beraber bu da • 
avlunun şımal tarafındaki revakın al- ye gelmez. Netice vahim olur ... Daha derin, ı.ztırabın, bedbahtlığın ne de- yaktan -bedenen- müteessir olan yal. 
tında kıymet.tar halıler ve ipekli ku - f'lde, vakit ve fırsat var. Derhal San- mek olduğunu öğrenirler!.. nız ben değildim, aramızda bulunan • 
n;a~ kap~.ı şıltelerden .. yapılın~ olan cağı şerifi alıp, t}gküdar yakasına geçe. Hayatımızın çok acıklı bir safhasını lardan bazıları da ayni hale uğramif
şahane koşeye yerleşm~şti. lim. Henüz Selimiye kışlasında bulu • te~kil eden bu forsalık devresinde, içi- lardv. Ablan ıkır.baçlnr vücudümüzün 
Şu anda binlerce as~ye hükmeden nan nizamı cedid efradını gece vakti mizde öyle kadınlaşmış, kibar, nazik, muhtelif yerlerinde kanlar ve uzun b&

~a~akçı Mustafa, vaziyete tam~mile kayıklara bi~dirip _Kumkapı ve Ahır- çel{'bi A\'llsturyalılar vardı ki bunlar reler husule getirmişti. Mevsim de ~ 
hakım olrna~Ja bera·ber, saraydakı bos. kapı. semtlerıne g~ıı:Jlın .. sabaha kar- ömürlerin~ ağızlarına peynir koymuş vaların En sıcak bulunduğu bir mev • 
tancıların bır anda ~apılardan fırJı.ya. şı asıler oyurken uzenne bır baskin ya. insan değillerdi. Bu gibiler hürriyet ve simdi. Dayaktan sonra yanaşın ld 
rak Sultanahmed meydanına bir bas- pıp .cümlesini perişan edelim. saadet içinde yaşarlarken bir kimı;e, duğumuz adayı ~rket~ek için ış~re~ 
kın ya~n:a~arından. korkuyo:,·· .. Ayasof- Dıye, yalvarıyoı lardı. karşılnrın<la bı~ağın~ veva ekmeğini Jere sanlmıya mecbuT edilmiştik. 
ya camısınm Meyyıt kapısı onune kaz- (Arkası var) rıevnirc bulac:;hrsa kıvamet ~opmasma 0 - h kl v • • 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlilğiinden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstit~sünün Ziraat veteriner fakiiltesine kız 

ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız 
talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak gerek -
lidir. 

I - Türk tabiiyetinde bulunma&, lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanını 
vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekaletınce tanUUlllJ ec
nebi liselerin şehadetnameleri kabul olunur) veya Oniversite veya yüksek bir 
mekteb mezunu bulunmak şarttır. 

n - Üniversite ve yüksek mekteblerden naklen gel-klerin tahsillerine göre 
hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük hrar verir. 

III - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukarı 
olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nümunesi F.nstitüden veya ziraat, 
orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu nümuneden başka alı-
nacak rapor1ar kabul edilmez. • 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden kabiliyetini 
gösteremiyenlerln enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültsine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj görmiye mec
burdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi için bu 
imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebeye 30 lira aylık veri
lir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gösterl1ir. Stajyer talebenin yemesi ve 
içmesi de Enstitüce temin edildiği takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne suretle 
olursa olsun kendiliğlnden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
karılanlardan hüktlmetçe yapılan masrafları ödiyeceklerı hakkında, verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bır kefaletname alınır. Enstitüye girmek 
istiyenler, yukarıda yazılı .sağlık raporundan başka !ise ve olgunluk diplomasını 
veya tasdikli örneklerinin ve nüfus tezkerelerini, poU. veya belediyenın alacalt
lan hüsnühal kAğıdmı, aşı nporunu, orta ve liselerde görmüş oldukları ulterl 
dersler hakkındaki ehliyetnamelerini iliştirerek el yazılarile yazacaklan pullu 
bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yilksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlfiğUne müracaat erlerler. Talibler dilekçelerinde hang: fakül -
teye kaydolmak istediklerini bildirmelidirler. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukandaki maddede 
yazılı evrak ilifiğlnde olmıyan dilekçelrr muteber değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede yazılı vesi
kalarla vaktinde bq vuranlar arasında pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolun
dan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi tahsil milddeti bu seneden itlbaren yeni kabul edi -
lecek talebeye şlmil olmak üzere beş senedir. 

XII - Cevab istıyenler ayrıca pul göndermelidir. 
XIII - Baş vurm:ı zamanı 15/Ağustos/939 tarihinden Eylu'ün 30 uncu günü 

akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. (3705) (6167) 

· ' . . . . gun, avanın sı<:a · ıgına ınzımam 
se'beb olur ve bu çelebılenn yedıklerı- eden, kürek çekme sıkınbsı, sırt1mda. 
ni veya içtiklerini d11Şarı getirebilecek ki berelerin cildl{'rini patlatmıştı. Vi.b. 
l<adar on!arı tiksindirmiş bul.unurdu!:· cudümüzden fışkıran ter, bu patlıyan 
İc:;te bu ~ıp bed'ba~t~aı:ıan . bukaçı ~ı- yerlerdeki acıyı -bir insanı delirteoen 
zim kad1re;aya getırıldıklen ve b1zım derecede- kat kat artıyor, oralanm ka. 
de kıllı illah pe ıniri satın aldığımızı ı:nndırıyor ve yakıyordu. 
fl'Ördükleri zaman, böyle pis, böy1e mur • F k t All b "k·· l ki be . b 

. . k a a a a şu ur o sun nı u 
dar herhan~ bır sev veme tense aç. h r ,_ b' Tü' k . . . . .... 
1 kt ··ı _,., t ih d~klerini sövli- a ım~ ır r gemıcısının sempaı.a 

ı an o m't:'v1 ercı e ......... · zh tt• B · · dam b 
k .. ,_:~kte k 1 d'.ı Ko sıne ma ar e 1: u ıyı a , ana, 

vere VU'l\.:;c n onuşmuş ar . - 1 " .. lın k .. b' vl 
• 1 -.J k rn>rme yara arıma suru e uzere ır ne 
nuşmus anıı amma, ço zaman .-;-~ - · . . . .. 
rl 'k 1 n ~;;.;şmi"' ol<iu~unu merhem getirıp verdı. Acıları busbft. 

en zaı a ann1 .,. ., 5 tü a·oo· k ·· k- ,~ ld 
~ördiik. Çün'kü küflü -o da karın do- n 1 ırme mu~ un OJ.Jılli:lma a: 

k L-.J nı:ıletadan baş beraber, ibu merhemın bana çok yal\o 
~rm~~ ~Ma~- - · 
ka bir yiyecek verilmediğ'ni ve bina. dımı olmuştu. 

enalevh bizlerin de Ulah peynirinden ········-······--··-·-····~~~-~~?. ... _ 
vanılacak çorbaya bilyük bir ~tiha ile 

Ankara Radyosu 
OAJ,t;A UZUNLUtaU 

1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T .A.Q. 11,74 m. 15199 Kca.. • Kw. 
T.A.P. Sı,70 m. 8465 Kc.:. IO Kw. 
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ka~ık attığımızı gören ve içine yuvar-
1andı~1arı vaztvıetin fecaa.fü..t o vakit 
anl;ımış ve açhktan l?i)ilerinin rüyet 
kudretini kavbet:miş bulunan bu çele. 
biler; corbamızdan tatmalarına müsa
ade ebnemiz için yalvarmak ~buri
yf'tinde kalmışlardı. Ondan sonnı. da 
açlık ibtiyaçlannı gi~rm~ için yal
nız çorbava değil, fakat, tedarikine ze
min ve zaman miisaid bulundukça, ma 
hud kJ.llarla ka~tk peyniri ihtiva e
den tuluma bütün wrlıiklarile sanh-

1 12.30: Program. 12 35: Turk müziği (PlJ 
vorlardı... 13: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro-

