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Fransızların bir muvaffakiyetil: Almanya Polonyaya 
yollanabilecek ihtiyatları garb cephesine sevkediyor 
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Garb cephesi 200 Berli~ BU~reşil 

k·ı , . I . "" d taz')'2k ed:ayor! 
1 Omelre UZUn UgUn 0 ! Polongaga giyecek maddeleri 

Fransız ağır topları Zigfrid 
hattını dövmige başladılar 

Pransızlar bitaraf isri9reyi 9itn.emektense 
Zigfrid hattını zorlamayı tercih ediyorlar 

Paris, 7 (A • .A .) - 7 numaralı }"):ansız tebliği: 
C'.!phcde her- iki tarafın faaliyeti görüimüştür. 
.Paris, 'l (A.A.) - 7 Eylftl akşam üzeı·i neıredilen 8 nu

tnaralı resmi tebliğ: 
R<:n ve Moı<'l cephesinde dÜfJ11Ar., kuvvetlerimiz kartı.sır.. 

da takviye tdilmekte, Almanya içlerinden yeni kuvve!lırin 
ınuvasalatı görülmektedir. 

Ağır toplar faaliyette 
Parıs;'°lı (Hüsusl) - Mozel mıntakuında Fransız ve Alınan 

aıU~tahkem t·allarını ayıran hali arazıy~ Fransız kuvvetleri 
tarafm1~~ :.~rle-fthilmiş bulunan ağır topla:- bugün Z1gfrid 
hattını aovmeğe ibaşlanuıiardır. 

l•'rnm:ız kuvvelleri ibazı mıntakalardaki mitralyöz yuvala. 
rını r.ia ateş 6!tına alarak tahrib e~mişl~rdlr. 

Fransız ~ava kuvvetleri kara kuvvetleri ile te§riki mesaı:ft 
buıu~arak \ ıızıfeierini muvaffakiyetle ~şarmaktadırlar~ 

Cephe 200 kilometre 
Jlaris, 'i (Hususi) - United Press bildıriyo:: Muhasım tı

l'afl.mn ılk ttm!flarına sahne olan saha Kızıl mıntaka ismini 
h~ı:uaktadır. Iki taraf arasındaki muharebelerin 200 kılc. 

.ınetrclık bir cephede cereyan edeceğı anlll§ılmaktadır. L----------------------.il 
(Devamı 8 inci sayfada) Garb cephe.>'ir.de Zigfr:d ve Majino hatlarını gösterir kroki 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Leh kuvagi külliyesi 
Alman kuvvet/erile 
henüz çarpışmadı 

Büyük muharebelerin Vistül nehrinin şark 
sahilinde cereyanı bekleniyor 

Alman yada benzin kıthğı başgöstermiş 
Londra, 7 (Hususi) - Şark ccphrsın~ ı kumandanı General Gozyorofskiyi esir 

de son vaziyet şudur: 1 aldıklarını söyiemckted!.rıcr. 

Müttefiklerle Almanya 
arasında harb bUtün 
şiddetile başhyor 

Şark cephesindeki vaziyet 
Leh ordusunun 

bozulduğunu ifade etmez! 
-YAZAN--

Emekli general 

H. Emir Erkilet 

Almanlar, Lehlerı·1 her cephede ıcat ' Bu general Mareşal Piısudski zama. 
ettiklerini, Alınan kuvvetlerinın Lodz ve nında büyük erkanıharoıy~ reisliğ• et. zaran hem kıt ve hem de az he-
'l'onıaşof istikametinde ilerlediklerini söy miştir. yecanlıdır. 

Bu gece yansından sonraya 
kadar muharebe cephelerinden 
gelen haberler dünkülerine na • 

leınektedirler. İtalyan o-Azetelerinin neşriyatı 
L r.- Garbde Fransız kıt'aları müs. 

ehler ise bütün cephelerde mukave. Faris, 7 (Hususi) - İtalyan gazetelc-
tahkem Sar ve Mozel mıntakala-

rtıet ettiklerini. Gidinya ve Krakovmın rinin Varşova muhabirlerı harb vazıyeti rında Alman Siegfrid mevkiine 
diişınediğini bildirj~·or!ar. hakkında verdikleri mal(ımat arasında 

J (Devamı t 1 inci sayfada) 
Berlinde neşredi!en bir teblığe göre bilhassa şu noktayı tebar:.iz ettirmekte- \..._ J 

bugün Var<!/'\vn iekra'" ş'dd t' b b dirler: .,. _____________ , 
d • -,:.., " ı e • e om ar. • •••••••••••••••.•...••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

llnan edilmiş, garb istasyonu tahrib 0 • L~h kuvayi külli}•e.,i ile Alman ~~ 
ltıııınuştur. kuvvetleri arasında henüz hiçbi~ BaşvekAleı·ın Tebıı·g"". 

Alman kuvve~lerinin şehr·~ 25 •. m k·Io. çarpııma olnıamııtır. Leh kuvayı Q 1 
llletre kadar yaklaşmış oldukl3rı da ayrı- külliye•inin her an bir .•iiipriz yap-
Ca tasrih edilmektedir. ma•ı beklenebilir. , 

v· .. . .. . .. .. Bu gaze~l~re göre i~h .ll~iik mu-
~ ıstül n7hrı ~zcrın1ekı kopruler de hars.fflllif,( Vt6tül~nehrının tar'I. MJ• 

hava edılmıştı:. Jailreri~cı vu/µıbulacağına ihtimal 
~lmanlar <>on harekat esnasında 90 tcı~ • kl,filir •• ,., 

~ınam ettiklerint. yedinci Leh fırkası ; \{l>evamı & inci sayfada) 

~·· '"" 

Dluhtekirlere 
Aman yok 

( Yazısı 9 uncu sayfada ) 

! 

verilmemesini, Leh eşyasının 
transit olarak Romanyadan 

geçirilmemesini istemişler! 

~ Romanya, Almanyanın teşebbüsünü reddetti, 
1 Bükreşte: "Bugün bitarafız. Fakat bu, her halükarda 
1 bitaraf kalacağız manasına ahnmasın ,, deniliyor 1 
f Bükreş, '1 (A.A.) - Havas bıldiri- bütün manevra imkanlarını muhafa-
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yor: Ticaret anıaşması hükümlerine za eylemektedir. 
göre. Almanyayı beslemekte olan Ro. Bununla beraber muharlb memle.. 
manya Polonyayı da beslemeğe ve !ketlerden biri!e doğrudan doğruya, 

Polonyayıı. mahsus eşyanın transit o. diğerlerile de aşağı yukarı doğrudan 
larak Romanyadan geçmesini temini:! doğruya temas halmdc bulunan Ilo. 
devam eylemektedir. Verilen maltl- manyanın bugünkü vaziyetim hukuki 
mata göre, Almanlar: bu vaziyete ni. şekilde tasrıh etmesi liızım geliyor-
hayet verilmesıni ist·yorlar. Bu •1 du. Bunu dündenberi yapmış bulun. 
hakltınö.a Almanyanın Bükrq orta maktadır. P..omanyanm icraatı bun. 
elçisi tarafından şiddet!. tazyıkler dan böyle bitarafl:k hakkındaki bcy-
yapılmıştır. Romanya hududlarmım nelmilel anırışmalar çerçevesı dahi. 

linde inkişaf edccekfa·. Romanya bu 
bitaraflığı hakkındaki beynelmılel hususta 1907 tarıh!i Lahey anlaşma. 
anlaşmalardan bahseden bir tebliğ sının ı 7 • ncı maddcsmde bitaraf 
Alınanyanın bu husustaki demarşına memleketin arzu ettiği takdirde mu-
cevab teşkil eylemektedir. 

lharibleri oeshyebılecek veyahud 
Bugünkü beynelmilel vaziyette, transit yolu ile bunun yapılm:mna 

Romanya bitaraf kalmak niyetinde. müsaade edebıleccsınm tasrJh erlil-
dir. Fakat bu karar her halükarda ,.e mekte bulundugunu hatırlatmakta. 1 
ebediyen bitaraf kalacağı manasını dır. Şimdiye katlar fiili vaziyete ta- ı 
tazammun etmez. Romanya ebedi bir mamen tevafuk eden hukuki vaziyet ı 
sakilde ellerini bağlamı~ değildill':, işte budur. 

\.... ...... ································ .................................................................................. J 

Son Dakika: 
~n zayıf 
noktalarını Fransız taarruzu 

meydana çıkaracak 
Paris 8 - Pelit P.arisien gazetesinde askeri harekat hakkında müta

lealar yürüten Chatles Moriç bntlangıçta 1914 harbinin bir harekat 
harbi olduğunu, halbuki bugün belki uzun bit zaman için bir kale 
harbi mevzuuba1ı5 olduğunu yazmakta ve §Öyle demektedir: 

«M.ajino hattı kadar Sigfrid hattının da aşılmaz addedildiğini unut-

mı>:al!m .... Bununf~ beraber Al~anl~r tarafından uzunluğuna İn§a edilen 
bu ııtihkamlar nısbelen kısa hır muddet zarfında vücude getirilmi§ler-
dir. Halbuki b~zi~. istihkamların intaıı uzun, seneler ıürmüıtür. Bina .. 
enaleyh, askerı mutehaar.ı,;larımızın büyük bir kısını . gibi bizim de 
Sigfrid hattının lıan zayıf noktalan bulunabileceğini dütünmekliğimiz 
lazımdır. İki gündenheri başlamıt bulunan ve devam edecek olan her 
nevi birlik•erimizin göıterdiğj büyük faaliyetinin, eğer mevcud ise, bu 
zayıf noktaları meydana çıkaracağından fÜphe yoktur.» 

Alman istihbarat bürosunun son tebliği 
Berlin 8 - Alınan istihbarat büroıu bildiriyor: 
Yedinci Leh fırkasına kumanda eden General Gosirowski esir edil

miıtir. General 1936 senesine kn.dar Mareşal Pilsudı;kinin crkanıhar _ 
biye reisliğini ifa etmişti. Umumi karargahtan verHe:1 malumata göre 
6 Eyliile kadar Polonyadan 126 top, birçok tank, zırhlı otomobil mit • 
ralyöz, tüfek ve ta~k ~~pu iğtinam edilmit, 25,000 esir alı;mııtır. 

Alman tayyart-!e-rı dun Var§ovanın cenubunda Vitııtülün üzerindeki 
köprüleri tahrib etmitlerdir. Bu suretle Polonya ordusu müfrezeleri 
Viıtülü büyük güçlükle geçebileceklerdir. \V~aterp1antte'nin it1ali 

(Devamı 11 inci sayfada) 

1 



2 Sayfa SON POSTA Eylw 8 

'~------------------~,-=1t,==---~---~1~-~-=-==-~ .. -.. ~ı~------------------------_;,;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;,;;;;;;:;;;;;;;;;;;;.,;.. ______ ~,.------------------1111111ıı. esım1a e ·. ~ Vurmadan önce düqünl ;s 
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-····-
ihtikarı muhtekir 
Degil biz yaparız I 
~- Yaz.an: Muhittin Blrren 

Bir de bu eksikti 

IR\ ün yanın bırdenblr~ f evka:ade r v eni b.ir buluş, yeni bir şe. 
l!::::(I karışmış olması üzerine ha~kın, kil kabulile beraber o bulu • 

her taraita olduğu gibi, bizde de ~eniş f şun, 0 şeklin bir de ismi kabul ediP -
bir heyeca:ı dalgası içine düşmesi tabit yor ki ekseriyetle bu isim yabancı bir 
idi. Bugünkü dünyada yaşıyan inSan ne. dilden getiriliyor ve dilimiz.de yer ka· 
silleri, geçen büyük muharebe esnasın- pıyor. 

daki tecrübeleri çok iyi hatırlarlar. Ek-

1 

Dünkü gaz.eteler, Kadıköy tramva 
meksblik günleri,şeıterı.:ı altlın kadar yile Kadtköye işliyen vapurlar için: 
pahalanması hadiseleri. donsuz ve göm.. !müşterek bir bilet şekli kabul edildi· 
leksiz kalma tehlikeleri, bütün bunlar, 1 ğini haber veren yazılarında bu müş • 
ya şahsan yqanılımş veyahud ya§ıyan- terek biletin ismini de koymuş bu "' 
Iarın ağızlarından dinlenilen hikftyelerle lunuyorlar .. Fakat isim bir değil, ikf 
hafızalarda saklanılınış şeylerdir. Bun. tane .. Bazı gaz.etekrde kombine bilet, 
ları batrrhyanlar, dünyada umumi bir bazılarında komple bilet tarzında gör• 
karışma hareketinin baş gösterdiğini gö. dfun. G€rek komple, gerek kombine 
rünce, bir daha gafil avlanmamak için, her ikisi de yabancı bir dilden alın • 
derhal kendilerince münasib gördükleri Kımıak tıer vakit kolay. ya.pmak daima zordur. B;r .rormadan evvel hin düşünmeyi öirezı. mş kelimeler. Bu şekil biletler yarın 
tedbirlere teve.33ül etmiş bulunurlarsa, -a::::m=---=----.. ..... -==-=---==::ıoıa:==-==---==--=-=ıı:::::::=--=:ı--====-=-==---==::ı:ıı::=-==== vapur gişelerinde, tramvay içlerinde 
bu gı'bileri ilk hamlede ayıblamaya kadar [~:~: verilmeye başlandığı: ~an hepim~ 
gitmeyiz. İnun ruhunda heyecaruanma s 1'rf z A R A s 1 N D A - Bana bir komple İstanbul! 
hadisesi, çok beşeri bir haldir. Bunu ma· '-1' Yahud: 

zur görebiliriz.. - Bana bir kombine Bostancı! 
Fakat, mazur göremiyeceğimiz şeyler Deme'- mecbun·yDt"nde kalacanıı""' .. -

yok değildir: Mesela, iU dakikada henüz Gül şapkalar r ............ ___________ -~ En güzel fotoğraf Ve artı; dile giren bu kelimQ ki;;;;;.. 
baııbin ne kadar süreceği ve geni~leyip Hergun bir fıkra ğızda gambine, kimi ağız.da könpün.ıs 
gen~emiyeceği malum değildir. Halen biçimine girecek, fakat dilde yer tu • 
göze çarpan weylerc nazaran. dünyanın tacak ve hep böyle devam edecek. 
yakında genij bir mikyasta karışacağını Sekiz gün Gidip gelme bilet aldığımız zama:P 
farzetmek fazia bir bedbinlık olur. Böyle 

h Bed~n adam: da görüyoruz; ve işitiyoruz. 
o1sa dahi, Türkiye, bir takım i tiya9 - Bana aleretur bir bilet ver! 
maddeleri bakunında.'l eski halde hiç de- - Harb baılıyalı tanı sekiz giin o1. _ Bana ale retur bilet ver! 
ğildir. Meseli, kafi derecede yiyecek iL du. Sekiz gündür insanlar birbirl"1"ile l k b d :.. 
tihsal edebilen bir memleket olmuştur. Binde bir yo cu anca unun 05" 

Bunları nakledebilmek bakımından da çarpıf\yorlar. rusunu, yani en doğrusu olan: 
Tür.kiye, bugün eskisine n 1sbetle kıyas Dedi. - Gidip gelme bir Kadıköy! 
kabul etmez derecede genişlemiş vasıta· Nikbin adcı.mm yü.ri gilldil: Tarzında söylüyor. Halbuki bu bi • 
lara maliktir. Bu cihet böyle olduğ!.l gt. !etlerin arkalarında; gitme, gelme ke-

- Deıene ıuUıe saki.ı gün yaklaş. limel · 1 d V gı"tme gelme bi, bugün Türki.yede, birçok ihtiyaç mad. en yazı ı ır.. e 
desini memleket içınde ve memleket va· m1.ftZ/ kelimelerini telaffuz etmek yabancı bir 

sıtalarile yapmanın imkanları da elde e. ~-------------,--J dilden alınmış ayni kelimeleri vanl14 
dilmiştir. Devletin elinde fabrikalar var. telaffuz etmek gibi bir hataya düşmeli 
dır. Husust teşebbüslerin ellerinde de Amerikanın llJslllı ten çok iyidir. 
bayn mühim atihsal kuvvetleri toplan- Yilzlil kadını Kadıköy vapurları ve tramvayları 
Dllf bulunuyor. Her ne olursa olsun, bun. için kabul ed.ilıen müşterek biletleri 
lar, bir harb halınde, memleketin ihti. ne kadar beğcndimse, bu müşterek bt. 
yaçlanndan bir çoğunu temine muvaffak letlerin nevicad ismini de o kadar be-

olacaktır. Bu 1I'esim Amerikada en güzel fotog. ğe~~im. . . . 
Diğer taraftan. halen, Türkiyenin har· _,. .. bak d b:•ın uı~· 1 .... ~t Nıçm komple oluyor, nıçın kombıne 

be gir · · i · d k b bl k rMJ. musa asın a u: c ısl a~ ır. b" 1 "k l be b 1 me~~ cao. e ec~ . se e er arıı. Şimdi b'ltün Amerika genç kızlarının oluyor da ır eşı o muyor, ra er o • 
11nda değilız. Blzı.m gıbı, yakın komşu. eenJbolü cifil ıapkalaı., dır. Yapma bü. muyor, bütün olmuyor, ud unlar. 
larunız için de bu nevi alametler yoktur. yük bir gülden ibaret olan bu f8pkalan Kocasını öldürerı kadının dan daha münasib türkçe bir kelimtl 
Şu halde ·Türkiye, henüz geniş bir ıulh evli kadınlar aiyemeınektedirler. olmuyor. Sabah ak,~m tfrrkçe konu • 
sahasının onasında bulunuyor. hapishaneye şan insana yabancı kelimeleri tekrarlat 

Bütün bu mülahazaları bir araya ge- ralttı, ftaiları fifirdi vı ihtikAr yılanını k k b makta ne mana var ki! 
tirecek olursak, ortada telaş edecek ve canlandırdı. Franna manda idaresi bu Oıra tıgı me tu . Müşterek biletleri ortaya çıkaranlat 
heyecanla piyasa üzerine yüklenip, eşya hali görünce bir beyanname neşreW ve Bundan 11 sene evvel Amertkada o. müşterek biletlerin türkçe adını da 
fiatlannın yükselmesine yardım edecek herkesi elindeki mevcudu bildirmeje . ' koyarlarsa çok iyi bir iş görmüş, esa~n 
bir sebeb yoktur hıoda 20 yqlannda bir evlı kadın, kocası • ,_ 

1
. 1 1 "kl"' 1 t • mecbur eyledi. FevltalAde zecri tedbtr- ecnebı Ke ımc er e epey yu u o an S• * lerle de 'bıkviye edilen bu mecburiyet sigara içmesine ve kıaa pantalonla so. tanbul türkçesine bir ecnebi tabirin 

İşte, bu noktatar üzerine dikkati celb meydana gelince, halk dükkAnlara hö. kakta ıgezmesinll karışıyor diye, sinirlen. daha girmesini önlemiş olurlar. 

etmek içindir ki hükumet te bir beynn. curn edem41z oldu ve neticede fıatlar ye. Jilİ.i, ve ani bir hiddet aalkasile eline ge- ""* * * 
name neşrediyor. Bu beyanname ile hü. niden düşmeğe batladı! ~rdiği bir kenrle onu öld:innfiş, sonra ............................................................ -

kıimet, bir taraftan spekülasyon unsuru- Biz, bu gibi ahvalde iptidai %lhniyette süslenip pfu!lenerek bir ahbabına gitmiş, Bagdad ve Prag elçileri 
na bir ihtarda bulundu~u gıbi diğer ta. bir millet olmadığımızı göstermeğe mec- Nina Martin adını taşıyan bir genç kız ı.. • h 

1 
d . 

ft d h lk k. lm 1' unç oynamış, sar OJ o unca a pıyano- Ankara, 7 (Hususi) - Lahey orta el'" 
ra an a a ı sa ı.n o aya, te aş et- buruz. Bihne~e mecburuz ki ihtlkArı Amerikanın elastik yüzlü kadını• dır. Ü 
mcmeğe davet eyliyor. Hükumet. halkı uht kir bi · telA f 1 nun lbaşına ıeçere'k, o zamanın en şak. çisi Cevad stünün Bağdaı:i elçıLğin~ 

m e yapmaz, zım §ımız. aza Bircpk tiyatrolarda çalıpnış müteaddid · nakli ve yerine eski Praı;: elçimiz Yakub 
bir senelik memleket ihtiyacının müem- açık.göz.lültığümüz yapar. Piyasayı bizzat w·~..ıt'lr 

11 
t F k' t b"" .. k rak havalanm çalmıştı. HAdise meydana 

men olduğunu söylerse evvela buna i- ta~"ı.. tın di~ . ._ .... d. d "h• .. n.a- J ....... ro er yapmış ır. a a en :ıyu Kadrinin tayini yüksek tasdike iktiran 
'"J"" e e 6ımts --.. ır e ı ı..uuuın . . .. . .. . . . çıkınca yakalanmıştı. Mahkeme netice. 1 

nanmak meoburıyetindeyiz; soura dn şu. ayaidanmıyaca,.ını anlamak bizim frin huswnyeti yuzünu ıstedı~'i şekle sokabıl. etti. 
a • sinde müebbed hapse mahkfun edtlen 

nu düşünmemız lazımdır ki bugün dün- bir iz'an ve fUUr borcudur. mesidir. Mesela yukarıd1 sağdnki resim 
yanın en zengin memleketlerinde dahi Nı'na Martinm tabii ve güzel halidir. t. katil kadın, son günlerde diğer Qç arka· A'Zis vatandaşlarıma tekrar edeyim: 

Üniversite profesörler meclisi diln 
toplandı 

bir senelik yiyecek ihtiyacına sahib oldu. Hükfunetin ~özlerine itimad etmek ve kinci resim bir yanık kokusu duyduğu 
ğunu iddia edebilecek pek az • ve 0 da piyasaya yüklenmemek, hepimiz için b:r zaman yüzü bu hali alır. Üçüncü resim

<laşile bitrUkte, bulunduğu kadınlar ıS-

lahhanesinden kaçmış ve idareye hita. İstanbul Üniversitesi profesörle! 
ben de şöyle bir mektub bırakmıştır: meclisi, dün Hukuk Fakültesinde Reli müstahsil - memleket vardır. Eğer, biz borçtur. Aksi hkdfrde b,iz de hükumeti 

bu iki nokta üzerinde gaflet eder de de ise onu. burnun:ı bir sinek konmuş 
zecri tedbirlere müracaat lüzumUila ik. 

memleketin piyasa mevcudunu evlerimi. halde görüyorsunuz. Dördı.lncü resim .Ni. 
na etmiş bulunacağız! 

cEHme bir fırsat geçti. Ölmeden ev-

ze tapmaya kalkarsak iki günde ihtiklr 
denilen yılenın baş kaldırmasını kendi ~ukitti.n c.23tl!'14H. 
elimizle temin etrni~ oluruz. 

rırken görüyorsunuz. nun için kaçtım. Kusura bakmayınız!> 

na Martini bir vahşi çehreJiln: can.andı. vel h~yatınıdan Um almak istedim. O. 

Şunu unutmıyalım: İhtikarı canlandı. 
ran mubtekir değildir, onu, kendi he
sabsız.!ığımız ve telaşımızla, bizzat biz 
can!andınrız. Biz, n"! kadar füzumundan 
fazla .açıkgözlQlfik etmeğe teşebbüs .ey. 
lersek ihtikAr da bundan o kadar rnem. 
nun olur. İhtiklr, içtimai bir hAdisedir; 
eğer biz, sakin, telaşSt~, disiplinli olur 
ve hUkiunetin sözlerine inanırsak ihtıklr 
biÇbir suretle harekete gelemez.. Ak.f: 
takdirde o, çok çabuk - ve maalesef ken. 
di elimizle • uyanıp biz\ sokuverir! 

Bu münasebetle, aziz vatandaşlarıma, 
miN.l olarak. bir had!seyi kaydedeyim: 

Geçen harbi yaşamış olanlar bilir~er 

ki Suriye harbe stoksuz girmiş olduğu i-

çin her bakımdan pek çok müşkülat çek. 
ti. Ora hal'kı, ne de olsa, zihniyet itiba. 
rile iptidaidir. Bunun için bu defa, daha 
Fransada seferberlik sözleri meydana çı

kar çıkmaz, Suriye ve Lübnanlılar dük. 
kln!ara kQftular ve çılgınca mQbayaat 
yaptılar. Bu hareket derhal piyasayı da. 

