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ransız aarruzu 
ansızlar ar ene Uerllror, 

ar • r --····-··,-· .. -· -.. ~······ --... 

lngiliz - Fransız tayyareleri ltaıuada bltarat ftalıaB 
müştereken Zig/irid hattını cereuanı Muuuettenluorl 
bombardıman ediyorlar Japonya sesi,;; gükseltigor : 

''Bugünkü muhasım/ara yenileri 

Ingiltere ve Fransa nzerinde Alman tayyareleri i k~ıışırs~ ?de"!! "!~~ahaıe . . . . ' 1 sıgasetını degıştırırım / ,, 

Almanya Ozerlnde Ingılız tayyarelerı . . Stokholm,_ 6 (Hutu•İ) - Handel• g'?e_te•inin Romadaki muhabi-
n ltalyada bıtaral kalmak cereyanının gıttıkçe kuvvet bulduğunu bil- • 

1 dirmektedir. j 

Cenubi Afrl.ka da Al manyaya harb açtı ''al!an gazetele?~~ ~erelı ~, .. a.,, umumiyenin, gerekse re•mi mah-
lellerın bu yoldaki dutüncelerıne make• olmaktadırlar. 

• __ ....... : .............................................. __ ltalya, Japonya, ispanya ve Sovyetlerin vaziyAtleri 
Bır A iman va nar unda Mıllt. ~&! dun Sovy ~· . Londra. 6 (Hususi) - İtalya, . Ja!"'ny.•, İspanya ve Sovycllcr Birliğinin bito. r alçısını kabul ettı raf kala.caklar_ın~ dalr Londra hükumetıne ibugüne kadar resmi hiçbir maltı-

• ~J_ mat venlmemıştır. Maahaza İtalya, J ap onya ve İspanya bu husust.1 resmi be. 

snaft ÇfK.fl An&~a. s <~A..~:aewcilmhur ı.. ya.natta ıQijJ"'ı~ııuu~~ 1 
J met İn~d bugun. s~at 16 da S~v~et bü. Diğer taraftan Romadan bfldirildi~ine göre Tokyoda intişar eden ve Japon. 

yük . elçisi Terentıefi kabul etmıştır. lann en müliım gazetesi olan Asabi Av ~pada'.lti vaziyeti tetkik eden bır ma- : 
Londra, 6 (Huaa•i} - LB"-- Jalaa •oval Almanlar1n ZiglriJ hat- Bır saattan fazla süren bu kabulde Ha- !kalesinde .Japonyanın dü~ncelerini anlatarak şöyle demektedir· 1 

burg dükalığı merlzezinden verilen tını fidd.ıl. 6om6ardıman .,_,,,.. rieiye Vekili Şükril Saracoğlu da hazır (Devama s inci sayfada} 1 

~~;g~~l~]ff!~f ~ J:.ris 
6 

~:~ıs~ ~!~ brarg• - v;;,· ov aya 50 kiio ..... m ....... e .... t .... r .... e ........... m ....... e ..... s .... a ..... f .... e .... d ..... e ........... ş .... ı:·d·····d·····e····ı···ı···ı:,) 
geçerek Sarbriilten İ•tilttım•tindc hın 6 Eylıll saat 21 :harb raporu: 

muhtelif derinliklerde ilerlemei• Hududun ö~inde, cephenin muh - muharebeler oluyor, Leh hOkflmet merkezı· lroyulmuılardır. telif yerlerine ~re ilerl1yen ilk müt. 
Fran•ız kıta ları araıındıı motör- rezelerimiz her tarafta otomatik aillh-

lü •uvsvetbler dke vabrdır., ::r::a~~ı:,:: sahra mevUl•riy. don Lublin şehrine nakledı·ıdı· 
ar rU en OŞI tıflyor Hava kuvvetlerimizin faaliyeti ka • 

Londra, 6 <Hu.a•i) - United ra harekatımızla irtibat halindedir. leh lebifii 
Pre .. muhabirine göre Almanlar Seferberlik ve bütün birliklerin na - Varşova 6 (A. • ı 

rnamen boıaltmaya baılamıılmdır. tarzda devam ediyor. ikanıharbiyesi teb • 
lngili:z ve Fransız hava kuvvetle- Bütün teşkilAt, an'anelerimize tev - liğ ediyor: 

ri bugünkü harekat eınaıında ve (Devamı 8 inci sayfada) Plonsk ve Chiec • 
hanow istikametin • 
de şiddetli muhare. 
beler cereyan et • 
mektedir. Şark ve Garb 

cephelerinde vaziyet 
Lehler Vistül gerisinde Almanların ileri 

hareketlerini durdurabilirler 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

Cenubu garbide 
Polonyalılar adeden 
faik düşman kuv -
vetlerine mukave • 
met etmektedirler. 

Polonyalılar 14 
Alman tayyaresi dil 
şürmü.şler, 6 tayya • 
re kaybetmişlerdir. 

Üç gündenberi bır taraftan seferber. Alman ileri mevzilerini zaptederek asıl Gazeteler, Berli • 
lik ve tahaşşüdünü ikmale ve diğer ta. batta vardtktan sonra taarruzlarının in. nin 30 Leh tayya • 
raftan Alınan garb cephesine taarruza ki,afına intizar etrnelidır. resi tarafından bom 
ha-ıırlanmaıkta olan Fransa ordusu anla· Buna mukabil Lehistanda Alman ta- bardıman edildiği -
§ılan dünderrberi bilfiil taarruza geç. arruzu 5 Eyllıldenberi birdenbire in - n1 bildirmektedir • 
rniftir. Alınan haberlere göre taarruz, kişaf etmiştir. Dün akşama kadar alı • ler. 
Şİımdili'k Sarbı;üıken karşısında. in.kişa! nan haberler toplanırsa görülür ki ~ Varşova 6 (A. -
~tm~ ve Fransız ileri kıt"alan buradaki manların şarki ve garbi Prusyadan Var A.) - Polonya u • 
ılk Alınan tıudud siperlerin.? girmiştir. şova umumi istikametinde ilerleyen mumi karargAhının 

)> 

z 

Kezalik Almanların Fransız hududu orduları (krokide göreceğiniz vechile) harb raporunda bil-
üıerinde Sarbrüken şehrini ve havalisi· Varşova mıntakasını şimalden ve ce • dirildiğine göre, r----~~~;._;:..,.=,.-:~:::...::,_!:__!~-~-·· ~-... 
ni tahliyeye başladıkları anlaşılmakta. nub batıdan kaplamış bir haldedirler. Varşovanın yetmiş A~M:.M TAAIHtVZ .~LEH RİCA.T ~ 
dır. Fakat bu, mü3tahkem Alman Zio. Bu haberler dogruv ysa bilhaisa J»ozel, ilA elli kilometre şi. .S tf(AMtnuıı İ3T"'""nl.ff 4'r .... ~~ . ~ .u.Kı mevziinin yarıldığını ifade etmez. Torn • Bromberg ve Koridor ~11Jele • mali garbisinde bu • , .. ., 'I> 
Qünkü Zigfrid mevzii tek bir hattan iba- rinde bulunan Leh kUvve .... t:J.e.:ı.;.,...,va • lunan Plonsk.Ciec -1 ... __ ı &..IH MUO~Y:AA .ı ( 1 Pa. L'!H MUOAJ:AA 111'- - ..1 .. 

il ı L~-L h ttınd k klTALARI HATL..AfH , 6 ..ı'l 
:ret 'Olmayıp yerine göre üç dört hatlı 25 ziyeti miişkilldür: Va~~,aı;; bugün • hanow a a ço " O M IA T-

ill 75 kilometre derin1i~irıde müstahkem nn Almanı~ ~line ~şebil ·r. '1ddetli muharebe • 
ıeniş bir mıntakadır. Böyl~ bir mevzifn Her ne İad\r v8!fl)(a h etinllı ler olmaktadır. Vcızi,;eti göıtrerir kroki (Noktalı ytrler Almaııların eliııe r m' t 
,,_,lınuı taıbiattle ı;ok ciddi bir hazırlık Lubllne taşınJWl91 · iSft~e~rl Ztyetin Po- Polonya kuvvetleri cenubu garbi cen 

1·nrşı mukavemet göstermektedir. iye nezaret· ~ ç ~ ~Zardı~) 
~zaman ister. Onun için Fransızlarm {0..6ıiia 1 ..,,. .. ) belinde de diıfmanm faik kunetler: i Stokholm 6 (A.A.) _ İaveç harici (ınDeın bır 1tebliğlne gore, Var. 

.. "' • vama had •:rfada) 
~ ., 

~ 



2 Sayfa 

Hergün 
-···----

Avrupa nereye gidiyor? 

F. R. ATAY 

l'E5) olonyalı~ar acaba nerede bir 
IF' mukavemet cephesi 'kurabile

cekler? Fransız ve lngıliz kuvvetleri Al
man ordusuna nerede::ı taarruz edecek. 
ler? Acaba bu harb Almanya ile üç müt-

tefik arasında mı kalacaktır, yoksa hare
ket ve ~tirak sahasını genişleten bir 
mihver harbi şeklini ı:mi alacaktır? Aca. 
ba birkaç hafta veya birkaç ay sürecek 

bir yıldınm harbi mi, yoksa beiki sene
lerce devam ederek bır yıpratma ve mu
kavemet harbi mi karşısındayız? Eğer 

Alınan orduları Lehistanı ezecek olur. 
larsa, abluka tehlikelerine karşı koymak 
için. deniz ve petrole doğru harekete de

vam edecekler midir, yoksa garb cephe
sinde İngıltere ve Fransaya karşı kat.1 
' taarruz teşebbüsler i nd~ mi bulunacak. 
:Lardır? Sovyetler - Almanya ad\?Ini te. 

cavüz paktıının. tecavüz saha ve istika. 
meti hakkında tesbit ettiği bir had var 
mıdır, yok mudur! Almanya 50 milyon 

beygir kuvvetinde hesab olunan motör. 
lerini beS::iyeooık benzin_ ne kadar ur 
man ve nerede bulabilecektir? 

Bir yıldlnm laarbi karşısında en mü. 
him mesele, Fransa topraklarına nakle. 
dilecek bütün İngiliz ikıt'alan gelmeden 
harekete geçmek idi. Bu kıt'alar akın a

kın müttefiklerinin cephesine katılmak. 
tadırlar. İkinci mühim mesele Afrika ıdi: 
Halbuki gerek metropolden, gerek EÖ

mürgelerden Mısıra ve diğer icab eden 

yerlere asker naıtlolunup durmaktadır. 
Bir Avrupa harbinin kazanılmasında ve 
Almanya tarafından bir zafer sulhünün 

elikte edilmesinde şart. Fransız mukave
metini süratle ortadan kaldırmak oldu. 
tunu eskidenberi işitir dururuz. 1914 te 
Kayser orduları olanca hızlariyle .F'ran
ıra üstüne yüklenmi~le:-di. Eğer Lehis
tan harbi, İngiliz seferberliğinin tamam. 
!anmasına, azami İngiliz kıfalannın 

SON POSTA 

Resimli Jllakale: Hayati bir mesele .. 

1914 :narbinin bafında Fransız ordus:.ı müşkül bir imtıhan İnsan, tayaunııı bazı gün?erlnde sağdan. soldan sağnak 
geçirdi: Her tanı! birden ric'ate baılamıştı, cephe yıktlı. l:ıahnde bir feJ§ket yağmuru altında kalablllr, madcil, ma. 

Eylw 7 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu için 

Bugiirt Konamadı 

-· .. -··--··············································· 
Ankarada pasif 
Korunma 
Tecrübeleri 
Ankara 6 (Hususi) - Önümüzdeki 

günlerde şehrimizde tayyare taarruzları. 
1 na karşı pasü korunma tecrübeleri yapı
lacağından bu tecrübeler hakkında bu • 
gün evlere umumi emirnameler dağı • 
tılmıştır. 

Zonguldakta "memnu mmtaka,, 
teamUIO halledilmek Uzere 

yordu. Erkaıuhat'biye iki şık karşısındaydı, ya ric'at ede- nevt bütün varhğrnı tehlikede g&-ebilir, bu sırada müshet 
cek, ay en münasfb ya-de duracaktı. Kumandanın ıntihabı. veya menfi muhtel'if tesirle de karfılaşabill?", bu takdirde da. Zonguldak (H~ısi) - Zonguldak kö-

h k l d k .;ı:...ı-· ı· ded' i · ı rın'n mür havzasında belediye yasakları ara • na brrakmak iız~ her iki emri de naz.ırladı. Erkimahırbıye i urtu ması gene sa ece enu.~um e.tn ı:, s nır e ı 

k 1. h 1 - --ı- · ıe.ı tın· tl k lma sına giren bir <memnu mıntaka. teamü .. reisi Mareşal Jufnın oda&ma ,bu iki türlü pllnı götlirdü(İÜ uvvet ı, mu D.l!ema>mın sa6 am, cesare l!l mu a o - lü vardı. • 
sına bakar, böyle vaziyette tesirden uıak. fikri dumansız 

zaman Mareşal'! bir yığın aksi haber dah.ı gelmişti. Yeni bir kalmak insamn kendi kendisine, 90nra da ailesin:? ve mubi. Altlarından maden ocağı galerileri 
hE'zimet daha vardı. Mareşal evvell heı:unet haberlerini o. tıne karşı vazifesidir. Sinir kuvvetinin, muhakeme kuvve. geçtiği veya geçmek ihtimalleri tesbıt o. 
kudu, 801lra iki türlü pl.Ana baktı. Hiç sarsılmadan: tniDt t(>sir altında «tal.mama kudretinın ehemmiyetı her şe- 1-unınuş bazı sahalar cmemnu mıntaka• 

- Hiç biri delil, yarın sabah §U n:ııktadan taarruza geçe- yin fevlmôedir. İnsanı yükselten veya batıran odur, hele addedilerek esbabı mucibesi de teamül-
ceğiz, 'ilçiincll bir plAn hazırlayını7.. emrini verdi. U-hlikeli zamanlarda. namelere istinad ettirilmiştir. Bu vazi • 
----======ı:=---=-===========-=========--=--=========-=====--=== yet dt!Vam ettikçe de cmemnun mıntaka:t 

Amerika 
Relsicümhurunun 
Başını okşayan adam 

( .. ___ ................................. ---·, 
HergUn bir fıkra 
Harbde iki şeyden 

korkarım 
Biiyük bir kumanda~: 
- Harbde iki şeyderı. korkarım, 

demif, bi71i mağlubiyet, IJtekı de /azla 
büyük bir zafer. 

Merak etmi§ter: 

Kar tipisine 
Yakalanan 
12 kişi 

telakki edilen aTaziye bina inşa ettiril. 
memiştir. 

Esası neye dayanırsa dayansın bu ya • 
sak; günden güne büyüme ve gUzeHeş • 
me istidadını gösteren mamur Zongul • 
d'ak için bir ümran hailidir. 

Nitekim bir hukukçu belediye yasak
ları arasına alınan bu cmemnu mıntaka' 
müeyyidelerini esasından tetkik etmiş va 
bunun (Dilaver Paşa nizamnamesi) deni. 

1 len ·bir :teamülnameye istinad ettiği ne • 
\ ticesine varmıştır. 

...._., ..... ,,,, Müdekkik hukukçu esbabı mucibeli 

bir rayiha hazırlıyarak tetkikatı netice -
sini Şurayı Devlete göndermi~ ve isti • 

. .ışarl ma:hiyetteki bir kararla da noktal 
•nazarı teeyyüd etmiştir. 

Fra:D81% topraklarında yerleşmesine ve Amerikan Cümhurreisi Ruzvelt ile 
Fransız hazırlığının tamamlanmasın~ 

- Büyük bir zaferoetı neye korku. ' 
yorsımuz? 

Di11e 10'7'mUflar, kumandan c~v.ıb 
11ennif: 

Geçenlerde bir kar tipisint tutulan 12 
kişiyi arama:k üzere Kincard.ineshere 

keşfe çıkan bir tayyareci, bu 12 kişiyi 

resimde gördüğünüz tekilde infilli.cede 

Havzada her z.ıman ıçin belli başlı bir 
ihtilaf mevzuu olmuş bulunan cmemnu 
mıntaka> keyfiyetinin bu suretle bir hal 
safhasına varmış olması Zonguldaklıl&n 
sevindirm~tir. 

b.J.zmet e<:len9e, Almanyanın muvaffaki. muavini Ocm Garne.r çok iyi arkadqur. 
yet talihi acaba yöıde kaça düşer. İngi- lar. Çocuklu:ktanberi bir arada büyümüı - Çünkü zafer biraz da içkiye ben-

h . . ur. Fazlasını alanlar ıarhoı olur, li.z • Fransız harb hesabı, müşterek m.ih. gibidirler. Burada reisicüm ur muavını-
Und.iZerini k4ybederler. 

ver harbine karşı idi. Hat1fi İspanyolla- ni, takdir, tahsin makamında. gayet kuv. \., cal> manıurma geJ.aı:ı blimeYi vücude 

rm müdahalesi. bile ihtimaller arasınıda vetli bir nutuk .söyllye:ı Reisicilmhurun --------------' getirerek bra yatıruf vaziyette buhnUi-
Arapk"rde ziraat bankası 

kurutacak 
tutulmuştur. İspanya bitaraflığını ilAn başını okşarken göril.yorsunuz. Memleketinden 
etti. İtalya, Fransa ve lngiltereye gerek Parasın 

1 kıt'a, gerek Afrikada her türlü tertıbat. net cürmü ile biç k\mae ne tev'klf. :ne ha. çılıaramıgan 
ta buhmınak için vakit bırakıyor. AL pis, ne de idam olunmuştur. Öyle görü- Prena 
manya yalnız kalırsa. yahud, İtalya bit nüyor .ki bu memleketlerde cephe gerisi. 
mukavemet harbinin §BI'tları temin edil- nin azmi, .itimadı vt kararı cepheyi tak. 
dileten sonra müdahale ederse vaziyet viye ediyor. Acaba Almanyada vaziye\ 
acaba ne olur? Lehistan kuvvetleri ber. nasıldır? Kiler w depo mevcudla.rı ne
taraf edildiği takdirde, yeni bir İtalyan dir? Denhlere hAkim olan İngiltere, tt-. 
tavassutunun netıce vermesıne ihtimal 
var mıdır? İngilrere ve Fransnya, o ı:a. 
man. facianın dehşetlerini mümkün 
mertebe tahdid etmek ır.i, yoksa tam, e

min ve devamlı bir sulh nizamına ka. 
vuşma;k için fed'aktırhğı sonuna kadar de. 
vam ettirme'k zihniyeti mi htıkim ola
caktır? 

sirlcrinin derecesi ne olduğunu bizim da. 

hi pek iyi bildiğim~ ablukaya başlamış
tır. Bir tarafta hintırlBndını Almanya 
hariç bütün dünya te~k.il eden bir cephe, 

istediğiniz kadar altın, tahmin edebildi

ğiniz kadar yiyecek, içecek ve petrol, di. 

ğer tarafta kendi tasa.rru!lanna, kendi 
imal ve icad imkAnlarına istinad eden, 
son derece §iddetli bir perhize mahktlın 

İşte bir sürü sual ki b!r kısmına cevab 
verebilmek için İngiliz ve Fransız umu. 
mi lkaxargfı'lilarının esrarlarını bilmek bir cephe! Acaba yıpranma ve mukave-
dahi kafi gelınlyebılir. Acaba Alınan u. met harbinin talihl ne tarafa müsaid ol.

ferinin neti~ olan bir hegemonya sul- mak lhım gelir? 
hüne mi, Fransız • İngiliz zaferinin ne. Kalbimiz, insanıyetin bu emsalsiz ye. 
ticesi olan bir milli emniyetler, devamlı ni ıztırabı için merhametle çarpıyor. 
bir nizam, ~Ufı.h bir milletler cemi- Ga.rll medeniyeti. ~5 sene içınde, ikJ defe 
yeti sultıüne mı, yoksa ikısi ortası bir cehennem azabı görmeğe layık mıydı? o. 
pamuk ipliği sulhüne mi gidiyoruz? Ma. lan olmuştur. Bari yeni kurbanların ka· 

tur. 

ideal kadın tipi 
N-evyark sergilerinin birinde dünya

nın en güml kadını resmi teşlılr edil. 
mekted!r. 

Arabkir (Hususi) -- Bir ziraat bölgesi 
olan kazamızda, Ziraat Bankası.mı; olma
~ iktısadi bazı zorluklar doğurmakta. 
dır. 1 

Bu hususta evvelce Son Posta ıle ya .. 
pılan neşriyat üzerine Araijkirin zirai vct 
iktısadi durumu hakkmd:ı Ziraat Ban • 
kası umumi merkezinden izahat isten • Bu tabloya modellik yapmış olan gü. 
miştir. 

zel ıkadını ne kaaar arar iseniz bulamaz- Bu alaka; çiftçilerce pek haklı olarak 
s:ınız .•• sevinçle karşılanmaktadır. -------Qünldl model blr değil, birkaç tane. y . A k" dd . . 
cfir. Bu t!!!bloyu yapmak için birkaç sine. em rap ır mü ernmumisı 
ma yıldlzından birden istifade ed1Irrrlş- Araıbkir (Hususi) - Münhal bulunan 
tir. ~azmnız müddeiumumiliğine tayin olu .. 

nan İbrahim gelm.iş ve vazifesine başla. 
Ço'k kıvrak olan vücud kısmı meşhur mıştır. 

yıldız Ginger Rocerırten alınmıştır. 

Çe'hrenin hat1an ve §ekil Greta Gar. 

bodan, burun trene Dunne, bukleler 

Üç kişi hnvagazı parlamasından 
yaralandı 

Katrin Hepburn, eller Carole Lombard, Cihangirde Vişne sokağında Kan a • 
ağız Danielle Darrieurdan alınmı,tır. par~1:?anmda oturan Memiş, evde hi.~ 

settıgı havagazı kokusunu anlamak u. 
Bu modellere göre yapılmış olan tab. zere kibritle havagazı musluğunu mu .. 

loya cİdeal kadın• i.mıi verilmiştir. Fa- ayene ederken gaz 'birdenbire parla • 
kat acaba ideal kadını bihakkın temsil mıştır. Bu parlayış, Memişle yanında 
edebilir mi dersinız. bulunan karısı ve çocuğunun yüzle • 

atteesruf iher ,ey, hadiselerin. hem de 
münhasıran askeri hadiselerin hükmü ai. 
tına girmiştir. İngiltere ile Fransanın, 
bir daha bugünkü kadar korkunç bir ma-

nı ile yoğurulacıak olan yeni nizam, mil. 

Jetlere tıürriyet, emniyet ve bahtiyarlık 

getiren bir devnn bqlangıcı ve teminatı 

olsun! 

rinden ve kollarından yaralanmalarına 
ha.rcıya<:ağı 44 bin lngiliz lirasını mem. sebeb olduğundan üçü de tedavi altına 

Küffü olmıyan bir kadınla evlendiği leket !haricine çıkarmasına müsaade e- alınmıştır. 

ceraya atılmağa .mecbur kalmak ımkfın. 
larını büSbiltün ortadan kaldırmak, si. 
lAhlannı tahdid etmiş. Milletler Cemiye
tinde toplanıarak ihtilaflannı uzlaşma 

ne halletme~, daha iyi bir iktısadi e]. 
blıHği imkAniannı bulmağa karar ver. 
~olmalarına ve bir Avrupa nizam ve 

istikrarına vannak için fedakarlıklarını 
yarıda bırabnıyacaklanna itimad olu
nabilir. Harb, Fransa ve İngiltere için 
bir taraftan şeref ve namus, diğer taraf. 

tan ımilU emniyet, ve nihayet bir yeni 
sulıh nizamı mücadelesi halini almıştır. 
Harb. İngiltere ve Fransada populaire. 

dlr ve iki milletin nikbin, emin ve coş
kun müzaheretine istinad etmekte-:Jir. 
Fransa ve İJ')giltercde sabotaj veya hiya. 

için hanedan hukukundan iskat edilen dilınemiftir. Sabık prensin resmini gör. • ............................................................ . 

sabık Romanya prenslerinden Nikolanın düğünüz kansı F.leıa Dimttreski isminde T A K V 1 M 
FaHf Rıfkı ATAY İtalyada yaptırmak istedir. villası için genç ve güzel bir Romanyalıdır. 