Bir mide, bilhassa aç olduğu zaman, ıoJi haberleri. 13.15 - 14: Müzik <Kart1ilt 
mükemmel bir aşçıdır: O, her şeyi haz- program.) 19: Program. 19.05: Müzik <Sen.o 
meder, her şeye alışır .. Hk bakışta iğ- fonlk pl!tıar.> 19.30: Türk müzıti: l"asıl beJ 
renç E?Öriinen herhangi bir ~yi ka- eti. 20.l5: Konuşma. 20.30: Memleket saat 
bul etmemezlik yapmaz!. Haki'katen, A~.arı, ajans ve meteoroloJl haberleri. .20.IW>t 
. . . . .~ . Türk müziği: Okuyanlar: Mefharet Sağnüt. 
1htıvaç; msana her şeyı ögreten bir üs- Necmr Rıza Ahıskan. Çalanlar: Veclhe Dar-
taddır!.. yal, Reşat Erer, Cevdet Kozan. ı - Tanbuıt * Cemil - Hüseyni şarkı: (Görmek 1ster göz • 

Kadır_gammn hareket halinde bu _ lerlm.) 2 - Asım bey - Hicaz farkı: (Bel 

1 dı w ,...(\ l · b' . d 'd' b' zahmı ciğersuza devakAr aranılmaz.) 3 _ muna ı:!l 8 .... n erm ınn e ı ı., ır .. . _ . . 
- ,_ · t k Ü . . ..... - Hicaz turkil: <Yurü dllber yürü.) f _ 

Tür,,.. geneı. sa ma zere bır torba Halk türküsü: cince ~nyır blçmr mi?) G _ 
içinde, kavnatılmış koyun kelleleri g~ Tnnburt Cemil - KürdllihicazkAr peşrevL 
tirmişti. Bu kelleleri satın almakla be- 6 - Tanburl Cemil - KürdUihlcazktı.r şartı: 
raber onları getirdif!:nden dolayı da (Def'i nal~ eylerim.) 7 - Lemi - Kürdlllh1· 
da kendisine candan sükranlar sunmuş- caıkt\r şarkı: CBir kendi gibi zallml sevmlf.)i 
tuk Fakat tam delikanlı gemide k 8 - Lemi - Kfirdmhlcazknr şarkı: <Sazın 

k .. 'k d" b n Çl - gibi s1nem dahi.) 9 - Suphl Ziya - Kürdi • 
ma uzere ı en var ıvan aşı ile kar. llht .... A_ kı CB h 1 d bi ill • ca"""..... şar : a çen z e r g ol .. 
şı]aşmaz mı · Herıf, derhal satıcı de- .sam.) 10 _ vasıı _ Kürdll!hlcazktı.r saz se-
1ikan1ıyı önliyerek ona kendi izni ol- ma•si. 21.30: Konuşma (Doktorun saati.) 
maksızın nasıl olup da gemiye girdiği- 21.45: Neşeli plaklar - R. 21.50: Müzik ko • 
ni, tutsaklara kt-lle satmak müsaadesi- nuşmnsı (Cevat Memduh.) 22.05: Müzik <Ki 

1 
ni kimden aldığını sordu. Aldığı ters çük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) ı - Alo-

1 ı b ı r 1 d. ı· ilanları b ·· • b ıs Pachernegg - vıyannnın cazibesi 2 _ atan u Le e ıyes ceva uzerine agır ir tokadın satıcı - Hermann Dost 1 .... 3 8 , · 
-~ . • . a - ... nrş. - a.nt - Sa -

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nm yu~n~ ~hla&b ~ill~. DıAAn eM-Ka~am~~rma~L4 - B~~onn .. 
Yalova • Karamürsel1 yolu tamiratında kullanıllmak üzere t.8.§ ihzan 2490 nu. geri döndü, geminin içine kaçtı. Fakat Bir dosta. 5 _ Hans Schnelder _ Tirol d• 

maralı ıkanunun 46 ncı maddeainin B fıkr8Sına göre pazarlığa konulnu.Jftur. İha.- Jre.ndisini kovalıvan vardivan tarafın- larının halk şarkı ve danslarından potpurl. 
le 11/9/939 Pazartesi g'.lnil saat 14 de daimi encilmende yapılaca".ıct.ır. Muham~ dan yakalandı. LAkin çevik delikanlı 6 - Mannfred - Bir karnaval hQlya.sı - in
men bedefü 698 lira 44 kurut w ille teminatı 52 lira 39 kuruştur. Şartname Zabıt bilek 1ruvvetik vardiyanın elinden va. termezzo. 7 - Drlgo • Esmcralda Baletin • 
ve Muamelat Müdürlüğil kakıminde gÜrüle:bi.Iir. Talilblerin 939 yılına aid Ticaret 

1 

ka.yı ~ıvrırdı, oturaktan otul"ağh atlı- den ağır vals. N. 3. 23: Son ajans haberleri, 
odası vesikası ve iJk teminat makbuz veya mektubları ile ihale ııünü muayyen k d . ziraat, esham, ve tahv!lClt, kambiyo - nukut 

yara ve aramız an Reçerek gemıden borsası Cflat.) 23.20: Müzik ccazband - PU 
saatte daimi encümende bulmımaları. ' 6912) çıkmanın yolunu buldu. Bunun üze • 23.55 - 24: Yarmkl program. 
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«Son Postal) nm tefrikası: 9 

~ ılı CASUS KAIDmNmN 
IHJA TWIAILAll / 

Yazan: l\'lartha Richard Çeviren: Hatice Hatib 

Bir casusun düşmanları 
Oh bilemezsin Martha Moskovada ne vam etmenin lüzwnsuz olduğunu ihsas 
harikulade günler geçirdim... Ne deh. etmiş ise de, genç adam onu anlama • 
şetli. günler... Beni Rodwell'in niçin m.azlığa gelmişti. J ee.nn da bu hususta 
ora.ya yolladığını anlamıştım... ısrar etmen işti. Çünkü bir ca8'US için 

Onun sözünü kesiyorum: her türlü acayip şeylere hazır olmak, 
- Sahi. Rodwell'den ne haber HAlA ve kat'iyen şaşırmamak 1bımdır. Bôy. 

yaşıyor mu? le bir vaziyet~ gözlerini açmak. ve 
- Evet, hala yaşıyor! Müthiş bir o- fırsattan istifade etmek icab eder. 

tomobll kazası geçirdi. Senin Roman. Deniz çak dalgah idi. Güvertede de 
yadan hareket ettiğin gün bu kaza ol. zahmetle dolaşmak kabil oluyordu. 
du... Otomobil trene çarptı.... Ve der. Jeann dalgalı denizi 90k sevdiği :fçin 
f1al yandı. mütemadiyen güverte üstünde idi-. Yi-

- O ne oldu? ne böyle gezinirken, bir kamaranın 6-

etmeden evvel hen bir takım emirler 
aldım. Esasen bundan yatın sahibinin 
kat'iyen haberi yoktur. 

- Nasıl emirler aldınız? 

- Neustadt'a dönmek için. Buradan 
altmış mil kadar ötede küçük bir U • 
man ... Oraya, yelkenler yırtık, motör. 
de bir bozukluk ve yanımda hiçbf r yol
cu olmadan dönmeğe ~burdum. 

Jeann büyük bir Ukayd.f il.e sormuş. 
tu: 

- Ey ... O halde? 
Jeanne omuz1annıı silkti. Bu hare- nünden geçmiş, ve f..-..fde iki adamın 

"s"... - O halde mi? İşte bu emri yerine 
k.etile: münakaşa etmekt:e olduklarını işitmJ.._ tu.t' mi v. Be d bi bah · 

O 1 k '? ti r ~~ ır yeoogım. n e r nye 
- na ne o ur t. · Bu adamlardan biri,, kendisini yat. zabiti idim. Bir ,....,,.,,..tyt harab etmek, 
Demek istiyordu. Sonra, adeta bir ta karı:ı1Jamış la R d t df llı.o. 6~Ull 

~ o n ... ın oe u, '5"" kum d tf ği id hl · 
kabusta imi~ gibi tuhaf bir ~le sözü. ri d b. b h · li id. J b tt an a e ı m gem e r ınsaru " e ır a nye ı. eann u m na- k betm k kad ib ğı 11 
ne devam etti: kaşadan bir kelime bile anlayamamı~ ayı e ar ana a r ge yor. 

