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İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

.. 

lngiliz ta areleri liman har 
limanl Dl ombardıman ettiler 

Zig:f:rid hattı, Pransaz ta.yyarele:rile 
istihk.Amla.r:amn ateş yağmuru alt:anda ! 

bombalarıle hasara ugradı radUOSUDdB DUIUh SÖUIBdi (1) 
Almanlar Fransız ateşine mukabele etmediler, 
resmi tebliğ: Garb cephesinde sOkflnet var, diyor 

• 
lngiliz tayyareleri Alman toprak-
larına 6.000.000 beyanname attılar 

1939 harbinin 191'1 harbine nazaran ilk bir nutıu.k söylemiştir. Şaşmayınız, bizim 

Kanada tngiltereve ilk ağızda 100,000 gönüllü tebarüz eden hususıyeti tarafeyn arasın- yanlış söylediğim.ıze de zahib olmayınız! 
J da propaganda mücadelesinin gösterdiği Alman devlet re1s'nın muhtelif tarih 

7ollu.y or, :Vısır Almany a ile mii.nasebatını kesti büy'ilk ve şayanı drkkaı hlUWliyettir. 1erde Almanyada muhıe:f nuıukar soy. 

r.. ... Bu hükmü verdiren ve hadiseyi bu bu ledi;ıı.; ve bunların radyo ile neşredıldi,.i • 
ilizler bir Alman 

şi epini de ı r 
Paris, 4 (A.A.) - Fransız orduları başkumandanlığınıu bir numaralı tebliği, 

kara, deniz ve hava kuvvetlerinin Almanyaya tk.arşı umumi harekata baflad.ıtını 
bildinmcktedir. 

Paris 4 (A.A.) - 4 Eylfıl akşam harb raporu: 
Cephede tedricen temaslara girilmektedir. • 
Fransız deniz kuvvetleri kendilerine gösterilen yerlere gitmiştir. 
Hava ıkuvvetleri icab eden keşiflerde bulunmaktadır. 

Fransız - Alman cephesinde 
Paris, 4 (Associated Press muhabiri bjldiriyor) - Fransız ordusu bugün Ma.. 

jino hattında harekew geçmiş bulunmaktadıır. İstihkam hattının ağır toplan, 
biri İsviçre hududunda. yani Massel eyaletinde, diğeri Belçika hududunda yani 

Ren mıntakasındn olmak üzere ıkı uctan Almanların Zigfrid müstahkem hatla. 
rını müthiş bir ateş altına almışlardır. 

Buna rniivazi o1rnak üzere Fransız ağır 'bombaırdıman tayyareleri de ayni 
hattı şiddetle ve uzun müddet bombardıman etmişlerdir. 

Bu ıhardkiıtın gayesi Leh cephelerindeki Anrrtan tazyikini hafifletmek, ayni 
~manda Alman kıt'alarmm Zigfrid hattında tahaşşüdüne mani olmaktır. 

•• ........................................... - ... \ yoldaki diğer hadiseleri anlatalım: mal~dur. 6 

i Vazı·yet ! L d d d Lahistanta dostluktan bahseden, Av. 
İ i On ra ra J~SUn .. 8 rupada Almanyanın artık hiçbir toprak 

1 
A 

: Londra radyosunda Hıtler dun akşam (Devamı 11 inci sayfada) 
lmanyageneikicepheli ;------------=-===-====-=-====-=====================ıı===~ 

bir harbe girişmek Son Dakı·ka 
mecburiyetinde kaldı : 
---YAZ A N ~ 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
(Dün gece 12 ye kadar alınan 

haberlere nazaran) 
Dünden itibaren Alman garb cep. 

besinde de ha11b başlamıştır. Amerika 
ajansı Fransız hududlarından Alınan 

ı Zigfrid hattına, bilhassa Sarrbrük'ün 
civarında şiddetli bır topçu at<:?şi a. 
ç~ ıbulunduğunu haber veriyor. 
Bu battı ayni zamanda Fransız harb 

(Devamı 8 inci sayfada) 

\ ••....................................................... ) 

Leh cebhesinde 
harb şiddetlendi 
Almanlar 15,000 Leh askeri 
esir aldıklarını bildiriyorlar 

Diğer taraftan Fransız deniz kuvvetleri de :kendilerine tevdi edilen vazifeleri 
ınuvaffa'kiyetae ua etmişlerdir. Egede staja, 
lngiliz hava kuvvetlerinin faaliyeti davet edilen 

Leh ordusu Silezyada rnukavemet 
·göstermeden çekiliyormuş 

Lo d 5 (H • D · • ti Lo.ndra 5 (Hu.susi) -.Bu. •abahıre.t.i,.Amerika vapurlarının hima.vc-n ra, ususı) - ün Ingiliz tayyareleri fena hava şartlarına rağ- lh tiya ar B l d d 1 b b 
men Alman harb limanlarını muvaffakiy<:?tle bombardıman etmişlerdir. Bom. . A• . er ın e nepe ı en resmı ır te ·ı•ı ıçı~ ha;b gemilerini -:1-tlcinti~ yol-
bardıman edilen limanlar Vilhelrnşa.fen ve Brunzbuttle'dir. Bu iki liman. İzmır, 4. (Hıı:ıu:.ı'.ı - !zmır, Ay~~n, li~e göre ~lm~n kuvvetle~i y~~uıı l ları uzerı~de sıralumagı derpıf ey-
da da mühim hasarat vukua getirilmiş ve iki Alma hl 'ddA k.ld h Muğla, Bu.ı.dan, Çıvrıl, Ça ve Saraykoy- Sılezyada ılerı lıareketlerıne aarnt-, lemektedır. Bu sayede Amerikalı 

n zır ısı cı ı şe ı e a- ~ . . . k l'k d ı· h ı l d k d' ı ··ı · sara uğratılmıştır. de yapılan -:s~aJ ıçın a.9 er ı ave .ıne a. e evam etme te ır er. mu tecıleri taft}'an e.cnebi vapıırlar 
Alman hava dafi topları İngiliz tayyarelerine karşı şiddetli bir ateş 8" kımız saba,ht~~ idtib~rebn dt avtu1 zkutrnd~larla ı Krakoviye doğru ilerlemekti! o • da himaye eclilm .f olacalıtır. 

] b . k · . )' • büyülk n~ e ıçın e ıca e e mc e ır. lan bu kuvvetler fı:ç bi k t M 'l h b h b' mıs ar, ır ısım Ingıliz tayyareleri de hasara uğramışlardır. 8 . . f d ~ r mu oııcme • umar ey , yar~n u u•usta ır 
Wilhelmshaven 4 (A.A.) - Yeni tipte İngiliz tayyareleri bugün saat 18 e -~ev~~~cı say a a) le kartılaımamaRtadırlar. karar ittih~z edi/P.ceğini ilave et • 

(Devamı 8 inci sayfada) J b J E • Bu havafde 15 bin Leh aıkeri e- mittir. ; .................................................................................................................... ~ stan U mnıyet ıir alınmııtır. AmCJrika ticaret gemileri 

Avrupanın istikbali ile alakadar iki muadele Müdürü değişti de!~;;:~l~!:a;~:~;;:z:;:~;;nb~:~ projektörıerıe aydınıatt1acak 

;; 

Almanr ar denizaltı 
harbine başladılar, 

fakat muvaffak 
olabilecekler mi ? 

"Son Posta .. nın denizci ı • 
muharriri yazıyor 

Fransa ve ngi 1 tere 
~rdulatı Almanyaya 
nereden, nasıl taarruz 

· edebilirler ? 
;..ş~on P.os.t~ ,,mn askeri 

af,rırı yazıyor 

Ankara 4 (Telefonla) _ İstanbul bardıman ettikleri bildirilmektedir. N~vyork, 5 - llarhi.ye ne-ı.areti A • 

Emniyıet Miıdürü /sadri Aika Burdur Atl?ntikte ticaret gemilerini n~mkan vapıı~J~rma zık7.ak yollar ta-
-· t · d'lm' t' kıh etmemelermı, vanlarına ve gÜ\·er 

Valiligdıne Vayl~n. eVı k.ı1ş tır. . l harb gemi!erİ himaye edecek telcrine Amerikan~ bftyrai'ını r~met -
Bur ur a ısı e a e emrıne a ın. . . • 

m1c: ve İstanbul Emniyet Müdürlürrü _ Vaıington 5 ( A.ı\.) - Kabine melernu ''e hımJan ff'.Ce projektörlt<r • 
-ı: 6 

• • •· k'b Ed' le aydınlatnıalarmı t v.:i t-r ,. ne İstanbul Vali muavini Muznffer ta. ıçtımaını mutea ı , ıson matbua. . . . a ~Ye e .1m~ıır. 
yin edilmiştir. ta beyanatta buluı~arak Amerikalı F ırıdrıhshafen bahri UssUnde 

İstanbul Emniyet Müdür muavmi mültecileri Avrupadan getiren va • bir infi Ak 
lMehmed Ali Kayseri Emniyet Miidür purları muhafaza etmeğe matııl Londra 5 (H .) z·· ·ı. 
J"-·· kl 1 k . k•J t t db' l • t k•k •w• • " l UBUSl - UTlnf~l1 ugunıe nak o unkara )D·erı~e ve .a e en ~ ır erı el ı ettıgını •oy emiı • bildirildiğine göre bu •aboh Alman-
Çankaya ayma amı anış tayın o - tır. ya "h · b h .. .. .. I iç sayfalarımızda'. -======= .. . ... . .. . nın en mu ım a rı auu o an iıııiı - lunmuştur. Soylend:gıne gnrP., bahrıye ner.a. (Devamı 11 inci ""tlftıda) 

• ,,.. .. J 
•"' . .,,,,: 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Nereye gidiyoruz ? 

- Yazan: Muhittin Blrren 

O ünyarun bu büyük karışma 

günlerinde. pek tabii olarak, 

thetkes kendi kendisine şu suali soruyor: 
'Nereye gidoyurz? Bu sualin cgidiyoruzı> u 
içinde sade bi.ı. değil, herkes var; &ütün 
dünya var. Şu halde, herkestn zihninde
ki bu suıili başka bır şekle sokup dünya 
nereye gidiyor?> demek daha doğru olur. 

SON POSTA 

Resimli Jllakale: Yarının harbi 

Bu suale cev~b vermek için uzun müd. 
det zihnini yoran herke...:;, ayni zamanda. 
başkasının da .fiıkrini almaya mütemayil
dir. Bunun için, herkes bu suah kendi 
kendisine irad ettikten sonra, onu bir 
kere de başkasına tevcih etmeğe tabii 
su.rette mütemayildir. Hele, bu cbaşka. 
&b bizim gibi bu nevi mesele!er üzerın-
de d:alha fazla kafa işletınşı, badıseleri Ü\ sene evvel 1914 baıbinde mkat kalnııf ih'.iyar asker • Eski harbin fecayilııl gözleri önl1nde elln sak.lıyu ı::ıesil 
da.ha di'kkaill ta.kib etmiş ve zaten vazi. !erden miırek'.keb bir Fransız kıafilesi Almanyaya ıtitmi~ti, :ne d~Uniır&e diişün~ o neslin çocuklan bugün gene elde 
f.esi dıe bundan ;baret insanlardan olursa Almanyada ayni vaziyette bulunan eski muharibler tara • 

f d 
silng\1 tkarşı karşıyadır, gene m.lJ.yonJarccl kifi ölecek, ıakat 

on'.Ia:rın 'bu suale ne kadar çok muhatab ın an !heyecanla karşı.lanmıştı. İstasyonda birleşen ıki es-
olabilecekerini tasavvur etmek kabildir. ki ~asım askerinin ilk zi)"a.ret ettiği yer bir mezarlık ol ~ kıılacA'k. mılyonlarca aile perişan olacaktır. Çünkü insanın 
İki gündenberi sabahtan akşama kadar muş•u, orada irad ett.ilk:terl nutll'klarda şu cümlelt'r kanında hiç 1bir zaman öldürülememiş olan iki mikrob var. 
her tarafta lkar§una bu sualin veya buna vardı: dır, birinın ı-Oma halı:sızlı:k, ötekininkine hırs deriz. Bu, 
benzer suallerin drkildiğini görüyorum. - Ölüler1miıdn hatırasırih yem~n ediyoruz ki, bizim bugün bc:yle olduğu .gibi, yann da böyle olacaktır, zira ya. 

Evet, dünya ne.--eye gidiyor? Bu suale ~ç~ek'.:t~ik~J~en:·~m~ı=zi::==~==:=kl&rımı.za=:==:=:::::=çek~=t=irm=ı;y=ec=e~ğ:::iz=.========::r~ın,;,:ı~n~h~a~r~b;;,.i ,.:b:u~~,:iı:n,:den::~h~a:,:zır:,:la;::n~ır:;·~==-=-====-=--== 

g~4~~:~~:~~ 
yoktur. Düeyanm hiçbir zekası tasavvur L ondra l(--....................................... --··, J /sviçrenin 
edilemez ad bugün, dünyanın nereye git. b i I ,: H U b · f • • v tığini, yarının dünya millet:erine neler arsasının ç erg n ır l.{ra , eni generali 
geti:rebileoeğ:tni vüzuh ile tahmine mu
vaffak ol'sun. Başlamış olan yeni bir dü:ı. 
ya karışıklığının henüz ilk günlerinde
yiz. Bunun ~bet bir gün sonu gelecektir. 
Fakat, ibaşlangıç ile o son arasında pek 
büyük hfıdisel& cereyan edecektir. Bu 
bAdise1erin her biri bir meçhuldür. Bu 
kadar ço'k meçhulü olan bir muadeleyl 
hal1etmeğe imk!n tasavvur edilemez. 
Bunun için, zihnimizi bu kadar geniş bir 
suale toptan cevab vermek için hiç yor. 
mama:k, bi!M:is onu hadü;elerin inkişaf
l:arı arasında dolaşmay:ı sevketmek daha 
hayırl1dır. 

* 
Lcmdra bonla.st ne biçim bir yerdir~ A

zasından maada kimsenin giremediği ve 
dünya rnali~in easlarınm hazırlan
dığı ibu yerde al!kada.rlar nasıl çalıŞU'. Dünya, bir mücadeleye girmiştir. Bu 

mücade.1eniın kısa olması ihtimalleri he. 
nQz büsbütün yak değildir; fakaı, uzun bütün dün~ m.aH itlerini alAkadar. eden 
sürmesi varld olduğu gibi çok uzun s~r- muamele.len nasıl yaparlar? •. Bu. cıdden 
meei de mümkündüT. Siyaset 0 kadar merak edileoek bfr teYdlr. İşte bu resmi. 
eeyyaıl, içtima! buhranların en kuvvetli mİZ. Landradıa borsa.sının bil}"ik salo
•-:n · · ıı.. di ı· d t t ı. ı nunda ça~n ve tezgahlarında satıcı 
öllııı -e:rını ~en e m e u up vun an 1_._,b 'f . .. 
dünyanın her tarafına tohum haltnde ne alıcı arooında ın.ı. at vazı esını goren 

serpen harb, bizatihi öyle cilvelerle dolu bama simsar«annı gösteriyor. Bu simsar. 
bir bAdisedir ati onun ka!'şısında bizi bu. lax dünya pazarlarımn bırer milme.c;.siii 

Paltosunu bana 
giydirdi 

Umumi Harbde batan bir gemiden 
sağ olarak kurtulan ue yüze yii.ze 

• Tür1derin bulunduğu ıahile çıkan ııe 1 
Türkler tarafından esir alınan b.ir a.s· •• 
ker, mensub olduğu devletin aza bu- i 
lunduğu bir tahkik heyeti karşısında : 
nasıl esir edıld.ğitıi anlatıyordu: ~ 

- Yüze yüze sahi!e çıkm4t~m, de. ~ 
di, ~r aske1''n bmııı doğru siLratle : 
koştuğunu gördüm! i 

Tahkik heyeti az~ından biri 1ıe- • 
yecanla sordu: 

- Seni öldürmeğe geliyordu, dC'. 
ğil m:? 

Asker cevab verdi: 
- Hayır, yanıma geldiği zaman 

arkasındaki; paltoyu çıkardı, bana 

; 

İsviçre federal mecliai, sem toplantı
sında sı; y4f1.arındaıı:ı Henri Guisanı, ls. 

giydirdi. viçre ordusu. generalliğine tayin etmiştir. 
\..., ) 

----· Mehsu'ların bir çoğu, bu toplantıya 

Asırlarca sonra bulunan muvazzaf veya gönüllü ordu üniformala-

bir tablo rile iştirak etmişlerdir. 
------günden yaırına hangi nevı sürprizlerin 1 gibidirler. 

karşı.lıyıabileceğinı tayin edemeyiz. ~u ------------ s ı K ~1 d d b' ta · 
Y E k k . ! . . k d / awna ı, arıo ı~oya a ın a ır cır. 

halde, bugünkü vaziyet ÜZC?Iinde, insan- r e /erin lŞ erınl a zn ar Le , d" y· · · • } · h 
Tabii ipe.~in sirrı herıüz 

1lk halinde, millet halinde ve ferci halin. 
onar o Jncının resım erme ayran. 

anlaşılmadı 
de düşünÜl"~ gün:in hadiselerini kabil yapıyor 'dır. Bu maksadla da, evınden kalkar;ık 
Okiuğu kadar objektif bir ruh ile müta- Son uınumt truhran dünyanın veçhesi- Milanoda açılmış ve meşhur ressamın e- İpek böceklerinin çıkarmaıkta olduk-
lea etmeğe ~aktan başka bir vazi!e ni değiştirnıi§ bulunuyor. Artık erkek.le. serlerinden mürekkeb olan bir sergiye lan maddenin hakikt kimyevt mahiye. 
tie mükellef değiliz. rin ekser iş1erini kadınlar gbnnektedir. gitmiş, orada gördüğü bazı resimleri ve ti henüz anl~ır. İpek böcek. 

Eylfıl 5 

Sözün kısası 

Her şeyden evvel çocuk 

"' * .. 
B ütün dünya, çocuğa her şey• 

den fazla ehemmiyet venyor, 

son hAdiseler bunu bir keTc daha bize 
gösterdi. Harb ve hava hücumu tehlikesi 
baş ,gösterince Paris çocukları Paristen 
uzandlaştınldılar. Londrada da ayni ted.. 
bire baş vuru1du. 

Çünkü çocuk, yarının bür.iğüdür, bu
gün yapı!amıyanlan yarın o yapacaktır, 
şu da var ki çocuk kendi kencllsini koru. 
maktan en aciız olandır. Çocuk tehlikeyi 
büyük kadar göremez.. büyük kendisini 
!korur amma çocuğun kendini koruması 
ihtimali a'Zdır. İşte bunun için bugün 
Fransa ve İngiltere hükumetleıri çocuk
ları büyük şehirlerden çıkarınak lüzu. 
munu hissetmiştir. 

Bu hAdise bana çocuğa karşı bir şehir 
hallkının vazifelerini hatırlattı: 

Çocuk evinde annesinin, babasının, 
diğer büyüklerinin himayesindedir. Fa· 
kat çocuk sokağa da çıkar. Doku~ sekiz, 
hattA yedi yaşındaki çocuklar mektı:ıbe 
yalnız gider!er. Mektebden yalnız döner. 

ler. Bunların arasında mektebe gider
ken, mektebden dönerken arkadaşlarile 
oyuna dalanlar olur. Sokakta iken anne. 
leri, babaları nezaretçi olamazlar. Fakat 
çocuklar için bütün şehir halkının neım-

retçi olınalan icab eder. Sokakta bir ço. 
cuk sokaktaki büyüğün himayesindedir 
ve ıana, iba:ba çocuğunu sokağa bırnktığı 
zaman bundan emin olmalıdır. Çocult 
düşer, bir yeri çizilebilir .• bunu gören 
büyük iher kimse, hemen çocuğun yanı
na koşmanın ona o anda nasıl ihtimam 
etmek lazım geldiyse o tarzda ihtimam 
etmenln kendi vazifesi olduğunu hisset. 
melidir. Daha başka; meselA bir çocuk 
tramvaya bmeceği zaman orada bulunan 
büyük onun tramvays.ı. binmesine yardım 

etınclicfir. Bir çocuk, bir münasebetsizin 
itip kalkmasına maruz kalırsa. o münase
betsize haddini bildirmek te gene çocuğa. 
karşı o1an büyüğün vazifelerini müdrik. 
lere düşer! 

Bffiıassa şu noktayı da ilAve edeyimr 
BüYfilc şehirJer, harb zamanında tayyare 
hücumuna maruz olabiHrlcr, böyle vazl

yetkrde b · le c düşen blr vazife, bir 
borç vaTdtt: Sakakta görd!Uklerl çocuk. 
nn himaye, kendilerinden evvel onla
rın emin sığınaklara sığınmalarını temin 
etmektiT. 

Biz büyükler, sokaktaki çocukların he.. 
pimize mevdu birer emanet olduğunu 

bUmek ve bu emaneti muhafaza etme1C 
mecburiyetinde olduğumuzu bilmeliy:z. 

*** .............................................................. 
Müteahhidler yol 
ihalesine iştirak 

etmediler Şu halde, bugünkü meçhuller arasın. Londra sdkakları, iş gören kadınlarla ga- hele bunıların arasındaki Meryem ana leri dut yaprağı yemektedirler. Dut 
da lbirinci vazifemiz, muammayı zihni- rib b~ hal alm.ıf bulunmaktadır. Koca. 
mizd.e toptan halletmeği düşünmemek, la:rı, kardeş veya babaları silah altına resimlerini görünce hiç yadırgamamıştır. yapraklannm sellülozdan ibaret oldu- Şehir sokaklarının bilhassa yoh-uşu 
ikincisi de önümüzde hAdi.selere müm. çağı:rılmış olan kadınlar, her türlü işleri Ev.ine dön<lü.kten birkaç g:fo sonra, ta. ğu malllrndur. Böcekler henüz anlaşı- olan kısımlarının mozaik parke ola • 
kün oiduğu kadar kuvvetli bir objektivl- yapmakta.dırlar. van arasındaki kiler odasında bir şey a- lamıyan bir tarzda bu maddeyi mayie rak yapılması ve 507 bin llralık yol 
te ile bakmayaı çalışmaktır. ==============ı::::== raı"ken, tozlara bulanmış bir resme gözü kalbediyorlar. Bu mayi de açık havada inşaatı çerÇ€vesine giren bir kısım yol 

Bunları yaptıktan sonra da, T.irk ola. 
rak, insan omıtk vazifelerimizi düşün. 

mek ka'b ed'er. Türk olarak vazüelerimi. 

leyi toptan halledecek ieylerle mı>şgul . . . . 1 b k'ld · s ka arl ş ş~~ . " - .. ilışmıştır. Resım, kucağınd:ı bir kedi ile katılaşıyor. Bu katılaşan maddeye de arın, u şe 1 e ınşa 1 r a mı """ 
etmek yenne, butun fUururnuzu ve bu- . . . . Mozaik arke olabilen taşlar Bandır • 
tün ka}bimizi bu vuıfeler etrafında top. oynamaJcta olan Meryem anayı tasvır et- ıpck denılıyor. P _ . . 

• ikte 'di T · d h ı 'd ·· d" ma, Kapıdag ve cıvarından tedarık e -
lamaya çalışırsak daha çok faydalı, daha ı me ı . acır, er a, sergı c gor u- ki asra yakın bir zamandan beri insan diln'ıektedir. Bu nevi taşların sayısı aıı 
çok hayırlı bir l.ş görmüş oluruz. Dünya I ğü lbazı resimleri hatırlamıştır. Bunun ü- böce. w. t kl'd 1 . · t'h ı· gu"ç oldug·u içın' cıı>hn'mı'z . 'd' ~ T • • gı a ı e ye tenıyor, fakat muvaf- ve ıs ı sa 1 , ~ • 
nereye mı gı ıyor · ~ereye gıdersc gıtsin, zerine alakadarlara yazmış. Resim alc- fak olamıyo S 't i k ..&... il deki yol inşaatı gecikmektedir. 
nereye gildecekse g:decek. Fakat, biz bir . . . .. r. « un pe > ut:n en 
tarafa yahuz bir tarafa gı· d ği . K f mınm tanınmış sımalarından prof esor maddenin yakından veya zaktcln i k Diğer taraftan hazırlanan şartname 

, ece z. a a N' ,_: L d" . . . u pe . y ld - ·ı rl .. l .. 
topluluğuna, gön~l birliğine, Türk ola- ıccoAılıu, eonar o Vınçının hatıra la. ile hiçbir alakası yoktur. nın a?1r o. ugu~u ı e suren yo mu • 
rak ve terd dlarak vazifemizin başına! nnda kucağında kedi ile bir Meryem ana teahhıdlen 1 mılyon 50 bln liralık yol 
Dünyanın nereye gittiğini anlamaya resmi yaptığım yazdığını hatırlamış. Di- Mtih~lif memlelretlerin alimJrri i- ihalesine işti~~k etmemiştir. Şartname 

lAn olıirak ayn ayn ferdler halinde mü- k ğe .r..teh----ı ~ b' l'kt . kik pek böceğinin sırnnı ortaya çıkarmıva tadil edilmedıgi tah."Clirde yeni yol in • 
çahşmak üzere afa patlatacak yerde, r ırnu =~arıa ır ı e eserı tet · b ı k · 

ta1'ea e~~ yerine a::!~ı ~rk olan insan. brzim kendi vazitelf!!rimiz üzerinde şuur. etmiş ve bunun asırlardanberi kaybol. uğraşıp duruyorlar. Bakalım rnuvaf- ~::~!~: .... ~.~.:~::.~.:~ .. ~~:.· .................... . 

zin en başında, Türklüğün her bakımdan 
vahdetjni sağlam. tutmak, ondan sonra. 
bGtün şa'hsımızın menfaatlerini Tü:-klü

ğün büyük ve kutsi menfaatleri içinde 
göıımek ve arada aramak işi geltr. Her 
zamandan ziyade bugün ona muhtacız. 