1 STER I NAN, IS TER iNANMA! 
Pf'.irk m2liyCSl son 2 yıl içinde üç imt·han geç;r<fi. 
Birincısi: Aıman _ Çek ihtilMının ilk perdesı nçıldığı 

zamandı. Bankadı> az çok parası oianiarı bir telaştır aldı, 

saldırıp isteciHer. Ve en küçük bir zorluk bile görmeden 
aldılar: 

İkincisi: A1man • Çek ihtilafında ikinci pe<'dcnın açıldığı 
gündü, o günde bir Gtısım halkta ayni teJa~ı. bankada ise: 

ayni ıntizamı gördük. 
Üçüncüsü: Alman - Leh ihtilafı münasebetile bu dglt1ka. 

da dahi gfüJerimizin önünde cereyan etmekted•r. Bıli. 

yoruz, gene bir 'kısım halle te!Aşa r.üştü, bankaya ko§tu, 
ve parasını derhal aldı. 

Bır, ik1, Ü(;, be.ş !banka gördük, ki bü~Un memurlarını he. 
sab! cari kısmına naklettiler, bir, iki yerin-:? dört beş vez
ne <ıçtılar. buglin verilen vadesiz hesablaroı!", yarın b('lki 
faizinden geçenlere vAdelUeri de verilecektir. Bu vazivette 
üç imtihan: da geçirdikten soııra teltışa sebeb olabileceğine 
biz inanmıyoruz, ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Rcıımi ıcoe 

noo -Afrustoı 

25 

GÜNEŞ 
s. o. 
5 80 

10 66 

Ôğle 
s. o. 

z. 12 12 
E. 6 B8 

EYLÜL 

7 Arabi ıeoe 
ıwı 

Reıımi lene -Hı ur 
1939 125 

PERŞEMBE 

Receb iMSAK 
s. D. 

23 8 49 

9 14. 

İlindi Alc.pm Yataı 
s. D. s. D. ... o. 

' 15 49 18 88 20 O'l 
g 14 12 - 1 84 



7 E)'lfil 

Mahkemelerde işler 1 

uzatllmıyacak 

SON POSTA 

Amerikanın 
bitaraflığı 

21 mil'etin iştirakile 
Panamada bir konferans 

toplanıyor 

Alman sosyal demokratl 
fırkasının Almanlara 

beyannamesi 
Londra 6 ( A.A.) - Alınan sosyal -

demokrat fırkası dün akşam amele fır
kası gazeteleri kanalile Alman mil • 
!etine hitaben bir beyanname neşre • 
derek Hitlerdıen yakasını kurtarmağa 
davei etmiştir. 

.,.,. . 

• Mevzii/eşen vaziyet 
Yazan: Selim Ra(Jp Emeç 

H arb karşısında devletlerin 
peyderpey ilan ettikleri bi • 

taraflık: kararları ile vaziyet bu. 

Rus Japon gün için mehmaemken tenev .. 
• vür etmiş sayılabilir. Yani har11 

Adliye Vekili Müddeiumumiliklere 
dikkate değer bir tamim gönderdi müzakereleri şimdilik rnevzileşmiştir ve eğer, taraf· 

Vaşington 6 (A.A.) - Roosevelt ta- fara, müstakil olan devletlerden yeni 
rafından bitaraflığın ilan edilmesi üze- J 1 b · kt iltihaklar vukubulmazsa şimdilik yeni 

Ankara 6 (Hususi) - Adliye Vekili 1 O - Şahidler ayni günde davetiye rine bu sabahki gazeteler bitaraflık ka apon ar ır pa mev· bir ihtilat tehlikesi beklenemez. 
Fethi Okyar müddeiumumiliklere ile mahkemeye çağırılmalı ve gelme - nununwı tadilini ısrarla istemektedir - zuubahs değildir, diyor Harekatın cereyan ~kli gösteriyor ki 
dikkate değer bir tamim gönder. dikleri takdirde cezayi nakdi celse mas ler. . ilk tahminlerimiz tamamen yerinde • 
tniştir. Tamimde ezcümle deniliyor ki: 1 raflarile mahkfun edileceği yaz~~a~ New • York Herald Tribune gazete- Londra 6 (A.A.) - Reuter aJansının dir ve Almanya her seyden evvel Le .. 

Mahkerp.elerde işlerin uzadığından ve gelmiyenler hakkında ceza hukmu si, Almanyaya karşı giriştikleri müca- öğrendiğ~e. göre, L~ndradaki Japon res- histanda vaziyete ta~amen '"hlıki.m ol. 
\re davaların intaç edilmediğinden balı tatbik edilmelidir. delede İngiltere ile Fransaya yardım mi ırnahafıli Rusya ıle Japonya arasında mak gayesini gütmektedir. İlk günler 
sile hergün birçok şikayet mektubları 11 - Usulün 278 inci maddesin!n edilebilmesi için silahlara konan am • bir .ademi !ecavüz paktı, projesi mevzuu bu sahada vaziyetin pek bati inkişaf 
alınaktayım. Şikayetlerin büyük kıs - 1 inci fıkrası mucibince ehlivukuflugu bargonun bir an evvel kaldırılması la- bahıs oldugund~n ~aluma_tsızdır. ~u etmesi Lehistan hududlannın kuvvetli 
rnı hukuk mahkemelerine taalluk et - mecbur olanlar ile mecbur olmamakla zım geldiğini yazmaktadır.· pakt hakkınd~~ ş~yıalar bırer farazı. • bir surette tahkim edilmiş olmasından 
tnektedir. Davaların geç intaç edilme - beraber ehlivukufluğu kabul edenler Bu gazete diyor ki: ye ol~ak tellili e~ıliyor. Vakıa Mo~ka • ileri geliyor. Bir defa cenubdan ilerU-
Sinde işlerin çokluğu belli başlı amil mahkemeye gelmekten imtina ettik.le - •Bitaraflık kanununun tadili İngi - v~daki. Ja~~ e~·.sıne Toky~an t~~ımat yen kuvvetler, Lehistanla Almanya 
Olmakla beraber bu teahhürün mahke- ri veya raporlarını vermekten imtina liz ve Fransız demokrasileri tarafından gonderılm.iştır. ~aka: bu _talımat munha- arasında kuvvetli bir tabii mania teşkil 
?n.elerimizin usul kanunlarının bu hu - eyledikleri takdirde mezkur maddenin dostane bir hareket telakki edilecektir. ~an ~anç~o ıle M~golıst~ hudud ha. eyliyen Karpatlar ve Tatra dağlarile 
SU t ki 

·· ·d 1 · · ;...; 'b' t t f k h''km" haklannda tatbik e N y k .. 1 diselenne aıt olup bovle bır pakt mev. ka 1 1 d B h s a mueyyı e ennı gere5ı gı ı a • son ı rası u u - ew - or Tiınes şoy e yazıyor: . v. . ~ r~ı aşmış ar ır. u attın muayyen 
hik etmemelerinden ve bazı avukatla - dilnıelidir. «Biz gerek kendi emniyetimiz bakı- zu~ıs dd~l~. • ah fT d noktalarında vücude getirilmiş olan 
tın da suiniyet sahibi müvekkillerine 12 - Senedin imzasını ink§.r eden mından, gerekse sebebiyet vermedik - n ra a oovyet resmı m a 

1 1 
e müstahkem mevkiler Lehlilerin müda .. 

. b" ld ~ t kd' keza böyle bir pakt'dan ademi malfunat 
ll'lüzaheret eylemelerinden ileri geldi • tarafa aid olduğu sa ıt o ugu a ır- leri halde taarruza uğrayan milletlerin be k ed' faa hareketini kolaylaştırmıştır. Fakat 
ğlııi zannediyorum. de inkar eden kimsenin cezayi nakdi hesabına dünyanın şu karışık vaziye • yan =~eJ t ır. h . Rom.ada gelen son haberler gösteriyor ki Lehis. 
Ha~buki usul kanunla~ımız d_a:ala - ile .~nahkum edilm.esine dair hukuk .~- tinde demokrasilerin davasına hizmet Roma~ (:.:;.n _ ~~:ıJa on ask~ri he- tanda _Heri harek::i yapan Alman kuv. 

l'ln sur'atle bakılıp netıcelendırılmesi sulu muhakemelen kanununun 313 un etmek maksadile bitaraflık kanununun t' Rom / . f İk' ~- .. k 1 vetlen gerek tabu, gerek sun'i mania .. 
'Ve fena niyet sahibi tara~larm .. c~~alan:- eü n:addesile ha~sı-z _dava ~çanların tadili için kongreyi hu~usi s~rette iç • ~\ır. aya ge mış L:.". 

1 
uç gun a a • larla mestur olan mıntakaları ya ta • 

~ırılması hususunda kat'ı hukumlerı tazmınatla mahkum edılmelerı hak - timaa davet etmekte bır dakıka tered.. mamen aşmış, yahud da aşmak üzere 
lhtiva etmektedir. Kanunun bu hüküm kında icra ve iflas kanununun 69 ve düd etmemeliyiz.» Bergamada tutun mahsulU bulunmID?lardır. Şimalde, Şarki Prus .. 
lerinin derin bir vukufla, ileri bir gö - 94 üncü maddeleri hükümleri ihmal Amerikalılann muhariblere karşı ya ve Pomeranyadan ilerliyen kuvvet-
rüşle tatbiki bu gecilanelere mani ola- edilmemelidir. vaziyetleri çok iyi ve be:-eketli ]er, koridoru istila ederek ve buradaki 
bilir. Terfi eden bfilriın:ler Vaşington 6 (A.A.) _Amerika kıt'a Bergama (Hususi) - Bu seneki tütün Leh kuvvetini mahsur bırakarak Var. 

Son defa bir hukuk hakimi hakkında Anlcara 6 <Hus~l> - Temyız mahkemea~ nda Y~-cıayan 21 milletin icıtirakile Ey rekoltesi fevkaladedir. Bununla beraber sovaya doğru iler1emiye başlamışlar • 
'--- ld "k' b' 'k" t' t hk'k' azalığına terfian Izmlr ceza hakimi Rama sı -ı -t hsul k l't b kunınd b . t n1 d V h"k" t k . 
Ul.l yo a va ı ır şr aye ın a ı ı ne- t rs· t b 1 u ceza bAkimliğtne ifil nihayetinde Panamada toplanacak ma a ı e a an u ış en a ı. ır. arşovanın u ume mer ezı ola. 
ti · d k" h"kim' d zan Ona• an u as ye 1 d mn n b k ak k t hl' ed'l' L"bl · cesın e mez ur a ın avaya ne terfian başmüddeiumumillk has muavini A- olan konferans için Panama hükfımeti yan arı son erece me u ıra ac ra a ıye ı ıp u ene nakledil .. 
ka~ar yabancı kaldığı ve bir taraf ve~ rif Çankaya, İstanbul üçüne?, ticaret mah - bir davetname göndermiştir. Konfe _ evsaftadır. .. .. m.iş olması, sağ.dan soldan ilerliyen Al .. 
kilmin gaybubeti üzerine mazeretim kemesi retsll~tne İstanbul mülga asliye mah st b .11 t1 h 'bler ka şı Kasabamızın son senelerde Ege tutun. man kıt'alarının Leh merkezini çok cid
tetkik etmeksizin ve hiç esaslı sebebe kemesi reisi İrfan Elgin, İstanbul asliye hu- ~tat~h a edu mklı e. etr muhank tie brı· 'havzasının en verimli bir sahası vaziye- di bir surette tehdid ettiklerini göste .. 

.. . . kuk hakimUğtne İstanbul millga uliye hu - 1 ı az ece erı arzı are e ve .. . . . . . . . 
nıustenıd olmaksızın davayı b~rkaç de- kuk mahkemesi reisi Suphi Tolon, İstanbul taraf sıfatile haklarını ne şekilde mü - tıne gelmiştır. . rır. Garbı cenubıde Katovıç alındığı gt. 
fa taHk eylediğini, yalnız ehlıvukufun asliye hukuk Mkimliğine İstanbul mülga d f ed kl . . .. t k k Geçen seneki stoklar hemen hemen bi renubda, Leh Silezyasmın müstah .. 
rap0r vermesine intizaren üç dört cel- asliye hukuk mahkemesi reisi Zeki Ferel, 

1 
a taa kecl e_..:ı erı~-ı~uş .. erte en almrar k .. ftı::ahnamış gibidir. Bu rağbet tütün zeri • kem mevkilerinden biri olan Krakov1 .. 

s ki · · b 1 h k k Mkimli~~ B h aş ıraca aıuır. "'ı ı mus esna o a f ,. e mahkeme yapmaksızın va t geç1r .. Istan u asliye u u ı;~·e ursa u . b d f b"t'' h"k" tl k yatının daıha ennı şartlarla yapılmasına nin de mühim bir tehlike karşısında 
diğini hayretle öğrendim. Bu hadise do kuk hiikiml ~llml Kışl!'-1ıoğlu, Ist~nbul as - üzere ~ av~ 1 u un u ume er a- sebeb olduğundan müstahsiller iyi mah. bulunduğu muhakıkaktır. 
llyısile zaruri olan talik halleri hari • llye ceza hakunllğine Istanbul m~ga asli - bul etmışlerdır. 81.11 elde etmek içın bütün gayreti gös - Yava ava inki af eden bu harekat 
c:ind i l . .. .. .. lm k ye ceza mahkemesi re~i Cemil Güzey, tı - Amerika sahillerinde tedbirler ahnıyor ş Y ş ş · 

e ş enn uzamasının onunu a a tanbul a.sliye ceza hakimliğine Balıkesir a _ . . . termektedirler. gösteriyor ki Lehliler için, Torn önle. 
tÇbı,:--~hükümlerini tekrar hatırlat • ğ-ırceza re1si Hakkı Tüzemen, İstanbul M - Vaşıngton, 6 (A.A.) - Ruzveltın t~h- . . rinde mukavemet gösterip Varsova 
maga luzum görüyorum. tiye ceza haklmllğine İstanbul millga asliye matı üzerine. deniz mak~mları Amerıka lstatıstık umum mUdUrU müstahkem varoşlarına dayanarak. bir 

1 - Hakimler muhakeme günleri ceza mahkemest reıat Kemal Aşkın, istan - sahilleri !boyunca muhanb me~eketl~- Edirneden ayrıldı meydan harbi kabul etmeleri rnuhte -
. . .. bul asliye ceza hakimll~lne İstanbul L'!llye re mensub vapurların hareketlerını mu- · · · 

muayyen 1Ş saatınde murafaaya çıka - hiiklmi Reşid Maykut Bursa hukuk Mkim- k be . . ah'l h f h b Edirne (Husu.sn _ Ankaradan şehri meldir. Muhtemeldır, dıyoruz. Çünkü 
oak tt h 1 

• ra a ıçın s ı mu a aza ve ar ge. · • • .a • ki v 

sure e azır anmalı ve tarafla • Uğine Adana hukuk hA.kim1 Senih Aslan, . h tt" ta , ta 'le d·aı· mize geldiğini bildirdiğim istatistık u • harekc:ttın ın şafına ragmen Leh ordu .. 
rı k t

,. b . . ts b 1 iki i ~ hk mıleri ve a a yyare.er vası sı • . .. a ıyen ekletmemelıdır. tan u ne a"'ırceza ma emesi reisU - . : . . . mum müdürü Celal Aybar buradaki tet.. sunun hareketinden mustakbel tasav. 
2 H

"k' .. .. ğine Erzurum ağırceza mahkemesi reisi mi devrıyeler tesısını emretmışlerdır. . . . . 
- a ımler butun dosyalan oku- R i T ... t b 

1 
dörd" il ti t lki'katmı !bitirerek Edirneden ayrılmuı • vur ve nıyetlerıne lntıkal etmek kabıl ernz uracı, us an u unc care oos • • 

Yarak mahkemeye çıkmalı ve muha • mahkemesi reisliğine İstanbul mülga asliye Romanyada saltanat l:aırdır. olamıyor. Maamafıh, şımdilik bir ric'at 
keme listelerine ancak okuyabileceği hukuk mahkemesi re~i Fazıl Soruşbay. harbi yapan Lehliler, Varşovada da 
ınikdarda dava koymalıdır. tstanbuı aııuye hukuk hakimliğine tstan - ,. • t 1 d Arapkire niden yeni veteriner ciddi bir harbi ka·buı etmiverek daha 

3 - Bütün işler ayni saate konul • bul mülga a..ııliye hukuk mahkemesi reist Ali mec ısı op an 1 Aralkir (HususS) - Her yıJ bu mev. ötelerde, tam ·bir tecemmü. yaptıktan 
rn. k Rıza Tamtekin, İstanbul asliye hukuk hl - k b'l f b' ıy.ara muhakeme zamanları saat ve klmllğine İstanbul mülga asliye hukuk mah Bükr~, 8 (Hususi) _ Saltanat mec- simlıerde hayvanlara ariz olan ve bu su.. sonra. ~u a ı ve umu~ . ır taarruza 
~a~ıka olarak ayrı ayn tayin edilme • kemesi reisi K!l.zım Akşit, Kula refsll~ine Ma lisi bu .. n kral Karolun riyaseti altında retle teleflerine s~bebiyet veren hasta • g~çebılırler .. Fakat vazıyetı .u:11umi~e 
l1<hr. nis'l müddeiumumisi Servet Tan, İstanbul gu To 

1 
t ha kil K li. Jığını önleme'kı üzere Ziraat VekAleti!'lce gosterlyor kı, mevcud şartlar ıcınde bır 

4 - Şahidler sabah celseleri için ça- asliye hukuk Mklmllğine btanbul mülga toplanmıştır •.. p an ıya G re k d a. Fevzi Göncü kazamıza veteriner olarak hareket harbine girişmekle Lehliler pek 
i'ırılmah ve köylüler gibi uzak yerler- asliye mahkemesi azası Sabri İşıl, İstanbul ~esko ve .hanc'.ye nazın a en o a ış. , gönderilmiştir. (Devamı 9 yf da) 
den . asliye hukuk hAkimliğine tem~z mahkeme- tırak etmışlerdtr. uncu sa. a bi gelec~k kimseler onların b~luna " at raportörlerinden Nan İnci, Istanbul asli- Meclis, hükumetin şimdiye kadar ta- ............................................................................................................................. , 

.ıeceklerı saatlerde davet edılmeli • ye ceza Mkimltğlne İstanbul mülga asUye kib etmekte olduğu siyaseti tasvib etmiş Sabahtan Sabaha 
dır. mahkemesi reisi Necib Nadir Kor~~çuo~Ju, ve milli müdafaaya müteallik bazı ka. 

5 Asliye mahkemelerinde laviha İstanbul asllye ceza h!l.klmli~ine Ilstanbul . . 
teatisi safhası niha et bulduktan "son- mülga asliye ceza mahkeme.si reisi Bürha - radar vermıştır. 
l' Y nettin Ö~en, İstanbul asliye ceza hAklmll~l-
. a kanuni bir zaruret bulunmadıkça ne İstanbul asliye Mkiml cemil Tilzemen. 
lfadei şifahiye namı altında layiha ka- İstanbul asliye hukuk Mkimllğlne Zon -
bul edilmemeli, hususile iş, cevab ve guMak hukuk ha.kimi KAzım .süda, İstan -
~vaha oevab gibi veni bir layiha saf- bul asliye hukuk hAkimU~~ne rstanbul m_ll.d-
hası k . · dehımurni has muavini Stinuhl Arsan . Is -

· na so ulmamalıdır. tanbul aslive hukuk hA.ktmli~ine Kernalpa -
. 6 - Vekillerin davavı yeniledikle - sa hAkimi o.~man Yeten, İstanbul a.!ıllye hu

l'indPn ve evrakı okuvamadıklarından kuk hfıklmlllUnf' İstanbul sorgu Mkimi Mu
ha-hsile istevecekleri mühlet talebleri hlttln Taylan. t~tanbul a.~ııve hukuk hAkim-
Zaruret b ı ' d k edd d'l 1· UltinP İstanhul sulh hAkimi SsJdr Günerl, u unma ı ça r e ı me ı ve . tal b Tolcad azalıi?ına terfian Hilmi Tör; Baş -

\' kabul edildiği takdirde vekiljn miiddelumumillk başmuavinlii?ine terfian 

___ __. 

Blikreşde Fransa 
/ı~gi/IPre [~hinde 
Niimayiş/er yapı'dı 
Bükreş 6 (A.A.) - Bükreş sinema -

larında Fransa ve İngiltere lehinde nü. 
mayişler yapılmıştır. 

lngiltere komü~ist 
partisi lağvedildi ~avavı talik hususundaki nivetlerini ba~miiddeiumuml muavinlerinden Nazif Çağ 

011liyecek bir surette muhakeme vakın Jayan. Altıncı dt>rece baımıiiddeiurnumtuk 
bir güne bırakılmalıdır. ·· muavinlll?lne terfian başmüddeiumumı mu- Londra 6 (A.A.) - cNews Chronic-

7 İ t b 
1 

.b. hk . avını Mehmed Ali Davran, Samsun a~ırceza le» gazetesi, komünist partisinin lağ • 
a<id .. -d s _av~ u gı. ı ma . ernelerı ta : azalı!hna t-erfirn Sevfet.tın Yüce, Temyiz vedildiğini bildirmiştir. Bu karar dahi-

u ettıgı yerlerde avukat av"'ı mnhlı:eme~ı raportörlMiine Amasya hukuk . . . . 
saatte milteaddid' mahkemelere davetli hiilı:lmt Yusuf zıya Sönmez, İstanbul sulh lıye nezaretının bundan sonra toplantı 
f8e bu sebeble çağırıldığı saatte başka Mkfmll~lne terfian İstanbul mülga asHye ve nürrıay.i~~e~ müs~de .. edi:miy~e?ine 
lnahkemede bulundui!-u anla ılan avu. az:'\sı Ferhat Döm~k:f', Amas~~ hukuk hA. - dair verdıgı bır emır uzerıne ıttıhaz 
kata 'd . l' t b ~ 

1 
kimliğine terfian Istanbul mulga asliye a:n- edilmiştir. 

liaJ_ka1 ış ıs e sonuna ıra ı malı ve sı Reşad Akkaya. ...(Arkası var) D hTye nezareti İngiliz Factist bir. 
-!\ ında gıyab kararı vermek ve mu. - - a ı ı . . ' . . >j• 

ameleden kaldırılmak suretile dava - Batırılan vapurdaki li~n~ de aynı şekılde bır emır ver .. 

11.ın taliki cihetine gidilmemelidir. it 1 k t ld ? mıştır. 
8 - Davavı talik maksadile vekalet. a l"l ar UT an l ml 

~anı~sini ibraz etmiven kötü düsiince- Londra 6 ( A.A.) - «Daily He - Üşkiib valisine 
; a:'ukatlar hakkında uc:ulün muaddel rald» gazetesinin bildirdiğine göre suikasd yapıldı 

7 ınci maddesinin son fıkrası tatbik '<Athenia» vapuru kölçe halinde 5 mil- • .. . 
olunmalıdır. yon altın sterling taşımakta idi. Agır. Belgrad, 6 (Hnsusı) .. - Lu.~omır is-

9 - İpt'd A ·t· 1 hAd· kl' d lı~ı 30 tondan fazla olan bu altın kül- minde bir Bosnalı, bugun Üsküb valisine 
ı aı ı ıraz ar a ıse se ın e . 'k-.....:ı' t v r ld ğ 

\te zarur t .. "1 d"k t fl d "elerinin yolculan toplayan vapurlar bır suıı i:l<:ıU yapmış ır. a ı, a ı ı yara. 
e ı:ronı me ı re ara ar a - ~ . · de "l ·· tü' s ·k st · 

\ret edı'lm~k · · k .. · d h 
1 

tarafından kurtarıldı......, zannedilmek • ııar nehcesın ° muş r. uı a çı yaka. it " ~ı7ın evr::ı uzerın e a ve Efl 

ar·1 ra rapt€dilmelid:i1", tedir. lan~tır. 

il 

Sig/rid 
Yeni bir film veyahud roman ismine benziyen bu kı:limeyi artık re~ml 

telbliğlerde sık sık okuyacağız. Muhakkak ki Sigfrid hevecanh bir roman. 
d'an, korkunç .bir filmden daha feci bir ma<:eranın kahnmanı olacaktır. 

