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PJCBŞEMBB 14 - EYL°()L 1938 1'1.atı 1 Kuruş 

ı -Almanlar açık Leh şehirlerini ve sivil balkı bombardımana başladılar 
2 - Almanya Orta ve Cenubi Amerika sahillerinde osıer kurmıya teşebbos etti 

Alman ordusuna verilen 'Fransızlar,Sarbrüken 
• ,, .,,1. k . k k şehrini iki taraftan 

emır: ır1. u avemetı ırma ihata ettiler 
için her vasıtayı kullanın!,, 
Lehistanın protestosu 

f atbikına ba,ıanan ve harbin fecaatini bUabUtUn ertlran bu karara sebeb 
Leh halkının Alman ordusuna bUtiln kuvvatila karşı koymasıdır 

Bir Alman tay1are.inin 

-- eseri i 
•••• ve akıbeti 

Vart0vada beton bir binanın bombardı
mandan sonraki hali Ue dütilrtllen bir 

Alman ta reainin enkazı 

Londra, 13 <Hususi) - Günün en mühim hadisesi bir Alm&D NIDl1 tebllltn1n dol•· Jl. •k 
dutu meseledir. (........ m erı a ........ ~ 
Almanların tebliGi sahWerinde i 
Bitlerin karargahı tarafından neşredilen bir tebllide han ve tara sillblarile bom- C 

bardıman edilmek hususunda Leh açık ~hir~rl Ue m11a~ıll!'I m•vkilerı ara.anda bun- ·ı A ı m an •sıerl 
dan böyle hiçbir fark gözetllmiyecetı bildirilmektedir. I& 

Harbin fecaatini fiddetıe artıracak olan bu karara Leh fe}ılrlerindeki si'Yll ballaD 
mukavemete tel}vik olunması ve bunların Alman ordusuna lEarfı bl.ııbir t Qrlt1 m6fktllA' 
ihdas etmeleri se'beb gösterilmektedir. 

Lord Halifaksın beyanat. 
Tebllf Lordlar Kamarasının bugünkü 1çtimaında menuubahs edl.lmif, azadan biri bu 2 

kararın Hltler tarafındnn ı Eyhilde Rayb§tagda irad olunan nutuk ve Alman dH)et rei
sinin Ruzvelte verdiği teminatla tam bir tezad teıkil ettil1n1 sö7ledlkten sonra tngll~ 
renin ne gibi bir hattıhareket taklb edecelini sormuştur. 

Hariciye nazırı Lord Halltaks buna cevaben demiftir ti: 
- Ruzveltln açık tehirlerin bombardıman edilmemesi haktın<iaki teklltint kabul M

tık, ancak muhasım taraf riayet ettiği milddet.99 blzim de bu kaide,e merbut kalacatı
nıızı anlattık , şimdi Almanlar verdikleri sözden oayarlarsa bizim de taahhftdlbntısden 
niıkül edeceğimiz ve aynı şekilde mukabelede bulunacatun11 tabildlr. 

Amerikan elçisinin fahadeti 

Londra, 13 (Huıaual> - İngills 1atlhba
rat nezaretinin elde etUti mal6mata gö
re Alman denlMltl vt tay·rareled ioln 
Oenubt Amerika ve Orta Amerika aahll
lerlnde 1lsler Tticude geUrllmet üzere fa
aliyet .sartına baflanm14tır. 
~ hlikQmet.i bu devletler nez. 

dindeki İnciltere mümuslllerlne Alman
ların tefebbtislerl hattında tallmat gön
dermif, vaki teŞP.bbU.se itiraz etmeleri 
için emir vermiftlr. 
şayed Alman tef41bbüsüM muvafakat 

ederlerse İngilter41 bu devletlerin bitaraf
lık kaidelerini bozdutıarın.ı hiitmedecet 
ve on& göre tedbir alacaktır. 

Bugün ~kSika sula'.'ında meçhul ve 
bftyilk bir denizaltı remisi görftlmiiı. bu-

Bu mevzuun all\ka uyandıran bir cepheainl de Lehlata.ndaki Amerikan elçlat taratın- nu rören bir Metaıka gem1ai teyfiyet-
dan VB.l}lngtona gönderilen raporlar tefkll etmtıtır. Biri 8, ~rl 13 EyltU tarlbl4111n1 ten hlikQmetl haberdar etmi§, bunun 0-
taııyan bu raporlarda elçi Alman tayyarelerinin Q9l1t tehirlıer1 '" ah11 haltı bombardı- ı serin• iti Meksika muhrib1 denizaltı ge-
nıan etmeltte olduğunu bl}jinnekte ve misal olarak fU Ta.t'alan .ıtretmekt.edlr: mlsini taharriye oaaıamıılardır. 

Bir çocuk sanatoryomu bombardıman edilmiş, 10 900uk lllmftt, bir ootıan :ia yaralan- \-. J 
rn t (D O A-.-11 °"" .. ,1-~-) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 1§ ır. 81)0.'"' ., uıKJ""U. •w!fJUıUıU ............... . 
er 

·sulh teşebbüslerine 
• 
f ngilterenin cevabı bir 
tebliğle ilan edildi 

Sovyet gemileri 
İngiliz limanlarına 
uğramıyacaklar 

Roma, 13 (Huaaıi) - · Stelani 
bildiriyor: Sovyet hiilrUmeti bütün 
wmnilerin• lngili• limanlanna uira

( Devam1 S ü~ sa.yf~ ---

Almanlar 'ahirleri bo,aıtıyor, 
lstasyonl~ berhava ediyorlar 

Şarlı cephe•lne ald Almaa ve Leh 
tebliğleri birbirini tutmuyor 

ALmanıara göre Leh•standa vaziyet 

Garb cephesinde Şark cephesinde 
Parjı; 13 (Hususi) - Garb cephesinde Londra, 13 - Pomorze ve Nozna d b 

b -~ .. w; L---'-At ı· esind "C\-.. n a uıu-u.s .......... u. ıuu~ ne ıc e, rıı. a.nsız nan Polonya ordularının Polonya kuvv u 
kuvvetleri. Sarbrukeni iki taraftan fhate rinln kısmı küllls1 ile irtibat temin eWU: 0~: 
etmiş bulunmaktadırlar. duklan Varşova tarafından neşredllen resmi 

Bu mıntakada, takriben 18 kilometre bir tebliğde teyld edllm"kt.edlr. 
uzunluğundaki cephede, Fransız kıt'ala. Bu teblllde bUdirlldiğ'ine göre: 
rı bir buçuk kilcınıetre daha ilerlemiş ve Koridor - Pomorze ordusu Madlln civarına 
elde etti'kleri yeni mevzileri tanzim et - ktmladar ilerliyerek kısmı kulll Ue irtibat temin 

. le d" e ştir. Bu ordu şimdi Almanlarla çetin bır 
mış r ır. muhuebeye girifl?liŞtll" 

Fransrz (tDopçusu, 3~;~ken'fdeadki) Al • Poznnn ordusu ise ş~rk istikametinde yo
ev<ı.mı ıu~.~uvvetıerle birkaç gün fiddetle 

VAZİYET 
Açık Leh şehirleriniu bombardımanı dünya efkarı 
u .ı~umiyesini Almanlar aleyhine haklı olarak tahrike 

yeni bir sebeb teşkil edecektir 
:······························· Y A Z A N ............................... . 