- Otomobil yandı. .. Rodwell'in eli- tı. Birden sükUt etmişlerdi. Jeann şim-
ne dü~en her şey yanar ... Bu adam A- Akşam yemeğinde suare kılığında 0 • dilik bliytik !bir tehlikede olmadığını 
aeta bir yangın delisi oldu! .. Tasavvur lan sarışın genç hemen hemen arka • hissediyordu. Fakat bu macera onu a. 
edemezsiniz bu deliliği ile neler yak • da~mla hiç konuşmamışdı. Fakat ye _ caba nerelere kadar sürilkliyecekti?! 
b. .. Neler mao'.hvetti.. · Bütün memle. mekten kalkıp küçük sak>nda yalnıı Esasen o bu adamı iy1 anlayamıyordu! 
ketlerde ... İnfilak eden barutlar.·· Va. kaldıkları zaman birdenbire yerinden Sırf bahriyeli olmak dolayısile böyle 
purlarda çıkan yangınlar, müthiş tren kalk.mlli, ve gayet esrarh bir sesle ar • bir şeyi yapamadığım söylemesi ona 
kazaları ... Ve bir gün bunların mil • kadaşıma: oldukça şüpheli görünüyordu! 
sebbibi Rodwell'dir! Onun gidi teşki • - Madam, demişti. Gemi hareket (.1r1.aın var) 
!atta çalışması sırf bir bahaneden i -
barettir. Çünkü orada çalışarak kendi 
loorkunç iptilasını doyurabiliyor ... o. 
nun istediği şey yalnız mahvetmek, 
yakmak, kül etmektir... Yalnız o bu 
zevki için çalışır. Onun bu hareketi in-
sanlıktan aldığı bir nevi intikamdır .. . 
O insanlara beşeriyete dtişmandır .. . 
Çünkü o yanmış korkunç çehresinin 
bu suretle intikamını aldığını zanne • 
diyor ... 
Eğer Jeannı daha dinlemiş olsay • 

aun kim bilir kaç saat daha bu tehlike. 
li heyecanı içinde konuşacaktı. Bu ni
yetini kesmek için odadan çıkarak onu 
yalnız bıraktım. Odaya yeniden girdi. 
ğim zaman arkadaşımın elinde oğlu • 
nun bir resmi vardı. 

- Bak, dedi. Onu öldürdüler. Elim. 
den aldılar ... İşte ben o günden· itiba. 
ren ceza görmeğe başladım. 

- Nasıl oldu da oğlunun başına bu 
kaza geldi? 

- Evet nasıl oldu? 
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• ·-Soldan sap Ye yukarıdan aşalı: 

1 - Grup - yakm.ak ma.scta.rından emri 
hazır. 

2 - çabuk olarak-taharri et 
3 - Falan kiti. 
4 - Atlş-sert>eat. 
IJı - SonWıda blr cX..ola tcpl-ııösleri 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kulak ifrazatı 
Hiç bir lltlhab ve sancı yok::en bllasebeb 
kulaklarınız ağır ı,ıtmeğe başlıyorsa, za
man zaman kaşınıyorsa ve ha vlıyı kir
letiyorsa, kulak klrlerlnln mecraaı tıka
dığına hükmetmek lA.zundır. Bı:ı.zı kimse-

lerde bu daha fazla oluyor, Mecranın 

hail tabllde sulp haline yakın bir ifrazı 
vardır. Buna kulak kiri derler. İ§te bu 
ifraz fazla olursa daha ziyade taaallüb 
ederek mecrayı tıkar, ve kulakta ağırlık: 
husule getirir. Bunun çaresi vardır. Ku-
lağa oksijenli su damlatılır, kir kabarır. 
kulak ıırınııaaUe 31'• 'bı.t c:ıoıttor veyahud 
bu işte pratiği olan bir a.sistan tarafın
dan kulak iyice yıkanılır ve kirler büyük 
kütle halinde çıkar. Ve o saat kulak açı 

Eylül • 

Henüz yirmi beş yaşımda idim. Ne faz. - Genç, güzel bir vücudden gözlerini 
la tahsilim, ne de kuvvetli iltimasım var- ayıramıyorsun değil mi? 
dı. Yirmi beş yaşım ve bir kat ilk kostü.. Demesin mi? Artık boğulmak derece. 
milinden başka hiç amma hiçbir şeyim sine ge]miştim; 
yoktu. Ben na yapabilirdim? Yapacağım - Vazgeçtim, dedim. hemen kabinen• 
tek .şey, paralı bir kadınla anlaşmak ve gir, giyin, biran evvel buradan gidelim, 
biran evvel onunla evlenmekti. Paralı herkes sana bakıyor. 
kadın çoktu amma, genç, güzel olanı be., Bu sözüm onu kızdıracak, köpürtecek 
ni .beğenmiyor, ihtiyar çirkin olanına ben sanmıştun. Halbuki; ne kızdı, ne köpür. 
sokulanuyordum. Şık kostümüm, şık ol- dil: 
maktan çıkmaya başladığı zaman paralı Hakkın var, dedi, ben de kocamı 
genç bir kadın bulup onunl.l evlenmek.. böy'le görmek isterdim. İnsan genç, güı 
ten ümidi kesmiştim. Çarnaçar paralı zel karısına bakmalarına tahammül eda 
ihtiyar çirkine razı olmak kalmıştı. Ara. mez, ne olsa kıskanır.. kocacığım 1eD1 
~ çdk aramadan buldum. O beni be. .kıskandırmayı hiç istemem. timdi hemn 
ğenrnişti, ben onu beğenmiı görünmüş.. giyineyim, evimize gidelim. 
tüm, paıralı oimasına paralı idi. çinkin TokatDamamak için kendimi zor u~ 
olmasına da çirkin. Yaşı Yli!ıının bir mis. ettim. 1 
li fazlasıydı arruna o kendini benimle ay- Karımın ba§ında siyah telden çok be 
ni yaşta iddia etmişti. Ben bu iddaya da yaz te? vardır.. aynanın karıIBma geçıp 
inanmış görünmüştüm. Evlendik! siyahlı heyaiu saçlarını toplarken ı,.. 

Evlenme merasimimlz belediye daire. nimle konuşuyordu: 
sinde onun ve benim birkaç arkadaşımız - Evlilik insanı ne kadar dıeğfıtlriyoır, 
arasında yapılmıştı. Onun ıarkadaılan ba.'k saçlarım ağarmaya ba§ladı. dedi. 
benimle akran oldukları iddiasında bu.. halbuki bu yaşta insanın •çı ağarma· 
lunan onun akranları, ve benim arkadaş- malı değil mi? 
larrm da onun arkadaşlarının akranı ol.. - Ev'lendikten sonra mı saçın alard.J 
duk1armı kısa ~r müddet için kabul et. ıhayret. Hal!buki biz evleneli o kadar al 

miş olan benim akranlarımdı. Evlenmll zamaın oldu kil 
mezıaSi:rni.ni müteakıb mükellef bir dü.- - Şaka söyledım sana, tabiat bi5yll 
ğün eğlencesi yapılmıştı. Saz, caz, velhg_ yapıyor, da'ha beş yaşımda iken saçların 
sıl mükellef bir düğünde bulunabilecek ağarmaya başlamıştı. 
her şey bizim düğünümilzds mevcuddu. Gene kendim! tuttum, gene buna d• 
Caz: inanmış göründüm. Esasen gene inan 

cİki genç gonül birle~iyor., ınuş görünmliyorurn. Hele onun yeminle 
Tangosunu ~almaya b~ladığı zaman rine •• bir şey söylediği zaman doğru m' 

atkndaşlarım bana: diye sorsam hemen yemini bastırıyor 

- Haydi dansa sen başlamalmnl Hem ne yemin: 
Derni1'lerdi. Sağıma soluma bakını~ - ~çliğiınin hayrını gôrmiyeyiu 

tun. Karınım davetlilerinden birinin kı- :ki böyle! 

Söylediği söz mü yalan, söylediği sö. 
zfuı doğru okluğunu isbat için ettiği yı 
min mi yalan, gel de çık içinden: 

zı olduğu hal® annesine abla diyen yir. 
mi beşlik sarışın bir genç kıza gozum 
kaymıştı. Ayai{a kalk.mı~tım, niyetim o. 
nu dansa kaldırmaktı. Fakat karım da Benim bir amcazadem var. benden oıı 
benimle beraber ayağa kalkmıştı. Bir yaş kadar büyüktür. Amcam mahalle j, 

hataya düşmek ve pişmiş aşa piştiği gün manuydı. Oğlu mekteb çağına geldiği 
soğuk su katmak üzere iken kendimi to- zaman medreseye vermişti. Bizim amca· 
parlnınuş, karıma kollarımı uzatmıftım. zade medreseler kapanıncıya kadar ora. 