Kendi.rnhi :Aıh.med, Mehmed, falan ve fi. 

!ardan bırı alarak telakkı eylemek meo- la düşOnmemiz elbet daha ameli ve da- . . v • fak olacaklar mı ... TAKViM buıfyetindeyiz. ha haıyırhdır. muş olan tablolardan bm oldugu netıce· ================= 

Daha birçok vazifelerimiz de vardır: · ~ /§ / aı sine varmıştır. başlaml§tı, ne 1..aman bitirdiği malOrn de- n-----==-E1:1:1:11YaL=Ü=ıııı=L=====-=-===aa 
Mesela, milli camianın topluluğu içinde (Al,uhi.llin UJil!')~"' Leonar dö Vinçi bu eserine 1478 de ğildir. 
sıkı bh' disiplin muhafaza etmek, daima 
serinkanlı durmak, her ihtimale kaı-§1 

hazır bul\ınma.k, her vazifenin karşısında 
sağlam ruhlu bir nöbetçi gibi vazife da. 
kı1rnsını beklemek bunların en mühimle
rindendir. Eğer biz, hep biTden bu vazife
leri tam anlar ve onlara karşı kendimiz

de tam bir sadakat duygusu duyarsak, 
dünya nereye gider:ıe gitsin, biz Türkler, 
aziz vatanımızla birlikte, mutlaka sel!. 
mete erişiriz. 

Bunun için. bugünlerde, zihnimizi bü
yük meçhullü. geniş hududlu bir muade. 

1 STER 1 NAN, IS TER INANMAI 
Gazetelerden biri kocaman, siyah harflerle: 

-- İhtikAra karşı harb açıyoruz, dt-.mi~. Allah sAyini 

meşkur etsin, fekat elinde'ki vasıtalar yazıp çizmekt~n iba

ret oldultça ~ayinin vereceği neticeyı ~!md\don tahmin ede

bilirsinu. Hakikatte halib açıla-caksa dükknncınm ihtikA .. 

f!'[ldan ziyade biL !kısım ihal.kın düşilnces:zliğ!n~ karşı açıl. 

malıdır. Bir defa bakınız: Bugilınün Tür.kiye.si 1914 ün 
'rürkiyesi değildir, yiyeceğini kendisiı yeUş~rir, üstelilk 
faz1asını cia carice satar. Halbuki müşterilerinden bir kı:;
mına yol ke.s!Jmlştir, ihracat yapamıyacaktır, lüzumundan 
fazla yiyeceAi vardır, fiatın çıkması değil, bilAki! dllş:nesi 
kah eder. Bu \'aziyette fazla telAfın diişünce mahsulü ola. 
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Athenia vapur 
Yolcular 

SON POSTA 

had· sesinin a isleri 
kurtarıldı 

Cörcil vapurun haber verilmeden torpillendiğini 
' 'Kamara.da. söyledi, infial deva. e iyor 

Rusya Lehistana 
yiyece < ve malzeme 

satac k 

Sayfa 3 

Londra., 4 (A.A.) - Londranın diplo. J-l b b 
matik mahfellerınd~ söylendiğine göre, • ar in eşinci günü 
Polonyanın Moskova sef1ri, Almanyanın 
Leh topraklarını istila ettiğini ve Alman. 

Yazan· SeHm Ragıp Em~ 

ya He Lehistan arasında harb hali mev· le ugün harbin beşinci gilnünde
cud olduğunu S<.>vyet hükumetine bildir- ~ yiz. İngiltere ile Fransanın 
miştir. Sovyet hükumetinin bitaraflığını Almanya ile harb haline girmelerinin 
muhafaza edeceği ayni mahfellerde söy. de üçüncü günüdür. Maamafilı Garb 
leıunc'ktedir. Binaenaleyh, Sovyetler cephesinde şimdilik sükunet hüküm 
Birliği, her iki tarafa da yıyecek ve mal. sürüyor. Zira, bu cephede kara, hava ve 

Londra, 4 (Hususi) - Bu sabah Heb.. 
tid adalcın aç1ğında torpillenerek hatırı. 
lan 13.580 tonluk Ingi!iz c:Athenia-. ge. 
lllisinin 1400 kişiden ibaret olan yolcu ve 
tnürettebatı, infilalc esnasında ölenler 
tll.üstesıra, tamamen kurtarılmıştır. 

zemc satacaktır. denizden harekatın başladığına dair bir 
Bu hadise Amerika umumi efkannda Londra, 4 (A.A.) - c:Southern C'ross• Fransız tebliğinden gayri esaslı ve mu. 

ismindeki İsveç yatJ cAthenia> vapuru Bitarafhklarını ilan fassal haber yoktur. Şu vaziyet ve as. 
derin bir infial uyandırmıştır. 

Ruzvelii.n kAtibi Stefhen Early, I<eisi
cü.nrlıura torpillenme hakkında resmi bır 
telgraf .gelmiş olduğunu beyan ve şu söz-
1-eri ilave etmiştir: 

yokularmdan 200 ki~iyi kurtardığını bil- kerl harekatın C€reyan sahası göste • 

dfrmiştir. eden devletler riyor ki, Almanya, şimdilik, harekatı Söylendiğme göre c:Knut Nelson> is- I.&1 harb sahasına hasretmek dste • 
mindeki Norveç vapuru da takriben SuO Londra, 4 (Hususi) - İngiltere ve m~ktedir. Filvaki onun bu tarzda hare. Gemi, bir Alman tahtelbahiri tarafm

d:aıı hilfühtar torpillenmi§tir. Bu hareket 
ise, Alınany.anın da imzalamış olduğu 
1980 Londra deniz anlaşmsaına muhaw 
liftir. 

cResmt !haberle-r-~ göre vapur, Liver. 
pu.l tarikile, Gl<LSCow'dan geliyor ve ha. 
mil olduğu bir takım mültecileri Kana. 
daya götürüyordu. Vapurun harb mü
himmatı nakletmesinin 'kat'iyen müm. 
kün olmadığını i~bat etmek için bu nok. 
ta üzerinde ısrar etmok isterim. 

kişiyi kurtarmıştır. . Fransa tarafından Aimanyaya karşı ya. ket etmek istemesinde büvük m<'nf"l • 
cAthen~a> t~li.~iy~. s~~dallarından hır 1 pilim iliını harbi nıiitcakıb; İrlanda, 06- ati vardır. Zira, Lehistan: coğrafi ve 

kaç tanesı de gon.ılm:ıştur. Kurtarılanla. nimanka Finlandiya Norveç İsveç Ja. · c • ·t·b ·ı b ·· Al 

Gemide, cltseriyeti Kanadalı ve 311 de 
Anıerika:l'l yoku vardı. Bunlar, Avrupa. 
d:ak.i buhran dolayısı!e Amerikaya avdet 
etınıekte idiler. 

Yeni bahriye nazırı Çurçil bu hadise 
h~ında Avam Kamarasında beyanatta 
hulun.m~ ve cAbhenia. nın bilfühtar 
f.ıor.prnendiğini söylemiş.tir. 

Çurçilin, Ava:m Kamarasında te'krar 
rı.aurıar mev'kiinde görülmesi, şiddefü 
~rlıa. selamkınmışt1r. 

Filıhakiıka bu nokb. Vaşington meha. 
filinin nazarı dikkatini celbetmektedir. 
Alınan hükumetinin Büyük Harbde hat

. - . a· ' ' ' ' sıyası vazıyet ı ı arı e ugun man. 
nn mıktarı artacag~ zannedılmekte ır.. pon ve Brezilya hükUınetıerı bitaraf ka. yanın karşısında tecrid edilmiş bir va-

Londra, 4 (A.A.) - Pres.5 Assocıatı. J:.acaJklarmı alakadarlara bildırmişlerdir. zivette bulunuyor. Alrnanyanın bütün 
~ yazdığına göre, _Athenıa vapurun- Vıaşington, 4 (A.:\..) - Rcisicümhur g;yreti, bu mÜC€rred kuvveti, ilerl 
da'ki 1400 yolcunun yuzde yetrmş bf>şı Ruzveltin tatibi Carly Amerikanın bita. ··ro·· ..... f "k k t' 1 l b" ı 

. • su ugu aı ı a ar a ır nn evve kadın ve çocuk ıd1. ıraflığınm ilanı _ne A.merika. bitaraf}~ harb harici çıkarmaktır. Maamafih bir 
Alman iddialarına karşı kanununun tatbık edıleceğının yarınkı scyi istemek başka, yapmak gene baş. 

ta Amerikanın mütt.efikiere iltihak etme. Londra, 4 (A.A.) - Athenia vapu~u
sinden evvel Amerikaya karşı amansız nun blı- mayına ;arparak batmış olabıle. 
bir Jıarbe gir:meğe karar verip vermemiş 

1 
ceği hakkındaki Alman iddıalarına ceva

oliduğu sunu henüz irad edilmemektedir. ben amiralhık, vapurun battığı mın~a~a-
Torpillemenin çok mühim ve acil ne. ya hiçbii mayın do:{ülmediğir..i bıldır-

salı günü ayni zamanda vukubulacağım kadır. Qünkti Lehistan da, Almanyanın 
resmen bildirmiştir. . taarruzu yapan kuvvetlerine karşı bir 

Romanya ve Bulgarıstan . kaç milyonluk asker tahşid etmiştir. 

tioeler tevlid -etme~i muhtemeldir. mektedir. 

Polonyada Çek ve Slovak 
lejyonları teşkil ediliyor 

Londra. 4 (A.A.) - Reuter: Rcutenn Sonra, Leh askeri, muharebe etmesini 
Bükreş muhabiri, Romanyanın bitaraf bilen ve cesaretli bir muharlbdir. Leh 
!karacağım bildir~okte ve. Sofyadan gc- devleti kuruldu kurulalı, bütün van
len bir !habere gore Bulgarıstanın da tam nı, yoğunu ordusuna sarfetmiştir. Bu 
bir lbitaraflrk muhafa1.a edeceğini ılave savede de hakikaten mümtaz bir as • 

A ·ı · 1 eylem.clttedir. kerl varlık rnevdana getirrniye rnuvaf. lmanya 1 8 flCar8 ispanyanın vaziyeti Eak olmuştur. İtina ile hazırlanmış olan 

d•d Burgos, 4 (A.A.) - Havas ajansından: bu kuvvete, onun fıtrl harb kabiliveti muahedesinin tem 1 General Franb>, Avrupada zuhur eden ele iJave edilecek olursa, Almanyamn 
niza !karşısında dün öğleye kadar sarih yenmiye çalıştığı hasmın övle kolaj edildig"'i asılsız bir vaziyet a~ değil idi, iyi malfunat kolay harb harici bl'?·akı!labile~ bir 

Eski Çek Cümhurreisi Çemberlayne gönderdiği 
telgrafta zafere kadar yürüyeceğiz, diyor 

ahna'kta olan mehafiid~ generalin bu mahiyette olmadım anlasılır. 
Ankara 4 (A.A.) - Bugünkü ü. babda bir karar vermek için vaziyetin 

çüncü bültenimizin t 9 uncu sayfa. inlkişafma intizar edeceği söylenmekte. Maamafih, bugünkü şartlar altında 
sında, Berlinden alınan şu telgraf dir. böyle bir harbe giren Almanyanın ve 

V'ar~va. 4 (A.A.) ·- Pat ajansı bildi. Nazi Almanya tarafından Polonya int~ar etmi~ti: onun ba~ında bu harbi istemiş olan 

l'iyor: ya, Büyük Britanyaya ve Fransaya zor cAlman maliye nezareti Türki - fngiliz, Fransız sefirleri Hitlerin kiminle u~rasmak mecburi • 
Çek "e Slovak leJ·yonlatt ihdasına dair la kabul ettirilmic olan harbe ictirake ye 1·ıe tediye servisi ahkamının 30 B yetinde kalacağını hesab etmiş olması 

y -ı -ı - er'ini terkettiler dü~ünülür. l'lt!lsioilınhur tarafından ısdar edilen ka- İngiliz milletinin mecbur kalmış ol • Eyllll 19 39 tarihine kadar terndid " 

rCl:lınatne, aşağıdaki hükümleri ihtiva et~ duğu şu dakikada ekselAnsınıza derin edilmiş olduğunu bir tamim ile bil- Londra 4 (Hususi) - Berlindeki İn. Harb tebliğlerinin ketumiyetine ve 
tnektedir: ve sarsılmaz sempati hislerile birlikte dirmiştir.• giliz ve Frans1z sefirleri bu sabah sa. umumt tahsi<lat ve harekat istikameti 

1 - Polonya cumhuriyetinin mar.uz Çeklerin ve Slovakların kat'iyen ~ • Anadolu Ajansının yaptığı tah • at 9 da Holanda yolile memleketlerine hakkında fazla malı1mat vennemelerl-
ltaıdığı tecavüz ve Alman işgali altında reddüde kapılmaksızın Avrupanın hür kikat neticesinde, bu haberin doğ. hareket etmişlerdir. ne rağmen şu nokta kabul edilebilir kl 
~v-e_Slovak milletlerinin bü. riyeti için yapılan bu mücadelede mil- ru olmadığı ve Almanya ile ara • Faris, 4 ( A.A.) - Fransanın Alman. Alman başkumandanlığmın bütün gay • 
.1\.llA. cıası karşısın a ou mmcııcro iri. -ıeuıtıze iltihak ıarzusun<la bulunduğu mızda rnevcud olan ve 31 Ağustos yadaki menfaatleri, Amerika sefareti- reti muhtelif istikametlerden taarruz IMıla harekete geçerek kendilerini kur- nu arzederim. tarihinde hitam bulmuş olan tica. ne tevdi edilmiştir. yapmak suretile Leh ordusunu birkaç 
~ iınkAmnı vermek üzere Polonya. Meml6ketimiz, Nazizmin müsellah ret muahedesinin temdid ve te<:did Paris 4 (A.A.) - İsveç hükfuneti, parcaya ayırmayı istihdaf ediyor. Yal. 
~~aklarında Çek ve Slovak lejyonları kuvvetleri tarafından i!tila ve ~gal e- edilmedigi anlaşılmıştır. Almanyad~ki Leh rnenfaat~e? gib~ nız ~bununla da kalmıyor. Parçalamıya ih~asına lmıw verilm;,lir. dilmiştir ve bütiln millet bu gayrlin - __,/ Fransadaki _Alınan menfaatle;ını de hı çalıştığı bu kuvvetleri, ayni zamenda 

- Bu !lleJyonlar, hususi milli karnk. ani harbin ve tazvikin ıztır8'bını çek. • maye etm:._~ deruhde etınıştır. geri rnuvasalalarmdan da ayırmıya teı-1 . . h f ·ı p 1 s .,, 1 • . 
~.a: cr~nı mu a az~ e~ek şart~e,k oon. mektedir. Maamafih, rnanevi ve mad- falyanın vazıyetı Irak elçisi dün c~hde~iyor. Kısımkülli~inde~ -~yrıl~ııı 
da. 

0 

v usuna ve u 
0 

unun aş uman. di kuvvetleri masun kalmıştır. Biz Çe- bır kıta yarı muvaffakıyetsızlıge ug • 
~ıgına bağlı bulunac~klardır. ko _ Slovak vatandaşları, kendimizi Al itimadnamesini verdi ramış demektir. 

- Çe'.k. ve Slovak leJyonlarına Polon- 1 k A kuvvetlerine muka Roma 4 (A.A.) - Gazeteler, objek- k 4 (A A ) I k A Hele arkasile muvasalası kesilirse, :t.a v t d la ·ıe p . b d man arın as en • . k An ara . . - ra ın nkara alına a an aş 1" 

1 oıonya te aasın an vemet edecek kabiliyette görüyoruz. tif bir surette, gerek Berlın~en,. gere elçisi Seyid Kamil Geylani 'bugün saat vaziyeti büsbütün müşküll~lr. Lehli. 
YIP ta as.en Çek ve Slovak olanlar, "h t afere ve ana vatanımızın ha Londra ve Paristen harb vazıyetıle a - ı 4 t ç k ı-··şk·· d R · · •· h lerin dü memiye çalış~cakları vaziyet iÖlı'iim ·· 1 b'l ki d" ve nı a z . + e an aya rr;.O un e eısıcum ur 

.Bu u !azı a ı ece. er ır. . Jasına kadar milletimizle birlikte yürü lakadar gelen bütün haberlen neş~ı.- tarnfından kabul edilerek itimadna • iste budur. Nitekim Alman ~bllğle • 
t· len'Qnl'ardıı hızmet etmek keyfıye- ğ" mektedir. Gazeteler, yaptıkları tefsır- · · t kd. t · r rinde mühim merkzlerin alındığından ~~-nıei.:-t'Qr gönüllülerin vatandaşlığ: nok. yece ız. 'ıerde hakkını müdafaa eden Almanya-jrncKsınbı la ım edmışH:ır. ·....ı: V k~"'-t· h d"lm" ç·· k"" Al -..1 

"<ımnd hl b" hukuki l"d Frnnsada ' . a u <ima.sın a anuıye e «= 1 ba ~ ı ıyot. un -u man oruusu -
ini" k · . 1 k ı;, • • mu a ı ı uman encmencıo"'. _ an ç ır netıce tev ı et. nın azimkarlıCıını tebarüz ettıirmekte, ıu mi K~t'b" N M · ıı:. nun hedefi bunlar degvildir ve Almanya, 

.,ece tır. Vaşıngton, 4 ( A.A.) - Çekos ovn ya zecri tedbirci E '"'n'in Ingiliz kabıne- l d h b l t (Devamı 11 incı· "'"nyfadn) 4 A ik ıi · · b k . . kk N · t · . u a azır u unmuş ur. ~ 
ille :-- s e ışler nezareh, u ararna- orta elçısı Huııben mu va aten azı_ n- sine istirakinden tleneffür rfJstermek. • ........................................................................................................................... _ nın a.hkAnunı tatbike memuraur. haldk'limü altında bulunan Çek milletının te ve umumivetle şu tarzda mütalea • 

Londra 4 (A.A.) - Eski Çeko • Slo- tamamen müttefiklerle beraber olduğu. !arla maıkalelerini bitirmektedir: İtal. 
\ralt~ Reisicümhuru Bene.c;, Çemberlayne nu bil<:lirmiş ve Fransada ve Polon yada va, ikinci bir u~r.sailJo~'dcn doğacak 
'iagıdaki to1grafnameyi g&ndıe.rmiş • Çek kıtaatınm ~kiline başlandığını ha. . b"ır vaziyetin A vrupada vücud bul tir· ber . . yenı 

· ver~tır. Maması için Avrupanın kurtuluşuna 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Yunan hükOmetinin 
talebemi·ze yardımı 

A:nkara 4 (Hususi) - Vekiller He. Selllnik 4 (A.A.) - Hususi muha • 
~<!ti bugün öğleden sonra Meclis bina-· birimizden: 

Oda bir toplantı yaprn~tır. Tahsilde bulunan talebelerimizden 

f ıbrıslı Türkler 
tmır Fuarında 

g Antalya 4 (A.A.) - İzmir fuarını 
tı eZln<:!k üzere Tırhan vapurile lima • 
Iınızdan geçen 50 yi mütecaviz Kıb • 

:tıslı 'T\:! 
ftuı .a. urk vapurun buradaki tevakkun. 
ta} dan bilistifade karaya çıkarak An -dir:a Parti ve Halkevini gezın~ler 