Fransızların altı yılda yaptıkları Majino istihkamlarp1a müvazi olarak 
Ahnanlann iki yıl içinde hazırladıkları bu yeraltı ve :yer yüzil beton ve Ç"lil( 

şebekesi bnı noktalarında genişliği yetmfş kilometreyi bulan bir sıra istih• 
kamlardan ibaret. 

Mütehassıslar gerek Majinonun. gerek Sigfridin aşılması içın bi: milyon 
insanın feda edilmesi ;azım geldiğini söyrerler. Gen~ avni müteıhassısl~rıı 
geçilmiyeoek siper, zaptedilmiyecek kale yoktur, dedikl;nni de unutma • 
malıdır. 

Geçen Büyük Harbde Avrupanın en me'tin ve çetin kaleleri sayılan mo • 
dem Namur v-e L\ega istihkıimlarını Alman top0u13rırıın f\n bP<; günd• ala· 
şağı ettiikled hatırlardadır. Gerçi Sigfrid ve Majin-o füiy!.ik Hrırbrle'l ;1ınan 
der~lere ve y~ni. keşiflere g_oı: yapılmışlardır. Fak~t her rniisbf't icada karşı 
aynı ~vvette bır de menfi Jcad doğuran ilim ve fen dünyası topra~m aHın .. 
da ~lık şehirler yarattı.~ı gibi bu yn altındaki celik -:ehirleri berhava eı!e .. 
oek silahla~ı da halketrnekte geci'kmf'miştir. Düstüıtii yerde elli metreli-k 
s~ayı c~henneme çevi.ren. hava torpillerinin bu mak3adla icad edildiğim! 
~phe mı var. Fakat şımdı merakla beklenen had;~e bu değildir. Asıl me • 
se}e Fra~ı~ ve !~gili~ or~ularının Sif;!fridi zorlamtya lü:ı:um görmeden Al ~ 
man arazısnv~ gırıp gıremıyecekleridir. 

Harbde neticeyi alnı.ak için he: vasıta, her :ı-·ol me;:;.rndur, prensibini gecen 
harıbde Almanlar Belçıkada tatbık etti1er Bütün dünva 1·ı ı.._ h Al . . , · · ·"" ut'ra er _man 
rnılletıne de mes ud bir sulh ve emniyet veN>Cek?erini vaded~n F ·ı 
t ·11 · b d ransa ı e 
ngı erenm u ay mlık ı;ıünleri y&klastırmak icin "Cele etm ı · · b kl k . . . ~ •• e erını e erst' 
hızım eski mece11'enın cıararı ammı def iç;n ıaran h2. •ı..t• 1 k . . . . - cıs l1J ıvar- o unur. aı. 
desını beynelmılel hukuku düvel kaidelerine ithal etmelorınd h b' .ı.. 

ktu 
... e ıç ır man-

~ yo r. 



4 SaJf:a 

Gıda maddeleri yüksekUQi etrafmda 
vali mühim beyanatta bulundu 

Geniş bir istihsal ve mühim bir ihracat yapa11 mem
leketimizde bir darlık mevzu bahis olamaz 

SON POSTA 

Akdenizdeki 
vapurlarımız limanımıza 

dondular 
Harbin başlaması üzerine Akdeniz • 

de seferde bulunan ve süratle limanı
mıza dönmeleri bildirilen Deniıyollan 

EylAJ 7 

Bir bahçıvan eski bir kin yüzünden 
dün bir motircüyü öldürdü 

Cesur bir mahalle bekçisi tarafından yakalanan katil, 
derhal ağır ceza mahkemesine verildi 

Y~yecek ve içecek fiatlannda bariz saslı gıda maddesi olan ekmeğin ipti • vapurlanndan Mersin, ve Anafarta va. 
bir surette bir yükselme olduğu görül- dai maddesi unun mühim bir kısmını purları limanımıza gelmişlerdir. Bu su- Dün Küçü!kpazarda eski bir kin yü- den ~ad Saka yapmış ve hidise me_. 
mekt~r. Piyasa vaziyetini tetkik e - hariçten getirirdi. Limanlarımızdaki retle Akdeniz ve Eğe denizindeki bü • zünden çok Ieci bir cinayet iflenmiştir. bud ~lar kanununa temas ettiğinden 
den Istanbul Vali ve Belediye Reisi vapurlar kısmen un nakliyatını temin tün deııizyolları gemileri İstanbula Yaptığımız tahki- ikmal edilen dosya Ağırceza mahkemesi• 
Lfıtfi Kırdar dün bir muharririrnize etTPP,kte 1di. Bugünkü Türkiye ihtiya • gelmi~ bulunmaktadır. Akdeniz liman- kata göre maktul. ne tevdi edilmiştir. 
bu hususta şunları söylemiştir: cından çok fazla buğday istihsal etmek l"-·ndcıki Türk şileblerinden birkaçı da Hü.c;eyin Salih a. Katil sorgusunda: 

- Avrupanın feci vaziyeti i<arşısın- tedir. Ve buğday ihracatçısı olrnuı,tur. dün limana dönmüşlerdir. dında 27 yaşların-
da halkımız, Milli Şefimize sonsuz iti. Memleket istih18.katı takriben 3 mil • Mersin limanında bulunmakta olan da ve Anadoluka. 
madı.na ve kuvvetimize dayanan sükO. yon ton, istihsal 3 buçuk milyon ton • Attil~ ve Kızılırmak ve hmir limanın.. vağında oturan bir 
netini disiplinle muhafaza etmektedir. dur. Binaenaleyh ekmek ve un ile ya- .faki ikbal. ve Akhisar şileb1eri de bu - motörcüdür: 
Disiplin bir tüldür. Her sahada her pılan diğer maddeler için her hal ve günlerde Istanbula geleceklerdir. Katil de aynı 
mevzuda kendinl göstermelidir. Bu şartta Türkiye bolluk memleketi ola • HaPb çıktığı sırada Cezayir limanın • yerd~ oturan ve 
mevzular arasında en başta gelmesi i . caktır. Stoklarımız daima hatta geniş da bulunan Sosyete Şileb Kurumunun bahçıvanlık yapan 
cab eden biri: Müstehlik disiplini ve ihracatı mümkün kılacak mikdardadır. Demir ve Krom şilebleri de Cezayir - Mchmei oğlu Mus 
bir ikindsi de tüccar disiplinidir. Zeytinyağı: Eskidenberi memleket den limanımıza hareket etmişlerdir. tafa adında bir Katili 11akahyan 
Şuurlu ve mütekAmil milletlerde de mühim mikdarda zeytinya$ istihsal e- Yarın veya Cumartesi günü gelecek • gençtir. bekçi Durmuş 

disiplin karanlık, körü körüne bir di • derdi. Vasati istihsal 30.000 tondu. lerdir. De.nizyolları vapurile şilebler Dün sabah Anııdolukavağından moıö
siplin ~ğil, fakat bilgiye ve hakikate t~tanbulun istihltıkatı 3500 • 4000 ton. şimdiHk yalnız Karadeniz ve Marma • rile hale se'bze getıren Hüseyin Salih, 
dayanan bir disiplindir. - dur. ra hattında seferlerine devam etmek. navlun hesabını almak üzere Kantarcı· 

Son günlerde bazı sivri akıllıların Pirinç: Eskiden pirindrnizin en mü • tedirler. lardaki İmıailin bahçeli kahvesine uğra. 
bulanık suda avlanmak hevesine dü - him kısmını hariçten temin ederdik. mıştır. 
şen birkaç menfi ruhun ve belki de Şimdi memleket ihtiyacından fazla pi- Bu yıl 3 orta 8 ilkmekteb Kahved~ kabzımal Kiryako ile bir 
memleket düşmanı birkaç unsurun ve rinç istihsal etmektedir. Fnsulya, no • açılacak masada hesablaşırlarken bu arada yan. 
bilhassa hareketlerinin neticelerini ölç hud, mercimek, peynir her zaman ihti. !arına katil Mustafa gelmiş, o da bir san-
meyen bazı gafillerin kulaktan kulağa vacımızı f.az.lasile karşılayacak mikdar. Bu yıl İstanbuida 11 tane yeni mektcb dalyaya oturmuştur. 
fısıldadrldan g(ıya ihtiyatkarlık tavsi. tarda istihsal edilmektedir. açılacaktır. Aradan çok kısa bir zaman ge~m:ş, 
yeleri halkın bir kısmını telaşa sevket. Seker. Bir zaman tamamen hariçten w Bunl~r~an üçü b~ndan cvve! .de yaz~ı- Mustafa birdenbir~ ve çok çevik bi!: ha. 
mlş, bazı maddelerden bir mikdar evle ~elen şekerimizin yüzde 70 nisbetin • gımız gıbı orta mettteb, se~ızı de . ılk reketle tabancasını çekmiş ve namlusu. 
rinde saklamak hevesine sürüklemiş • deki ihtiyacımızı yerli fabrikalar te • mektdb olacaktır. ~l mekte~ı.n de. oers nu Hüseyin Salihin göğsüne dayayarak 
tir. min etmekted" . yıh başlarken faaliyete geçırılmesı mu.. bir el ateş etmiştir. 

Bu kuvvetli bir cerevan halini almtş En sathi b" ırt t'LI.\.. b"l Tü ki · !karrer olduğundan, Maarıf Vekaletin- Silah sesi esasen kalabalık olan kah-
w ır e ıuK ı e r venın d ld w • •• • M 'f M .. ;,·· 

olmamakla beraber, tekerrürünün önii ne olursa olsun bilhassa gıda madde - _e~. a ı~ emtr ;.ız2rme aarı ı.ıuur. vede büyük bir tela§ ve heyecanı mucıb 
olmuş ve bu fırsattan istifade eden katil 
de elinde tabancası olduğ11 hal<le kaçma. 
ğa başlamıştır. Kalbinden vurular. mo.. 
törcü yarasının nğır olmasına rağmen ka
tilin peşinden fırıamtş, bir müddet koş.. 

ne geçmek emeli ile gazeteci arkadaş • leri bakımından ·bir bolluk memleketi luğü, bu ışle ehemmıyctle meşgul ol
lann dikkat nazanni celbetmck iste • olduğunu gösterir. O halde herhangi mak:ad~r. 
rim b" d dd . i 1 w d Şımdıye kadar bu maksadla şe•mn 

· ır gı a ma esın n aza acagın an en. . . 
Gazetelerimiz halkın en küçük ha - dire ederek normal ihti a tan fazlas1- ~Uhtelıf yerlermde yapılmış w olar. t.ct: 

c- Hüseyin Salih beni muhtelif za. 
manlarda tahkir etmiş ve dövmüştür• 

Hatta bir hafta evvel bir sandalya mese. 
lesinden beni kahvede tokatlamıştır. 

Onu bugün karşımda görünce kendimi 
tutamadım. Esasen sarhoş bir halde ol-

duğum için ne yaptığtm: bilmiyordum• 
demiştir. Katil tevkif edilerek tevkıfha. 
neye gönderilmiştir. 

Maktulün cesedini muayene eden ad
liye doktoru Samı Haşim gömülınesinl 
izin vermiştir. 

3 kadın kuyumcu dOkkAnmdaı 
bilezik çaldılar 

Çarşıkapıda bir kuyumcu dükkanın .. 
dan 125 lira kıymetinde beş bilezik ça
lan Saime, Hatice ve Emine isimlennd• 
üç kadının mu.halremcsine Asliye 2 inel 
cezada dün başlanmıştır. 

Suçhılar, dükkana müşteri sıfatill 
girmişler ve kuyumcunun gafil anında 
bu su~ işlemış1erdir. 

Her üç kadın da, dün mahkemede y; 
pılan sorgula.rında sttgfıırmı inkar et. 
mişlerdir. 

Muhakeme, ş:ıhidlerin celbi için. taJİ) 
edilmiştir. 
................. -........... - ........ ....._. .. _ ..... -

rek t d·ı k' · · h · ~ - y ç kikler sonunda mekteb oJmaga elverışli 
e ve ı e _ennı assasıyetıe kay • nı satın almağa teşebbus, eşyanın tev • . . 

detrnektedir .. "f . . t• t k . bınalar obuunmuştur. Fakat bunlann :n-. zıı vazı esını yapan :ıcare me anızına. . • . . tuktan sonra dermanı kesilerek düşmüş ~--•••••••••••• 
ve ölmüştür. 

I ''z'"'"'SUZ ve zararı teııı. l d .. . 1 ·-.:ı :t-= 1.. 1 . bo tıyaca kiıfı gelmıyeceklerı anlaşılmış ol. , .. u..•.. ı ctŞ arın a o. ı;ının ış emesıırue.Kı uzum u nızarnı • ~. y d . b b. 1 • • · 
·· k · · h k"k tl . k . . yugun an, yenı azı ma arın mşası ıçm ç k ..,.x.,,.ı,.ı,. 1 kl . . . 1. nune gecme ıçın a ı a en ra am • -,;ar, normal ıhtıvaç1an karşılamak iJe b" · .. ahh"dl . 1 .1 o ovıs~an ıu :a cınayetı ış ıyen 

ı . t• d d k 1 k a· - ~. .. . ına mute ' .er:ıe temas ara geç. - ,. t"l b 1 t kibd k t l B ara ıs ma e ere yazma arını en ı. mukellef olan tüccarı ~ayritabn bır . . 'l\.a ı u suret e a en ur u unca f'. 

]erinden rica ederim. Bugünkii Türki. taleb karsısında bırakır, ve bu halk i - mıvştırk •• 1 t . b' 1 . . 500 b' 1. yazıda gelmiş ve oradan da Uleli yoli!e 
Alt.saraya doğru inmeğe başlamıştır. Bu 
sırada garib bir tesadüf, katilin biran 
evvel yakalanmasına sebeh olmuştur. 

"kt" a· b"lh d e bak . •• . . c a c yenı ına ar ıçm m ıra. 
ye 1 ısa ı ve ı assa gı aı ımın - çınde sun ı bır darlık ve bır pahalılık lık b.. ··x b' t h · t B k. 
d t 9 t 4 Tü k" · d w "ld" . .. uyu: ır a sısat ayırmış u . u a-

an r ıyesı egı ır. tevlıd eder. Bunlar hep mustehlikin ı· 1 d·w · t kd. d h Ik t · ·ı k B wda E k" Tü k" .
11 

. ı ge rnc ıgı a ır e a ·ır. ansı e nr, 
ug y: s ı r ~ye mı etm en e. ( Deuamı 11 inci Baııfada,ı tm kta 1 t ·· ı·· ·· ·· ·· d şı ar a o an emayu u gozonun e Maktulü Cerrahpaşa hastanesine gô

tür:rnektıe o lan cankurtaran otomobilin. 

Deniz harb oku,unu bitiren 26 genç 
sübaya meras:mı diplomalan verildi 

tutularak yeni mekteblerin açılmas. için 
Vekaletin yC'llidcn biilçc~nden tahsisat 
ayıracağı öğrenilmışti r. 

Mi'r- c ~ecesi 

de •bulunan ve az evvel cinayeti gören 
Ali adında bir genç katilin elini, kolunu 
sallıya sallıya cnddc<icn geçtiğini görün. 
ce hemen arabacian atlamış, o esnada o-

İstanbul Müftülüğünden: Eylfıllin o- radan geçmekte olan Kumkapı bekçile. 
nuncu Pazar günü Receb ayının yirmi rinden 470 sayılı Dunnu~ katili yakala. 
altısına rnüsadif olduğundan mezkfır masını söylemiş•ir. Bekçi Durmuş, katili 
Pazar günü akşamı (Pazartesi gecesi) takib etmiş ve bir işkembeci dükkanına 
Leylei Mirac olduğu ilan olunur. girdiğini görünce kendisini yakalamak 
----· için müsaid bir fırsat koliamağa başla. 

IJrnlz işleri: mıştır. 

BU AKŞAM 
Saat 9 da 

Frıınsız gOzellerinin en çıldırtıcısı 

VIVIANE ANCE 
Fransız san 'atının hakiki Jncisl 

ARKA SOKAK 
LALE 
Sinemasında 

Ayrıca: 

1 - En son dllnya haberleri 
Metro jurnal 

2 - Renkli Miki Wuıt Dlsney 

Katilin uzun müddet dükkandan çık. ""•••••-•••••••-' 

D:p1oma alan deniz SÜ baylanmız and içerk~ 

Limanlar Umum Müdiir Muavini madığını gören bekÇi nihayet dükkandan 
İskenderuna gitti i.çcri girmiştir. 

Limanlar Umwn Müdür Muavini Büyük bir sükunet!~ masa başında ra-
Hamid Saraçoğlu dün Toros ekspresi- ıkısını içmekte olan k:itil resml üniforma. 
le isken<leruna hareket etmiştir. Ha . lı bir bekçinin kendısine doğ::ıı geldiğini 
mid Saraçoğlu İskenderunda bi.r müd- görünce çok çevik bir hareketle yerinden 
det kalacak ve yeni liman teşkilatı karl fırlam~ ve taıbancasını çekerek bu sefer 
rosunun tatbikine nezaret edecektir. de bekçiye ateş etmek istemiftir. 

İskenderun limanı işletme müdür - Bekçi Durm•ış. birkaç saniye içinde 

l
lüğüne tayin edilen Sezai de, dün Ha. cereyan ediveren bu hareketi çok ihti. 
mid Saraçoğlu ile birlikte İskenderuna yatlı bir mııkabele ile karşılamış ve ka-
hareket etmiştir, tilin silahlı bileğini yukarı kıvırarak kur. 

1 Plaj seferleri kaldmhyor şunun boşa gitmesini temin etmiitir. 

Havaların serinlemesi üzerine De • Bundan .eonra azgın katille, cesur bek. 
· 11 İd · Ad 1 1 Ad ıa · çi arasında müthiş bir mücadele başlamış 

l .eybelideki Deniz Harh Okulun•ı ık- lardan Muzaffer Tayfun bir söylev vere- nl ızyo arı d a:esl ı, k~. a:.ka a r J· ve neticede Durınu§ katilin elinden ta-
mal ederek asteğmenliğe terfi eden ve rek. lkomutanlanna Jıoca]anna ve zabit arı arasın a ış eyen uçu vapur arın b ... ' • f 1 · •· .. ·· ..ı...ki p rt · .. ancasını alın~ ve kendısını Aksaray 
donanmaya geçen 26 genç denız sübayına Ierine t~ekkür etmis andlarına sadı'k se er enne onumuzu~ aza esı gu - k . 1. . . · ·· ~· ·· d · 'b "h kf mer :ezme tes ım etmıştır. 

# Bu Akşam 

SARAY SiNEMASI 
Yeni sinema mevsimine başlıyor. 

CASUS AVCISI 
' 

lık açılış bllyOk Frarısız filmini 
yeni 1940 R. C. A. Ultra· Violets 
mııkineıdyle görecek ve alkışlaya· 

cııksınız. 

' Rııfid Rıza - Ert uOrul Sadi 1 ek 
Tiyat rosu 

Bu rece Tepebaşnıda 

GAiB 
ARANIYOR 

vodvil 4 Perde dun me'l'asiımle diploma lan tevzı olun.