Pörsük vücudü kollarımın arasmcia da okumuş, meclre3eler kapandıktan son 
birkaç defa döndük, yaşına rağmen ra da bir ~e girmişti. Arada sırada biZf 
dansetmesi kar1mı yormuştu. Fakat ka. gelir, ıkarırnın elini öper, benim elimi aı.. 

rım bunun böyie olduğunu kabul eder kar, bir lk-0ltuğa yan bağdaş kurmUJ va
miydi ihiç: ziyette oturur. Bir akpın o gittikten 

_ İşte aşk, dedi. aşkın heycçanı bent ·eon:ra -utarımla yalnız ka~tık. Amca. 
ter :içinde bıraktı. zademden bahis açılmıştı, karım: 

O anda ben de sıkınt!mdan ter içinde - Pek beğenıyorum, dedi, iyi bir garb 
idim.. ikarı.m benim sıkıntıdan terlemiş terbiyesi alrnt~! 
o1duğwnu da aşka hamletti: Her şey aklının gelirdi amma benim 

- Aşkın heyecanı bak seni de ne hale 1 medresede okum~ runcaz.ademin gul 

Jeann ağlamıyordu. Fakat insanı en. 
dişeye düşürecek kadar kuru ve acayip 
bir sesle anlatıyordu. Küçük oğlunu 
unutmak onun için imkAmnzdı. Bütün 
seyahatlerinde oğluna aid eşyalarla do 
lu küçük bir çantayı dalma yanında 
taşıyordu. Fakat bu kederi çılgınca bir 
hayat sürmesine mani oluyordu. 

iönntyeııler. 
8 - Akıbet - nebi llhltuı. 
7 - Mağrur. 

lır, hasta rahat eder. Maamafih bazı 

yaşlılar kulak kiri toplanmış olmadl~ı 

halde ağır işitme halleri gö.sterirler. Bu 
yavaş yavaş kulak cthuının akaamında 
başlıyan slkleroz a1A.met1d1r. Zaten dik-

getiriyor. Benden iarkın yolc dedi! terbiyesi ahntş adddilebileceği hiç aklı· 
1 iDil.ğü. .. .. d ğ d 1__ ma gelmezdi. numuz e yaptı ımız ansta A.a-

nrnın Hlflarile sinirlenmeye batlaJlll§tım. - Garb terbiyesi mi almıt! 
8 - Hayret nidası-&vw.daahklar. 
9 - Gtbel .san'at~efulu:ma edat.o.. 

10 - Ay-gelir. 
Geçen bulmacaıua halledilmJf tekli: 
Soldan sala: 

kat edecek olursanız ihtiyarlar biraz ağır 
tşttmeğe başlarlar ve gitgide bu tezayüd 
eder. Buna karşı yapılaeak şey umumi 
tedbirlerdir. MeselA. lyoddan uzun müd-
det dahilen almak veyahud icab ederse 
şırınga suretlle vücude idhal etmek mu
vafıktır. Bu suretle kısmen salA.h elde e
dlleblllr. 

Bu ilk süıirlenmem oldu. Meğer ne bere- - Tabii değil mi ya, halinden belll, 
ketli bir başlangıçmış, o gün bugün ka. bize gelir gelmez bir garblı gibi eğiliy 
rımın sözlerinin hemen heJ>Jöine sinirle. el'imi öpüyor. 
nirim. Sinirlenirim amma elimden bir Kendimi gülmekten alamadım, benim 
şey gelmez, bir şey diyemem. amcazade. kanını kendinden yaşlı bildi. 

* Bir işle birkar defa onu Rodwell İs 
tanbula yollamıştı. Harb sonu dünya • 
vı saran o çılgın sefahat rilzgArı İstan
bulda da hüküm sürliyordu. Jeann bu 
gürültülü hayat içinde orada Mosko • 
valı eski bir asilzadeyı tanımış, ve o -
nun bütün geri kalan servetini kısa 
bir zamanda yok etmişti. 

1 - Kesafet-Ma. 
2 - Elcm-zamln 
8 - &mavat-Da. 
4 - Amade-Yel. 
5 - F-v.ekil-I 
8 - Eza- iklllk. 
7 - Tad - llba,,. 
8 - M-Y-Lo.hln. 
9 - Mlde-18hn. 

Evlendiğimizin ertesi günü idi. Karı
Onab ı.t1yen okuyuculanmın J><Mr\a mıın pax.asile kiralayıp yerleştığimiz 

pulu yollanıalannı rıca ederim. Ab1 tak· muh':eı~ 'epartımıanın ikü,tübhanesınde 
d.trd• lateklert mutabtleaı. ltalablllr. elime geçirdiğim, eski harflerle basılmq 

ği ve aldığı medrese terbiyesine göre 
yaşhların elini öpmek adet olduğu için 
el öperdi. 

Şu bu amma benim halim ıı. olacaktı. 
Ne kadar zaman tahammül edecektim. 
Sokağa çıksak elfılcm bize bakıyor, bir 
tiyatroya gitsek, herkes sahneden gö:z.le
rini ayınp bizim locamıza gözlerini diki. 
_yor?ardı. Hele bir gün bir vak'a olmuıtu 
ki hiç unutmam. Ben bir aralık sigara iç. 
rnek için bola çıkmıştım. Tanımadığım 

iki kişi yanıma sokuldular. Biri: 

Jeann bu çılgın hayatı Berlinde de 
yaşamıştı. Onun en meraklı macerala. 
rmdan biri de R. .. isminde bir iş ada
mının yatında cereyan etmişti. Acaba 
Jeann bu Alınanın yatında, Sovyetle • 
rln hesabına mı çalışmış, Alman bah • 
riyesine aid bazı şeyler öğrenmeğe uğ. 
r~mıştı? Onun lakırdılarından hisse • 
öiyorum ki benim zavallı bedbaht ar. 
lkadaşım ·da birçokları gibi iki tarafiı 
casus olmak mecburiyetinde kalmıştı. 

Çünkü ne zaman bir casus dtişman -
Iarı tarafından sıkı bir tarassud altın • 
da kalırsa, onların il'ıesabına çalışmağa 
veya öyle görünmeğe muhakkak su • 
rette mecbur olur. 

Jeann Warnemünde de bu yata girmiş, 
o içeri girer girmez yat hareket etmiş 
ve ancak gemi açıldıktan sonra Jeann, 
kendisini davet eden yat sahibinin ge. 
mide olmadığını öğrenmişti. Bunu ken 
disine bildiren ve yat sahibinin özür -
lerini söyleyen adam zayıf ve sarışın 
bir gençti. Son derece de itina ile gi • 
yinmiş bir adamdı. 

Jeann bu adama, bu gezintiye de -

10 - Analık-N. 
'"-~--------------JI bir kitaba göz gezdiriyordum. Karım ya. 

nıma geldi. Benim oturduğum koltuğun 

l_i_n_h_is_a_r_la_r_U_._M_iı_· d_iı_· r_liı...;. ğ~iı-· n_d_e_n_:__. 
Cinsi 

Kalibre çeliği 

Simantasyon çeliği 

Karbon çeliği 

Miktarı: Muhammen B. 
Lira Ku~ 

4:3~.13 Kg. 4:56.90 
19645 :t 6875.75 
2335 1515.75 

1382.40 

% 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Kuruş Şekli Saati 

34 26 Açık Ek. 14 
515 U8 Kapalı z. 15 
173 fi8 Açık Ek. 15,30 
103 68 :t , 16 Krom Sipasiyol Çc. 10::!4 

Üstilpü 5000 • 1474.50 110 58 • :t lô,30 
I - Şartname ve listeleri mucibince yukarıda yazılı c5> kalem muhtelif malze. 

me hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında 
yazı1ıdır. 

III - Eksiltme 14/TX/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

TV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasasınn gırecc>kler mühürlü teklif mektublnrını kanuni 

vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 

edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mezkur komisyon ba~. 