lngiliz Başvekili dün Avam Kamarasında harb 
vaziyetini anlatan bir nutuk söyledi 

! Emekli General H. Emir Erkilet ! 
T U rk - Alman ademi Gar b ~~pı;;~i~·ii;·~-·-··-·-··-;:;;;;::~;;.:·,;:·:;-;;;;··;;:~~~;·:.··~;~.,,,., .... 
t Uz Pakti h b • halll mukabil taarruzlarda bulunmaktadır-8Ca V . a erı Ren ile Mozel arasında Zigfrld mevzl1nin lar. Fakat heyeti umumı:;esi 1tıbarlle 1k1 ta-

Londra, 13 (Hususiı - Son zamanla.rda bulunarak 10 günlük harb vaziyeti haklı:ında d .,,, d .,,, .
1 

Uerl arazisinde Fransı?. mu 'rezelerııe Alman raftan yapılan harel.etıer ve muharebeler 
.\lrnan makamları tarıı.fından işaa edilen izahat vermiştir. Başvekil evveli ditn Fran- ogru egı Deri karakolları aras·nda mahalli müsade- şimdilik ancak fer 'idir. Asıl taarruzun yapı-
8Ulh teşebbüslerine dair İııgıllı istihbarat saya yaptılı seyahatten bahsederek ezelim.- me ve muharebeler devam etmiş ve lkl taraf lacağı zamanı şimdiden kestırmek mU.mkün 
llezareti bir tebliğ neşıetmiştir. le demlftlr ki: Ankara 13 (A..A.) - Bazı ecnebi mem.. hava kuvvetleri faalltette bulunmuşlardır. değildir. au belki İngilız ordusunun cepheye 

Bu tebliğde . s.?lh müıakerelerlnin, ancak _ Dünkü tıemaalanmızdan maks~d harbin ba.lardan çıkarılan haberlerde TUrkiye Fransız öncüleri şlmr..!ye kadar Alman müs- tamamile gelmesine mu:ıJl~k bulunmaktadır. 
IJnı.anyada sözune ithr.ad edilir bir hl1kQ- müstakbel lnkJ4afı etrafında p.hsı fikir 'Y8 11 Alrn de bi d • t v'J tahkem mevziinin Sar bolgesındckl ileri ara- Ş 
!net iktidar mevkiine ge~~ll~ takdlr~e yapı- nokta! nazar ~t~inde bulunmaktan, bun- e anya arasın r va emı . ~ :.ırz zLslnln takriba üçte ikisini ve bllh383a Sar- ark cephesinde : 
l&bUeceği, bir kere dnl-a teyıd edilmektedir. lara göre kararlar v-ermekten ibaretti. Bu p~tı hazırlanmakta oldugu bildirilmek- brükenln şark ve gar1nnd11. bir ~ıinntı yapan ----.;___ ___ _ 

İngiliz Batevekilinin beyanatı tonuflllal&rda teknik cihetler kat'iyen mev-ıted~r. 1 tahkikat ef . de .bö 
1 

orman ve araziyi eld~ etmişlerdir. Bu mu- Almanlar varşovanı" şimali şarklsinde se-
~dra 13 (Hususl> _ Avam Kamaruı zuubahs olmamıştır. Çünkü bu meseleler ev- , . apı . an n ıcesın l.a Ye harebeler ve Uerlemeleı Atman mevzU asli- ri kıt'nlarlle Varşova _ Bhlysıok demlryolu-

blleün ~lanı:nfştır. C.lse.sinin açılmaamı vıeıce hal Te tesbit edi~t~~· b:r şeyın mevoud olmadığı an __ şılnuı - sine yaklatıldıkça Alman topçusunun muta-ıuu aştıklarını ve onciıler.e varfova _ Lled-
~ 'b&efttll QeıHerlaJn beyanat.ta (Dftamı 3 uncu. ıayfada) tır. belesi altında &üçle§Dle!tte 'Y~ tablE.tUe alır- (Devamı 3 üncü ıayfada) 



2 Sayfa SON POSTA 

~ 20 inci asrın silahı = ' Resimli Dlakale : f 
Her gün 

1914 de değiliz 

_ Yazan: Muhittin Bh'f'ITI 

B qvekU Dr. Saydamın Büyük Millet 
Meclisinde lrnd ettlğl nutuktan alı

nan umumi inbba fuıtünde diın biraz dur
muştuk. Bugün bu lntıba iizerl.nde biraz da
ha durmak ve okuyuculanmızb blrllkte 
memleketin bugünldl vaziyeti ve işleri üz.e
rinde biraz daha d~ünmek isteriz. 

Hakikaten, bu nutku dlnHd!kten ve §Öyle
ce etrafıınıu. ~öz gezdırdlkten sonra şu ne
ticeye varıyoruz k1 Türkiye, bu def:ı.ki büyük 
Avrupa muharebesi knr§lSlnda, 914 deki Tür
kiye değildir. Bunun :;>et çok misclini ve de
Wini görmek için şoy!e, son haftalnnn ~e 
hattA son günlerın hidiselerlncı bir göz ata
lım: 

Evvela, 914 de Türltlye, tarlb1 blr vazife
nin ifası için Cihnn Hıırb'n" iştirak edecekti. 
Ancnk bu LştlrakJ kfLfi derecede şuurla yap
mış olmadığı, znmıınıru ve ştıkllnı kendlsı 
1ntihab .etmediği gibi harbin devamı mudde
t.ınce onun idareslnl d! blz~:ıt ynpml.$ değil
dir. Faraza, 914 den bugüne k:ıdar ylnnt beş 
sene geçtiği halde harbe nasıl ve kimin em
rile glrmlş olduğumuz bemız kat'i surette 
taayyün etmiş bulunmuyor. H:ılbuki, bugun 
öyle değildir. Eğer, Avrup ıfa cereyan etmek
te olan harb genişler, ve Türklyenln de işti
rakini icab ederse, bun~ şimdiden knt'i su
rette emin olmalıyız ti, bu iştirak ancak 
Türklyenln kat1 ve mücbir hayat menfnat
lerlnln icabı neticesinde vnkl olaeak ve bu 
harbe niçin glrdlğimJzl, nasıl gireceğimizi ve 
onun hangi ruh ve hedefi?rl>! idare edilece
ğ)nl millet bilecektir. 

Bu fikir sJWJeg arasın1a not edelim: 914 
de bizim içhnlzde kahramanlık, romantizm 
hemen hemen münhasıran baklnı duygular
dı. Bugün bunların yanınd~. bütün Avrupa 
milletlerinde olduğu aibl, hecı:ıb ve mfiliı.lıaza 
da hftklmdlr. Bu hesab ve mtıtahnza, bize da
ha ziyade sulh lelndf" V3 ""''IVl telkin f>diyor 
ve biz de bunu yapabllmeıt için son lmk~ıı 
haddine kadar sebat cdeceğız:. Eğer harbe 
gireceksek, bu, şu veya bu tnrzdı.ı ecnebi bir 
~nfaat hesabına detll. yal"lız ke:ıdl hesa
bımıza, nncak Türk vatanının yüksek men
tantJeri namına gireceği'?:. T4lrihJ gelişimiz 
1tlbarlle, 914 de biz harbi sulhten ziyade se
verdik; .şimdi ise sulhil harbd~n çoie viiksek 
tutuyoruz. İk1 tarih arosınd;ıkı bu farkın ne 
kadar büyük olduğunu lzah:ı hacet yoktur. 