1 

kalacaklarını ve memleketlerine lazım nun en ıti aren nı ayet verece ır. Tah'kikatı .. dde.l 1 . .: 1 . 
muştur. gelen vazifıcleri ifadan çekinmiyccekl.e- ..................... ........... :·······:·:····: ·:······· .. - mu umum muavın erın. 
~~~~ıs~~ili~~q~ri~t~~~~~ Acıkl ı Bı r Olu~ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;~~;: 

kulundan getir.ilen mız:kanın çaldığı İs. Merasimden sonra davetliler hazırla. Salihlide avukat Hayri Başarancanın ı• p E K 
tiklal marşile başlanmış, bundan sonra nan büfede izaz edilmişlerdir. ~tzı Saadet Başar-ancan (22) gündenberi Sineması B U A K Ş A M 
mekteb komutanı kurmay albay Ruhi Dün donanmaya iltihak eden genç sü- müptela olduğu müthiş (DEZENTİRİ) y l • 
bir nutuk söylemi~tir. bayların isimleri şunlardır: hastalığından tedavi edilmek üzere pe - en sınema m evsimine başlıyor 

Bundan sonra mezunlara diplomaları Gü\:erte sınıfında, Adnan Teczan, Or. der, ve valdesi küçük hemşireleri jle be- L o r e 1 il ~ r d .-
dağıtılmış ve genç deniz sübayları, mek- han, Kadri As, Şflkran Ayengin. Muzaf- raber İzmire (30/8/939) günü sabah tirE'. C,W 
teb sa~ca~ ve bir m.asa. ~'Zer~ndeki dört l fer Kural, Muzaff'!r Tayfun, Orhan Ka. ınne götUrülmekte iken (MURADİYE) 
s1Wl uzennde and ıçmışıerd: r. Mekteb raman, Muzaffer Ernı!m, Necati Tüm~r, istasyonuna muvaııalatınd:ı anı olarak ti
komutanı and :çmeyi müteakıb tekrar Süleyman Başar, Remzi Artan, Yakub, rende vefat etmiştir. 
mezunlara hitab elrmş. kıymetli sancağın Cavid Teksoy, makine sınıfında, Turgud Cenazesi (MANİSAYA) getirilerek a. 
muhafızı oldukça, bunun altmda tenef. Giray, Saiın, I'lA?fil Turanlı. Kenan Erto- ile ıkabristanına göz ya1lar1 arasında gö. , 
füs edi~en her anın memlekete, millete kuç, Sedad. Hurşid Öngün, Vedad, FJc • mülmüştür. 
v~ ~enızcılere saadet getirmesini dile rem Ta.şan, İlhan Okan, Nesimi Ülkü, Cenabıha:k merhumeye rahmet, .keder
mıştır. Mehmed Özte'kin, Ali Okan. Suad Er· dide ailesine de sabırlar Uısan buyursun 

Mekteb komutanından sonra n:ezun • doğan. · amın. 

KODESTE 
Ttlrkçe sözlQ •e dayıımlmaz derecede gUlQnç, eğlenceli bir mevzu. 

Filme uave olarak : 

Şanh Ordumuzun Trakya Manevraları 
Hakiki Se.U ve Türkçe Sörlü, 1000 metre 
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7 Eylô.1 

Çorbasile meşhur güzel 
bir kasaba : Ecevid 

Halk arasında Ecevid'e uğrayıp ta çorba içmeden 
gidenlere burasını görmemiş nazarile bakılır 

SON POSTA -

İzmirde 6 \9reste 
· 1 toton ve 1 kAğıd 

deposu yandı 
İzmir (Huswi) - Kerestecilerde Yu. 

su.f Kadrinin üzüm kutl.18U imalithane • 
sinde yangın çııkmıştrr. Ateş. birdenbir~ 
genişlemiş, 6 kereste deposu. bir kağıd 
deposu, bir tütün deposu yanmıştır. Za. 
rar 500 bin liradır. Bu dükkanların bir 
milyon liraya sigortclı olduğu anlaşıl • 
mıştıT. 

Ka.ndırada bir köy mektebi 
yüzünden mUteessir olan 

köylu:er 
Kandıra (Hususi) - Bakı karyesinjn 

Bıçakçı köyünde mekteb inşası için ev. 
velce verilen karardan vazgeçilerek rnek 

1 Paris mektubları 

Paris çocuklardan 
nasıl talılige edildi? 

Çocuklan uzaklaıbran tren gözden kaybolunca 
istasyonu anaların hınçkınlClan kapladı 

tebin, kazaya çok ya~ı:ı olan Balcıda ya. Mckteb muaUimleri çocukiara na .1111 koronacaklannı anlatıyorlar 
pılması düşünülmüştür. Bu va?:iyct rnek-
teb faaliyetile meşgul bulunan Bıçakçı .Paris (Husı.ud) - Fransanın ~n -1 
halkını pek haklı olank müteessı:- et • yaya iliını ıharb etmesme takaddum eden 
miştir. ~!erde ~arisin manzarası şı: . fek.il~e 

Çünkü Bıça'kçı B1lcı kariyesine naza. tdı: Şehnn 90<:uklardan tahlıye.sının 
E · idd ·· l bir -ıı:--: •ı. ran daha merkerl vaziyettedir. Ve kaza başladığı gün mekteblerin hepsi kapan. 

cm en guze :fV' .. n.., . ~ . . d h 'k mış bulunuyordu. Kü~k mektebli ço • 
İnebolu (Hususi) - İneboludan Kas- ı gılbel'dir. Bilhassa F.civid kasabasına yak- ıte alakası diğerıne nazaran a a uuı. - cukların büyük bir kısmı mekteb bahçe • 

ta.nıonuya otobüsle gidenlerin ilk uğrağı laşırken şooenin iki tarafını kuşatan çam. tır. .. . .. lerinde toplanmıtlar; sırtlarında çanta • 
<Seydıler> kasabasıdır. Burada haftanın lar cidden gö:ze hOf görünmektedir. Koy ayni zamanda dığer k~ylere .. de ları, 1başlarında kasketleri, asker gibi saf, 
lnuayyen gü~lerinde pazar kurulmakta- Çamları meşhur olll!l Ecivldde hasta. çok Jı:ak1~ 01.duğunda? ?urad~kı ~ek·~~- saf dizilmişler, öğretmenlerınin yolculuk 
dır. Pauır gunleri kasaba çok lkalabahk ]ara mahsus bir de sanatoryom vi.ıcude den . ~te~ı}erının de ıshfadesı rnumkun esnasında yapmaları lazım gelen şeyleri 
0~aktadır. Sair zamanlarda Seydıliler getirilmesi çok şayanı arzudur. Senenin olııbilırdı. _ . . öğreten sözlerini büyük bir dıkkatle din. 
Ziraat işlerile meşgu.ldUrler. Maamafıh yorgunluğunu burad:i gidermek ve isti- İn~ı rnevzuubahs koy mektcbının bu liyorlardı. 
ki>y ve kasaıba halkından bazıları İstan • rahat zamanını geçirmek üzere birçok hakunlardan Bıçakçıda yapılması daha Bu minimini yavrucuklara öğretmen 
ibulda ve di§er büyük şehirlerimizde tat. memurlar v~ llileleri buraya gelmekte isabetli ~lacaktır. A bir tayyare hücumu k'arf11mda yapacak.. 
lıc.ıbk yaparlar. ve gü.n?erce .kalmaktadırlar. Bu munasebetle alakadar rna

4
kamlarla, ları !hareketlerin neler olduğunu. bir 

.. bilhassa Maarif VekA!.etinın al kası is - k · · 1 k 
&ydilıer:. de yeni bir karako1 binası Buranın çorbası da manzarası ve gu - . bombadan korunma ıçın ne er yapma V ııgonun penceTesmdc 

tenmektedır. la ldiv· . l t rdu Çocuklar 
Yapılmıştır. Köy bütçeaUe vücude geti. 'Z9l havası kadar me§fıurdur. Halk ara • zım ge gını ana ıyo • 
·ı . d büyük tbir alaka ne hayatlannı tayyare tatillerini ~l.arda geçirmeğe alışık 

o?duklan için telApız vt ne:'eli idiler. 
Tamam tren kalktığı dakikada trenlerin. 

rı en ve idare edilen biri merkezde oı - sında buraya uğrayıp ta çorba ıçme en iz mir F uarmda Samsun hücumlarından kurtarmanın çareıerini 
ll'nak Ü-zere üçte yatılı okulu vardır. gidenlere Edvidi görınemiı nazarile ba. ·· - · 1 d 

Pavyonu ogrenıyor ar ı. 
Bu güze! ve mamur kasabadan sonra llulır. Askerle'I'in kollannı takılan madent pencerelerinden görülen minimini baş • 

Yol Edivi-0e kadar dar, pek bozuktur. İstiklal harbinde İneboludan Anka • Samsun . (Hu.~st~ ~ İz.mir fuarında plftkalar gibi Ç()Ctlkların isim. numara ve lann hepsinin yüzünde bUyilk bir hüzün 
O kadar ki: iki nakil vasıtası karşıla- raya vatan müdafaasına koşanlar Samsuna aıd koşenm ışlerme nezaret et. adresini bildiren ufak madeni pllkalar ifadesi görüldü .• Ve tren uzaklaşınca i> 

!C!1 • • • • • • mek üzere giden ticaret odası başkatibi h ~ bo takıl t Çocuk kl ~lı l ·· ~·n{:a bır d.iğıcnnın muhakkak tarlalara bu yoldan geçmışler ve bu çorbadan 1ç - . .. . . .. .. er çocugun yııuna mış ı. • tasyonu çocu arını yo. yan anne e1 ın 
, Osman Cudı Gursoy, şehrımu.e donmu§- 1 b f ·"- k · · ı• g ı .. -aapmuı ve otek(nln geç:meaı.ni beklemesi mJflerdir. .. . . . . • . ara u se ere Ç.!!Ama ıçın azım e en ..'.Ş hı9kırık sesleri kapladı. 

. tür. Samsunun ıktıgadı, tıcarı tunstık alarmı birlikte getirmeleri emredHmiş. • A • • • 

Uzun gelmektedır. Bu itibarla bu kahramanlar taamının bakımlardan de~erini tebarilz ettiren y Ö l ~-•1 . Tabu Parıs çocuklarının hepsı gıtme. 
~ s ti. ğretmenler ge eıı ~~arın getır • . . . .. 

~~=~==·=-~r~•~y~~~im~ti~d~~~ı~n~~~~~5k~k~a~~;ı~h~ın;~k;a~y;n;~;;a;~;·~===~b~~~~fu~d~~~&~di~ri~~nnh~m~~~~ım~~Bır~~~~b-a ~~~ 
l 

BW1 köşesinde ihw malOmat veren ced. muayene ediyorlar, sonra bunlar yeraltı Y'>llanıp oradan küçük kasaba ve k~ylere 

_____ s_a_m __ s_u_n_d_a __ 3_0 __ A~fi~u_s_t_o_s __ b_a~y~r_a_m_• ___ J)~~~~~ 1~1~~~led~u~ı-bd~~~~rd~~~~-~~ - Kocaeli meb'usları Kandır.ada istasyon arma .-. ' -ror •r ı. lSYB - 6Irada çocukları !>ariste taıen anncıer 

Samsmı (Husu. 
al) - Zafer ve ta.yya

re bayramı şehrimiz. 
de cidden misli görül 

lrıedik heyecanlı te

'Zahürath kutlulandı. 
Baştanbasa donan. 
tnış,sok.nklar taklarla 
aCisle~ ToUm k.arargahına:ı yapııan heyecanlı birer hitabe irad etiller. Nu • 
ltabuı Tcsmini müteakıb vaii vekili Or - tu:klardan sonra resmi geçid başladı. Kah. 
han Güvenç, Korgeneral Galib Türker, raman ask.erlerimiz fiddetle alkışladı • 
~eneral Ferdi Mengüç Cümhuriyet ıar. Gece karada ve denime bü~~ fe -
lllıeydanına gelerek kıtaatı teftiş etmi§ler, ner alayları yapıldı. Samsun büyuk ve 
'fatA:ttı marşını müteakib teğmen Em.ln. mıutulmaz bir gürr Y8f8dı. 
:\Teciad Ürfi, Korgeneral Galib '!'ürker Resimler törenden bıtıbalardır • 

Kandıra (Hususi> - Kocaeli meb'ua. 
larından Ali Dikmen, İbrahlm Tolon, Ra
gıb Akçe, SaJahatttn V:argı ayn ayn mın. 
takaları olan kazamıa gelmişlerdir. 

Halk Partisi bimsmdıt Kandıralılarla 
haSbiıhallerde bulunan meıb'wlarımız, 

balkın bütün dileklerini not etmişler ve 
arzularile yakından a!Akadar olmuşlar • 
dır. 

Bergamada kinin yok 
Bergama (HusuaO - Geçen :yağmur. 

larm ovalarda ve bağlar altındaki bazı 
çukurlarda husule getirdiği gaicükler ve 
bata'kliklar bu havalhre tehlikeli bir sıt. 
ma mıntakası meydana getirmi§tır. Sıt -

maya tutulan köyliller her yıl almakta 

oldukları devlet kininini bu yıl bulama • 
maktadırlar. 

Halbuki sıtma geçen yıllara nazaran 

daha fazladır. Eczanelerde satılan dığer 

ikininlerin pahalı oluıu tabjatile köy!üyü 

tatmin etmemektedir. Memleketin al.ı.ş

rruş oldulu ve bir gıda madde&I kadar e -
'ıenuniyeti haiz kininin bir an evvel ge • 
tirtilmesi ve köylü~ dalttılması lazım 
gelmektedir. 

yonlarda anneler, ~~k anneler, :~üyU!k ~uklarHe birlıkte gaz ma.Skesi depcı1a .. 
kız kard~ler, ve buyuk babalar gorünü- "di 1 kla k t nna gı yor ar, çocu rına mas e e • 
yordu. Erkeklerin hepsi çoktan kıt'ala • . 
rına iltihak etmıflerdi. İsta.syonlarda an- darfk ediyorlardı. 
nelerle, çocuklar arasındaki veda aah • Ha.rb başlamadan bir gün evvel 27 
neleri pek müel-'lr oluyordu.. trenle Parürten hance tam 16,313 çocuk 

Çocukların büyük bir kısmı, annele. nakledilmi§tir. 
rinin boyunlanna minimini kollarını sı- Bir tara'ftan bu iş büy{ik bir diaiplin ve 
kı, sıkı dolamışlar, hüngür. hüngür ağ • intizam içinde yapılırken, diğer taraftan 
laşıyor1ardı. Birkaç saat evvel eşlermi ~hrin pasıf müdafaası için llzım gelen 
cepheye yollamış olan anneler çocukları. son tedbirler ahnıyordu. 
na cesSl'et vermek için gözlerinden yaş- Paristeki QOCUklara mahsus kum bah. 
lar a'kıtmamağa s~ derecede gayret e • çelerinde, kum toıibalannı dolduran i~ • 
diyorlardı. Çocukların bir kısmı da yaz (Devamı 1J 'ftei M1/fada) 

~ Be~grad Buyuk Etçimiz itimadnamesini verdi 

... 
Pazar Ola Hasan Bey Oivor ki: 

- Hasan Bay birçok yer. eski zaman medeniyeti 
!.erde ~u. su.al kulağıma çar· ile.. 
l>lyor •• 

..• bugünkii Avrupa mede. 
niyeti araamıdaki farklar ne
diı\ <ti.ye ıoruyorlar'l 

Büyük elçimiz Tevjik Kamil Koperler Naib Prens PoUı. itimadnanı.esini 
Haaan Bey - Eaki mede. verdJkten sonra 

niyetler ~d feYleri telifte bir Belgrad 5 (Hususi) - Türkiye .Cüm.. Pol'e itimadnamesini vermiştir. Bu 
adım bı~ . atmam.Jjlardır. huriJ•tinin Yugaılavya Kralı neminde münasebetle büyilit elçiınkin • 
Baksana şimdi (inHnl harb) ilk büyttk elGisi Tevfik Kamil Koper • raya gidiş ve gelişinde fevkalMe.: • 
c:Hrorlar. ler, 2 Eylfil 939 tarihinde naib Prens raaim yapılın.ıştır. 

. "' 



1 Sayfa 

1 Hıdiaelor Karpmada f 

ERKANIHARBLER 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 

Kosta Rika yer 
lileri ok ve yayla 
balık avlar, ve bu 
evlayış tarzının, 

oltadan daha ko .. 
lay olduğunu id • 
dia ederler. 

Fakat bu idrua .. 
ya rağmen her • 
hangi bir yaban • 
cı ok ve yayla sa

l 

nıldığı kadar kolaylıkla ve bir 
balık avlayamaınaktadır. 

* 
iyi saatte olsunlar banyoları 
Tunusta, bir sıcak su şelAleei vardır. 

Bu şelfile, bir yardan aşağıya akar. A
kanken de türlü türlü renkler saçar ve 
kaya oyıdtlannda da, ıkırmm,sarı renkte 
teressilbat bırakır, bunlar d:ı pınl pırıl 

parlarlar. Burada yıkanan yerliler bu 
,e19.J.eye cİyl saatte olsunlar banyolarh 
ismini vermiştir. 

)odur. Zincir inşası hayli ilerlemi§ olan 
70,000 tonluk büyük bir yolcu gemisine 
aiddir. 

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

L SLE R 
Çok anlıyan kadın, 
H iç anlamıgan kadın 
- cKocam benden şikAyetçi: 
Müm'ltün olsaydı vaktile annene ba. 

ibana söyier, seni hiç okutmamalannı 
iste.rdhn. bafuna diplomat kesLldin, 
müıteınadiyen münakaşa arayıp du • 
ruyorsu.nh 

Kocamın benden fikAyetinin sebe -
bini anlam~ınızdır. Dünya harb içm. 
~, tıerke.s yarının ne olacağını tah • 
min etmekle mefgul, tabit ben de ga
zete okuyorum, ben de düşünüyorum. 
Hislerimi karşımdakiyle münakaşa et. 
mek istersem haksızhk mı etmiş olu. 
rum .• 

lBayan cS. ı.. nin bu satırlan bir 
diğer §ika:r.et mektubu ile ayni za -
manda geldi. İkinci mektubu yazan 
bir erkektir, müstanr adı ile Bay Hal!:. 
kı diyor ki: 

- ·Gündüzleri gazete okumak ;m • 
kAnına malik değilim, şöyle serlevha
lanna bir göz atarak ilk merakımı tat. 
mln ettikten sonra iştihamı geceye 
saklan~ 

Karını mütaleaya meraklı değildir, 
esasen olup. biteni de anlamaz, beni 
yemeği müteak.ıb ga.zeteyı:.?dalmış gö. 
rünce biraz söylendikten sonra uyku
ya çıkar. Rahat rahat okurum. Fakat 
bu rahatlık muvakkattir. Her zaman 
har:b olmaz, olmayınca da mütalea u. 
zun sürmez. Karımla konuşulabilecek 
süje de yoktur. O zaman bilakis sı • 
kılırıın, hiç bir şeyden aniarruyan bir 
!kadınla evlenmiş olduğum için üzü .. 
lürüm. İşte bunun içındir ki, kızımın 
tahsili bahsinde kanınla hemfikir de .. 
ğilim •• 

* Doğrusunu söylanek )Azım geHrse 
bu iki şi-k-!yetten birincisini ben tama .. 
men haksız buluyorum. Bayan S. t. 
nin kocası kültür bakımından karısile 
ayni seviyede değilse mesele değişir. 

aksi ihaldc yanlış bir noktai nazar mü .. 
dafaa ~tiği muhakkaktır. İkinci §i .. 

!diyette Baıy Hakkı haklıdır, fakat ya .. 
pabiieceği bir şey yoktur. Kızının tatı~ 
sil'i meselesinde tutulacak yola ge • 
ünce kendisine bu hususta hususi bir 
moktu.bla dü§üncelerimi anlatacağım. 

TEYZE 

Derli toplu mu, 
dağınık mısınız? 

Eyl(ll 7 

Lehistanın tarihi 
Po/ongalılar Almanlarla Tarihte 

kaç defa, nasıl harb ettiler? 
( .. Son Posta,, mn tarihi bahisler muharriri yazıyor] 

Kral bilyii1~ Ka.zimir 

Bacaksızın maskaralıkları: Gazete okurken 
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• 
lngiliz, Fransız ve liman 
donanmaları ne rapırorlarT 

Bu donanmaların vazifeleri neler olabilir; verilen 
vazifeler ne dereceye kad.ar yapllabilir.? 

T'\~. • silah taşıya:r- askeri 1 JJ'\Jnanm&, gerçı, 

bir kuvvettir. Fakat onun kııllanılma
sında, kara kuvvetlerinden karakter ~ti. 
'barile aynlan, bir hu.su:ıiyet vardır. Ka
ra kuvvıetlerl. memleket harb haline gi. 
rince hududa doğru top1anır ve çarpı

şırlar. 

Donanmanın ise, kullanılması için, ev. 
wlemi:rde tarafeynin coğrafi, siyasi ve 
ilrtısadt durumlannı mevzuubahs etmek 
llzımdır. Bu durum.1arm mütaleası do
nanmalara şu gibi vazifeler tahmil edoer: 

ı - Düşman donanmasını imha. 

2 - Düşman ticaret filosunu imha. 
3 - DQşmanm deciT.ler ile ala.kasını 

lkesme (ablu.ka). 
4 - Bitara.f devletler üzerinde mem. 

lekıetin nilfuzJunu koruma·. 
Bu va.ztf elerden, esas itibarile, yalnız 

birincisi iki muhasım donanmanın mu
harebe yapmalannı icab etirir. Diğerle. 
1'i ise, dDşma.nın harl> gemilerinden kaç
mak ve ticaret filosuna taarruz ile elde 
edilerek hedeflerdir. Yani bu gayeleri 
temin etmek için donanmaların muhak. 
kak hametmelerlne Inrum y-0'ktur. 

Burada. şöyle blr sual varid görülebi
lir: 

- Siz muharebeden kaçarsınız... Fa
kat dü.şınan sizi muharebe yapmağa ic-

( "Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ) 

:·~. 

Alman donanması 

bar ederse?... sına, mwnarebe yapmaaan muzaı.ter Ol- ve Fransız donanmahrmın ne yapmakta nunla beraber Tngiltere ile Almanya ara. 
Bu sua:l kara kuvvetleri için haklıdır. mak imkan.Iarmı ver.niş oluruz. olduğur.u !kestirebiliriz. sındaki coğrafi durum ve harb tarihi bi. 

Falkat denizde diişınanı muharebeye ic. ze esas ndktalarrı düşünmek imkAnım 
bar etmek için onun hayati noktalarına Pathyan harbde donanmaların Alman donanması verir. 

taarruz etmek lAzımdır. Yani düşmanın vazifesi Donanmaya verilecek vazife harbin İrıgilterenin bir deniz devleti ve ancak 
bu gibi hassas noktala:ı olabilmel:idır. umu.mi ;planından çıkar. Tabiatfle, biz, deniz yoJları emniyette olursa yaşayabi-
Böyle noktalar yok ise, düşmanı muha- Donanmalamı vazifesini şu suretle te. Almanyanın ne gibi bir plan tatbik ede- lecek bir ml".ınlek~t "olduğu maIUmdur. 
re"'l:Seye teber edemez ve· onun donanma. barüz ettirdikten sonu Alman, Ingiliz 1 ceğini noktası noktasına bilemeyiz. Bu. Şu halde onu deniz yollarından mahrum 

etmek /birinci planda olmalıdır. Bu vazi. 
feyi esas olarak deniı ve yardımcı olarak 
ta hava kuvvetleri başarabilirler. Fakat 
bir devletin, bahusus İngiltere gibi AL. 
manyayı coğrafi durumu ile abluka et .. 
miş blr devletin ticaretini imha etmek 
pek kolay bir i~ değildır. Böyle bir harb, 
deniz sevlrulceyşinde çok zamanlar yer. 
İşte bir harbin idame edilebilmesi dola~ 
yı:si.le, mevaddı iptidaiye ihtiyacı bun .. 
dan doğar. Gazetelerde okuduğumuz ha
berler bu ihtiyacın Rusyadan temin edi. 
lebileoe~ yazıyorlar. Böylelli~ Al. 
man dıonanmasınm vazifelerini şöyle 

çerçevelemiş oluyoruz: 
1 - BilO.mum denizlerde İngiliz ve 

Fransız ticaretini imha veya sekteye uğ
ratmak. 

2 - Baltık denizindeki Rus - Alman 
yolunu emniyete alnıalt. 

3 - Ordusunun cenahlarını korumak. 
Alınany~ İngiltere adaların ın kendi. 

sini tabiaten abluka etmesinden dolayı 

gemilerini kolaylıkla Atlantjğe çıkara. 

mamaktadır. Bunun sebebleri şunlardırı 
a - Gemiler, İngiliz abluka gemiler~ 

ne görünmeden Atlantiğe çıkamazlar. 
b - Alman gemilerinin kömür, erzar 

ihtiyaçlarını tatmin edeceıt ve uf&ktefelt 
tamirlerini yapacak müstemleke üsleri 
yoktur. 

c - Açık denize çıkan Alman gemile 
ri, tayyarelerle teşriki mesai edemedik. 
leri için, çabuk yakalanırlar. 

Bu müşküller dolayısıle İngiliz ticcıre. 
tini imha etmek vazifesi Alman tabte~ 
bahirlerinıe verilebilir. Çünkü onlar hem 