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmclel'e girecekler teminat 

akçelerile birlikte yukarıdll ad: geçen komisyona gelmeleri ilan olunuı·. c67fl:J,. 

kenarına oturdu: 
- Bu yazıyı nasıl okuyabiliyorsunuz? 
Dedi. Şaşırdım. Karım okumak, yaz. 

makta mı bilmıyordu. 
- Sen okuyamaz mısın da? 
~üzüme baktı. Bir kahkaha attı: 
- Okumak yazmak tabii bilirim. Fa

kat bu yazıyı nasıl okuyayım. füzım 
rnektebde okuduğumuz zamanda eski 
harfler çoktan kaldırılmıştı. 

- Otuzundan sonra mı mektebe baş. 
latlın? 

Diye soıımrık aklıma gelmişt! amma, 
kendimi tutmuştum. 

* 
Hava çok sıcaktı. Karım bır plaja git. 

memizi teklif etmişti. Bu benim de ho
şuma gitti. Bir otomobile bindik, Florya. 
ya gittik, o kabinede soyundu. Onu mayo 
ile plfljı dold•u<ln kadınlı, erkekli kala
balık arasında gorünce aklım başımdan 
gidecek gibi olmuştum. Bu ne haldi. Çok 
açık mayosu, çirkin, yıpranmış bir vü. 
cud'ün elfüem gözünden saklanması icab 
eden bütün çirkinliklerini ortaya koy. 
muştu. Gözlerimi ayıramadan ona bakı
yordum: 

- Affedersmiz size bir şey soracağunf 
Dedi. Cevab verdim: 
- Buyurun sorunuz• 
- Yanınızdaki bayan 

zevceniz mi? 
- Zevcem! 

- Kaybettik! 

valideniz mi, 

Neyi ~ybecmışti. Yoksa benden vevel 
o mu talib olmuşt~ da, acele ctmşi ben 
almış, kısmet.ine mani olmuştum. Bu se
fer ben sordum: 

- Affeclersıniz, ney• kaybettiniz? 
- Bahsi, ben valideniz olduğunu id. 

dia etmi~irn, arkadaşım zevceniz oldu. 
ğunu, on lira baiısa girişmi~tlk! 

Artık bahis mevzuu da oluyorduk. 
Bunların hepsi ne ise, fakat son günler
de başıma gele-n vak'a tahammUı edilir 
gibi şey değil! Karım arkadaşlanna benf 
çekiştlrmis. Kabahatimı yüzüme vurmak 
istemediğini. bu huyumdan vazgeçmem 
için ne yapmak Uızım gelirse yapacağını 

(Devamı 11 inci sayfcda) 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıkdan yeni kalkanlar için gıda: 

Z UK BESLEYiCi UNL 1 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahatsızhklar ı :ıı mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozul-
maz ve kurtlanmaz. KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KANZUK MERCİMEK 

UNU - KANZUK BEZEL YA UNU - KANZUK iRMiK UNU - KANZUK NIŞAST A UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Ec.zane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

· Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
lstanbul perakende satış yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat depon 

lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

Dün yapılan yüzme ve 
atletizm müsabakaları 
Rıza maksud 1500 metrod~ yepyeni bir Türkiye 

rekoru kırdı, yüzmeler güzel oldu 

Hikaye: Kırk beşlik 
zevcem 

19 Ağustos tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

(Baştarafı 10 uncu sayfada) 
söylemiş. Bana isnad ettiği kabahat :rıc 
olsa beğenirsinız. Ben ufak kız çocuklar. 
!Ta a1iılaıdaı'.r olmak istiyl?n bir manyak.. 
mışım •• hiç bilmediğim, aklıma gelmıyen 
şey . .• Bu da n~den çıkmış? Bitlm karıı 
kNT'l'l'<:!rn'lln ben yaşta güzelce bir kızı var, 
-·-y-· . . d tur ur 19 Ağustos tarihli bilmecemizde kaza sokak Dikmen apartımnmndn Burhan Ap .. 

erada sır.adlı evının pe-nceresın e 0 ' • · aydnı. 
serde gençlik var ne yapayım. bennn de nanları aşa~ya. yazıyoruz. lstanbulda BOYA KALE~ıt.rt 

· .. ı · l:ruilunan talihli okuyuculanmızın Pa- :u• 
gözüm kayıv~riyor. Goz goze ge ıyor, . .. . .. • Balıkesir posta paket memuru ol;lu Ke .. 
'hn:t.-... J{ rım bunu farketmi§! Be- zartesı, Perşembe gunlerı ogleden son- nan Vural, İstanbul Beyo~lu Çukurcnrn• 
•x.wu.'lıyoruz. a h d' l · · b' 'd h · d 6 -...... 
nim çocuk denilecek yaşta ufak kızlula ra e ıye erını ızzat ı are anemız en Camii.şerif Çıkmaz sokak 1 numarada Ad • 
alakadar olmam bundan gallıt.. karım almaları lazımdır. Taşra okuyucuları- nan, Istanbul onuncu llk okul sınıf 2 de MI 

tad h ·ıu insaflı davranmış.. mızın hediyeleri posta ile adreslerine Nebll Varuy, Ayvalık Edremld caddesinde 
gene- mu ı 1 ına önderilir bakkal Rifat oğlu Nihad Özkan, istnnbul 
kendinden çok genç olan! çocuk addet. g ·• Cağalo~lu erkek artn okulundan 45 Reha 
mesi pe'k gayri tabii değil, o genç kızı Bır futbol topu Tezcan. 

sekscn'.lik te addedebilir, benim seksenlik İstanbul İstlklA.l Llses1 sınıf 10 dı.ı Silley- A 1.TNA 
koca kanlarla ai.-Akadar olduğumu fşaa nıan Güncr. (Son Posta h:ıtırah) 
ederdi. İstanbul 44ı üncü llk okul sınıf 4-A da 228 
Y~lı çirkinle evlenmenın bir fayda. Bir su'u boya takımı Şukran, İstanbul Galatasaray lisesi sınıf 7 

1 F +-tn b ı Sill ı e Kız Ortnmekteb talcbeslnden 1157 Şevki Çerat, İstanbul Bo-sını görd'üm. Fakirlikten kurtu dum. a- ..ı.s n u eyınan Y ğa2içl lisesi sınıf 3-C tnıebeslnden Sam1 
kat ya za:r:armn, bunlar saymakla bitmi. 249 Efruze Sarışın. Obkbudak. İstanbul Knraköy Tünel caddesi 
yor ki of! MUHTIRA DEFTERİ 44 numarada Ayaydın. 

Kanm şimdi yanımd:ı olsa benim of, (Son Posta hatıralı) KİTAB 
dediği.mi duvsaydı, gene kendine gere Ankara Oeb;cl Tanyeli sokak 27 numa - Şile Çavuş mahalle.si Tahir Şile yanında 
• f . ed k· rada Meral, Istanbul Cağaloğlu erkek orta Nükhet, Zonguldak seyyar tahakkuk memu-
te sır ece · okulu sınıf 1-E de 528 Şehabeddln, Kırk - ru Nıyazi oğlu Cevdet Gönenç İstanbul Ra-

- Of, dedin ha, diyecekti. Aşk işte in. lareU devlet demlryolları kısım şefi oğlu • mı Yenimahalle Reşadiye caddesi 86 numa
sanı bu hale getirır. Biran senden uzak Ercfimend. İstanbul Fatih 18 inci okul sınıt Irada Gökçen Başlar, Eskişehir posta, telgraf 
ikalsam, of çeldvorsun. 5-B de 657 Sadık, Teklr~R~ elektrikçi Mu - 1 muhasebe memuru Fehmi kızı Mehcure, is-

Dilnkii yüzme ?erden bir görümi.f Diyece'kti. Akhrna geldi de gene 5;nir- ammer oğlu Rüknettin, Istanbul 49 uncu ilk 1 tan bul erkek lisesi sınıf 4-L da 591 ömer, 
Tilrki. ye atletizm birincilikleri dün de oovam edilıniştir. Şeref stadı pi _ 1 -'!' E . 1 ed.ğ. b" okul sınıf 2·A da Selma Uygur, Ankara, Amerika sefareti arsasında 29 nu-