1 ST ER 1 NAN, 1 ST ER IN ANMAI 
Bır costumuz anlattı: 
- Ba:kan muharebesine takaddüm eden giinlcrrlen bı:ın

dt'yrlı. Dir akşc.m yoku.fu tırmanırken Babıalinin önün.il? bır 
kalabalık gördum. Belki 150, belki 200 ki§ı vardı. H:ı!ıf ç•. 
sclıyen yağmurun altında, yan karanlıta gömülmüş, h.ırP. 
~e•!lız ıt-.ıekkşiyo.riardı. Derken binek ta11nın üzerind~ bir 
admn JfÖrilndü, baktım. bu, Nazım Patadır: 

- Ne istiyor.unuz, diye sordu. 
O zamaR ~A ıleriden bir ses gürledi, döndüm. baktım, s:ın 

zamanlara .kadar Resimliay matbaasının işgali altınıja bu. 
Junmuş ~bir bına vardır, o binanın methaline yarı sığı"lmıt 
bır adan'4 y-jzil gö~e içinde tek bir adam, fk: avucunu bir 
boru halinde ağzmın kenarına götürmüş: 

-· Hare ~teriıl diye !bağırıyordu v~ halk, o, 150, !!00 kışi. 
lık halk hep bJ "Audan: 

- Harb isterız! diye tekrar etti. 
Nazım ı·aşa bapnı ıbiraz yana eğmiş dinliyordu. GürUl~U 

kesılınce ancak bE:li hizasına kalkan elile durunuz, durunuz 
dcml•k ıster gıbi bir işalet yaptı. Dudaklarının araııncian 

pest, ölü bir ses çıktı: 
- Yapacağız, yapacağız! 

Ve içeriye girdi. 
Harbi wiyen yüz kişi idi ve hakikatte belki '-On kıtının 

ikı yüz cığızdan istettiği bu tıarb yapıldı. Fakat ben o gölge. 
le:- ;çınde matbaa kapı.sının kenaruı..ı 51ğınarak.. iki avucunu 
dudaklarının kenarında iboru haline getirip: 

- Harb ı&ieriz., diye bağıran iencı Çorlu bataklı\larınrfa 
de~.ı. para get!ren koltuğa gömülınü~ olarak glSrdüm. 
Şimdi Alınan gazeteleri harb lehJnde yuılarla dolud:.ır, 

diyorsunuz, mümkündür. Fak.at hıı.rb lehinde yazan, harb 
istiyen, l~zuınunu isbata çalışm bir muharrir görilr.1em 
onun ıamim1 olduğuna itimad etmek için her ıeyden evvel: 

- tık Eafta sen de gidecek milin? ıualln& cevab vermesıni 
isterim •• 

1 ST E R 1 NAN, i STER INANMAI 

tör Cemil Bilselin başkanlığında top • 
lanmıştır. 

Bu toplantıda profesörlerden maaa
bütün fakültelerin dekanları da had 
bulunmuş, Üniversitenin umumi va ~ 
z.iyeti ve bilhassa talimatnamesi üze • 
rinde yeni yıl için baz.ı tadillt yapıltP. 
yapıl.maması lazım geleceği. etrafın 111 

da görüşülmüştür. 
······················--·····················-.. ·······---
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Yugoslavya 

Alman deniz ticareti 
tamamile durduruldu 

1 ....................................................... "" ahi d ı erine sadık 
Milli Şefe Fransız 'Svetkoviç kabinesinin tek 

1 1 Müslüman Nazırile mülakat 
e Har bin ha/tasında 

Yazan: Selim Raııp Emet 

lngilizler 
Cümhurreisının Yazan: Ercumend Ekrem raıu G arb demokraallertnlll aldık • 

lan tedbirlere bakılacak olur. 

bir Alman denizaltısını, Almanlar da 
bir lngiliz gemisini batırdılar 

'1e ~dra, 7 (Hususi) - Şimal denızin. 
bir 1ıa:rama harekl·~i yapa.1 İngil:ı 
~ gemileri, bugi.ın mayn döken bir 
~an denizalttsmı batırmışlardır. 

Londra 7 (Hususi) - cAlegro> isimli ' . . 
İngiliz yük gem:Si bugün torpıllenm•ştır. 

Gemi batmıı ve 3:3 kişiden ibaret olan 
mürettebatı, bir Amerıka gemis i. tarafın. 
dan kurtarılmıştır • 

cAlegro:11 1000 tonluk bir gemi idi. 

mesajı 

. İngiliz donanması. Alman ticareti bah. 
11Ytıeini de tamamen durdurmuştur. Mec
ltıı.ıu 180 bin tona baliğ ohın Aıman t!ca. 
~ ~enıileri, halen İspanya limanlarına 
lı tıca. etmişlerdir. Mecmuu 60 bin ton 

Almanya Yunanistana tarziye 1 
verdi 1 

acznınde diğer Aıman gemileri de Japon 

IUJ.arında buıunmalitad1rlar. 

Berlinden ahnan haberle•e göre Al. 
man hükumeti, cKosfo adlı Yunan gemi
sinin batmıı olduğundan dolayı Atina 
hükfunetine tarzıye vermiştir. 

ilk tren tezahürat 
arasında Erzur uma girdi 

Hatay ihracatının Memleketten ihracı 
memnu maddeler himayesi 1 · ~.a. 7 (Hususi) - Maden kömü- Ankara, 7 (Hu.sual) - Ticarette tağ. Alman tayyare erı 
~ ihracının men·ı hakkındaki ka. ~in men'i ve ihracatın kontrol ve mü- Belçı·ka toprakları 
blı._. ~ Heyeti V eıkilece tasdik ed!il. rakaibeei hakkındaki kanuna göre ihr1ı19-
"'ttır. ıarı ruhsatnamey~ tabi malların Hata~·- Uzerı·nden geçtiler 

tlJJ. ~.tı:v~U hazıra dolayısil~ ithalat umu- dan fhraçJıarında bir müddet ruhsatname 
~ tarüesinin 695 incı numarasında ya. aranmamuı Hatay ihracatının himayesi Brüksel, 7 (A.A.) _ Dün Anversın 
~olan mayi madeni mahrukat ve ma. bakımından zaruri görüldüğü, bu itibar- üstünde Alman tayyareleri görülmüştür. 
1'.,= .Yağlarla benzolun gerek gümrük- la halen ruhsatnameye tabi eıysnın Ha. Bu tayyareler, çok yükaekten uçuyorlar
~ ve gerek gümrüklenmemiı olsun taydan ihracında 1 KAnunusani 1~40 ta. dı. Tayyarele!', şimali garbiye yani tn. 
~eden ihraç. transit ve harice ak. rihine kadar ihracat n.ıhsatname.!i aran- giltereye doğru yol almağa koyulmuşlar. 
~ ının ınenolunması hakkındaki ka. maması Ticaret VekAleti tarafından tek. dır. Belçikaıılann tayya!"e dafii toplan 

lllne Heyeti Vekilece tasdik edildi. lif edilmiştir. atet açmış ıse de bir netict! hasıl olma-1 - --- Bu iş İcra Vekilleri Heyetince görüşü. mıştır. 
llgHizler bir Yugoslav lerek halen ruhsatnameye tabi muayyen -----------

"'Purunu müsadere ettiler f4yanuı Hataydan .ihracında 1 KAnunu-
~elg sani 1940 tarihine kadar ihracat ruhsat. 

Ilı rad 7 (A.A.) - cJutarrji List> namesi aranması kabui olupmuştur. 
~tesinin öğrendiğine göre, Yugoslav 

Post ı vapurları 
seferlerine 

devam edecekler 
~ll. «Juko Topie> vapurunu İngiliz Vek·ıı H et• 
)' b ~ikri Cebefüttank civarında ) er ey ) 
~l~nıışlardır. Gemide 1000 bin ton toplandı 
hltt sıt bulunu)'(>rdu. Vapura mer - Ankara, 7 (Hususi) - Ticaret fılomu. 
~ 0I~uğu limana dönmesine müsa • An~ara ~. (A.A.) - İcr~ Vekilleri za mensub şileplerin ikinci karara k:ıda!.· 
J~dılmemiş ve hamulesi bir İngiliz Heyetı bugun saat 18 de bır toplantı ecnebi limanlarına gitmeK üzere boğaz. 
~ına çıkarılmıştır. yapmıştır. lardan çıkmalarının menedilmesi ve sa-

11 dece sahillerimizde muntazam posta se. 

111ısır askeri heyeti dun şehrimize geldi ferleri yapan gemilerin şimdilik faali. 
yetlerlne devam ettirilmesi hakkındaki 

ı karar.name neşredUdt. 

j 
izmirde keresteciler 
yangınında zarar 

bir milyon lira 
İzmir, 7 (A.A.) - Evvelki gece keres. 

tedlerde vukubulan yangının sebeb ol. 
duğu zarar ve ziyan bir milyon lira ola
rak tahmin edilmektedir. Sigortaların 

ödemeye mecbur olduklan miktar is'l 
400 ıbic. liradır. 

Japonganın 
Bitaraf lığı 

11. AskerL heyet e~kanı Haydarpaşa 9anndrı 

~~· Inüddettenberi memleketimizin da Merkez Komutam ve askeri erkan Londra, 7 (A.A.) - Londranın dipJo. 
b~l'et~ı buiunm.akta olan Mısır askeri tarafından karşılanmıştır. Mısır askerl masi mehafilinde öğrenildiğine göre, Ja. 'Ir:ün sabah Ankara ekspresile Es. heyeti dün şehrimizde bazı gezintiler pon ıhükfuneti, şimdiki Oıtilatta bitaraf 

}.r~ en şehrimize gelmiştir. yapml§ ve askeri müe.sse1elerimiai ziy• olduğunu İngiltere hükümetine bildir-
ır heyetı Haydarpaşa istasyonun. reı etmiftir. miftir. 

Sabahtan Sabaha 

ihtar/ 
Ba.lkan harbin~n ~ ~aşınd.~ değiliz, .Trablus harbinin başında değh:z, Büyük 

Harbın başında degılız. Türk mılletıni cimcimelerinin fosforsuz Htıhabı ile 
mt.ıharebelere sevkeden kafalar tçin büyük inkılabdan sonra gene hu mıllıeti 
t~lih ve mukadderatı üstünd; konuımak salAhiyetı şeklen mevcud olsa bil: 
vıcdanen namevcud olmak lazımdır. Çünkü cİtalyaniar ebedi düc:m 
d ı d. · 1 -s anımız • 
ır.> ıye .. vecıze yumu:t ayıp gazetelerinin başlıklarını donatanların inkılL 

ba takaddum eden bu uç hezimetlerin havasmd.ı ne panikle tt '-la 
d ~ ·ı· B' r yara ıa. nnı 

unutmuş e~ 1z. ız unutsa~ bile Türk tarihine vesika veren T()rk matbua. 
tının ~.olleksi~on1la~ı b~ ha~ıkatle.ri sadakatle hıfaetmişti~. 

Bugün hadıse.en dıkkatıe takıb ederek icab ettikçe bizleri te ir d 
· ıı· · h f nv e en ve mı ı e:nnıyeli mu a aza için her tedbiri zam<ınında alm kt 'kmi 

·'-· eı1· h"' k. . . a a gecı yen ~uvv ı u umet1mı.z hedefini salahiyetle ve cmn1v ... t"ıe · b ı . .. . ,, .. çızmış u unuyor. 
Bu vazıy~tt_ ~uhanb ve bttaraf her devletin karşısında Türk cephes•nin 
merdane tfadesı ta~ı bir !ekparelik olması rnzrmdtr. Biz harb nesh çocukJa. 
rı, harb yıllarını bıze verılen vazifelerin başında sonuna kadar yı'r · · · 
b 1 .. .. mı, yırmı 

eş yaş arının but';ln kudretini tüketer<'k ve harbin ne oldu"unu bizzat h ' 
d . ı · . 6 ısse. ıp an ~yara.ıt yapan nesıl çocukları bugünkü vazifemızııı de ne old ır. 
takd. d k t b' "'k Uısunu ır e ere ~m. ır SJ ün ve ıtıdal ile çalışırken büyük facialara vicdani 
ve manevi mes ulıyetler1ni h&l! omuzlarında taşıvanla"ı"' bu "k"' 

• . • • .. su un ve asa. 
leti boz~ca.ır lısanla hem de çizilen istikamete aykırı şekilde neşriyata de\•am 
etmelerı, Balkar., Trablus ve Büyük Harb arifelerin":ı bula k h 

. . . · " nı avasını t:ı. 
zelemelerı Türk matbuatına teveccilh eden milli vazilecio bı'z· m h b . 

. . . .. ~ ı a cu eltı. 
ği kadar, bıze tam bır emnıyet ve umimiyetle el uzatan hüku ı· · · .. 
t · d ır. • il h me ımızı mu. eeacnr e ece5me ş p e yoktur. Bize ders vermek mevkiind" J 

1 ·ı 1 i iht k b" . - o an :ıra vazı e er1n ar etme ır h:.trmetslzlik o1sa bil,, bu hu"'rm t · l'k h 
. . - e sız ı er halde 

millt vandet ve sükunete teaır yapacak kadar sınir'e.rinc hAk. 
1 . • a ım o amıyanla. nn hareketlerı kadar ağır olamaz. 
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Şehirde ihtiyactan fazla mal 
bulunduğu tesbit edildi 

Son haftalarda şehirde getirilen malların ve bunları 
saklıyanların listesi hazırlanıyor 

SON POSTA 

1 Bulgaristanın Ankara 
elçisi donku 

ekspresle geldi 

Ustura ile bir berberi öldüren 
arabacımn muhakemesine başlanıldı 

Katil, kendisini yakalamak istiyen iki polis 
memurunu da yaraladığından tezciyesi istenildi 

Bir müddettenberi meZ1ınen memle
k€tinde bulunmakta olan Bulgarista -
nın Ankara elçisi Hristof dün sabah 
Semplon ekspresile şehrimize gelmiş-

Vali ve Befediye Reisi Lutfi Kırdar bir madde üzerinde telaşa lüzum ol • Kadık-öyünde Kurba:ğalıdere cadde- elime tutuşturdu. Çayın tadı bir tu • 
dün de İstanbul İktısad Müdürlüğünün m~dığı neticesini t~in. etmiştir. Ur Her zaman 8_ 10 vagonla Sirkeciye sinde bir berber dükkanında vukua haftı, fakat sonuna kadar içtim. Bes • 
piyasadaki tetkiklerini gözden steçir • Istanbul şehrinin ıhtıyacına sarfo • gelen Semplon ekspresi dün 2 vagonla gelen bir cinayetin duruşmasına ağır- belli ki, çaya bir şey karıştırmış ola ' 
rniştir.tktısad Müdürlüğü ıtüccarla te- lunan madde~.r gene normal şartlar 18 1 .1 ım· t• ceza mah:kemesinc!e dün başlanılmış- caklar. İçtiktP.n sonra, şuurumu kay " 

d h·ı· d h · · · ·ım kt d ve yo cu 1 ege ış ır. b tt· N t v L·ı edim T """' mas etmekte, İstanbulun yiyecek ve a ı ın e şe rımıze getırı e e, a • u " K 1, M . t F gv un akra- tır. e un. ı e yap ıgımı uı em · . e.,... 
v t ı kt d ıHI~ır ra · aJes e aru hk tahkı"kat fik, bu vak'adan bı"r buçuk ay evvel içecek istihla'kmi, ·ve mevarirlatıı tes- gı ı ma a ır. .. . . basından Prenc;:es Leyla ve beş Iraklı Ma emede okunan son 

bit t · tm kted" Fazla tehacurn ~""'zünden bazı yıye kararnamesı"nıde hadisenin mahi'yeti, teyzezadem Osmana bıç&kla hücum et-ve aym e e ır. k d . . J ~ •• • • sevvah da, ekspresle şehrimize gel - -
Şimdiye kadar yapılan tetkiklere gö ct·e ~Bmla d~elerı~.ıkn fıatları dyuk1·s~lmış .. k- mişİerdir. Tarife mucibince saat 6,40 hülasaten, şöyle anlatılmıştır: miş, ben ayır.mı.ştım. 

. re pirinç, şeker, buğday vesair şehrin ır. e e .ıye, yu sele~ ma ~e er!n yu ta gelmesi icab eden konvansivonel Suçlu Feridun Çatal, bir gece ber • Muhakeme, şahidlerin celbi için tf' 
ihtiyaçları, bundan bir müd<let evvel selme mıktarm.~ .~esbıt etmış, ~atında treni de, 4 saat teahhurla saat 10,30 da ber Tevfiğin Kurbağalıderedeki dük • lik edilmiştir. 
olduğu gibi şimdi de normal miktarda fa~~a tereffu gorulen maddelerın stok gelmi~tir. Konvansiyonelle memleket- kanında Tevfik ve arabacı HulO.Si ile Bugünden itibaren yeni adliye 
getirilmektedir. Halbuki fırsattan is - mıktarı~ araştırmış~ır. • . terine dönmekte olan Iraklı talebelerle birlikte otururken, aralarında sebeb • k"f ... f 1· 

Beledıye bu tetkikatını ıkmal et N Sı'z bı"r kavga çıkmu:tır. Tahkı'kata na- feş 1 afi aa ıyefe geçecek tifade) kal~an bir takım hlmseler . . ' . . . • bir Yunanlı sıeyyah kafilesi, orveç -ı 
.Ih "ki . .. - .. 11 11 mış, §ehrımızde ıhtıyaçtan fazla mal f t .. t A d b 1 zaran, üç a11kadaş o akşam birlikte çay Yeni münferid hakim kadrosu, d ve bı assa ı ncı, uçuncu e er ma a- h 1 d v t b"t tın' t" B .. se are mus eşarı ve vrupa a u u • . 

u un ugunu es ı e ış ır unun u- 1 d" ıçmı"şler, bu sırada Feridun bir tente ögwleden sonra Istanbul adliyesine te ırı ellerinde alakoyma'kt-a, müşterilere . f r t .
1 

. f t 
1 

nan bazı Türk aileleri gelmiş er ır. 
satmak istememektedir. Bu gibilerle z:rın~ . aa ıye e geçı mış, ırsa çı arın -- arabası yaptırmakta olduğunu söyli • liğ edilmiştir. 

şiddetli bir mücadele açılmıştır. tlıırs.tPsırun haztrlanmasınıa başlanın~ - Dün Bu'garı·sıandan yerele Bugünden itibaren yeni teşkilat fa. 
i c- Ne cler~niz, acaba ikaz.anabilir aliyete geçecektir. 

Be'k!diye tarafından piyasada yapı • Son haftalar içinde Anadoludan şeb miyim?• Yeni teşkilatta İstanbulda 2 ağır~ 
lan tetkiklere göre ayın birinden itiba- rimize getirilen malların miktarı ve 2.000 göçmen geldi Diye sorım112tur. za, 8 asliye ceza, 12 asliye hukuk, 
ren birçok kimseler piyasadan ihtiya. tevziat rakamları tesbit olunmaktadır. Feridun, bundan l!IQnra başka bir ticaret mahkemesi kurulmuştur. As 
cından fazla mal almış, evine yerleş • Bundan, hangi tüccara ne kadar mal Bulgaristandan göçmen nakletmekte bahse atlamış ve birdenbire berber liye cezalardan, 1 inciye Cemil Güze~ 
~mıiştir. Hdkın dülkkanıruı tehacüm dağıtıldığı ve kimlerin mallarını sak- olan Nazım vapuru dün Varnadan Ii- Tevfiğe sebebsiz olarak, şöyle bir söz 2 nciye Kemal Aşkın, 3 üncüye Ne 

,•et~iüini. gören ba~l<al vesair esnaf da ladıklan anlaşılacaktır. manımıza gelmiş ve Tuzlaya geçmiş _ söylemiştir: Nadir, 4 üncüye Bürhanettin, 5 inci 
.-elındeki malJJJ'l bır kmmmı saklamak Bankalardaki muamelat normal şe- . c- Sen, sarhoş olunca arkadaşını ye Reşid Maykut, 6 ncıya Arif Çan 
"temayülünü göstermiştir. Gerek bele- kilde devam etmektedir. Her banka tır. .. öldürmek istiyorsun, ne demek istedi- kaya, 8 nciye İsmail Hakkı, asliye h 
.diyenin teminatı, gerek piyasadaki müşterisine istedi~ avans parayı ver. Nazım vapuru 2000 ;kadar goçmen ğimi anlarsın ya?» 'kuklardan 1 inciye Muhittin Tayl 
normal cereyanlar üzerine şehirde hic Mekte tereddüd g<Sstermemektedir. ve 700 çift hayvanı ve çift Bletleri ge- Bu söz ikisi arasında bir münakaşa. 2 nciye Zeki, 3 üncüye Ali Rıza, 4 ·· 

Yeni Emniyet Müdi= rü 
dün vazifesine başladı 

tirmiştir. ya sebeb teşkil etmiş ve aralarındaki ye Sabri Işıl, 5 inciye Kazım, 6 ncı. 
Dün limanda iki kaza Bulgar hükfuneti, son hadiseler dola kavga .. ayni şekilde mahiyeti ~n~~şı~ .• Şakir, 7 nciye Nail, 8 inciye eski nı .. 

oldu . .. . u... 1 . dıek" maz sozlerle devam ederek, buyumuş- deiumumilik başmuavini Sünuhi Ar 1 

.. . . . yısıle goçmenlerın ~ra'ber enn 1 tür. Nihayet, 1<avga en şiddetli bir san, 1 O uncuva Kazım Sevda, 11 inci' 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar, Dun. lım~nda ıki denız kaza_sı ol~.uş. havvanlarla ziraat va~ıtalarının Tür - şekil almrş, Feridun eline geçirdiği bir ye Osman, j' ı nciye Hilmi; münferi• 

dün öğleden sonra Emniyet Müdürlü- tur ... R_~ze lımanına .. k~_yıdlı Nıvmet~uda kiyeye getirilmesine evvela müsaade usturayı havada sallıyarak, berber hakim tayin edilmişlerdir. 
ğüne gitmiş, eski ve yeni emnivet mü- motoru Balıkhane onunde baglı ıken etmemiş, sefirimizin müdahalesi üze • Tevfiğin bovnundan ağır surette ya - Ticaret mahkemelerinden 1 inciyf 

.. . ""dd t k ~ t Şükrü reisin idaresindeki 1 7 tonluk . 1 h 11 d"I ~ V 1 .. 1.J . . •• ı·· · F · N · K. ·ı 12 .... durlenle uzun mu e onuşmuş ur. De . A _1 .. .. b t f d nne mese e a e ı erer. vapur ar • ra amış ve o uurmuş ur. reıs aız. aza azını, amı ; ncı,,-
mz .tUi anı motoru a~ aram an s h"dl · 'f d 1 · ı · r· ·1 H kk Ah ed B .,., y · E · t M"" diirü Muzaffer dün k h v " nadan ayrılmıstır. Nazım vapuru ya - ucu, şa ı erın ı a e erı, rapor ar reıs smaı a ı. aza m ve eJ 

enı mnıye u çal".para asara ugratmıştır. '" d" ~ d nı 1 bit 1 F "d han: 3 üncüye reis İrfan, aza Tahsiıa 
'Va'lı·ll,.sine b!ı-:.lamış olduaundnn, Bur.. +. 1·ncı· denı·z kazası da ko'"pru·· 0··nu··n _ rın tekrar Varnaya dönecek ve diğer ve ı!!er e 1 er e sa 0 an erı un 

.u: ......- "' lK ceza kanununun 448 inci maddesine Mefharet, 4 üncüe reis Fazıl, aza Tab-
dur Valiliğine tayin edilen eski Em - de olmuş ve Osınanın kullandığı bir göçmenleri getirecektir. göre ağırcezaya sevkedilmiştir. Maz • sin İstanbullu ve Ali Kafadar tayin " 
niyet Müdürü Sadri Aka birkaç güne kayık köprü önünden geçerken Alinin nun, cinayeti mütelakıb kendisini ya. dilmişlerdir. 
kadar memuriyet mahalline hareket e- idar_esi~d~ki motör kayığa çarparak Vapur navJunlan yükseldi kalamak istiven pofüı l™mlUnı Cevdet İkind ağırceııa ri 

decektir. devırınıştır. Ecnebi vapur kumpa~yala:ının. pav. I ve Cemili de döverek, yaraladı~ndan, ağırceza reisi Remzi, azalıklara Ha 

Ticaret işleri: 
Bu sırada denize düşen kavıkçı Os - lun ücretlerini yüzde dört yuz nısbe • bu cihetten de tecziyesi istenilmiş - ve Atıf getirilmişler, eski asliye 2 nd 

man, etraftan yetişenler tarafından kur tindt yükselttikleri haber alınmış - tir. ağırceza azası Nefi de 1 inci ağırcezl 
tanlmıştır. Kaza esnasında kayık ha • tır. Katı. dün mahkemede yapılan sor- azalığına getirilmiştir. 