Anl<arada 11 Akşam Haber!eri ,, 
ah J\nkara, 4 (Hususi) Fevkalade 
ta Va} dolayısile Ulus gazetesi bugün 
da lt.şaın ha berlcri» isimli küçük kıt'a. 
hası4 sayfa lık bir akşam gazetesi neşre 
~~~:nıştır. Fiatı 1 kuruştur. Halk ga-

• 1 kapışmıştır. 

43 kişilik bir grup, dün gece geç va -
Jcit buraya gelmiştir. 

Günlerdenberi sıkıntıda bulunan ta. 
!ebomize gerek konsolosanemiz ve 
gerek Yunan hükumeti ve ~u~.an şi
mendifer idaresi tarafından buyuk yar 
dunlar yapılmıştır. 

Hatay valisinin tetkikleri 
İskenderun, 4 (A.A.) - Vali Sök • 

mensüer şehrimize dün sabah gelerek 

kavmakamlık dairesinde tüccarları, ba 
Jıkçılnrı, fabrika sahiblerinin dilekle-

rini dinlemiş, İskenderun limanında 
ticari hareketin artması için tüccarın 
mütalealarını almıştır. 

Valimiz öğleden sonra Dörtyola git
miştir. 

yardım edecektir. --- ----------
Hitler Koridorda 

Berlin 4 (A.A.) - Umumi karar • 
gahın bir tebliğine göre, Hitler bu sa
bah eski koridor hududunu geçerek 
öğleyin Kulm'a gelmiş ve ilk hatlarda 
Alman askerlerinin Vistül nehrini ge. 
çislerinde bulunmuştur. 

Beynelmi/P-l kongre 
Tehir edildi 
İstanbul. 4 (A.A.) - rn Eyhil 193!) da 

1stanbulda toplanacak olan 18 inci bey. 
nelmil-el antropoloji ve preistorik arkro
loji kongresi gorülen lüzum üzerine te. 
hi.r edildiği kongre genel sekreterHğinden 
bildirillıno'ktedir. 

lzmirdeki Filistinli 
Museviler yurdlanna 

avdet ediyorlar 
İzmir, 4 (Hususi) - 139 Fi1istinl! 

Museviyi hamil hUlunan İngiliz vapuru 
yarın Filistine hareket edecektir-

Sabahtan Sabaha ~ 

Başı ve sonıı ! 
Yakın vakte kadar Almanyada seyahat edenler zevk ve san'at elile tanzim 

edilmiş, .beton yollan açılmış; ormanlarına varıncıya kadar medeniyet ve 
konfor dedığimız yeni rahatlığın temin edilmiş bu cennet gıbi memleketten 
tatlı !hatıralarla avdet etmişlerdi. 

Nefis Ren ~arabları, leziz M5nih biraları ile rahatını ve saadetini kat • 
merleştiren Alman milleti bugün kan ve duman içinde meQhul bir akibete 
gid yor. Ha't"b bu güzel yerleri kim biliı- ne hale getirecektir. 1926 da, yani 
Büyük Harbden sekız yıl sonra İsviçreden Parise tayyare ile geçiyordum. 
Nancy üzerinden uçarken altımızdaki yeşil arazinin muntazam şekillerde 
çıplak ve toprak kalmış olduğunu görüp pilotun yanmdaki makiniste sor -
dum. Dedi ki: 

- Büyü:< Harbde Fransız sağ cenahı burada mevzi almışlardı. Gördiiğü. 
nüz hatlar siperlerdlr. 

O kadar derin siperler yapılmıt ki sekiz yll geçtiği halde dolmamış ve ot 
bitmemiış. 

Bugün dün~.mden daha korkunç bir harb !başlamıştır. Mes'ud Alman m:ı. 
leti cepheleri! yığılmıstır. Mamur Abnan arazisi dünyanın en müthış ordula. 
rının yerden \e gökten hücumuna uğranuştır. Fak:ıt ne denir kı Almanların 
mukadderatına e! koyanlar bunu 'böyle istemiş bulunuyorlar. Vistül kıyı -
lanndn sükun \C saadet içinde yaş.ıyan Polonya köylüsünün ne günahı vardı? 

Eşsiz Atatürkün b5yük kitabmda şu satırlar vardır. 
c: ... MiIIet mukadderatını tevdi edcoeği insanlarm seciyesıni anlamakta 

hassas olmnlıdır.:11 

Bu böyledır. Kütlenın talihini ferdin ihtirasından kur·armak için büyük 
iddialarla ortaya çıkanların ehliyetini olduğu kadar karakterini de kolla _ 
mat lazım. Gafletle felAket birbirinden uzak değildir. 

'-23ul!han Cahid 



4 Sayfa 

A.kdenizdeki 
vapurlarımızın 

bir kısmı geldi 

Eyldl 5 

Zeytinyağ, sadeyağ ve sabun 
fiatlarında . ihtikar yapılıyor 

Boğaziçinde dağınık bir halde bulunan gaz tanklannın 
Akdenizde seferde iken telsizle ge. 

ri çağırılan gemilerimizden bir kısmı Akdeniz limanlarına bir iki gündür vapur işlemediğini 
da bu mıntakaya nakli tasavvur ediliyor dün limanımıza gelmiştir. İzmir lima. nazarı dikkate alan spekülatörler zeytinyagıv . ve 

nmda i>ulunmakta olan Deniızyollan 
Biıçdlt fikAyetlere yo1 açtığı için Sü-ırünizdeld oanayi müesseselerinin hepoi- idaresinin Ana!arta, "rırtıan, Bartın. sabunları topiamağa ve fazla fiatla satmağa koyuldular 

leymaniye ve civannda dök.mecilere Be- ni Halice dolduramıyacağı için, Zeytin- Konya vap~rlarının da bugün ve ya • . .. .. . 
~ taııa:fmdau yerlerim tahliye etme../ burnu ne Kazlıçeşmedec de istifade edi. rm gelmesı beklenmektedir. __ A vru~a~a ~arbın ba~laması. but un tiyacdan fazla gelmesi sebebile fi • 
!eri bildirilııUfti •. Yersiz kalan dökmeci. lebileceğini .ilen sürmüştü. Bazı .ec:nebi vapurları limanımıza dunya iktısadiy~~ tesır etmiş, ~u atlarda yeniden 5 para daha bir dü • 
iter Belediyeye müracaat etmiş. kendile- DOkmecilerin Kazlıçeşmcd-e yerleşti. seferlerını yapmaktadırlar. Bu cümle • ar~da .. ~~~:tunızde ~e bunun akıs- şüklük olmuş ve bu suretle 2 günde 
riDe yer gösteri1ınesıni istemişti. rilinelerine Naba Vak.ileti müsaade etti- den olarak İsveç bandıralı fsa vapuri. l~n gorul.müştur. Bu cuml~en olarak 20 parayı bulmuştur. 

Bu hususta telkıkler yapan Belediye ği ta:kdi:rde, Halice almamıyan bir kısım k? .. Yu?oslav bandıralı Lafçcn vapuru bır kısım halk bank~lard~k_ı ~vduatı. Fazla talebler yüzünden makarna 
lmac İşleri Müdürlüğü istanbulda dağı.1 sanayi müesseselerinin ·bu civara nakli dun lımanımıza gelmişlerdir. Bugün nı çekmeğe kalkıştıgı gıbı, bır kısım fabrikalarında makarna stoklan azal
n:ık bi:r haılde bulunan dökmecileri bir a. kaıbil olacaktır. de bir Felemenk şilepi gelecektir. Ro- da fazla gıda maddeleri tedarikine ko mış ve bu müesseseler yeni siparişlerl 
raya toplamak mak.sadile bunlara Kaziı- Belediye, Boğaziçınde dağınık bir hal- manya posta vapurları Köstence ile yulmuşlardı~. Pi~asada. ihraç ve ith~l sıraya koymak zaruretinde kalmışlar. 
çeşmede bir yer ayrılmasını kararlaştır. de bulunan gaz tanklarını da Kazbçeşme İsk.enderiye arasında muntazam sefer mu~melelen genış mıkyasta ~-z~_ldı~ı dır. 
~br. Belediye veya herhangi bir bü. civarına .kaldırmak istom.ektedir. Beledi- lerıne devam etmektedirler. ~~ptan satışlarda da bu azalış goruldu- Buna rağmen bu[Vday ırıatıanndhld 
yük mü~in yardınu ile Kazlıçeş- yenin tıanlclarıru Kaz.lıçeş:meye naklet- Dün limanımıza İtalya bantlıralı va ~ hal~e, gıda madd~~eri sa~an pera - sukut ve piyasadaki gevşeklik ve bil • 
ımede pavyon şeklinde dökmeci dükkan. mek kolay olacağı gibi, ecnebi bir takım pur gelmemiştir. İtalya vapur aoenta- nend~ılere halkın muracaatı bu ma?- hassa sert buğdaylarda bunun daha 
lmıı yapılacalk:. cökm.ecilerc kiralanacak şirketlere aid ovlunan diğer gaz tankla. ları birkaç gündenberi yapılamamakta dele.rın toptancılarında da geniş hır bariz bir şekilde oluşu, makarna fiat • 
veya ıtaık:iitle satılacaktır. nnın .mukaveleler mucibince bir müddet olan yolcu ve yük vapurları seferle • faalıyete yol açmıştır. larının yükselmesine mani olmaktadır. 

Belediye, bu maksadla şehrimizdekl 60J1Ta Belediyeye geçmeşi esas koşulmuş rine devam edileceğini alakadarlara Dün, Balıkpazarile meyva hali ara. Ayni sebebler un üzerinde de mü • 
diikm:ecilerin yederini. sa~ını, inşa e. olduğundan, Vek~t tankların Kalzıçeş- bildirmişlerdir. İta1van vapurlarının sındaki ticari mıntakada tekasüf eden essir olmakta, fazla mevrudat ve stok 
ddleoeik pavyonun büyüklüğünü tesb•t meye ikaldmlınasını kabul ederse derhal bugünden iti.haren limanımıza gelme • gıda maddeleri toptan ve yan toptan- ların fazlalığı pirinç vesair hububat 
etmJşti:r. faaliyete geçilebilecektir. Böylece Haliç. leri beklenmektedir. cı mağazalarında büyük bir faaliyet ve kuru sebzeleri de ayni fiat seviye • 

H&l:iıç ~yi., nuı:~kası olarak ayr~l- ten oonTa Kazlıçeşme sahilleri de sanayi ç • göze çarpmakta~. b~ralardan satın a • sinde tutmaktadıT. 
mqtır. Şeh.i.rclliık mutehassısı Prost şen. mıntakaın haline konacaktır. " rh/r isleri. lınan malları yuklıyen nakil vasıta • Arpa fiatları da gevşek, çavdar fi .. 

lan zaten dar olan yollarda seyrüsefe- atları düşüktür. Dün 55 ton arpa, 4' 

Avrupa ekspresi 8.5 saat Orta mekteblere {al ebe Atatürk köprüsüne aid makinelerin r:i inkıtaa uğratacak mahiyet almış bu ton çavdar, 15 ton mısır gelmiş, mısır. 
teahhurla geldi tehacümü baş1adı bir kısım Almanyada kaldı lunmakta idi. lar satılmamıştır. . 

Atatürk köprüsüne aid bir kısım ma Piyasada yaptığımız tetkikat bu' ragw Yen·ı TUrk F 1 
Semplon ekspresi dün 8,5 saat teah. Ortamekteblen·n kayıd ve kabul mu kfneler Alma ad k ld w • • • - ranSIZ an aşması . ~~ a a ıgı ıçın, ınşa • betin neticesi olarak zeytinyağı, sa • 

hurla saat t6 da Sirk~iy~ g~~tir. :amelesi, ~ylulün 15 inde gene mek • atın ~ı~~~~n . ;korkulmaktadır. bun, sadeyağ üzerinde bir ihtiklr baş. gUmrUklere tebliğ edilmedi 
Bu teahhur harb vazıyetı yuzunden ıte'bden, bir çok klmselrerin çocuklan • ~ledıye, koprunun mşaatını Cümhu- ıadığı neticesine varmıştır. J Eyllllden itibaren mer'iyet mevki-
yollarda çok sıkı kontrollar yapılma - nı mektebe kaydettirmek için acele r~yet bayramına kadar yetiştirmek i . Muvakkat ·bir müddet için de olsa, ine giren Türk • Fransız yeni ticaret 
sından ileri gelm~tir. Dünkü ekspres- ettikleri ve bu yüzden şehrimizdeki çın çalışmaktadrr. Akdeniz limanlarına vapur işlemediği anlaşması henüz gümrüklere tebliğ o. 
te Almanyadan gelmesi beklenen son b~.r çok. ?:ta .. ~e'kteblere halkın tcha • Takdiri kıymet komisyonları ni nazarı dikkate alan bazı speküla _ lunmamıştır. 
lalebe kafileleri çıkmamıştır. Bu ta • cum ettıgı gorulmektedir. faaliyete geçiyor törler piyasadan bu mmtakalardan de. Gümrüklerde son günlerde faaliyet 
!ebelerin bugün gelmesi beklenmekte. K~!'ıdların nihayetlemnesine daha Belediye takdiri kıymet komisyon • niz yolile gelen zeytinyağı ve sabun • hemen hemen durmuş gibidir. İthalAt 
dl 1 O gund€n fazla müddet olduğu hal - Ja'rı bugünden itibaren çalışmağa baş- ları toplamağ'a koyulmuşlar ve taleb - tacirleri de gümrükte birikmiş olan 

r. de, bir kısım orta okulların kadroları lıyacaktır. Dün toplanan daimi encü • ler üzerine bunlan beher kiloda beş malları şimdilik çekmemektedir. 
DOn Semplon. e~resi1e t 5..ıo ka. ~ol~u?, bu vaz_iyet birçok ;alebe ve • men komisyonlara tevdi edilecek işleri kuruşla 1 O kuruş arasında tehalüf e • 

dar Iraklı gelmıştır. Bunlar Alman • ııı:n~ı pek tabı! olarak telaşa düşür • tesbit etmiştir. den bir farkla satmağa başlamışlardır. Ankara borsası ya - Polonya harbinin başlaması üze. muştur. . Hastanenin Şişlide yapılması İki gün evvel 3 7 kuruşa olan zeytin-
rine, ırt~etlerine d~tedirleı-. Bu yıl ılkmektebler<.len mezun olan muvafık örüld"" . . çocukların sayısı pek çok olduğundan, . . g u . yai11arı 42, 45 kuruşa olanlar S2 ve 55 Atıl" - Kapanıt tıauan •· 9- 9'39 

Avrupa konvansıyonel treru de 4 mcvcud orta mekteblerin ihtiyacı kar. Ş~şlıde yapılacak hastanenm yerini kurusluk ma11ar 65 kuru a yükselmiş, 1--------------• 
buçuk saate yakın bir teahhurla saat ~ılıyamıyacaklan anlaşılın b" k tetkık eden Naf1a V~kaleti yapı yollar 19,5 luk sabunlar 24, 29 kuruşluklar Ç E K L E B 

ış ve ır ı. "d'· ·· M 33 31 k 1 kl 35 1-· ---------........-------• 
J ı de gelmJştir. :;ım yeni ortamektebleri açılmasına ka mu uru _ ua.mmer,_ ?urasının ~as • ve uruş u ar ·r.uruşa satıl- Açıllı Kapantı_ 
K.onvansiyo~Ue, Almanyadan ay • rar verilmiştir. tane_ olma~a elverışlı bul~nd~.gu.?u maQ-a başlamıştır. Sadeyağ fiatların • Lonc:tra D.M 

6.~o 
nlarak muhtelli vasıtalarla Yugoslav. Fakat halkın bundan ha.beri olma • tesbıt. etm:ş, An'kara.ya donmu tur. da da cinslerine göre 

1 
O • ·" kuruş NeY - Yo~ 

ya 
w Yunaniltana giden talebeleri • <lığından çocuklarını bu yıl mektebsi2: Belediye bu. husustaki hazırlıiklarına bir fark vardır. ~ ~ 

b km 
hız verecektır DUn alAkadar makamlar nezdinde ~o 

mizden 100 kişilik bir kafile de şeh • ıra arnak üzere biran evvel müra - . · . . . . C.nnr• 
rlmize gelmiftir. caat ettiği ve telAş göst€rdiği anlaşıl _ Belediye sarayına iki nulyon lıra yaotıi!ımız temaslar bu yükseliş kar - -\mesteradm 

M ı d
.. 

1 
b 

1 11 
mıştır. sarfedilecek şısmda ~nüz bir tedbire tevessül edil Berlln 

em e.kete onen ta e e er yo ar • · s · __:ı· ~ • ti · . . ;Istanbul külfür dŞrektörü Tevfik ultanahrnedde yapılacak bele<lıye m~ıgı ne cesıne varmıştır. 8?11btl 
da çok sıkıntı ~tiklennı, Yugoslav- Kut b it 'b 1 bü'tü' binasının inşasile istimlakine 1·ki mil- Bize söylendiğine göre evwlce nec:. IAtlna 

. .. • u ı ar a n ortamekteblere, · .,. ıao: 
ya ve Yunanıstanda Türk talebelere yeni rnektehler açılmcıya kadar mü • ~on lira harcanacağı tesbit edilmiştir redilip henüz mer'iyet mevktfnde bulu IPr!:° 
çok misafirperverlikler gösterildiğini racaat edeçek bütün talebeyi geri In~aat için ancak yedi yüz bin lira nan bir kanun, ticaret müdürlüklerine Madrtd 
söylemişlerdir. göndermi'yıere'k kaydetmelerini emret. mevcuddur. Belediye, 2 milyon lirayı resen bu vaziyeti takLb ve müsebbib • V&rlOV~ 

<Judapefte 
qttret 
"1elgrad 
Yoltobama 
'toltholm 

M Kra
l te . p İff miştir. tedarike çalışmaktadır. ]erini mahkemeye tevdii amirdir. Bi-

ısır ının yz.esı renses e. y lahare ticaret müdürlüklerinin lağvı 
ti kız Prenses M ı k de d .. k eni ortaınektebler açıldıktan sonra Karaya oturan rnotör kurtarıldı 

n ı . ~ e , . u~ on - fazla talebe alınış olan ortamektebler. üzerine ~hibsiz kalan kanun, bu teş-

t 
i 

vansiyonelle şehnmı-zıe gelmışt1r. Pren den bir kısım talebe yeni mekteblere Evvelki gün Köstenced€n limanımı. kila1m ~den kurulmasile tatbikına 
ıd w za gelnıekte iken Serviburnu civarın d edil b"l· mah" t iktt b 

see, Avrupada yapmakta o ugu se • verilecek, bu suretıe talebenin tahsil. • ev2m e ı ır ıye sa et • da karaya oturan 200 tonluk Yunan · r r----------------
yahati, son hadiseler üzerine, yarıda den geri kalmaması temin edilmiş ola- bandıralı Yuanis motörü, dün yüzdü mıs ır. 1 S T t K R A z L A B 
bırakarak memle'ketine dönmektedir. caktır. • Lüzumsuz sebeblerden dolayı bu ih. 1--------r--------' 

rülmüştür. Motör, şeker mayası yü .. tikAr temayülü diğer maddelere de si- Agılıı Kapa:u ı 

l~lrrl: 

Üniversite Rektörü ve dek.anlan 

künü mavnalara boşaltmış ve kendi ve. rayet etmeden ve tedbirde geç kalın. 
saitile kurtulm~r. Yunan motöru madan, hattA sadece vaziyetin tesbi • 
dün akşam limana gelmiştir. ti dahi müessir olacak mahiyett.e gö

Ttlrk bOrcu I peıtn 

t • u • 
ı • 1 •adell 

Bir genç nietre&i tarafından 
jiletle yaralandı 

bir toplantı yaptllar 
Dün saat 15,30 da Hukuk Fakülte. 

Saraybumu mahzenlerinde yatan sinde, Üniversite Rektörü Cemil Bil
İsmail adında bir genç, evvelki gün selin başkanlığında 2 saatten fazla de
Yenipostane caddesinden geçerken, bir vam eden mühim bir toolantı yapıl • 
müddetienbeıi dargın buhınduklan mıştır. Bu toplantıda Etlebiyat ·Fakül. 
metresi Hanife tarafından jiletle yara- tesi dekanı Hamid Pamir, Hukuk Fa. 
lanmıştır. kültesi dekanı Ali Fuad, Tıb Fakillte-

İsmail tedavi altına alınmış, suçlu si dekan vekili Tevfik Receb ve Üni-
metres yakalanmıştır. versite umumt kAtibi Ferid Zühtti ha. 

· Bir kadın mangal yakarken zır bulunmuşlardır. 

vi d 
Toplantıda, Üniversitenin yenil yıl 

e tutuştur u 'ht' 1 .k 1 J-ı ıvaç an, ı rna .wutihanlan ve fazla 
Sultanahmedde Kadirga sokağında talebe müracaat ettiği takdirde a1ına. 

İbrahiıne aid 7 saydı evin üst katında cak tedbirler üzerinde uzunuzadıya 
kiracı olarak oturan Müşerref, dün e- görüşülmüştür. 
vin sofasında kömürü tutuşturmak fi. . Bu ha~ -~çerisinde ayni işler üre • 

1 

. .. .. nnde göruşulrnek üzere :ikinci bir top. 
zere mangala benzın dokmuş ve kibrit. lantı dah lın k rdi 

l
..,..,..,...;., . a yapı ası mu arre r. 
=""9tir. ·~~~-~-~~~~·--~-

Yeni A'lkara müddeiumumisi 
Ankaraya tareket etti 

riHmektedir. 

Buğday fiatları dun bir mikdar 
daha duştu 

Dün piyasaya 1287 ton sıkletinde 65 
vagon buğday gelmiştir. Mallann ih • 

NOT - 2 EyHU 1939 tarihli bUltenlmlzde
ki o günkü Ankara bOrsıuıı flatJanndan _. 
ham ve tahvilat meyanında "' 6 1938 lkra
mlyell i.'>tlkraz tahvlllne ald nat 19 Ura agı> 
mış ve kapanm!ftır. iken zuhulen 19.10 gO.
terllmi.ştlr. Tashih olunur. Anadolu Ajan&l 

Tamamen yeni bir hale ifrağ ve yeni 
WESTERN MIRROPHONIC makineler ile techiz edilen 

S C M ER SİN'EMASI 
Yeni ıinema mevsimine bütün kederlerinizi unutturacak 

Musikisi: PAUL MIZRAI<l tarafından hazırlanan ve 

GEORGES Mil TON 
ile IRENE de ZILAHY tarafından oynanan 

PRENS BUBUL 
nq'eli kahkaha filmi ile başlıyor. 

llAveten : EKLER JURNAL son dünya havadisleri. 

Birdenbire parlıyan benzin Müşer • Bir sandal yük boşaltırken devrildi 
refln elindeki şişeye de sirayet etmiş Dün sabah Rifata aid 4191 sayılı 
ve elini yakmıştır. Kadın telfışla şişe. sandal meyva :halinden yüklediği il • 
yi sofaya fırlatmış, bu sefer de döşeme zümleri Boğaziçi iskelesi önünde bo • 

tah
f.lnJ ~ şaltıı'ken devrilmt.ştir. Ankara MüddeiumııttUai Arif Yazar 
ııca arı yanmaga ~lamıştır. S d 1 R"f tl ü ·· 1 [! B Ak C ,,,al vl Ç f ~ . . . .. an. a cı . ı a . a zum erin sahihi Ankara Müddeiumumiliğine adli e uu Nf8mi: R.. ogNu ui tesRaraylEar BDahçeıDindei N 

Etraftan yetışenlerm yardumle ateş Huseyın denıre dn ....... ilşlerse ..l- t f -""1«-t+f•l ·~-- Arit y ~ ö dil "} .. M'" f . u.ıııı ~, e ra - LUl\.U.~-~ enuuıı:ıu azar tayin edıl-
s n 

1 
ru mut ş ve uşerre tedavı altı- tan yeti~lerin yardııııile kurtanl • mifiir. Yeni .Ankara MQ.ddewnwnisL dün 

na a ınrnış ır. mı!::lardır ·r · ~ • vazı esı başına har&ket etmi§tir. ve arkadqlanm dinleyiniz. Aynca numaralar 



L Yurddan resimli baberler :J 
SiVı s kong esin· 
yirminci ylldOnümü 

~akırı Halkar~ 
hastae,Htln 

ilşaatları ilerliyor 
tÇarikm (Huau.0 _ .Hıilbri 'te.mel, 

Dün ivasda yapılan buyük merasimden sonra <tanhi botiurum bıımları ~~ıle~=ir~d~st 
f ..ı:ldi kısmının jjnpatma ıın.u.JM. ~ • 

ıkonrre salonu hupı üe tava m mtlcte<Jir. 

VT 

I 

Hastanenin 1.amam.lle tı'.ğle n taı 'ÖT • I 
mıe lmmiları bftmlt ~e bina gWıel bir şe. 
kilde 'iecemüm e1mittir. 

1ç :ve dış kunmlannın sıval'M'ına ya • 
kında i>aşlanacakbr. Hastanenin Cilmhu. 
rj;yet ba;Tamında açılış tôreni yapıla • 
caktıı. 

Gazi M. Kemal caddesi yanın~ak} sa- Tokat (Hususi) __ Tokat mcrke-L kaza-ı l'erinı yapmamı~ olan beledfyenın C".im -
ıha taımamile spor alanı .olar.ık i«timliık e- sına bağlı Turhal nahiyesi beledıyesı:ıce huriyet idaresinin verdiği enerji ile her 
dilmektedir. altı fbin liraya yaptırılan fenni mezbııha. ı gün bir ihtiyacı temin edegelmekte ol-

.Bu sahanın cad~ fizecind~ki ıkıs~ı~a nın geçen gün açılış töreni sayın vali • duklannı, bu meyanda Turhal belediye. 
'bir tribün inşasına bnşlımmıştır. Trıhu_n miz Salılhattin ünerın elile yapılmıştır. sinin de lbu eseri meydana getirmekle 
iki üç yfrz kiışilik küçük mikyasta ve hır Evveli Turhal ve 'Zile liğretmenlerinin lakd'1re değer olduklarını beyan etmit. 
kısmı ahşabdır. m'Ü§tereken söyledikleri İstiklal marşı belediye reısi fle nahiye müdürünü teb-

1n.patm ~için ~r'll~ çaft§ıl~ak. saygı ile dinlenmiş, sonra da belediye a- rik ederek kordeliyı kesıni§tlr. Mezba • 
iadıır.. Bunun aa a~lış torenı cOmhurıyet dına başöğretme:ı Ali Rıza tarafından tin. hanın dahili gezildikten 90nra 'hazırla • 