* 

Harbe giren dev'k!-t1erln ilk ~eri birer propaganda vckfi· 
leti tesis dmek oldu. Dinlediğiniz radyo, okuduğunuz ajans 
telgrafı, gördüğünüz gaz.ete hep bu vekD.leUcrin süzgeçle • 
rinden geçer, ilk h€def maddi yardımı olsun veya olmasın 
mümkün olduğu kadar çok taraftar kazanmaktır. 

Herhangi bir davada esas itibaiile bakh olaıbi.lir6inh. ia. 
kat haklı olmak hakkı almayı temine yetişmez. Ayni za • 
manda haklı da görünmek mecburiyetinCk?siniz. Haksız gö
ıiinen haklının haklı görünen haksızdan daima zayıf o1 -
duğunu unutmayınız. 

Halkı lüzumsuz 
Heyecana 
Düşüren adam 
Londrada suların karardığı bir sırada, 

İngilizin birl :ıslıkle köpeğini çağıracak 
olmuş. Birçdk aileler, yeni bir hava hü
cumuna uğradıklarını sanara~ .sığmak -
lara gitmek üzere evlerinden uğramış -
lar. Halkı lüzumsuz h~yecana sev'ket -
mek suçile mahkemeye verilen İngiliz 
10 İngiliz lirası para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

/"' .................................................. _ ... ~ 

Hergun bir fıkra 
Keçiler ondaı kaçm·şlar 

iki arkadQ.6 yağmurda kalmışlar, 
bir ahınn yanındakıi ııf ak bir k"Ulü -
beye sığınmışlardı. Ahırda keçiler 
vardı. Pıs bir koku. geliyordu.. İki ar
kad~ bu. ahırda ka.ç dakika oturula
ibileceği hakkında bahse girişmişler • 
di. Biri gimıiş, beş dakika kalmış: 

-- Artık bayılacağım! 
Dıye çıkmıştı. 

Amerika - Avrupa arası ıda ôteki: 

Paris halkı 
Eolencesinden 
Vazo eçmigor! 
Harbin patlamasına :rağmen Pariste 

halkın eğlencesınden vazgeçmediği anla. 
şılıyor. Bulvarlarda açık hava gazino -
lan eskisi gibi tıklım, tıklım doludur. 
Yalnız bu ıgazlı:ıo1arda artık eskisi gibi 
hrıvaiyattan ibahsed.iJmiyor. Daha ziyade 
günün mevzuları, iharb tebliğleri büyük 
bir merakla okunuyor. ----------- ' 

" Kaplan u lakabı taşıyan 
başkumandan Harb karşısında Türıdyenln vaziyeti boy- - Hele bir de ben gireyim! ı 

ıe olduğu gtbl, dahlll ahvalimiz bakımından " J numa yalı,, ha1:a bi,.e!i De1/p girmi§ti. On beş dakika son.! İngiliz ordulan başkumandanlığına se-
da öyledir. 914 de Avrtıpada hilb lli\n edillr ra arkadaşı merak eS'lniŞ, ahmn ka - J çilen Vikont G<>rt orduda cKaplan> ıa. 
edllmez halk bankahm "kopnuş, bankalar Amerika ile Avruıpa kıt'alan arasında pısını açmıştı. Ahınn kapısı açılır a- kabı ile anılır. Filvaki yüzünün rlznile. 
~erln1 kapamışlar, huıt\ııne~ te derhal 1 ~ z k z ,__ "' "' moratoryom ll!n etmişti 

0 
zrıman Türkiye- hnva yolculugunun bu sene harbden ev. çı maz eçi er '"1pıdan dışarı fırladı- rinde, azim, irade, kuvvet ifade eden de-

de bir tane blle milli ba~ka yoktu ve halkın vel bilfiil başladığını bihyorsunuz. Zar. Arkadaşı ahınn bir tarafında o - rin mana ile birlikte sa:nıimıyet ve cana 
btittin mevduatı ecn~bl b:mkalnrınd:ı idJ. Amerikada Port Washington • Marsil- turuyordu: yaikınlığın da izlerini görürsünüz. 
Bugtin, Türklyenln en büyük bank~lan milli ya içiın kesilmiş ol.an el numaralı bilet> ·- Yahu. bayıldın diye seni merak · 
olanlardır ve halk mevdıı:ıtının yuzde dok- cPort .Arnerican Airways> kumpanyası ettim. Kara kedi ve yeni lngiliz 
sanı da ıbunlardadır. Avrup:ıcl:>.. harb ilfln e- tarahndan V-aşingtonlu Mr. w. Y. Eck - Hiç bir şey olmadım. Ayakka • ,J 
dllir edilmez, bu defa da halk bankal:ıra koş- d b. d , __ şt bılarımı çıkarıp oturdum. Keçiler 1ıe- SeJ iri 
tu. Fakat bankalar bu defa gi1elerinl kapa- namu: li ır a ama sa1ımu ır. madılar. Kim parasını çekmek ıstedlse öde- İşin hususiyeti; bu 1 numaralı biletin men ahırın bir tarnfına çekildiler. İngiltere !hüıkllıneti Markı Lothiaru A. 

1931 · d yni d •- r d t Ve sen kapıtfl açar açmaz da gördü • merı'kn eJrı"ligınv· e tayı·n ettı Marki Ruz 
diler; bugün de ödüyo?'lar· eğer halk isterse, 1 b edsenilın~d~ a1931 a am ·"'"'ara ~n aln :a- ij.'in gibi hipsi birden dağılıverdi - " • -
yann da öder. Halbuki !H4 de moratoryom e esı ır. senesın e ıse nu- ler velte itimad.namesini verdikten sonra 
UA.n edildikten sonrn İstanbulda ne kadar maralı bilet rneŞhur sinema san'atkarı \ • beyı:a saraydan çıkanken. merdivenlerde 
Türk olınıyan mevduatcı varn bankalaıdan, Will Rogers tarafından angaje edilmiş _ ... __ .,/ bir s! allı kediye raslamış, ve İngilizltı-r 
tedrlct surette paralarını çekmenin lmkAn- ti. San'ıatkann bir tayyare kazası net.t • kara ıkedıyi uAur teljkki ettiklerinden, 
lartnı bulmuşlar, Türkler ancak hük\ımetın cesinde fevatı Ü-zerine serbest lrolan 1 1( l:Jdln o da, vazifesine b~lat'ken böyle bir u-
taytn ettiği had dahlllndekı haklarını kulla- numaralı bilet nihayet Mr. Y. Sock'e G k ,,., . 1 ğurla karşılaştığına sevint'rek hayvanı 
nabllml.şlerdl. ıene an ınaır. omuzuna alıp otom<>bUine bin~tlr. 
Başvekillmlzln beyanatındar, anlıyoruz ki, nasib olmuştur. 

halk 914ı le 939 arasındaki farkı anlamıştır. Bu tarihi biletin ücreti 675 dolardır. 
Artık bankaların önı •·lndP" knhb:ılık kay- Paramızla takriben 850 Ura tutmaktadır.} 
bolmu~. ebertyete huzur ve emniyet h0.1clm 

Yumurta kabuklarından 
Ey/ el kulesi 

EylUI 14 
~ 

Sözün kısası 

Okuyucularımız ve biz 

I!. Ekrem Talu 
11 arbln llk seyyiesinl biz çekt!k; gaze,. 

telerin, kağıd ves:ılr tabı malzemesl• 
ı nl tedarik hususunda uğradıklan "'1il'lük yit• 
zünden hepimiz hacl..nuerimW du .... ümağa,. 
ayağımızı yorganımıza göre uzatmağsı. mec
bur olduk. 