Pazarlıksız satış kontrolu artırıldı sara uğramış, lll()tar hadiseyi mütea - -················································· ........... !?Usunda, vak'a hakkında şunları söy. Asliye hukuklardan 6 ncı ve 12 n 

Pazarlıksız satış kanununun tatbi - kıb kaçmı.ştır. " Lale" sinemasının lernic;tir: müstesna, diğerleri tapu dairesin 
katını kontrol etmek rnaksadi1e yapı- Liman İdaresi her iki kaza hakkın • göstereceği filmler - Beni Hullısi üç defa kahveden ça faaliyete geçecek, yeni ihdas edil 
lan faaliyet artın1mıştır. da da tahkikat yapmaktadır. jhrd'iktan sonra, !berber dükkanma malikemeler ancak 15 gün sonra iş 

oeçen sinema mevsimine pek geç olarak gittim. Tevf?k, ben içeri girince, «otur bulüne başlıyacak, bu müddetten i~ 
İhraç muamelelerinin azalması ü - Bir motosiklet devrildi lltihak eden fakat göstermiş olduğu filmler arkadaş, konuşacaijtt• dedi. Sonra, haren diğerlerine bir zaman yeni ff; 

zerine işleri de bu nisbette azalan ih • Feridiyede Büyük.duvarcı sokağın • sayesinde en yüksek dereceye çıkmış olan Hulusi de içeri girdi. Çay ısmarladı • verilmiyerek, mahkemeler 
racatı kontrol dairesi kontrolörleri şeh . .. cU.le• sineması yeni sinema mevsimi içln . . . . . 
rin muhtelif mahallerinde tetkikler da oturan Andon, evvelkı gun moto - de çok zengin bir liste hazırlamıştır. lar. Tevfik, çay fıncanlanndan bınnı müvazene teessüs edecektir. 

sıkletle Tarlabaşı caddesinden geçer • Bu filmlerin hepsini neşreylemek imkAn
yapmışlar ve müessir tedbirlere teves- ken önüne bir çocuk çıkmıştır. Andon .sızlığı karşısında en göze çarpanlannı, en 
sili etmişlerdir. küçüğü ezmemek için ani olarak fren güzidelerlni Son Posta okuyucularına blldl-

Pazarlıksız satış kanununun etiket vapmış ve bu yüzden motosıfkletin receğiz. Riyaziye iıntlhanma fİJ'8l)erin 

h li/fl1r isl11ri: 

vaz'ı mecburiyeti ·hakkındaki ahkamı d • ·1 es·ı k ld d"" .. b Avrupa sinema mecmualarmı taklb eyle- hiçbiri muvaffak olamadı 
. .. .. e\ rı m ı e a ırıma uşmuş ve a. miş olan okuyucularımız bu filmlerin her . 

fiatlann da kontrolunu kolaylaştıra - şından yaralanmıştır. blri hakkında sütunlarca yazı yazılmış ol - Ortamekteb riyaziye muallım mu -
cağından, bu faaliyete ehemmiyetle Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırıl- duğuna şahld bulunmuşlardır. ~vinliği için Üniversitede yapılmış o -
devam edilecektir. mıştır. 1 - Vatan kurtaran adam: <Robln Hood) lan tahriri ve şifahi imtihanlar sona 

Bir amele enkaz altıntla kalarak öldü 
" 

Errol Flynn, Ollvla de Haviland tarafından. . . 
2 - Kalb ağrısı: rnattement de Cour) Da- ennıştır. 

nlelle Darrleux tarafından. Bu imtihana iştirak etmiş olan 43 
3 - Gönilllil kahraman: <Beau Geste) gençten hiçbirinin de muvaffak olma. 

Oary Cooper tarafından. dığ anlasılmıştır. 
4 - Nana: (Emll Zola) nın şaheseri. Vlvi- 1 • 

ane Romance tru'afından. . Riyaziye öğretmenlerine yurdun son 
15 - Manon Le.scaut: Martha Eggert ta - derec-e ihtiyacı olduğu içindir ki böy-

rafından. Je bir imtihan açılmış, muvaffak olan. 
8 - Hayvanlaşan insan: CLa bete Huma- .. 

tne> Jean Gabin sımone sımon tarafın- farın bu ihtiyacı kapamak uzere mu -
dan. ' allim tayin edilmeleri düşünülmüştü. 

7 - Şark bülbülü: <Mnn About Town> Do- Yapılan müsabaka imtihanına iştirak 
rothy Lnmour tarafından. ed 1 d h" b" · · kazanmamı~ ol 

8 - Düşes Petrovna: <Tovaritch) Charles en er en ıç ırının -ı -
Boyer, cıaudette Colbert tarafından. ması alakadarlar arnsıında hayretle 

9 - C'Brodves Serenad•: <Cnrctree>: Gin- karşılanmıştır. Bir kısım alakadarlar 
ger Rogers, Fred Ast:ıire tarafından. hu vaziyet karşısında, imtihanı yapan 

10 - Oece yarısı kontesi: <MJdnlght> Cla- .. .. · .. . 
udette Colbert, Don Ameehe tarafından. komisyonun hukmu ancak yuksek rı-

11 - Atlas ek.cıpresı: <Union Paciflc> Joel yaziye bilgisine ihtiyaç gösterecek me
me Crea - Barbara Stanwyck tarafından. seleler sorduklarım ls<{ylemektedir -

12 - Habil ve Kabll: (Qnln et Mabell ler. 
Clıırk Oable - Marlon Davies tarafından. 

13 - Arka sokak: <Le Purltaln) Vlvlane Maksad, orta mekteb riyaziye mu -
Romance, Plerre Fresnny tarafından. allimi ihtiyacını karşılamak olduğuna 

14 - Zolanın hayatı: Paul Munı tara - göre· Vekaletin yeniden bir imtihan 
• d ' .ın un. dah:ı açacağı kuvve~ beklenmekte -

15 - Kral aşkı: (Le R<>i et la Ftgurante) . 
Balkonlan yıkı lan apartımaT& Ferr.and Gravey - Joan Blondell tarafın - dır. 

Dün Beyoğlun<la Ağahamamında çok kalas aşağı düşerken, difjer btlarda da;'6 _ Çılgın bakire: (La vıerge Folle) vıc- Bir kadın tramvaydan düşüp 
feci bir kaza olmuş, bir nmele ezilerek henüz betonu dökülmüş bulunan bal- tor Francen _ Annle Duc.aux tarafından. yara1andı 
ölmüştür. kanları da yıkmıştır. ı7 - Kadril: <Quadrille) &cha Gu1try - Arnavudköyünde oturan Kavrili a. 

Ağ'.ahamaml( caddesir(de ybni yapıl-~ ~ağı katta duvar tamiratile meş • Onby Morlay taratındnn. dında bir kadın dün Taksim durağın. 
makta ı K h t t 1 b l l\1r · ilth' b" ·· ··ıtü 18 - Damgalı kadın: <Le Femmes Mar - d . ,_ dü" ~\., o an o en apar ımanının ça ı ;ru u unan 1ıonız, rn ış ır guru ) nAt•- Da-'· t tı d da tramvay an ıner-.en şm""i ve a-
k J~·--1 "s'k l d d'" b"" ·ı d"" k da quces LX1 ""' v.ı.ıı ara n an. ısınma ..... uıu an ı e <l en un u - l. e uşen en az altın kalarak ezil • 19 _ Beş kuruş ııe devriAhnn: (Les 5 sous yağından ehemmiyetli surette yaralan 
yük bir kalas koparak düşmüştür. Bu mek suretile ölmüştür. de Lavarede) Fernandel tarafından. dığından hastaneye kakitıJm:ıştrr. 

Poliste : 
Bir eroin irnaliitanesi meydana 

çıkarıldı 

Polis kaçakçrll!k bürosu memurlaıi 
dün Beyoğlunda eroin yapıldığı id~ 
olunan bir mahalli basnrak araştır 4' 

malar yapmışlardır. 
Taharriyat neticesin.de bazı şüphelt 

maddeler elde edilerek Emniyet Mil • 
diirlüğüne getirilmiştir • 

Henüz mavd halinde bulunan b1' 
kimyevi m~ddeler tahlile gönderil
miş ve aranılan mahal mühürlenmiş -
tir. 

Bu tahlil neticesinde elde edilen mıaıJ 
delerin eroin olttp olmadığı anlaşıla~ 
caktır. 

Zabıta, bu husustaki tetkikatına df" 
vam etmektedir. 
Kavga eden çocukları ayıran bir kadıl 

ynrnlandı 
K:ısrrnpaşada Pişmaniye sokağındı 

oturan Sultan isminde bir kadın knvg' 
eden iki çocuğu aralarına girerek, ayıt 
mak istemiştir. 

Çocuklardan birinin ağabeyisi A].f, 
kadının bu müdahalesine fena halde kıl 
mış ve elindeki zinciri Sultanın bil • 
şına vurarak ağır surette yaralamış • 

b~ ~ 
Yaralı kadın Beyoğlu hastanesine Jc 

dırılmış, suçlu yakalanmıştır. _.-......................... E.ö·E····;·~·y·ArR·ö·S '-' 
Nuri Oençdur 
ve tırkada~lım 

Bıı nL:,am Sehremir>I 
in~ rah baliçeııiode 

KORDO~OM 
Jaklar varyetcli 
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K~ramanda nihayet 
imar faaliyetine başlandı 
Bugüne kadar ihmal edilmiş olan bu tarihi kazanın 

şehir imar planı yapıldı, su ve el~ktrik 
teminine de çalışılıyor 

SON POSTA Snyfı s 

Paris mektubları 1 

narh arif esinde raris istanbul - Londra asi alt 
yolunun faaliyeti 

Edime (Husus!) - Devletin turizm 
pliinında ön safa alınan Trakyanın hızlı 
değişmesi. İstanbul _ Londra asfalt yo. 
lunun çabuk ve düzgün bir tarzda yapıl. 
ması ve canlanciırilması etrafındaki faa -
liyet göze çarpmaktadır. 

Pasif korunma merkezleri gönüllü yazılmak istiyen 
k:ıdınlarla dolu idi. Kenar. ~ahallelerden gelen fakir 
hır kadının yanında Parısın ·en şık ve en zengin 

kadını da nöbet bekliyordu 

Asfalt yolun Lüleburgazdan Edırneye 
~ar ol'an kısmında faaliyet son zaman. 
!arda bir kat daha arhr.ıştır. Bu bakım. 
dan Lüleburgazda turisttk otele bı:ı~lan. 

m~ ve ılerlemektedır. Edirne gibi dür.. 
ya ve medPniyet tarihinde yer alan. tu. 
ristik şdhir b r kat daha güzellcşecı>ktir. 

Kızılcahamamda bir otomobile 
tecavuz eden haydudlar 

Kızılcahamam (Hususiı - Kasaba • 
mızdoo Ankaraya giden bir otomobılc 

on kişı tecavüz etmiş is•.! de mütec3vı~ic.r 
suçüstü yakalanrr.ışlarclır. Hfıdise şu şc. Min mmJleT k to b l d ı d 
kilde cereyan etmışti·· j . :um r a annı 0 1ıran amelelere yardım ediyorlar 

·· Parıs, (Hususi) - Bütün I•'ransız m•I. 
K1zılcahamamd3. Yeşilköşe lokantası letı harbi istemı'yo .. du Ha b ... · ah' · · ~ • r ı esasen ... ım 

s ıbı Cemıl beraberinde iki kadın, ço - ister kı, fakat harb patladığı "n l"r 
cukları ve birde hizmetçi olduğu halde sanın her tarafında Fransı l gu .. :ın. 
Ankaraya gitmek üzere şehrimizdr.n o - hid olduklan vatan' mu''daf zasarı:ı. mu e-to b"ll , 1 , a ı ıçın muş.. 

mo ı 1 e yo.a çıkmışlardır. 1 terek harekete hazır bulundukları gö. 

ı 

Karamandan güzel bir görünüş Bir müddet sonra Alaybeyi köp~.isünc · rüldü. 

_Kar~n~.n y~zılıy.o~: Karaman tabi-j na de~aın e~ektedi~. Bu cümleden ol _ gelmi§ler ve bu sırada arkalarında bir 1 Fransanın her tarafında tam bir sü-
atin bütun guzelliklerını kucağında top. mak uzere bır Atatürk köşesi hazırbn. kamyon blirmiştir. kunet vardı. 
l.anuş tarihi bir kasabadır. Fakat bugüne rnış, biçki ve dikiş kursunun kıymetli e • Kamyonun ıçinden atlıyan on kışi o. j 1892 de açılmış olan Fransız yardım. 
kadar şehircilik denen iaydalı iş bu yurd serleri halka teşhir edilmiştir. tomobile hücu!ll etmişler ve kadınları cıları cemiyetı askere ahnacak yaşta bu. 
köşesine nedense uğramamıştır. Bu münasebetle Halkevi gôsterit kolu zorla kaçırmak te§ebb:isünde buh.mdukla lunan bütl1n 1''ransız erkeklerile Fransız 
. Gerçi bir.kaç yıl önceleri ça.lı~kan bir tarafından güzel bir piyes temsil edilmiş rmdan Cemille aralarında şiddetl! bir ikadınlarmı memleketi!'l pasif müdafaa· 
idare adamımız hükılmet binas~ civarın. ve müzik kolu tarafından da bir konser dövüş başlamıştır. sında hizmete çağırdı. 
da birkaç ümran hareketi göstermiştir. verilmiştir. Evvek:e bu on kişinin sarhoş olarak Bu teşekkül gönülhi hastabakıcıların • 

" Ancak bu faaliyet muayyen bir sahaya kadınların bindiği otomobili takib ettik. tcşekküliı idi. 
dsar etmiş olması itibarile mevzii kal. Samsun yeni Ha1kevi binası lcrini gören ve işte bir tecavü:: şekli Ee.1 Eski harble~de pasif biı §ekilde mem. 

!ll.ışt.ır. ihale edildi zen merkez karakol kumandanı da mü. leket miıdafaa_,ına hastaoakıcılılt ederek, 
Yeni belediye başkanımız şuurlu bir • .. . tecavizlerin peşini bırakmamış ve rnij • yahud orduya lazım olan §eylerı dıkıp 

Planla ~·in imarına çalışmaktadır. Samsun (Hususı) - Cumhurıyet mey- cadelenin en hararetli bir safhasında ha. hazırlıyarak ıştırak edilırdı, fakat yır. 
. B danında vapılmıısı mııkarrer yeni Halke d' h ıı· · . d t d · ·· elediyeler bankasından alınan c80. . b' ~ .. • ıse ma a '.ine yehşmıştır. mıncı me enıye asrın J pası! mudafaa vı ınası 147,000 lıraya bu hafta mute1h. 1

d ·ı d h d ı ·· ıı lıraya c50> bini aşan yıllı~ tahsi - . . . . . · Sarhoş zorbalar bu suretle suçüstü ya. 1 enı en şey e cep e e o duğu kadar guç 
sat ta ilavesile bu para ile ilk iş hıdıne ihale ed!lmıştır. İstasyon cadde- kalanarak adliyeye teslim edilmişl a· ve tehlıkeli bir vazife olduğu için buna 
olaraıc şehir imar planı yaptırılmış, ı,a. sinden bugünkü Parti kurağına kadar u. Sorgu hakimi hepsini de tevkif et~i~t~~: iştirak etmenın es.kisı~den. ~ok daha guç 
~ euyu dlenlleri temiz bir suyun §ehre zanacak olan C:Jmhuriyet meydanının bu ve çok daha tshhKel. oldugu herkesçe 

isalesi ile elektriğin esa~ı bir surette ıs. tarafındaki biınaıarda istimlak edilip or. Bursada bir otomobı'I kazası malıimdu. 
~ ~1anmışt1r. Bu meyanda bır de tadan kalktıktan sonra yeni Halkevi bi- Bunun ıçi!ı cFransız yardımcı:arl> ce-
~~ava deposu in§a edilecektir. Be _ tam .. . Bursa (Hususi) - Evvelki gün saat miyeti cesaretli ve fedakar olmak 
l'edıyemiz, .şehrin temlzliğile ve mahal- ~· Cümmu~yet meydanının de - 14 de hafif savuşturulan bir otomobil ka. kaydılc Fransızları hava koruma ışleıinc 
le aralarındaki yollann tamiri iş1efile de nı:rıe karşı cephesme kurulmUf olacak zası olmuştur. Şof0r Salihin idare ettiği gönüilü olarak çalışmağ:ı davet edıyordu. Sokakl d . • Y~~dan a!ikadar olmaktad1r. Çarşıdaki dcrn8ktir. Bina ;ok muhteşem olacaktır. bir tenezzüh otomobili Atatürk cadde _ l Bu Fransızlar bava hücumları esna- "' aki '•nıbııl~-.. mavı fanuslar 
butiin dükk!.nbır yeknesak bir renkle ki.. si.nde Scdbaşı istikametinden ı %cnmie smda sedye taşıyacaklar, gazlenm•ı ve . . . konu~,.. 
lllilc:n boyanmı§. istasyondaki fidanlık Bahkesir köy ebe mektebinin doğru gitmekte iken tam lı Banko.sının bombalanmış olanları kurtarmak için ilk j ışe gırdıkten sonra korkmak olmaz. Ce. 
~QCSinde halkın eglenme ve dınlcnme faaliyeti önünde karşıki sokakta.:ı çıkıp caddeyi sıhhi yardımı yapacakiar, sığınaklarda saret ~Y'.be~ek olmaz. Çünkü hayatını 
:iıb.tiyacını temin edecek tertibat alınmış. koşarak ve amud~n geçmek istiyen Vakıf iş alacaklardır. umumı. ~ır ışın menfaatine vakfetmıı o-
tu-. Genç !belediye reisi bu metodlu me _ Balı~e~ir (Hu~si) - Şehrimiz ebe köyü öğretmeni Emin Süerin on iki ya. .Bu davete bırçok Fransızlar icabet et. tanlar ıçın kendi. hayatl~~1 hakkında b!r 
saı.u., halkın sempatisini kazanmaktad>r. mektebmm 938.!JJ9 der6 y.h sona ermiı şmdaki oğlu Deha ile karş•lapn'fhr. Şo. µuşlerd•. k•YIP beslernolenne musaade yoktur. 

ve bu devrede M talebe mezun olmuştur. för Salih Dehanın sü;ratle otomobile Diğer taraitan FranS12 izcileri hare- Bombalar şehrin üzerine düşerken ve 
Halkevinin faaliyeti Köy ebe mektebi bu suretle üçüncü faa. çazıpmasından husule gelecek bir muessif kete geçm~lerdı. On dört yaşından yu. herkes ~ı~~lara :saklanmış oldukları 

Karaman Halkevi yeni yıl çahşmalan- liyet devresine başlamış oluyo.ı.·. kazayı önlemek için çarpmak üzere bu. 1 karı bütün çocuklal"ı kendi şubelerine ~;da sı~ ?utü~ tehlikelere maruz bir 

C 
lunan çocuğu sağ elile kolundan tutmuş yazıbnağa dave: ediyorlardı. Bu izcıler . d~ şehrin ıçmde dolaşacaksınl%. Va.. 

Samsunda çekirğe tehlikesi kalmadı ) ve otomobilin çamurluğunda on adım yaşlarına göre ya pası! koruma teşkıla.. zı.fenız şunlardır: Otomobı! kullanmasını 
_ kadar götürerek durmuştur. Zabıtanın tında. yahud aa çalış~cak yaştaki ınsıtn. bıl~nler otomobil kullanacaklar, kimya. 

tahkikatına nazaran otomobilini durdur. larm seferber olmasından dolayı gerı ger er ~e. eczacılar zehirli gazleri temiz-
ma sırasında (Deha) yi tutamamış, çocuk .kalması. ihtimali bulunan ziraat ve sana. lemek ışınde çalı~acaklar. hııstabakıcı. 
ta yere düşerek hafif surette basından yı ışlcrmde kullanılacaklardı. lıktan . .anlıyanlar ilk tedavileri yapacak. 
yarra1anmıştır. Çocuk derhal yetiş;n za. Diğer taraftan pasif koruma merkez. lar. Diğerleri sığınıklardakı ıntizamı mu
bıtn memuru deliletile aynı otomobille lerinde gönüllü olarak çalışmağa giden hafaza .. ~ecek hasta sedyclerı taşıyacak. 
hastaneye götilrülmOş. yarası sarılmış kadınların kalabalığı görünüyordu. Ko- lar .. Butun bunlan yapabileceğinizi zan. 
tır. Çocuğun bir hafta içinde iyileşeceğ~ calarını cepheye, ve çocuklarını Ş"'hrın ~edıyorsunuz!. ~anned~yorsanız şunu da 
talhmin edilmektedir. dışına yollamış olan lt"'ransıi kadınları .a?uJ edeceksınız, dısıplin, DisipHn ha

tobalükle bu merkezlere ko~yorlardı. rıcınde hareket etmiyeceksmiz. Şeiıniz 
O gece için bir tayyare hücl.Wllu ıhtimali 0~.acak. olan kadının her söziıne ıkörükö. 
mev<::ud <>lduğundan hepm. milli müda!a. run~ ıt.aat edeceksiniz. Şimdı evlerinıze Hava Kurumunun vecizeleri 

Samsun (Husust) - Zafer ve tayyare anın bu pasıf kısmında vatan . çekilebılirsıniz. Tehlike i!!aret· ve 1. 

0 
il · til ""'- ıçın çauş. h :w • rı ınce 

ayramı m naset>e e ~ ıuk Hava Kuru. mak istiyorlardı. emen evlerinizi terkedecek ve evv~l. 
Samsun . mu Samsun iUbeJi tarafından bava"'h • O gece bütün Pariste •şıklar maskelen- den takarriir ediım;l randevu yerlenncle 

klb {Hususi) - Yapılan ciddi ta. ~r. Köy~ bundan cıdden m~un ğın ehemmiyetine dair ~ Şefin ve mişti. Pasif k.onıma merkezlerinde üst. sızınle beraber çalışacak kadınlarla 0 _ 

ve mücadele netice6inda Samsuo :ve ve yapılan milcadeleye müte,ekkirdir. Milli Şef İnönünün söylediltleri vecize. leri, başları lime lime fakir ve detl luşacak ve vazifenize gideceksiniz. 0 u 
ll'tülbak.at tar?alan.nı 1ehdid edeıı çeltir- Resmimiz, Bafrada çorak sahada ücretli leri bir araya toplıyan hatıralar basılını~ fil kadınlarla yanyana ,.,J,.. .af ıe. ya gidinciye kadnr her rastgeld'ğ' . ra. 
ge :istit.isı tamamen önlenmi Ur M" 1ıele • - d d ku l bunl d b ~ ıarı ve çok kil ı mız n3. ~l i . uca • ame nn ~~ eıe;:~~asınkteda . ru m 11v~"·- da~ ~ • .,. inlercest bayram günil elegant kadınlar görünüyordu. Hepsı vasıtasını durdu:-up kullanmağa me-
- e bu suretle muvaffaldyetle sona er. bir karargcuıwını g\.Q ... rme ır. GıA,11 gıtı~tır. memleketlerınin müdafa · · zunsunuz. ~ ası ıçın orada t- . . 

hazırdılar. ~te şımdı son defa olarak tekrarlıyo. 
Daha evveiden burada hiunet almı rum~. ~.otka<:aklarını tannedenler gitsin!> 

olan .kadınfar lot ve büyük saloniarda ! h Bu~n merkezlerdek: bütün kadınlar 
Diyor ki: 

t - Hasan Bey, coğrafya kl. 
ahlarında okumuştum. 

Pazar Ola Hasan Bey 

• . . Dünyanın altındaki a
.tei söndüğü zaman •• 

-~ 
'l/111' 

.. . kıyamet kopacnkmı~
fa.~.at bu ateş hiç sönmüyor 
pliba ki. kıyamet te kopmu. 

7'0t• 

Hasan Bey - Dllnyanın 
ü~tünden eksik olmıyan ateş, 
dilnyanuı altındaki atoşi de 
ikide blr tazelişor da ondan. 
dır. 

gece yeniden angaje olmak. . . 
1 

ep bır ağızdan: 
ıçın ge en ka- B' d k dınlara şu sözleri söylüyorlardı: D _ır şey en orkmuyoruz! 

- Faris polis müdüriyeti kad 1 eyıp yerlerınden kımıldanmadılnr. 
b . ·rtın ın ann O gecedenberı Parisin büt" ' 

u ışe ı ak etmelerini hem istıyor hem sönmüştür p h . un ışıKları 
de ıstemiyor. Çünkü Paris üzerin~ ya çalışılıyor. B~~s alınde gece karanlıkta 
pılacak olan tayyare hücumu müthı§ v; barlar on. bi ~ :u~ kahveler, gazino~ar, 
korkunç bir .şey olacak ve o zaman da Şe'hird hr ~ apanmaktadı:. 
korkmak herkesin hakkı bulunnca. Ka. tindedir eH e~ ·es seferber asker vazıye. 
dınlar için de korku, barbarlık kar§utın- ve bü ~k :.r. es ~yapacağı ışı bHmekte 
da sonsuz bir dehşet ayıb bir şey değil. fesini ~a a:;;og~k~aıılılık ıçinde vazı
dir. Sizden hiçbjr kuvvet korkmamanızı nuyor. 