bayramında yapılacaktır. :vete icabet edenlare teşekkür edilerek nan zengin büfede davetliler ve -halle izaz 

Karıabük - Ankara ıtallına ~ediye çalışmıaları ı'a.kaml.ara istinad edil:m.işlerdir. Törende meblmlamnmlan 
ettirlrer& tebarüz ettirilmi1 ve söz alan Sıt:kı Ataç ve Cemal Kovalı ile ıeker 

Atat;: .. ı...::_ C'll:",. ... __ .ı. 4 -':f z:a----'-rda si~,_..ı~ unaımcla ~r.e dtj'terinde1d ınntörfU 'fren işlsyecek değerli valimiz Salfilıaitin 'üner kısa \•e fa/brik.ası müdür ve erkinı da ham bu -
... ~ ~ - ... _...... 

1
"'""""' ~-· ,.....,..,'.!,,.., (li ") - o~ ... ~~ime gö. 'leciz biı ifade ile asırlardanberi vazife. lumnUjlaınhr. 

tanht yazılan ,.._ ... ~.... ususı g~.~ . c· ) 
.. . . ld- .. ünü candan kutlu. re, Münalk.alat -Vekaletı devlet demırroı. Jzınit v.aJisi rara't<hda Si:vae (HUlllllld) - Sivas aün cum. öiin 20 ıncı Y1 onum . lan hatlar üzerinde i§liyecelc benzınle ____________________ .....,,_ 

ı... __ • Til ki · · ~- ı ta · ·1 ı~ıııruz k""~yi 4 Eylul 1919 da Sı • . ...... 3"! QUrı~t r yesmın &.ucu uş çııı en ~ ~· .. -- müteharrik motörlü trenler sıt-"'.ş ver .. 
ana h.ailar:ın ve tarihi .büyük hadiaenin varta aç:rmştır. . rni$i.r. Yakında gele~k olan bu tren -
'1aşiadığuu gösteren Sivas kongresinin Atatürk Erzurum kongresın?e.? .~onr:l terden biri ~abük _ Ankera arasında 
ao inciı yıldönürnünU coıfkun şenlik ve t<'- ~ant11<taki heyetle "!19 yılı_ Eylub~u~ 2n işl.'jyeceıktir. Saatte 80 .kiicımetre kadar 
~tla lruU.ılAdı. citgll!n-0 Sivua ge~mış ve Sıv~ h~I ı en. Bnrafü olan bu trenler A v.e B olarak 

Atat'ti:m milliywt premiblerine ve öilerini Siva.s..Erzıncan yolu ilzerınde. d:- iki vagondan ibuet olacaktır. 
~ b;jj!dmiyetine müste.ni.d bir ha uzaklara gttrnek swıetlle ~~rar~tle 1~ Jt Karabillcten Ankaraya her gün _gid4> 
devlet ,_··--1.. · · tığ ·ı wı etmiştrr. Sivas kongresmm lise bına. '--~:-

Auna11&. lÇlll aç l mi - ld k gea:\.~l.ll • 
ll davanın başına geçmek üzere aında toplanc!ıtı salon bugün o uğu _ a. -------
l919 Mayısında .Anadoıu_ya ge_çmi§ ve m.r yanın d:a ayni .1caıb vuruşıan ne cum.. Edirne inhisarlarmda 
Saınsunaı ÇWn?,§ idi. Türk inkılabının e. hurlyet. gençUAinin en imtsai bir ziya • k 
BaSlarını hazırlamak Uzere 1emmuz L919 ret.gAhı olacaktrr. değişi iikrer 
da Erm.ırumda şark vfülyetleri murah • Bu.günün iarlht kıymetine uygun tö - Edirne (Hususi) - - İnhisarlar başmü-
hasıanndan ınürekkeb bir :kongre açıl - ren yapmak th:ere Hal-kevi bir program dıürlüğü nuntakasında yapılan memur 
~1. _Büyük da\ranın t~:kkuku için haZ!I'lmn.ıştı. Şenlikler, _türl~ eğlenceler değişfkliklerint bildiriyorum. 

llleh ve Anndoludaki vılayetler mu • yapılmıştır.temsil kohı bır musamcre ver Uzunköprü inhisarlar müdürü Hasan 
rahhasıanndan nıürekkeb diğer bir kon- ~. Vıe tllriht kongre salonu hu§ula Çölok Rize inhisarlar müdürlüğüne, Rize 
!'enin ,aç.ıJımasını dtl~nen .A:tafü:rk tavaf edihniftir. inhisarlar müdürü Şevket Uzun'kopni in. 

ınadeni ) 
lrfsaxlar müdürlütfine, .Kırklareli inhi • 
aarlar müdürü Ne,'et .Bozkurt Aydın :n-
hi..rl•r bqnıüdürliiğü rnuhak.emat ~u _ İzmit (Hususi) - İzmit valisi Ziya Tekeli Tarakhya giderek tetHrlıerd,e bu _ 
besi Amirliğine, Pd>- tnhiıHrlar "Dliidü. lunrnuştur. 

rü Hayri Kınklareli :hıhisarlar mttdürlti - Resıım, 1zmit n.listni Taraklılar arasında g~rrnektedtr. 

ğiln.e, Umınköprii inhi:m.rlar eksperi Ziy Veni Jekirdag~ meb'usunun GUmll~cıköyde bir kız Adıy:ama:n :inhisarlar ıebperlftine, Adı • 'i"" 
yaman aksperi Ali U%UI1ıköprli ebperli - fefkİkferİ SeVdİgİ adamla kaÇtl 
ğine, Pertek inhisarlar ek5peri Ziya E - Mnlkara (Hususi) - Tekirdağ me~ Gümüşhac.ıık.öy (Hususfl _ Göl köyü. 
c:'Mr.ne haşmüdilrl~ eksperliğine, Siliv. usu Nazmi Trak kasabemıza gelmiş, nün en gil7.el kızı Ferdal14! geı-en ilkba 
ri .inhis:ırlar memuru İhsan Edime baş • kalabalık bir halle kitlesi taratım:ıan ~ 

harda !babası ve akrabalannm ısrarı il • müd'ii.rlüğü satış §Ubesi mmnur1uğuna karşılanmıştır. Halkla ve belediye ile zerine Güm.ilfhacık.öyünden birisile nı • 
naklen t4yin cdilıniflerdir. sık. sık temaslarda bulunan meb1usu. şanlamnıştı. Ferdane .kendi köylerinden 

muz, halkın ve kasabanın birçok zaruri Ahmed oğlu Fazlı adında birile kaçarak GUmUşhacıköyüne yumurta ihtiyaclarile alakadar olmaktadır. üç .gün dağda kalmıılardır. Xız ifadesin· 
bUyUklUgUnde dolu yağdı Ezcümle, elektrik, BU gibi esaslı ili. de kendini .ıa~ aetbest bir li8an1a 
" .. • tiyaçlar üzerinde tetkiklerde bulunan müdafaa etmektedir: 

GümüşhacııkiSy (Husus.ı) - Vukuunu Nazmi Trak bu hususlann teminine 
A - Balbam beni her zengin bulduğu a.. geçenlerde telgra!la bildirdiğim dblu h~- çalışacağını söylemiştir. dama . 

1
........... « Jlu 

disesinin tevlid ettiği zararl..ar birer, bi.. -- nışan...-.ı.aga 8 ftı. 'Nihayet Ira. 

rer tesbtt edilmiftir. Yalnız tfttün zayi3tı Tokat meb'uslarınrn tetkikleri cık6yde1a nifanlımı tanımıyordmn 'W 

15{).000, kendir. hayvan.at ve pencere 'Ilo'kat (Husu.st) - Meb'uslarımızdan herkes hakkında bir teYlft ~y}Uywdu. 
camları :zımulannm rla yelo1nu g~™: yüz Sıtkı Ataç. HaS'lb Ahmed Aytuna, Bayan Ben i>a,.ıcrıma gıeleceıklerden korktuRum 
elli bin l:iraıyı .bulmak suretfle GümüŞha- Mua.m:mer Develi Niksar, Erbaa. 1tqad1. ~Çindir iki iyi tanıdığım ve sevdığim ll'a.ı
c.ı3töy(in 300,000 limlık bir urara tiğra • ye. Artova ve Zile kazalanndn Cemal lıya kaçtım. 
dJlı anlaflTmqur. Kıwalı ve Reşat de Merbıd :kaz~ bağlı ıSevgiUler on beıt gün zarfında .evle • 

Salihli JBni belediye doktoru ~:!= P;::,,;:r,,~ :11= ~mı de «;yıemektedirler. 
Bigaılu aynhlı !:'lü::ı:,::ı·;/.::,;~: Biga Ha'.lıevinin köy:uıera 

- . Biga (Husuaf) - Birkag yıldanherl :v•merını aııaıannaa p.n aöylti • - ınDsameresı· ~ maı;Jenindft ~: lMaae~ Ovum :ve lle1'uel :BeUl büyü bir ıl~- burada serbest olarak he1dnılJk yap • ıvilnç duymuşlardır. 
<le~ J:ııG,t1k: bır mm itanın etmek. MJe çelapnaktadırls. ~er üstte makta olan dnktor Rtfat, Salihli kazası LBayan Muammer n.nıt ve Resai lle _Biga (Hu~) - ~Pazar gfuıU 
~- Alman mill--orl tmnamiJe ııe- - .., ftı:llen. . altt• .. a. iki belediye tabibUğlııe tayin edllmif '.?! • Hıısib Ahmed Aytuna ve Sıtkı Al~ç ev. Bıga Halkevı ar "" lıemııll ko~ """" 
kfli.p lri1ımi§leır, ~larine Tnrlt. ır.ün!mdı• dllal:i mühend1,1imm göstermekte. duğuooan yeıi vazifıeSine gibnek uze- ıv61ki gün şclırim.lzderı ayrılmışlardır leri, ~hre bir .saat mesafedeki c Yeni !:, ll8talar.ı geçnuşıır. Mühendis Kemal dlr. re geçen hafta şehrimizden ayrılmıştır. • çiftlik> köyüne giderek halka çok g(1 _ 

Pazar Ola Hasan Bey GUmUşhacıköyde cebren 2e1 v~ istifadeli bir müsamere vennıı Diyor ki: k k I ve köylüler tarafından .takdirla kaı:şı.. 
ız açı ran ar lanmıştır. ırr:::::~===::q::==;r::====:::;t~:::;::::;ir======~rnmr====;;:5~511 aümüj!ıacıkö,,. <Huaust> - K~ :ıtö • Şehir ._ 

yünden Mehmed kızı Satı; Gllmilfhacı _ bandosunun .uıH.klAl marşile 

h~liaa.ın 'Bey. Avrupadaki 
~ lnerkezlerindıım. bir 

••• bi.aim .Anbra .r~ 
na .müraoaat etmiarler .. 

•• Jcmdi ~ çal
... ~ ~a.aenY•ei 
11 .,.,.... 

~ Artı:1aıbac! maha!W;tnden Salih başlıyan müsamerede 6ğretmerı Mü • 
Veli ve HilseyJ.n tarafından otomobille Ö.. min ve ~tle eğreti öğretrnerı Kad. 
nüne geçilerek cebren lcaqınlnuftır. Ya. riye, rollerini fe\'lkalAde muvaffakiyet.. 
pılını ~at ~ 1ailler tevkif le yapmışlar ve pek çfk alkı.fl~ • 

edllmlşlerdır. lardlr. Gelen mlsdirlere ikram için 

Gebzede spor hareketleri masraf edilmemesi ihtiyar heyeön. 
Gebze (H'USUfJl) - BO Atuatos 7Atfer önceden bildirlbniı olduğu halde köy
~ mWıM&betne tt.swa <1Dkt • lUler, içteı gelen bir arzu ile gençlere 

~~-=:;::kn: tlıllspm) ldllbti ,eli!i. O~ı İt!ınaıı·. bir röşam ~ \'el'!JUfler, kendile.. 
;dı '•ini ~I (BLt~e ~ ~ rini sevinçle ~. CXikllll t6. 

UUI • 8 ~~. zatiD:ratla ~. 



• IJ:rfa SON POSTA Eyıuı s 

1 H..u..&er Kaqmada J Almanya deniza·llı 
harbine başladı, fakat 

Günün konuşmaları 
İki ~ konu.ftular: · - Bence mühtm olan, yalan haberler. 
- ~· vmi~en ne haber? dıir. ~ emirleri alttı.t eder-
- .Altalll ~ pe pek feu, * 

·muvaffak olacak mı? 
Velinin~ tJjre pelı: tJ1, Hasanm Bedbta - Harb nr. 
-.ly~ göre ellddeo ne ı. pne o.. Nldbta. - Sulı te var. 
BüseyinJın -6yfedjğtne göre... Bedb!n - Ne .wıın, ,emtüyM mu-

Arltadafı lAfmı kesti: sun. haıb başladı bile. 

H_,_ .t.;..n.ı; Nfkbtn - öyıe amma, harbin aıtwım. 
- aııu sen ne ... ~yoraın onu ~ 

npm? dan Sd!h ıe~ * ( " Son Posta ,, nın denizci muharriri yazıyor ) 
- Ali. Veli, H.aaan, Htiae1tn f:nsanda üç kifi göstenilleır .. birinin yüzü g0.1- DQn aabah.ki tıetgral haberleri Athenia 

dü§ilnce bmdayorlar mı? müywdu.. ôtıe4d a:?ıyacak gibi idi. U. f&i.mli hlgiliz vapurwıun 1400 yolCU8U ile 

* çilnc{\ hftngür hihl.gt\r ağl~yordu: ba.tınıdıj'ını bi.Jdirdller. Bununla Alman-
- Tayyareler ,eturleıri altü.R eder. - Blmhr kim! !ar, Büy\lk Harbin üç kocaman senesinde 
Dediler. Diye sordum, yüı:ü g'Jllniyen.Jı g~er- bırar ~leri . Qend.zaltı h.a.rbine 
- Bir reY değil! 
Dedim. 

- Den.iz kuvvetleri aahillierl 
ederler. 

Dediler. 

- Bir ~ değ'ill. 

Dedim. 

- K.-.. Gruvvetieri tehirleri 
eder. 

Dediler. 

- Senoe mıhim olan nedbi 
Cevab verdim: 

dner: loıryıdsız ve prteı.z baflunış bulunuyor. 
- Bu, dedilıer, gazeteden harb haber. ıar. 

ahilst lerini o1cudu. Büyük Har'bin başında da Alman de-
- Ya o ağhyacak gibi olan! niz mensu.blaırı böyle bir harb sistemi tat. 
- Harb haberllerini gazetede okuyan b!k e~ istemişler, fakat başta başve. 

ona okuduldltl!l'lnı anlafü. kıR Betınan Holvek olmak Uzere siyasiler 
- Y• hüngür hfingi\r ağlıyan kim? mümıtnaet etmiflerdi. Bu münakaıa çok 
- Gazetede had> haberlerini okuyan, U7ADl siiır<ru. Nihayet Alman den.tzaileri-

altü.st oku<hddarım. bir başkasına anlatmlfh. nhı arzusu ga.Iebe Çaldı ve denzaltı har. 
Bu hüngilr hüngıQr ağlıyan da ondan din- bi ıbafl.adı.. Bu vahfi harbin neticesi he. 
ledi. nü2 biç birirni:zin hafızasından tilinmif 

* dejildir. 
Ha'l"b, bedbiniyi dav~t eder. fakat tem. Nlıayet Lüzitlı.nya vak'ası oldu ... Bir 

kin ortaya çıkınca, bedbfnJ kaybolur. Alman den.izaıltı geml.9İ, içinde birçok A-
r;:} ~ l ı [~ _. meri'kaiı aeyyah olan bu transatlantiği 

tllneT- d+u UcTI. habeni.z batlmui ve birçdk canlara kty-
-=ıııcı:m _______________ ==ıı:::_-=ı:::::=ıı--=_,,,.=-ı:m:::a:ıc::a:::=-==- llllfb. O zama.n Ai.tnanla:- geminin içinde 

ı- Bunları bı· ıı·yor m .d. 1 

" ---, cepharle ol'dUğ'unu iddia etmişlerdi. Fj]. I._ u 1 mız t __J ~ Amerikadan lngHtereye gell· 

) 

Alman denizaltıkın Büyük Harbde 

•• 

,, 
Lüzitanyayı böyle btıtırmışıardı 

ret ha.rıbi ile hedeflerine ulaşabilecekle
rini, İngiltereyi mağlUb edebileceklermi 
pek ummam ... 

Bira hangi memleketlerde çok 
olarak istihsal erli:ir? 

" Nevyork ,, şehrini kim 
tesis etti? 

Bu sefer ise Athema harbin hemen ba. 
§lı11da İngiltıereden Amerikaya mdtevec. 
ci'hen ~la çıkmı~tır. Binaenaleyh gemi 
içinde bari> malzemesi veya cephane ola-

Denizaltı bir gemiyi nasıl 
batırır ? 

Biraz da geminin batışına gelelim ... 

Dünyada. en çok 
bira ı.tfhsal eden 
meml.eke(l(l!" sıra~ 

'1le ftl!llardır: 1 -
Amertk:a, 2 - M. 
manya, 3 - İngil .. 
tere, 4 - Belçika, 
5-Frama. 

N evyork şehri- maz. 

nin kimin tararın.. Athenia nasıl batmış batmış 
dan tesi1t edilmiı 
olduğunu biliyor olabilir ? 
musunuz?... •" 011 ı , Gem.inin her ne kadar denizaltı gemi-

Nevyorlt \ehrj 11 : : •'' 1111 ı • sine hedef olduğıu muhakkak ve ajans 
Amerikarlılar tan.- il 

1 1 "ıl aı., · haberlerile mevsuk ise de vak'a Alman. 
!ından değil, faut ıı ' 

11
.' "• !ar taır.afında.n, inkA.r da edilebilir. Ge-

Ticaret gemilerinin, bilhassa Athenia gi

lbi tranS<rt.lantikleırin denizaltılar tarafın. 

dan avlanmaları, harb gemilerine naza. 
ıran çok kolaydır. Çünkü bunlarda gerek 

personel ve gerekse mnteryel bakımın
dan denizaltına karşı cihazlar yoktur. 
Denizaltı bir gemiyı iki vasıta ile batıra. 
bilir: 

A vın.ıpada en makbul bira Alman bi. 1 - Top. 1623 senesinde A. "'' minin batırıJ.masında iki imkan gôrüliir: 
rnerikaya hicret ''' ı M · ( ·1 · · 2 - Seyyar torpil. 

rasıd:?r. Her memleketiıı kendine has bir 

* 
Kıbrıs adası va takma difler 

;l . ol "" - ayıne torpı e) çarpmak ıhtı. lngi)iz gemisinin battıqı nl)kta 
ey. emış an .ı: el.emenkUler tarafından mali. . .. . . . .. Harbin henüz başı olması dolay:ısile 
tesis ed!1ımişt.ir. Onların kurdukları tpbw . . . . suretile mağlub etmek ıstedığıni goste. top ta kullanılabilir ise de koca bir trans-
rin ilk iami N~ Am.sterd&m idi. BUAha- G! - Deni.?mtma he~f olmak ıhtımali. rivor. Fakat bu gayret muvaffak olabilir .• . . 

Bwılıa.rda.n b . · · iht" 1 k 'd - atlantıgın batırılması bu silfıhla pek te 
re Amsterdam imli Yorkla deği§tirilmiş . ınncı_ una . pe van_ mi? kolay dcğildi:r. Bu hareket hem falza cep-
ve New Yarlk olmuJhı.r. değild!r. Nihayet bızce gemınln battıgı Bew bubin ilk gün veya aylarında .. .. 

yer mal(bndur. Hebrid adalarının (200) gazetelerde b iT9()k İngiliı ve Fransız ge. hane ve hem de buyuk zaman sarfını * mil .,,.., 1r. B ki 1ng· - 1 bl ka h nıucib oıur. nı ıassa bu zamanlar zarfın. 
Akdeni:rin en ~"64". u mev ı ız a u . a1 • .misinin daha baı.ırıldı~m -gOreC€ğiz. Fa- d İn "li h b .1 . , 

bO.~k adası olan LAg"'rm sularmdan havagazl tmın çdk dışında olup :mayın iltılmaga lkıa il... A a gı z aT gemı ermm vak a maheJ. 
·~ oA mllsaid ollmıyan biT derinliğe ınaliktjr. t :"un~a Alman planının muvaffak line yetiş.ınck ihtimalı falza olabilir. 

Kıbrıs adası tak.. Stuttprt hav~ Her bdar Alma 1 b . olalbılecegıne hemen karar vermek doğ. Bu yüzden Atman denizaltısı. gemiyi 
ma diflerln yapıl.. gazi fabrikası, şeh.. ~....,1..,1~--llM i~ _ 

1 
n arın uraya mayın ru olmaz. Nitekim BQyilk Harbde de, il'k torpil .,~,_ .

1 
b . ' 

makta olduğu eıı ı-in muazzam J&- awnn.~a4 UUWl o unurga da ben, §ah· t sıwııı e atırrruşt:ı:r. Böylece de-
-- ,-n bımu varid bulmam... zamanlaxda kaybolan ngiliz ticaret ge. nizaltı hedefine hem görünmeden yak. miihim ~· ğım kanallann<fa - u_., 

Difçilerde gör• mükemmel fen.nf /;,...- --... Çıünktl devletler arası hukukuna naza.. miler?, zihinlere deh.şet verecek kadar laşmış ve hem de tek torpil ile, onu, de. 
dillOmllz Ye içi.. teşkilAt vtıoude ge.. , , ~ ran hWdhnetler, kara sularından hariç çok idi. Fakıd zamanla denizaltı tehlike- nizin dibine indirmiştir. 
mhden bfır' çoğumuzun kullandığı parlak tirerek lAğım S"ll• olan yerlere, gehşi güzel, mayin döke- sine ~rşı çare bulwıdukça bu dehşet Bunun feci bir mısalini bir Lüzitanya· 

ı d h mezlar. OMar fUTası, burası mayin ile "f'el1cıı ralcamlar da azaldı ve rıihayett da gördük. O vak'ada da Alman denizal. 
6 ...__ ""..__ Kıbnsta yanılmaktadır. ann aıı avagazi ,.......,,., "den Aim d · ltıl d" 
JoCUUI- """"P~ ı:-- istihsal eylemek.. kirlidir diye ilAn ve hatta bitaraf gemi- ..,..,ya.eye gı an ezına an on. t18l ~ye görünmeden yaklaşmış va 

K1bnsta yapılan takma difTeı-ln en iyi., tedir. 200 atmosferlik olan bu gu çell'k lere btr d:e mühlet vermelidirler. Bilyilk mez oldulıaır. kamaralarında uyumakta olan yüzlerce 
1erl de Lamakada yapılanlardır. şişeler dçinde satılmaktadır. Harbde de böyle olmuştur. Bugün. Büyük Harbi 25 sene geçmiş zava}h çocuk ve kadını en feci bir surette 

Had.188 d&Yl8ll0 R hukukuna !bulunuyorıu:ı. Bu mü.ddet içıncle denızal. sulara gömmüştü. Dünyada 12 takma cfif fabrlk::uı var- Bunu billrassa otomobilciler kulan.. ıı,..,_,., bu 
maktadırlar. Avrupa.da havagazi otom.o- d ? tına ,.......~ lu:nan sılahlar, d'&nizaltı ge- Bununla beraber bu tüyler ürpertici 

dır. Burılas-dan 4 il Kıbn&tadır. Kıbnı bilciler için, hattl evler için dahi huau.t Uygun mu Ur milerinden çak terakki etmiştir. Bundan va.k'ıa Jaırşısında bütün soğukkanlılığı 
mamu.1Atl İngUıtere fhtiyaçlannı tama.. şişeler dçinde atılıc. Evlerde bunu hu. Bundan dolayı Almanların gemiyi bir baŞka ~. ~nanması İngiliz donan. muh~~za etmckı gerektir. Muvaffak ol. 
mile temin eyl.emeJı:t2dh-. susi boruaırla aobalara, ocaklaa-a verirler. denizaltı vuı<tasile batırdıklan muhak. mae.mdan, Buyuk Harbe nazaran, daha mak ıçm, bazı şeyleri riske etmek lfızım· 
_____ .............. - ..... - .. -·-.. - .. _ .. ___ .......... - •• - .. - ...... _._ lkak olara:k görüMir. Flllkat batırma ame- çak zayıfttr. Binaenaleyh bu aylar fçfn_. dır. Athenia İngilterenin ilık kurbanıdır. 

ÖlDme mahkum 
Olana karşı 
Duyulan hl• 

Bl!r icadın okuyucumun yolladığı 

mektubda §iiyle bir fıkra gördüm: 
- cAda vapurmıdıı. birkaç kadın, 

bl:ıbç eıirek oturuyOt'du~ bugünler
de~ bahsed!Ur? Tabil dünya va. 
Efye~ barb dıüresi-ni.n geni§leyfp 
geniş1omiyeceğinden.. 

cBu arada bir genç erkek hepimize 
birden h1ta.1> ederek fÖyle btr sual sor. 
dU: 

- F'arzediniz ki bir n.i:şanhmz var1 

aSkerdiT. yarın harbe gidecek. Oönfü .. 
m diaırs'k 9C* tehlibll bir vazife alım§ 
trT, mutl'ak.a öleoekti.r. Ölilmilnden bir 

geoe evvoel, biT daha konuşaınıyacağl, 
göremtyecıeti nifanhan.dan sem bf r pu.. 
11e istiyor. Bu erkeğ9 karfl duy&.ıJu • 
11urr., duymak mecburjyettnd.e oldulu .. 

nuz his nediT? Ne olmalıdır?ıı 
Mecliste bulunanlar müsbet bir ce. 

vab veremediler, kekelediler. Siz ne 
dersin~ sorayım, dedim.:t 

* Vapur müsahabe.sinin kahramanı 

lber halde, adı pek iyi hatırıma gehnt.. 
yen biır Fııa.nsız muhaxririnın czafer ta 
kı altınd:aiki mezar• isimli tiyatro pf. 
yesini görmüş veya okumuş olacakhr .• 
Onda da mevzuu bu sual teşkil eder ve 

cevabı ibiraz müphem kalır, ınhsa, mu. 
Mte, sevginin derecesine ve fedakftr • 
h1t hisslnin azamet\ııe bakar. Bana 
ôyle geliyor ki meselenin açıkça mtı. 
nakaşası milmkün değildir. 

* Baya:.n Haticeye: 
- Bence düğün zamam değildir. 

mademki ntldhWtımz. hl9 mahzur o). 
madan bekliyebütmllıiz. 

TEYZB 

11yesi. maalesef, Büyük Harbde olduğu de, !ngiliz.lerin §imal d~n~zhıdek.i vAsi Fakat birçok Athemaların batması dahi 
gibi, gayri i~ olarak oereyan etmiştir. mayın~ Mkme hareketlerını bekl1yebili- İngiltereyi zafer yolhndıuı döndürmiye. 

Bir ..ı~•--~ ~ı .. i .. d"" JıW\ k rlz. Böylelikle, şah•an. Almanların tica. cektir. F L 
•.ııçu..ıuını 5'" .. '-h> , gor u!i .. ve ya a- • • 

ladılı ticam gemisini batırmak, batıra. Bi a 1 k t ı ı k k 
btlmelt için şu amehyel&ri yapacaktır: g y ur aran arın mezar arı pe ba ımsız 

1 - Geminin muayenesi ve dÜflll8'D 
olduğunun teııbiti. 

2 - Bitaraf ~ gayri muharibl'e:rin (ka. 
dm, çocu!k., ihtiyar) hayatını emniyete 
alımak. 

3 - Evvel! muayyen bir limana git
m6k üze.re emir vermek. 

Bu üç milh!ım madd~. devletl'er arası 
hukulrunda mukayyed ahkdmd1r. 

Fakat düşmanı, denizlerdeki ticareti. 
ni sekteye u.ğ'rat:m&k suretile. ma~l-Qb et. 
mek isti~ Almıınya bu kayıd1ardan 

daima kaçmıştır. Nitekim dünya, onun 
pek vahşi olım. bu hareketinden daha 
müşteki olmuş w acı ıztırablannı çek· 
miştir. 

Ticaret harbi muvaffak 
olacak mı? 

Biga (Hususi) - Düşman işgali sı- Bu ölülerin vaktileı yapılan meısar 