görünmeden denize çıkıp avdet edebiHr
ler ve hem de uzun müddet denizde ka. 
la bilirler. t Devamı 11 ıinci 'Sayfada) 



8 Sayfa EylUl 7 

ra:a.s:a aar aza 
(Ba.şta.mfı 1 inci aa.yfadtı) f gelmemiş olduğunu size tam in: edebile· İncjJb ~ .. ti 

'1kazı krtaatunızın maddi yaşayışını el- cetım .bu hazırlık devresinde düşma!u Paris, 6 (A.A.) -- İngiliz dominyon-

Varşovaya 50 kil:ometre mesafe~e 
şiddetli muharebeleı oluyor 

iten geldiili kadar kolaylaştırmağa ça- malılmat verecek mahiyette hnberler ve. larmdan gelen haberler. memnuniyet u. 
ilışmaktadır. Kıtaatımızm. maneviyatı remez. yandıracak mahiyetted\r. AY.ustralxa,, CB<lft.aT.af.ı l inci. sa.yjpda) 1 Danimar.ka hükCımetin~ teessürlerini biJı. 
ımıkemmeldir. Si7a ordiıhu=ımıruı tali§.id ve.: umumf Yeni Zeimıcfa kendilerini Almanya ne .§YXTa ortaı elçisb Folon..y;a hükUmet nıer- "dir.mi§ v.e: bunun. teken:iil: etmıyeeeğm• 

Orduda iaşe işleri rmmtazamdır. ~lilJn. ikmali hakkındaı taisılat harl> halinde addetmektedirler. kezinin nakledilm.ii oldllğu Lubline 
1
dair teminat vcrrmiştır. 

Paris 6. (A.A.) _ 6 Eylfil sabahı ~ vemwılrliğim tabüdfr. Başkumandan, bu Kanadaı parlamentonun i~aından gj.tmiştiır. İlıgiltereaia Lehistana verdiği para 
r ilen resmi tebliğ: tahifcfatın v:e bu seferbe~ın pek mil .. sonra vaziyet alacaktır. Alman tebliği Londra, 6 (Hususi) - İngiltere hüka.. 

Dün akşanı ve gece bazı mahalli iler. !kenunel oldu~nu söylemiştir. Baikuman Hindistanın da yakında Al • Berlln, 6- (A.A.) - D. N. B. ajansL meti Lehistana nakden sekiz buçuk m'il 
:lemeler olmuştur. dan; medeni dünyanın son cimdad. ni. manyaya karşı il!m haı:betmesi beklen. tebliğ e<iiyor: yon sterlinglik yeni bir ikrazda bulun-

Taarruzdan evvel .. dasını yübeltmiş olduğunu anlamış v_e mektedir. 5 EylUl günü Alınan kıtaatının Polon- muştur. 
. _ buna mukabelede bulunmuş olan hır Londra, 6 (Hususi) _ Cenı.rbi Afrika yadaki harekatı mukarrer olan tert'ib da- Bu ikrazat, evvelce aktedilin.if olP 

Londra 6 (A.A.) - G~te~e~ l~- millete, FN.DSlz :milletine s~nsur. bir iti. tıükCı:meti Almanyaya harb ilfm etmi~Ur. ihilinde devam etmiştir. kredi anl~asından hariçtır. 
s:m~~rg v: Bale ~uhabırl~ h1:1 - mad beslemek lazım oldugunu söyle- İki memleket sefirlerı çekileceklerdir. Cenubda dağ kıtaatile diğer cüzütam- Son vaziyet 
dirdıgıne gore, Magın~t v~ ~ıegfrıed miştir. . . . . . . Faris, 6 (A.A.) __ Almanya ile dıplo. Jar Beskidesin şimal sathl mafilerinde 
hatları arasında çok şıddetli hır topçu Şu halde ıstihbarat komıserı, sıze bıl. masi münasebetleri kesmek kararını geniş bir cephe işgaline muvaffak olmuş. Varşova 6 (A.A.) - Polonya umu 
ateşi ~lamıştır. Bu topçu ateşi Mo • direceği bir haber olduğu zaman. s:ıde vermiş olan MlSlr, AlmanYR- ile harb ha- !ardır. Bu kıtaat şimdi Neu.Sandeze doğ- mt kararg"uhının 6 Eylfü tarihli harb 
selle mıntakasında olm~ ve dün bütün ve samimt olacak, o haberi size bildırc. linde değildir. Maamaf;b Alman diplo. ru ilerlemektedirler. Cenubdan ve garb. raporu: 
gece devam etmiştir. oek ve Fransaya zarnn dokunmıyacak o- masi mümessilleri. Kahireyi terketıniş.. dan Karakoviye doğru ilerlemekte olan Alman hava kuvvetleri kıtaatımızı 
Almanya üzerinde İngiliz tayyareleri Lan izahatı size vere<.-ektir. !erdir. !kıtaat, Polonya kıtaatını püskürtmüşler- ve münakale hatlarımızı bombardı 

Londra 6 (A.A.) - İstihbarat neza- Sükutun sebebi, muhaberat vesait ve dir. Po.Lıony.a kıtaatı bu ıehirden çekil. manda devam etmektedir. Varşovayı 
retinden bildiriliyor: dhazlarının tahrib edilmi§ olmı:ısı veya. Alnıanyada gıda maddeleri baklanda mişlerdir. Şarki yukarı Silezya sanayi yine birkaç kere bombardıman etmiş 

İngiliz askeri tayyareleri, dün gece hud haberlerin a!ınımıasındakı hcrhan. yeni kararlar mıntakası Almanlar tarafından işgal c. tir. 
de Almanya üzerinde keşif uçuşları: gi bir teahhür oiduğunu asla aklınıza ge- Amsterdam, 6 (A.A.) - De 'l'elgraf dilmiştir. Bu kıta!lt, daha şimalde Picr- Polonya hava kuvvetleri de d'üşma.. 
yapmış, hiçbir Alman tayyaresinin ta. tirmeyiniz. Bu sükOtun sizden hakikati adındaki Felemenk gazetesi, Almanya 1~o,·..Lopusseno..Thecıııy hattım da dün nın zırhlı kollarını bombardıman et • 
arruzuna uğramad,m kfunilen hareket ketmetmd.k. sizinle muharibler arasında. tarafından ısdar edilmiş olan yeni b ir ta- üğledcn sonra i§gal etmişlerdir. miştir. 1 

,.. 

üslerine dönmüştür. ki teması kesmek arzusundan ileri gel. kını kararnamelerin bu sabahtan itfüa. Sieradzda Alnı.an kıtaatı istihkam hat- Hava muharebelerinde düşmanın bu 
Londra 6 (A.A.) - İngiliz tayyare - mekte olduğunu asla dfişüruneyiniz. Ko- ren mer'iyet mevkiine girmif olduğunu larını ya~ardır. Bu kıtaat Lodz isti. gün 15 ve dün 20 tayyaresini düşür 

}erinin Berlini bombardıman ettiğine miserin İtal.:yadan bahsetmemesinin se. haber vennektedir. Tütüncü düikkanları kametinde Warthe nehrınin şark sahille. dük. 
daır ecnebi memleketlerde çıkan ha - bebi, İtalya hakkında •6ylenecek bir şey kıapatılmıf olduğundan tiryakiler bu sa. rinde ileri hareketlerine devam etmekte- Kara harekatı: 
berleri, istihbar.at nezareti bugün öğ • olmamasıdır. İngiliz ordusundan bahset. baiı tütün tedarik edememişlerdir. TU- dirler. Lodz Piotrkowı Tomsonew:, Mıuo 
leden sonra tekzib etmi,tir. Bu haber. memesinin sebebi de, bu ordunun Fran- tüncü dükkanlarının ne sebebe mebni Cu1m. ve Graudenz civarında VistiU wtcki mıntakasiyle Taımov'un: garbın. 
ler kat'iyen esassızdır. sız ordusu gibi seferber halınde olm:ısı kapatıl.mı§ olduğu malüm değildir. nehrinin şark aehilin<ie bulunmakta olan da çok şiddetli bir muharebeye tutu • 
in~iltcre üzerinde Alman tayyareler~ ve bu halin mfıtalea ve tefsirlere müte. Memleketin her tarafında fiatlar art.. Alınan kıtaatı ricat halinde bulunan düş .. şulmuştur. 

Londra 6 (A.A.) - İstihbarat neza. hammil olmam&Sıd'ır. maktadır. manı takibe devam etmektedir. Şimalde Torun - Sierpo - Polo.ski 
retiııce resmen bildirildiğine göre, düş Hal!buki İngiliz donanması. malumu. Tereyağı.na yüzde 20 nhbetinde resim Şarki Prusyadan gelmiş olan kıtaat hattında. düşman hiçbir terakki kay • 
man tayyareleri bu sabah erkenden in. nuz olduğu veçhile, seferberlik stajını konulmuştur. · Mlawayı geçmişler ve Clchanovu işgal dedememiştir. 
gilte:renin şark sahillerinde görülm~ - geç,irınişt.i.r. Roterdamsche Couromt'un Berlin mu. etmi-şl'erdir. Düşman cenuba çekilmekte Gdynia kıtaatı, Danzig mıntakası 
tür. Fakat bu tayyarelerin memle.~et Dıtın:aı harbe 2.id ilk tebliği biraz kı- habiri, Alınanyada muhtelif erzak üze- ve kıtaatırruz tarafıİıdan yakından: sıkış- m.üfrezeleril.e çarpışmaktadır. 
içine girdikleri tesbit edilmemiştir. Hiç sa ~e .bıraz ~uzlim bu~uşsunuzdur. Bu rine kcmulm~ oJan yeni resimlerin bıI. tınlmaktadır. 11 İngiliz tayyareleri Alman topraklan 
bir yerde hiçbir hasar olmamıştır. tebliğ~ iıa:kild lnymetinı anlayıp kavra. hassa istiltılAk~tı azaltmağı istihdaf et. Motörlü kıtaat Rozan yakınında kfün , üze.rinde 

Londra 6 (A.A.) _ Bu sabahki A _ m.ak ıçin onu .191i tarihli ilk tebliğ ne mekte olduğu mütaleasını ileri sürmek- Nare~ v~l olmuşlardır. Şi?1aldeki kı. Londra 6 (Hususi} - İngiliz. tayya • 
larm, saat sekizden dokuza kadar de - muk.yese ecfinız. hu tebliğler, sulhcuya. tedir. Bundan başka iş komiserlerinin taat şımd~ye kadar I?.OOO esır alınış ve releri, diin gece üçüncü defa olaraok 
v.am etnıiştir. Londra mıntakasına hiç ne mesaisine.dev~~ ~erke~. bir ~rprize üıcretlerl incli:rebilmelerine karar verll. 60 top iğµnam etm.lştir. Alman topraklan üzerinde bir iStikşaf 
bir 'bomba düşmemiştir. yakalanan bır mı .. letın teblığleridir. Bu miştir. Alman tayyvelerinin taarruz!an dün: uçuşu yapmış ve bfiyük mikdarda be. 

Fransa üzerinde Alman tayyareleri tebliğler, ayni zamanda gerek taarruz düşmanın irtibat ve muhaberat hatlarını yannameler atmışlardır. 
Faris 6 (A.A.) _ Saat 11 den biraz ve gerek. müdafaa için zaruri olan . h~r Bir Alman vapurunda isyan mühim h~arata uğratm.ı.ftır. Diğer taraftan İngiliz Kralı but;ın 

evvel Parisliler uzaktan gelen top ses- şeyw malık bul~~ hududlarına hıçbır Buenos - Aires 6 (A.A.) - Ro.sorio- Mabunkika. Wolda, Skarzysko, Tar. hava kuvvetlerinin gizli kararg~hım 
leri işitmişlerdir. Derhal bütün başlar n<>ktadan teca~ ım~nı ~utas~vver. ol- dan bildirildiğine gBre Anatıolia adın • now ve Werschen ist~syonlannd.a ya~- ziyaret etmiştir. 
havaya kalkmıştır. Ayni zamanda ca - mıyan. ~afla. vakit geçımuyen hır mılle. daki Alınan vapurunun tayfası, yola gı?l~ çıkarılmlJ ve bırçok hatlar kesıl. Kral, kontrol odasını ve diğer tesi. 
navar düdükleri çalmağa başlamıştır. tin t~lığlerı~ir. çıkmaktan imtina ederek vapuru ter • mi.ştir. satı gezmiştir. Hava kuvvetleri umum 

H ık ··kr. tl b'" ük bi . t'--- İngıltere ıle Fransa arasında birliğin ke+mı.,tir Birkaç avcı tayyaresi müstesna olmak kuman n Kral 1·zaha rm · a su une e ve uy r ın u.aıu • . ..... ~ · .. ır. 
la sığınaklara girmiştir. t~m olduğu hır devre!~ yeniden harbe VapuTda anccrk 8 zabit kalmış oldu. uzer~ Polonya tayyareleri gözükmemiş. --

Parlamentoda azadan bazıları ve bil- gır;:ıi~ ~uh~u~~~z. ı.ıo. memleket icuv. ğundan geminin hareketini tehir et • 1b~diT. Alman araıısine karşı herhangi Sark ve Garb ~~-~ 
h b b h L dan ı.-ı. lan ve erının eşrı ı mesaı edeceklerinde mek mecburiveti hAsıl olm .. 4"4-.•.... lr ataarruz kaydedilmemiştir. 
;ss~ uhsa ab }yon ~ geuu.H.ı.ı ? d asla tereddüde kapılmağa mahal yoktur. AA.J "'"I"'"" Alman donanması. Baltık denizinde c~phelerı·nde vazı·yet 
.u.emot azır u unuyornu. epsı e Ruh ih i tl . d Bir Alman gemisi bitaraf bir limana n 1ıon 1 1 ;t,..; .. b" .., 

.
1 

·ı t _..J k ğ _,_1 ve z n ye erı evasa bir düşmana .riO ya ı ann wır ... ncu ır tahtelbehirini 
verı en emre ı aa ~ere sı ıntm ara karşı karılab',_ k ,,.;,.ı,~ k uh iltica etti tah 'b •""";,...· (Bastarafı 1 inci sayfada} . . 

1 
d" çı ı.u:ce en :r .....,c r tur. rı e .... ""l.ır. 

gırG~.ış er. ırd·.. 
1 

b ~ . 
1 1 

t Dtlşman. hakilrate.n çok büyüktür. Onun Bogota 6 (A.A.) _ 2.000 1ıonluk Al- Berltn. 6 (A.A.) - D. N. B.: Alınan !onya lehinde olmadığını gösteriyorsa 
upegün uz yapı an u ın.rıne a er f . d '- d' Pu Co kıt' •-- r -~- t-1.1 • d h" da b Leh dula ı'zmı'hlA1:nı· he 

40 
d k 'ka b"tmi p . n ena vıc anı &en isine her türlü sıUüu man Helgoland vapuru erto • • a.Mrı, ~.,.., ... e ~el'lll e mü ım, u, or nnm tuı -

a 1 • ~nra 1 fi ve ans 1 er kullandırmaktadır. Şu halde, harbler ta- Jombia'ya iltica etmiştir. Vapur, bir demiryolu iltisak noktumı t~ki. eden nüz ifad etmez. 
aormal ışlenle meşgul olmağa başla - rf:hıinden istidlal ederek onun hezimete 'İngiliz harb gemisi tarafından takib e- Kielceyi işgal eylemiıtir. Cenub bölge- Bu vaziyete göre Leh ordulan için 
tıi.lar:· 

6 
(AA..) B b h mlhküm olduğunu söyliyebiliriı.:. dilmekte idi. sinde Alman!ar Neu..Sandezi ele reçir. şimdilik sağlarım Narev veya Yug ne. 

e avre · - u sa a miştir. hirleri gerisine ve sollarını Macaristan 
lf.avre'da saat 8.30 dan 8 . .fO a ve 8.50 ., 1 d b• f k 1 Krü vi . 1 edildi . ., hudud dağlarına dayayarak umumi -
fen 9.40 a kadar devam etmek üzere 1 a ya a ıtara a mak cereyanı kuvvetleniyorl Berlin, 6 ~A.?, _ Ordu =~an- yetle Vistül gerisinde toplanmak ve 
fki defa hava tehlikesi işareti verilmiş. danlığının tebliji: Alman ordularını Vistül önünde dur • 
tir. " '(BG.§tarafı 1 inci sayfada) Alman lkıt'alan. bugün saat 12 de mü. durmaktan başka yapılacak bir şey 

Bot~rges 6 (A.A.) - Dun gece Bo • «Japon hükümeti Avrupa harbinde ademi müdahale .iyaaeti takib cadelesiz Krakoviye girmiflerdir. Gene. yoktur. 
urges ta saat 2.30 da hava tehlikesi işa- edeceğ.ini bildirmifti. Ademi müdahale demek b:taraflık demek de- raı. fırka k:ummdanları ve genel kur- Eğer Leh ordusu lüzumsuz mukave-
reti verilmiştir. Alert, saat 4.3o • ka. iildir. Yani brıgünlı.ü muhcuımlC1Ta yenileri luıtqacak oluna Japonya mayları, Marqa) Pi1sudskınin mezan ö. metler ve hareketlerle fazla zedelen • 
dar devam etmiştir. •İ)'(Uetini değiıtirebilir.» nifnde eğ'ilm.iflerd!r. Vıstill üzerindeki memişse tarif ettiğimiz şekilde 'bir mü-

llududdaki Alman şehirleri CebelUttarıkta 133 parça harb gemisi top!andı köprüler ta!ırib ediimeıruıtir. dafaa hattında durup kendilerine dü • 
tahliye edlldi Lehler tekz.ib ediyorlar zen vermeleri ve Almanların ileri ha-

Zürih 6 (A.A.) - cNewe Zurcher Rama, 6. (Husu.si) - Alman malılmajta göre 133 parça İngiliz ve Fransız Londra, 6 (Hususi) -- Varşovadan b!l. reketlerini durourmalan mümkündür 
Zeitung:. Berlinden istihbar ediyor: harb gemisi CCbelüttankta tahaşşüd etmiştir. dirildiğine göre Krakovi ,ehti henüz Al- U.. E. Erk.ilet 

Garb hududundaki Alman şehirle - manlıır tarafından işgar edilmiş değil. ~r---------------ııııı.~ 
ri tahliye edilmiştir. Edirnede gazozlar iyi su ile Çankırıda dokumaClhk dir. Buradaki Leh kıt>alan mukavemet s OD Posta 

Ayni gazetenin istihbanna göre Al • yapılıyor etmektedirler. Şehre akın yapan 15 tay. 
man hükumeti, La Haye hükfuneti. nez kursu açddt yareden altı tanesi iskat edilmiştir. l=============::::ıt 
dinrle dostane ~ir teş~öbUste buluna - ~irne (Hususi). - ~ehrimizde imal Çankırı (Hususi) _ Miill Şef İnönü Bcr1İni;1ı bombardımanı doğru deiil mi? Yt·tml. SlyuJ. ~~~n Halt pzetW 
rak Holanda hukumetmin Felemenk edilen gazozların sınekli ve daha ıyi su. Çankı.rıya geldikleri vakit •dokumacılık• Berlin, 6 (A.A.) -- Berlinin. otuz Po- Yerebatan. Çataıçeşme solcak. 15 
tayyare sahalarını müessir bir surette larla yapılması karar altına alınması Ü- ı ile çok yakından me gul ol UJ]!ard B lonya tayyaresi tarafından taarruza uğ. t S T A N B U L 
mü<lafaa etmesini taleb etmiştir. zer.ine gazoz fahri.kalan bugünden ıtiba. ı saaı'atın .inkisafı v :ö 

1 
: .'· u radığın.a dair Poionya habererini mev. Gazetemizde çıkan yazı ve 

İngiliz istihbarat nezaretinin tebliği . · . • . . . ~ e Y ere adar ~eşmflı zuubahs eden gazeteler, buna en kat'i resimlerin biitiln baklan 
Londra 6 ( A.A.) - İstihbarat neza- ren ıyı 6U: ile imalata başladılar. cihetine gidilmesi için kun;laır açılması tekzibi bundan hiç. bahsetmemek mretile mahfuz ve gazetemize aiddir. 

reti tebliğ ediyor: hususunu arzu ve emir buyumuı.şlardı. Polonya ıharb raporunun verdiğini yaz-

cAlman tabtelbahiıinin tahrib edil- Edirnede elektrik fiatları HaThevirıin kurslar şub·~.tj iaaliyete ge. maktadır. 
diğine veyahud hasara uğratıldığına indiriliyor çerek ilk okullar alanındaki bir binada Koridor ortadan kalktı 
dair hiçbir havadisin me~d olmama. . . . • 8 tezgah kurdurarak kadınların doku _ Londra, 6 (Hususi) - Alman kara 
sr, hiçbir muvaffakiyet elde edilınemlş Edirne (Hususi) - Bel'edıye daımı en- ••Y . . . . . iku.Jvetleri umum kumandanı General 

y cl1 • . . Şe 'f B'! . b y 1 macılık ogrenmesını temm maksad1le bır Brau~" bu k ttiıı;· b" be oldugu manasına alınmamalıdır.• menı reısı n ı genın aşkanlıgınd::ı. :t·>- a şam neşre 5ı ır yan~ 

Frnnsız istihbarat nezaretinin tebliği top1anarak şehri ilgilendiren bazı işler 1 kurs a~~.~ Kurs bilamiiddettir. Do - na~e ile .Şaııld Pruzya ve Danzrg arasm-

p · 6 (AA) R d .
1 

~ d L 'kla d . k 1 . t' kumacılığı ogrenenle.r ayrılacaktır. Bir dakı Kondonın artık mevcudl olmadığını 
arıs, . . - a yo ı e a§a6ı a- ua n a yenı arar ar vermış ır. b ~, 

· . . . do'kuma öğretmeninin idaresind'e bulu ve urasının rı.ıman ordulan tarafından 
ki beyanname neşredUmıştır: Belediye elektr.ik kilovat ücretinı ten. '-- !1- • .....L • isgal edildigY• i bildir kted' 

ı tihb t . . . nan uu ır..u:nna dokunan e!;VaJar Halkevi -:; ın me ır. 
s ara nez:ıretı umumi komıserı, zil etmek için tel'kikata da başladı. ~. 1 · · ·· · · · ·· . 

Fransız erkek ve kadınlarına hitab edi. tarafından satışa çıkarılacaktır. Bu kurs ngılız lıukllmetının teessurü 
y.or: ileride köylerde de faaliyet yapacaktır. Londra, 6 (Hususi) - İki gün evvel 

cKomiser, önümüzdeki günler ve haf. Çanakkale - Biga m'ÇI Fam kadınlar için çok yerinde bi!' İ§ AI~n bahri üsl~ı bo~~ardı~n eden 
talar içinde size Fransanın halihazırda Biga (Hususi) - Çanakkale Halkevi sahası oliı.cağmı umduğuırnız bu kursun İngıliz ta~arelermden bırı, Alınan hava 
girmiş olduğu harbin safhalan hakkında t k ile B' H lk . f tbol guz·· e] ti 1.-· • kın b' _ ;kuvvetlen tarafından takib edildiği es-"· spor a ımı ıga a evı u cu. :ne ce~ıını ya ır zamanda go. d .. ı· · t k u hıı malumat itasına memur edilmiştir. Hiç .. .. ~ na a, sura mı ar ırma zere amil ol. 

. . lan arasında geçen Pazar gunu ya- receır;.z. duguv bombal d b' :r. ta · · · 
şUphesız komisenn bu vazifesi kolay de- . . ~ ar an ırı ... aç nesını denı-
ğıl 1ir. İntizannız ne kadar şiddetli olur. pılan maçta Biga gençleri sıfıra karşı tıerm~e~leti ~~ b~. ış1e al~ gös.. z: atmış ve bu sırad~, bir bon_ıba da Da. 
ı:r~ olsun komiser. size düşmanı ikaz ede. bir sayı ile Çanakkale sporcularına ga. nun sekizi ·vita ~ gı:mdermiştır. :&r ııımaıikanın EZ'bfag Jımanına ısabet ecre. 
c :,. ve hududlarmızda hiçbir şey vukua Ub gclınişlerdfr. yet tarafından kazalara rek. hasara sehebiyet vermiştir. 

yollanmıştır. İngiliz hüktlm.eti, bu hldiseden dolayı 

ABONE FıATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

---ı--·ı--... 
TURKlYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 30{) 

Abone bedeli p~lndir. Adreı 
değiştirmek ~ lruru§tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet alınma.%. 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul il!vesi lAzımdır. 
~ .................... -..... ··············-·· .
1 

Posta kutum: 7il İatanbul l 
: Telgra/ : Son Poata 1 
i Telefon : 20203 

1 
~ ................................................ -' 
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_AIİCE SUlT AN 

Celliıdın kanlı f aaligeti 
18 ncı asırda lstanbula gele:ı Behamyalı 

Baron Wratislaw'm hatırılırı: 62 
Tiinı;919 tnlrea: Silrena Dilme• 

sıçrayıp bir - Gördünüz mü iyi adamı .. bizi, bir 
za'hmetten kurtardı. .. Kesin şu müba • 

Artık, her şey hazırdı. Ce11adb~ -1anladı. Hemen yerinden 
nm işareti üzerine Kavasbaşı, kışlık o- köşeye kaçarak: 

Yakalanan esirler 