3 
p gunu beklemekte bulu. 

talc.b edemez. Bunun için bir hnva hü. Her tehlik . 
oumunun bütün fecaatini g6zönüne geti- yonlann e ışaretmde bu (!rganızas. 
riniz :ve bu kAğıdlarııı altına imza atma. leme e h ga[et mu~~~m .~i: ~kilde ış
dan evvel bir karı daha düf(inünüz. Bu ufak ğib' ~ adığı bü~un gonullülerin en 

ır aksaklık gastermeden işlerinin 
b8fUla gitWderi görillmektedir. 
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C H ~ diaeler Kal'flsmda 1 
Lehistanın tar,hi • 

1 ar? e 
- Bugünün harb vaziyeti nasıldır? rabilirdim. Bu üçilncü şahıs tesa<lü • 
Bu mali ötek:tne 'berlkine sormak fen karşıma çıkıverdi. Tanıdığım bir 

istiyordum. Sokakta ilk tesadüf ett1 - kadındı, he.men sordum: 

On altıncı asırda Polooya krallığınin en kuvvetli siyasi 
istinadgahı, asrın efendisi olan Türkün kuvveti, 

büyük Türkiye imparatorluğu idi 

[ ''Son Posta,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor] ğ1m iri yarı bir erkeği durdurdu.in: - Harb vaziyeti ha? 
- Bugünün har-b vaziyeti nasıldır? - Evetl 
Cevab verdi: - Ben siyast değilim kit 

H il ~-ı·~ b' ö ı n11 - Öyle amma heriıalde iliz de bir. - en z .ıut 1 ırşey s y e emez, . . 
daha · tutuştu! bi bi 1 rlnin şey düşünüyorsunuzdur ... 

ye:nı ar, r re 0 • - Hem bu harb neden çıktı? 
yunlannı denemekle meşguller. Alın Danzi hrlni K - anya, g şe ve o. 

Bir sual daha sordum: ridoru iniyordu. 
- Stz ne iş görlirsünüz? - Lehliler verseydiler harb çıkmaz. 
Yüzüme baktı: dı. 

- Beni tanınıadın mı, dedi. Ben - Ta bit .. 
mE?-?hur pehlivan filancayım. - Evet evet gayet tabi!; ben de ko. 

Bir başkasına da gene ayni suali camdan para istedim mi, kocam verir. 
sordum: se aramızda kavga çıkmaz .. Fakat ver. 

- Henüz taş kırmakla meşguller! meyinre görün .. 
Gibi manasız bir cevab verdi: - Hanginizin dE<!iği olur. 

- Taş kırmakla mı meşguller, yani 
yol filan mı yapacaklar? 

- Hayır canun öyle değil, sen hiç 
dama oynamadın mı? Oynamadınsa 
bile kahvede seyir de mi etmedin. İki 
oyuncu evvela taş kırmakla oyuna gi
rişirler. Taşlar azaldığı zaman dama • 
ya doğru yürüyüşe kalkarlar. Birkaç 
taşı damaya çıkmı.ş olan oyuncu kaza 
rur ... 

İlave etti: 

- O belli olmaz. Kavganın tnkişa • 
fına bakar. 

- Peki bu harb vaziyeti hakkında 
siz bir şey söyleyip. ... 

- Henilz birşey söylenilmez kil 
- Neye? ... 

- Bu kadarı kavgada başlangıç sa-
yılır .. Tabaklar, vazolar atılmaya baş 
lar, evde sağlam hiçbir şey kalmayınca 
o zaman hangi taraf ayakta kalmışsa 
belli olur. Henüz, harb vaziyeti bu 
raddeye gelmiş değildir. 

- Ben dama meraklısıyımdır da... ~ l ı 
Ayni suali bir üçüncü şahsa da so • · J cllnet d../-ultwl. 

1 Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Garib bir at yarışı 

s-JJ .A ~?~11 ~~j}-t 
''Gazete,, kelimesin ash 

Gazetta, eski Ve 
nedik kagıt para
sının ismidir. 

İngilterede yapılan bir at yar19ında, 
cokeylerden biri maniaları atlarken dü 
fÜJl.Ce, seyir<:ilerden biri ata atlamış 

ve hayvanı sürerek, bitiş yerine üçün. 
cU gelmiştir. 

Vencdikte ilk ga 
zete neşredildiği 

zaman kıyın eti 
(bir gazetta) idi. 
zaman geçince, bu para ismi gazeteye 
alem oldu ve eski manasını kaybetti. 

* 
Çalman gemi Jüri heyeti, atın nizami müddet zar. 

fında yarışı bitirdiğini nazan itibara 
alarak, ata üçüncülüğü vermiştir. 

* 
ilk trenlerde nakil Ucretleri 

Walker isminde Glaskovlu bir İngi
liz 1880 senesinde Clyde nehrinden 
Forret gemisini kelimenin tam mana -
sile çalmış, bir müddet sakladıktan ve 
gemide icab eden değişiklikleri yap • 

Trenin ilk icadının yolcular tren üc tıktan sonra, Avustralyaya kaçmıştır. 
retlerini, aynen posta arabalarında Glaskov gazeteleri bir sene müddet. 
olduğu gibi trenden in~kleri zaman, Je şöyle bir ilan neşretmişlerdir: 
tren kandök~rüne vıerir er, ve buna cForret gemisi çalınmış, kaybolmuş, 
karşı, bilet ve makbuz da almazlar • veya açıklara açılmıştır. Bulana nakdi 

dı. mükafat vardır-> ................................................................ ........................ -.. ·--··-······-·-········-
ıa:::ı-..-.:::::::==-===:ı::a::::=========::::ıı:ıı::::::==================-========-===-

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bayan ccC. K.» ye: 

- Şüphe üzerine karar verile • 
me~, hakikate varmak lazımdır, 

bu da zamana mütevakkıftır. Sonra 
erkek l le kadın arasında bu nokta -
da mühim bir fark olduğunu da ka
bul etmeli. Kocasına hiyanet eden 
bir kadın erkek nazarında bir d.ni 
sayılır, onu mazur gören olmaz, ka. 
rısma hiyanet eden erkeğin hareke
ti ise umumi telakkiye göre niha • 
yet bir cürümdür. Bizzat hiyanete 
maruz kalan tarafından affedildiği 

de olur. Ben öyle aileler bilirim ki, 

bu fırtınayı geçirmiştirler, ve bugün 
rnes'uddurlar. Arele etmeyiniz. Ev. 

velA anlamak, anladıkt"'n sonra da 
düşünmek tavsiye ederim. 

Bay Şakire: 

·- «Zengin bir kadınla evlendi, 
parasına tama etti diyecekler> di • 

yorsunuz. Eğer bizzat siz zarurette, 
yuvasının geçunını teminden aciı.6. 

bir adam iseniz hüküm yüzde elli, 
altmış doğrudur, aksi halde tered • 
düdün manasını anlamam. 

* 
Bay «H.H.> ye: 

- Büyükçekrnece İstanbulun ni
hayet kıyısıdır. Bir otobüse atladı

nız mı, iki saat sürmeden oradası • 
nız. Biraz gayret sabah gidip 

akşam gelmek bile mümkün • 
~ür. İstanbulun havası gilzcl • 

di r amma taşt topraiz beslemez, is
tikbal temin etmez. 

TEYZE 

Kraı i\:hu.i Sigismund 

-3-
Litvanyanın idaresini evveıa ailesi • 

nin en büyük azasından Vitovt'a bıra
kan J agellon Kakovide yerleşmişti. 
141 3 de ise Litvanyalı Boyarlar ile Po
tonez asilzadeleri bir kongre halinde 

toplandılar. İki memleketi bağlıyan 
bağları sağlamlaştırdılar: Her iki mem 
leketin işleri mü.şterek bir Diyet mec • 
llsi tarafından görülecekti. Litvanyalı 

katoliklere Polonezlerin sahib olduk • 
Benekli bir ıpekliden hem rob, hem 1 . ı· 1 'l ekt· Polonva 

arı ım ıvaz ar verı ec ı. • 
kısa manto ... Bu tarz yaşlılara fevkaJA- k 11 ~ d. h'l' d k. tod k Ruslara 
~ • . · ..ı- R b ~ı-= .• ğsü. dıiıı..ı"" ra ıgı a ı ın e ı or o s 
ue ıyı gı~ı. o un 'U\.1 go n ... ~. ı· b ~- ed b ' ta d la 
~. . 'il..,. . G"ğ .. .. b" nı·su. ge ınce, u 11\.ongr e, ır va n aş o -ouv.Ya ınceu.A verır. O sunun UZ5:.J • • 

ıı.·i ··~ .. .. k . 1 Dk. rak bahıs mevzuu bıle olmamıştı. ıta.uı go6 sunun usurunu gız er. ı ya. 
ka; dekolteei bozulmaya yüz tutanlnrın Jagellon, ve Vitovt öldükt€n sonra, 
~ine yarar. Bol manto; sıluetin lüzum • Polonyalıl~r krallarını, Litvanyalılar 

suz dolguruuıxlarını saklar. da prenslerini, birbirlerile iyice anlaş-

tıktan sonra seçebileceklerdi. Bu kon
G üzel bir buluş gre yahud Diyetin kabul ettiği bir ana 

yası:ı, kralın otoritesini, ancak fevka • 
Iade zamanlarda mutlak olmak şartile 
tahdid ediyordu. Memlekette küçük za 
degôn ile halkı istismar eden bilyük a
razi sahibi zadegan hakimdi. 

Kralı ve putperest Litvanya1tları ve 
bir kısım ortodokslan katolik kilisesi
ne kazandıran rühban sınıfı. gittikçe e 

hemmiyetli 'bir yer alıyordu. Bohem -
vnda ~aklanan Jan Huss'un taraftar • 
!arına karşı da, onların Polonya üzeri. 
ne tesir etmemelerinden rühban kato.. 
likleri çekinerek bir mücadeleye giriş. 
tiler. 

Kral birinci Sıgismtmd 

ni Aşağı Vistül havzası büyük bir teh. 
ilkeye maruz kalacaktı. 
Diğer taraftan, Vistül ağzına sahih 

olan Polonezler, burasının muhafazası 
için elrem olan bir donanma da inşa 
etmemişlerdi. Polonya yalnız bu arazi 
ile de kalmamıştı: 14 71 de Kral Kazi .. 
mirin oğlu Vladislav evveıa Bohemya 
kralı oldu. Sonra Macar kralı oldu. Bu 
suretle üç krallık, hükümdar vasıtast. 
le birleşiyordu. Bu muazzam devlet, 
Polonya • Macaristan - Bohemya mtit. 
tehid krallıkları A vrupada, mukaddes 
Roma.Cermen imparatorluğu, şal'kta 
Türkiye ve Rusya için endişe uyandı. 
ran bir kuvvetti. Baltık, Adriyatlk ve 
Karadenize hakimdi. Fakat devam ede. 
medi. Diğer taraftan, azametine rağ • 
men ciddi bir teşkilfıt ve disiplinden 
mahrumdu ve muazzam bir ordu çıka. 
rabilirdi; faka t bünyesinde anarşi, ka
rışrklık tohumları vardı. 

Şehirlerinin büyük bir kısmında Al
manlar ekseriyeti teşkil ediyor; hattA 
birçok şehirler Almnnlar tarafından ku 
rulmuştu . Vatan h izmetlerinden affe • 
dilmişlerdi. 1491 de Kral Kazimir, ken _.-- ....... . 
disine karşı adeta isyankAr ·r aziye 
alan Karakovili altı Alınan burjuvanın 
kafasını kestirmişti. Bir yıl sonra, 1492 

de ölen ve Büyük Iakabını taşıyan bu 
hükümdar, Kazimir Jagellon, şimalde 
Baltık, cenubda Karpatlar müstesna, 
hiç bir tabii hududu olmıyan muazzam 
bir devlet bırakmıştı. Bu devletin mih
veri Vistül ırmağı ile Dinyest'in yuka. 

Jagellon'dan sonra kral olan ikinci rı kısmı idi. Garbda Almanya ile, tabii 
Vladis1av zamanında, Çekler Polonya hudud olabilecek Oder nehrine ulaşa • 
Jle birleşmek t~şebbüsünde bulundu - mamıştı. Şarkta müttefiki olan Litvan. 
lar; fakat, katolik politikası bu birleş- yaya dayanıyordu. 

meğe engel oldu. Kazimir ölünce, Litvanya ile Polon-
1444 de, Kral Vladislav, Rumelinde. yanın hükümdarları ayrıldı. Polonyalı. 

ki fütuhatları şark1 Avrupayı dehşete !ar Jan • Alber, Litvanyalılar da Ka -
vermi~ olan Türklere karşı hazırlanan zimirin dördüncü oğlu Aleksandn kral 
bir haçlı seferinin başına geçti, fakat seçtiler. 

Varna m~uharebesin~e. feci bir mağlO. • Bu devirde zadegan çok büyük bjr 
biyete .~:adı. Kendıs~, harb meyda • nüfüz kazandı. Kral zadeganın muva • 
nında oldu. Onun yerme geçen ve .. ya - fakati olmadan hiçbir şey yapamıyor • 
rım asra yakın, 1454 - 1492, hilkum • du. Lehistanın bu anarşist vaziyeti bir 

. . . . darlık eden Kazimir Jagellon'u.n zama. buçuk asır kadar sürdü. Bütün büyük 
Eskı ~ tuvaıetınız.ı son ınucbya nmda, Polonya, Port - Glev şövalyel~ d let memuri •etleri kaydı hayat ile 

uydurmak için üstünden ufak bir bolero rile .mücadele ederek. o:nlardan Elbing, v:~liyordu. B~nlar da, krala karşı her 
giıyfiıeniz kafidir. Tuvalet koyu renk sa. Manenburg ve havalısmi aldı. Bu su- an serkeş olabilirlerdi. 
ten ise bolero emprıme ipekliden ve u - retle Vistül ırmağı ağzını temin etmiş Birinci Sigismond (1507.1548) ve i
zun ntol!u yapılır. Daha zıyade canlı bir oldu. Fakat bu topraklar, Töton şöval. kinci Sigismond ( 15 48.15 72) un hü • 
renk seçilir. yelerinin elindeki Prusya ile Brande - kümdarlık devirleri dışardan parlak 

Birincide elbiseye boleronun pdrça • burg Alman prensliği arazisi arasında ldu, fakat hadiseler iyice tetkik olu • 
~dan bir de geniş ve uz.un sentür ilAve boğulmuş bir vaziyette idi. Bu Cermen nursa, bu ihtişamın altında Polonya i
ediliT. İkincide bu sentür koyu ve düz memleketi birleşmek arzusunu gBster. çin bir şeamet görülür. 
bir lk~ o1malıdır. dikleri gün, bu Polonez topraklan, ya. (Devamı 11 inci sayfada) ... - .... ························ ----

Bacaksızın maskarallklan: Gülle 1 
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ltalJ lmanranın ranında 

Almanga ile İtalya arasındaki askeri itti/ ak el' ô.n mevcudsa 
Romanın bitaraf lığı ne kadar sürebilir? 

O
.. talya Almanyaya askeri bir ıttıfakla 

bağlıydı; hem de bir taraf harbe gir. 

<iiği takdirde dlğeri ona kayıd. ve şartsız 
yardım ec:LecektJ. Bundan başka Bay 

Yazan: Emekli General il. Emir Erkilet 
1 
ive havadan en tesıt"1i taarruzlara da mü. 
saiddir. Hem de müttefiklerm İtalyaya 

ııarruzu muvaffak olduğu takdirde onlar 
bir taşla iki değiı, üç kuş vurmuş olur
lar: 

Mussolini bir Avrupa harbindl! İtnly.mın l. İtalyan ordusunu ve deniz ve hava 
Almanya yanında yer alacağını defaatla • kuvvetlerini ortadan kalöırmak. 
söylemiştir. Buna rağmen gördük ki AJ. 2. Zigfrid hattını arkadan, yani teler 
manya ı Eylulde Lehistana taarruza ba~- fatsız iskat etmek. 
ladığı zaman İtalya askeri harekat yap. 3. Almanyayı, Lehistanı bırakmağ:ı ve 
:ınıyacağını beyan ett!. Bu hal yahnz hay. garba dönmeğe mebur etmek. 
?eti değil. İngiltere ve Fransanın teşek - Fakat müttefiklerın İtalyayı taarruz 
kürlerini bile celbet:i. hedefi olarak intibah etmelerinde mü-

Harbin Almanya ile Lehistan arasın • him ıbir fayda daha vardı ki o da M:ıca. 
da mahdud kalınaı:ı.ı ve muharıbler ara • r • ristanla Balkan devletler~ni bulundukları -sında bir gün lazım olacak olan bir aracı " ~ ihtiyatlı ve tereddüdlü durumdan çıkar. 
rolünü üzenne alabilmesi için İtalyanın 1.arak mihve:- aleyhine harekete sevke-
bitaraf kaldığı düşünüleb:füdi. Fakat İn. ltalyan ord,ı.su b;r gcçid resm:nde d~lmek ihtimalinın bu suretle artma. 
git.ere ve Fransa Lehistana olan vadle • Almanyaca da, ma°!{sadı.ı daha elv~rişli yalhud Almanya yolile tedarik etmE'lk vakkıftır. Bunlar da §'Üphe yok ki İtal- sıdır. 
rini yerine getirmek suretile Almanyaya telakki edilmiş olması mümkündur. İtal. mecburiyetmde kalacaktı. yanın elindeki bütün vasıtalarla tahldm Bunlardan fU netice çıkıyor ki İtalya. 
harb ilA.n ettikten ve bilfiil muhasamata ya ile Almanya arasındaki askeri ittifak Diğer cihetten, İtalyanın harbe girif- edilmişlerdir. Bu !ebeblt Alpleri yanp nın bugün harbe girmemesi hem Alman
başlacb.ktan sonra da İtalyanın durt?un • devam ediyorsa İtaiyamn bitarsflığı bir mesi İngiliz • Fransız kara, deniz ve ha. geçmek dahi pek müşküldür. Fakat 1916 ya ve hem de kendi hesabına daha kar. 
lu.kta ve bitaraf1ıda devamı ıçin başka harb ve siyaset hu<l'asından başka hır şey va taarruzlarını celbedcbil:rdi. Filvaki da gördük ki, Avusturyahla-., Tirol .sil. hdzr. Çünkü bu vaziyette İtalya, evveli 
Bebebler akla gelebilir. olamaz. Deıne-k ki İtalya bitaraflığı ıle : bu devletler için burada bir mesele var- sile.sinde, Trientten Vıcenza istikametin. müttefiki Al.manyaya elinden gelen si. 

Fakat her §eyden evvel İtalyanın, Al. Akdenizde süktınun devamına müsaade 
1 
<hr: Zigfrid hattı mı, yoksa İtalyan ceır de yapmış oldukları yarma taarruzun- yasi ve iktısadi yardınu yapabilecektir. 

manyanın müttefiki olmakta devam edip 1 edecek, ve her taraftan her türlü malze. hesi mi daha kuvvetlıdir'! Ve dolayısile dan, eğer tecemmülerini gizliyebilse idi. Bwıdan başka müttefiklerın Almanyaya 
etmiyeceğini tebarüz ettirmelidir. Eğer 1 

me nakledeceJt olan İtalyan vapurları bu bunlardan hangisi bir yarma hareketine ler tama.mil~ muvaffak olabilect>klerdi. kaış.ı yapacaklan taarruzu ve yarma cep
Roma h!li Berlinin müttefiki ise ve suretle Almanya hcsabma serbestçe ça • daha müsaiddir?. Gene Büyük Harbde Almanların, ayni helerini ikiden bıre indirerek onlara en 
ınüttefiki olarak kalacaksa, onun bıta • lışmakta devam edebilecektir. Zigfrid hattı İsviçrede:ı şimale doğru silsilelerin pek ıarp olan doğu kısmında, müsaidini intihab etmek imkanını bırak. 
raflığı mantıkça ancak likasdin ve mu. Bundan başka ltalyanm bitaraflığı Yu~; Fransa, Belçika ve muhtemelen Holanda yaptıkları İzonzo yarması, son süratıle ma~ ve aynı zamanda kendisi ilk elde 
\rakıkat bir zamana münhasır olabılir. goslavya ile .Macaristanın bitaraflıklarını hududları boyunca şimal denizine kadar yetişen Fransız fırkalarının yardımı ol- ezilmekten kurtulmuştur. 
Rom.adan gelen haberler İtalyada bita. garanti eder ve dolayısi!e Al~nanyaya . devam eden müteaddid hatlardan mi;. masaydı. İtalyanın daha 1916 da )1kılıp Roma Berlinin müttefiki olmakta de. 
ra:f'lık cereyanının Jruv;vet!lendiğini şimdilik cenubda lazım. olan sükuneti tl'. lrekkeb son ,listem bir müstahkem mev. muharebe dışında kalmasına sebeb ola- vam ediyorsa onun harekata iştirak et
hildiriyorlar. Bunun böyle olduğunu min eyler. Bilakis İtalyanın der.hal har.' z.idir. Almanların müdafaa ettikleri böy. lbilece'.k.ti. Elhasıl yüksek dağlar müda. memesinin sebeb ve h ikmetlerini böylece 
harbin mevzii kalması hes:ıbına t~men •

1 
be girmesi Almanyanın Lehistan h;ırbine le müstahkem ve kuvvetli bir mcvzie baş faayı kuvvetlendirı.r ve kolaylaştırır; fa. sıralıyabiliriz. Şimdı de bu takdirde mu. 

ni edelim. Fakat ya vazıyet böyle değil. hiç bir faydası olmadıkta:ı başka ona bir 
1 
vurmak tamamile baş kırmak dem~k de- kat taarruzu esasından bertaraf etmez. vak.kat bitaraflığın ne kadar sürebilece. 

se .•. O takdirde W1d olarak şu düşün • yük te teşkil edebilir. Çünkü İtalyanın ne ğilse de birçok güçlilkler:e doludur. Ay. Bu .suretle, ftalyanın harbe girmesi ğini araştıralım. 
celeri ileri sürebiliriz: kafi kömürü ve ne de petrolü yoktur. rıca bir de cok zaman kaybettırir. lhalinde Fransa ile İngilterenın asıl ta- Almanya hemen bütün kara ve 
.Jtalyanın muharebeye derhal iştıra • Mahdud sanayiin muhtaç oldu~u cPğer ! İtalya cephesini ise. İtalyanların mü. arruz hedefi olarak Zigfrid hattı yt•rinc bütün hava kuvvetlerıle, seferberlik 

kinden. Mihver ıç1n aiyasetçe ve asker _ ipt idai maddeler dahi yarnnadada mev. dafaa edecekleri, Alp silsilesi teşkil e. İtalya cephesını intihab ve tercih etme. ve tecem.müünü tamamile ıkmal etme
l~~e bır f~ydıı göıiilmemıı ve onun şim. cud dcği!dfr. O harb müddetrnc~ bu gıbi /der. Bu dağlar yüksektir ve geçılmeleri leri mümkündü. Bahusus İtalya uzun ve den iıarbe icbu edıldiği anlaşılmakta o. 
dilik askeri hareketlere girişmemesinjn, ihtiyaçlarını ya Alman stoklarından ve. de mahdud geçidlerinin zaptına müte. dar bir yarllll3da olduğu için denizden (Devamı l ı inci sayfada) = 

Müdirem mektubuma cevab verecek 
Yerde bizzat çiftliğe kadar geldi. Öğleden 
sonra kapıda bir otomobilın durduğunu 
görünce telaşla aşağıya indiğım zaman 
karşımda müdiremı görmek berti birden. 
bire o kadar heyecanlandırdı ki kollarımı 
açıp onwı boynuna sarıldım ve başımı 
omuzuna dayıyara.it ağlamağa başladım. 

- Sus kızım, ağlama! 
- Pek yalmz kaldım müdire hanım; 

ıavallı Namiye teyzenin hayatımda böy. 
le büyük bir yeri olduğunu tahm;n et • 
Jniyordum. 

- Vah yavrucak ... Mektubun beni pek 
Üzdü Semiha; farkmda olmadan ilk defa 
olarak içinın acısını yazmışsın. Bunu o -
kurken ıpek müteessır oldum anıma, ayni 
2aınanda senin beni düşündüğünı.i, bc•ni 
!kendine yakın bildiğin! görmek beni 
ll1ernnun etti kızım. 

- Buraya kadar zahmet ettiğinize çok 
ıtnüteessirim müdire hanım. 

- Hayır kızım, sakın buna üzülme; 
lben esasen Bursadaki hemşireme gide -
<>ektim: bir gün evvel gelmişim ne olur? 

Göz ya,ıarım durmadan akıyordu. 
).füdirem kolil'e boynumu dolıyarak beni 
içeriye götürdü. Avludaki tahta sıraya 
oturtarak saçlarımı okşamağa. beni te • 
8elli edecek sözler söylemeğe başladı. 