ralarında memlekete büyük faydalan duvarlan, fena malzeme ile inşa edil
dokunan w nihayet bu tehlikeli savaş. miş olacak ki, aradan çok zaman geç .. 
ta tatlı eanlarını f.eda etmek rruretile mediği halde haraba yüz tutmuş, çat
yurdseverliklerini ibraz etmlf olan ıa- lıyarak yıkılma derecesine gelmişti. 

Atheniamn daha hat'b başında bilA. yin Biga tehldleri kaymakam Köpril - Milli mücadelede -Biganın muhafs• 
muayene baıtanlmaJl Mlnanyarun gene lülü Hamdı ve arkadaşı Dıramalı KAnl zası uğrunda. hayatlarını terıretın!f 
~ ~ Mıaret harbine koyulduğu- bey~rln NamazgAh eemtindeki mezar. olanları unutmamak onların yattıklal'I 
nu w ~reyi, t&niı yolia.rını bsrnek lan bakıma• bir haldedir. peri imar etmek milli bir vazifedir· 
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Fransa ve 
taarruza 

lngiltere 
ge_çtiler! 

(Bat*arafı 1 imi~-) 

QO rru Wi1}ıe1mshaven Vle &uxhaven'e 
' tar bombalar, müdafaa bataryalarının 

rn mıştır. On iki İngiliz tayyaresinden 
i: nda istikametine çekilmişlerdir. 

taarruz e~tir. Tayyarelerin ttık -
şiddetli ateşi karşısında müessir ola • 
beşi düşürülmüştür. DiğerYem Ho • 

lngiliz donanmasının faaliyeti 
Londra, 4 (A.A.) - lngilterenin brttiip. baro filola.n, harb üssülharekelerinde 

t&hşid edilmiştir. 

İngiliz filosu, tesli.lı ve muavin kruvazör haline i:&-ağ edilen birçok ticaret 
gcmiım:I.e takviye edilmiştir. 

Amiralhk dairesi hımüz belli başlı bir hareket olmadığını üade etmektedir. 

B ir Alman şilepi batlrıldı 
Montevideo, 4 ~A. .. \.) - Aja~ İngiliz kruvazörü Alman Olinda şilebini Riog. 

ran<fu açı.klnnnda batır:mıt, geminin tay fasını esir etmişti:-. Bu tayfa Saintgerald 
İngiliz vapuru ile Montevideoya sevkolunmu.ştur. 

Bir Alman tebliği 

Lo.ndra, 4 (Hususi) - Frans1z kaynaklarının l\1aJıno nattında başlıyan ·hare
kata dair vercHklen haberlere rağmen bugün öğleden son:-a neşredılen Alınan 
tebliğinde cGarb cephesmde yem bir şey ~· denilmektedir. 

Diğer tarafta.-.ı Paris!en alınan mütemmim malumata göre Fransız istihknm.. 
i!armın ve hava kuvvet!erinin Zıgfrid hattı üzerinde gösterdlkleri faaliyete AL 
mantar tarafından ne karadan, ne de havadan mukabele edJlmemi~r. 

Fransada harb kabinesi kuruluyor 
Paris, 4 (Hususi) - Associcted Press bild{riyor: Iaıdrada olduğu gibi Paris. 

te d~ bir haTb kabinesi kurulmasına karar verilmi.ştiır. Fransu başvekili D a.
ladye bu hususta ı.stişareler yapmaktadı r. 

Alman mayınlarının ilk kurbanı 

Stdkholm. 4 (A.A. \ - Öresundun cen ubuna dök:iilcn Alman mayınlarının ille 
kurbanı Yıunan bandıralı Kostı vapuru oLmuştıur. 29 kili olan tayfa vapur ba. 
t arken denize atlamıŞ!ar ve bir İsveçli llcla.vuz gemisi tarafından limilen kur. 
tanhnışlardır. 

Tayfa bi:r Finlandiya vapuruna aktaı-ma edilmiştir. Batan Kosti vapuru J..e. 
ningraddan Anverse gidiyordu. 

Kanadanın hazırladığı kuvvetler 
. Londra, 4 (Hususi) - İngilız dominyonlarından Kıaruıdanın Almanyaya he
nüz ilanı harbetmemiş olmasına rağmen İngiltereye göndermek üzere 100,000 
talim ve terbiye görmüş gönüllü hazırladığı anlaşılmaktadır. 

150,000 kişilik ikinci bir kuvvet te hazı rlaınmaktadır. 

SON POSTA 

Vaziy t 
(Baştarafı 1 inci sayjacia) 

uçakları da bomba1amışlardır. Bu su
retle Almanyanın gene iki cepheli 
bir ıh:arbe girış.mi? olduğunu görüyo. 
ıruz. Filvaki Almanyaya harb ıliı.n et. 
miş olan İngiltere ve Fransa için L 

. talyanm bitaraflığı hakfkında kafi bir 
teminat aldıktan sonra, yapacak en 
iyi şey bütün kuvvetlerile Alman 
gB.l'b cephesine taarruz etmek. 

Eylill e 

Leh tayyareleri 
Berlin iizerinde 
Alman tayyareleri birçok Leh şehirlerini bombardıman 

ettiler, yüzlerce kişi öldü 
ti. Çünkü ancak bu suretle kabl! ola. Paris. 4 (Hususi) __ Leh tayyareleri ı 3 Eylfilde Alman hava kuvvetleri ta 
bitdiği kadar Alman kuvvetlerini Ü- bugün muvaffakiyetli bir uçuşla Berlin rafından bombardıman edilen mevıki ... 
zerlerine çekerek Lehlilerin yükünü ve Frankforta kacla:- gitmişlerdir. Jer şunlardır: 
fıafilletebilirler. Çok yülksekten uçan bu tayyarelere. Skiermiewiez civarında kain Bekac. 
Bun.d~ başka Almanyayı ma~ıu~ e~ Alman hava dafi topları tarafından hiç zew'c 1 1 bomba dü.şmüştür. Birçok 

mck .~ç~ de ~u .hattı yarıp Berlın uzen. bir isabet vaki olmamıştır. kimseler ölmüş ve yaralanmıştır. 
ne yunmı~. iklı~ ede!". Tayyarelerin uçtuğu sırada Berlinde Kaczka'ya 3 bomba düşmüştür. Z 

. Bunu:1. ıçın Zıgfrı~ hattının en zayıf aiarm işareti verilnuş ve halk sığınakla- ağır, 2 hafif yaralı vardır. 
ba- yenru top rnerm.u;ı ve uça~ bomba- ııa iltica, etm~ir. Bütün nakil vasıtaları Varşovaya 20 kilometrelik mesafede 
sil€ tahrib ederek açılacak gedıkten ıçe- durmuş ve sokaklar boşalmıştır. bulunan Blot'ya 12 bomba düşmüş •. 
riye girm&: ve bu suretle bütün hattı ar. Almanlar iki Leh dcni7.altısıru tür. 
kasından düşiirmek Iazınıdır. Fakat batırdılar Gark'a 6 bomba düşmüştür. 
müsta!hıkem Alnı.an garb cephesinin Londra, 4 (Hususij - Berlindeıı veri- Varşovaya 2 kilometrelik mesafede 
Fransa ve Belçıkaya karşı olan kısımları, len !haberlere göre Baltık denizindeki Al. bulunan Kepa'ya 2 bomba düşmüş ' 
yerine göre, 25.75 kilometre derinliğinde man donanması, şimdiye kadar iki Leh tür. 
rnüteaddid hatlardan mürekkc-bdir. Bu <ienizaltısile bir torpido muhribıni batır- Tizciana'ya 3 bomba dfuımüş, 2 kii! 
sebeblc ~unlarr yarmak. hem güçtür ve mıştır. ağır surette yaralanmıştır. 
hem de çak za.ıruın kaybettirebilir. Onun Alman resmi tebliği Garwolin mıntakas:ında kain Kar • 
için 4:>u hattın Holandaya karşı olan nis- Berlin. 4 (A.A.) -Alınan ordusu baş- wanoe, Przylek ve Leokadja'da 6 kiil 
bet.en hafif kımnından yarılması tabtntile kumandanlığının tebliği: ölmüştür. . 
daha kolay ve da..lı~ muvaffakiyetli olur. Silezyadan ve daha cenuhdan gelen Osiek köyü civarına J 8 bomba dilf· 
Her ne suret le olursa olsun müttefiklerin kuvvetli kıtalar, yukarı Tatr:aların şirna müş, birkaç çocuk ölmüştür. 
bütün kuvvetlerile bu cepheyi biran ev. linde ve endüstri mıntakalannda, Krako. Wolka • Ostrawa'da 2 çocuk ölmüş. 
ve} yılcmağa çalışacakları pek tabiidir. viye dOğnı ric'at etmekte ot.an düşmanı tür. 
AI:ınan ordwannın Lehistanda!ki hare. takib eylemektedir. Stawack kasabasının otlaklarına J 4 

katına gelıince bu hususta alınan ve Al. V.i.stü.l. Plessin §imalinden gcçilmeğe bomba isabet etm~tir. 
man ve Leh resmi tebliğlerinde bildiri- ~bbüs edilmiştir. Endii$tri mmtakası. Zawisza'ya 3 bomba di.Şnüştür. 
len haberlerin pek kıt ve hemen yalnız nın şimalinde de, lcuvvetlerimiz, Konie- Cegielma'ya 4 bomba .dt4;mlü.ştür. 1 
hmra bombardıman fiaaliyetkrine mün. poi.Kamienskin §imali şar.kisinde Vart. ölü, 3 yaralı vardır. 
hasır olına:sma rağmen anlıyoruz ki AL banın ilerisinde. nc'at etmekte olan düş.. Bir kasabayı tahıib ettiler 
manlarm ıea~z'lan evve'.lki ~- ~nı kovıı:a~aktadır. Bu ~vvetler: 20 Va va 4 (A.A.1'1 _Alınan tayyare. 
rimiz veÇhile dört grup halınde ınkışa! kilometre ilerıde bulunan Sıeraeze surat- . rşod_ 

250 
··ru' bul a ,1ı. __ _ 

len, un nu su un n .n.uı.ııa:-
etmcktedir. le yaklaşmaktadır. Pomeranyadan geren b ~--

11 
tah .b ........,;._ 

• · , · d luch kasa asını •ı.cuuam e n ç~ Birinci grup Şarki Prusya - Danzıg ffuvvetli dat alarımız, Culm cıvann a . · 
bölgesinden, (tıakribıı '1.7 tümen\ , cenub Vistül kıyılarına va~mr. Koridorun lerdır'. da Tn b 'de c-"---

• al ı.. ~-~-= p 1 k t' 1 L Aynı zaman mo rzeg ocı.~ ve cenub batı istikamet~dcn, 2 inci grup pun "-'smınl.UWU o oııya ı a an, -.ıu .. • . 
Garoi Prusyadan umumiyetle Koridorla 6llret~ tamamile mahsur kalmıştır. Gra. z~u mev~ıınde Alman tayyarelen, ~ 
cemıb doğu istikametinde, üçüncü grup udcnz müstahkem mevkline karşı yapı. lık1ere dun 3 bomba atmışlar ve ~ır. 
Silezyadan ve yukarı Silezyadan Lodza lan Alman hücumları neticesinde .müs. 90k hayv:an 1le1ef 01.masına S€f>ebıyet 
doğru yürii.ınoktedirler. Dördüncü dağ tahkem ihatta gırilmıştir. vermişlerdir. 

Kanada polisi b..ıı!Ün 30 Nazi klübiinü basmış ve 70 kişi tevkif etmiştir. 
tklüplcxde telsiz cih ızları VC' şffr<:! anahtarla.n lbulunm~r. 

Bu grupu da Slovakya dağlarından Lehis!a. Şaıiki Prusyad:an ilerliyen Alm:m 300 kişi öldü 

Mısır Almanya ile münaseb.abnı kesti 
Londra, 4 (Hususil - Mısır hükOmeti Almanya ile münasebatını kesmiş, Ka. 

hiredeki Alman elçisine memleketine dö.mnek üzere pasaportu verilmiştir. 
Vefd partisi de dahil olmak üzere bü tiin partiler İngiltereye girişmiş olduğu 

harbde müzaheret edeceklerini, Mısırın büyıülk müttefikine olan bağlılığının 
bugün her zamımkinden daha kuvvetli olduğunu bildirmişlerdir. 

İlan edilen umumi S€ferberlik hwnmalı bir faaliyet içinde ilerlarnek.te -
dir. 

Cebelüttarıkta tezahürat 

na girmekte ve üçüncü grupun sağ yanı. ~t'al~n, Pzasnyszi al~~tır. T~euburgım Varşova 4 (A.A..) _ Öğrenildiğine 
ru korum.akta.dır. şımalinde Alman arazısme gırmeğe le- göre, Poman ve Byd oszcz ~hirlerinin 

Alman ·ordularının ağırlık mevkeii şeb'büs eden Polonya süvarileri püskür. h bo b ~ 1 eticesinde tak 
d l · tülın .. tü ava m aruıman an n 

Silezya cihetindedir. Bu or u arın şım. uş r. . 
300 

.. ölınü , 500 k. i aralW1 
diye kadar görülen azçok bati hare - 3 EylUI tarihinde mühim münaka.te ve nben kl.Şl 0 ş 
katı bunların tabaşşüdünün henüz ik. askeri ruıkliyat noktalarına karşı müte- m lr. 

Yan~n boınbalan mal edilmiş olmamasındandır. Bu ta - addid hüeumlar yap~. Muharebe 

haşşüd bugün yarın tamamile bi!ece - tayyo.relıcrinln hareketı, Silezyadan ilcr. Varşova 4 (A.A.) _ Alınan tayya • 
ğtne göre taarruzun daha çok surat • liyen !lruvvet~erin seri muvaffakiyetinde relerinin attı:ğt ~ı-angı.ın boonbalarile 
lenmesi ve şiddetl~mmesi beklenebi • büyük rol oynamıştır. Kutno - Varşova, Tamow civtırında Chomicluch öyü 
lir. Kr..'.lkovi • Leırtberg, Kielee - Varşova ve tamamile harab olmuş ve bir ıço'k kişi 

Kezalik henü7i tahaşşüdü bitmemiş ~om: 1?e~tscheylau d~yollan tah. ölmüştür. 
olduguw anlaşılmakta olan Leh ordusu. rıb edilmiştır. Hoheusalza ıstasyonu da V .:ı 9 Alman tavvare-Jıerl 

4 A H b A c b 1 · . . . . . arşovayı 'U J J C:belüttarık (A. . ) - ar in ilunı, e e i.ıttarıkta sabırsızlıkla bek • nun ağırlık merkezının ne cıhe~te. ola. tahri? olW1muştur •. Varşov.~ . cıvarında bombardıman etmiş ve Zakrzon ma • 
lenilmekte idı. Radyo, bu haberi verdiği zaman, halk ve askerler, heyecanlı cağı ve bu ordunun ne yapmak ıstıye - Okecıe tayyare fabrıkası muhım surette h ır 

1 3 
bomba düşmüştür. Hükft .. 

tezahüratta bulunmuşlandır. Halk, sokaklara dökülerek, 1914 ten 1918 e ceği henüz malfun değildir. Leh ordu. hasara uğratıhnıştır. a ıne • . f d b" k ~r 
kadar sükse yapmış olan şarkıları söylemiştir. , sunun bugün yaptığı şey daha ziyade Polonyalıların ihtiyat tayyarelerj tah- met merkezının etra ın a ırço Y • 
Süveyş kanahnda ahnan tedbirler Var~ova şimal batısında toplanmak, ve rib edilmiştir. lerde yangınlar çıkmış 'bulunuyor. 

Londra 4 (A.A.) - İstihbarat Nezareti, Süveyş kanalında seyrisefainin 
düşmanın harekatı yüzünden sekteye uğramaması için icat> eden tedbirle. 
r in ittihaz edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

lo ndrayı telaşa düşüren tayyareler 
Londra 4 (A.A.) - Sabahleyin erkenden Londra limanını ve mer'kez ve 

şimali şarki kontluklarını ihtiva e<ren geniş bir mınta'kada hava tehlikesi 
ilnn edilmiştir. İlk defa olarak saat 2,30 da düdükler çalmağa başlamış -
tır. Muahharcn istihbarat nazırı, hava Whlikesinin hüviyeUerl t{:t)".İnı edH
memL? olan bir takım tayyarelerin geçmesi ü'lderine 51an edilntiş olduğunu 
beyan etmiştir. İngilizlerin avcı tayyareleri derhal yola çııkarılm~ ve bun. 
lar geçen tayyarelerin hüviyetini tayin etmişlerdir. Bunun üzerine bir tay. 
yare hücumunun I?M!vzuu bahsolmadı ğr anlaşflmıştır. Neticede ctehlike at. 
latılmıştır.» işareti verilmiştir. 

Alman müdafaa meclisinin beyannamesi 
Berlin, 4 (A.A.) - Alınan milli müdafaa nazırlar meclisi bugün neşret • 

tiği bir emirnamede har.be muzir hattı harekcUeri ve zaruri yiyecek mad
delen-'Ie fazla para toplanmasını ağır surette cezalandırmaktadır. 

ilk harb es iri kadın 
Nevyork 4 (A.A.) - İlk harb esiri kadın, dün ~am Nevyork limanın

da bulunmakta olan Georgie adındaki İiıgD.iz gemisinde lha~ilmiştir. 
Bu kadın, 5 senedenberi Cunard Line hattında oda hizmetçisi olarak ça. 

lışmakta olan genç bir Alman kadınıd1r. 

bu ~snada bilhassa ŞaTki Prusya.ya kar Hava muhnrobclcri Vıarşova, 4 (A.A.J - Bu akşam saat 
şı olan şimal cephesile garbi Prusya. Varşova üzerinde yapılan hava muha .. 17 de Alman hava filol~ı Va_rşova üze. 
ya karşı olan şimali garbi cephesini rebesinde yedi Polonya tayyaresi He bir :rine taarruzlarının en .§ıddetltsini yap. 
ku\'vetle müdafaa etmektir. Polonya ıbalonu düşürülmüştür. Alman. m~. 

Herhalde ~i taraftn asıl kuvvette. iardan hi\fuir tayyare zayiatı yoktur. Bir taraftan hava dafi bataryalara diıt-
ri arasında kat'i bir muharebenin vu. Bajıriye kuvveUeri de muvaffakiyetle man tayyarclerıne ;şiddetle mukabelE" ıe. 
ıruu bir haftadan evvel beklenemez. neticelenen faaliyette bulunmuştur. Tor. derken d;ğcr taraftan da Pol:onyA ava 
Bu suretle bugün her iki tarafın yap. pido muhribleri, Hela limarunda bulu- 'tayyare filoları şehir civarmda düşman. 
tığı askeri hare'lretlerc ancak gelecek nan düşman gemUerıni ate.ş altında tut. la harbe tutuşmuşlardır. 
günlerin büyük muharebelerine bir ha-- muştur. Denzig köfrezi açıklarında bir Danimarka arar.isine bomba. 

zırlık gözile bak~ak icaö ~d.er. jPolonya d~zal:ı gemisi batınlmı~tır. . K~ag, 4 (A.A.) _ Damiruırka a. 
Bir Alman d~nızaltı gemısınin yol .. Garbda şimdıye kadar herhangı hır ·ansı neşrettiği bir tebliğde, bugün Qat 

cu taşıyan bir Ingiliz gemisini batır • lr.a.reket rukua gelmemi~Ur. !6 ;a dıoğnı mi.Hiyeti belirsi% bir tayyare 
dıi!ı ve Alman uçaklarının Lehistan<la. . İleri hareketi .na!'~rlkarun Eibjerş ışehrUıde bir bom-
bir~ sh'il hal~ı .. yar~adığı h~kın • Bcr?m. 4 ~A.A.) - Tebliğ: ba atmıştır. • 
daki haberler but~n du?ya efkarı u , • A~ ikıt alan, G~au~enzı~ ce~ub~1n: Üç bUı bir bina harab ol.muş ve üt 
mumiyesinlde ~tim ~rler yapma~a d~ Neuburgu ele geçmnışlerdır. Şıctdetlı ik .. ölmüştüt'. Oç kişi f!e yaralanmıştır. 
baslaırmştır. Batırılan İngiliz vapurun. bır muharebeden sonra. Alman kıt'alOU"ı , ışı -------- --
da memleketlerine dönen birkaç yüz Şatfki Prusya hududunun cenubwıda U. E d 1 • d 1 
Amerikalının bulunması Birleşik şi - l'awayı almışlardır Alm:mlar, diğer ta- ge 8 $ 8)8 8V8 
mali Amerika devletl~rin~n bitaraf • ıraftan,.Krakovinin cenubu gnrblsine otuz edı·ıan ı·hıı·yatlar 
lıktnn çıkmasına da mühim bir amil beş ~ilom~tıre mesafede Wadowiceyı zap-
olacaktır. Görülüyor ki Almanya dün. tetmışlerdl.r. (BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

ya efkarını aleyhine çevirmemek hu • . Gön üllüler Delikanhlımn es'keriik hizmeti için 
susunda geçen Büyük Harb derslerin. Berlın, 4 (A.A.) - Başkumandanlık _ rct·ği t , ı-k 

0
- ··ımeııre de~er ma. 

tt·v· b. t bt•w:i d .. .. 11.. göste ı eııa u vu 6 6 den kafi derecede istifade edememis - neşre ıgı ır e ıg e, or uya gonu u . ea· 
.. k d d"l ek . ı· l f k l" hıyett ır. tir. Velhasıl Almanyanın savıları gun- ay e ı :m ıs ıyen erın sayısı ev a a. . . dil 

1 ' d t ld v • • Talim ve terbıye ıçın davet e en fit transatlantiği Amerika sularında den güne çoğalacak olan bır takım e armış o ugundan bu taıeb!erın şım. 
düs.manlara karşı hiçbir müttefiki ol. dilik kalbulüne imkan bulwımadıgmı bH- şunlarc:ır: • . . 

Bir lngil iz 
N vyork 4 (A.A.) - Queen Mary gemisi buraya gelmiştir. 
B.rkaç gündenberi bu gemiden :malUmat alınamamış ve gemi, kendisine 

sorulan suallere t-0rpillenrri~ lkorkus undan kurtulmak için cevab v~mnemiş 
idi. 

Paris Sefirimizin temasları Tırhan ve Anafarıa vapurları 

k tek b .. rw· h b çok dirmektedir. 317 ila 326 doğumlular arasındaki ıs. 
m?. :s~~ın ti~ı~a ~ıkrış ıgık" akr b. J tihkfım V<! muhabere. 323 ilft 326 süftrl. 
muskul ve ne cesı pe meş u ır A man ajansına göre 324 ild 32'3 iyade SL-
mücadele olacaktır. Bcrlin 4 (A.A.) - D. N. B. 322 Hl 326 topçu, P 

1-1. E. Erkilet Alman kıtaatı Vistül nehrini Plessin nıfları. 
doğusundan geçmiş ve Nikolun oenu • Tüm komutanlığı d.avetinde yukanda-

Sovy et elçisi Ankarada bundaki istihkamları z~tetınişlerdir. ki doğumlu!aıduı maadasınm if ~ 
Patis, 4 (A.A.) - Bone ile Albert 

~ tTaut, bu sabah Türkiye sefirini kabul 
c .mitlerdir. 

Hava bombardımanları le meşgul o1malan tawi7e edfl.mekted•!· lmı.ir, ol (Hususi) - Tırhan ve Ana. Ankara 4 (Hususi) ~ f!<>vy: t b~ • V 4 (AA ) _ p t . bil- ~h ... inlizde ticari ve uruu.mt hayat .-,, 
tana vapw-lan. saat '1,CS te İstanbula hL yük elçisi bu sabah şehrimız.e donmuş- .. arşova · · a .8Janll. • 
NlrıR ~ tür. dırıyor. • 
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Bostancıbaşının macerası 
18 ncı asırda lstanbula gele:. Bohamralı 

Baron Wratislaw'm haflraları: 80 

Sa7fa 9 

Karakuledeki mahpuslar 3 üncü Selim, artık hiç bir söz din • I - Çek bre .. doğruca Babıiliye... j Kavasbaşı, sözü kısa kesmek istedi: 
Jiyecek, hiç bir tedbire ehemmiyet ve. Diye, bağırdı. - Yabancı değiller .. hele, buyurun. 
recek halde değildi. Hayat ve saltanat * Elbet müşahade olunur. 
korkusu, onun bütün a-kıl ve muhake. Diye cevab verdi. Hakikat halde ise ayni acılara kat. cakları işleri kimseye söylemiş değil. 
mesini eritmişti. CELLAD BEKLİYENLER Şakir bey, kavasbaşıyı takib etmek. !anmak zanında bulunan üç yüz orta. ]erdi. Birkaç hafta sonra, başka Rum1u 

İkide birde, elindeki pusulaya bakı- • ten başka çare kalın.adığını anladı. Ka- ğım var demekti. Meşhur sözdür: gelm~lerdi. Bu sefer daha 90k yiyecelE 
yor. Başını, ümidsizlikle iki tarafa sal- Bostancı~ı ŞakJr bey, Babıflinin pının önünde, ve dehlizlerde, tarnami. cElem ve keder, müşterek olduğu ve iki varil de içecek şeyler getinnif. 
lıyor: bodrum kapısı önünde, arabadan indi. le silahlanmış olan kavaslar vardı. takdirde insana zevk olur.:. lerdi. Dizdarağa; Rumlar tarafından 

- Geçti .. gayri, hiç bir nesne kar et- rildi Evvela, (Kavas'başı)nın odasına * getirilen bu erzakın gerçekten bir kö. 
Kavasbaşmın delaleti ile bunların • re, bir sakata verı·ı,,,n sadaka mahı'ye mez. Asileri hoşnud edip cemiyetlerini götürüldü. Orada, ·kendisine bir kah. Bizim donanma gemilerinde forsa o ""' • 

d ~ k b k k All h ara "ından geçti. Bodrum katının şimal tinden başka tı. • ks dl . agıtma tan aş a çare yo tur... a ve ve bir çubuk ikram edildi. larak çalıştırıldığımız sıralarda, bila - uır ma a a getırilebi 
ben b d d k kösesinde, lr. .. lık odası denilen odaya lecemn; hatı b"l ti-~.J: -rızası için, im aşımı er e so • Şakir bey, bu ikramı görünce, bazı .... ~ hare bizim de çile doldurduğumuz, lk b'"-6~ rma l e ge uucu.iğ) V9 

mayın. Beni !halime terlkedip, varın, iim~dlere kapıldı. Herhalde, yanlış tev- girdi. Ve girer girmez, gözüne üç kişi meşhur cKarakule> de on altı önemli ~disine de -evvelce dediğim gibt.t 