Fakat bundan, okuyucu zarar görmedL 
Bizim Son Postayı mts:ıı olarak ele alırsak• 
ufak puntolarla d.lzllmlş :sekiz :sayfanın içe-, 
rlslnde, vaktüe 12 sayfayı dolduran madde
lerin ve çeşld yazıların hemen çoğunu nA-• 
dırılmı§ görürüz. Bu, gazeteclll.k tekniğinin 
b:ışnrınış olduğu bir marifettir. Okuyı:cuyu 
en yeni havadisten m~hrum etmemek onuu 
ıllı§tığı mündericat tenevvüü o ii birdenbire 
kısmamak, kesmemek en tılrlnci gayemlzdlı\. 
Bizimle ayni derde giriftar olan diğer arka.• 
daşlarımızla bir ar:ıda düşündüiı:, taşındık 
ç-e Uğıd kıtlığının epey uzun sfiraceğinı t:ıh· 
mln ettiğimizden, bir zaman sonrn, h5.dlse
lerin en civcivli anında Türk efkarı '.lmu-
mly-estnl karanlıktn bıra~mamalt en~lşesllt1 
bu yolu ihtiyar ettik. 

Ben, şbndi bu izahatı, kıymetli okuyucu• 
larımıza kemali saffetle, o;u sebebden doJnyi 
veriyorum: Bizzat şahid Qldum: Bir, iki ki§l,, 
yolda, çevirdikleri mfivezzlden aldıkl:ın ba·· 
zeteyi şöylece ellerinde tartarak, ince~lnl 
ve hafifliğini gördükten sımra dudak buk
müş ve ona verecekleri parayı çoğunsamış
lardır. 

Bu hareket, kendilerinin içinde, kemmı .. 
y.et itibarile aldanmakta. olduklarına daıt 
blr şüphe uyandığını işrab eylemektedir. 
Halbuki makul ve munstf düşünen herhangi 
bir okuyucu. scnelerdenberl kendisini tatmlrt 
içJn hlç.bJr !edakarlıkta:ı çcklnmlyen gaze
tesinin, gene kendisini lk!rlde havadlss1z bl· 
rakmnmnk kaygıslle hacmini küçWtmesJn! 
hoş görmeli ve kemmiycta bakmayıp keyfi
yete itibar etmelidir. 
Kaldı kl, yukarıda da nrzettlğlm gibi, ga

zetelerlmlz haclmlerlle beraber puntolnrıni 
da küçültmüşler, sayfa tertibatında yer ka .. 
zandıran bazı değişiklikler yapmışlardı~. "! ~ 
k1 bu sur€Ue, münderlcatt.ı::ı azalan kısım en 
nsgari hadde inmlş olsun. 

Bundan başka, patronların tevazolarına;' 
münnfi olduğunu bile bile şunu da IH'ıve ede• 
y1m ki, bu kü'ğld tasarrufuna rağmen, gnze
telerln hepsi de maddi bnkımdan esklslne 
nl.Sbeile daha büyük külfetler altına girmiş
ler ve buna mukabil, gazet.?ye menfaat te~ 
mln eden ilil.nlardan bJr kısmını metne ted~ 
etmişlerdir. 

Gazete ile okuyucuları arasındaki ttıbll 
münasebeti en iyi şeklld,. devam ettırmeğe 
çalışan muharrir, mürettlb, makinist, res
sam, fotogrnfçı.. hepimi:ı:, efkfm umumiyeyl 
tatmin için seferber hald0 y1z. Her birimize 
isabet eden fatla çalısmııyı hoş gôriiyor ve; 
her eye rağmen gazetemizi snatl saatine, 
mümkün olduğu kadar ;eagln ve sahih mün• 
derlcat f1<ı yetiştirmeyi en muazzez bir gaye 
bntyoruz. 

Her hal ve ki\rdn, uhteslnc düşen vazifeyi 
azim ile ve kusursuz ifa etmeğP. çalışan Türıt 
matbuatının bövle Z"'m'l"d h:ılktan bekle" 
dlği, hakikati biraz gôrll' ve anlayıştır. 

e. e!:we11ı rGalt{, 
............................................................ -f 

Bir ln~iliz şilebi daha torpillendll 
Nevyork 13 (A.A.) - cClairlogie> is. 

mindeki İngiliz şilebi Irlanda sahilleri 
açığında torpillenerek batırılmıştır. Şi • 
lebin mürettebatı cAmerıcan - s· 'oper>' oJmu~ur. Bu da mem~ei':etın fikir ve ruhça Tek isimli adam 

914 de bulunmadığını gösteren çok mcs'u1 
bir müşahededir. Birleşik Amerikada bir c doktor 

Pariste meraklı bir Fransu yumurta ir,mindeki Amerikan vapuru t .. -r "ldntli 
kabuklarından çok yüksek bir Eyfel ku- kurtarılmıştır. 

Diğer taraftan, memleketin 1ktuıa1i varl- Galenwooch m.eselesi vardır. Bu mesele 
yeti üzerine de bir 10.hz!I. bakalım: 914 de Amerikalıları az çok yakından alUkadar 
Türkiye, yiyecek ekmeğini harıçten ithal e
derdi. HattA hariçten getirdi~ şey buğday eylemektedir. 
bile olsa thtıyacı tat.mlıı edemezdi: Mutlaka Doktor Galenwood Şikagoda geçen -

lesi ~apmağa m1:1v.affak. olmuştur. Vapur, şilebin mürettebatını kurtar • 
cEyf~l~ kulesınuı ellıncı yılını kutlu- mak için geri dönerE'k 150 mil uzunln ... 

lamak ııç.m yapılınış olan merasimde teş. ğunda bir mesafe katetmek mecburıye "" 
hir edilen bu yumurtadan kule pek bü • tinde kalmıştır. 
yük bir alaka uyandırmıştır. -----

un olmak lbımdı. Marsllyn değirmenleri iie }erde vefat etmiştir. İngilizlerin ka 
İstanbul arasmdnltl muvasala durduğu tak- Şöhretini mucib olan nokta yalnız tek Th · .. d .. -t f 
dlrde İstanbul, elindeki buğdayını un haline isimli olması idi. dünyada ondan başka ra ordusunda çalı.. etzs yuz uru ıyor. 