- Bana yazmak:" ne iyi ettin kızım! 
liiç olma1.88 böyle meyus zamanında ya. 
llında bulunmnk suretile sana bir yar • 
dt:rnda bulunabiliyorum. Kim bilir bu • 
günlerde seninie berabe!' olmadığı ıçin 
Cahid Bey ne kadar müteessir olacaktır! 
:evinden bugün bulunduğu yeri ve ad • 
resini istiyerek kendisine yazdım. Ancak 
ll1ektubuınu ne zaman alacağını bilmiyo. 
rurn. 

- Ona yazdınız mı? Niçin rahatsız et. 
tiniz ınüdtre hanını? Ona hiç . 1htiyacım 
rokt~ı Ben yalnız ne yapacağıma kendi 
etldırne karar veremediğim için size 

'Y&t'Jnıştım. Maksadım sizin uzaktan ba. 
tıa ~~ göme.rmenizi rıca idi. 

- Cahid Bey senin vaslndir kızım ve 
leırıinıe :meşgul olmak onun vazifesidir. 

cSon Posta» nın tefrikası: 31 

~< . NA\(l'E.l/tN .: MUA12E -l TA'HPİN i?El(KAWD 

Teyzemin ölümiınün onuncu günü Ra. 
na Hanımın hemşiresi çıftliğe gelerek 
vasimden aldığı bir telgrafı müdireme 
verdi. Cahid Bey bu telgrafında !atan • 
bula avdet ettiğini ve ertesi günü Bur • 
saya gelerek geceyi Dörtler çiftliğinde 
geçireceğini söyıedıktn sonra Rana Ha. 
nımın haberdar edilmesini rica ediyor • 
du. 
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i giliz kıt' al e 
~~------------~~~-

cephe 
(BQ.§tarafı 1 inci tayfada) 

Fr:ınsıılarm veya Almanların İsviçre üzerinden bir hare. 
kel yapmaları muhtemel görülmemektedir. Bu hususta hıçbıı 
hazırlık '\'a'}>Jlmıyor. İsviçre hududlan sımsıkı kapalıdır. 

AL"llanya üzer:nde geniş istikşaf uçuşları yapılmış ve 
birbiri arkasından üç gece zarfında Ruhr da dahil olduğu 
halde, şimali \'e garbi'. Alrnanyanın geniş bir kısmı üzeri
ne l O milyon beyanname atılmJ.Ştır. Askeri. tayyarelerin 
Wilhelmsha ven açıklarında bazı Alman harb gemilerine 

Leh knvayi koiryesi lmaa 
knvvetlerile hennz çarpı madı 

(B~tarafı 1 inci sayfada.) 1 dan gelen haberlere göre, benzin sar-

ilk Fransız yaralıları . 
Dnnzigde fiyatını azaltmak için Almanya otomo-

Faris, 'l (Hususi) - Garb cephesınden gelen ilk Fransız yaptrkları çok kahramanca taarruzu takdir ve tazimle ya. 
Berlin, 7 (A.A.) - Danzıg toprakla. bil nakliyatında şiddetli kontrollar ya

rındaki Westerplattc?'dclti Polonya gar- pılmaktadır. 

yara.ı ;arı bugün Nöyyi hastanesine yatırılmışlarciır. detmek isterim. Bu taarruz esnasında iki cep kruvazörün-

İlk İngiliz kuvvetleri cephede den birine en az iki isabet vAki olmuştur. Bu hücumların 

nizonu bu nbah saat onda muhasua e- Deutsche Algemenie Zeitung gaze • 
den Alınan kuvvetlerine teslim olınuştur. tıesinin bildirdiğine nazaran Berlin et. 

hedefi olan WiJhelmshaven'de ve Kiel kanalının metha • 
Parıs, 7 {Huı:usi) - United Press muhabiri bildiriyor: Bu- !indeki Alman filosu iislerinin Almanyada en iyi müdafaa 

giin ılk İngiliz kıt'alan Fransaya :ır.uvasalat etmiş ve garb edilen noktnlar olduğu anl~lıyor. Baslan esnasında göz • 
cephesıne sevko'unmuşlardır. leri etrafın görülmesine şiddetle mfıni olan bir fırtına ve 

İlk i-.amlede p,t'lecek olan kuvvet•enn 100,000 ki§i oi.acaJ'ı yağmur vardı. 

Leh l\lareşalmın emri yevnıisi varında polis ikı gün içinde gezinti ye,,. 
Varşova, 7 (A.A.) - Mareşal Smıgly pan 66 otomobilciyi tevkif etmiştir· 

Rydz, Polonya bav:ı kuvvetıenne hitab Bu gazete hayatı hedefler · tahsis e • 
eden aşağıdaki emri yevmıyı neşretmış. dilen arabaların benzinsizlik yüzün .. 
tir: den durduğu bir sırada Almanların bot 

.söyler.ıyor. 

Almanların boşaltbkları arazi İngiliz ve Fransız Başkumandanları 
Tayyareciler. kıymetli askerler, düş- yere sarfiyat yapmalarının tasavvur 

man kuvvetlerinın iaik!yetme rağmen edilemiyeceği ilan olunur. 

P.ırıs, 7 ,Husus;) - Almanlar bütln Ren hav:ılisi halkını 
boşaltmaya c!cv.ıra etmektedirler. 

Paris, 7 (A.A.) - İngili~ kuvvetleri başkumandanı Ge. 
neral İronside ile İngUiz hava kuvvetleri başkumandanı 
Mareşal Newhall, 4 Eyhllde General Gamelin tarafından 
kabul edilmişlerdir. ,, 

kahramancasına mü:ade!e edıyorsunuz, 

bunun şerefi ebediyen Polonyanın batı. 

rasında kalacaktır. 

Ahnnn karnrgMımını tcb ·ğ;i 

Berlin, 7 (A.A.) - Führerın umumi 

---
Vindsor DükU 

ingiltereye dönüyor Fransız gaze_teleri neler vaz yorlar ? 
Parıs. 7 (Hususi) - Sabah gazetelerı. garb cephesınde 

Fransız ve A!maıı kuvvetleri arasındn vulrubulan ılk temas. 
lardan bahsetmektedirler. 

• l'i'Ul Patisien> ezcümle diyor ki: 
- Mozel ve Ren mıntakalarında başlanm1§ olan askeri ha. 

rckat:ı hararetle devam edilınektedir. 
lfühassa, Zigfnd hattı ile Majinot hattı arasındaki hAlı ara· 

zlrlc cereyan l'dt'n çarpışmalar çok §iddetli olmuştur. 

Generdl Gamelin, yanında G€neral Wuillemain de bu • 
lunmakta idi. 

Fransız Başvekili ve Başkumandanı 
Paris, 7 (A.A.) - Daladye, bu sabah bir saat Genera. 

Gamelin He görüşmüştür. 

karargfilıının neşrett iği bır tebliğ, Çar. Cannes, 7 (A.A.) - Maltlm olduğu 
şamba günü Führerin yeniden Koridor üzere İngiliz hükfunetinin emrine A • 
arazisinde, ezcüm'i.e 'Iucnel ıle Graude-nz made olduğunu bildirmiş olan Wind • 
nrasındaki mıntakadski .kıt'aları ziyaret sor Dükü yarın Antibes'ten otomobil. 
ettiğini, Graudenz mınlakasınc!.ı on b?i le bir Manş limanına hareket edeceır.. 
bin esir ve yüzden fazla top alınmış ol- tir. 

ı··ı·ansız .!:gır to:pJnnnm himayesı altında, muhtelif derınl:k. 
lerde ı!er~emiş olan Fransız kuvvetleri, kendilerine tayin erii. 
len ıieri mevzılerde yerleşmiştirler. 

Bir Danimarka balıkçı gemisi bath 
Londra, 7 (Hususi) - cNorddranci> isminde bir Dani

marka balıkçı gemisi, bugün E.z.biağ limanı açıklannda bir 
mayna çarparak parçalanmıştır. 

duğunu, düşmanı:ı. taltlb edildiğini ve Bugünkü vaziyette tasavw.rlan ~ 
bütün yollann malzeme ile dolu bulun. muhtemel rolü hakkında m&lfunat v• 
duğunu bildırmektcdir. rilrnesi rica edilen Dük beyanatta bu. 

Mareşal Göring'in emri yevmlsi , lunmaktan istink.Af eylemiştir. 

Cephede, Fransız tayyareleri de büyük bir faal:yct goste:
mcktcdıder. 

Alman ,S?azete]eri susuyorlar ! 
Geminin mürettebaum t~kil eden 4 kişi ölmüşlerdir. 

Belçikanın hazırhklan 

Berlin, 7 (A.A.) - M:ı.reşal Göring 
bugün hava ordusuna hitaben neşrettiği 
bir emri yevmıde, hava h!kimiyetini ele 
alınak ve düımanın gen münakalatını 

Bcrlinden Pelçjka gazetelerine bildirildiğme göre Alman Brükse:l, 7 (A.A.) _ Kral, Gi:meral Denis ile birlikte her- bombardıman etmek sureti!e şark cephe-
ınathu.ıtı, gn~b cephesinde cereyan eden fnaliy~t hakkında gün muhtelif kıtaatı ve hararetle devam etmekte olan mü. sinde kara ordusunun muvaffakiyetleri-
tek sat~r cahı yazmamakta ve mftnhasıran Lehıslancm elde daf . t t ft" 

1 
ektedi ne müessir bir 1arzda yardım ettiğinden 

. , . 1 k d" aa ınşaa mı e ış ey em r. d 1 k 'L-. d" k A' 11 cü1len =nuvaffaıd)ietlerı kaydey eme te •r. H f . o ayı gere 11.t:n ı gere ıman mı eL. 
yeni bir hava hi' c..ı 010 yok arb ve svıçre nin teşekkürlerlnı bild\rm.ştir. 

Bern 7 (A.A.) - Genel Kurmay, İsviçre ordusunun te. Slovnkların iddiaları Londra, 7 (A.A.) - Dahili emniye: nezaretı _Çarıamba gü. • 
nü san~ ı8 den Pergembe günü saat s yı. kadar Ingili.? topraıt.. cemmü mıntakalarında toplanmış olduğunu tebliğ et • Bratislava 7 (A.A) - Slovak ord~-

Kızılcahamamda su ihtiyam 
Kızılcahamam (Hu.susi) - İlkbahar 

yağ;murlannın her seneden ziyade yağ .. 
ımş olınasına rağmen bugünlerde kasa • 
bamızda su ihtiyacı baş göstermiştir. 

Geçenlerde gelen BU mühendisi baza 
fenni tetkiJı.:Mta bulunarak muhtelif yer. 
lerd'e iyi suiara tt>sadüf etmlftir. 

Tahsisat ta verilml§ olduğuna göre su. 
suzhığun giderilmesi için belediyenm 
faaliyete geçmesi beklenmektedir. 

larına karşı hiçb•r düşman h.ava taarruzu vaki olmadığmı temeldedir. su kumandanlığının harb raporuna go. 

b:ldırmektedir. BayonnP 7 (A.A.) - Cenevrede bulunan san'at es-erle • re Slovak kıt'atı Tatra'nın şimali şarki Kızılcahamam mUddeiumumiligl 
tngı·ıı·z Başvekı·111·nin beya""la~ı rini nakleden ~ren bu sabah İspanyaya v~tır. mın~kasmda Polonya ordusunun ce- İk 

F . Ç nahlarma muvaffakiyetli bir taarruz. Kızıka'hamam (Husust) - i senelıll 
Londra, '/ (A.A.) - Çemberlayn Avam Kamarasında har- ra:ısadakı ekJer ordu kuruyorlar da bulunmuştur. Düşman çek1lmeğe mesaisile kazamız halkına ve Kızılca • 

bın styrı hakkında beyanatta bulunarak ezcümle Jemiştır ki: Paris 7 (A.A.) _ Paristeki Çeko-Slovak sefareti, Fran • mecbur olmu, ve ~u ~retle Alman kı- hamama asrt bir cezaevi kaıandITan 
-- MccJis sac:!ece umumi vaziyet ve müdafaamızın vazıyetı sada oturan ve vatanlarına sadık kalmış olan blitün Çeko- Vcıatın.-n dlerlemesı kolaylaştıırılınıştır. müddciumumimiz Hayati Yeşn Adliyt 

hakkında uınumi bir tarzda izahat vermek. mümkün olduğu. • . . HarekAt devam etmekt.edir. Vekaletince Avanon tayin edlhniştir. 
Slovak teoeasına hıtabcn 'bır beyanname neşrederek ken • Sl k k ta tı b" k p l l ·· Bu ......ı; ,... .. nJoetlo mesaı· arkadacıla t" nu şuphE'sız tes.im edecektir. Zira uruıi olarak bazı mesele. . . . ova ı a ırço o onye. ı su - mu.<~ - ~ rı -

ler mevcuc1dur ki bunlar hakkındı malılmal verilmesı amme dılenn: _hır Çek~.Slovak, ord~su teş~li maksadile 14 Ey • bay ve asker esir alımştır. Ric'at et _ rafından müddeiumumiye bir veda zi • 
nıenfattti hakımmcian imkAnsız bulunmak~dır. l(il tarihinde Panste teşkıl edilecek bır askeri muayene ko- mekte olan Polonyalılar YQllan ve köp yafeti verilmiştir. - -

Po.cnya!ılnr, be.r türlü muhalefeti bertaraf etmek içın a- misyonuna müracaat etmeğe davet eylemiştir. rüleri tahrib edi orlar.,,. ... ..---------------.. 
ded ve ma:zeme fütünlüğüne güvenen kuvvetli ve merhamet. Paristeki Çeko • Slovak orta elçisi Ousky, beyanatta bu. Polonya tayyareleri Presof ve Slo _ 
sız b:r düşmana karşı çetin ibir tarzcla dövüşüyorlar. Polonya lunarak bu hareketin Fransamn müttefiki olan Çeko-Slo- vakyanın şarkındaki <Hğer şehirler ü
asker4 daima cesur ve azimli bir muharıb olmuştur ve bu vakyanın sadakatinin en büyük nişanesi olduğunu sövle. zerinde uçmağa teşebbfta etmişlerse de 

Ankara borsası 
--···-

Atılı.t • ltapanıı flatıan 7. 9. 939 an'ar.eyi bugün de muhafaza eylemektechr. Havada ka'!ıir blr miştir. Slovakya toprak1annı bombardıman et. 
üstün!üğc \"e l-ıtaat ve topçu itibarile de ade.:i farkına karp Mumaileyh demiştir ki: meğe vakit bulamadan hava batarya - '--------·-----------11 
~lınım:ara ~er karışı m~ar:be ile b1:'akıyor. ~~nl~r ~-k.se. _ Milli ordumuz, tahrif edilmiş hakikatin ve harekete !arı ve avcı tayyarelerimiz tarafından 

ç EKLER 

nya kısa bır :t.nrb ve ~ı bır karar luzumunu ılen surdu!e~. geçmiş ezeli ve ebedi adaletin remzi olacaktır. geri atılmışlardır. 
Bı.mn hinaen Alır.ırn planının başlıca buhranı bundan sekız • •• • • Polonyadnki Rus)ann yardımlan 
gün C\'Vel .rE.Smen harb ilAn etmeksızin istilA edilen Polonya· Beiçıka uzerınde Fransız tayyarelerı Varşova 7 (Pat ajansı bildiriyor) -
ya karşı teksıf ettiği görülür. Şimdıden maruz kaldığı in.san B .. k 1 7 (AA B leli • ..t~~ •• • Uzun müddettenberi Polonyada ikamet 
ve malzeme zaymıına rağmen, Polonya milletinin maneviyatı ru se . . · ·) - i ıil~·~e gore,_ Belçıka hudud eden Rus halkı, diğer ekalliyetlere im 
ve ~essrcti hiç bozulmamıştır. İngiliz ve Fransız hükUme•leri mu~afızları ~~ Fra~ız tayy~resını Y~ ~eke mecb~r tisalen Polonya ordusu başkumandan. 
bugun Polonya hiıkftmetile mezkOr hükumete mali knynak.. etmışler ve ıçmdekıleri tevkif eylemışlerdır. Bunlar hır lığının emrine Amade olduklarını bil-
1n=-ın: artırmak imkunını veren yeru bir anlaşma imza. etmiı- teğmenle bir çavuş ve iki askerden ibarettir. clirmişlerdir. 

ro:-dir. . . . . - . Irak ve harb Litvanyanın vaziyeti 
Garbda, Fransa da bizım gıbi kuvvetlerim tam bır muessı- Varşova 7 (Pat ajall.!l bildiriyor) 

riyeı ile sı>fel'ber etmiş ve bu kuvvetler şimdi bütün ~ü~terek Paris 7 (A.A.) - Irak sefareti, Almanya hükfuneti ile Litvanyanın Roma elçim Polonya hu • 
cephede düşmanla temac halindedirıar. Olup biten hakkı!lda diplomasi münasebetlerin katedilmesi dolayısile Irak bil • dudunda tah.ştdat yapıldığına ve Lit -
bazı rnnıamat r.eşredilm~tir. Fakat aşikar sebeblerdPn dolayı kOmetirıiıı Irakta mukım Alınanları memleketlerine iade vanya ordusunun ·vnno üzerine yü • 
hiç~·r tafsıl~t ifşa edilemez. M~hasematın başla_m.~ Fransız etıneğe karar vermiş olduğunu bildirmektedir. rümek üzere olduğuna dair verllen ha. 
mıl.t'tı r<:zdinde de: burada hanı bir surette gorulen azının • • ber1erin asıl•nz olduğunu bildirmiştir. 
gö: u~mcsine ves:ltı olmu~r. İki memleket arasındakı an? aş.. Irakta tevkıf edılen Almanlar Leh Rar:ld e Nazırı Londraya mı 
ma tamdır ve l:arbin cereyanına aid bütün faaliyetıcrde teş. . .. A • • • • y itti? 
rıki :n~ai Kin hRJen mer'iyette buıunaıı itilAflar iyı ,.e ar .. - Londra 7 (A.A.) - Irak hukılmetının faalıyetlen tehli- . g • . 

Açılıı Kapıınıı 

ILondra ll.H47.S 11.811 

INn - Yoıt .- .-
Parl.s 8.04. ı.~7o 

lıl:l.l&ııo ·- ·-
Cenııne 29.64 29 .98'7ii 

AmM'\eradm .- .- . 
Berlln .- .-
Bı1lbıl .- .-
Atlna .- --
flot1a . - .-
Prq .- .-
)ıladrld .- .-
VaJ'IOT:O .- .-
Budape~te .- .-
Btık:reı .- ·-
!Jel(frod .- ·-
Yokohama .- .-
~tokholm .- .-
fo.,kova 1 ·- ·-

ISTtKBAZLAB ı , t d' keli addedilen bazı Almanların tevkifini e.mreyledigıw· istih. Berlın, 7 (Hususı) - Rıgada dolaşan zasız ış.eme;c e ır. b" · · · 
İn ilt d d k · hi f li t --'L-- "b barat netareti tarafından bildirilmektedir. ır rıvayete göre Leh harıcıye nazırı l-------....... -A---... --K-.-p.-.-,,---1 ~ ere e, or umuzun ço genış r aa ye ~w:;ını ı . B k d- ta ·ı Lo d ım· u· .. .... 

· · k A - d f b · l"k d 1 B I k d . . h k' J k . . e , Ull yyare ı e n raya gı ış r. 
dtıv:ı. e<:en as:d.erl 1 ~u. a aa edtebr~l la.:• gerg:nd

1 
evrek .5idesnasııı.. OQİlf8r8 a İl 0ntZln0 a im 0 ma ISllJOr Filhakika, dOn husus! bir tayyare Le. 

a ıt~ · :cız <: ı en ı:ıtıyat t tr e:.-ı ı;nyes•n e, va tın e vapıJ- tı · ta d Ri 
1 

· b · ted 
nı:§ bulunmaktsCır. - Stdho m, •: (A.A.) - Gazeteler tr.gıl:erenin baz1 dc,·let. .1ks. ~. ankıs gab~a ge IIUJd vrue. enzın a. 

· ·· - ·· · ı l'. ,. • t tm. · · d" 1 rı ı ıçın a ır mfi det ga tayyare B. Çc•mbe.ı:ıavn muteakıben B•Jy:ık Bntanyanın müc!ofaa cr.n b.~srau:f;ma rıaye e ıyecegmı zanne ıyor ar. d d k ld k S ,_,_ 
1 · · • · · · ·· D .. _, h t · İn ·ı· f"' B 1• · d · mey anın a a ı tan sonra, to&110 m kuvvcıtlerının m•ıhtelıf şekıllcrde :ı<!fcrb:?rlığ:nı gozden gf"ç1r. a1?cns ... y ctar gaze esı, gı ~z ı.osunun a .ut cnızıne 

1 
. h k . . 

• •• • • • • a.. b"I d h d ·· 1 • t · d b'l yo u ıle Londrayn are et etmıştır. miş \'e ~ok yuksek olan bütün saflarda..tı manevıyatı methü· .;n·mcs:n.n ve vu o ge e ava ve enız us.erı esıs e '? ı . . 
.set"ı.t r.yıem şiır. rrıesının ancak Danimarka ile fsv~çın bitaraflık:arı ıh!fü edil- Almanlar Lehlilenn kahramanlıklanııa 

Bundan sonra deniz meselesine temas eden başvckıJ fımcl'ı mekıe ıııümkiın •olduğunu kaydettikte:ı sonra Chur~h:ll'in hayran 
ye kadarki en mühim \ie en dikkate lAyik vakıanın Alınan de Ht15 de Baitık oE'nizine haklın olınayı Lıgıliz donanması l~in Berlin. 7 (A.A.) - Ordu başkuman. 
ııinl· ı:a ·ı terafıncan İngiliz ticare~ gc:n;ltrmc karşı yııpıhn ılk vazıfc alarak telakki eylemiş butunduğundon hntır;atmnkta ,dan lığı, Koridorda imha edilen kıtant a. 
tıı.rruzı.ırın !rık:ş&fı olduğunu kaydcylcmişt•r. Athenia vaptı. ve ıkc.>ndisiııin fJmdi tekrar iktidar mevki:nde bulunduğunu rnsında bir de süvari lıvası bulunduğunu 
runu::ı o•üm ve teLlıış sahneleri içınde b.ltması harbin f.len ilave cyıe.mekteclir. bildirmektedir. Lehlilerin fevkalAde bir 
baş•a'lı~mı cöstenniştir ve hiçbir Alma.ı tekzıbı veyahud uy. Denizlerde vaziyet kahramanlıkla dövüştfiklen ve Alman 

• dı.ırm.ısı .t~lmanyanın bütün dünyay~ dcr.n bır surette müte- askerlerinin bunların c~aretinı hayran. 
essır rım:ş ve oehset içine koymuş olan bu harbJ; masum o. Londra, 7 (A.A.) - İstihbarat nezaret•.nın tebliğl': .lıkla takdir etmış oldukları ilfive edil-
ciuğuna 'l1ikı in?ndıramıyacaktır. A~man ienizaltıluı tara. Ehenuniye:li hıçbir deniz hareketi olmamıştır. mektedir. 
.Ur ',.m lngıliz t•caret gemilerine dığe-:- tecavüzle: de vakı ol- A' rr.an c.cmızaltılanna karşı hücumlar devam etmektedJr. Alınanların ald.ıkllll'J esir ve toplar 
rr.uş ve bç dort \•apur ibatmıştır. .Bu hücuınlc.1rın en az birinde muvaftak:yeth netice a.ınmış Berlin 7 (A.A.) - D. N. B. : 

Baş•·ekil bun:fan S<>nra demiştir k.: olması ın:ıbtemt'ld:r. Umwnt karargahı neşrettiği rak8Jll. 
- Bıze f,t'l•nce. bahriye nezarPti derhil mukf.bıl tedb rler Alman <.cn·zall!larının seyrisefaine karşı hücumları devam lara göre şimdiye kadar Polonya har-

alınışt ır. İngiliz oestroyerleri ve :icmzaltılarıa müca1~i.l'ye etmekte ve 2400 tonluk Bosnia vapurik: 4850 tonluk Sceptre binde 25 bin e.slr, 126 top ve bir çok 
mahsus C:ığer gemi.er büyük bir fanhyet sarfett k.erı gıbl vapurunun 2lyaı .haber verll..mektecık. Corinth!.a'yn da taer- tank ve zırhlı <>tomobfl ele geçirilmiş.. 
nıüjırm .m ·ktarcicı takviye :kuvvetleri dıı stırat!e hazırlanmı;. ruz vaki olmuş ist? de hasara uğramamış ve Uma:ıa d5ntnü§ttlr. tir. 
tı:-. I\ak iye gemı:erinin bir arada vo muhafaza altında seyrü. YekCınu 119 bin tona ıbaliğ olan 27 Alınan ticaret vapuru. Almanyada beıuhı kıtlılt 
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Nöbetçi eczaneler 
--····--

Bu gece nöbe~ olan eczaneler şun • 
!ardır: 

ista.nbıd cihetindekller: 
Şehzndeb~mda: (Hamdi), Eminö • 

nilnde: CHMan Hulösi), A.Uarayda: 
(Zlyıı. Nurt), Alemdnrda: (Esad), Beyn-
2;tdda: (Asador), Fatıhte: (Hllsamettınl. 
Bakırköyilnde: CHlW), Eyübde: (Eyüb
sult.an). 