sizler başınıza birer çare arayın. kif edildiğini sandı. ilişti. mahkfun bulunuyordu: asb n,. payı ayırmakta olduğu için bu 

Diye, söylen1yordu. Bunlardan biri, devlet kethüdası Se. Dört Macar, iki Rum, bir Alman, do. gi i sadakaların (!) biçare mahpuslara 
Fakat biraz sonra odaya kavasbaşı k sık ı· ·lm · l 

Saray erkanı, padış· aha söz g--ire lanikli Muhsin efendi idi. Daha üç gün kuz İtalyan... Bilhassa bunların ara · sı ge ırı esı "YQ unda gelen Rum. 
-'S • gı'rdi. Ellerini oğuştararak: lara telkinl b'l rd 

miyeceklerini anladılar. Birer ik~r, dirn B 1 1 ~ evvel ikbal mevkiinin yüksek semasın. sındak'i iki Rum; korsan veya deniz hay er ı e yapıyo u. Bu soa 
dağılnuya başladılar. . 

1
- ~aaMd~~bhl efkenh t · un ar, ?deagatn da bir yıldız gibi parlıyan Muhsin efen. dudu olmakla ün salmış ve Türk deniz getirilen varillerin her ikisinin diple. 

ış erdır. u are a ınnızı rencı e • d' . d' b 1 kü'f k 1• d .,; t• _1_ ...... 1 . k k • rinde birer bölme vardı. Bu bölrneleı-Bostancıbaşı Şakir bey, bir türlü . 8 h"b' d 1 t f. d" . . ı. şım ı u oş ve Ohan o anın 11ıcare ıne ~ ı.c:tCır erıne pe ço za d 
~eyın. a ını·~ evbe e en tu_nlıZlkn selık. kara_,_,_ sedı'n· u-z"'n'nde tıpikı bir ö • rarlar iras etmiş azılı kimselerdi. Bu re e küçük el testereleri, eğelel\ padişahı terket:mek istemedi. Ağlıya lamları var. ıger azı zeva ı e, ış • '\. "' , 

1 
b 

1 
h ' . ipekli kordonlar ve sair alit ve ede. 

ağlıya 3 üncü Selimin ayaklarına ka - · · h ı· · · f eli . rümcek gibi kuytu bir köşeye çekil • mahpus ardan azı arı, ıç bır kurtu. vat konulmuc:tu. odasında ıstıra a mızı errnan e yor • 
1 

· k" .. ·d· 1 ~ -ı 
panarak: 1 b misti. uş ım anı ve urnı ı o mar.sızın, on . 

lar ... He e, uyurun. d .. t beş lt d" b · Işte bu şekilde Rumların zindandaki 
- Padişahım!. Bunca lütuf ve ihsa. n-d· Yanında, reis vekili Safi efendi otu • or ' on w on a 1 sene ır u zın- dı"ndaşlarına d ka 

1
. 

1
_ • b ' .

1 ut: ı. danda kapalı bulunduruluyorlard1. sa a ge ırme.R::n ır yu. nını g~rdüm .. ~en~, anca~ b~gün i?.in Şakir bey, bu sözleri işitir işitmez, ruvordu. Devlet erkanı arasında, zara. Ünlü deniz haydutlarından ve şah. dan ziyade devam etmlışti. En sonunda 
bes"&edın, yetiştırdın. M'aıyetımdıe, uç tepesinden tırnağına kadar titredi. De. fcti ve kibarlıfu ile mümtaz bir mevki sen de gösterişli ve heybetli bulunan da mahpuslara don, gömlek ve sair ig 
bine yakın bostancı var. Ruhsat ver. mek ki bir yanlışlığa kurban olmamış .. kazanmış olan bu zat ta, sedirin yırtık bu iki Rum, evvelce iki defa Türklerin çamaşırları yapırılmak üzere bir mJJr. 
Sabaha karşı. kapıları açıp üç koldan bilakis bilinerl~k ve funınarak tevkif yastıklarına davanmış, başını avuç • ~linden kıaçıp kurtulmanın çaresini tar para hi'be edilmişti. Çok kurnaz 
Atmeydanına hücum edeyim. Allahın edilmişti. }arının arasına almış, derin derin dü • bulmuşlar ve üçüncü defa vakayı ele olan bu iki Rum yoldaş; dışan ile olan 
izni ve keremi ile ol haşıerat züruhu- Tela~ ne sordu: şünüyordu. verince, kendilerini ebedi bir mahoes muhabere işini öyle ihtiyatla idare et 
nu tarumar eyliyeyim. - O, bazı zevat, dediğin kimler? (Arkası var) olmak üzere, getirilip bu cKarakule:.ye mişlerdi ki, değil yalnız Türk muha • 

Diye, rica etti. kapatılmışlardı. Üç yıJdıanberö de bu fızlar, !birlikte y~adıkları diğer tut • 
3 üncü Selim, Şakir beyin bu teklifi. Edremit sulh hukuk mahkemesinden: • korkunç zindanda dle çekmekle bera. saklar bile bu yolda hiç bir şey anla. 

ne kat'iyen nza göstermedikten başka: Edremldln Ilıca PalamuUuk demlryolu a- llan T arifem:z ber, gece ve gündüz buradan da kaç. mış değillerdi. 
- Şakir •. Eğer bana kulJuk vaztfeni meleslnden Hacı oğlu Hüseyin İlterln müd- manın bir yolunu bulmak imkanlarım Zindan içind~ olup bitenlere dair, ne 

ifa etmek istiyorsan, derhal saraydan deaaleyha kocası Ed.remidin Tuzcu Murad Tele s11tun aantımı arac;hrı •orfar, kend= kendilerine plan- içeridekiler, ne de dışarıdakilerden 
"'k git S lt t belk' d h ı-. mahallesinden Hacı İsnıall kızı Hatice aley- .......................... hiç bir k' k '' ··k b' l ~ 
:.• ' · a ana ve 1 e ayaumın hine açmı~ olduğu sulh teşebbüsü davasın- lar hazırlıyorlardı. ımse en uçu ır ma umat 
2€valine sebeb olacaksın. Birinci •ahile 400 edinememiş ve yapılan firar hazırlık 

D dan dolayı müddea aleyhnnın 29/ 8/ 939 gü- ikinci .ahile 250 Zindanda bulunan diğer mahpus - lannı kimse hı·ssetmemı"şti. 
iye, cevab verdi. nü saat 14 de mahkemede hazır bulunma- • ı. d h' b' k' b "k' 1 k 

Vçüncü .ahile 200 ıar an ıç ır ımse u 1 1 azı ı orsa. En sonunda.rakı ı'le dolu ı'ki van·ıı·n da Zavallı Şakir bey, hüngür hüngür sına dair çıkarılan davetiyenin lkametgli - • kl k .. d . . ,_ . 
1 Do .. rdu"nc"' h'I 100 na ya asma musaa esını !lıaız 0 ma. ha gL>tı'rı'lmı·ş olması,ko""sanlann tasa"' ağiarruya 'başladı. Ve bu hıçkırıklar a- hının meçhullyetı ha.sebile bllli tebl1ğ iade u ıc:ı ı • » d - 'b" d .. b .

1 
. d b'lh "" ·• •· 

rasında: edilmiş olduğundan n~nen tebllğat icrasına iç .ahi/eler 60 • ıın j:?ı 1 zin an no etçı en e 1 assa ladıkları kaçma işi için lazım olan her 
karar verllereıc muhaılcemelert 26/91939 Salı Son •ahı·~. ~111 bunlan çok dikka~e /!Ö?.etliyorlardı ~.vi noksansız tamamlamış bulundu ekmeğini yıedim. Mü.barek hakkı hü. ,, .., B' ı h k · ka ı ,_ 'bi -r-. " 
günü saat ıo a tallld icra edikUğlnden müd- ınaena ey açma ım n an YOA gı ;c:te o vakittir ki bu iki Rum·, firar pla-mayununu helAl eyle.. d a 1 h H ti i ktı "'.... Muayyen bir ·· ·· ·· d ""' mı Dıv...._ ... -.......... e a ey a a cen n va mezkuıua ya gorunuyor u. Jarım, öteki zindan arkadaşlarına ~'-

J'"' --.u~ bl t fazlaca miktarda illn yaptırac•k· N h b ı d bi · ha tal d ~ zza gelmesi veya bir vekili tanunı gön - i avet · unıal" '8n n s ~n ı, ettiler: Cenabıhakkın yüce yardımile 
Korkudan taş kesilmiş olan padi§ah. dermesı geJmec11~ 'Y"7A veku de sönder - 1ar aynca tenzilitlı tır.rifemizden veya övle göründü, üzerinde biraz pa- gerek kendilerini ve aerek bütün yol. 

t hi b medlğl tnkdlrde muhakemenin gıyabında utifade edeceklerdir. Tam. yanm d - d b kul d' d 0 an ç ir cevab alamayınca, kafasına rası ol ugun an u parayı e ız a. daşlannı bu müthiş zindandan kurta-
kı bakllacatı davetiye makamına lkatm olmak ve çeyrek sayfa ilanlar içiıı ayn hed" 1 k ·· d d' t• h 

yumru arla vura vura, 3 üncü Seli • rına ıye o ara gon er ı ve ır ı- racaklarını bildirdiler. Bu ifşaatı yan.. · h üzere llln olunur. bir tarife derp!§ edılm:"-Ur. · t• ta fı d ~~ d' · b' · · r 
mm uzurundan çıkrnıya mecbur kal- ... rıs ıyan ra n an !\en ısme ır ıçım mak için bütün yold:ııc}arı topladılar ve 

·-······················-·-································ Son Posta'nın ticarl ill.ruanna b b · -
eh. şara veya · iraz ispırto !!'etirilmesine herkes «Kitabı mukaddes:.ı·n etrafı-~-,. Dokto 1 Zat. O l ıid ııler için ıu adrese müracaa& d 1 . . uu• Doğruca, balıkhanedeki odasına gel- "" r. . 1 Q8 .. ~ eoı!ıneiidir : müsaade e i mesı lÇin yalvarttı. Bir diz çökerek ve ikişer parmaklarını bu 
di. Bostancı zabitlerini toplatarak: 1 Belediye karşısındaki mu11veneha· 1 Jllııe11ı1ı: Knllf!ktlf Şirketi havli zorluklardan sonra bu müsaane Mukaddes kitabın üzerine koyarak fi. 

- Zati şahane efendimiz, mühim bir nesin ie öğleden so1ra but ll trı ıı Iahraman~ade Baa bah~Jundu ve bir Rum bir gün zin - rar gününe kadar bu yoldaki cSırr:.ı 
hizmetle beni t~raya gönderirler. Sa. ' kabul eder. c 4 Ankara cadd..a dana kücük bir sişe ispirto ~tirdi. Bu muhafaza edeceklerine, birbirlerini al. 
ra h.. f . ~h" . ktmıaz ve hilekar haydud, evve.lce ha. datmıyacaklarına dair and ı'çtı'ler. Bu rn~~af:=~~n~:tiv~i~:a~ı edi':ı. a~~%~ zırladıih ve İstanbul civarındaki ada. yeminden sonra tutsaklar ilk defa ola. 
Yim, sizi. Emniyet Umum Mildürlilğll11den: lardan b;rinde bulunan bir dostuna rak gönüllerinde derin bir ferahlık" 

Diye, emirler verdi. yazdığı mektubu dişarıtlan gelen ada. hafiflik duymuşlardı, ondan sonra da 
Elde mevcud .ııilmunesi ve şartnamede yazılı vasıfları dairesinde zabıta ma gi~1i11~ vererek bumıın yaZ11dığı zindan nöbetçilerine rakı sunarak ,__ 

Sonra, iki çifte bir tebdil kayı{{ına mnm.. ..... lan 1·çın azı c2000>, ço""'· c2500:. adet kaput 22/9/9:.19 tarihine musadif Cu h a 'sal 1 gı~ h kk d ı. d' vu-bl .......... gu şa s ı o unaca a ın a 11\.en ı • la·n· s.a.rhoş etmiye başlamışlardı. Çil-ndi. Ahırkapı, Kurnkapı sahillerini ·· ı de k lı ---Z r ı tı al kt d " d ..... 
ma günu saat 5 apa ~· wu ıy e sa n ınaca ır. ~in en soz al :ı.. ku Türkler; Rumlann incir ve kunı 

geçerek, Yenı1tapıya geldi. Burada, Beherine 13 lira fiat tahmin edilen bu !kaputların numunesini görmek ve Sonradan anlaşıldıi?ına göre mektub üzümden yaptıklan rakıyı çok sever. 
sahile çıkacak.. Uleli civarındaki ko. şartnamesini aimak istiyenleri.n Emniyet Umum Müdürlüğü levazım şubesi· yerini bulmuştu. Çünkü birkaç hafta ler. 
nağına gidecek. orada, hadisata intizar ne milracaatları. ı:onra, bu iki Rum korsanmın arzu et- (Arkası nr) 

edecekti. Münakasaya ıJtirak edeceklerin 2437 lira 50 !kuruşluk teminat makbuzu veya tikleri veçhile, birkaç köylil Rum besli ·-----···---·--··---.......... 00••--· .. ··--

Şakir bey, iki gündenberi sarayda 'banka mektubla.rlle 2490 sayılı kanunun dördüncü maddesinde yazılı belgellerle bir koyun, epeyce bal, pirinç, yağ, zey. 
kapanıp kaldığı için, şehrin ve asilerin birlikte zarf1an münakasa günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. tin, kavun, karpuz ve muhtelif mevva 
ıraziyetlerinden Iayikile haberdar de • c428!h c6956:. ıtetirmisler ve bunları zindanın baş 
~ muhafızına takdim ederek istedikleri. r:~~·, Halbuki Musa paşa, imha etmek y eşilköy Tohum lslah istasyonu Satınalma ve ni kendisi icin aldıktan sonra kalan • Ye·,mı. Slyul. Ha-~~~ve Halt ıraze :uı 5

~ği adamları elden kaçırmamak Jarın tutsaklar arasında dağ'ıtılmasına Yerebaıa.n, Çataıçeıme aotat. 
25 iÇin bütün kale kapılan:na ve iskelelere Satma Komisyonundan mü~adesini rica etmislerdi. Ayni a • t s TAN Bu L 
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gizlice adamlar yerleştirmişti. ı - Yeşilköy tohum ıslah istasyonu için açık eksiltme ile bir tane 8 kişiUk damlar, 1tetirdikleri küçük 'bir varil t----G~az_e_te_m_iz_d_e..:_çık-=-a.::n:_y_a_zı_ve_J 
Sakir beyin kayrğı, iskeleye yanaştı. komple kamyonet satın alınacaktır. .şarabın da hasta tutsağa, bir nevi kuv- resimleriıı bütiln haklan 

Rendisi, sıçrayarak karaya ayak bas- 2 - Tahmin bedeli (2550) lıra olup muvakkat teminatı (191) lira 25 ku. vet ilacı olarak, verilebilecel!ini ve bun. mahfuz ve gazetemize aiddir. 
tı. Faıkat o anda etrafını birkaç !kişi al- ruştur. lan, bilerek veya bilmiverek, irtikab 
dı. Bunlardan biri, derhal elini onun 3 - Eksiltme 6/9/939 tarihine tcsadüfeden Çarşamba gilnü saat on beşte eyledikleri ~nahların kefareti olarak 
O?nuzuna koyarak, mfüıtehzi bir sesle: Beyoğlu İstiklal caddesı 349 numaralı binada Liseler Muha!lebeciliğindc topla- vermekte bulunduklannı sövlemişlerdi. 

- Baka, bostancıb~ı!.. Ho.ş geldin. nacak olan tohum ıslah istasyonu satınalma .komisyonu tarafından yapılaraktır. Kule di zdarı, getirilen bu hedivelerden 
~izde ~urada durup kısmet beklerdik. 4 - Bu işe aid şartname Liseler Muhasebeciliğinde ve müessesede hergi.;n gö. dolayı pek·hoşnud kaldığını izhar et • 

ele bır toprak bastı parası himmet rülebilir. rniş ve koyunla öteki yiveC'€klerden 
et. 5 _ İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve teminat akçelerile birlikte muay. kendisine aslan payı a)'1rdıktan sonra 

Diye, mırıldandı. yen gün ve saatte Komisyona müracaatları. (6501) ~eriye kalanları mahousları:ı ~arrıtmıştı. 

k 
Şu anda Şakir beyin zihni o kadar Şarab varilini de olduğu gibi zindan • 

arışık idi ki, bu adamlan, 0 tarihte Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : dakilere verdirtti. 
~eleleri haraca kesen serseri zorba. 1 - Yüksek Ziraat Enatitc1.0nde bulunan bakkaliye dükkAnı mukavelesi hü- Bu varilin dibine doğru bir bölme 
tr Bandı. Elkrfn~n bir an evvel kur. kümlerine riayet etmiyen eaki müteahhidile münakid mukavelesi !eshedllmi§ vardı. Varili getiren korsanların dostu 
Ulmak için, hemen cebindeki para ke. bulunduğundan mezkl1r di1illnın 12/9/939 tarihinden 25/2/940 tarthine kadar veya <lostlan bu bölmeye bir mektub 

s::ıini çıkararak önlerine attı. Sür'atle olan 167 günlük ioarı açık arttırmaya konulın~. kovmuşlar ve bununla zindana daha 
Ylitiimiye başladı. 2 - 11/9/939 Pazartesi günü .saat 11 de Rekt6rlük binaamdakl komisyon ta- ne gibi şeyler göndermeleri lAzım gel. 

F k rafından ihalesi yap1lacaktır. dlğini sormuslardı. Bu iki korsan da bu 
,_ 1 a at o anda ayağına bir çelme ta. vô. lda istediklerini yazı ile dostlarına ~ı dı y.. ·· tü 3 - 167 gün1Qk muhammen kira bedeli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 
Sa . · uzus ' yere yuvarlandı. Bir bildirmiı::lerdi. 
nıy rfmda liradır. 'j 

la e ?.a elleri ayaklan bağ • Bu iki ünlU haydud, bittabi dıc:an 1·ıe ndı Bir araba ·· i t ld 4 - PaTasız prtname ve daha fazla izahat almak iltiyenlerin enstitü daire -. 
""' · mn urer ne uza ı ı. . Jrendilerl arasın<ia CEre~n etm.o.ı·te 
'°U ~riflerin elebaşm: müdürlüğüne müracaatı lhumu ilAn olunur. (3951) (6612) J- ... ,K 

bulunan muhabereyi ve ileride yapa-

-····-ABONE FıATLARI 
1 e a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

ı---··--TORKİYE l 4UO 750 400 150 
YUNANİSTAN 2~40 1220 710 270 
ECNEBİ 27()'J 1400 800 l>OO 

Abone bedeli peşindir. Ad.ret 
değiştirmek 25 &uru,tur. 

- ···---
Gelen evrak gm oailınez. 
ilanlardan rne•'uliyet alınm 
Cevab için mektublara ıo kul'Uf}::-

Pul ilAvesi l!zımct:r. 
ı-·············································•ıııı 
İ Posta kutusu : 741 İstanbul ' 
: Telgraf : Son Posta i 
: Telef on : 20203 ! . . 
~ . 
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~~ llWI CASUS llA!DınlNlınN 
·-- IA IWIRAlAlın / 
Yazan: Martha Richard Çeviren: Hatice Hatib 

Takib edilen kadın 

Eylw 5 

ını1111•11111w "Son Posta nın Hikayesi ··111111-1111 
== '' 1 CEZASINI BULMUŞ 
51i1111m111n111111ı•nıllh. Çeviren : H. Alaz .dlllll-1111~ 

- Affınızı çok rica ederim. bana iki 
daıkika daha müsaade edin. Şimdi hepsi. 
ni bitireceğim.. Size her şeyi sırasile an. 
latınak mecburıyetindeyim .• Ah, ne müt. 
hiş şey! •• 

iş cadde ortasında oluyordu. Tabü otu • 
racak bix yer bulmak mümkün değildi. 
Eğillı:Gcen !kucağımdaki cl çantası hareket 
etmeme adamakıllı mum oluyordu.. Vel. 
hasıl bütün bunlar doayısile sol ayağlIIl-

Jeann ~nç adama hiçbir Ş>fI'J söyle- yonda tren değiştirmişler ve Parise gi-I Jeanne artık konuşmuyordu. Acaba 
memeği daha münasib bulmuştu. Çün. den bir trene bin,mişlerdi. Parise gider uyum~ mu idi? Hayır ... Gözleri açık. 
kü bu adamın söylediği. doğru ise ar • gitmez onu Montrna~ye götünn~ • tı, ve tarasanın ötesindeki yola dalmış. 
kadaşım için ortada hiç bir tehlike lerdi. Birden o gördüğü sefahat haya. tı. Bu yoldan ağır ağır bir otomobil 
yoktu. Değilse ... O zaman görecekti. tına girmiş bulundu. A.7. vM<:itte onun geçti. İçinde bulunan iki adam bulun. 
Herhalde bu vaziyette iken Warne • karşısına bir İsveçli iş adamı ç~ar<lılar. duğumuz villaya balanadılar mı? O, 
münde'ye dönmek en fenası idi.. Bu bir gece resturarunda idi. Vazifesi ortalık kararmııştJ ... Karanlık içinde 

Bu deniz yolculuğu yirmi dört saat bu adamı sarhoş edip ağzından lAf kap. her şeyden şüphelenmek doğru bir 

Matbaamızı ıiyaret eden kadın derin 
derin içini çekti; Iakırdn ta lakırda ta bir 
bardak su içti ve hikayesine devam etti: 

- Her şeyi daha iyi anlıyabilmeni: 

için hikayeme baştan başlıyortlm. Bu i§te 
beniım zerre kadar suçum yoktu;. Hoş, siz 

şimdi kendiniz de buna kani olacaktınız!. 
Bütün ibu oran bitenler, Maryf. Mıhay -
lovna yüzünden oldu. Tabit siz Marya 
Mihaylovnanm kim olduğunu bilrneı:si. 

daki iSka11pini iyice çekemiyor, veyahud 
sol ayağımı iyice bastıramıyordwn. E • 
ilindeki el çantası yüzünden sol ayağı 
iyice giyernediğimi görünce yeğene dö.. 
nerek: 

- Kuzum ne olursunuz. dedim, sol is. 
kal'pini giyinciye kadar çantamı biraz tu. 
tar mısınız?. 

Yeğen: 

daha devam etmişti. maktı. Ona birçok emirler vermişlerdi şeydi! · 
Bu müddet zarfında genç adam ar - amma, o bütün bu şeyleri anlamadan Yerimden birdenbire kalktım perde. 

kadaşıma karşı daha nazik olmuştu. dinlemişti. leri indirdim. Ve hiç düşünmeden ace. 
Nihayet ona, yine o esrarlı sesi ile: Jeanne böyleoe yeniden casusluk le ile gidip odanın kapısını kilitledim. 

- Madam, demişti. Ben bu gemiyi hayatına avdet e~miş bulunuyordu. Sonra arkadaşıma: 
çaldım. Bana tevdi edilmiş olan vazi - - Jeanne, dedim. Çok geç o1du ... 
!eyi yapamamış olduğum için arhk Al. - 6 - Sana bir yatak var. Bu gece burada ka-
rnanyaya avdetime imkbı kalmamış • lırsın. 

tır. BilyUk bir heyecanla Jeanneyi din. Jeanne sözlerime itaat ediyordu. Bir 
Bunun için yat emrinize amadedir. lemiştlm. Onda bitkin ve perişan bir çocu-k gibi itaatli idi. Onu yatırrdım. u. 

Dunyanın ne tarafına gitmek ve nere. hal vardı. Sesi sanki tA uzaklardan ge- yudu; fakat birab sonra bu dalgınlığm. 
sinde karaya inmek istiyorsanız söyle- liyor gibi idi. Onu dinlerken bir vakit- dan uyandı. Lambayı söntfürdükten 
yinJz sizi götüreyim. ler bana söylemiş olduğu şu sözleri ha. sonra biraz hızlıca sigaramı yakmış • 

Bu vaziyet Jeann'a pek tuhaf geli • tırlnmıştım: tum. Heyecanla yat_tığı yerde sıçraya. 
yordu. Demek şimdi bir gemi ile bütün - Mathe ben senin kızkardeşin o1 • rak: 
mürettebatına hakimdi öyle mi? Bu malk isterdim. Seninle beraber tehlike. - Mathe diye haykırdı. Oh .. yan • 
pek eğlenceli bir şeydH li maceralar yaşıyabilmek için ... Evet ğın .. . 

Ertesi sabah uzaktan bir kara par. sana her şeyi anlatacağım!. Ve gayri ihtiyari bir hareketle elini 
çası görm~ş~U. Sa~ın ad~ma~ Jeanneye bakarken düşünüyordum. gözünün üstüne götürdü. Birdenbire 

- Bu gorilnen yer neresıdir. Casusluğun yeni bir kurbana ihtivacı yaktığım kücük b ir kibrit onun .kabus. 
Diye sordu. vardı. Bu kurban arkadaşım olac~ktı! larını uyandırmL~tı. 
- Langeland! Danimarkaya aid kü. Bu kurbanın ben olmadığım için mem. O. aramızda Jim Rodwe11i görüyor. 

çük bir ada. nundınn! Arkadaşıma bütün kalbimle du. Bende o adamdan öyle hatıralar 
. Jeanne her nedense bu m~ceraya açtığım halde içerimde bir ferahlık kalm~tı ki Jeanne'nin dehşeti beni de 

bır an evvel nihayet vermek istiyordu. vardı! Onun yerinde olmadığım için kavramıya başlamıştı. 
Genç adamdan kendisini gece olunca mes'uttum. (Arkası var) 
bu adaya çıkarmasını söylemişti. Ora. 
da, bir deniz kazasından kurtulduğu. 
nu söyliyecekti! Uzun müddet de Al. 
manyaya avdet etmiyecekti. 

Jeanne lbınada hi!k~yesini bUiirmiş. 

ti. Tam bu aralık telefon çaldı. 
- Allo!. 
- Allo ... Madam Jeanne Ckrand ile 

görüşebilir miyim? 