Bir tramvay 12 yaşında bir çocuğa 
çarptı getlrmeğe bile muvntfalı: olamazdı. Bugün t k . . 1. d ok ''i şan bu gönüllü İn.. Geçen Hazir.an.3- ibir dalına neticesin-

Türkiye, un değil, buğdav bile ithaline muh- e ısım 1 a am Y w .. • 1.1.li an 
taç olmadan ekmeğini tedal'lke kadirdir. Şimdi doktor Galenwood'un ıneden tek gillz kızı, üzerin - de, 99 tayfasile birlikte batan İngiliz Tabım - Fatih hattındn işliyen vatın d~ . . ı· old .Y... , __ ..... ed ı· dclci askerlik elbi· Thet s denizaltı gemi&nin su sathına ya- Tevflkin idaresindeki tramvay lstikJIU c:ı 
rnnktl, memleket, yiyecek mnddeleri bakı- ısım ı u!'i ... nu acu.ı e ım; esi d k t 1 k " n katı ..... sesı"ne omuzunda kın bı"r şekı'ldn. yu'"zdüru··ıdu .. ~'....-; İngı·ıı·z d nen geçer·e .. n an oarn unune çı 
mından, lstlhsP.Unl hem çeşidlendlrmlş, hem Do~du~· sırada annesi ona Wilbur is- ' " 5

......... r.a. ıs ö"' 1 gazetelerinden okuyoruz. Tahlisiye a - 12 yaşlarındn Şuk!lye adında bir çocu.,n-
de genlşlet.mışt1r. Türkiye, ör.ümüzdekl mu- mini verme'k :istemiş. ki, gaz maskesı e, 

1 1 
. t f 

1 
dan ik.iS" . d. . çarparak vücudünun muhtelif yerlerinde 

kaddernt haftalarında, hattıı_ ay ve senele· Halbuki babası Wilbur ismini beğen. :miğferine rağmen medahae ermı,eydaanay a arçıkn-...cı:1cı~. O: yı~~ yaralanmasına sebeb olmuştur. Yarnlı has• 
rinde, yiyecek bakunrndnn muşkfiUlt çekecek . Pb"l . . . - "b .. .. kadınlık insiyakı ...... ~ıt k t fJ d hklk ta değildir. Çünktl, evveli 1evletın elinde ıhtt- memış ı eas JSmını munası go~ş: kaybetmiş d kında büsbütün yüzdürillecekti.r. taneye kaldınlmış, nza c rn n a ta a 
yat stoklan vardır: saniyen, memleket1n Gerek adam ge~ kansı munasıb nı e , __ .;...._.___ başlanmıştır. 
muhtcltf mıntakalarına !tadar demlryollan gördükl~i dsirnleırın muhafazasında ğHdir. Vazife& ba londrada at kalmadı/ Alaco.k yüzünden iki kişi birbirirıl 
uzamıştır. 1114 de bir tarafta bo!luk varken musır bulundı.ı.kllıam:ndan ve bu mesele ~ına giderken. bir 
öbür tarana kıtlık olurdu. Şimdi, Türkiye, yüzünden aralarını açmağı münasib gör. dükkA.nın camekA Londrada dönt ayaklı !hayvanlara, bil- yaraladtlar 
her mıntakada kendi kendisine kJyafet ede- medi'klerlnden nüfus kütüğüne çocuk - d .. d .. ;r,.:; ... ı. hassa atlara hiç mi hiç _rastlanmadığı söy Küçükpazarda oturan Hüseym adında t>Y 
cek gıda maddesi ve nakliye kuvvetlerine sa- lannı Galenwood olarak tıek isim üzeri. nın a, gor Ugu ~ lenmektedir. Atların bırçoğu 'köylerde - r1 arkadaşı Cavldle bir nlacak meselesinden 
hibdlr. ne kaydetti~ı~1erdlr. bir tuvalet derhal ki tarl-alara gönderilmiş. ve orada hasad bif"' " ~:u""' ,__ yni · ı · d lrull nıı--,,·t d A · kavga etml§ler ve neticede her 1Jdsi de 

Bir muşahede daha yapalım: 914 de Tür- BilAhare doktor olan deliknlı isminej kendisini cezbetmiş, ve d:tkika.Ld.lcn a ış erın e cı uMU\ a ır. yru uman - d h kl d t tl· 
kcyenln tedarikte en çok müşkWl'ıt çektiği başka bir ismin ilAvesini lüzumsuz gör. zama?da zev~c _ve içi titriycrek bu tu- da binicilik mekteblerl, işsizMk y(lzün • birlerini yaralndıkların an a ann a a 
maddeler şekerle çamnşır&. taallftk eilen müş ve tek isimle kalmı<>+ır. valetı seyretmiştır. den kapıl-arım kapamışlardır. ?.,~~:!.~~~~~-~~!~~!~: ................................. .-
mnddelerdl. Bugün p:ınc:ırımız da, fnbrlka- ·;:,..;.;..,;;;;.,;;;;ç;,.;,;;,;;;;;;.;;~~~·~:::::ı::::ıı:ı::"':""""""~======~==~==::::::::::::==:=:~~====~:::;:::~::;:::::::::::::::::=::" TAKViM !arımız da mevcuddur. Pamuk b!zlm ovala- • ~ 
rnnızda yetişiyor ve biz bunları kendi ken- 1 N A N, 1 S T E R 
dlmlze dokuyup dokunmuş madde haline 1 S T E R 
getlrebtliyoruz. Demek oluyor k! bu bakım
dan da çok yeni bir vaziyet karşısındnyız. 

iNANMA! 

20 senelik bir himmetin mahsulü olan bu 
netic~r. bize huzur ve emniyet verme~e 
ko.ti olmakla beraber, herkeste emniyet ve 
1tlmad duygular.mı bir daha kuvveUendlr
mek için şunu da 11Ave edelim: 939 daki htı
kfunet, 914 deki değildir. Bilgisi daha yllk
sek, GUuru daha çok lı::nvvetU, mlllet' çok da
ha yakın ve en temiz ve S9.mbnt duygulıırla 
müoehhez bir hükfimetP. sahlbh. Dah~ son
rn. başımızda MllU bir Şef va.r ki 914 ün bil
tiln tecrfibelerlnl görmü' ı>e o mmandanberl 
bugüne kadar mllletın işleri üzerinde müs
temirren uğra.şıp dünyayı c:!n, reemleketı de, 
her nevi iş .saha.mm da son Vllkuf haddine 
tadar tanımışbr. Şu hald;?, Mdlselerin gi
dişini tam bir emniyet, huzur ve ltimad için
de taklb edebillrlz. 

dluhUün c.23i11'1'•1a 

Bir gazete Almanlann İstanbulda .tanınmış zevata :zarf 
içinde propaganda mektublan gönderdiklerini yazıyor •• 
doğrudur. Bir doktorun elinde gördük. İçinde Alman rica
linin son hafta zarfında söylediltleri nu1uklann metinle • 

ri vaTdı. 
Anlaşılan Almaaılar propaganda bahm.nde !henüz kemale 

ermiş değildltler: Nutuklar almanca idi, doktor da alınan -
ca bilmiyordu, yırtıp attı. Yalnız prqpaıgan<ia sadece zarl 
içinde nutuk metnini göndermekten !baret d€ğ11. Alınan 
ajansrnın her,gün verdiği telgraflara bakınız, her biri pro -
paganda nezaretin.de yazılır, her ~e'kete .göre ayrı ayn 
tanz:tm edilir. Hergün gazeteleri dolduran, Fransız, İngiliz, 

RlL,, yahud başka ajansların telgrafları da öyledir ve ka -
bul edelim ki; öyle olması bu ajanslann vazifeleri icabın
dandır. Her ıbiri bitaraf halk arasında mfunkün olxiuğu ka
dar fazla taraftar bulmak, müzahir temln etmek vazif esile 
mükelleftir. Yaptıkl&n budur. Buna karşı btzhn yapaca • 
ğı.mız da müteyakkız olmak, her bir telgrafın içindekini 
okumadan evvel nereden geldiğine bsk:maX. okuduktan 
sonra da n1çin yazılmış ol'ahlleceğ'lnl d<lşt1nmek ve nihayet 
her şeye sadece Türk gözlüğü ile bakmaktır. Bimn :için tek 
nokta bundım ibarettir, sadece buından ibarettir. Fakat bu
nu mutlak surette doğru olarak yapmamn her zaman kolay 
ve mümkün olabiieceğine: 

iSTE R 1 NAN, i STER i NAN M 'AI 
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14 EylM 