Ka<iıkö d 1 1500 :enuım. .,sa.sen sınır enm 1 ım, ıran YAPI TA.Kll\fl maradıı zeki Güv~n, Çanakkale Cümhurl -
Y e yapı ~ ve metrede simin<lıe cereyan eden yüzmlcrden var mı ki. yet Hnlk Partisi odacısı Receb oğlu Mehmed 

kazanılan yeni bır rekordan sonra ni- baska, Galatasaray klübünün Bebek- l s'Met HtıliıSi İstanbul _Yeninesll okulu sınıf 2 de 92 can, samsun inhisarlar ziraat memuru ce-
~aHY er tu''rl'~im- ed teki lokalinde de atlamalar yapılmış - ....................... ....................................... Gök Ziya. Istanbul 44 üncü Uk okul talebe- mll o~lu Şükrü, Şile Çavuş mahallesi Vasıf 

u 1l a ~n mahrum o l un tir. k ? '8lnden 40!1 Ergun Sezlşll, İstanbul Pn141~1h Erdem evinde Berin, Lüleburgaz tuhafiyeci 
bu spor dün gene m atteessüf futbo - Denizlerde neler olaca . lise.si sınıf :o da 918 numaralı Cangül, J..'5 - Hüseyin o~la Sabri Bayrnırt.o.r, ista~ul 
lün kurbanı olrnnc::, J 0.000 metre ko • Alınan neticeler şunlardır: (Baştarafı 7 nci sayfada) tanbul 44 uncu llk okul sınıf 4-A da Nafi 27 nci mekteb 5/ A dan 174 fahri 

-.t _ Biler , Cihangir Asmalımesçid sokak No. 6 dn · İ İ · · 
şulurken bir yan<lan da Fenerbabçe 200 metre serbest 1 - Vedad (İs • Iii.ndiya) körfezinde gemilerin seyrüse • LeylA. RESl1\1L EL ŞI MODELİ 
futbolcularının idmanlarını seyretmek tanbul) 2.39.2, 2 - Ali (Ankara) , 3- feri iım'kansız bir hale gelir, bu fenalık YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ h Siv~_taskberllk dairesi reisi ~l;l~ Sacid Sey-

. B" "k H bd d k d' · " · b un, J..'5 on ul Beylerbeyi l{uplilce yolu 78 nasıb olmuş ve bu h adisede atletizm Cemal (Kocaeli). uyu ar c e en mı gostcrmış u • cson Posta hatıralı) numarada Zehra, İstanbul Fntih 18 inci lllıı: 
tarihe kanşmı.ştır. 100 metre sırtüstü: t - Saffan (İs. lunduruyordu. , . İstanbul erkek ııs~ı sınıf 7 talebe.sinden okul sınıf 5-B de 20 numaralı Ali Kağan, 

Günün en parlak derecesi t 500 met ta bul) 1.25 2 _ Hakla (Balıkesir) , Bu hal, muhakkait ki yenı harbde d-e ooı numnralı Özel, Istanb~l erkek lisesi ta- Zonguldak Terakki mahallesi Valldezübeyde 
rede Maksud Rıza 4.15.2 dakikalık 3 ~ M h ed (İ . ). Alman iktısadiyatını tehdid edecek mii. lebe.slndcn 206 Ata Uygur, Istanbul lkhıcl ilk sokak 3 numarada Selma, Konya Cedldlye 
d . . . . e m zmır iıirn bir meseledir. okul sınıf 5-A da 214 Himmet Gonca, İs - sokak 3 numarada Oünel D:ı.vrnn, Sivas Pa-
ereceyı 4.07 dakıkaya ındırmek ve 1500 metre: 1 _ İsmail (İstanbul) • tanbul Samatya 29 uncu ilk okuldan 51 nu- şabey mahallesi Esklmahkcme sokak 83 nu-

bu rekoru Reoo'bden alıp kendine mal Nctıce maralı Nefise İstanbul 44 üncü l'k okul ta - marada Sıtkı, Sivas İstasyon caddesi Hn!ldek 24.20.4, 2 - Sadettin (Trabzon), 3- , etmek suretile oldu. Geçen harbde olduğu gibi şimdiki lebeslnden 388 Süheyırı Adalı. kenar mahnllesl 16 numarada Nusret çını, 
Dün alınan derereler şunlardır: Mustafa (Ankara). haııbde de İngiliz donanması Britanya DİŞ FIRÇASI Samsun 19 Ma~ mahallesi Azlzlye sok k 18 
200 _ Melilı (İstanbul) 22 7 Naz 4X200 bayrak: 1 - İstanbul (Saf - ıkuv'betleri içinde aktif bır rol alacak (Son Po ta hatıralı) niumhalradnt Şükru kızı Beyhan, Ankara Ye-
. · ' · İ 1 Mah ud) ı o 4-0 . . n şe r A atürk bulvarı Hasan Hadi ..., 'r • Dlı (İstanbul) 23.6, Htlseyin (İstan • fnn, Vedad, sınai , m · ' değildir. O gene ablukasında seneler ge. Urfa j~ndarma alay mOlhakı oğlu Cevad tımıını 3 numarada Oğuz, DUzce b day 

bul). 2 - Kocaeli, 3 - Ankara. çirecektir. Ancak bu senelerdır ki, bütün Baydar, Istanbal Taksim i}ta oktlu sınıf pazarında kahveci Numan el!le İrfan rs 
400 - Gören (İstanbul) 51.4 Zare Tramplen atlama: 1 - F ahri (İs. • meseleleri hallettirecek ve İngiltE!'rı'nin kS-Al dad 

109
66Macld :r~~ıu~~hal ~~eçn~: o- tanbul Beylerbeyi Çamlıca cadd~l 5f!' ı : 

(! . ' . (I . ıık· ı u un an num • n - marndıı Sadiye Saınsu H 11 
stanbul) 52.9, Galib (Istanbul). tanbul) t 36.42 puvan, 2 - Sabrı z- denizlerdeki bu ım :.urumunu muhafaza bul Oedikpa.şa Karma llk okulu sınıf 1 de M .. ftJh • n ançer mıı lest 
1 . . k . •- • " u amam sokağı 29 numarada ""' "'led 500 - Rıza Maksud (Islanbul) mır) , 3 - Bülend (Ankara). cttirece tır. Sultana, ı.stanbul 4ı4 uncü ilk okul sınıf 1-A Hikmet Aydın, Çubuk askerlik şubesi rr l'l _ 

4.07 yeni rekor, Receb (İstanbul) Su topu _ İstanbul Ankarayı 11.0; İngiltere • donanmasının bu durumu da 104 zum Özglray. mele memuru Mehmed Tez oğlu Hakk• Tez, 
4. 15.2, Adnan (Ankara~· Kocaeli İ 1i 6.A mağlfıb etmişler • İtalyanın harbe girmesı belki değıştirir. DİŞ l\IACUNU ~orum nskerlik şubesi nıtmda berber H.ım-

400 mania - Melih (Istanbu}) 5 7.9, d'r çe Çünkü İtalyan donanması hem Alınan Malatya Gazi okulu başöğretmeni oğlu i oğiu Galib Bayrak, Ankarn devlet k'.>n -
N'eriman (İstanbul) 62, Ali (İstan _ 

1 
• • • A k domınanasından kuvvetli ve hem de açık Mehmed. İstanbul Vefa erkek llsesi talebe- servn uvarı 62 numarada Abdüşşekk!r. 

bul) Su topunda tstanbu1 bırıncl, n ara d ·zı ıka .. 1 l'kt' H sinden Muzaffer Ataç, Çanakkale, Umurbey KART 
: ikinci. K ocaeli ücüncü olmuşlardır. em ere ç n us ere rna 1 ır. er no Kangırh köyünde Yahya kızı Sener, İstnn- Isparta tapu slcll katibi Muzaffer oğlu 

Gülle - Arat (İstanbul) J 4.04, A • • . . " kadar bu gibi hallerde Fransız donan - bul Yerebatan Neş'e Si>artımanı altında Şev- Tayyar, Muğla yüzb~ı Hilmi kızı Özden El-
teş (İstanbul) 13.66, Şerif (İstanbul) Umumi puvan vazıyetine gor.c fstan - masının iştirakile İngiltere gene mesele. ket. İstanbul Kurtuluş Baruthane caddesi çl, Diyarbakır Cihan eczanesi sahibi o~lu 
11.96. bul 125 puvanla birinci, Kocaelı 65 pu - yi lhalJedebilecek kudrette ise de kl'ndis! 100 numarada Orhan. Fikret Günay, Barsa şehri Küstü mahalle _ 