Telefonda konuşan ecnebi tel§.ffuzHi 

hiç tanımadığım bir erkek sesi idi. 
- Yan~ olacak ... Si1.1e yanlış bir 

numara vermişler. 

Fazla dinlemeden telefonu kapamış. 
tım. Ve yavaş bir sesle arkadaşıma sor
dum: 

- Benim t~lefon numaramı kimseye 
vermiş mi idin? 

- Hayır. Fakat conlar> daima be • 
nim pe.şimdcdirler. 

Şimdi Jeanne yeniden bir halsizliğe 
düşmüştü. Hikayesini anlatırken aldığı 
heyecanlı hali kalm~tı. Şimdiki va. 
ziyetini öğrenmek için ağzından zorla 
kelimeleri çekiyordum. 

Jeanne şimdi (Gu6p6ou)nun sıkı bir 
tarassutu altında yaşıyordu. Vakıa ar. 
tık onlara bağlı kalmıya mecbur adde. 
clilmiyordu amma, vaktile ettiği hiz • 
metlerle pak çok gizli şeylere vakıf ol
duğu için onu göz önünden ayırmak is. 
tıamiyorlardı. Ve ellerinden büsbütün 
kaçırmamak için kendisini mütemadi
)'1ell yeni 4bir entrikaya sokuyorlardı. 

- Bir defa ellerinden kurtulabildim. 
Bir manastıra iltica ettim. Üç ay izimi 
bulamadılar. 
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Soldan sata: 
ı - Hacıvadın arltadQ4ırp.rt llhlmsı .. 
J _ Uzun gelen. 
s _ Tenis sopası-'ka.UıJı tutan demirler. 
l - Tasvir-gümüş. 
5 - Bir malın a~lıtuım zamanla ek.911-

mesi. 
6 - Kamer-tecessüs. 
'1 - Söz atan. 
8 - Feci-para almak için bırat.ııan e§y&. 
9 - Annın yaptığı tatıı-koğuk. 

10 - Küpü meşhurdur-bütün,. 

Yukandan a.şatı: 

ı - Plsllk-mektebli. 
2 - Tuttuğunu koparan 
3 - Teni., sopası-ağ. 
4 - Garib-keder. 

- hlsb. 

5 - Getirmek mastarından emri hazır. 
S - Ateş-hastalık. 

7 - Altın-içine mum yakılan. 
8 - Nazım olmıyan-c;12ıgi. 

9 - Çünkü. 
10 - Elekten geçirmek-rftrubet. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kolitler 
Yani kalın barsakların müzmin iltiha

bı, hazan ishal ile ve aümilk şeklinde ve 
bazan deri parçalarına benzlyen mevad
dı gaita. şeklinde bazan da bllalda inkı
baz şeklinde fakat daima sancı lle refa
kat eden müzmin blr h.aatalıktlr. Tehll
kCll deglldir. Hastayı oldukça rahatsız 

eder. Çok sıkı perhizi Jstllzam eder. Me
selA. bu glbllerin üzüm yemeleri caiz de
ğildir. Çiy meyva, ceviz, badem, fındık, 
kestane gibi şeyleri yemeleri muvafık 
değildir. Derhal barsakla.rdaki arazın te
şeddüdüne sebebiyet verir. Kolit hasta
lığına müptelA. olanların tavada kızar
mı,, yemekler! yemeleri, hardallı, salçalı 
yemekleri yemeleri ca.1z değildir. Daha 
ziyade haşlama etler, patates, makarna, 
pirinç, francala, kompo.stolar, ma.halle
bi gibi şeyler kendilerine pek iyi gelir. 
Kolltlerin cümlel asabiye ile aldka.sı yok
tur. Ne kadar çok hasta biliriz ki kendi
lerinde kolit mevcuddur ve ayni zaman
da çok ta asabldirler. Herhangi bir te -
heyyüc, üzüntü, hırs, asabiyet gttıl haller 
vukuund.a derhan barsaklar<Uı.kl Jıraz;ın 
şiddet kesbettlğini gördük, Müzmin kalın 
barsak iltihabına duçar olanlara gayet 
sakin, bulunmaları, hayatlarını intizama 
sokmaları ve bir de perhiz yemekleri ye
meleri tavsiye olunur. Uzun süren bir has 
talıktır. Ekseriyetle hayat için tehlikeyi 
istilzam eden bir hastalık değildir. 

Cnab 1'tlyen okuyucularımın J>Ol\a 
pulu 7ollamalannı rica ederim. Abl tak· 
d1rd• 11telcler1 mutabelulı talal>1Ur. 

niz?. Bu, çok kültürlü sarışın bir kadın. 
d'ır. Marya Mihaylovnanın bilmediği biT 
şey ydktur. O, kelimenin tam manasile 
her şeyi, her şeyi bilir .. Mesel! o, yann 

sabah tam saat onda Petrovski pa•rnjında 
han1m1Me nefis kahve takımlannın, saat 
on birde de Danilovski pazarında çok şık 
tükürük hokkalarının satılacağını bi'i. 

yetle bilir... Fakat rica ederim s<Szilmü 
kesmeyiniz!. Be~;m daha muhtasar, daha 
k1sa anlatmamı mı istiyorsunuz! Peki 
öyle ise .. Şimdi ben işi daha kısa tuta -
rıım. 

Evet: üç gün evvel bana sabah sa • 
bah Marya Mihalovna telefon etti. Tabii 
Petr Kuzmiçin, yani kocamın, sıhhatini 
sordu; bu arada da. Vahtangov tiyatTo • 
sunda cHasır şapknıt oynnndtğını; Marya 

adlı üniversar mağazada harikulRde ne • 
fis, harikulade güzel halılar satıld1ğını 

bildirdi. Fakat bunlar halı değil. adeta 
ipek, ad~ta kadife ımiş.. Hele renkleri, 
hele renkleri öyle nefismiş kı ... Rica e. 
derim iki dakika daha müsaade ediniz!. 
Şimd'i iben işi daha kısa tutarım. 

İşte, bu andan itibaren facia başlıyor. 
Evet, ben !büyük bir suç işledim. Beni 
dikkatle dinleyiniz!. Derha.ı yanıma bin 

beş yüz ruble aldım; iki katlı troleybüs. 
lerden birine binerek, ve galiba da Sa • 
rnotek caddesinden bir de aktarma ya -
parak, vak'a yerme yollandım • 

Bu ana kadar her şey yolunda gitti .. 
Ben troley.büstcn indim. Marya adlı ünf. 
versal mağazaya do ·u yürQd m. ağa. 

zanın ağzında, orta yaşlı, g'lyet ıık bo. 
Ylfilbağtı !btır n am rastladım. Adamın 

elinde bej renginde, daha ilk bakışta Av
rupalı olduğu anlaşıiaa bir çift kadın is. 
karpini vardı. 

Ben tuhaf bir kadınım. Kunduraya fa. 
lan ihtiyacım olmadığı halete adamın ya. 

nına yakla'?arak. kundura laruı fiatlannı 

oordum. Şık boyunbağılı adam, kibar ki
baT gülümsedi ve kendisinin cyefen> ol. 
duğunu, kunduraların da teyzesine aid 

bulunduklarını söyledi. Fakat kundura • 
lar teyzesine biraz dar geldikleri için 

bunları satmak mecburiyetinde kalmı~ _ 
lar .. Yeğen kunduralar için iki yüz elli 
nıblc .istedi. 

Eh, baktım kunduralar iyiı fiat ta yük
sek değil!. Yeğene dönerek: 

- Vatandaş, dedim, ben halı satın a]. 
mağa gidiyorum. Yanımda ancak bin beş 
yüz ruble var. Şayed hah satın alırsam, 

bu iskarpinier için param kalmıyacak. 
Bilakis iskarpinieri alırsam, bu defa da 

halı için param çıkışmıyarak. Fakat doğ_ 
rusunu isterseniz hah benim için daha 
lüzumlu ... 

Neyse .. ben gülümsed im, başımla ha

- Hay hay, dedi. 

Ben de ona çant:.ımı uzatarn~ sol is • 
karpini rahat :rahat gıymek üı.cre eğil • 
di.ın. Filhakika da iskarpin pek çabuk a. 
yağıma girdi. İkinci iskarpini de, böy • 
lece, giydikten sonra doğruldum. Yeğeni 
karşımda 'göremedim. Sağıma, soluma 
bakındım: Yeğen görünürlerde yoktu. 
Sanki yer açılmış ta herif batıvermŞi. 

Yeğeni bulmaktan ümidimi :kesince 
beni bir dehşettir aldı. Her tarafım tit • 
rerneğe lbaşladı. İşte şimdi bile ayni deh. 
şetin tesiri altındayım .. 

Ziyaretçi kadın sözlerini bitirir bitir 
mez suya sarıld1. Dişlerinin bardağın ke 
narına çarpmasından mütevellid gürlll 
tüyü uzaktan bile işitmek kabildi. 

Ben, acıklı bir sesle: 

- Vakıa ibu kadar para mühim bir şey ... 
dir amma, felaketi soğukkanlılıkla kar .. 
şılarnaktan başka yapılacak hiç bir şe) 
yoktur. 

Kadın büyük bir hayretle bana baktı: 

- Ne parası, diye sordu?. Bmad.a pa
ranın ne münasebeti var'!. Amma bak 
ben ne .kadar budalayım: .. O kadar şaşır
mışım ki ~'11 söylenmesi lazım gelen en 
mühim şeyi söylemeği wıutrnU§Ulll ve 
çantamda topu topu yet.mi§ üç kapik pa. 
ra varda. 

- Ya bin beş yüz ruble ne oldu?. 
- Şu halı için ayırdığım bin bet yüz 

ruble mi?. Bu nokta tıpkı bır masalı an. 
dırıyor.: Hah için ayırdtğım bin bet ytlz 
rubleyi., sözüm meclisten d!f•n, koynu. 
ma saklamış mı. 

- Peki şimdi siz ne istiyor9UJ\u.af. 

- Ne istediğinu ben de bilmiyonıın. 
Şimdi bu hesaba göre ben Avrupa malı 
harikulade güzel bir çift iskarpini 73 ka
piğe satın almış oldum. İşte benim canı. 
mı sıkan nokta burasıdır. VllkıA hak ye. 
rini. hırsız da cezasını buldu. Fakat ben 
şimdi ne yapayım?. İsterseniz meaeleyi 
daha iyi anlıyabilmeniz için si~ hikA -
yeyi baştan anlatayım .. İstemez mi?. Pe.. 
ki öyle ise ... Akıl danışacak kimseler yok. 
Hem yürüyor, hem düşünilyorurn Şimdi 
ben bu iskarpinleri giyebilir miyim, gf. 
yemez miyim?. ................................................... _ ... __ __ 

~-
Ankara Radyosu 

DAJ,GA UZUNL1J0U ~ 
1648 m. 182 Kc.s. 120 Kw. 

T.A Q. 19,74 m. 15195 Kca. ıo Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9405 Kc::. 20 Kw. 
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Jeanne bu manastır hayatından bü. 
yük bir ~kla bahsediyordu. Orada ge. 
çen üç aylık hayatında hissettiği saadet 
ve tatlılığı unutamıyordu. Alpların bir 
tarafında olan bu manastırda onu gelip 
bufacaklannı hiç zannetmemişti. Eğer, 
lbıu manastırdan lbir di~r manastara 
rahibelerin bir kısmile gitmek mecbu. 
riyeti olmasaydı belki de hAIA o tatlı 
ve c;akin hayattan ayrılmamış olacak. 
t1. Fakat trenle bir başka manastıra 
gitmek icab etmişti. Ve küçük bir is. 
tasyonda meyva alma•k için trenden 
inmiş olan Jeanne, trenin hareket et
m 0': üzene olduğunu görüm~ önüne 
gelen bir kompartimana kendini at • 
mıştı. Koridordan arkadaşlarının yanı. 
na geçmek istiyordu. Fakat iki meçhul 
adam birdl>nl:fire kan}l.sına çı!kmış ve 
onu kendi yanlarında oturmıya icbar 
etmişlerdi. Jeanne yeniden yakalandı. 
ğıru hissediyordu. Kabus içinde gibi 
bir hareket bile yapamadan ilk istas • 

Geçen bulmacanın halled.ilmit .-ıt: 
Soldan sağa: Nöbetçi eczaneler 

' fifçe bir selam verdim ve mağazaya gır
dim. Mağazada hiç ummadığım bir ak. 

12.SO: PrQgram. 12.35: Türk müziğ1: (0 -
kuyan: Müzeyyen Sennr, Çalanlar: Veclbe 
Daryal, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Bey -
hun.> ı - Zeki Arif - Maye şarkı: (Açıldı 
bahçede güller.) 2 - Falze - Nıkris tartı: 

ı - Kafile-yak. 
2 - Acilen-ara. 
3 - Fala.nca-M. 
4 - İltm-aznde. 

5 - Hi?n-imalar. 
6 - Encam-me. 
7 - Azametli. 
8 - Yıa-nletJ~ 

9 - .Ar...Il:a-I.ıe~ 

10 - Kamer-lrad. 

····--············-·········· .. ····· .. ··-· --··-· ···-·· 
Rııoid Rıza • Ertuarul Sadi Tek 

Tiyatrosu 
Bu geco Snadlye 
ŞENYOLDA 

BEŞTE GELEN 
Yodvil 8 Perde 

Yırııı geoe Bılurlcöy 
MILTİYADİDE 

SAÇLARINDAN UTAN 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler funlar
dır: 

f,tanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: <İ. Hakkı>, Emlnö -

nünde: <Necati Ahmed), Aksarayda : 
(!Şeref), Alemdarda: (Abdülkadir>, Be
yazıdda: (Cemil), Fatihte: (Hüsamed -
din), Bakırkqyünde: (Hilal), Eyübde : 
(Arif Beşir). 

Beyo)flu cihetindeklltr: 

sili'kJe karşılaştım: Bana methedilen gü
zel halılar meğer tükenmişmi., .. Yenileri 
ancak yarına gelebilecekmiş! 

CGönüJ ne lçin ateşlere yansın.) 3 - Halk 
türküsü - (Elveda dost deli gönül.) 4 - Halle 
türküsü: <Şahane gözler.> 5 - Halk ttirkU
sü: (A Fadimem haydi senle kaçalım.> S -
Halk türküsü: (Kır oğlanın davan.) 13: Ben 1bu haberi alır almaz derhal soka. 

" f Memleket saat Clyarı, ajans ve meteoroloji 
ga ırladım ve teyzes•nin iskarpinlerini habe!'leri. 13.15 _ l4: Müzik (Karışık prog -
satılığa ı-ıkaran ıyeğen> i aramağa b.:ış - ram.) 19: Program. 10.05: Müzik (Hafif mü· 
ladım. 1 la ~amanın lüzum kalmadı; zik - PI.> 19.30: Türk müziği (Halk Uirkille
yeğen <.. •• :arda imiş .. Hemen yanına yak. ri, saz eserleri.> 20.15: Konuşma. Z0.30: Mem 
)aşarak: lleket saat fıyarı, ajans ve meteoroloji ha -

Al k berlerl. 20 50 : Türk müziği: Ankara Radyo-
~ ma . is~ediğim halılar tükenmiş. su küme ses ve saz heyeti.) 21.80: Konuşma. 

dedım. Yenılerı ancak yarın gelecekler. 21.45: Neşeli pH\klar _ R. 21.50: Mllz11ı: (Bir 
miş. Bu vaziyet karşısında teyzenizin js.. solist.) 22: Müzik (Radyo orkestra.eı.) Kon -
karpinlerini pekala satın alab•lirim. ser takdimi - Halil Bedi Yônetken. ı - Mo

İstikliil caddesinde: (Kanzuk>, Yük -
sekkaldırımda: <Venikopulo), Taksimde: 
(Taksim), Yenişehirde: (Parunnkyan), 
Şişlide: <Halk), Galatada: (İsmet), Fın
dıklıda : CMUBtara Nail), Beşiktaş ta : 
CNaıı Halid). Tabii is'karpinleri tecrübe etmeden sa· 
Boğariçl, Kadı.köy ve Adalardak.Her: tın alamazdım. Sağ ayak tıpatıp geldi. 

zart - Figoronun düğünü operasının uver -
tftril. 2 - Boleldieu - Le Callfe de Ba~dad 
opera.o::ının uvertürü. 3 - Borodlne - ı. üncü 
Senfoni. 4 - Kodaly - Maroşek danslnf'l. 
23: Son ajans haberleri, ziraat, e8ham ve 
tahvllAt. kambiyo - nukut boraası (flat.> 
23.20: Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - M: Ya
nnkl program. 

Ko.dıköyünıde: <Büyük, Ycldeğinncniı Fakat sol ayağa gelince ufak bir ~rıza 
Üsküdarda: <İmrahor> Sarıyerde: cos - baş göst€rdi. Sol ayağımın topuğu bir 
manı, Adalarda: CŞlna.si Rıza>. türlü girmedi. Bu işte biraz da içinde 

l~--------------J~ btıılWlduium vaziyetin tesiri vard'ı: Du 



5 Eylul SON POSTA 
Sayfa • ı 

Son dakika: F ra 1sa ve ingiltere 
Almanyaya nereden 
taarruz edebilirler? 

Propaganda harbi bütün 
şiddetile başladı Leh cephesinde 

harb şiddetlendi 
(Baştarafı 7 nci sayfada) (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) llarına muhalif olarak bir takım tC'ZVi. 

heyi ihata etm.ek ve dolaşmaktır. Bu da davası kalmadığını anlatan bu nutu'klar rat ile Çckistanı ve Slovakyayı işgal et.. 
ancak ya ~nubdan İsviçre üzerint'kn ve şimdi öğreniyoruz ki söylendikleri tarıh- miş ve elinde silahı bizim ve sizin hilrri. 
yahud şimalden Holanda topraklarından lerde İngilizler taraiınöan plağa ahnmıŞ- yetiniz için son nefesini? kadar harbetmfı 
geçmekle olabilir. Fa.cıt her iki halde de lar ve ene o1ur olmaz, düşüncesile bir olan Polonya milletine karşı gaddarane 

(BQ.§taTafı 1 inci sa.yjada) j ettirdiği bütün beynelm "lcl ahkama bu iki !küçük devletin Almanya.ya karşı kenarda 5aıklamnışlardtr. biır harbe girişmiştir. 
Firidrih•hafende f "ddetli bir inli • I riayet edileceği ayrıca tasrih edil - harbi göze alma lan rkti7.a eder. İşte Londra radyosu dün .akşam bu Cümhuriyet parlamentosunun karar. 
lak olmuıtur. 1 mekledir. Al.hıan müshhkem garb cephesini iha. plakları saklandık lan yerlerden çıkar. namesi, Çek ve Slovak lejyon<!rlerıni teş-

' 

l d lm mış, birer birer neşretmiş ve neticede kil ediyor. Bu kararname, ıstiklal harbfn-
nfilô.kın •ebcbi ve hu•ule ge en Roır.anya Haric"ye Nazırmın ta etmek için ..iiğ~r b"r imkan a A an- Alma.n d k 

ha.arat hakkında malumat alına - h" b t yanın Danimarka ile Holanda arasınd:ıld devlet reisının sözünde çok az du. e ·i müşterek askerce gayretimizin dJ. 

mu im eyana 1 ran, dostluklarına çok az sadık bir devlet ğer ibir vesikası olacaktır. Bu vesika, is. 
ınamııtır. şimal sahillerine ciebarkman (ih- d ld ~ "d tikb ıu k a amı o Ligu ı diasını böylece orıjınal aıue Yf! diğerinin kardeşi olan mil· 

24 A'mın pilotu esir edildi Bükreı 5 - Rador ajansı bildiri - ırac hareketi) yapmakla elde et. biır şekilde isbata Ç&lı.şmıştır. }etlerimiz arasındaki ihyakarane te~r''ki 
VarıovaS-Havasajansının mu· yor: Nazırlar meclisinde Gafcnko lebilir. Falkıat ~hk•m ve işgal edi1- İngilizler plakla?'a yalnız nutuium mesainin esasını t<>şkil edecc-ktir. ~ 

habiri dün Varıova civarındaki Al • Romanyada hüküm ıüren sükunete miş bir sahile bilhassa harb uçaklarının almakla iktifa etmemişl'!r, halkın şefleri Çek askeri, Slovak askeri, bir dakika 
L h . İMn"et etmif, milletin vahdetinden bombalan altında denizden bir ihraç ha. tarafından verilen bu müıdelerı ne kadar bile tereddüd etmene mahal yoktur. Sen. 

ınan üsera Rararqa ını zıyaret et • T-· • 
emin bulunduğunu kaydettikten r~keti yapmak, gece veya gündüz, datma büyük bir sevinçle ka.r.şıladığım gösteren ya Cermenizmin esiri olarak kalacaksın 

ıniıtir. Muhabir burada evvelki ge- • sonra demiıtir ki: en güç ve en te1e!ath askeri hareketler • tezahüratı da tafsilati:e zaptetmişlerdir. yaıhud, hatta hayatın pahasına da olsa 
ceki taarruz. e•nasında yere inmek 

- Harici siya•et saha•ında mas- den sayılır. Bu sebeb1e Aımanyanm şi. Alman topraklarına atılan halliıazırdaki milletinin boynuna takıl. 
mecburiyetinde kalan ve esir edilen h l 
2 

lihane tarzı hareketimiz.de bütün mal d(mizi sahillerine herhangi e em - b mış o an menfur boyunduruğa taham .. 
4 Alman pilolunu görmüıtiir. Pi - t b k eyanname ··1 ed ~--komfUl ....... ımız.la iyi gerinmek pren • miyeUi bir ngi-liz V·~ Fransız de ar ma. mu ece~in. 

lotlar yaralıdır. Muhtelif uzuvları ... :ı- " hk H l Amst d 4 rn· ·ı· 1 r,,ıı.. Sl "b" ._J 1 .. ka ·•er nı beklenemez. Bahusus musta em e • er am - gı ız tayyare e- ~ ve ovak lejyonları, muharebe 
8arılıdır. E•irlerin kendi kulübeleri •ı ımı:uıe ıaar e mege rar v • · · "d .k • b b h Alın H d 1 

d
·L B .

1
.ba l h··L~ t d . 

1 
gfoland adası bu sahillerı ılerı en onı- rı u sa a an - olanda hududu. mey an arında tecrübe görmüş bir asker 

d h ·ı· d • l . .. d ıR u ı ı r ıı ORUme a emı e • 6 ·ı 1 a ı .•n e ,crezınmc erı.r.e mu•aa e · . maktadır na mı yon beyanname abnışlardı:r. o an General Prachalanın kumandası al. 
eJilmiıtir. Polonya askerleri bun - cavüz. paktları akJi tekliflerine ye • İsviçre. üzerind~n bir taarruzla Al - ~İngilterenin Alınanyaya ihtarı» başlı- tında ."':e Polonoya topraklarında teşkili-
lara iyi maameie etmektedirler. nilemeğe haz.ırd~r. . . man garb müstahkem cephesini cenub- gını taşıyan bu beyannall1€lerde şöyle tını Vticude getirm~ştir. 
Almanlar bir tuzıl haç trenini Cenubi Amerık.a ~evletlermın dan ıhata et.me'k fikri siyası ve askeri bir denilmektedir: Asken bazı mülahazalara binaen bu 

b 1. d a yet çok sebeblerle am~i sayılmaz. Çünkü ev Almanlar, Almanya hükfuneti neti- lejyonlar, şimdiki halde tek bir tPiekkül' 
om~ıar ım-n etti!er V '?I • I velA !sviçrenin bita:-afııktan ayrılması cesini bildiği halde İngiltereyi soğuk. halinde !kalacaklar ve hürriyetirni.zin za.. 

Yarıova 5 - Pat ajantı bildiri • Londra 5 ( Hum•ı) - ~vrup~ : varid değildir, ikincisi bu mmtakanın kanlılıkla ve bile bile harbe sürükle - feri için Polonya kıtaa!ı iıe nihai zafere 
Yor: daki harb karŞJJLnda vaz.ıyetlerını pek dağhk olması büyük kuvvetlerin miştir. Almanya, dünyayı 19 J 4 ten da kadar harbedeceklerdir. 

Bu •abah Alma11 bombardıman tayin etmek üz.ere cenubi Amerika süratle hareket ve inkişafına manidir. O ha büyük bir feliikete sürükliyecektir ...... B ............... b ............ ~········· ....... -........ _ 
tayy~releri Sgydlowiec ista•yonun • devletlerinin Paı?an_ı~da bir ~oplan- ha:lde İngiliz • Fransız ordularının Al - ~~tler, sulh emelleri beslediğine dair U 88 ahkı trenlerle 
da bır kız.ılhaç frenim~ taarru% et • tı yapacakları bıldırılmekledır. manyaya karşı yap:ıcaklan en müessir dunyaya teminat vermiştir. Fakat bu 43 

1 
. . 

ıni.ıl~rdir Tr~n kı•men tahrib eJil - Polonya ve Fransız taa~ hareketi müstahkem garb cep. - teminat sahtedir. H~tl~r, g~n Eyl~l- ta ebemız daha geldi 
"1lf~rr. Tronın bütiin vagonlarınclu R . . h I d hesını ağır ve pek ağır toplarla tahrıb de de, cAvrupada hıçbır arazı talebın. . . 
kızılh . ,. b l kt "d" eısıcUm ur arı arasm a etmeğe ve delmeğe çalışmakla beraber de bulunmıyacağız> dem;cıtir Bu sabahkı semplon ekspresı ve kon. 

aç ıfQTe ı u ırnma •ı ı ı. ~ · vansiyonen A · b 1 b" k Londrada 600 b" k" . teati edilen telgraflar Ho1anda üzerinden büyük bir çevirme Hiçbir hüktlmt tebeası bu kadar va- e v.rupaaa . u unan ırço 
.. n . 1." JŞI hareket& d'iişürmek olacaktır. hi beyannamelerle ölüme sevketme • v~t~nrdd~ımız daha şe.'mmıze avdet et ~ 

tah ıye ed·fdı Pa~i• s .. - Fransa reisicüm~u~u Eğer lbu hareket muvaffak olur ve Al- miştir. Bu harb, tamamile lüzumsuz. ~et ~·1 d . 
Londra 5 - l ondra belediyesi Lebrun dun akıam Polonya reıır • man garb cephesi ıskat edilirse Alman - dur. Çünkü Almanyanın ne arazisi ne cra ' Q a gelen konvansıyonel ka ~ 