Fransızlar, Sarbrnken şehrini 
iki taraftan ihata ettiler 

Garb cephesinde Şark cephes;nde 
(Ba,ştarafı 1 inci sayf~da) (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

man hava karargahını tamamen tahrib çarpıştıktan sonra muntazam ric'at hare
etm.iştir. ı keti yaparak yalnız Var1uvanın cenubu gar-

Almanlar Lüksemburg hududuna ya-j blslndeki Polonya kuvvetlerıle temas etmeğe 

Yak ş·ng~ mevkimde hududu dahi _ değU, ayni zamanda Lodıu dr. isLlrdı:ı.d et-
ın ı . • . 1 m~ğe muvaffak olmuştur. 

le bağlıyan dcmıryolunu berhava etmış· Varşova ordu.su muvaffs.kiyetle netioele-

SON POSTA 

Ruzvelt kongreyi 
fevkalade 

toplantıya çağırdı 
Vaşington 13 (A.A.) - Reisicümhuş 

B. Ruzvelt kongreyı 21 Eylul öğle vak ~ 
ti fevkalade toplantıya davet etmiştir. 

~""'ı"" a mtmnun 
Ottava 13 (A.A.) - Müttefikler mağ

Iap olduğu takdirde İngilizlerin Ameri. 
kndaki topraklannı ve Kanadayı Birle -
şilt Amerika devletlerinın müdafaa ede
ceğine daır Ruz\•elt tıara:fı.!ndan yapılan 
beyanat Ottavada hararetle karşılanmış-

Sulh teşebbüslerine 
ingilterenin cevabı 

bir tebliğle ilan edildi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Fransadan iki devletin tam bir görtlş bir
liğine malik bulunduklarını bir daha öğren
miş olmanın verdiği kuvvet ve cesaretle dön
düm. Ayni zamanda şunu müşahede ett.ım 
ki Manşın iki tnrafındıı bulunan milletler 
azmin ve maneviyatın en yllkseıt hadlerine 
malik bulunmnktadırla~. Fransızlar da ln
gllizler gibi sulhsever bir mlllettlrler. Fakat 
onlar da bizim gibi kani olmuşlardır ki Al
manyanın Avrupada yarattığı cebir ve teh
did havasına artık nlhnye& vermek zamanı 
gelmiştir. Fransız ve İngiliz mllletleri gibi 
hükfımetleri de Lehlstnn:ı verllen sözü sonu
na kadar yerine getirmeye azmetmiş bulu
nuyorlar. 

lerdir. nen birkaç çı.k.ı.ş harekdtl yapmıştır. 
Fransız tebliği Alman hava kuvvetleri 

İnglllz başvekilf bundan sonra sözü harb 
vaziyetine nakletmiş, Leh ordusunun gCister-

tu • 
1 

diğl kahramanlığı takdirle yfldettlkten sonra 
Bu beyanat, Birleşik Amerika dev et- demiştir ki: 

Paris 13 (A.A.) - 13 Eylul sabah ta- Bütün diğer cephelerde Alm·anlar muvaf-
rihli ıharb tebliği: fak olamamışlar ve llerllyememişlerdir. Al-

Gece, düşman topçusunun aksüliıme - man hava kuvvetleri uğradıkları ağır zayiat 
li devam etmiştir. Dün gündüz iki taraf 1 dolayıslle faaUyetlerlnl mahsus derecede a
hava kuvvetleri büyük faaliyette bu - zaltmışlardır. 

!erinin Kanadanın toprak tamamlılığını - Bugtin harbin sıkiet merkezi eıan şark 
garanti edeceği hakkında kat'i ıbir vad <>- cephesinde bulunuyor. Almanlar bu cephede 
larak telakki edılınektedir. çok faik hava ve kara ordularlle hücumlar

lurunuştur ' ı Varşova, 13 (A.A.) - Hliküme~ merkezi 
Paris 13. (A.A.) _ Büyük erkanıhar _ etraf~_ndaltl ~a:b mınta~·~larında, dün nisbl 

Çem' erlayn yüksek 
harb meclisi ne giderken 
şemsiyesini götürmedi 

b. f d ed'l bliğd .. bir sukün hilkum sürmu.ş.ü.-. 
ıye ~a ın a~ n~r ı en te e ş<>y- varşova gaınizonum•n da yardımı ile Po-

le denılmektedır: lonya motörlü kıt'alan birkaç hücum yap-
cDüşınan topçu kuvvetleri büwn ge- mı.ş ve üç dü§man tankını tahrlb eylemiştir. 

ce faaliyette bulunmuşlardır. Hava hücumları esn.ı.:nndn. Almanya tay-
Londra, 13 (A.A.l - Bi1tün gazeteler, 

Fransız - İnglllz yükse\: baro meclisinin 
dünkü toplanltısı hakkında ~rsı.r1erde bu
lunmakta ve Çemberlaynin geçen sene 15 
EylUJde Berchteskadene giderken yaptığı gi
bi bu serer şemsiyesini götlirmediğlnı kay-

Dün her iki tarafın hava kuvvetleri yareler!, eskiden Mareşal Pilsudsklnin lka-
bi.Lyük bir faaliyet göstermişlerdir. metgfıhı olan ve halen mllzc bulunan Belve-

Paris 13 (A.A.) _ 13/9/939 akşam der sarayına bombalar a~mışlardır. Sars.yda 
:tebliği: hasar vardır. 

Kıtaatımız, dün ve evvelki günler zar Alman tebliği 
fınd:a zaptedilen mevzileri takviye et -
mektedir. 

Deniz kuvvetlerimiz düşman denizal • 
tılarına karşı şiddetle !harekette bulun. 
maktadır. 

Havarun muhale! etinden dolayı tay -
yare faaliyeti az olmuştur. 

Paris 13 (A.A.) - Havas ajansı bil -
diriyor: 

Cephede, Rhin'den Moselleye kadar 
olan kısmı.da Sarrebrucke'un her iki ta
rafında iki mühim ilerleme kaydedilmiş. 
tir. Bu taraftan Sarrebruck'un gaııbın -
~.ki Varndt ormanının teşkil ettiği çı -
kıntı işgal olunmuş ve diğer taraftan da 
Sarreguemines ile Horrn bach arasında 
Labi.lies'i nehrlnin sol sahilinde kain 2 
kilometrelik bir cephede ve oldukça de
rin bir saha üzerinde bu mıntaka ele ge
çirilrn iştir. 

Cephenin ganb müntehasında Alman -
Iarın taarruz hareketi durdurulmuş ve 
Fransızlar dün bu mıntakada ilerlemiş -
tir. 

Berlln, 13 (A.A.) - Ordu başkumandanlı-ı deylemektedlrler. 
ğının tebliği: DaUy Express gazetesi Çemberlaynln bu 
Şimal ve cenub kollarile şarit ordusu, 12 serer Hitlere karşı açıl,:ın amansız bir harb 

Eylfil günü, düşmanın seri imhasına devam azmini takviye etmek uzert; seyahat ettiğini 
etmiştir. yazmaktadır. . 