Disk - Arat (İstan:bul) 39.62, Ateş vanla ikinci, Ankara 48 puvanla üç:jncü de fazla hırpalanı::-, çünkü Akdenizde, bil ALOMİNYOM BARDAK si Bölüntü sokak 14 numarada Ha.s:ın on-
(İstnnbul) 31. 70 olmuşlardır. hassa iklim dobyısil~, hava tehlikesi da. (Son Posta hatıralı) ~1 · bBal rtEmın 

1
foto Niyazi oğlu Saffet Firat, İB-

y · · M T o·· · - ~ n u rgün Leylek sokak 5 numarad üksek - Jerfi (Istanbul) t 78 Sil • · · iha fazladır. Akdenızm ortasında bulunan fstnnbul Beyoğlu Aynalıçe.şme Sururlyo - • Aşıkoğlu Düzce manlf t ıı. 
~yYa ve Polat (İstanbul) J. 74 11 /2, .......................................................... ~. İtalyan tayyare lirnanian, hava taam.ı • kuşu İnglllz apartımanında Semih Korur, l CellU, Afyon vllftyet J:n~:~a T:~~~nde~~ 
~r (Ankara) 1. 70. l zunu Aıkdenizin her tarafın\! ulaştırabi!e. İstanbul Şişli Terakki ll.c;esı sınıf 7 de Ah -ılığı mülhakı oğlu Hüsnü, İzmir t Ask rk . leri med Hikmet Demiralp, İstanbul Galatasa - (22'>) Nccmeddi POS a kutusu 

Sırık atlamn - Muhittin (Ankara) er 1 iŞ cek d'urumdadır. ray 11.sesl idare fi.miri Nuri Atak oğlu İhsan üst~teğmen Hllm~.k~~a!~ı piyade. alayı 3.so, Vicaropulos (İstanbul 3.40, Ha _ Son yoklamaya çağ'ınlanlar Bununla beraber bu taarruzlar İngil - İ8tanbul Tophane örtmeaıtı sokağı ı numajÜsktidnr blrincl orta :ld ~e1~· ~anbuı 
lld (İstanbul) 3. t 2. Fatih Askerlik Şubesinden: 336 do~m- tere donanması için gene öldürücü de • rada M. Temizsoy, İstanbul 48 inci Hk oku1 I taş, Blleclk Bektemi~ kö:U~dc ;nuı ~~~ 

Üç adım - AbdUrrahman (İstanbul) lularla bunlarla muameleye t.A.bi eratın ğildir. Her halde İngiltere ve ona bağlı sınıf 3 de Kadir Sllan. Mustafa, Bursa ikinci orta okul sınır 2 de 
13. 90, Fethi (İstanbul ) J 3. 7 4, Yavru yoklamııları 1 EylQl 1139 gününden itiba- sulh cephesi denizlere hAltim olmakla KOKULU SABUN 593 Mustafa Bilgln, Diyarbakır Ank:ırn lo • 
(İstanbul) t 3. 72 1/2. ren Cuma, PazartM!, Çarşamba günleri dünyaya hükmedecekler ve harbi kaza • (Son Posta hatıralı) kantası sahibi v~ıtns!le oğlu Zeki Subaşı, 

4 yapılacağı evvelce ııtn edl.lın1şt1. İ l . İ8 Bursa Hisar Babuzemln mahallesi Kı kod 
X 100 bayrak: Kırmızı takım _ Mu Bu günlerin değlştlrllmooi zarureti M· nacaklardır. şt~ ngıltere donanmasının tanbul Vefa erkek lisesinden 433 Muam- ıar caddesi 21 numarada İhsan . r a-

Zaffer, G<iren, Nazmi, Fikret 45 be _ sıı olduğundan yoklama günlerinin ayın 'başaracağına §Upbem olnuyan vazifesi mer, İstan~ul Ka~ataş erkek lisesi sınıf 4-C Knragilmrük Kurdnğa C!lddest 
43 

• Istanbul 
"a t k ,. ' çift günlerinde c-nı EylQlün ikincl dör d b .ıı..- de Ziya Oökhan, Istanbul kız lisesi sınıf 2-A Tu t 0·· te · numarada 
" z a ım - Haluk, Neriman· Cihad· ,,_ , - e Uuu.ı . da 381 Gilztn İstanbul Gedik H rg~ z kin, Istanbul Aksaray Babahn-
Ziva 46.4. ' , ddüncü, altıncı, sekizinci günleri şeklin - F. L. caddesi 23 nu~arada Sedad f~taşab l:ı.mHnm s:ın Alemlcaml sokak 10 numnrada Koma -

M.. e> Blrlnciteşrln sonuna kadar Fatih .............................................................. · ""' an u ay- lcttln, Sarıkamış Tüm '.h t 
usab&kalardan sonra birinciden n.cıkerllk şubesi blmı.sında deva.m ede- darpaşa lisesi sınıf 10 da Kemnl Tezer. Lfltfl Sarp kard i Müen a.s ane memuru 

Ücü ·· k d Reald Rıza ErtuGrul Sadi T k ·· eş r\•et, Balıkesir posta ncuye rı ar derece alan atletlere cefinden altıkadarların bu günlerde mü- v - a ALBUM telgraf merkez şefilğl kalemi mem K 
fl'ladalyalar verildi. racnatleri ııtm olunur. Tiyatrosu (Son Posta hattralı) mal. oğlu Rfihsar, Trabzon Balıkpn:U1;: K~n: 

Balkan oyunları seçmeleri 1 7 Ev • ll- Bu gece Oı!cüdar Malatya emniyet kaıniserlerinden Edib duracılar sokağı 165 numarada Ollltekln 
lfı.lde yapılacaktır. Ömer Besi~ Fatih Askerlik Şubesinden: Bntlarhaşı Halede kızı Nilfıfer, İstanbul Divanyolu Cebeciler so- Beyşehir lise talebesi Mustafa Acarel, Ada ~ 

Y , . . . . Yedek topçu teğmen Mehmed CelO. - S J tak 6 numarada ismet, İstanbul Aksaray pazarı doktor Ktimn ellle Yadlg~ Kutlu, 
Uzma bırtnClhklerı lettln oğlu Muhslnin acele Fatih şube - aç arından Utan Ha.sekl cadde.'11 14 numarada Mihriban, İs - Bor ıst.~on hareket memuru Feridun kar-

~!- sine müracaatı llln olunur. Vodvil 4 p• ·d• tanbul Billeyınantye kız orta okulu 2_B d"' d~i Bülend, Ankara Pazar mahallesi ma-
.ı. Ürltiye yüzme birlnciiiklerı'ne du"'n \..._ ' - 354 N ı .- canlar cadd i 

-1 'azan: Mahmud Y01arl er man, OOzee hukuk hA.klml o~lu Mus es 133 numarada Muhtar OQ-
tafa 'fhker, İstanbul Gedl.kpa§a Div fUi ven, Sam.sun Cedid mahallc.sl Yunusbey so-

anı ka~ı 9 numarada Beyhan. 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, 
sıhhatin latif bir yardımcısıdır. M i D E ve B A R S A K L A R 1 
ahşbrmaz ve yormaz. i N K 1 B A Z , H A Z 1 M S 1 Z L 1 K , M i D E 
BU LA N T 1 S 1 ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde M i DE 

MiDB 
EK Ş i L i K ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. 

RAHATSIZUKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞILIKLERINI ve YEMEKLERDEN sonra bütün . vücutta 

JıWıedileıı çöküntn ve AÔRILIK ile kolayca mDcadele için HAZMIN en mDeuir musahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

Saraçhanebqında • Horhor caddeıinde 

Kız 

Erkek 
Yatıh 

Yatısız 

Ana Jlk Orta ve L111e sınıflarına talebe kHydına başlanmıotır. Ecnebi lisanı ilk sınırlardan itibaren ba,ıar. 
' bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek tçln mektebin husus[ otobüs 

leteyenlere tarifname rönderillr. Telefon : 20530. 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
Gidiş - DönUş bilet ucreti aynı zamanda tediye edilecek 

olursa, dönüş bileti Ucretinden °/0 20 tenzillt yapıhr. 
Bu Hava hattının, Amsterdam, Atine, Brnksel, Bflkreş, Kopenhag, Lon· 

dra, Milano, Malmö, Pari11 Roma, Venedlk, Ztırib gibi bnynk Anupa te
hirleri ile de lrtibab olup aynı gtınde bu şehirlere varılır. 

lzabat ve malOmat almak nzere kayıt ve muamelesi iQin, Tayyare bileti 
Umumt satış acentesi eHans Walter Feuatel, İstanbul • Galata Rıhtım oad· 
desi No. 45• adresine müracaat olunmalıdır. 