danın kapısını araladı. Evvela Bostan- - Hay bre meded ... Ey ümmeti Mu- reğin de başını. 
cıbaşı Şakir 'beye hitab ederek: hammed! .. Can kurtaran yok mu?.. Diye, yarnaklarma emir verdi. Her iki esir Vezirazam huzuruna gö-j Ağa nezdine isal olunan bu iki ye 

- Saadetlfi beyim, efendim .. kerem Diye bağırdı. * türiilmilşler Ye firar hadisesini bütün 1 daş, orada öyle mahirane bir surette t. 
buyurun. Teşrif eyleyin. Cenabınızı, Celladbaşı, onun daha fazla söyle - tafsilatilt> kendisine anlatmı.şlardı. Bu- darei kelam etmişlerdi ki ağa bile bun. 
sahibi devlet efendimiz çağırırlar. mesine meydan bırakmadı. Vahşi bir (iBRA.HİM KAHYA) NASIL nun üzerine, Sadrazam, bu tutsakları !ara inanmış ~ kendilerini ya.kalayan-

Diye, mırıldandı. sırtlan gibi, ileri atıldı. Memiş efen - YAKALANDI! ne suretle muamele yapmak lazım gel-,ları azarlamak lüzumunu bile hisset • 
Arkadaşlari~ konuşan Şakir bey, dinin zarif ve narin vücudünü, dev gi- diğini (Müftü-Şeyhislam) dan sor - mişti. 

tekrar ürnidlere kapılarak: bi vücudünün altına aldı. lri ve ltalın b d .. rt kesik başı, At- muş, o da, derhal esirlere hiçbir su - Gerek Mathias ve gerek Christopher 
- Hayırdır, inşallah... parmaklarını, devlet kethüdasının bo- Musa P~·. u ~ M t fanın ka- retle zarar iras edilmemesini tavsiye çocukluklarında Türklerin eline düş • 
Diye, yerinden kalktı. En -küçük bir ğazına doladı. Baş parrnaklarırun uc - mey~anında~1 Kab~ çı us a etmiş ve bol yiyecek ve içeceği olan müşler ve sünnet edilerek islam dini 

şüpheye bile kapılmıyarak kapıya doğ. larını, onun gırtlak kemiğinin üzerine raraahına gönderoı. . bir kuşun nasıl ki kafesten çıkıp hür - ne geçirilmişler ve az zamanda Türk 
r.u yüriimeğe başladı. şiddetle bastırdı. Kabakçı, bu dört kanlı kelleyi kar- riyete kavuşmanın yollarını ararsa el- çeyi mükemmelen öğrenmişlerdi. Fa -

Fakat tam koridora çıkar çıkmaz, Tam o sırada, bir (Kelimei Şahadet) şısına dizdirdi. Dünkü yıtmaklımn ça- bette ki açlık, sefalet ve her türlü mah- kat büyüyüp deHkanlılık çağına ge • 
Kavasbaşı kapıyı kapadı. O anda da, Fesi işitildi. Cellad yamakla.rmm b~ vusu, bu~n. dört büyük devlet rica- rumi~ içinde kıvranan bir esirin hür- lince vatan sevgisi gönüllerinde alev. 
Şakir beyin boynuna yağlı kemend ta- sedirin köşesinde, iki büklüm bir va - linin kesik başlan karşısında. 01"Jkla- riyete kavuşmak için her türlü çarele- lenmiş ve hududlan aşmanın yolunu 
kıldı. CeJladbaşının bir çelmesi ile, za- ziyette oturan darphane emini Bekir rmı bura bura çubuk içecek kadar re başvuracağını ve bunun gayet tabii bularak öz yurdlanna ve ana dinleri • 
vallı Bostancıbaşı, yüzüstü yere yu • efendiye çevrildi. Zavallı piri fani, gö- ehemmiyet ve azamet kesbetmişti. bir hareket olacağını hatırlatmış w bi- ne dönmüşlerdi. Fakat muharebenin 
varlandı. zünün önünde cereyan eden feci sah • Fakat. -0nun arzusu, benilz tamarnile naenaleyh zindandan kaçıp tekrar ya- birinde yakayı ele veren bu bedbaht • 

Cellidlar, Şakir beyi o kadar sessiz nenin korkunçluğuna tahammül ede - . 1 • t' çu··nku·· onun yegA. kalanan iki tutsağın suçsuz olduklan - lar bu defa fstanbula getirilip Karaku-
~ . . . . . . . . yerme ge memıs ı. . . .. 

sada~~z .. bo~uşlar<l.ı kı, ıçendekıler, memış .. kelın:~ı şa~d:t getirerek yan ne mn'ksadı, (İbrahim Kahya) narnile nı ve hı~bır ceza.ya mustahak olmadık- leye kapatılmışlardı. 
e-n küçuk bır ses bıle duymamışlardı. tarafına devrıhvermıştı. k th-d İbrahim larmı beyan etmış ve ancak tutsakların Yeniçeri ag-asını kandırıp yakayı s~ 

] Ad kl Ad 1 ld w M . maruf olım sadaret e u ası uh fa .f . ··'-d 1 . te d. Alargada duran cel a yama arı, Cella bası, a tına a ıgı emış e - . . . . ek izamı m a zası vazı esı U'lı e enne v ı vıran bu kurnaz vatandaşlar tam dı • 
Şakir beyin biruh cesedini birkaç adım fendinin başını bir hamlede ıkesınjsti. Ne".1m efendıyı ele geçı";1 d ·· n 1 edilm~ olan kimselerin cezaya istih - Şarı çıkıp da atlarına binmek üzere i . 
da'ha ileri sürüklediler. Ve derhal ka - Ve sonra, aya~a kalkıp da Bekir efen- ce-dıd taraf:a~larının ~e~s n ~ evve' kak kesbetrniş bulunacaklarını, hem ken Karadenizli bir sipahi askeri bu ı. 
fasını kestiler. Başsız gövdeyi, 1oş ko- dinin yan üstüne devrilerek hareketsiz onun kellesım yere duşurm · de bu cezanın ağır olması lazım geldi- ki Macarla karşılaşmış ve kendilerini 
ridorun kenarına çekerek gizlediler. kaldığıru görünce: (Arkasl vaT) ğini, çünkü onlann, k~ndilerine veri • derhal ve milkemmelen tanıyarak bun-

Aradan birkaç dakika, sükUnetle geç len vazifeyi hüsnü ifa etmemiş ve bi - ların muhafaza altına alınmasını tav • 
tt. Kavasbaşı tekra~ oda ~~pısmı aça - Mobilya yaptırılacaktır. ııaenaleyh ileride rnüs~ümanl~ra bir - siye etmiş, çünkü kendilerini pek iyi 
ra:ıc bu sefer de, reıs vekıli Safi efen - cok zararlar vukua getırmelerı melhuz tanıdığını ve bu tanışda asla aldanma. 
c:tıye seslendi: ~nkara Dil ve Tarih - Coğrafya oıan böyle mühim rnahpusıann kaçma- aığını beyan ve temtn eyıemışti. 

_Efendi hazretleri .. teşrif eyleyin. lanna sebebiyet vermiş olduklarını i · Bunun üzerine her ikisi de tekrar 
Sahibi devlet efendimiz, şimdi de za - FH ktlltesf Direktörlüğünden : leri sürmüştü. yakalanmışlar ve zincire vurularak üç 

tının isterler. A _ Fakültenin yı-ni binası ıçin yaptırılacak muhtelif cinste mobilyanın ka- Bunun üzerine Sadrazam, Kara Ku. ay evvel kaçtıklan (Karakule) ye ka. 
Dedi. k · 1..--- lede o gün vazitedar olan muhafı:ıla - patılmışlardı. Sonradan biz de bunlara --alı zarf usulile münakasası keşif bedelleri değışurılerek te rar munaıı..ouüılya 
Safi efendi, henüz gençti. Devlet ri- ,,.. rın, başta ·kumandanları ve zabitleri katılmış ve bunlann ıztırablanna işti. 

cali arasına, yeni girmişti. Mühim iş - ko~ulm~~·ammen bedel 57463 lira 90 kuruştur. olduğu hal~, hepsinin Hisarda asıl - rak eylemiş idik. 
lere «a~aya vakti olmamıştı. Bun - masını emretmiş ve btmıya (Mehmed 
dıtn dolayıdlt' ~d. uzun uzadıya düşün _ c _ İstekliler fenni şartname ve resimeri almak için Ankara Mektebler Mu. a2'a) adında başka bir (Diroar) tayin 
düğü halde, kendisinin tevkifine hiçbir hasebeciliğine 25 lira yahracaklar ve alacakları makbuzla fakülte hesab me. eylemişti. 

(Arkası var\ 

S;yaset Aleminde &ebeb bulamamıştı. mul'luğuna müracaat edeceklerdir. Yeni Dizdar ağaya verilen direktif. 
Zavallı Safi efendi, bir mftddet ev - ~ - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 4309 lira 79 kuruştur. Jer arasında selefinin uğradı~ı Akiıbet (Baıtarafı 3 ncii Rayfada) 

-ı, Musa Paşanın satın almak 15• tediği D - İhale 8/9/939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Mektebler Muhasebeci. h t 1 t lm e ea..r kendisinin de ay 
""" a ır ~ ı ış v "'- . ~: ısabetli davranmış değillerdir. 
blT Gtbcü--«öleyi daha f.azla para ve • liğinde yapıtacaktır. Teklif mektnblarınm ihaleden bir saat evveline 'kadar mez- ni akıbete uğramasını ıstemiyorsa gö. Onl . . Ü t hk vkil d 
rerek kendisi aldığı için, onu gücen • kiır muhasebecilik veznesine teslım edilmiş bulunması Jhımdır. zünil dört açması ve muhafızlan ona ar ~~ın.dm 5 ha 

1
.ebn: meüdafereh a. 

d. d' w· · b ' tü' }" c4014t .6570, . b·la· ·ırn· t' yanan musaı cep e ı ır m aa ar. ır ıgıııı ır r u hatırlayamamıştı. aöre idare etmesı ı ırı ış ır. b. · . t .h eim k 
1 

b.
1
. 1..ı: d 

l'" mı ercı e , zano una ı ır •M• a. 
Bunu hatırlamış olsa bile; şahsi bir i - * ha jyi neticeler verebilirdi. Maamafili 
şin, devlet işlerine karıştırılmasında Bu firar hAdisesinden üç ay 90nra vaziyeti umumiye, bugün de kat'i bir 

Bunun içindir ki Safi efendi de -tıp 
kı Şakir bey gibi- hiçbir şüpheye ka
pılmıyarak odayı terk€tti. Fakat o da, 
koridora çıkar çıkmaz, boynuna ke -
mend atılıp biruh olarak yere serildi. 
Derhal -0nun da başı kesildi. 

bir münasebet bulamazdı. ·· 1 
Türkler, ayni vAkıanın kahramanların- şey soy erniye müsaid değildir. Vazih 

Şimdi sıra, devlet kethüdası Seia -
nik1i Memiş efendiye gelmişti. 
Kavasbaşı kapıyı açıp da: 
- Kethüda efendi hazretleri.. sahi

bi devlet efendimiz, şimdi de zatı ali
Yenizin teşrüini irade ederler. 

Der ~mez, gayet zeki bir zat olan 
Memiş efendi derhal şüphelendi. Ve, 
birdenbire irkilerek: 

SAÇ · EKSİRİ 

• 

oıoen 

ctan bulunan iki muharib daha yakala- bir fikir edinmek için katlanması za • 
mışlardı. Bunlardan birisi Christopher rurl olan şeylerden biri, şimdilik biraz 
namında bir hancı, diğeri de Mathias daha tahammüJlü olmaktır. 
adında bir Hüssar idi. Bu iki zindan 5 . c_12 ı;; 
kaçığını, vaktile Macaristanın cesur şö elun ~fi- {_,,,mllÇ . . . .. ·-··-........................ -......................... __ 
valyelerınden bın olan ve Türklerle 
vaki muharebelerde bunlardan birço
~nu haklamış ve ayni zamanda bir 
Hüssarın öz kardeşi bulunan bir adam 
( 1 ), bunlan İstanbulda başka bir Ma

l car dönmesinin evinde sakla~ ~ ken 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

dilerine birer at ve elbise al1p ceple • Halil. dönmeleri 
rine de harçlık koyduktan sonra yola Y 

çıkarmıştı. 1- Menşeini kulak hastalıklanndan 

Tü kl 1 t s'lc a1aa bq dönmeleri Saçtan besler, klSklerini kuvvet· "r erin eya e a eri kıyafetine Malümdur ki kulak üç kısımdan mü -
? Be b 1 d . . d-.k l . . ö l ı. qirmiş bulunan bu iki yoldaş Galata- rekkebdlr. n.a kula~. orta kulak, 1,. ku _ - Ne demek, Kavasbaşı.. n, u en ırır, u U meaını n er, M.e- ~~ • v 

dan çıkmak üzere bulunuyorlardı ki lak orta kulak bir boru ile h..Aazım davetlerden bir şey anlamıyorum. Sa- ' - ıza 
hibı' devlet efendı'rnı·z, b'zlen' huzur • peklerini giderir. birer de çanta alnınk üzere atlanndan merbuttur. Aralarında 1ştlrat vardır, 

• . 1 b. d'.kıkA Botaz ve burunda ve civanndatl haata-
lanna davcl ederlerse, böyle teker te - INGİLIZ KANZUK inmış er ve ır u ana girmişlerdi. Iıkların kulağa in'ikas etme& Site bu 
ker mi haber gönderirler. Bunda, bir Talihin aksi cilvesine bakın ki bu es • !Jttrakten ileri gelir. Baş dönmeııl harto 
iş var. İşin doğrusunu söyle. Yoksa, ECZANESi nada ayni dükk~na, idam olunan ağa • kulak, orta kulak ve iç kulaktatı lltlhab-

Bey~u _ 'tanbul nın, yani Karakule başmuhafızının, u. lar ve entanlardan peklll meydana ge-ŞUradan şuraya gitmem. ~a ıs ı bll'-
Dedı·. ~-----------------------------·~fugirmişnbhlati~~nla~mhll- e u~~m~t~~~~~an~ 

~ h M th · • d h kulak ve labirent denilen kllmın had 
Kavasbaşı, şaşırdı. Ellerini oğuştµ - Maar·ıf Vekı·ııı·gı"'. Erkek Terzilik Okulu Müdürlügv ünden: assa a ıas1 er al tanıvarak: veya müzmin nezlevl veyahud cerahat 

J\ıp: - B1.1, (Hussar) Mathias'dır ... Hani toplıyan llUbablarından en çok n.tı oı-
- A, benim saadetlu efendim.. ma

lQmu ihsanınız.. bizler, emir kuluyuz. 
Diye, kekelemeğe başladı. 
Memi~ efendi, başının ucunda bü -

Yilk bir felaket dolaştığını anladı. Fa
ltat, belki cür'etkarane bir hareketle 
bir şey yapacağını sandı: 

- Be herif .. ne söylenip durursun?. 
Yerimden bile depreşmem.. çık! .. 

Diye, bağırdı. 
Kavasb~ı, odadan çıkarak meseleyi 

Celladbaşıya anlattı. Celladbaşı, hiç 
aldırmadı: 

- Baka ağa.. o gelmezse, biz varı -
l"tt. 

Diye mırıldandı. Sonra: 
- Badi uşaklar! .. 
Diye, yamakları çağırdı. Kapıyı bir

denbire açarak içeri daldı. 
M~ efendi, ba.jma gıelen felaketi 

l _ Okulun gündüz dikif ve biç.'lci .kısımları ile cAqam <biçki kurswıa> tale. Hisardan kaçan Macar... maktadır. 
be kaydedilrneıktedir. Diye haykırmıştı. Burada görülen lltlbablara diler se • 

2 - Gu .. ndu··z dı·ı,;., k1sını tahsil müddeti üç yıl, biçki kısmı ile Akşam bi9ki B . 'd h lkt .. 
1 

rirl araz da refakat eder. Meaell lı:ulalı:-
~ unu 1ş1 en a an yuz erce kjşi, tn ağırlık veyahud tam satırlılı:, lı:ulak 

kursu tahsH miidde~i sekizer aydır. hem€n bunların ardına di.işmiişler ve oğuldamalan ve ba.tın içinde damıt bir 

3 _ DHciş veya biÇki kısıam]:anna grrebHmek için i11c okul mezunu, Aqam kısa bir tak:ihden sonra her ikisini de gürültü gibi araz da görülür. 
bi ki kursuna kay~ak için de en aız mflll.et okulu J ~ B kursların- kIEkıvrak etmişlerdi. Yakayı ele veN>n Bunlardan bllfka o civarda bulunan 

ç 45 .J1 bü .... Tlr &mamalt 1 ·Bil eder damarların çatıama.sı ve kanın yayılınuı 
dan mezun olmak ve yaşınuan ;,...... • yoldaslar, kendilerinin Budin garnı· .. 0 _ d _,,...., .... ~, ... M f l i bet i....C... <*ula · ,, a baş dönmeleri yapar, kl buna monyer 

4 _ Okul resmi, nüıarl, muhtelit ve l""'~· u assıa uı ~ .... , nuna mensub asker olduklarını, ken • başdönmeleri derler, bu yalnız nezitte.n 
müracaat eJil:meBi. Adres: Divanyolıu.. Tel: 22480• c6854a di işlerini bitirdikten sonra (Sarayı de~l ayni zamanda frengi t.a.htı -.ırtn-

M. M. V. Harta Gn. Drk. Satınalma Komisyonundan : 
1 _ Harta kıt'aaı erab için (1200) çift fotin bpah zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur· 

2 _ Eksiltme 14/Eyltll/939 Perşembe günü 88ı8t 10,30 da Ankara: Cebeci Harta 
Gn. J)rk. fük binasında Satmalma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 _ Muhammen bedeli 5580 lira, muvaıldmt teminatı 418 lira ~ kuru§ olup 
Nnka mektubu veya .maJ.Jye makbuzu kabul olunur. 

4 _ Talihlerin 2490 sayılı kanunun !. ci ve 3. cii maddelerinde istenilen ve. 
aik w ı.woatlarill birlikte p.zılı ıün ve saatte ik.omisycm.a gel!meılari. (6786) 

Hümayun) a gitme'k vazifeleri oldu _ de vukua gelen tagayyürattan da ileri 
~mu ve binaenaleyh kendilerini ser • gelir. Fakat en ziyade üznü dahlllde yani 

lç kulaktaki tagayyürat ve baş dönme
best bırakmalarını söylemişler, kuman lerlnin sebebi dediğimiz gibi ya labrent 
dan ve zabitlerinin isimlerini de say • ilt.ıhabları veyahud devrana ald bozut
rnışlardı ve hüviyetlerini daha iyi is _ luklardır. Damar patlaması ~yahud da

marlann lspazmsı gibi. bat ed~bilmek için kendilerinin (Ye _ 
<Devam edecetiz> 

niçeri ağası) nezdine götürülmelerini r---------------1 
ist~lerdir. 

(1) Bu kardeşin bir dönme olduğu anla -
lllıyor 

C.vab 11tiyen okuyucularımın l>Ol\a 
pulu yollamalannı rtca ederim. Abl tak
dirde ilteklert mukabeluis talMıülr. 
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! Alacağın Olsun 1 ~ IİI CASUS KADiMiN 
HA TlllAllLARI / fillllll•lllllh. Yazan : Nimet Mus ta/a . .ılllll-llllİFn 

Yazan: Martha Richard Çeviren: Hatice Baüb 

Tehlikeli bir ogun 

Bir ihtiyat zabitintn hatırala.'"lndan: 
- Ya sol yatttığın •• 
Ben bunu nişanlım~ söylediğim zaman 

elinde çıngırak teşyicUeri bir an evvel 
vapurdan çı:kmıya davet eden kamarot 
yanıbaşunızda idi. Nişanlım. göz uci!e 

nU§an bu kır bıyıklı, beya:a g6mlekli 
kimdi? cevab vermek, bir şeyler söyle -
mek istedim. Söyledim mi, işte onu bil -
miyorum. Çünkü kulağımda birden pat
Iıyan binlerce topun gürültüsü vardı. U. 
za:ktan boru sesleri geliyor gibi idi: 

Vakit pek azdı . . . Maamafih Jeann orada değildi! Hizmetçi kadına nirli göriinilyordu. Ve oyuna devam 
tayyare ile giderse Jeann vaktinde benim için şu mektubu bırakmıştı: etti. Bir deli gibi, işin içinde olmıyarak 

ıkamarotu işaret ederek. 
- Kabahat bende değil, 

sun! 

- Dinlen aslanım, kendini hiç yorma, 
alacağın ol - yaran ağır sayılmaz. ltızım gelen ameli. 

yatı yapıp kurşunu çıkardım. 
Marsilyaya gelebilirdi. Onu Lyon'a ka «Sevgili Marthe, oynuyordu. 
dar kendim götürecektim. Bütiln gece Ben zavallı bir deliden başka bir şey Onu gazinodan ben çıkardım. Has-
bu seyahatin teferrüatile meşgul ol • değilim. Telefon ederek yakın bir yer- talanmıştı. Sabahın ikisi olmuştu. Res
dum. de beni beklediklerini söylediler, gidi. toranda bulunan arkadaşlarımızın ya. 

Ertesi sabah Jeann'a kendisi için dil. yorum. Yeniden bir mücadeleye atıla. nına gittik. Fakat Jeanne son derecede 
şündüklerimi söyledim. cak kudretim yok. Her türlü rnücade • yorgun görünüyordu. Ben onu birçok 

- Paran var mı? diye sordum. Za • le artık çok geç. E.~r oğl~m hay.~tta defalar ·bu halde görmüş olduğum için 
ten ehemmiyeti de yok ... Oraya gidin. olsaydı belki onun ~çın y~nıden muca- merak etmiyordum. 
ce hiçbir şeye ihtiyacın kalmıyacak! dele edecek k~VV:ti kendımde bulur • Restoranda masada konuşup gülüşür. 
Ramon dünyanın en asil, en kibar bir dum. ~akat şımdı yalnızım. MUcade • ken birden içimizden biri hay:kırdı: 
adamıdır. le ... Ugraşmak ... Bunlar neye yarar ... «Bakınız ... Jeanne'ye bir şeyler olu -

• • • • 1 Allah ne kısmet ettiyse o olur. 
O benı dınlemıyordu bıle. Bu casus- Se k d' . ku t dı 1 F 1--t ı..~ yor!• 

ı h d k t lm k .. 'd'l n en mı r ar n. a!UI 'JA;n se 
.ı.uk aya tın an ur u a umı ı e mes nin gı'b' d - .1. ("",.,.,_ f b' k d Başı omuzuna duşın" fü:tü. Oturdugu" 

dd 1 B . 1 ku t lınak h t ı egı ı:m .. · 'ı"J'l\. zayı ~r a ı. :' u u. ıran evve • r u , ra a . 
f lm k . t' d ~ f ·· ta nıın. koltu'ktan kayıyordu. derın bir nefes 

~: es ~ t 1~.ı!.or ~~ e errua e • Adfyö Mart'he. Bana yaptığın bütün bile almadı ... Ufak bir titreyiş bile ol-
... mmıye ver ıgı yo u. 1vilikler için sana çok teşıek>kür ede - d o" l · · ı 
- ~vet ... diye mırıldandı. Orada ·. K d . be . • ma ı... Y ece gıdıyordu. Doktor kuv-nm. a enm _nı çagırıyor... Ona i . 

m~'ud olacağım. Fakat sen şimdi beni taate mecburum ... • vetli bir zehirle zehirlenmiş olduğunu 

biran bile bırakma. Ben zayı! bir ka - Uzun müddet Jeann hakkında hiçbir söyledi. 
dınım. · · İradem yoktur. Benı bir yere şey işitmedim. Birıkaç ay sonra bir çay - Bunu lrendisinin yaptığını zanne-
kapa. ziyafetinde, Jeann'ın pek sıkı dost ol- der misiniz? 

Dedi. 
Tayin edildiğim kolorduya iltihak. et. 

mek için İstanbuldan ayrılıyordum.. Ay • 
rılık anında, daha üç ay evvel nişan -
!andığım nişanlımı yalnız sağ yanağın • 
dan öpebilmiştim. Nişanlım öbür yana • 
ğmı uzatırken münasebetsiz kamarot, ö
püşen i:ki kişiye rastladığı zaman mev • 
oudiyetini belli etmek için ök9iiren bir 
insan gibi çık çık. çıngırağı çıngırdat • 
mıştı. 

Vapur rıhtım.dan ayrılıyordu. Niıan -
lını o zamanın modasına göre giydiği 

çarşafının içinde her zaman old'uğun • 
dan daha ince, daha zarif görünüyordu. 

Arada sırada gözlerine götürdüğil be • 
yaz mendilini sallarken ben güverteden 
bağırıyordum: 

- Ya sol! 
- Alacağın olsun! 
Vapur rıhtımdan çok uzakla§mı.ş, rıh