Beyoğlu ciltetlndekilcr: 
İstlklM cndde.slnde: CGalatasa.rD.1>, 

Yfiksekkıı.ldınmdıı.: (Vtngopulol, Cftin• 
huriyet enddes!nde: CKürkçlyan), nrtıs
ağada: (Ertuğrul), Be§tktnşta: (Nnll Ha
lid). 

Boğ'azloi, Kadıköy ve Adalarda.1d.ler: 
KQdıkö;1lnde: (Yen1moda, MeiJte21), 

Üsküdıı.rda: <Ömer Kennn), Banyerde: 
cosm.au), Adalarda.: (Halk). 

sef~rlcı. ·çin tedbirler alınmıştır. nun İspanyanın Vjgo limanına iltica ettiği bildiriliyor. Amsterdam 1 (A.ıA..) - Ahnanya; , .. ____________ ~_ 
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Sayfa • 

Başvek81etin Tebrği 

Muhtekirlere 
Saklanan devletliler aman ·yok! 

'' Herşegimiz vardır, vaziyet Umum! 
İhtilalin kanlı mükafatı olmak üze., İşte, tam istifanamesini yaı.arak Mu- ya inerek Güllabi oğlunun evine var - Harbde o/dıığu gibi değildir,, 

re bu dört kanlı kelle .K.:d:>akçıya tak. sa ~ya ve bir suretini de saraya gön- dılar. A k 7 (A.A ) - Bac:1.•ekaletten 
.dim edildigı· · zaman, :sabık Rumeli ka • 'dereceği zaman idi ki, kendisine çok İhtiyar Ermeni, bu iki misafiri büyük 1t bl.nğ adr~lm· t" . · "· 

H .. . . . 1 dı E inin al- e ı e ı ış ır. zaskeri Şemsettin efendi ile Aygır sadık olan mehterbaşı Hacı useyın bır memnuruyetle karşı a . v 1 Avrupadaki harb vaziyeti do1ayısıle 
imam, onun nezdinde idi. ağa ( 1) tel&ş ile odaya girdi. tındaki mahzene sakladı. memleketimizde ftda ve diğer bazı ma:i-

(Ülema) kisvesi taşıyan bu iki vic. - Aman, velinimet.. asi şakiler, ta- Gerek İbrahim Nesim efendi ve gerekl delerin fiatlarında yükseklik vukua gel. 
dansız ve hayasız adam, Kabakçı Mus. le'blerini arttırmışlardır. Hükumet ve mehterbaşı Hacı Hüseyin ağa, ikisi de diğine dair yapıları. neşriyat üzerine, a.. 
ıafa gibi cahil ve hissiz bir türediye saray erkanından on kişinin başlarını son d€recede zeki ve uyanık birer adam lakadar dairelerin derhal tahkik ve tet-ı 
yaranmak için derhal kalkıp onun elini ~stemiye başlamışlard1r. Bunların ara- olmakla beraber, 0 kadar şaşırmışlar-ı' kike. başlamalarına em~: verilmiştir. • 
öpmüşler: sında, sizin isminiz d€ vardır. dı ki, konaktan gizlice çıkarken, ora • Bılhassa ~nu tebaruz ettırmck la. 

- Bu din ve iman düşmanlarının iza. Dedi. larda dolaşan bir adamın kendilerini zımdır: . . . 
lei vücudü, ancak himmetinizle husul İbrahim Nesim efendi, bu sözleri du- .. d" v.. .. f k da olamamışlardı Memleketınuzde her nevı gıd,1 madde. 

gor ugunun ar m · . . . buldu, ag~a hazretleri. Hemen Cenabı- wır duvmaz, aklı başından gitti. Elin- . lerı halkımızın ve ordumuzun ıhtıyacım 
Bu adam, uzun senelerdenben, her- bir .seneden fazla müddet idare ede~k pak, gazanızı mübarek ve bunun ecri deki kalem ve kaihdı bir tarafa atarak, ou"n ça_.ıdan kona'1ın mutfağına sebze 

olarak cenneti alasında birer köşk ih- imda<l arıyan gözlerini, mehterbaşıya • ~ kadar bol ve iyidir. Hükiunetçe zamanın· 
revirdi: ve et tasıvan bir hamaldı. 

1 
da alınmış olan tedbirler, hiçbir mınta. 

san buyursun. ~ Bu hamal, 0 aksam eene mutfa~a kada ve hiçbir bü)'-Lik şclırimızde ne bu. Diye, dua etmişlerdi. - Aman Hacı Hüseyin.. buna bir b k 
Şemsettin efendi, huliiskarlığını bi • çare?. bazı ~evler getirmişti. Bunları ıra ıp gün ve ne de yarın için gıda sıkıntısı ol-

Batvek•l Refi!~ Sayd.ım avd""t ed"rken, karanlıkta ahırkaoısın- masına imkan bırakrnıyacak şekildedir. raz daha arttırmak istedi. ç r"' derhal ortadan ka'-.ıt.-lmak, " ,-
a .... ,/uv ~· • .. Bu tedbirlerin iyi jşlemesi için de harP za depolarına ve eczanelere el konula. - Agvam, efendim ... Gerçi, bunfar kıms' enın· ümid etmedigı~· bir yerde giz- dan iki gölgenin kavıp gittigını gor - """ 

ld - kete geçilİniştfr. İhtikar yapmak kasdile rak bu işin devletleştirilmesini te~ da ezilecek başlardır. Amma ve lakin, lenmektı'. mü" .. biraz akıllıca bir adam 0 u~u ed k b' b · 
1 

b'l' Ala;; 
• · toptancılığa heves edenleri, lüzumsuz fi. ece ır aşınngıç o a ı ır. .., lbrahinı kiihya olacak o rezil, 

0 
sefih, Sadık ve zeki mehterba,,, der'hal ce. icin, ileride bundan bir menfaat temın at yükseltenleri hükılrnet mütemadıyen darlara bunu hatırda tutarak nomuıl 

o :kafir herifin kellesini de şöy - vah verdi: :ı edeceğini ·tahmin ederek, bu iki göl~e- takib edecektir. Bu gibiler şurasını açık· yoldan ve kardan ayrılmamalarını t~ 
lece huzurunuz.da görmedikçe, Tann - Devletlim!. Kumkapı semtinde, vi uzaktan takib etmiş .. Güllabi oğlu- ça bilmelidir ki, memlekette halk ihtiya. siye ederim. Muhterem halkımızdan ~ 
taala hazretleri :anımı al~asın. dülger esnafı güruhundan Güllabi oğlu 

1 
nun evine girdiklerini görünce: ~üyük cına yarayan maddeler üzerinde, jhtikar kendi ihtiyacı olan bir ilaçtan elli şi 

Diye, riyakarlıgının en ıgrenç çehre. adında bir Ermeni tanırım. Kati dos. bir memnuniyetle avdet eylemıştı. yapmak kasetine, en şiddetli tedbirlerle şeyi bir defada istemek gibi teşebbüs-
sini göstermekten çekinmedi. tumdur. Onun hanesine iltica eder isek, (Arkası var) mukabele göreceklerdir. Eğer kanunla. lerde bulunmamalarını rica ederim. 

Halbuki İbrahim kahyaya bu sıf?tları su badireyi atlatıncava kadar her türlü .............................................................. rımız kafi değilse Büyük Meclisten buna •Her şeyimiz vardır> 
iza~e ~en s:bflı~ Rumeli hkalzaısk_er.ı, been- :tfet ve felaketten ~asun kalınz. Dolmaha~~~_:mta~k i~~ıe':taneden manj olacak salahiyetleri ta1eb etmektı.\ Bütün bu izahatı hülasa ede~k olW\ı 
şenyetın su ıyet rner a e ennm Dedi arazı Jım ve her nerede otu:-sa olsun ihtikarcıların sak: 
aşağısına !kadar sukut etmiş bir şahsi. 1.b h.. N . f d' b t kl'f' k Milanoda Dolmabahçe stadının pro • ticaretıhanelerine, fabrikalarına, ve ev Bazı ithal mallarından, elimizde ol. ra ım esım e en ı, u e ı ı a. . v· t' v· ı· 
yetti. . . . •. . . j ;esini hazırlıyan mımar ıye ı ıyo t - lerine el koymakta hüküme: tereddüd mıyan sebeblerle, vukua gelecek ma • 

Cahildi. Cür'etkArdı, Mürtekibdi. Fü. bul ettı. Derhal kıyafetını degıştır~. ve refakat eden mimarlarımızdan Fa- etmiyecektir. kul fiat tereffüünü hükfunet daima 
tursuzdu. Son der€Ccde haris, ve istik- adi bir elbise giydi. Koyn~na. da bır z•l ve Sakir memleketimize dönmüş - Normal hayat ~ştir ~özönünde tutmaktadır ve tutacaktır .. 
rah verecek derecede tamakar<l1. Me- havli allın ve elmas yerleştırdı. 'k' lcrdir . . Mimarlar dün stadın projesi Buna mukabil, hükumet muhteren· Vatandaşın, bunu bilerek yerli mabı . h l k Gece vatsı ezanları okunurken bu ı ı . 1 ıı. 

1 
· h t . 

munyet hayatı, pervasızca ırsız ı • . ' " k hakkında Vahye cızım ge en ıza al halkımızın dıkkat nazarına şunu da arze. kullanması veya behemehal lazımsa 
. . R' k" k · e kisi konaeın ahır kapısından usullacı . 1 d' St d · · b" k' ·ı·k . . ld ~ ld k · · 'ht' tl l · 'L: larla geçm1ştı. ıya ar, ren sız v ' vernus er ır. a , yırmı ın ışı ı o- der: Normal hayat değışmemış o uıu a anmama ıçın ı ıya ı o ması ıcau 

m~rebsiz, jkf yüz1ü, miifsid, miinafık, çıktılar. Tenha sokcıklardan, Kumkaoı lacak, eazhaneden bu iş için bin met • 'halde lüzumsuz ferdi ihtiyat tedbırler. edel·. Yerli maUarımızda nedret veya 

şarlatan, boşboğaz ve bütün şıarı, gü. rn 0 tnrihte yük.c;ek devlet erkanının da re murabbalık bir saha istimlRk edile- almaktan fayda yer;ne mazarrat gelır ve fiat tereffüü düşünmek hatalıdır. 
nün kahramanlarma dalkavukluk et - <Ü"*'r katlı) birer mehterleri vardı. cektir. fusat -bekliyen ihtikar tasavvurlarına Her şeyimiz vardır. Vtlziyet geçen 
mekti. HattA bu dalkavukluğu o dere- yol açar. Bir çuval un nihayet fki ay da. Harbi Umumide oldu~ gibi değild!JI. 
eede ileri götürdü ki, bir gün ~vvel t -ı yanır ve sonunda bozulur. Fakat çok ta· Biz geçen Umumi Harbden evvel datı. 
zem ve kadhettiği zevatın ertesi günü nhisarlar U. Müdürlüaünrleıı: ıeb satıcıyı fiatı yükseltmeye sevkeder. ma ve o harbden sonra bir kaç sene 
ellerini eteklerini öpecek derecede zil- bu suretle yeni bir yüksek fiat seviyes' büyük şehir1erimi7.dıJ ecnebi unu yer ~ 
Jet göstermekten zerre kadar ar ve ha.va Muhammen ve itiyadı doğurur. Buna meydan veril. dik. Halbuki, son senelerde buğday da, ~h 7,5 
etmezdi. bedeli teminatı eksiltmenin memelidir. hil olarak her nevi gıda maddeleri ih • 

Daha iki gün evvel, Babıalide ilk tşin nev'i LiTa Kr. Lira Kr. şekli aaatı Hükumetin tedbirleri r.aç eden me~eket~erden olduk. Ger:k il 
ll'PŞVeret meclisi aktıe<lildiği ~ün, İb- Gıda maddele!'inin, hemen kaffesinir. tıhsal, gerek ımalat ve gerekse muna. hi k .h .... d egv·ıerek· P~bahçe müskirat labrikası müdtlrllik ı'!\.,racı menedilmıştir. Fiat yu"'kselmesi i. kaiat bakımından her sahada ihtiyaç., ra m a yanın onun e ı · 23,755 84 l7Bl 69 k l Z 14 u .. .. • nl 

_ Efendimiz hazretlerliı!.. Bu gibi binası inşaatı. apa ı •• çin hiçbir sebeb yoktur. Ne nakliy.:ıtta ]arımızı~ hemen ~utu~ hayatı ola a ~ 
Maltepe enstitü.:.-ü gazlama evi kalorifer zlık d 

1 
k 

1 
d d t e~mek ımkan altına al1nm1• ·ı· -·l- zatı samileri intizarnsı . ne e ça ışan o ade in e nnı emın L • ... mesaı ı muazzama, ancd!ft. k ı t k lın · · ı 336 99 ıoo .,,., k k 15 

'b' . 1. le ı'le hallolunur tesisatı ve gaz apı arının a ı ası ışı. ' _, açı e • noksanlık vardır. tır. Hicbir ihtimal karşısında ha1kım.ı• gı ı eazımı rıca ın rey r . l" l ib' 'd . . P ı..-h .. ' . t . . . . d' h l kt 
B' . 'b' ed yolbazlarını bu I - Keşif, şartname ve p an arı ınuc ınce ı areımzın aşa/Jtt çe mus;cu·a Mahsul verimli zın ıaşesı ıçın en ~ye ma a yo urc 
ızun gı 

1 

m rese · '. . k 1 fabrikasında mevcud yemekhanenin müdürlük binasına tadili işile Malteoe ens- Şimdi bunlardan daha mühim bir me- Bundan maada bütün bu işleri iyi teş. tnec~isi 1iliye davet ~erek, nıçın a a. tilüsünde yapılacak gazlaınaevi kalorifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması sele vardır. Bu sene mah.sulü verimli ol. '<il1itlandınnak ve iyi kontrol etm .. 
lıalıga .m~ydan verdı~ız. .. . , işi hizalarında gösterile.o usullerle eksıltmeyc konmll§tur. muş ve depolara alınmaya başlanmıştır. için hüktimet tedbirler alınUj!ır ve al. Demıştı .. · İşte o gun bunu soylı~ en II _ Keşif bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında ya. 'lürk köylüsünün sonbahar çalışma dev. makt~ devam edecektir. 
bu adam, şimdi de adi bir yamak cavu. zıhdır. ri gelmiştir. Her tarafta yağmurlar yağ. Bugün, hepimize düşen vazife hü " 
şuna yaranmak için, .hakikaten ° dev. III _ Eksiltme 21/D(/929 Perşembe günu Ka'bataşta Levazım ve mübayaat maktadır. Derhal nadas.ı başlamak Vf kfımetle ve istikbalden emin olaral 
rin eazımından olan, İbrahim N"c;;m şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. k~ ekimini bu seneden çok daha ziyade cal•<'n"~ktır. 
efen:di aley.tıinde, yukarıdaki sözleri ıv _ Paşabahçe müdürlük binası inşa,atına aid şartnameler hergün levazım miktara çıkaracak şekilde çeşidlı ekirr 
sövlemekten çekinmemişti. şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara ba~müdUrJüklerinden 11~ kuruş mukabılin- yapmak, vatanımızın en yüksek ve er 

Bu riyakAr ve dalkavuk softanın İb- de ve gazlamaevi kalorifer tesisatına aid şartnamwer ]evazım şubesi vez • mühim menfaatlerinden biri olduğum 
rahim kahya aleyhindeki sözleri Ka. nesinden 8 kuruşa a1ınabilir. halkımızın bilmesi lazımdır. Bütiln dev 
bakçı Mustafanın hoşuna gitti .. Derhal v _ Münakasaya girecekler m:.ihürlü te'kfü mektubl:ırmı kanuni vesaıkle let dairelerinın ve bilhassa köye kadar 

SPOR 
her tarafa adamlar çı·kararak Ibrahim % 7,5 güvenme parası makbuzu veya bnnka teminat mektubunu ve şartnamenin teşkilatı uzanan resmi müesseselerin, heı Gece maçları bu hafta yapıhyor 
Nesim efendinin aratılıp buldurulması (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecc>k .kapalı zarflarını eksiltme günii ıhale nevi mnhsulün gelecek sene dnha çok ol. 
kin emir verdi. Kendisini bulup geti. saatinden bir saat evve) mezkur komisyon baŞkanhğına makbuz mukabilinde masında köylü vamndaş.n ne kadar mü 
r~e de beş bin aded çil kur~u vadet- vernı.eleti, diğer eksi!trneye gıreccklcr '1 7,5 güvenme paraiarilc ve şartname- e.ssir olacağını kendilerin,. köy köy, ma 

F) f kle k d'a ad k sy n gelınel "ri halle mahall~ do,aşarak anlatması içir ti. sinin ( ıkra.ı;ınd;ı yaı:ılı vesai yu arı ı geçen omı o a c emir verilm:ştir. Her münevver Türku-ı * ilan olunur. (68Şl) 

Taksim stadında dört klüp arasındl. 
terti'b edilen gece maçlarına Futbol Fe. 
derasyonu tarafından müsaade edilmit
tir. Bu müsaade ile yeni futbol mevsi. 
mine filen başlanmış olacaktır. Maçlar 
Galatasaray, Fe!lerbahçe, Pera ve Şişll 
klüpleri arasında lig maçları nizam ve 
puvanlarına gör~ yapılacaktır. Dört klüp 
murahhasları maçlarm programını §ll 

İbrahim Nesim efendi bir gün evvel 
Ba bıfilide kurulan son meşveret mec. 
lisinde, vaziyetin meş''\.llll bir mecraya 
d&küldüğünü an1a~tı. Artık başına 
bir seJamet çaresi araıruya başlamıştı. 

Musa paşa, devlet ricalini elinin al
tında bulundurmak için meclisi uzat
tıkça uzatıyor, türlü bahanelerle hüku
met erkanını oyalıyarak Babıaliden 
uza:kla.şmamalarını temine çalışıyordu. 

İbrahim Nesim efendi, birdenbire 
hastalandığından bahsetti. Birkac .c;aat 
istirahat etmek üzere kalkıp Koska
daki konağına geldi. 

Efendinin maksadı, hakikaten 'bir iki 
P.iin istirahat etmek ve bu müddet zar
fında netice~ bekliyerek kendinf' ona 
PÖre bir hattı hareket fayin eylemekti ... 
Fakat, asilerin Etmevdanmdan, Atmev. 
<fanına $!e<:meleri fü:eıine bu prom-amı 
nı deltt~tirdi. Artık, hüikCımetin vazive
te hAkim ()lamıvaca~ını :ınladığı için, 
derhal istifaya karar verdi. 

MlllııllW 

Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira KurUi Lira Kuruş Şekli Saati 

Kalibre çeliği 435.15 Kg. 456.90 34 2ô Açık Ek. 14 
Sımantasyon çeliği 19645 > 61.175.75 515 li8 Kapalı Z. l5 
Karbon çeliği 2335 > lli15. 75 173 fi8 Açık Ek. 15,30 
Krom Sipasiyol Çe. 10~4 > 1382.40 103 68 > > 16 
Üstüpü 50ıJO > 1474.50 110 58 > > 16,30 

ı _ Şartname ve 1isteleri mucibince yukarıda yazılı c5:t kalem muhtelif malze. 

me hizalarında gbsterilen usullerle satın alınacaktır. 

II _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat1eri hizalarında 
yazıhdır. 

ııı _Eksiltme H/TX/93<) Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv _ Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabifü, 

v _Kapalı zarf münakasasına gırece>kler mühürlü teklif mektublannı kanuni 

vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek ıkapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saai evvel mezktır komisyon baş. 

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmelere girecekler teminat 

akçelerile birlikte yukarıcm adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c679lh 

de bu müh m fikri yaymakta ve eınlnt· 
makta hükO.m:!te yardım etmes•11i ne. 
ederim. 

Hiiklırnctin yardımlnn 

Hükümet, bu sene mahsulünün ih şekilde tertib etmişlerdir: 
racının men'ine rağmen, ne fiatları diı 9 Eyltıl Cumarte3 j Fenc>rbahçe • PeJ'8ı 
şürm~k ve ne de her sene olduğundan ıı Eylıil Pazartesi Galatasaray - $ıgli, 
daha az almak kararındadır. Dünya va. 13 Ey1iıl Çarşamb:ı Fenerbahçe • Şişllc 
ziy~tinin daha ne şekiller alacağını biJ 14 Eyltıl Perşemb.? Gaiatnsaray • Pera, 
mivoruz. 16 EylUI Cumartesi Pera - Şişli. 

Bunun için mahsullerimi1'n gelece1' Maçlara gec·~ saat 9 dn başlanacaktır. 
sene bu senekinden daha c k olmasın Mnc'arın hakemJen futb'>l ajanlığı tara. 
memlekE>timizin yüksek menfaati ik . fından seçilecektir. 9 Eylfıl Cumartesi 
tizasmdan görüyonız. Alfıkadar devle akşamı Fener • Pera maçından evvel 
daireleri ve teşekkülleri mümkün VE: Matbuat takımı da şehrımizdeki ecnebi 
C'linde olan bütün yardımları ve kolay. 1 tek .. üd!eri muhteJitilc karşılaşacaktır. 
lıkları göstermek mecburiyetinde vt 1 Fenerbahçe - Ga!atasaray takımları ara. 
kararındadır. larındaki kupa maçı için 17 EylıiI Pazar 

İlfiçlar günü oynıyacaklardır. Bu macın netice. 
Bir ~ele daha si ayni zamaT\da gece maçlarının puan. 
Halkın hayati ve s•hhi ihtivaçları i. tajına girecekt:r. Bu maç ta yapıldıktan 

çin Iazım olan ilaçlarda da bazı ihti . sonra gece maçlarında en çok puv:m ka· 
karlara teşebbüs edilmek istenildiğini zanan takıma .:Gece maçl:ırı kupas1> ve. 
duyuyoruz. Bu hareket, bilumum ec. rilecektir. . 
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~ IİI CASUS llADINmN 
IHIA TllAILAIRm / 

Yazan: Martha Richard Çeviren: Hatice Hatib 

Eski casusluk lıatıraları 
-7- açılnuş, itirafatta bulunmuştu? Acaba on ~ki yaşile on altı yq arasında dört 

sahiden casus mu idi, ve bu itiraf kal- arkn~ı daha vardı. Böylece bütün 
İnsan ne acayip mahlftktud Koca - bini dökmek arzusu mu idi? Yoksa bu Endülüsü dolaşmışlardı. Meyva çalarak 

mın ölümün<ien sonra beşinci büro ile suretle benim emniyetimi kazanarak bununla gıdalarını alıyorlar, ve açık 
yeniden münasebete girmekliğime hiç ağzımdan söz alma.k ~ istemişti? Bu havada yatıyorlardı. Boğa güreşlerine 
bir mani kalmamıştı. Oradaki eski ihtimallerin ikisi de Varid olabilirdi. alışmak için boğalara yaıklaşıyorlardı. 
dostlarımı yeniden görebilirdlın. Fakat Herhalde o gece, Jos~ Verde bana çok ekseri dere kenarında iken bu oyuna 
artık bu şeyden ne korkuyor, ne de samimi görünen bir itirafta bulunmuş. girişiyorlardı. Çünkü boğanın önünden 

bu şeyi istiyordum. tu. kaçmak ihtimali kalmadığını görünce 
İki sene gayet sakin ibir hayat sür. Gazinoda, denize nazır bir tarasada dereye atılıyorlardı. 

dilin. Bazan Parisin civarında, hazan oturmuştuk. Oyun ve dans salonların. Zaten derenin öbilr tarafında elbise. 
na cenubi Fransada bulunuyordum. dan uzak, ve en loş bir yerde idik. Or. lerini b!rakıp bu tarafa geçiyorlardı. 
Nihayet öir gün tayyareye yeniden kestraJar durdukça dalgaların sesini Yalnız. yanlarında, boğaları kızdırmak 
binmek, kullanmak arzusuna mukave. işitiyorduk. icin salladıkları mantolar bulunuyordu. 
met edemedim. Harbden beri hiç tay. Verde bana bu tarasada, çocukluk Bu beş çocuktan Yuanito C ... ismin. 
yare kullanmamıştım, bunu kocam hayatından uzun uzun bahsetti. Çok de biri, sonradan Asyanm en maruf 
menediyordu. Artıık bu arzuıma itaat ~ene yaşında babasının evini terket - Torcros1armdan biri o1mustu. (Bura • 
et...,ek istiyordum. mişti. Bu evde kendinden başka ı:nda- da bu adamın doğru ismini yazmaklı-

Nihayet bir akşam gazetesinde şöyle sız ve bakımsız bilvilven beş kar<le~i ğıma imkan yoktur. Bunun sebebi ya. 
bir vazı çıktı: daha wır<lı. Jo~e babasının evinden ka. zılarımda anl~ılacaktır.) 

cMarthe Richard yeniden tayyare ile <';mık. hoiYa aramıva cıkrm~ı. Yanmda, (Arkam var) 
oçuşlarına başlıyacak.» 