tQhliye komite•İ :eisi Herbert Morri~ cümhuru Mo•cickiden aıağıdaki yanın çok mühim bir sanayi merkezi btl- ne de hakları tehdid edilmiştir. Hiç - ~nda:3 ~~n~nıs~an yol~ic memlekete 
•on, •ona kalmıt olan çoc•klarla an- telgrafı almıftıt: yük demokrasi devletlerinin eline ~eç - bir hükfunet, Rhin mıntakasınm tek. -~~e~ 

1 
e 

2
;m;z ;~ A manyada tah • 

rıeler ve amaların dii.n ~k•am aaal «Bu ağır ve tarilıi imtihan anıtı • miş olur. Ondan sonra, Berlin üzerine rar işgaline, Anş1us'a ve Südetıer mm. 
51 

e u unan ra - talebe ~~kmıştır. 
~ ~ d F "tt"h t · ld "' En son hareket eden :::ı1 kışılık bır •a 
c;O de Londradcın ırıkarılmıı olJumı- a, ranaanın ı ı az e mıt o ugu yürüyerek burada Lehistandan aleHicelc takasının ilhakına mani olmamıştır. Ne 1 bek r·ı . d h .. · 1 • l .. 

:ı- :.· k l l k ti · · · d I .. . İ . e a ı emız e enuz yo da balunmak• "" beyan etmiıtir. Ct1madanberi al- arar a mem e e erımız111 a a et doncce'k olan Alman ordusıle karşılaş • ngılterp, ne de başka bir devlet, Al _ t d 
ı h .. . . h dd . 1 · ı a ır. ı Yiiz bin ki.iden fazla insan tah _ v~ . urrıyetın mu a es prenııp erı mak ıkahr. Böyle bir açık sahra meydan manY.aya Alınan olınıyan millcfl"riın Gelenlerin anlattıklarm.:ı göre, Ham • 
liye edilmiıtir. Londra hastanele _ ıçın beraberce mücadele etmek muharebesinde hangi tarafın galib gele- isti.klfılini ihlal etmediği müddetçe burg caddelerinde İtalyan ve İspanyol 88 
Join4e &ulunan bet bin hastanın tah- an,ane.ini yeniden canlandırdığı ceği şimdiden kat't surette kestirilemez. mümanaat etmemiştir. Almanyamn bil kcrleri görülmektcdır. 
l"yeai İfi de ikmal edilmi.t:tir. bugünde ekaelansmızcı Polonya se de bazı tahm{nler yapmak kabildir. tün taleblerl, haklı olduklan müddet- Avrupa trenleri ta 3 t hl k . 
ra :s "il · • fi" · ' f ed·ı b"J- _ı_kt. R l · · YY re e ı esme ~-.hah ha laa mı etını ıere ı mütteliğine bağlı • Bu tahminler Almanlar aleyhinedir. çe ıs~ . 1 e 1 

e6e ır. ~e ~' sızı «arşı bir tedbir olmak üzere, geceleri 

b
. Va rrUZU 31an J_erjn doatluk hissi.vatını ar.ut • Ancal< töyle bir meydan muharebesi il - ~er:flı bır sulh.a davet ettı. 1!~kume. tamamen karanlıkta işlemektedir. Yol .. 

. tat ıkatı yapıldı mek ıçın çolı. lıuvvetli bir tır%a laia- "zıerinde Leh. ord~-unun o zamana kadar t~n~z,. bu davetı kabul w edeC::gı. yerde cular, !hududları zifıri bir karanlık içe. 
Panı 5 _ .Saat 3 39 d,,.,, v •etmekteyim » mağlfıb edilıp edilemıyeceği keyfjyetin. sızı kıtale ve kazanacagmızı umıd ede- risinde aşmışlardır 

el 
' .. cana ar • ba,J\, S R t mEd... . bi h b. ı . 

üdükleri tehlike isaretini vermiı • L b .. b "-*" den i'"'a ovyet usyanın ve talyanın ~- ?gın~z r ar ın ecaatlerine mah -------·-----
1 d" Al . .. . e ran fU ceva r vermırır: o andaki hareket tarzları da fevkalade 'kum ettı . s· f "f • d 
Lerdır. arm ıfa_retierc •aat 7,05 e ((Birbirine sıkı surette bağlı olan, müessir olur. Hakikat, urun seneler sizden saklan. ıyase a emın e 
ifa ar devam cltı P · l"l ·ı · h · · · "J il · rtı""d f k" ~ • arıs. 1 er pa•.1• aynı Hıyata, aynı ı ea ere, aynı Görülilyor ki Sovyet Rusya ve İtalya dı ve Alman düşüncesi bir tahaşşüd (Baştarafı 3 11C"':i sayfada.) 

4 ~u a aa te~ ı/atr~ın .talım~tını •u- az.me •ahib bulanan Fran•ız ve Po - bitaraf ka1<hkça İngiltere ve Fransa için, kampına hapsedilmiş gibi susmağa ic- şimdilik, mevzii ve parlak muvaffaki. 
unetle yerme getı~mışlc:clır. lonya milletleri kaıdi bir taarruz. hava ve deniz kuvvetlerile derhal hare- bar edildi. Alman milletine karşı hiç- yet yerine müessir netice almıya ça • 
N3pal hUkOmetı lngıltereye karıııı~d~ ~ürriyetlerini müdafaa kete geçmek ve kara ordularile de Al • bir h~sumet.~~~z yoktur: lısıy.or. . . 

8000 asker gönderdi etmek ıçın sılaha sarılmak mecbu • man müstahkem garb cephesine taar - Nazı sansunı uzun hır harbe dava- .. Hıtlerın ıddıası veçhile Lehistan üç 
Lo . . . riyetinde kalm11lardır. Vermiı ol • ruzla beraber bunu Holnnda üzerinden nacak vasıtalardan mah.rum bulundu- ~ort haftada mağlıib olmaz ve bu arada 

b "IJ" ~dra 5 - lstılıbarot nezaretı duğu ıöze •ad ık kalan Fransa kalbi fhata etmclt suretile yalnız Lehistana R"tınuzu izden sakladı. Hlasın arifesin In°iliz ve Fransız kuvvetleri mü sir 
ı ırıyor: metin olarak ferell" ··tt rv·'. . mü~r yardımda bulunmak değil ayni de bulunuvorsunuz. Bizim ve mütte • noktalardan yapacakları taarru arla 

I 
Nepal hükumeti Hindislandaki b d ha b .. ı m~. edıglmın ya- zamanda seri ve kat'i bır netıce elde et fiklerimizin tükenmez insan, silah ve onun yükünü hafifletebilirlerse 'wa 

ng ·r k , l k . nı aıın a r ıçın muca e eye a - - . k "h . 1 - . . ' • ı ız. ıt a arını ta vıye etmek ü- t l t m kekabilctcr. vıvcce ı tıyat arımız vardır. Sonuna nın alacagı ıstıkamct daha ilk "Z an. 
~re 8000 askerini Jngiltere hüku _ ı m1 ıı ~r:» · H. E. Erkılct kadJr gitrnıeğe azmettik. Darbelerden da tebellür ve tavazzuh etmiş ol· . ve 
~etinin emrine Vl?rmeği teklif etmiı ngı~ı~ Krah ve Fransız .. . ... . . .. ~;ar~ıl~1ıya~~k kadar kuvvetliyiz. Ne - ılla çetin bir mücadele safhası r ıar. 
lır. Teklif kabul edilmiffir. . ReısıcUmhuru arasmda gonJerdıgı bır mesaıda kral §Oyle fesımız tukenmeden sızı tamamile 5 L. & c 

ltalyan r t ., . t ı· d"I . demektedir: mahv<>decek vaziyetteyiz. Şimdi ve e Ult. agııı 11· •ç 
ıcare gamı erı ea f e 1 en mesajlar ((- Royal air forces'in daha eski her sacıtte sulh ;stemek hakkına malik H . . v kT G 

seferlere başlıyacak Londra 5 - Kral altıncı Geor - •ervislerden geri kalmıyan b:r arı'a- siniz. Biz de sulhu ümid ediyoruz ve arıcıya e 1 • •• Uneş klubr 1Un 
Q L~ndra 5 (Hususi) -- ltalyonın ge•, Bay Lebrüne aıağıdaki telgralılne•i vardır. Girmeğe mecbur kaldı- ~~Ih taraftar~. o}ma5:1 şartil~. ~erhanM garden parllsınde bulunc'u 
c!~ıgı kar?r '?1ucibincc, ltalyan ti - göndermiıtir: ı ğımız. mücadelede bundan evvelki hır w Alman hukumetıle sulhu ımza et. . ~nk.~ra~ 6 (Hus~si) - Hariciye Ve .. 
b et gemılerı muntazam seferlere M I k 

1
• • • b" k harbden daha büyiik mea'uliyetler megc hazırız.:. kılı Şukru Saraçoglu Bomonti bahçe .. 

Qflıyacaktır. lı ('( kelm e e ımkız.ın ,ır be~e daha altına girmiı bulunuyor•unuz. Bun- Fraısız radyosu da çalışıyor sinde Güneş klü'bünün tertib ey .. 
Bu d A "k o o a vere re men ur ır taarru- l ledig· i gardenpa r · ti 

l meyan a merı aya hareket - ~ 6. .11 . . lardan en mühimmi ngiliz. adaları- - r ıye ış rak et • 
er:,.; teh" t . l R k K ~a ugramıf ır mı etın ımdadına h I . "d" B"l . . Fransız radyosu dun gece bu beyan- miştir. Gardenpartide tert"b 1 ır e mıf o an e ~ ve o11· L k ld ı.ı b" . . nın mu a az.ası rsı rr. ı gınıze ve 1 d b h d k .. ı o unan 

IQ di Sa lA kl . . ROfma ta o UR arı ır saatte sızı 11e et" • • • J d ..... 1 name er en a se er en şunları soyle muhtelif müsab k 1 d b" . . 
1. woya transat anlı erı bır . • h z.d b '"t"" F .1 ceaar ın z.e ılıma ettıgımc en e - miştir- a a ar a ırıncı gelen 
11tQç aü L d N 1__ ıızın ıa •ını a u un ransız. mı - . l b"l" . • I b d . 1 . ı. · lere hediyeleri biz t Ha . . Vek d o ne Ra ar evyor1«1 hareket. I t: . r I H ·1ı· . d d mın o a ı ıraınız. ca e en ıı erı va «Alman deni-zaltıları içi çocuk k _ . . za rıcıye i • 
e eceklerdir. e .nı ıe amh kal rtmld• ver 1 ~"!iZ de Ja. 1aracağınız.ı biliyorum.» d a . .hf } } d ] . • '. a Jımız tarafından Verilmiştir. 

Dr A 
vamız.ın a ı o uguna ılıma e e· H k tl . K" l ın ve cız ı ıyar ara o u Ingılız gc. Mısır asker· h f 1 d b aç ve vlonya ıı·manları b"l" .. k . . l ava uvve <!rı namına ıng• ey ·1 •• h t"" 1"" • • ı eye :ı aza arın an a .. 

ı ır ve muıtere mesaımız e ve y d b . 1• mı erını er uru ınsanı kaideler ha • zılarının iştirak e led·w· b d 
k t ld A • oo fU ceva ı vermıf ır: . . d · ı11 . Y ıgı u gar en ~ apa 1 1 fedakarlıklarımızın bır çeyrek a - K 1. 

1 
h k ti . k I nem e torµ.ı ~arlerken aynı dakika - partide dost Mısır lehine ~ h .. 1 Iıo-n 5 D 1• ld ... "b" f «- ra ıye at1a uvve erı ra 1 d Alma t kl .. . d - za ur e:D la ··-, - raç ve Avlonya liman. •ır evve ı o uga gı ı gene muva - t I J .. t "l h • rk nr n n opra arı uzerm e bulu. olmuş ve Saracoğlu ge 1 ı_tılnın hususi müsaadenameyi Jıaiz o - lc}iıiyetle neticeleneceğine emin o- dara dın lan gbo•hel;ı end 'ıa sıBa aka • nan İngiliz tayyareleri yere yalnız ve or~da bulunan haİk tarnaçfınsdpoanrcug ar 

~ar .. t . . • an o ayı a ıyar ır cır. u uv- be tm kl . e .. 
l'Q nıus esna olmak üzere bütün labılırız.. ti il . d l . v k ynnname a a a ıkt1fa etmişlerdir. }isinde ve ayrılışında şiddetle alkış 
li'·PdUrlara kapatıldığı resmi bir teb - Bay Lebrün sa cevabı vermiıtir: ve ere ~r,ın de_n ge enı yapmaga a- Alman milleti, mukayese et \"C hük lanmı~tır. • 

g e bildi ·ı kt d" ~ rar vermıf er ır . .ı> ·• ·• ı ~ 
rı me e ır. <<Şerellerıinin ve hürriyetlerinin l • • munu ver.» ·-r·························-··························-

Yugosla vya ve lspanyamn m_iidal~sı iç.in m_emleketimi:in ye- Asılsız bır rıvayet Leh Başkumandanının l Gaib aranıyor ) 
bifarafhgı ~ıde~. bırleıt.ıllierı ~~' fevkalade. nn- bayannamesi On beş sene evvel Romnnyadan kıı 

Lorıdra 5 (Hususi) - Dün ak um da gonder.mıı ofdugunaz .':"esaı~an Bu sabah Röyter ajansmm İstanbul Varşova, 4 (A.A.) - Polo!lya ordusu kardeşim Resmıye ve Habibe ve oğlum 
llelgrcıdda resn A b. t bl""' §d"l Tolayı maıe•tenıze teıekkur ederım. muhabiri Anadolu ajansına miiracaat başkumandanı, Cckler e Slovaklara aşa- Ramiz ve kızını Ya.-.fiye ile Çorluya gel· 
lttiu; B !~ ır c ıg ne1re 1 - arihin ~aydetmemiş olduğıı men - ederek dik. 
ı .~ r. u leblıgde Yugoslavyamn f b · t .. .,.. k d · . ğ daki teblıği göndermiştır: 

llctraf L I "' b"ld" ·ı ur ır ecavuze mu avemet e en - uBazı Avrupa aJanslnrı tarafmdan cSlav ,..,..illetlerin;n "'sırdı"dc ·du·smanı, İstanbuldaki kız kardeşim Hanifenin 
Ra acagı resmen ı ırı - F J ·ı· "il · · l · · .. , ... · 'ttekteJ• ran•a nam!na ngı ız m. ctını ıe • Türkıyenın Almanyaya harb ilan etti • haklarımıza. hürrıyefmıze ve ıstiklali. yanına kızın: Vasfıyeyi rnisafireten gdn~ 

C ır. yecanla •elamlarım.» ği hakkında bir haber verildiğini, bu mize lkarşı barbarcasına taarruza gcçmıs. derdım. O gun<le~berı ne hemşirerndcn, 
~:r;:;ral Frank~ da lııpa~yıının lngiliz krahnm hava kuvvetlerine haberin doğru olup olmadığını sormuş- tir. Bütün itilaflar ve muslihane taah. ne de. kı~md.a? hır haber alamadım. Bt. 
tcq. tara/lığını ılan eden bır ka • • )ardır. hüdter ihlal edilm:i, ayak altına alın- lenlerı~ ~nsanıy~t. namına aşağıdaki ad. a°'"• nepetmittir. meSajl Bu haber tabii ası1sızdır, suale cevab mıştır. rese brldır.me1ermı dilerim. 

11 "-YannameJe bitarallılua icab Londra S - Hava /ıeJvetlerine olank asalsızlığı söylenmiştir. Düşman, milletlerinin irade ve Yedikolede Aksoa,-a14u çıkmazında • 
arzu.. No. lı hanecle Emlne Gider 
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Şeker Hastalı2ı olanlarla fazla şişmanlık ___ şikiyet edenlere: 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

Müstahzarları 

piyasaya çıktl. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza, depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk GI üten Ekmeeli • Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi 

- Kanzuk 01üten Pirinci - Kanzuk Glüten Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten n:ıüstahzarları, 

Fada fİfmaulığa iatidadı olanJar için en mükemmel rejim müatalızarlandır. Vücudü besler fakat fİfmanlık yapmaz. 

Umumi depo: /NG/LIZ KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul 
lıtanbul perakende aatış yeri : Bahçekapı Zama11 Itriyat depoıu 

IZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur 

ı ... ul•• tarihi ı 188!9 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası ... 
Sube •• ajan1 adedi: 262 

Zirai ve ticar1 t.•r nevi Hnl<a muaı"alel J .. I 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BOD Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Banknsında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesabla.rında en aı 
50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plina 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4.00tl Lira 
4 " 500 " 2,00() ,, 
4 " 250 " 1,00tl " 

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

DiKKAT: Hesablanndakl paralar bir sen• içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlasile vertlecekt.ir. 

'-~~~.:;__:::;:~ 1~.-r..-r..-rwr•r._.._._._ 

Istanbul Defterdarlığından: 

Defterdarlık binası içinde yapılacak hel'-lann tamirat ve 

Muhammen keşü bedeli 
Lira Kr. 

tadi1at işi 1476 86 
De:fte:rda:rlık binası içinde yapılacak tamirat ve tadtl~t hizasındaki muham. 

men bedeli ü-z.erinden açık eksHtmeye konulmuştur. İhale 11/9/939 tarihine mü

sadif Pauıırtesi günü saat 14 dedir. 'l'aHb)erin mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işlJeri genel hususi ve rennt şartnameleri n~ proje, keşif ve buna mütefern diğer 
evra'kı müracaatlarında dairemizde görebilirler. Mu:V'akk<ıt teminat 111 liradır. 
İste'klilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair id·arelerinden alını~ 

oldukları vesal:ka istinaden İstanbul vı~Jetinden eksiltmeden sekiz gün evvel 
r.hmru§ ehliyet ve 9J9 yılına aid Ticaret cıda.kın ~larile meı.:kur tln ve 

·saatte defterdarlık MilU Em.lak Müdürlüğündeki k~-yona müracaatları. 
(671)R) 

Ekzemanın illcıdır. 
Yara ve çıöımlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Okulun günıiüz dikiş ve biçki kısım'lıarı ile cAkşam biçki kumu.na. taie. 

be kaydedılınektedir. 
2 - Gündüz dikiş klsmı tahsil müddeti üç yıf, biçki kısmı ile A~ biçki 

kursu tahsil müdôet'leri sekizer a:ydıır. 

3 - Dikiş veya biÇki kısımlarına girebilmek için ilk okul mezunu, Akşam 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KA NZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 {aheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik n1üst3hzarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkib ind~ 

aaklıyan en ciddt ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
zaruri bir ihtiyaçtır. Cildin letafet 
ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden : 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adıına fabrikamızın 

Silindirli 75 ve 90 santim B. 
(Tip 2 çifçi) kaput bezi. 4, 6, s. 
10, 12, 14, lü, 18 numara vater ip· 
likleri imaUıtı piyasaya arzedil· 
mişlir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatUrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: 18:~:? :~:!a 

Musiki Sevenler 
Ahenk, Mandolin ve 1aire 

Siparişler ve kataloğumuz derhal 
gönderilir. 

.............................................................. 
Son PMta Mathaaa 

biçki kursuna kaydolmak içit.n de en eız millet oK.ulu A ve B lrursla.nn- . 1'cir;yat Müdürü: Selim Ragıp Emq 
dan mezun olmak ve 45 yqından büyük obnaır iraıb eder. 

4 - Okul resmi. niharl. muhte11t ve pu-asrıxin". Mufassal iı:a.hıat için c&.uııa 
m\iiro.caal e-Jilmesi. Ad!res: Diw.nyolu.. Tel: 22480. c68M• 

w ~•- S. Ragıp KMBÇ 
SAHİP~ :A. ...,,. UŞAKLIOllJ 

Hasta·ba·kıcı 

Hemşireler 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanılınaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, 
genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştırmek, hastanelerde 
ve umumi sıhhatle alAkadar olan müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Pro
fesörler ve Muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlfıklı ve sıh • 
hatli ve en az orta tahsili bitirmişolmalan şarttır. Diğer şartlarımızla 

fazla izahat için yazile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cadde -
sinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muham:men ~·~ 7,5 

bedeli teminatı ebiltmenin 
İşin nev'ı Lfıra Kr. Lira Kr. tekil saatı 

Paşabahçe müskirat fabrikası müdürlük 
binası inşaatı. 23,755 84 1781 69 kapalı Z. H 
Maltepe enstitfüii gazlama evi kalorifer 
tesisatı ve gaz kapılarının takılma& işi. 1,336 99 100 27 açık ek: l~ 

I - Keşif, şartname ve planlan muci hince idaremi.zin Paşa bahçe müskirat 
fabrikasında mevcud yemek h anenin müdürlük blna.sı!l& tadı l işile~altepe ens· 
ııUsUnne yapilacalt gazlamaevi kalorifer tesisatı ve gaz kapılarının takıJması 

işi hiza1annda gösterilen usullerle eksÜtmeye konm~tur. 
II - Keşif bedelleri muvakkat temin atları eksiltme saatıleri hizalarında ya. 

zıh dır. 

III - Eksiltme 21/IX/939 Perşembe günü Kabataşta I.evaz1m ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe müdürlük binası inşaatına aid şartnameler hergiln levazım 

şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara ba§.müdütüük?erinden 119 kuruş mukabilin
de ve gazlamaevi kalorifet" tesisatına aid şartn~1er levazım §Ubesi vez • 
nesinden 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakas.ıya girecekler mühürlü teikıllf mektu.blannı kanuni vesalkle 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya ba,nka teminat mektubunu ve §artnamenin 
(F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek !kapalı zarflarını eksiltme günfl ihale 
saatinden bir saat evvel mezkar komisyon baŞkanhğına makbuz mukabilinde 
ver~eri. diğer eksiltmeye gırecekler % 7,5 güvenme p!lra.iarile ve ıartname
sinin (F) fıkrasında yazılı vesaikte yukarıda acil geçen komısyona gelmeleri 
ilan olunur. (6881) 

~ 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlasını Çığlıya bağla. 
yan şosenin tamiratı işı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 8019R.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 liradır. 
III - Eksiltme 13/lX/939 Çarşamba günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

Mübayıaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergiin Levazım ~'U besi veznesinden ve İzmir, Ankara Baş. 

rnüdürlülklerinden 200 kuruı mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektublannı kanunt ve. 

saikle % 7J5 güvenme parası makbuzu veya banka temi.nat mektubunu ve şart. 
namenin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme sa

atinden bir saat e-vvel mezkur komisyon ~kanlığına makbuz mukabilinde ver• 
meleri lazımdır. (6714) 

Beyoğlu Tepebaıı • Yeniyol -------•• 

~:ke~e A L M A N L i s E s i 
Tam devreli Lise • Ticaret mektebi 

Alm•nca lSOretmek için lhzart aınıfiıır 

ve Ticftret 
Okulu 

Derslere 15 Eyl1H Cuma gflntı ba şlanacaktır. Kayt muamelesi 8 EylQlden 
itibaren hergUn ısat 9 dan 12 kaıtar (NUfus veya ikamet teskeresi, ma· 
halli hllkQmet doktorluğunoa tasdiıdl sıhhat raporu, Çiçek ve Tifo aşısı 
kAğıfüm, 6 fott>ğrar ve mekteb tasdiknamesi veya diplomasile) yapıJır. 
Fazla malQmat için 49486. ya telefon edilmesi. 

lkmal imtihanları 13 Eyluldedir. 

Etibank Umum MüdürlUğilnden 
Bankamızın Murgul i§letmesinde ıstibdam edilmek üzere bir Dizel makinisti 

alınacaktır. 
Tallblcrin Ankaxada merkezimize ve İstanbuılda Güven han Voyvoda cadde

sindeki İsW.nbul Büromuza evraklarile beraber müracaat.ıarı. (f25g) (8916) 