tımdaki teşyiciler seyrekleşmişti. O, hep 
ayni yerde elinde mendil duı:-.ıyordu. 

Gözlerim kapalı dinledim. Habzamı 

toplornıya gayı·et ediyordum.. Harb sa -
hası, top, tüfek sesleri tekrar tulajımda 
çınladı. Ben yaralanmıştım. Burası bir 
hastane olacaktı. Yanımdaki de bir dok
tordu. Demek ben kendimi kaybetmiş • 
tim, beni almışlar, buraya getirmiılerdi. 
Bu ufak odaya gelmeden ameliyatım 

yapılmıştı. Om'!.Izum acıyordu. Sağ elimi 
güçlükle kaldırıp sol omuzuma götür • 
oom. Sarılı idi. 

Doktor: 

- Hiç kunıldanma çocuğum, yaran 
ağır değil •• Çabuk iyi olacağını ben san9 
şimdiden müjdeliyeyemi. 

- Harbi kazandık mı? 

Kelimererini güçlük~ tellffu.I edebil 
miştim. 

Doktor sualimi anlamıştı: 

- Merak etme çocuğum zafer bizde -
dir. Senin gibi aslanlar olan bir ordudan 
zaferden başka ne beklenir. - Beni dinle canım. Seni bir saate muş bulunduğu Guido isminde bir İ . 

kadar tayyare meydanına götürece - talyana tesadüf ettim. Bilmem J e _ 
ğim. Eğer kabil olsaydı ben kendime ann'ın dostu olduğumu nereden bili • 

- Bilmem ki... Kimse bunu anlı ya

madı! Fakat tuhaf bir şey oldu. Öldük- * Aylar ge t . Art k t b h b d Gönlüm rahattı. Gözlerimi kapadım. ç ı. ı am ır ar a a. . .. . . .. 
mı Olm şt K d l - be Harb sahası hır kere daha gozlerımın o. 

aid bir tayyare ile seni bizzat götüri\r. yordu~ Bana hemen: ten sonra eşyalarını mühürlemiye git- u um. uman an arımın goz • .. . .. . 
beg~· id' b h 1 b b" "k k' nune geldı. Top tufeK sesleri gene ku • 

düın ... Fakat bir aydan evvel bir tay- - Biliyor musunuz? dedi. Jeann Ge. tiğimiz zaman bütün çantalarını açık ve ı mı, u a ana en uyu zev ı 1 ki d ğuld d 
veriyordu. Yılmadan çalışıyor, harbe ·a arım a 0 uyor u. ıyareye sahih olamıyacağım ... Fakat se rard... karmakarışı:k bulduk. Vakıa Jeanne 

ni her vechile emniyet edebileceğim Muhakkak heyecanla bir hareket çok "agı· ık b' k d d b 
şevıkle iştirak ediyordum. Nişanlımı heı Pek yakında bir ses .. Bir ıeyler söyle
vakit hatırlardım. o, rıhtımdaki hadise, niyor, ben güçlükle anlıyorum. Doktorun 
hayal ıhalinde gözlerimin önüne gelirdi. sesi bu galiba! İ7te anlıyorum. 

. • a n ır a ın ı- amma, ana 
bir pılota bıra.kacagım. vapmış olacağım ki birdenbire sözünü .. . . 

• · .. . oyle geldi kı çantaları başka kimseler 
Jeann aglıyarak boynuma sarıldı. keserek sukut etb. A:ncak titreyen el - ta f d k ılın . 

Fakat biraz sonra, beni endişeye düşü- !erimle çay fincanını masaya bıraktık- ra ın an arıştır ış bır şeyler a. 
ren şu sözleri söyledi: tan sonra sözüne devam etti: rannuş ... 

Toprağı müdafaa ettikten sonra o toprak- - H~ire bu ilacı on dakRt• sonra 
ta <>nunta birlikte yaşamak hakkına sahib ~çirirsiniz.. Daha ;-Jyade kendine gele • 
olacağımı bildiğim için onu hatırladığım cektir. Siz bakacaksınız. - Marthe, ben hemen gidip bir Ra. - Geçen ay Montekarloda öldü... Sonra dişleri arasından fısıldadı: 

ya'yı görmeliyim! İki üç gece mütemadiyen .kumar oyna. - Siz de bilirsiniz ... Gizli teşkilatın an, kendimi her zaman olduğumdan da. - Peki doktor. Hastamız ... 

- Bu Raya da kim oluyor? mıştı. Dehşetli şansı vardı. .. Küçük bir işi... 
_ Bu benim hayatımı evwlden ba • servet kazanmış .bulunuyordu. Oyunun Ev sahi·besi bize yaklaşıyordu. Gui'do 

ha zinde, daha kuvvetli buluyordum. İnoe bir ses •• Rüya mı görüyorum. Bu * ses... Fakat neye konuşmuyor?_ Neye 

na haber vermiş olan bir falcı kadın _ or!asında ~ir garso~ gelerek kendisini benden uzaklaşırken yavaşça il~ve etti: 
dır. Moskovadaki maceralarımı, Eylt11- çagırdı. Bırkaç dakika Jeann ortadan - Ne tehlikeli bir oyun! 

Birkaç gündür fazla telaş var.. Her sustu? •• 
halde büyük bir narbe iştirak edeceğiz. _ Do'ktor •• il!Açtan evvel ona borcu • 

de doğmuş olan adamı, deniz üstünde kayıboldu. Avdet ettiği zaman çok si • fA'l'ka::ı ıınrl 
Ben sevinç içindeyim. Bu harbde de mu ödiyeyim. 
muzaffer çıkarsak artık bizim için kat'! 
zafer ıgün~ doğmuş olacak.. İçim içime 
sığmıyor, düşm.anls karşılapcağımıı gü

Dudaklanma yumuşak bir feyhı te -maruz kalacağım tehlikeleri, çocuğu • 
mun ölümünü, daha buna mümasil bir 
çok şeyleri evvelden bildi ve !bana söy
ledi. Bana daima: cSizln etrafınızda 
bir harb bir cenk görüyorum, der. Bu 
tuhaf bir cenk... Silah yok... Fakat 
cenk mevcud ... Yine size değişiklikler 
var... Memleket değiştirecek... Erkek 
d ... ğiştireceksiniz!. .. • 

Anlıyor musun Marthe, bu kadın 
her şeyi evvelinden biliyor. 

- Peki, ona bir mektub yazar, falı. 
na bakmasını rica edersin. Sana ceva • 
hını oraya gönderir. 

- Olmaz. Raya böyle mektubla fa
la •balanaz. O, diğer falcılara hiç ben • 
zernez. Benim arkadaşlarımdan birine: 
«Saçlarınızı kesmek istemiyorsunuz 
amma saçlarınız kesilecektir. dedi. 
Hem de istediğinizden çok daha kısa 
milecek!• 
Arkadaşım tifoya yakalandı. Hasta • 

lığı arasında saçlarını ta dibinden kes
tiler. Bana da ... O gün inad ettim ... 
Fal kağıdların ı üç defa karıştırdım ... 
Ne dersin ... Üçünde de hep ayni kA • 
ğı<llar çıktı ... Raya o zaman bana ha • 
klkati söylemek mecburiyetinde kaldı. 

- Ne imiş bu hakikat? 

- Ölüm ... cÖlüm siı.e çok yakın ... 
Size dokunuyor!• dedi. Onun bakışla -

nndan anladım ki artık yaşamak için 
90k vaktim kalmamış! İşte ben geçen 
Nisan ayında ona gitmiştim ... Bir he • 
sah et... Herhalde çok vaktim kalma • 

mış olmalıdır. Denize yakın demişti. 
- Belki de bu Arjantinde olacaktır. 
- Hayır... Seni götürecekler... Bir 

kalabalık içinde ... diyordu. Kalabalıık 
ve eğlenceli bir yerde ... 

Bir müddet ikimiz de bir şey söyle
medik. Sinirlerimiz çok bozulmuş bir 
halde idi. Yine sükutu bozan Jeann 
oldu. Bana, seyahatinden bahsetmeğ-e 
başladı. Harekete geçmek lazımdı. Düş 
manların elinden kaçabilmek için ça -
buk davranmak icab ediyordu. Saat 
dokuzda postaya koştum. Telgraf çek
tim. 
İçimde bir sabırsızlık vardı. Acele e. 

diyordum. Villaya avdet edince hlcı -
simde aldanınamış olduğumu gördtım. 
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Ankara Radyosu 

DALGA UZUNl .. UÖU -

1148 m. 182 Kc.!1. 120 Kw . 
T A.Q. 19,74 m. 151911 Ke& 20 Kw. 
T.A.P. 31.70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw. 

nü !heyecanla bekliyorum. 

* İşte tahminim gibi çıktı. Hücum ede • 
ceğimizi haber a!dım. Binbaşım, bana ta. 
limat verirken gözlerimin içine bakıya~ 
du. Onun bu bakışhnndakl manayı çok 
iyi anlıyorum. Bana güvendiğini, verdiği 
işi başaracağıma emin olduğunu böyle 
ifade ediyor. 

_ _:.~-~:;ı 
mas eder gibi oldluğunu hissediyorum. 

- İşte sol yanağım, hani tam ~eğin 
zaman kamarotun çıngırağı mlni olmuş. 
tu. 

Gözlerimi açıyorum. Beyaz gömlekli 
genç lhastabakıcı, benim nişıınlım.. Du _ 
dak.larım onun yanağına dokunuyor. 

- Doktor benim nişanlım bul 

Doktorun gülen gözlerinden iki damla 
yaşın sözüldüğünü görür gibi oluyorum. 

PERŞE..'IBE '1/9/39 Kumandanım, bana. emin olabilirsin. ···············································--·········-
12.30: Program. 12.35: Türk müzlti: Oku - Bu anda benim kalbim, yalnız bir şey c Gai b aranıyor ) 6 

• • • - - - - - - - - - -• • - ,_ - - - ,_ - - - -
yan: Necmi Rıza Ahıskan. Çalanlar: Cev - için, vatan için çarpıyor, vatan müda • ~--------------'1 • il • - - - ,_ -• ı- - -• • -

,_ - det Kozan, Ruşen Kam. 1 - İshak: - Bayati faasında hisseme düşen işi, hakkile ya • Mercan Ab ma • 
peşrevi. 2 - Ali efendi - Bayati şarkı: <Da- pamazsam benim için yaşamak bir tillet hailesi • Muradiye 
im seni ben aranın.) 3 - Şevki bey _ Uşşak olacaktır. Be 1'I ~ caddesi çeşme itti • 

10 şarkı: (Esiri zillfünüm ey yüzü mahım.) n ze 1 ya2ıyamam. sallnde kulübede 1 -
SOLDAN SA(;A ve YUKARDAN AŞAÖI: 4 - Ali efendi - Uşşak şarkı: (Sen ey ser - * • .=:::E 

ı _ Şl.şmanlık. vlrevan ruhsa!! gülgO.n.) 5 - SalAhattln Pt- Kaç saattir, harbediyorduk bilmiyo • 
2 - Eııeldenberl - Nihayeti. nar - Bayatı şarkı: <Delisin deli gönlilm.> rum .• Top tüfe.k gülle bütün bunlar 
1 - Yardımı dokunan. 6 - Halk türküsü - (Yağar ordan hurdan.) sanki ıbir~ çocuk oyuncağıyd1lar. Ben 
f _ Yükselt.met _ Sıhhat. 13: Memleket saat ayan, ajans ve meteora- . . 
5 - Çünkü - Vahşi hayvanları ve kuşları Joji haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karışık k~ndı~ı toptan ~a, gülleden de kuvvetli 

öldürmek:. program.ı 19: Program. 19.05: Müztk (Oda hısscdıyordum. 'l akımımla birlikte iler • 
IS - Büyük zararlar tevlid eden hAdise. müzi~i - PL> 19.30: Türk müziği <Fasıl hey- lcrken .. gözüm hiç bir şey görmil.yordu. 
7 - Petrol lambalarının ş~elerlnde hAsıl eU.> 20.15: Konuşma (Zlraıı.t saati.> 20 30: Yalnız ileri, yalmz zafer. 

olan siyahlık - Beygir - Bir nota. Memleket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji * 
8 - Isıtan lçld - RiUıeAr. haberleri. 20.50: Tilrk mfizlği: Okuyan: Ra- B 1 8 - Develeme, ~ve t~u koYalama, dlye dlfe Neydik. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet ana. so omuzum sarsıldı gibi gelmiş. 

oynanılan oyunun Dk: kelimesi. Kozan, Zühtü Bardakoğlu. 1 _ Vasilaki _ ti. Fakat aldırmamıştım ve yürümüştüm. 
10 - Bir isim - istek. Kürdlllhlcazkflr peşrevi. 2 - SalAhattln Pı- Ne kadar yürüdüm, şimdi bunu bilmiyo-
Geçen bulmacanın halledilmiş ff*ll: nar - Kürdlllhlcazkflr şarkı: (Aşkınla yanan rum. Harb sahasında on metre ne ise bin 
SOLDAN SAÖA: gönlüme busenle şifa sun.> 3 - Piyanist Yor metre de odur. Ve insan orada mesafeyi 
~ = :c=~ ~~~k. gl - Kürdilihicazkar şarkı: <Neşe ile geçen.> zamanı ölçemez .• Kendimde halsızlik· his. 

8 _ Yezid _ Kale. , 4 - Cevdet Kozan - Ud taksimi. 5 - Udi settiğim zaman, bir an için durdum. Sol 
4 - Azize - Ekin. İbrahim - Kürdlllhlcazklr şarkı: <Sarı bir omuzum sızlıyordu. Gayri ihtıyari sağ e. 
5 - Sedef - Sa.na. gül glb~.} .. 6 - Şükrü ~nozan - Buselik şar- lim sol omuzuma doğru gitti ve elimin 
IS - Fikir. kı: (Gonill harareti sonmezJ II - Okuyan: sıcak bir mayile ıslandığını farkettim. 
7 - Lekesiz. Sadl Hoşse.<ı: 1 - BolAhenk Nuri bey - Rast Yaralanmıştım demek.. Yaralandıgvım 
8 - Şakak - Kir, şarkı: (Maillm bir nazlı yare.> ! - Rerik . ' 
9 - Gellnlmiz. Fersan _ Rast şarkı: (Affeyle suçum.> 3 _ akhma .gelınce omuıumun da ~ızladığını 

10 - Kenar. Şemsettin Ziya - Mahur şarkı: (Şu güzel anhyabıldim. Kan hi'ıki ceketimin omuz 
.................................. ·-········-···········- bir ka~ın~) 4 - İsak Varan - Mahur şarkı: tarafına gelen kısmını kıpkırmızı yap -

Konser <Şu gümuş ırmağın.> 5 - Nlkolakl - Mahur mıştı. Gene yürüdüm. Fakat bu sefer ne 
Alemdar spor klilbil menfaatine 9 saz sema.isi. 21 ·30 : Konuşma. 21.45: Neşeli ~adar yürüdüm. Belki bana bin adım ka. 

pldklar • R. 21.50: Müzik <Bir opera selek - d 1 b' · . f 
Eylfil Cumartesi akşamı Suadiye Pl!j siyonu) 22 . Mü~'k (Küçll ... 0 k t ş nr ge en ır zıdım, belkı de bana bır a.

1 .. .. • 1 • • c..ı .. r es ra - et: d k d 1 b' . 
gazinosunda büyük bır konser tertib e - ı Necib Aşkın.) 1 _ Walther Schrader _ Ak- ım a ar ge en ın ad:m.. Orada .. bır 
dihniştir. şam üzeri (Hazin parça.ı 2 _ Levtne _ Hü- toprak yığınının yanına düşerken hcn:iz 

mores~. 3 - Gerhard Wlnkler _ Donna Şt _ aklım başımda idi. İşte hepsi bu.. Daha 
EBE TiYATROSU 

Nuri Gençdur 
ve arkada,ıarı 

Bu alııam Btıtilıtot büyük 
ıı.ile bahçeıinde 

iki Sungu Arasında 
Jaklar nryeteai Meliha Soli.me konııori 

kita (lspanyol üvertilrü. 4 - Rublnsteln _ başka bir şey hatırlıyamıyorum. 
Kostümlü balo süitinden: Toreador ve En- * 
dülUs. 5 - Fritz Köpp - Yaz akşamı süitl. - Şimdi biraz daha ıyisin ya aslanım! 
6 - Jnc Grlt - MaYJ8 ihtişamı <Vals.> 7 - G 
Jac Orlt - Marş. 23: Son :ıJnn.s haberleri, özlerimi güçlükle açabildim. Beyaz 
ziraat, esham Vt! tahvllA.t, kambiyo • nukut gömlekli, kır bıyıklı bir erkek yanımda 
borsası Wat.) 23.20: Mü1Jk (Cazband _ PU idi. Ben yaıtıyordum. Burası neresi idi. 
23.55 - 24: Yarıntı proıraın. Ben buraya nru;ıl gelmiştim. Benimle ko-

kamet eden annem 
Fatma on dört sene 
evvel dört yaşımda 
iken geçlm darlığı 

yüzünden beni Da -
rülacezeye bırakmış, 

ölü babamın ismi 
Yusuftur. Abdullah 
isminde bir amcam varmış. 110 ~ evvel 
bir defa annem beni görmep Jeld1. O rUn
denberi hayat ve mematına ald hlçblr ha -
ber alamadım. Bilenlerin lnsaW.,.t namına 

aşağıdaki adresime malfımat ff?IDelerlnl 
rica ederim. 

Darülaceze yedinci claJre '9inel 
kofuşta Mehmecl 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbe~I olan ec&allelel' fllDlar

dır: 

İstanbul cihetindekllec-: 
Şehzadebaşında: (Onlverıltıe), Bmlnö

nünde: {Yıorgl>, Ak.sarayda: (Pertev), 
Alemdarda: (Eşref Neş'et>, Bayuıdda : 
(Haydar), Fatihte: (Emllyadi), Batır -
köyünde: (İstanbul), Eyiibde: (Arif Be
şir). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstıklA.l caddesinde: (K\L~. Yilk

sekkaldırımda: CVenlkopulo), Tabl:mde: 
(Thkslrn), Y'enlşehlrde: (Paıımatyatı>. 

Şisllde: (Halk), Oalatada: (İ.mı~, Fın
dıklıda: Mustafa Nail), Be!iktafW.: <SD
leyman Receb). 

Botaziçl, Kadıköy ve Ach.lard.aldls: 
Kadıköyünde: (Hüıınü, Rıfa\J, "Oakü

darda: CBelimlye>, Sarıyerde: (Alaf), 
Adalarda: <Halk>. 



7 Eyllll 

İngiliz, Fransız ve Alman donanmalan 
ne yapıyorlar? 

(Başfarafı 7 nci sayfada) . harebe yapılıp İngiltere donanması mu. 
Baltık i§lerine gelince, Almanlar, In. zaffer olsa bile, meee.J.e harbin neticesina 

Ciliz donanmasının bu denize girmesini tesir yapmaz. Neden? 
tnenetmek mabadi1?, şimal deniz.inden Böyle ·bir mumflerıyetin neticelerini 
gelen yolları mayın ile kapamışlardır. şöyle tetkik edebiliriz. 
angiliz dbnanmasıru!ı bu denize girme. İngiliz donanmasının muzaffer olduk. 
sinde şu müşküller vardır: tan sonra hareket ihtimalleri üçtür: 

a - Denizaltı, hava hücumı.., torpıl 1 - Alınan ticaretini imha. 
1ıehlikesinin çok fazla olması. 2 - Alman sahillerine asker dö'b.ınek. 

'b - Bu denızlerdt> donanmaya üs ola- 3 - Baltı!k denizine girlp. 011adaki 
Cak bir liman olmayışı. Alman ticaretini vurmak. 

c - Donanmanın, bu denizde hava Bunlardan birincisi kısmen abluka He 
kuvveti ile teşriki mcsaı edememesi. temin edilmektedir. İkincı ise, Alman 

İşte bu sebebler dclgyısile İngılt~re sahillerinin muhkem olması dolayısıle 
donanması Baltığl girememektedir. Böy. mümkün değildir. Zira donanmanın 
lece Alınan donanması, bütün kuvvetıle, 1 müstahkem bir sahil~ ask.er çıkarma~ 
Baltık d'enizınde çalışmaK ımkanını buJ.I onun en müşkül bir vazifesidir. Ü~üncü 
ınaktadır. madde de evvelce izah edilen sebebler!e 

Bu mütalea bizi iki neticeye götürü-
Yor: 

Alman donanmasının tek vazifesi: 
Büyük kısmı ile Baltık denızinde Rus -

Alman yolunun himayesi ve kara kuv. 
~tlerinin yürüyüşüne yardım. 

Denizaltı filoları iJe İngiliz ticaret ge. 
llnilerini imha etmek ve İngilizlerin ab
luka yapan kuvvetlerını batırmağa ve 
autltmağa çalışmak. 

lngirz donanması 

mümkün değildir. 

Bundan dolayı bgilız donanması, AI. 
manlarla çarpışmak istememekte ve va
zifesini abluka yollarından ifaya çalış.. 

maktadır. Galebe için onun elinde iki 
Jrnz vardır: 

1 - Zaman. 
2 - Sabır ve tahammül. 

' 

Fransız donanması 

SON POSTA 

Zehirlenen 43 mensucat 
amelesinin sıhhi vaziyetleri 

düzeldi 
Dün Bakırköy mensucat fabrikasın. 

da vukua gelen ve 43 amelenin zehir • 

Sayfa 1 ~ 

Cıda maddelerinin yüksekliği etrafmda 
Vali mühim beyanatta bulundu 

lenmesini mucib olan tesemmüm hAdi. (Ba.,tarofı 4 üncü sayfada) ıxumetleri bu nokta üzerine tüccarla • 
sesini şehir tab'ımızda yazmıştık. Ze - zaranna olan akislerdir. Müstehlik a • rınm dikkat nazarını celbetmişler ve 
hirleninenin neden mütevellid olduğu hş verişlerinde sükfuıetini muhafaza alakadarların disiplin hissine muvaf • 
henilz tesbit edilmiş de~Idir. · etmeli ve disiplinle hareket etmelidir. fakiyetle hitab etmişlerdir. 

Alakadar makamlar dun de bu hA • Türke yakışan budur. Ve esasen mem. 
dise etrafında.ki tetkiklerine devam et. leketin vaziyeti de buna müsaddir, bu. Milli disiplini çok yüksek olan mem• 

leketlerimizde ticari terbiyesi pek ile. mişlerdir. . nu amirdir. 
Fabrika idaresi bir tedbir olmak üze TU eli • 1i • ri olan şehrimizde, tüccarın yapmak ıs. 

· ccar sıp nı 
re dün ameleye yemek vermemış, pey. tediğim hitabın derhal ve devamlı m11ır 
nir ekmekle iktifa edilmiştir. Şahsi menfaatlerin ancak umumi kabele bulacağına kaniim. Müstehlii 

Bu arada amelenin evvelki gün ye. menfaat çerçevesi dahilinde temin edi- disiplini, tüccar disiplini AvrupanıJI 
diği yemekten, içtiği sudan nümuneler leceğini bilen bizim gibi mütekamil simdiki vaziyetinde en lüzumlu kuv. 
alınmış ve tahlile gönderilmiştir. muhitlerde tüccarımız da bazı ani ve vet ami11eridir. 

Bu tahlil neticesi alınmadan zehir • münferid vaziyetlerden taleb artma • _ . . . 
· · · · · · t b"te · · k fi 1 Tuccar arasında bu dısıplıne riayet lenme key!ıyetının rnahıyelını es .! lanndan ıstifadeye kalkışara at arı- . • 

imkan görülememektedir. Gerek mud- na zamlar yapmamalı ve halkı endişe. etmıyenlere karşı harekete geçmek ı • 
deiumumilik ve gerekse Bakırköy Kay ye, fiatların yükseleceği zehabına sev- çin kanuni mevzuatımız bize kuvvetH 
makamlığı bu husustaki tahkikatları - ketmemelidfr. İngiltere ve Fransa hü. silahlar vermektedir.> 
na devam etmektedirler. 

lşll'rl : Poliste : Hastanelerde tedavi altına alınan • 
lardan birçoklan iyileşmişler ve ev • 
}erine dönmüşlerdir. Diğerlerinin de Alman profesörleri memleketimizde Bir gazete müvezziine otomobil çarptı 
sıhhatleri düzelmektedir. kalacaklar 

___ ------- ~şiktaşta Abbasağa mahallesinde 7 
k d a Bir müddettenberi U1udağdaki 

Neşren ha aret ava~m .. c:ayıda oturan müvezzi Faruk gazeta 
kan.pta bulunan Universitenin ecne -

d b ! ld satmak için tramvaydan ineceği sıra • ı ı n as anı 1 bi nrofesörlerinden '2 si dün şehrimi- da, arkadan gelen ve şoför İsmailin i • 
İkdam başmuharr!::i Ebüzziyazade Ve-, ze dönmüştür. daresindeki 3017 sayılı otomobilhr 

lid tarafından, 16 Ağustos tarihli Habc.r Bunlardan çoğu Alı:nandır .. Alınan • çarpmasile yaralanmıştır. 
gazetesinde çıkan yazısıncian dolayı mu- vada siyasi vaziyet çok gergin bulun -
harriri Nurullah Ataç ve gazetenin sahıbi masına rağmen profesörlerin burada Yaralı hastaneye kaldırılmış, suçlu 