Przeymsl'ln Ik! tarafından Uerliyen Alman Dally Telegre.ph gnzete.s~. Hıtlerızme karşı 
kıt'aları Sambor ve Jnt~rovu :ılmı.şlardır. Sü- açılan mücadeleye sonuna kadar devam et
rauı motörlli kıt'alar i.wowa kadar gelmiş- mek lô.zım geldiğini kaydetmektedir. 
lerdlr. Times gazetesi, yüksek haro mı;_cı:sınin 

Radomun cenubunda çemtıer içine alınan verdiği kararın tesirleri S<?nradan gorfilece
Polonya grupu artık mevcı.:d de~ildlr. Blrçot ğini yazmakta, Fransayı Ingıltereden . :ıyır
eslr ve harb levazımı elde edilmiştir. mak için sarfedilen gayretlerin boşa gıttiği

Kutno civarında muhasara edilmiş olan nl Uı\ve eylemektedir. ---
beş Polonya fırkası ile ı:cı süvari livasının 
cenuba doğru çemberi yarmak için yaptık
ları bütün teşebbüsler aklın kalmıştır. 

Varşova Lodz'u alr'ık diyor 

Varşova, 13 (A.A.) - Bu sabah neşredilen 
Polonya resmt harb tebliği, Lodz şehrinin 
Polonya kıta'ları tarafından geri alındığını 
teyld eylemektedir. 
Tebliğ ayni znmanda, Poznan ve Pomor

zede irtibatları kesilmek tehlikesinde bulu
nan iki Polonya ordusunun da Polonya ku
vayi külliyesi ne irtibatı yeniden tesis ettl
it'lnl blldlrmektedlr. Diğer bütun cephelerde 
de Alman ileri hareket1erl durdurulmşutur. 

Çocu'dar Bükreşten 
çıkar:hyorl r 

Bükreş, 13 - Bükreşt.? halka muhtemel 
hava hücumlarına karşı ne suretle korunu
lacağını öğretmek üzere bir takım tedbirler 
alınmıştır. Tramvaylar kül rengine boyan
mıştır. Oazlere karşı tahaffuz kurslarının 
miktarı arttırılmıştır. Payıtaht.ı:ı. bütün ma
hallelerindeki çocukların viHı.yetlere nakli 
lçln hazırlıklar yapılmaktadır. 

da bulundular. Bundan mnksadlan Leh~
tanın işini bltlrmek va bundan sonra bütün 
kuvvetlerile garba teveccüh etmekti. Fakat 
Almanlar bu maksadlarına erişemediler, Leh 
ordusu misli namesbuk bir şecantle mukave
met etti ve bu mukaveınec h!Ull devam edl-
yor. 

Onrb cephesine gelince burada Fr:ın.sız 
kuvvetleri batı, lakin emin şekilde llerlemek
tedlrl~r. Bu ihtiyatlı tıırzı hareket o cephe
deki vaziyetin icabıdır. Maamafih bu 11erle
ylşin muvaffaktyetll ol:iuğunn Vı? muvaffa
klyeoo doğru glldldlğlnl kabul etmek lbım
dır. Garb cephesinde İngiliz kuvvetleri de 
vardır. Lfıktn bunlar henüz harekflta iştirak 
etmemişlerdir. Yalnız hava kuvvetlerimiz 
faydalı istikşaf uçuşları yapmakta ve kıy
metll maltimat toplamaktadırlar. 

B:ı.şvekll bilahare sözü İngıllz donanması
nın faaliyetine intikal ettirerek üç Leh des
troyerinin İngtJlz donanmasına iltihak etmiş 
olduklarını bildirmiş ve demi~t.Ir ki: 

- Donanmamız denizlerde geniş ı;ekHde 
faaliyet göstermekte, t1caret yol ve gemile
rimizi muhafaza etme~tedir. Filhakika baş
langıçta Alman denizaltıları ticaret gemn~ 
rlmlzin hareketlerini küçleştırmlşlerse de 
bunun önüne tedricen geçllmektedlr. 

Harbln başladığı gUnlerd'! faaliyette bu
lunan ve mecmu hacimleri 1,100.000 40nll!'ı.
toya baliğ olnn Alman ticaret gemileri harb 
başladıktan sonra donanmamız sayesinde 
kısmen batırılmış, kısmen de limanlara sı
ğınmaya mecbur edilmek suretlle denizler
den slllnmişler, bu suretle Alman deniz Uca
retı felce uğratılmıştır. 

Başvekllln beyanatını müteakıb müzake
reler başlamış, ilk söz alan işçi partisi lideri 
Grlnvud Lehlstana .'Januno. kadar yardım 
edllece~lne, onun menfaatlerine mügaylr o-
larak ve onu hesabdım hariç tutarak sulh 
yapılmıyacağına dair başvekil tarafından 
verilen teminatı memnuniyetle kar.şıJamıştır. 

• lV!evcud harbde 
bitaraf/ar 

• Yazan· Selfm Ragıp Emet 

t htıyar Avrupanın temellerini .sar.smat 
tehlikesini gösteren büyük kasırganın 

dışında kalmış bir takım memleketler var, 
Her harbde olduğu gibi !!unda da, bu mem
leketler efkarı umumlyelerlnin gösterdikleri 
tezahüratın umumi vazıyette büyük tesirler 
husule getiıdikleri şüphesizdir. Mevcud 
harbde bitaraf bir vazıyet almı§ bulunan 
memleketler, umumiyet !ti'Jarile taayyün 
etmiştir. Ş~au,. Avrupndı.. İskandlnavya 
memleketlen katı bir bitaraflık muhafazn e
deceklerini dUm eYiem!şlerdlr. Felemenk, 
Belçika, İsviçre glbileri Ise, icabında blta -
raflıklarını kuvvete müracaat suretlle mü _ 
dafaa etmek kararlle harb harıcinde kala -
caklarını blldlrı~lerdl:. Yalnız bu üç mem
leketin bltaraflıklan, mahiye~ itibarile az 
çok birbirinden farklıdır. Felemenk devlet~ 
an'anevı .siyasetine uyare.k kendisine veril -
mek istenen garantileri kabul etmemiştir. 
Belçlk~. hududlan tecavüze uğradığı tak -
dlrde Inglltere ve Fraru;ııdnn müzaheret vO.
dl almışlardır. Almanıa d:ı, bu devlete teca
vü~ etmemeyi kabul eylemiştir. 

Isviçrenln bitaraflığı ise, konfederasyon 
kanunu ahkll.mına ve milleti müse.lllha e -
saslanna tevfikan mutlaktır. 

Harbin başıaı:gıcındo. bir hayli tereddüd
leri davet eden ispanyanın vaziyet! de, Fran
konun bitaraflığını llA.u eylemeslle sarahd 
peyda eylemiştir. Üç sene kadar süren is .. 
panyol dahili harbinde İtalya gibi Alman • 
yanın da müessir yardunlarını gören Fran
ko, mümkündü ki son Sovyeı, Rusya - Al -
manya ademi tecavüz mlsakından dolayı bu 
hattı hareketi ihtlvar "Vlcmiş olsun, sebeb 
ne olursa olsun, netice budur. İtalyaya ge -
lince; Almanya Ue Mıhver siyasetinde tam 
bir mütnb:ıkat halinde slynst faaliyet gö..ııte
ren bu hükftmet, elyevm mu bir bıtraflıt 
muhafaza etmektedir. Macaristan da ayni 
vaziyettedir. Fakat, son gunlerde, tıpla şl -
mal meınleketlerl grupu, yani İsveç, Nor -
veç, ~lemenk, Belçika, Danlmarkanın bl -
taraflığına benzer bir vaziyetin Balkanlar -
da da ihdas edilmek lstenmesıni temine ma
tuf bazı siyasi teşebbtlsler müşahed'! olun -
maktadır. Bunların ne netice vereceği blll
nemez. Yugoslavya lle Bulgaristan lstlkHU
lerlne ve tamamlyetlerine zarar vermediği 
iddiaslle gene mücadelenin dışında kalmayı 
tercih eylemektedlrler. 