(Telefon : 41178, Telgrar ! Hansatlug) 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 
ı - Dursunbey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istifte mevcud (732) 

aded muadili (454) metre mik&b (0.U) desimetre mikA.b çam tomruğu açık arttır. 
ma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tornruklann ayrıca başkesme paylan m.evcud ve kabuklan soyulmUJ olup 
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablannuştır. 

3 -Tomruklara aid satıı şartnumesi İstanbul, An.kara, Balıkesk Orman Çevir. 
ge Müdürlüklerinde ve Dursunbey Revir imirliğinde görülebilir. Tcxrnnı.k1arın be
her metre mikAbının muhammen bedeli (13) lira 35 .lturu.ştur. 

4- İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey akçesile 9/9/939 Cumarteai günü saat 11 de 
Dursunbey Revir lmir!iğine müracaatları ilan olunur. (6760) 

Saç boyalHn saçlunn tabit r enk· 
lerini i11de eder. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz. daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıhbt 

saç boyalandır. 
1NG1LlZ KNZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - IST ANBUL 

lzmir Göztepe ~--·--... , r:· Doktor. 1. Zati Oget DEVRiM ORTAOKULU elediye karşısındaki mu~yeneha-
esinrle öğleden sonra basta! ırmı 

DIREKTÔRLOliONDEN: . kabul eder. ~-~ 
ı - Yatıll, Yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Eski talebelerlmi:dn EylQl'Qn onuna kadnr kayıtlarını yenllem&

diklert takdirde yerleri yenileri tarafından doldurulaoaktır. 
S - Kabul şartlar. hakkında izahat almak iatiyenlerin timdiden o\cul 

dtrektOrlüğQne başvurmıdarı. 

Gttmrük Muhafaza Genel Komutan
lığı İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Satın alınacak 75 adPd komple erat binek eğer takımının 2019/939 Çar • 
şmnba günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli •~oo lir:ı ve 
ilk temm.:atı 338 liradır. 

2 - Fenni ve hususi şnrtnamelerile ınümune eğer talmru komisyondadır. 
Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesika ve ilik tem.inat ınakburLlıarile 
Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci katta.ki komisyona gellmelen. 

c6926~ 

Etibank Umum Müdilrlüğilnden 
Bankamızın Murgul işletmesinde ıstihdam edilmek üzere bir Dizel makinisti 

alınacaktır. 

Talihlerin Ankaracia merkezimize ve İstanbuld'a Güven han Voyvoda cadde-
sindeki İstanbu'l Büromuza evraklarile beraber müracaatJan. (4259) (6916) 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Alınacak 

ı - 15 Eyhllden 28 Birinciteşrin 1939 tarihine kadar a~ağıdaki şartlar dahi
linde nehari talebe kaytd ve kabul edilecektir. 

2 _ Kaydedilmek i..<ıtıyenlcrin fakülte idare.ine verecekl6ri ~Jseler ıunlar. 
dır: 

A - Fakülteye girmek istediğıni bildiren dilekçe, makine ile yuılı. 
B - Tahsil vesi.kasının /)Slı. 

C - Nüfus cüzdanının t&IW.ıkli sureti cecnebller için emniyetçe verilmif i. 
kamet tezkeresinin tasdikli sureti... 

ç - Sağlık ve aşı raporu. 

D - İyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika. 
E - Fotograf cl6 tane, kartonsuz ba§ açık tam cepheden 4,~ X 8 büyiıklü. 

ğünde,. 

F - Pullu beyanname cFakülteden alınır, istekli kendi el yazısile doldurur,. 
G - Takib edeceği 7.Üınreyi gösterir fif cFakülteden alınır.> 
G - Muhtasar bir ten..-timeihal. 

Öğretmen okullarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçironler için 
mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vuika getirmeleri ilau olunur. 

c8688> 

Yatak, yemek ve çal~ma oda • 

larile salon takımları velhlsıl her 

nevi mobilyalar; BAKER (ES-

Kİ HA YDEN) mağazalarında teş. 

hir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat v~ müsaid şartlarla satılmak. 

tadır. 

Doktor Hafız Cemal 
(l,okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada '1crgün 

hasta kabul eder. "J::elefon 21044-23398 

······························································ 

İlan Tarif em iz 
Tek sntun aantımı ·························· 

Birinci •ahile 400. kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
O çüncü aahil• 200 » 
Dördüncü sahüe 100 » 
1, •ahileler 60 » 
Son ••hile 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıracu. 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarifeznlzdeıı 

Utifade edeceklerdir. Tanı, Yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 

bir tarife derplf edilmiftir. 
Son Poata'nm ticari iaıtlann• 

aid işler için fU adrete müracaat 
edilin elidir: 

llbtnhlr l[oDMtlf llrbtl 
~ a.. 

Aü:ua eaclcı.1 

Son Posta Matbua 

Neıriyat Müdürü.: Selim R49'P BfMI 

S. Rcıgıp nf~ 
SAHİPLERİ: A. Bkr.m UŞAKLIGlL 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K1rulut bırlhl 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zlr•I ve ticari t~•r nevi ll•nka muamele! ııol 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf he.sablannda en u 
SO liras! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qajıdaki plha 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aced 1,000 Liralık 4,00[) Lir~ 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

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

DIKKA'f: Hesablarındakl paral ar blr sene içinde SO liradan qatı 
düşm1yenlere ikramiye Çl~ıfı takdirde " 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Ey161, ı Birincikinun, 1 Mart ve 1 Uaslru ) 
taribJuiude ~ldlecek:tir. \ 
~~ 

Devlet demiryolları ve limanları ifletmasi Umum idarasi illıt . ıli"t 

9. ncu İşletmenin bazı banliyö istasyonlarında yağlı boya ve badana İfİ ma.. 
nak;asaya çıkarılm.ı11tır. Malzemesi. İşletmece verilecek ve işçilij'i müteahhide 
aid olaca:kıtır. 

Yapılacak boya işi tahminen 18187 metre murabbaıdır. Badana da 10440 met. 
re murabbaı beyaz ve 1512 metre murabbaı renkli olmak üzere cem'an ve tah
minen 11952 metre murabbaıdır. 

Beher metre murabbaı boyanın muhammen bedeli 35, beyaz badananın 5. ve 
renklinin 7 kuruştur. 

Muvaikikat temınat 524,55 liradır. 

Kapalı zarf usulile 14/9/939 Perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bi. 
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacak olan işbu münakasaY'l talih o.. 
lanların kapalı zarflnrını ayni gün saat 10 na kadar komisyona vermeleri lA.. 
zırndır. 

Şartname pa-rasız olarak komi&yondan ver.ilmektedir. c6786• 

Muhammen b<!deli 75000 lira olan 15000 ton linyit kömürü 15/9/939 Cuma gftnil 
saat 15 de ·Jtapalı zarf usuHl ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (5000) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lazımdır. 

Şartnameler (375) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktad1r. 
(6829) 

lzmirde S. 1. M. Vekaleti Sağır, Dilsizler ve Körler 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Mües.5esemizin 75 lira ücretli marangoı öğretmenliği münhaldir. 
Şartlar: cSan'at mektebi mezunu olmak. çalıştığı yerlerden iyi hizmet yesfkuı 

getirmek. askeriiğini yapmış ve tam sıhhatli olmak, tekellümde kusur glSsterme. 
mek> tir. 

Bu şartları haiz isteklilerden İzmirde yapılacak ameli ve nazarl imtihanda mu. 
va.ffa.k olan alınacaktır. 

15 Eylfil 939 tarihine kadar lazım kiğıd1arla mü~ye müracaat edilmeıai ilAıı 
olunur. c3199• c68Jg• 