Ve bu yazıdan sonra da şu mektubu 
aldım: 

«Bir kitabda okudum. Siz büyük ve 
meshur bir cac;us imişsini z. Bu şey ba
na Roche • Bernard mitinginde olan 
kaıevı hatırlattı. 

Sizin için pek feci bir surette neti
celenl'n o mitint'de ben de, annem ve 

,babaıııla ha7ır bulunmuştum. 

Bunun hangi sene olduğunu ıyıce 
bilemiyorum. Ben 1904 de dünyaya 
geldim. O zaman bir çocuktum. Fakat 
sizin, karaya inmek üzere iken vukua 
gelen sukutunuzun bütün teferruatını 
hatırlarım. 
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Ankara Radyosu 
DAJ.GA U7.UNT~UÔU -

1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 
A O 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. Sl.70 m. 9465 Kc::. 20 Kw. 

CUMA S/9/39 

12.30: Program. 12.35: Tilrk müzi#l - Pl. 
13: Memleket saat A.yarı, ajans ve meteorCJ
lojl haberleri. 13.15 - H: Müzik (Karışık 
program - Modern müzik. PU 19: Program 
19.05: Müzik <Kabare müziği vs. Pi.) 19.30: 
Türk müzltı <Fasıl Heyeti.) 20.15: Konu.şma 
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~nı•ıııııw "Son Posta,, nın Hikayesi ··111111-•w~ 

1 Fadinienin Marifeti 1 
ffiİllllmllllh.. Çeviren : Hatice Hatib .• dllll-llllfrl 

Bayan Daime orta yaşll bir dul ka - Fad'imenin ihtara h acet kalmadan her 
dındı • .Eskiden çok zengindi. Fakat ko - şeyi yerli yerinde bıraktığını görünce se.. 

t . b ; vindi. Para "antasından bir lira çıkardı, casının ölümünde!1 sonra serve ının ""• :s 

yük bir kısmını kaybetmış bulunuyordu. ona verdi. 
Büyük konaklarının eşyasını satmıştı. Üç - Aferin kızım, dedi. Al §U bahşi§i ar. 
odalı bir apartımana bu eşyanın en kıy. tık bunları her gün yerı: yerine koyar • 
metli parçalarını yerleşfürn\ş. Kocasın - sın .•• Öğrendin ... 
dan kalan aylık ve ufak bır irad ile ge - O gece Bayan Daime yeniden Adnyı 

kız kardeşine gidiyordu. İki gün, Adada çinip gidiyordu. 
Bayan Daimenin evl.adı yoktu. T~.k büyük bir huzurla oturdu. Eve geld~ 

başına yaşıyordu. Ve büiün derdi ve du. zaman artık her şeyi yerinde bula~ğm. 
şüncesi iyi bir hizmetçi bulmağa inhisar dan emindi. 
ediyordu. İki gün sonra evin kaplSlndan iıteri gı.. 

Çünkü Bayan Daime de büt~n hiz • rip te odaiara şöyle bir göz atınca aklı 

metçi anyan insanlar gibi bu kızcağız - başından gitti: 
!arın nazından, edasından, envaı kusur • Aman Yarabbi.! •• Gene her feY ye • 
}arından, şımarıklıklarından. sokak ge • rinden fırlaı:nıştı. 
zintilerini sevmeierinden velhasıl her Beyaz !il çarpuk, Saksonya lttiselert 
şeylerinden müşteki idi. Ve hiç bi:ini on yan yana, §amdanların birı kenarda. biri 
b~ günden faz!a yanında alakoyarnı - tam ortada du!'uyordu. Ve ... 
yordu. Yalnız bu son bulduğu hizmetçi Artık daha fazla bakamadı. Elin -
kız. köylii Fadime pek işe yarara benzi • den çantasını bırakınca masaların, seh. 
yordu. Gayet iyi yemek pişiriyordu. Onu paların yanına koştu. Onıann yerini de. 
bir zamanlar köyden almışlar. O civar -· ~tinnek istiyordu. 
daki bir fabrıkanın mühendi.!inin kan- Elini uzattı, Saksonya vazolarından b!. 
sının yanına koymuşlard;. ~ühendisi~ rine dokundu, tuttu. Fa.l<at hayret! .• Kfise 
karısı ona mükemmel yemek oğretmlştı. yerinden kımıidanmadı! .• Saksonya ta • 
Çok temiz ve titiz bir kadın olması icab bağı sımsıkı yerme yapışmıştı. Öteki ma. 
eden mühendisin eşi: Fadir~ey~ bir ev. te. saya saldırdı. O da öyte, beyaz f11, siyah 
miı.lemenin bütün usullerını öğretmıştf. tabak, şamdan ve diğer küçük biblolar, 
Fadimenin bi!medi{{i bir tek şey vardı. resimler hayır! .• Hayır hiç bıri, yerin • 
O da bibloları yer!i yerine koymaktı. den oynamıyordu. Hepsi, gayet kolay o. 

Ortalığı siliyor, süp:.irüyor, toz alıyor. larak masaların üstüne hem de Fadime. 
Fakat masaların, gcridonl'ann, piyano - nin estetiğine göre yapışmı§ duruyorlar. 
nun k .nsolların veya kitablıkların üstü. dı. 

ne konulmuş ufak bib~oları birbıri yanı • Bayan Daime; b~tün kanının başını 
na bırakıyor ve odal,1rdan çıkıp gtdiyor. hücum ettiğim duydu . . . Yalnız biblolar 

du. değil, canım masalar da berbad olmuJ, 
Fadimenin bütün diğer işlerinden mem bütün mobilya harab olmuştu. 

nun olan Bayan Daime onu düşünmeden - Fadime •. kadın. 

her gün ikarşıs!na alıyor ve tatlı, tatlı Diye bağırarak başını arkasına çevir. 
şunları tembi.h ediyordu: di. 

- Efendüm. 
Fadime orada duruyordu. YO.Eil, g6L 

!erinin içi iftiharından pınl pırı~ parlı • 
yordu • Tayyare ilk önce kenardaki ağaçla

rın dallarına çarptı, sonra yere düştü. 
Size gelince, bu sukutun şiddetile yere 
aüşen tayyareden fırlayıp yeniden bu 
tayyarenin önüne, kendinizden geçkin 
bir halde düştünilz. 

Soldan ~ta ve yuka.r:ıdan aşalı: 
ı - Adı P'atmadır amma böcektir 
2 - Tenbelllk - H1asettirmek 

- Fadime kızını! Bir haftayı geçti bu. 
rada çalışıyor:mn. Sekiz gündür san~ 

durmadan tekrarlıyorum. Konsolun üs • 
tündeki iki şamdan karşı kar11ya konu • 
lacak. Bunlar duvar saatinir. biri sağın. 
da, biri solunda bulunacak. Şu siyah kfıse (Spor servi.si.) 20.30: Memleket a&at lyarı, d l t• il k. 

__ tam geri onun ortasına yer eş ı: ece • 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50: Turk t 

00
. 
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ş k ·t bl ğ - • d k. f 

- Hanımcığım dedi. Bana verdifJnis 
para ile zamk aldım. Bunların hepsinl 
istediğiniz yerlere yapıştırdım. Artık bır 
daha bunlar yerlerinden kımıldıramaz .. 
lar. siz de bir daha sinır!enmezsiniz!. 

O gün, gözümün önilnde, ö -
lüın halinde, hasta nakUne mahsus bir 
otomobille, hastaneye götürülen, ölüm 
halindeki kadının, gilntin birinde meş. 
bur bir casus olacağına imkAn yok ina
rıamazdun. 

Çocu:ktum, ta~are ile dü,WğünıUi 
gün sizin için çok ağlamıştım.:. 

Tayyare ile yeniden havalandığım 

zaman hissettiğim heyecan, yalnız bu 
yeni tayyarelere henilz alı.tık olmadı. 

ğımdan ileri geliyorduı. Az zamanda, 
bu daha biçimli, ve çak daha kuvvetli 
motörlü tayyarelere alışmı.ş bulunu -
yordum. 
Heyecanımın asıl sebebi, harbden ev

velki hayatıma yeniden 'başlamış ol -
maklığımdı. O zaman da, şimdi olduğu 
gibi bütün vaktimi tayyareye vermiş
tim. Ve şimdi böyle her uçuşumda yeni 
ve tehlikeli maceraların adeta bir 
hasretini hissetmiye başlamıştım. Sulh. 
ten sonra tam on sene kaçtığım hayata 
yeniden mi dönecektim? 

Bir gün Guyan Comttaki tayyare 
meydanında, tayyareme doğtu gider~ 
ken çok esmer tenli, oldukça kısa boy. 
lu bir adam bana yaklaştı:· 

- Madam Richard değil mi? 
Diye sordu. 
- Evet. Benim. 
- Biz birbirimize harb zamanında 

Saint-S&bastien'de tesadüf etmiştik. 
Hatta 'ben sizi tevkif ettirmek hile is
temiştim. 

Ona hiç cevab vermeden tayyareme 
atlamış, ~ havalanmıştım. Beş yüz 
metre yükselmiştim. Maziyi dü~ünü -
yor<lum. Biraz evvel bana hitab eden 
~damı ·pek iyi tanımıştım. Bu adam 
b ,...,i Hendaze'de tevkif ettirmek iste. 
mis olan İsnanYQl Jo~6 Verde idi. 

Simdi ondan uzakta olduğumdanberi 
bu harlise bana cok tuhaf hatt§. eilHinc 
bile geliyordu. 191 7 de Saint.Sebastien 
i:Ja eazinoda beni tanımış, ve hemen 
Fransa hesabına ça1ı~ın calısmadığımı 
öj?TPnmek hevesine düsmüstü. 

Bilmem maksadı ne idi. Neden bana 

.. şte ye... u ı a ı ın uzenn e ı o. muzlği: (Yeni şarkılar.) Okuyan: Safiye To- ;\-.. fl b. b. , . b k d '-·- b 
a - Ar. pl§mlf yumurta - Kımunya ben-

zer renk 
t - Bağlılık - Çolı: olmıyan 

to6 .a ar ır tr•erın~ u a ar ya&ı11 ı. 
kay. Çalanlar: Hakkı Derman, Eşret Kadri, rakılacak anladın mı:'.. Şu fildi~inden 
:!i8::at~~r·P:ı:ı~ :c~~1o:r~ ~:;;~ ~al- yapılma fil de şöyle düz konacak, çarpuk Bayan Daime sapsarı kesildi.. ve hfq 

bir şey söyUyemedcn bir kanapenin Os • 
tüne yığıldı. Ve küçük bir çocuk gı'bi a.a. 
larnağa başladı. 

5 - Kendini. tedıı et;mete hazır olan 
8 - oed - Bayağılık 

7 - İnce zarif - criya• mn yana 
8 - Bir nota - no.rt 

bim.) 3 _ Kemani Haydar _ Hicaz şarkı: değil .• İki Sak!on~a k~seai de .yan yana 
(Hicran.> 4ı _ Kanun tak31mt _ Hasan Gür. değil .. !hah.. şoyle •• Rıca ederım dikkat 
5 _ s. Pınar - Hlcaz ~arkı: (Anladım sev - et, yarın gene seninle uğraımıyıyım!. 
miyecek:sin.) 6 - S. Pınar - Karci~ar şarkı: 

. ................................................ ....,_...._ 
9 - Gözleri görmlyen - Kiraya vertlmif 

10 - Çok lyt - Baharda olan b!r meyva 
Geçen balmacanm halled.il.m.lf tekli 

Soldan sata: 

ı - Semizlik - 3 
2 - Ezelt - Sonu 
1 - Medar - N - D 
' - All - Afiyet 
15-Zira - E - EY 
8 - L - FelAket 
7 - :is - İ - At - ı. 
8 - Konyak - Yel 
9 - N - Evlenme 

10 - Suad - Taleb 

(Sana gönüı verdim.) (21.15 - 21.30: Mah -
mud Karındaş ve Sadi Yaver Ataman ta -
rafından halk havaları.> 21.30: Konuşma 

(Arıcılık ve balcılık.) 21.45: Neşell plAklar -
R. 21.50: Müzik (Opera aryaları.) 22: Mü -
zile (Radyo Orkestrası>: ı - Bach - Süıt 

<Si minör.) 2 - Berlloz - Periler dansı. S -
Liszt - cLe.s Preludes. senfonik parQa. 23: 

Son ajans haberleri, ziraat, e.sham ve tahvl
Hit, kambiyo - nukut borsası (!iat.) 23:20: 

Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24: Yarınki 
program. 

lstanbul Defterdarhğından: 
1 - Mükellefierin ve:gi nevilerine göre tahakkuk cttirHmiş olaıı borçları ile 

bu borçiann,ı karşı yatıracakları paraların miktarını kayıdlara ve elJerindeki 
makbuzlara rnüracaa~ etmeksizin derhal anlıyabilmel~ri maksadıle 218·1 sayılı 
kanunla ihdas edilmiş bulunan vergi cüzdanları her malsandığınd:ı bez kap. 
hlan yirmi ve meşin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendllerıne ayrıca makbuz ve

rilmekle beraber teslim-:ıt bu cüzdanlara da kaydedilir ve her mükellef vergi 
cüzdanalnndaki kayıdlarla da vergisini ödediğini isbat edebiHr. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mccl>uri değildir. Ancak bütün borç ile 

teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir kolaylık temi:ı ettiğinden 
her borçlu vatanda~ tarafından alınması faydalı olduğu ve arzu eden vatandaşla. 
nn bedeli mukabilinde malsandıklarından alabilecekleri teb]i~ olunu:-. (4303) 

Üniversite Rektörlüğfinden: 
Hukuk Fakültesinde: Medeni Hukuk. Ceza Hukuku, Devletler Umumi Hu

kuku ve Devletler Hususi Hukuku, iktısad Fakültesinde: İşletme lktısadı, t]. 

murnt İktısad ve İktısad Teorisi, T;b Fakültesinde: Radyoiojı, Çocuk bakımı ve 

hastalıkları, İdra!' yolhrı, Patnolujik Anatomi ve genel Patoloji: Edebiyat Fa. 
kültesinde: Umumi felsefe ve mantık, Romanoloji, umumi Türkiye tarihı ve 
Türk edebiyatı tarihı doçentlikleri açık tır. İsteklilerin dil imtihanı 16 İkinci
teşrin Perşembe günü yapılacaktır. İstiy enlerin Rektörlüğe müracaatları. 

c7047> 

Türk Hava Kurumu fstanbul Şubesinden: 
Mahfuz nümune ve şartnamesine göre (100,000) tane fitre ve zekat -ve 

(100,000) tane de,. kurban afişinin tabı eksiltmeye konmuştur. İatcklilerin yüz 
em lira muvakkat teminatlarile eksıltme günü olan ~2/EylUl/939 Cuma gunu 

saat on beşte şartnameyi görmek ıstiyen terin de hergün Cağaloğ'lunda şube bi-
nasındaki komisyona müracaatları. (7075) 

Fadime irice başını önilne eğerek anla. 
dığını işaret ediyor ve yarın yapacağını 
vadediyordu. Fakat ertesi gün bu üç o.. 
dayı dolaştığı vakit Bayan Daime bu la. 
zın bu i.şi aniıyamamazlıjı karrısında 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

çılgına dönüyordu. '============-=====i 
Çünkü .masaların üstündeki bibloları Baş dlJnmelerl 

tam bir intizamsızlık içinde glSrüyordu. z - Kan deve.ra.nı a.nza1anndaa 

Her şey gene çarpuk. çurpuk, darına da. husule gelenler 

Kan deYeranından vukua gelen bat -ğınık ikonulmuştu. Bir gün evvel·ki ıibi'. 
dönmeleri ya tansiyon dli§liklüt11nden * veyahud tansiyon yütaetllğinden :ileri 

Bayan Daime iki gün için Adaya kız gelir. Tansiyon yükseldlti zaman da • 
marlarda hwıule gelen Espazm dolayı.ile kardeşine misafir giderken Fadimeye: dahili kulaktaki zayıf bir mahallin tan-

- Fadime yalvarırım sana, iki gün sızlığı yani !Ayıklle kanla sulanmamuı 
için Adaya gidiyorum, geldiğ1m zaman hall vukua gelir. Ve bundan dolayı bat-
her şeyi yerli yerinde bulayım.. dönınelert başlar. Tan.slyon dQfWQ • 

Dedi. ğünde Jse çok kan kaybedenlerde, ooıı: 
Ve Fadime ona: z11.yıt olanlarda büyük ve atır bir hu -

talık geçirip de henüz natahat demne 
- Peki hanımefendiciğim! girenlerde, tazla dimağ yorgunlu.tuna 
Cevabını v~rdi.. maruz kalanlarda yine başdönmelert ııö-
Fakat iki gHn sonra Bayan Daime eve rülür. 

girdiği vakit de!i olacaktı. Gene masala. Bu sebeble muayyen bir Yaftan eonra 
mesel~ elli yaşından sonra görillen bq-

nn, sehpaların üstü alelacayip bir şek?!. dönmelerinde mutfak bir tansiyon ytit -
de idi. Bayan Daime daha ba~mdan şap. sekliğl aramak lAzım lır. Bu halde eebeb 
kasını çıkarm3dan: derhal anlaşılnblllr. Ve ona göre icab ... 

- Deli ediyorsun beni Fadime, diye den tedbirler alınır ki ekseriyetle bu btr 
marazın mevcudiyetine verilen ehem -bağırdı. Nerede ise her şeyi masaların miyet sayesinde e.sasıı bir baatalılm 

üstüne zamkla yap•ştıracağım.. Kızım teşhL~i mümkün olur. 
sana kaç kere hunıarın nasıl konulacağını 1----------------tı 
:mlattım, gösterdim. Niçin öğrenmiyor. Cenb ı&tıyen okuyueul&runın sııc-. 

pulu yollamalannt rica ederlm. AUl .._. 
sun. Şu odaların hali ned:r? dirdl) isteltlerı mulrabeleals JraJa.tımr. 

Hizmetçi kız ağlama~<ı bıışlamıştı: 
- Ben siz ın hosunuza gider diye on • 

lnrı böyle koydum. Doğru yerlerinde de. 
ğil mi? 

Diyordu. 

Bu kıadaıT an l:ı:JLş.s ıziığın karşısında 
Bayan Daime st.iyliye·::!ek söz bulamıyClr • 
du. Onun :çin köyıtl kızı azarlamaktan 
vazgeçti. 

Sabahlan erkPn kalkıp o. toz alırken, 
arkasından clol:ışmatta ve kızın eli hir 
biblonun yerini değiştirırken onun bu 
yanlış hareketini daha doğmadan tashih 
etme~ çabaladı. Bır hafta böyle _ı.!eçtik. 
ten sonra nihayet bir gün Bayan Dairr.e, 

Reşid Rıza - Ertufjrul Sadi Tek 

Tiyatrosu 
Bu gece Tepeb .. uıda 

GAiB 
ARANIYOR 

vodvil 4 Perde 

Z.'l Yİ - 3707 sicil numaralı f(>lör ebllye~ 
namcmi kaybettim. Yenisini alacatmıdarı 

eskisinin hükmü yoktur. 
Kumkapı İstuyon caddesi Jılo. 1 

Ali Rarıb Eıea 
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,,. Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi barsak rahatsızhklarını mucib olmaz. Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozul-
maz ve kurtlanmaz. KANZUK·PIRINÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KANZUK MERCiMEK 

UNU. KANZUK BEZELYA UNU - KANZUK İRMiK UNU· KANZUK NİŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

Umumi Deposu: lNGILIZ - RA!\7ZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 

' ,,.. ~ ·.; .. ·' : ....... ~ .. ' "'•~. 

Son dakika: 

latan bul perakende sabş yeri: Bahçe kapı Zaman ıtriyat deposu 

lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU •. ..... . . • • . , ·. ·• • . 1 . 

Yugaslavya 
ahidlerine sadık 

Leh·stanın tarihi 
S. f "d h tt a ıf noktalarını Fransız cBaştarafı 3 ncü sayfadrıj (Baştarnfı 6 1\CI sayfada) len kuvvetli siyasi istinadgfilu, asrın e. ~g rı a ının Z y . . . . . h f t Bu asırdadır ki, Tötonya şövalye ta- fendisi olan Türklerin kuvveti, büyük l 

taarrulu meydana Çıkaracak Vazıyetııruzı bu şekılde m~ll rı/z.a ~ • rikatinin başı Alber dö Brandeburg Türkiye imparatorluğu idi. 
mekle Yugoslav devlet. v.e mı e ını~ a. protestanlığı kabul etmiştj, bir Prusya (Sonu var) 
ynti menfaatlerme en ıyı surette hızmet d"'k 1 - d - t 

(Ba§tarafı 1 inci soyjcuta) etmiş olacağımıza kaniız. uAa ıgtı ogmuş Ru. . k' f ed" Re.şad Ekrem 

S hl • H 1 k · H b ·· ' ld · ~ ıktısaden mu • vus urya ve usya ın ışa ıyor-
hakkında verile11 malumata göre hücum kollar• -.e a ew•g 0 s eı.n ar mevzıı .ita li<~/l t . du. Şarkta. Türk iınparatorlugu· aza • •1ıalya Alman a 

. . 1 cı· A • d bır tazarrır olacağımw da zanne m•yı;;rum. \i nın 
zırhlısı aabahleyın erkenden taarruza 8'eçm1ş er ı:-. ynı zaman a . . . . • d.ı h da met ve ihtişamının en parlak noktaları J 
• • A k , d h" • • S 9 30 d Polonya garnizonu Memleketımız, ıptıdaı ma :.ıe ususun d h b • d ıatıhkam ıt atıı a . u~uma geçmııtır. aat • _a . ·.,. oldukça zengmdir. Bilhassa, zengın kö - na ulaşıyordu. Bunlara karşılık APolo~- yanın a ar e gırsey i 
beyaz bayrak çekmıştır. Polonya kuman,dan ve hı~ z.~bıt gru~ut'rve bıA mür madenlermc malik buıunuyoruz. Zi. yanın tek kazancı, :Kendine tabi bır 
m:ktar askerle bir saat ıonrtl Alman kıt alarmm onune gelm f ı : I rai durumumuz da evvelki senelere nis. prcl'lslik olan Mazovyayı kat'i ilhaktan neler olacaktı ? 