h k t 1 1 .. w ·ı · şoför yakalanmıştır. ~ Rasim Us aleyhine açılan ne~ren ::ı ar~ ~alma.ğa karar verdik .. e~ ~grenı mış • . 
davasına Asliye 4 üncü ceza mahkemt:. , tır. Bır Alman profesoru 'bır arkadaşı. Bir simidci ustasını yaraladı f 
sinde dün başlanılmıştır. mıza: «Biz mE>m1eketinize geldi~imiz Mühürdar caddesinde 37 sayılı fırın. 

Dünkü celsede, hadise enteresan saf- l!findenberi çok memnunuz, binaena • da simidçi Mustafa, fırın sahibi Dl • 
halar arzetmiş, iki taraf arasında müna. levh buradan ayrılmak niyetinde de mitri ile bir alacak meselesinden ka111 
kaşalara yol açmıştır. de~liz> demiştir. ga etmis ve ustasını omuzundan yara. 

DlavaC'l E'büzziyazad~ Velid mahke. Atılay tam techizatla tec.riibelere lam1ştır. Dimitri tedavi altına alınnllf» 
medeki ifadf!.'>inde ı;ıevzuu_b:ıns yazının ba laclı suçlu yakalanmıştır. 
muharrire ınüC'sses'.:!nin tes.rıle yazdırıl- ş 
dığ:ını, ve şahsını t.ahktr mahiyetınde ol. Halicde Valide kıı.ağmda inşa edi - İki çocuk pencereden düşüp yaralandıa 
duğunu iddia edere~, suçluların tecziye>. len Atılay denizaltı gemisi dün tam Küçükpazarda Hacıkadın mahalle • 
leri talebind ebuhınmuştur ve bu arada tcchi2atla tecrübelere başlamıştır. Bu sinde oturan Saibenin Sami ve Bedri,.ı 
demiştir ki: tec .. übeler tamamlandıktan sonra ge - adlanndaki iki çocuğu dün pencereden 

_ Bunlar, yazdıkları yazılara kendi- mi Alman Krup müessesesi tarafmdan sokağı seyrederlerken, ~r ikisi de mO 
!eri de inanmazlar. tesl;m edilecektir. vazenelerini kaybederek düşmüşler ...,. 

Suçlulardan gazetenin sahib ve n~şri. İmtihanda muvaffak olanlar türkse muhtelif yerlerinden yaralanmışlar • 
yat müdürü olan Rasim Us ise, muhar. ve lisan muallimi olacaklar dır. 

ririn üzerinde rnüessesen1n tesir yapma- Orta :mekteb muallim muavinliği i . ~ .. ---------------..... 
sı keyfiyetinin varıd olmadığını ve mu. çin Üniversite konferans salonunda ya. Ankara borsası 
harrire olan itimadından dolayı bu yazı. pılmakta olan imtihanlara dün de de -

~ h • t t tt h • yı neş:rind~n evvel okumadığını beyan ed.l . t• e 1 s anın arı ı ederek: va;ün ~:;nı~afta yapılmış olan türk. 1--A-flbe_-_Ka_rı_•q_ftatlan ___ e_._9_· 9_3_9_. 
- Yazı tenkid mahyietinöedir, haka- '. . . "f he . "h Ç E K L B a 
t . t t B v lid 15 çe ve lısan derslenmn şı a ı ımtı an • (n .... _ ıt 6 f d ) 1 • L" · ·1 · . · t +,.,.,.,,. t· re ı azammun e mcz. ay e . se. 1----,-------=-------........ ~ .... ntıı 11cı say a a prensı uıye verı mes~nı vasıye ewuŞI ı. 1 . w • • k H l ları yapılmış, buna tahriri imtihanlar. A ıl K 

Fakat bütün gayrPUerinc rağmen Silez. (1370-1382) . Lili Karakovide tetviç edil. ned~nberı sustugunu ıddıa etme te: ra • da muvaffak olanlar i~irak etmiştir. ç 11 ~~8~11 
"' Boh p · k · · d' B b p y d ~ bukı. bundan 6 sene evvel kendısı rZa- ı ~ndra !l.s3 
~:yı .. emyaya, ome:_elı memle etını ı. ~ ya an_cı dpr~ tmo ~nez zba ~gu • , man> adında bir gaı:etc neşretmiş ve bu.. Dünkü şifahi imtihanda muvaffak O· ~n - Yort 
~ şovalyelere Terketmege mecbur oldu. nına arşı mucıt e e e e mec urıye .. . 1 1 \ T kaletin tesbit ettig·i m kteb Parla 
Ş. t• .ı •- ld v ti d ı · : rada makaleler yazmıstı demıştır. an ar e e • 1,.. " -ınıalde ve garbdc muvaffak olamıyan ınu• •. ı . e !le ce e on ara yenı m- ~ ' 

1 
t•• .

1 
lisan muallim" 

1 
k ıoall .... o 

"" · ğ b ld ·· .. .. Bundan sonra Nurullah Ataç sorgusu ere uı 'ce ve · ı o ara O.nene rolonezler, inkişaflarını şarkta aradılar; tıyazlar verme e mPC ur o u, olduğu ' - • . ta •in edileceklerdir 
Ru ·· . d .. d··ı zaman erkek varis b!rakmadı. sırasında, çok asabı bır tavırla şunlan ) ---- · \mutera~ sya uzenne on u er. ı .. 

1 
. t. Berlln 

Rusya birçok beyliklere taksim edil. Polonya tahtı dört yıl boş kaldı. 1386 soy cmış ır: ,f::rhlr l .efpr/: BrttkHI 
- Davacının sözıeri hayretimi mucib Atı lniş bulunuyordu: aralarında harb eksik da, hükümdarlık hukuku Lüinin prensesi na 

değildi. Kazimir Kızıl Rusyayı istila etti Hedvige verildi,· ve bu kız kral, Polonez oldu. Kendi bizden evvel yazı yazan, gorya 
" eski bir gazetecidir. Halbuk!, dünyayı Yeni den 15 orazöz alınacak Pras 

e onu Polonya tahtına, krallık haneda. zadegan ve rilhbanının arzusu üzerine Madrtd 
n l b ı B Manakyan efendi tiyatrosu gibı gör'.iycr. Vali ve Belediye Reisi Lfıtfı Kırdar, va .. 

0 
... _ ının arazisi o arak ağ adı. u orto - Litvanyanın hır:istiyanlığı kabul eden .,, ' 

do'ks memleketinde katolik rahibler yer. putperest Prens Jagellon ile evlendi. Bur.ada, davacının hud•senin müret. Daimi Encümen azalan ve belediye şu- 9udapefte 
}p..,.. • k R l p ı ı ti w b teb ve makalenin gazelenın tahrikııe ya- be müdürlerinin iştiraki ile yapılan qfttreı ...,,.ırere us arı o onez eş rmege aş.. Jagellon ff 1 1 Vl d. ı d 
lad F k h" ff k" t ı va ız 0 urKen a ıs av a ını zıldı""•n.ı söyli.ven İkdam bac:nıuharrıri. dünkü toplantıda şehrin Arözöza olan '3 ıarad ı. a at tam ır muva a ıye e u a - aldı ve k l ·ı· dild" B ti f tr ~· \"otohama 

·· - k ra 
1 

an e 1
• u sure e sa · b ldaki t ı ını eddeden ı"htı·,.,acı nazarı dikkate alınarak, on be farnadı. Ondan sonra Vistulun yu arı kan Litvanyalılar katolik hıristiyan Ale. nm, u yo . mu a eas r ş ıtotholm 

kısnu San havzası Bug mmtakası, Po - . . Nurullah Ataç. nrazöz siparişine karar verilmiştir. ... .•ıı·ovll 
l '. . . ' , mıne gırdiler. Fakat Litvanyanın b:iyük y a---------- ----- -onez. istılasına açılını~ oluyorou. k . • - Ben gaz.eteye yazı yazarım. azınm Takdiri kıymet komisyonlan 

Kazimir, Polonyamn iktrsadi hayntını ı..~ıdnı kiskladnl eden Ruslar, ortodoks kili. pek tabii olarak ücretini de- alırım. Fa. ,t S T t K R A Z L A R 
c 1 f sesın e a ı ar. ık . ğ d ğ·ı· 0 1 işe ha§Jadı. ~ _ an andırmağa çalıştı. Çok çalışkan, a. . . . .. . . at, gazetenın uş.ı ı e ı •m. n ar, y.ız.. . . . . Açılış KapM. 

1 ~at IJı:uvvetc karşı dnim:ı ~inen bir mil • Bır rzdıvaç munaseb~tıle ~ı:leşen Lit- dıklanna lrendi!erı de inanmazlar, sözü. Beledıye takd~n kıymet komısyon • Ttırt borcu I peıın - -
1eti, Yahudileri, çok kesif bir şekilde va.n!~ • Polonya, tıst3 bır polıtıkan!n ese. nü de iade ederim. Davacı !5 seneden- ları Bebe~le İstınye, Beyaz~dla Koska .t • . n • _ _ 
Poıonyaya çağırdı. Yahudiler, Atmı.mlar- rı ıdı. Reşad Ek7em Koço beri sustuğunu iddia ediyor. Halbuki, QU arasındakı yolda bulunan hına ve ar • • • I Yad - -

dan sonra, Po1onyamn bütün ticarE>tini (Sonu var) memlekette 15 senedenbe.ri tam ve :ka.. salarm istimlak muamelelerile meşgul "" ... .._ _____________ _, 
ellerine aldılar. Rus ve Polonez., SJavla. mil bir hürriyet vardı. olmaktadır. 
~~ft~~wa~erlikk~dı. Paris mektub ları D~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l3iiyü.k Kaziınırin devri, Polonya ser- _ . • Müteakıben söz alan Müddefumumt ı· h• J u M d J 
\'etinin bir inkişaf devri oldu. Ka1imire 1 (Baştarafı S ıruc 1ayfada) Besim dava mevzuu olan yazının, dava. ll IS3T ar • Ü Ürlüğünden: 
•!köylülerin k:ralıa denil1i. Memleketi : çi?ere oyunlarını terketmiş olan bebek- cıyı halkın hakaret ve husumetine maruz 
tı~n fikir hayatına yeni bir hareket ver., ler tehalükle yardım .~diyorl.ardı. Küçük bırakacak şekild~ hak;:ıret unsurların1ı ~ - Şartnamesi. ~ucıbince. 4/JX/939 tarihinde cfont boru ve teferrüatı. ışine 
eli. Karakovi üniversitesini kurdu. Ser- avuçlarile oyuncak küreklenle kumları ihtiva ettiğini delillerle sabit garerek, ta:lib zuhur etmedığınden eksıltmesi şeraiti salbıka dairesinde ıo gün teındid edil
keş zadeganı ezmeğe başladı. Sonra Al. torbalara doldaruyorlar, bunu büyük bir suçluların matbuat kanununun 2? ve ce- miştir. 
lnanlara karşı harekete geçti. Onları Po. maharet ve büyük sürat!e yapıyorbrdı. za ikanununun 64 üncü maddeleri delA. lI - Muhammen bedeli cl866> lira, muva~at teminatı cl39.95.t liradır. 
lonya şehirlerinden çıkaramadı, fakat Öyre ıki, işçiler bu küçük çocuklann ken. letile ayni kanunun 482 inci maddesine Ill - Eksiltme 15/IX/939 Cuma günü saat 16 da Kabatasta levazım ve mü 
-Alınanları Polonez kanunlarının hüküm- dilerinc hakikaten bilyük birer yardım. göre tecziyelenni istemiştir. bayaat iUJhesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. :. • 
lerıne göre ya§amağa icbar etti. cı olduklarını takdir ediyorl'ar, o~la:ı~ Duruşma, müdafaa için, başka bir gü. 1-:' - İst:sıculerin eksiltme içjn tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g:lvenme pa. 

Bütün toprak sahihlerini, zadeganı, ipek buklelerini okşamaktan kendılerıru ne bırakılmıştır. rasıle mezkUr komisyona gelmeleri. c7028> 
barb anında, krala, malikanelerinin ge. alamıyorlardı. MUdd · T" d 
lili nisbetinde asker vermeğe icbar etti. Diğer taraftan gu maskesi depoların- 81UmUml IQ8 avet 
llu suretle milli bir ordu kadrosu yaptı. da ve evlerde anneler çocuklara maske !. C. müddeiuınumiliğinden: İstanbul. 
Su suretle, gel'"<'ek devirdeki Polonynnın kullanmasını öğretiyorlar, bir infilak da bulunduğu anlaşıia..'1 Artvin sorgu ha.. 
l>arlak as'keıi muvaffakiyetlerini hazır • bombası düşünce. inf ılfrktan en az nasıl kimi Cemil Kö.nenin hemen memuriyeti. 
l'aını~ ld M . K . . ·ı t' . mutazarrır olunacağını anlatıyorlardı. mize müracaatı. 

~ o u. aıovıya. azımıre ı aa mı p . 1 ukl 1 1 h li h ki ================-=--== 
aı-ıett · arıs i çoc ar a ana arın a a • . . 

ı. . . .. . katen en .katı kalbleri sızlatacak bir man. recede lekelenın.enııştı. 
1a 'l<azimir oğul bıraKmadan oldil. Onun· "eli Fransız anaları 80n senelerin harble· 
.._ da, Piyast hanedanının erkek evlad za~~ tarih" lr d ıı·~ h' b" h b rini d~üyorlar, İspanyol çocuklarını 
~oıu nı(lnk . ld . y..-·-... ın ay e , 115• ıç ır ar , , 

. arız ? u~ . bu kadar lmılnsız bir şekilde çocuk ve Habeş çoouBdarını hatırlıyor, bunların 
1~eııdi ailesfnın dığer ko~an fçınde ye. kadmlarm düpnanı olmam.,U. c:fehfetl içinde kendi çocuklamuıı akib&. 

~ca.k .bf~ veliahd goremıyen bü • Hi bir asır çOOUık btllAm.larile bu de. ıtini düfOınerek titrefiyorlaı-dl. 3'tı.k bir Kaı.ıııur. Polonya tacının Macar ç 

Istanbul Defterdarlığında: 
Müsabaka ile Memur Alınacaktır. 

Münhal tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluklarına müsabaka ile memur alı. 
nacaktır. İmtihan rn/9/939 tarihine tes::ıd:if eden Pazartesi günü saat 14 de 
b'apıla.cakar. Bu memurlukl'ara alınacak1ann orta mekteb mezunu olmalan 
lazımdır • 

fste~il~in arta mekteb şehadetname veya tasdiknamesini, hüviyet cüzda • 
run, h~ühal kAğıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 eb'adında dört kıt'a fotojrafla • 
rmı lbır dllekçeye ba~lıyarak lG/9/939 gününe kadar deftıerdarlı4a müracaat. 
lan. c7025t 
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Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıly n şikiyet edenlere: 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 
Müstahzarları 

piyasaya çıkb. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları va büyük bakkaliyelarden : 
Kanzuk Glüten EkmaOi - Kanzuk Glüten Bavraai (Biscottas) Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi 

• Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, 

Fada fifmulığa iatidadı olanlar için en mükemmel rejim m6atalızerlandır. Vücudü besler fakat fişmanlık yapmu. 

Umumi depo: INGILIZ KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu, /11tanbul 
lıtanbul perakende sabf yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat depoıu 

IZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur 

1 - ANA • iLK - ORTA Te LİSE KISIMLARINA 
Talebe kıtydına baalınmıştır. Her fQD 11at 10 - 17 Te kadu mQdOrlQQe mUracaat edilebilir. (Telefon: 42617) 
2 - Eıld talebıntn ıo Eylftl• kadar kayıdlınm yeııllemelerl ıerekUr. Akıl takdirde, yerlerinin muhafıza 

edilememesinden okul idareli meı'uliyıt kabul etmiyeoektlr. 
S - Okula kayıd ve kabul şartlarını gölterJr proıepektQı, iltiyenlere bedelalı olarak gönderilir. 

ERKEK N 1 Ş A N TAŞ 1 Halil Rıfatpafa keağt K 1 z 
Baflllabeyincilik koaağı 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Klll'ul•t t•rlhlt '88S . 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 261 

Zirai ve ticari t-•r nevi llanka mu•m•J•l trl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbara.la y • ihbamz tuarruf huablarında en u 
50 lirası bulıın.ıınJara ıenede 4 d9 ıa çekilecek kur'a ile qaiıdakl pllna 
&öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,. 

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

DiKKAT: Hesablanndaki paralar b1r ıen• içinde SO liradan. qağı 
d~miyenlere ikramiye çıktılı takdirde "' 20 fazlasile verilecektir. 

, _...;E~~;:_;:~:~ 
l..,.-~-.r-.....,,._..__...,.,,._ 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
Gidiş - DDnUş -bilet Ucreti ayna zamanda tediye edilecek 

. olursa, dönüş bileti Ucretinden °/0 20 tenzilat yapıhr. 

. Bu Hava hattının, Amıterdam, Atioı, Brnkıel, Bnkret, Kopenbag, Lon
dra, Mll&no, Malmö, Patis Roma, Venedik, Znrtb gibi bQyQk Anupa f&-
hirleri ile de irtibatı olup aynı gllnde bu tehirlere varılır. 

SELANJK BANKASI 
Tetll tarlbi : 1888 

• !dırı Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlriyıulelıi Şubelm ı 

f.STANBUL (Galata •e Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Büron 

Y•naniıtandaki Şabelerlı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Ser nevt banka muamelelert 

ltiralık kanlar servili 

İlan Tarifemiz 
Tet 111tun 1antımı .......................... 

•ahil• 400 lıuruı 
•ahil• 250 • 
ıahil• 200 • 

Dörtlünca ıahil• 100 • 
iç ıahilela 60 • 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca miktarda ilAn yaptırac~k· 
lar aynca tenzil.Atlı tarifemizden 

fltifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derp~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari i.llnlarına 

aid ifler için §11 adrese müracaa\ 
edilmelidir: 

tıAnctlılı: KoDektl! Şirketi 
J[alıra:mamade Baa 

.bkara eadd ... 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: BerliD. 

Tirltiye fllbeleriı 

Galata - Lıtanbul - İzmir 
Depoıru: tat. Tütüıa GOmrOIG 

* Her türli banla ifl * 

tzahat ve malQmat almak ozere kayıt ve muamelesi için, Tayyare bileti Dok 1 Zat" Q t 
Umumt satış acentesi •Hans Waıter Feustel, lstanbul - Galata Rıbbm cad- [:,.. tor. · 1 08 
desi No. 45• adresine müracaat olunmalıdır. Belediye karşısındaki muayeoeba· 

(Telefon : 41178, 'felgrar: Hanıatıug) esinde Oğleden sonra hastalarını 

~-----------------------_, __ .. kibul eder. ~-_.,. 
Istanbnl Maarif Müdftrlllğllnden: 

Mecidiye köyünde açılan İstanbul inşaat ıısta okulu için namzed talebe kay
dına başlanmıştır. İlk okullar mezunlarından yaşlan 13.17 arasında bulunanla. 
rin dilekçe, diploma, nüfus tezkeresi, aıı tasdi'knamesi ve dört tane vesikalık 
fotoğraf ile Maarü Müdürlüğüne müracaat etmeleri llzımdır. (7022) 

.............................................................. 
Son Posta Matbaall 

Hasta bakıcı 
Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, 

genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi helll§ire yetiştirmek, hastanelerde 
ve umumi sıhhatle alikadar olan nıüesseselerde çalışmalarına mahs111tur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Pro
fesörler ve Muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlAklı ve lllh • 
hatli ve en az orta tahsili bitirmif olmalan şarttır. Diğer şartlarımı.ıJa 
fazla izahat için yazlle veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cadde -
sinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Cağaloğlu Mollafenari 

YENi NESiL iLK OKULU 
Tedrisatm ciddiyeti, Çocuklara verilen asrt ve husust bir terbiye ılstemi 
ile emsali arı.sında temaynz eden ve gösterdiği muvaffakıyetler dolayıslle 
KOlf Or Bakanlığınca reswt mekteb1erle muadeleti tasdik edilmiştir. YENİ 
NESİL ilk okulunun aynca mUkemmel bir de anusınıfı vardır. Okulda 
ecnebi dil tedrjsatına çok ehemmiyet verilmektedir. Kayıdlara başlımmıştır. 

MOracaat bergtln suat 8.30 dan 12 ye kadar . 
.......................................... ~1!111 .......... ~ 

GECELi - GÜNDÜZLÜ 

08KÜDAR AMERİKAN Kil LiSESİ 
Mekteb eylO~nn 19 uncu SALI gnnu aQılacaktır 

Kayıd için hergUn 9-17 ye kadar mnramıat edilebllr. 
Eski Leylt talebeler kayıdlarını yenileştirmek iQin ACELE etmelidirler. 

Aksi taktirde yerleri muhafaza edilmiyecektir. 
.. ____ . Adres: Baölarba91, Telefon: 60474 il'------• Beyoğlu Tlinelebqı • Y eniyol 41-----llllllıı. 

Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi 

Tam devreli Lise - Ticaret mektebi 
Alm•nca 6öretmek için ihzari sınıflar 

ve Ticaret 
Okulu 

Derslere 15 Eyltll Cuma gQnn başlanacaktır. Ka)1 muamelesi 8 EylQldeo 
itibaren herglln settt 9 dan 12 kaı:lar (NUfus veya ikamet teskeresi, ma
halli hnktlmet doktorluğunoa tasdiıcli sıhhat raporu, Çiçek ve Tifo aşısı 
kAğıtlım, 6 fotoğraf ve mekteb tasdiknamesi veya diplomasile) yapılır. 
Fazla maHlrnat için 49486 ya telefon edilmesi. 

'9 İkmal imtibanlan 13 Eyluldedir. 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Modurlüğünden: 
Başmakinist aranıyor 

Siloların ımakine ve elektrik. İ§lerinde çalıştınlma.k üzer'.! ayda (75.90) lira 
ücreUi biri Sivas, diğeri Afyon silosu ıçin iki başmakinist imtihanla alınacaktır. 

İsteklilerin yazı ile umum müdürlüğe müracaat ve şimdiye kadar nerelerde 

çalıştıklarına dair vesikalarını ve mekte b şehadetnamelerini ibraz etmeleri ve 
18 Eylt'.Ude saat dokuzda Ankarada Ofis Umum Müdürlüğünde yapılacak olan 
imtihanda hazır bulunmaları ilin olunur. (4381) (7033) 

,..,.~~~..,. .... --,... .......... ~ .......... 
Ekz•m•nın illcıdır. 

Yara ve çıbaolarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Kocaeli Vilayetinden: 
Hereke t~ namile maruf Herekede Hacı Hüseyin inleri mevldinde 1750 

metre murabbaı miri arazi dahilind~i taşocağı beş sene müddeti~ ruhsata bal
ianacaktır. 

İhale Eylulün on sekizincı Pazartesi günü saat on be§te açık arttırma ınıre. 

tile yapılacaktır. Muvakkat teminat yapılacak teklifin yüzde yedi buçufu o.ze .. 
rinden beaab edilerek alınacaktır. İsteklilerin o gün ztkredilen saate kadar vi· 
!Ayet makamına şartnamesini aörmtk istiyenlerin de vilAyet encümen bür09UD• 
müracaatları. c7044• 