Bir İsviçre radyo istasyonu Gneiıenan, Alman ceh zır~lı~ının hır. ~- betle iyidir.. ibaret kalmıştı. 1569 dan itibaren de • 
giliz bombarcimıan lay~a~esi tarafmd~n b.~tırıldığım ... bıldm~ekle ıd~ Nazırın yanından. teşekkürle ayrıl. b~ ?.rensliğin payitah~ı olan Varşova, (Baştarafı 7 nci sayfada) 
Resmi raporda bn geımnrn tayynrelerın hucumuna ugramadıgı kayd dım. Avrupada, muharih ülkelerden ana butun Polonya krallıgının devlet mer. lan Leh ordusunun üzerine şimalden, ıi. 
dilmektedit. vatana dönmekte olan Türklerin akını kezi olmuştu. mal ve cenub batıdan sayı ve malzeme-

A'manlar birkaç Leh şehri işgal ettiler elan devam e~yor. Akdenizde seyrUse • Köylü, cahil, yoksul, toprağa bağlı ce faik k~vvetlcrle çullanmaktadır. Eğer 
. · . . .. • • • • ferin maruz bulunduğ.ı güçlük ve tehlıke yaşıyordu. Büyük arazi sahibi çiftçi za bu harekatın netıcesı Leh ordusunun 

Beri ın 8 - Alman ıstıhbarat buroıu bıldırıyor. k" sebEfuile ,Türkiye. Suriye yolunu ihtiyar degan, krala karşı daima isyana mey • mağlubiyetle dağılma<-ı ve Lehist, n il-
1..odz'm cenubund~m ilerliyen Alman kıt'a1aTı, Rawa Mozo \'Vcec l· eden birçok 'Mısırlı da buradan geçm~k. yaldi. Birinci Sigismond beyhude ye • gal ve itaati olacak ise o zaman Alman 

nin önüne gdmişlcrdir. • tedir. Halkın teh:ıcümüne meydan ver • re daimi bir ordu teşkiline uğraşmıs • ordusu garb.ı dönecek ve işte İtalyanın 
Polonyalılar tarafından tahliye edilen Posen'in i§galine devam edıl- memek için bankaların ayın yedis~e ka. tı. ı 000 de, Eflake yürümek istediği yeni bir karar verme vaktı artık g:-.lmiı 

mektedir. dar kapalı k.aıınal:ırı hakkındakı kar3.r zaman, çiftçi zadegan, kralın bu arzu- olacaktır. Fakat takdir edersiniz ki İt.al. 
Poıen'in ~imnJincle kain \Vongowicz ve Obemik tehirlerile Koae • yüzünden kambiyo piyasası mevcud ol- suna şiddetle muhalefet etmişti. Sigis- yanın, kendisı için tam en büyük ıstifa .. 

henin iıgal edilmiştir. madığından bu zavallı yolcuların para mond, orduda olduğu gibi, mali ve ida- deler temin edeceğim umduğu böyle bir 
Vugoslavyada mahalli manevra yapııacak bozdurmak hususunda çektikierı sıkıntı ri islfıhat teşebbüslerinde de muvaf • vaziyetteki kararı herha1dc muzaffer AJ. 

fevkaladedir. fak olamamı.c;tı. manyanın aieyhıne olmıyacaklır; bahu. 
Belgrad 8 (A.A.) -- Ecnebi memleketlerde dola,an §&yiaların hili • Bütün yabancı dövizler az çok sarsıl. İk' . 8 . : d da p 1 sus eğer müttefikler o zamana kadar ... . . . mcı ıgısmon zamanın , o on. . . 

fına olarak YugosJavyanın yapı)acak mahalli ınanevrafar için sadece dıgı halde bmm lıramız Belgradda çok d t t 1.. b' . t' b Z1gfrıd hattını henüz tamamile yarama• . . .. . va a pro es an mez.ıe ı ın ışara aş -
bazı rhtiyat ve mülehassts sınıflarını davet ettiği bildirilmektedir. ıyi tutulmaktadır. Bır Turk lirası, otuz 1 d F k t J 't'l . 'dd tl' k mış ve bu hatta yaptıkları taarruzlarla 

.. ot d""rt ,. k d d 1 a ı. a a emı erın şı c ı mu a - lm b 1 1 B T 1 ..... h 1 b. I' d uç, uz o ~ nınan a ar atma a ıcı yoru uş u unuyor arsa. remen ransat antlgı meç u ır ıman a LU)UyOr VeJnet, mücadele Ve iedbirleri}e, prO • y •d b' l ı. 1 ff AJ. 
'U • • enı en ır e~cc°" o al'.' muza er 

Brüksel 8 -- Alman makamlarına atfen Berlinden bildirildiğine gö- Belgradda anor!nal denecek hiç bir '1r.l t~sta1 n. m:zh_e~ı Poldo?yad~.1~:er~~ş~l ed • man taze ftalyarı ordularının bundan 
B 1 ·~· ·· d d'l · · G . . d' . · 'lmi s d d' . d k 1 dı. kıncı Sıgısmon un o umu ı e e b'l k, . . .. .._ remen transal antıgı musa ere e ı memşıtır. emı tım ı, ısını sezı yor. a e, ayın ye ısın e, rn rn A d .. k . ld sonra ne yap3 t ece ·.er nı mutnlca et.. 

m ı· tutul b 1. d d ğum .. .. .. b tJl 1 k Jagellon hane anı mun anz o u. k b .. k" o•Z ı an ir limanda bulunmaıda ır. o gunu munase e e yapı ması a. . . me ugun u mevzuumuz değıldır. Biz 

Müttefiklerle Alma!lya arr.sında h "rb botun 
şiddetile başlıyor 

rarlaştırılan muazzam geçid resminden Yem krallarını seçecek olan Dıyet şimdi sadece İtslvanı!l muhtemel karar 
vazgeçildiği gib!, ayni günde açılması mecli~i, Polony~ _tacını , bir Fra~sız ve hareketlerını tetkik edıyoruz ve şu 
mukarrer cfü~1grad fuar1> nın küşad res. prensme, Hann do Valuva ya verdı. ikinci neticeyi çıkarıyoruz: İtalyanın bi• 
mi on beş gün tehir olunmuştur. Polonya, hakikatte, zadegan hakimi. taraflığı ancak Almanyanın Lehistanda 

Be?grad mehafilı, hükumetimı:r.in. bu~ yeti altında bulunan bir cümhuriyet i. veya müttefiklerin Zıgfrid hattmdn elde 
giinkii vaziyette ittihaz eylem!s oldu~u di. Zadeganın kaydı hayat şartile seç. edecekleri son netice anın 1 kadar devam 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yanaşmak ameliyelerine devam 
ederek yeniden bazı Alman ileri 
siperleri almışlardır. Fransız ağır 
ıt.opçusu asıl A!man ımevzüni 
dö\'meğe başlamıştır. Fransızlar 
ayni zamanda Alman mevziinin 
İsviçre hududundaki cenub 
kısmına karşı da harekette bu • 
lunmaktadırlar. Ancak, dün de 
yazdığımız gibi, bu cephede mü
him ve kat'i muharebelerin vu. 
kuuna bir kaç gün sonra intizar 
edebiliriz. Yalnız şimdilik bu • 
rada ba-qiz olarak gtirii!mekt-e 
olan cihet İngiltere ile Fransa. 
nın, velev Siegfrid hattının en 
çok müstahkem ve kuvvetli 
yerlerine taarruza mecbur ol • 
mak pahasına da olsa, Belcjika 
ile Holandanın bitaraflıklarına 
temayüle riayet etmekte olma • 
ları<lır. 

Fransız uçakları ve istihbaratı. Al • 
rnanlann garb cephesine yeni kuvvet. 
ler celbetmekte olduklarını bildirmek 
tedlrler. 

Jiğleri Lehlilerm ricate devam e~~ikleri. ~ b 1 . C h · · K 1 .. 
. . K k dah agır aşı sıyaseti tamamfle takdir ey • tiği üm urreısı ra unvanını taşı • eder ve müttef ıkler z gffrl hatt n .. 

nı Leh haberıerı ıse ra avının a 1 k k 1 K 1 k .1 ı ı ya •• 
· . eme te ve ıymet i devJet adamlarınıı • yorcu. ra ın ser e.ş ası zadeler kar - madan eğer AJn·anlar Leh· t d 

düş ini ve Gydinyada bıle Leh kuv. ikt'd b . t U ' .s nn J mu. 
, b 1 d kl zın ı ar, asıre ve vatanperver kle • şısında, hemen hiçbir otoritesi yoktu. zaffer olurlarsa İtalyanın yeri Alm nva• 

yetler.nın mukavemette u un u arım . . 1 kt a· 1 .. .. w • • • 

bildiriyorlcı.r. Bu gibi mütenakız teblığ rınBı slenadevb'~~ı~ el :rl'ğe:· i b Buyuk P~lonya w Krallıgı, za?ı:ı azamet run yanı başı olacaktır. 
k' 1 c gra uyuıt e çı 1 ım :r., gar rnC'>n. ve şevkctıne ragmen, ecnebı ıhtirasla • Fakat eğer Alma'l orduları Le tan. 

ve haberler harb1erde ekserıya va 1 0 ur. Jeketlcrinden dönen V? ço~u muhtaç va. nnın pek büyük rol ovnadığı bir ülke da sürc.>kli mevzi rnuh
3
r bE' erin 

Bu haberlerin noksan~ 1.1~ ve kontro~suz zivette bulunan talebemize her hususta idi, ve, ilk kat'i ve hC'sablı bir darbe nır ve bu Z<!man zarfında z cıfr 
olmalarına ı·ağmen bız oylP zannedıvo- d 1 kt d' ~ - .. 

w var un e me e ır. ıle vıkılmaga, parçalanmaga mahkum muttef klerce ) arılab ·r ' ftaly 
ruz ki Leh ordusunun asıl kuvvetlerJ, T 1 ı.- . d Al t 'lt •. :.1.. d p 1 t kl ea--

• .. .. 1 ku 1 1 a eut:mız en. manya, ng~ ere ve gorıt uyor u. o onyanın opra arını ki müttefıki a' vhin, dön rck m fı~ 
yanı buyuk kısmı Aıman vvet erı e d h h h' k k 1 1 d ı k · -.. ,. . be . . . d Fransa a, emen emen ıç imse a - Rra arın a pay aşma ısteyen komşu • lerin safları rlah; ine girmek iskrr 1ı. henuz katı bır muhare Y-2 gırışmıs e. 'b'd" >t• 1 1 d ld h 1 d'w b" "k b' d 1 • ue . . . .. . d'k' L h mamış gı ı !r. ,. e ge en er e yo a ıç arını, ıger uyu ır ev et tutuyor. timali de yok değ:tdır Bu itıbaı .• 1 ğıldır. Böyle olduğuna gore şım ı ı e. . .. kü'lA ~ d kl ff d · • ı.a • 
aSkerf !harekatına Alman hududlarını bı.r muş ata ~,ı;ra.ma. ı arını ! ~ e. du. w yanın bitaraitığı mutlak v dPvaır. . illa. 

setir vazifes'le muvazzai olan fırkaların dıyorlar. .rcm>ıer.d Ek,.cm .ı. a u On altıncı asırda Polonva krallıgımn rnaz. H. E. Er' t 

faik Alınan taarruz kolları karşısında 

muharebe ede ede ve vaklt kazana kaza. 
na emrolunan istikametierde geri çekil. 
meleri nazarıle bakılabilir. 

Bunlar meyaaında bazı tümenler:n şu. 
rada veya burada gerilerinin alınması 

suretile bozu~aları veya esarete düş

meleri kabildir. Fakat bunlar asıl Leh 
ordusunun bozulduğunu ifade etmezler. 

IST AN BUL DEFTERDARLIÖINDAN: 
Alı işi Mahallesi So'knğı No; Mtitrahı NisboU Veıgisi 

M. K. Znnettl Komısyoncu Hubyar Basiret ban 1 3653 49 12 438 42 K. 
391 52 tık 

47 90 K. 
47 90 M. 

lsak Ben Duvit • Bnbçek11pı 18-2 2975 00 12 
19 16 B. 

857 00 K. 
270 00 ilk 

86 34 K. 

Zam lııbarne
miktarı mo No: sı 

misil 8/39 

6-18 

mali 

932 

Takriben altmış tümenden, yani :ış:ığı 

yukarı 1 milyon:ı yakın muharıbden mu. 
rekkeb olan J~h ordusunun şimdiki va. 
ziyetine nazaran bir hafta zarfında mağ. 
lub ve perişan o!mas1 ihtimali yok g:bi. 

Bunlar gerideki ihtiyatlardan gelme d' 
olduklarına göre F~an~.ız .. taaı:_ruzunun ırHerhalde Şarki Prusyadan, yani şi. 
ilk muvaffa~yetı~.rı ~orulmege baş .. • maiden Varşova istikametinde ilerlemış 
lamış dernektır. Çunku Polonyaya gon b 1 n Alman kuvvetlerim Narew v'? 
derilebilecek olan .bu ihtiyatlar Fr~n- B~;::ııirleri gerisinde durdurmak kabil 
sız taarruzu sebebıle garb cephesme olduğu gibi Kravak mıntakasından iler. 
getirilmişlerdir. !emek azminde bulunan Alman ordusu. 

,. • 
Novbnr Attaryan 

1 • • 
trlkot ıjcı s :ıruri Setyan ha 

18-3 trrkın 
27 

o ou 
15 18 K. 

6-41 938 

Bundan başka garb cephesinden ge. nu kafi müdafaa kuvvetlerıle karşılamak 
len mühim bir haber İngiliz kuvvet. ve nihayet bunları Vistül gerisinde tev
lerinin Fransı- topraklarına ayak bas kif etmek kabildir. 
rnış olmalarıdır. İlk kafilenin 100 bin Bu şekilde Bug ve Vistül hatları üs. 
kadar muharibden 'müre~b, beş, tünde toplanacak olan Leh ordusu vazı. 
alb tümenden ibaret olması muhte • yetin inkişafına göre bir hareket tarzı 
rneldir. Herhalde artık İngiltere ve intihabında henüz serbesttır. Bundnn dow 
Fransa ile Almanya arasında harb bü. layı Leh milleti ile Leh ordusunun üzer
tün şiddetile başlamış demektir. lerine düşen vazifeleri tamamile görebi.. 

Şarktaki harekAta gelince, Alman teb. leceklerinden emin olunabVir. 

48 00 45 
:D 1 • • .. 23-2!) ı 11 00 45 

3 04 B. 
31 20 K. 

3-64 935 

Leon Değirmenclyan ıwukat 1 Dikranyan H. 18 3000 00 12 
6 24 B. 

360 00 K. 
SGO 00 M. 

3-65 935 
misil 10·25 H32 

• 1 1 » 1 18 2ö0 00 12 

tsmaU Hakkı tOccar • Em nbey H. 14 120 00 55 

• avukat Hubyar Cermsnya ı.ıaıı 28 86J 00 12 

30 00 K . 
30 00 
37 90 K. 
5 69 c. 

13 20 K. 
8 64 c. 

misil 10-26 932 

% 10 2-80 933 

%20 4-54 931 

Hocapaşa maliye şubesi mükelleflcrınden yukarıda adı, işi ve ticaret adresleri yazılı olanlar . . 
reslerini bildirmemiş ve tebUğı:.? .sa~iıhiyetli bir kimse de göstermeır.1ş ve yapılan arast 

1 
d terki ticaretle yeni ad. 

ğundan hizalarınd:ı gösterilen yıllara aid kazanç, bubran v,, zam vergilerın havi .h~bınna arla da bulunamamış oldu. 
. ı ı arnam,, "ri'n tebli~i mümkü , __ 

mamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 uncu 11 inci maddelerine te\'lik.an tebliğ . - - . 6 n °.wr 
. yenne geçmek üzere ilan olunur. 

(70S8) 



SON POSTA 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, 
sıhhatin latif bir yardımcısıdır. Mi DE ve BARSAK LA R 1 
alışhrmaz ve yormaz. i N K 1 B A Z , H A Z 1 M S 1 Z L 1 K , M i D E 
B U L A N T 1 S 1 ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde M i DE 

EK Ş i L i K ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AÔRILARI ve EKŞILlKLERINI ve YEMEKLERDEN ıonra bütiln vücutta 

hi11edilen ç~kiinttı ve AÔRIUK ile kolayca mOcadele için HAZMIN en mtleuir musahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

~ Saraçhanebapnda • Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatlh 
Yat.sız 

Ana llk Orta ve Lise sınıflarına talebe kttydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı Uk Hınıflardan ıtibaren başlar. 
Kızların ~atılı kısmı tamftmile ayn bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektebin husust 
-..... servisi vardır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20580. 

TDrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
2 - Eylül - 1939 Vazlgetl 

AKTlr 

Kasa: 
Altın: san ldlogra.m Jl..I00.355 

BANKNOT 
Ul'AKLIK 

21.802.488,77 
11.943.134,50 

1.481.118,H 

Lira 
• 

35.226.742,25 

Sermayeı 

ihtiyat Ak~ ı 
.&ctt '" fnb1ide 
Huıud 

PASIW. 

4.217.lH,I& 
6.000.000,-

Lira 
15.000.000,-

ıo.aı 7.114,215 

Dahilcleld MuhablT'Mr ı 
Altın: Safi kilogram 
Ttlrk Urall 
Hariçteki Muhablrlew ı 

678.111 

Altın: aan ldlogram 10.059.766 

1153.816,81 
572.34-t,70 

H.1411.864,H 

1.526.161,61 

TedaTtllcleld Banknotları 
Derubde ecSJı.a nruı nakdl1e 
ltanuıum ı - 1 lno1 maddeleri 
ne teTftba ~ ıarafındaa 
ftk1 ledJJa• 

158.748.1163,-

17.228.027 ,-

Altın& ah'f'111 t.abU HtNn 

C6Ylal• 
8.235,71 

Denıhcı. edu. nrU:I nüdlJe 
kk17ed 141.520.536,-

Dll•r dOTI.llff •• Bortl• kllrlnl 
kk11elm 

11asiae Tahvilleri ı 
Peruhde edil.n .-nan natcU.r• 
kP.f1tlılt 

U87.8H,73 17.843.985,48 
X&r1ılalı tam&IHll al&uı o1uU 
ll&nten. teda.ele nstdUn 
Reukont muablll Ulnttn tedL 
Yued. 

17.000.000,-

98.000.000,- 356.520.536.-

IC&nunun ı - ı lnc:lı malld•le-

158.7'8.&GS,-
Ttlrk Llraa Mndaa ı 
Dö'ria taaıahttclatı : 

rlll• te'f1lbD hu1ae taralUıdaD 

1'Ü1 ted!J•' 17.128.027 r- ltl.520.536,- Altına ıah'f'W b.bU d6ml• 
Diler d6Ylaler ye al&eatıı kUıinl 

1.034,94 

- 8-edatCUsdaaıı 
TtcARl BENEDAT 

b•t17elerl -

IM•m 'H TahrilAt Ctb41•aı ı 
Cl>lrubde edllen nralD ..-. 

A - Cd1,..n1n brtıtılı Elhalll ft 
CTabTUlt 1t1bart kıJmetle) 

8 - lerbat ..Um " ıalntlit 

&....au: 
Jraztne,.. kıA TUel1 •ftm 
Altan ,.. Mm ~ 
TüT11.l' llertu 

IDueclarlar • 
lltdateUf ı 

180.59U63,&8 

45.ft6.784.t'T 
UM.751,M 

8.62!.000,-
1415.087,'18 

7.808.112,-

160.696.063,58 llulıtelil 1 

52.786.653,51 

1U95.809,71 
4.500.000,-
1~.26U50,79 

m.758.802,110 

l T-• 1938 tarlllbulen ltibarear 
lakonto haddi % 4 · Altın Gzeriae 90 3 

l.tanbulun en giizel ve en ucuz muireai 

ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 

Koçuk Çamhcamn etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 
En nefis tızftmler, en 1af hava, en güzel manzara 

• 

._ ____ liir kilo uzum bağda yenme şartıle 15, bağdan ____ ,,, 
alınıp eve ötQrOlmek şarttle 10 kuru 

1 lıtanbul Eelediyesi ilanları 1 
İlk Muh;unrncn 

teminat bedeli 

179,44 2392,!:>0 Aygır deposu hayvanatı için alıın:ıcak 43,500 kilo yulaf. 
63.38 845,00 Şehir tiyatrosu için ta!bettirllecek 28,000 adet mecmua. 

170,45 22i2,70 Usküdarcla Açıktil~.be sokağının parke kaldırım inıaatı. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı itler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale ll/9/939 Pazartesi günü saat 14 de dairnl 
encümende yapılacaktı!". Şartnameler Zabıt ve MuameIAt mildürlüğil kalemin. 
de görülebilir. Üsküdarda Açıktürbe sokağı parıke inşaatı eksiltmesine iştirak 
edeceklerin 939 yılına aid Ticaret odası ve :ihaleden 8 gün evvel Fen itleri mil. 
dürlüğüne müracaatla ehliyet vesikaları almaları llıımdır. 'l'aliblerin ilkteminat 
makbuz veya mektubiarı ile ihale günü pn.ıeyyen saatte daimi encümende bu • 
lunmaları. (6617) 

~ 

Şehir tiyatrosu tarafından 1/10/39 tarihinden Nisan 9i0 sonuna kadar her lft 
günde bir çıkanlacnk Türk Tiyatrosu adlı mecmuaya konulacaı: ilAnlar açık a:t. 
tırmaya konulmuştur. İhale 11/9/39 Pazartesi günü saat 14 de daımi encümende 
yapılacaktır. Muhammen bedel 390 lira ve ilk teminat 29 lira 25 kuruştur. Şart. 
name Zabıt ve Muamelat m:idürlüğü kaleminde görülebilir. TaHblerin ilk te • 
minat, makbuz veya mektubları He ıhale günü muayyen saatte daimi encümen. 
de bulunmaları. (6745) 

EKZAMiN 
Ekzemanın lllcıdır. 

~ Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 60 kuruştur. 

TUZLA içmeleri 
Trenlerinin vapurları: 6,25 • 7,30 • 9 • 11 • 11,SO • 12,30 

ıa,15 - ıs.~ - t9, ıo dadır 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adına fabrikamızın 

Silindirli 76 •ıe 90 santim B. 
(Tip 2 çifQi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara Tater ip· 
liklerl imalatı piyasaya arzedil· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. . 
Telgraf adresi· ı Çeşld Ankara 

• Çeşit Adana 

.............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Tek stıtun ııantımı .......................... 

•ahil• 400 
•ahile 250 » 
•ahife 200 • 

Dördüncü •ahil• 100 » 
iç ıahilela 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırauk· 
!ar ayrıca tenzllltlı tarifemizden 
fıtifade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek aayfa illnlar içlıı ayn 
bir tarife derpif edilmiftlr. 

Son Posta'nın ticari illnlarıııa 

aid ifler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

illaeılık KoDektU ŞlrtteU 
Kabram&nsad• Baa 

.&.nbra cacld ... 

. .......... -................ -.... ·········----·-·····-· 
Son Posta Mathaua 

Meıriyat Müdür11: Selim RagıJ» BıMt 
S. Ragap D!ZÇ 

SAHİPLERi: :1.. Ar.. UŞAKLJGlli 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz barb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mnoadelede ve bilhassa seferberlik eınamnda 
hastanelerde Kızılay esas hemprelerine yardımcı sı!atlle çalııbnlmak 

Uzere lstanbulda Aksarayda klln 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiıtirmek için 

1 bfrlnoiteşrio 1939 dan tttbaren kurs açılacaktır. Mecoımt olan bu 
kursa aşağıda yazılı şartlan balz olanlar alınır: 

1 - Kadın TOrk ntandaşı olmak 
2 - 20 na "6 Y•t arasında btilun mak 
S - En az ilk mekteb tabıllt gormüf olmak 
Katydedilmek ve dersler hakkında malO.mat almak fıtt:renler yuka

nda adreıl yazılı mektebimin mQracaat etmelidirler. 
Şefik ruhlu ve b11yır ıever hemşirelerimizin bu fnaant ioe heYeale 

koşacaklarına kaniiz. 

Maltepe Piyade ve Atış Okulu 
Komutanlığından: 

Maltepede Piyade Atıı ve okulu için 75 lira ücretli bir elektrikçi alınacaktır. 
Talihler Fen Tatbikatı okulunda ımtihan olılrak kabul edileceklerdir. Tallblerln 
mezkUr okula müracaatları. c68!50.t 

GECELi - G0N00ZL0 

OSKODAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 
Mekteb eylO.ltın 19 uncu SALI gOnU açılacaktır 

Kayıd için bergıın 9-17 ye kadar müracaat edllebilr. 
Eskl Leyli talebeler kayıdlarını yenileştirmek için ACELE etmelidirler. 

Aksi taktirde yerleri muhafaza edllmlyecektfr. 
ıttı•---- ~ Adres: BaGlarba,ı, Telefon : 60474 41 ____ _.., 

lst. P. T. T. Mildilrlüğünden: 
1.tsküdar P. T. T. merkez binası bir kısım tamiratile ~avuş. malzeme deposu 

ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27/9/939 Çarşamba 
saat 15 de B. Postahane binası birinci katta Müdürl'ük odasında toplanacak alım 

satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 2467 lira 25 kuruş, muvakkat te. 
.minat 186 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilAyetinden eksiltme 

tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yıhna aid Ticaret Odası vesıkası 
ve çal~ma günlerınde yatıracakları muvakkat teminat karşılığı alncaklan te
minat makbuzile komisyona ve işe esas keşif ve müstentdatı şartname vesaireyi 

mezkt1r müdürlük idari kalem levazım kısmına müracaatla gürebilecekleri. 
c7055. 

•------•Beyoğlu Tllnelebaıı - Yeniyol 411------lıııı. 
Kız ve 
Erkek ALMAN LiSESi 

Tam devreli Lise • Ticaret mektebi 
Almenca 6Gretmek için ihzari sınıflar 

ve Ticaret 
Okula 

Derslere 15 EylQl Cuma gnnn başlanacaktır. Kayt muamelesi 8 EylO.lden 
itibaren hergun sut 9 dan 12 ka lar (Ntlfus veya ikamet teskeresi, ma
halli hUkQmet doktorluğunca tasdiıcli sıhh'tt raporu, Çiçek ve 'T'i!o aşısı 
kağıtlım, 6 fotoğraf ve mekteb tasdiknamesi veya diplomaıile) yapılır. 
Fazla malQınat için 49486 ya telefon edilmesi. 

ikmal imtihanları 13 Eyli'ıldedir. 

Türkkuşu İspekterliğinden: 
Şimdiye kada•, C. ve Turizm brövesi alanlardan İstanbulda bulunan eatf 

ve yeni bütün üyelerin en kısa bir zamanda bizzat veya bilvasıta posta ile ad-
realerlnin bildirilmesı rica olunur. c706h 