Memleketimizin durumu hakkında ise fazla 
bir şey söylemiye lüzum yoktur. Çünkü bu 
durumu, üç gün evvel, bizzat Başvekil Re
fik Saydam Mlllet Meclisi kürsüsünden tarıt 
ve ifade eylemiştir. 
Avnıpanın dışına gelince, burada, Japan

yanın durumunda barız bir istikamet defti -
şikliği meyli var. Bunun sebebi, gene Sovyelı 
Rusya - Alman ademi tecavü.,; mlsakıdır. Ja
panya da Avrupa harbi haricinde kalaca -

Bu hareketlerin en mühimmi, Alman
ların mukavemetine rağmen La Blies'ln 
sol sahilinde elde edilen ilerlemedir. Bu 
mıntak<tda dilşman topçu at.eşile ve tay
yare hücumlarile mukabelede bulun _ 
muştur. Fransız hatları üzıerinde birçok 
hava rnuharebeeri cereyan etmiştir. 

Berlin ise Hitlerin Lodz'da 

olduğ1Jnu söylryor 

Berlin, 13 CA.A.l - Hlt!er, cephede yap
makta olduğu teftişe r:Jevam ederek bugün 
Lodza gelmiştir. 

ğını blldlrmlştl. Bu arada ingUlz - Japon 
Sovyet gemileri lngi'iz muaıı!k mese1e1erinin halline gayret etutt 

de gCize çarpmaktadır. Blrleşlk Amerika dev
Paris 13 (Hususi) - Bir müddetten - limanlarına ugramıyacakfar letı de üzerine nazarlan çeken mühim bir 

Fransada harb 
kabinesi kuruldu 

beri teşkili derpiş edilen ihaııb kabine1ri. kuvvettir. 
bu akşam nihayet kurulmu~ ve Cümhur. (Baştarafı 1 inci sayfada) Fakt rel.slcümhur Roosevelt be§ EyIQlde Alman tebliği Almanları~ zayiah 

L b ·· ,.. 'b' 'kt" t · J . . . . yaptığı beyanat ile Amerlk'lyı harbden u -
Berlin 13 (A.A.) - Umumi kararga - Zürlh, 13 (A.A.) - E;mln bir membadan reisi e ron un tasvı ıne ı ıran e mış- mamalarına aır emı1 Vl!rmı§lır. E- zak tutmıya çalı~acağını ve Avrupaya asker 

hın garb cephesi hakkındaki tebliği: bildirildiğine göre Almanlar, Polonyada alır tirYeni kabinede b" "k b' d W • 'klik mir bu l'manlara hamule götüren yollaınıyaca~nı. bunu bir vıızlf! bUdlğlnl 
Garb cephesinde. Alman öncüleri bir zayiata uğramışlardır. Zayiat mık.tarı neşre- uyu ır egışı S t ·ı · J •td' söylemiştir şu hald"' 

mmabil taarruzda bulunarak Sarre - dilen rakamların fevklndedlr. Ölülerin ve ye>ktur. Daladye, başvekalet ve milli mü- ovye gemı erıne e şamı ır. Mevcud harb, şlmdİllk mevzi! bir mahlyet-
bru~k'un takriben altı kilometre cenubu yaralıların miktarı askeri makamlar t.a~a- dafaa nezaretinden başka, hariciye ne - Askeri tt":dbirler te kalacağa benzer. Şayed lUzıımsuz tahrlkl\ 
tarkisinde kain e>lup iki Fransız bölüğü- tından neşredilen rakamların o kadar üs- zaretini de deruhde etmiştir. ve ihtilfıtata meydan 7erllmezse. 
ntin yerleştiği Birnberg tepesini geri al. tündedir ki, doktorlar ve ha.stabakıcılnr kl- Eski hariciye nazın Bone, dahiliye na- Moskova 13 (A.A.) - D. N. B: İhti - C f7) b 
mıştır. fi gelmediği için birçok yaralılar bakımaıa- zırlığına tayin edilmiştir. Ayrıca bir ab- yatların silah altına çağınlması devam ...Jelı'Hı U~aflLfL GnıllÇ 

Diğer mıntakalarda ehemmiyetsiz Ön- lık yüzünden ölmektedir. luka ve bi.r de esliha nezareti ihdas e - ediyor. Moskova sokaklarında ve istas -
ca. müsademelc.ri olmuştur. . . k:ıdınlar şehirden ayrılmağa mecburdur. dilmiştir. Jorj Perno abluka nezaretine yonlarında trenlerle Sovyetlerin garb Parl·I M ÜSlak·ıı 

Alman topraklanna karşı bıçbır hava Bundan başka Achen'de vücudleri el getirilmiştir. hududlarına sevkedilmekte olan seferber 
taarruzu olmamıştır. zem olnııyan erkekler ele şehri terket • ---- t kıyafette ve silahlı kıtaat görülmekte • G 1 d 

A VA Z YET dir. Bu kıtaat büyük bir sükunet ve nef- rupu top an 1 
imanlar tehirleri tahliyeye mekte muhtardırlar. se itimad gösteriyor. 

devam ediyorlar İngiliz propaganda kAğıdlarını (B~tarafı 1 inci sayfada) Ankara 13 (A.A.) Cümhurlyet 
Amsterdam 13 (A.A.) _ Allgemein okuyan Almanlar idam edilecek ııce şlmendlferine vardık! ınr.a ve renubda Şimal devletleri bite:. raflık Halk Partisi Müstakil Grupu Re~ Ve • 

Hendelsblad gazetesine go··re, Achen'in K h 13 (AA) Amsi d m - dağ tümenlerile Sam'Jor:hm Lcmberge doğ- ) • • killiğindcn: 
opcn ag • · .. - .. er a ru 11erlediklerlnl, serl kı~'al'\rb rl:ı Lember- mese r SlOl go"ru·'şu"vor]ar Cü h . t H 1k P t ' · M" takll G 

tahliyesi bugün öğleden sonra başlıya - dan gelen haberlere gore, 1ngılız tayya- ge kadar gelmiş oldulc!'lı:m bllclirlyorlar. J m urıye <a ar ısı us u 
caktır. 1 · f d 1 d kA rnpu 13 EylıU 1939 tarihinde saat 15 te 

. :e erı tara ın an atı an propagan a . - Kezalik Radom cemıbund,ı nıu!ııı..ı:ara edll- . Kope?hag 13 (A.~.) - Norveç, İsveç. reis vekili Ali Rana Tarhan'ın reisliğin-
da~a~~~~~i;;ıman - H.o!anda hududu.n- g•dlarını okurken yakalananların hapıs miş olan Leh fırkalarının esi~ edlldiklc:·! a·ı - Fın~a:ıdıya ve Da:.ııı:?aı:~a ~~vekil ve de toplanarak hükumetin, Başvekilin 

şunlan illi.ve et.mekt:<1~r: ve hatta idam cezasile tecziye edilecek - laşılmaktadır. Her ta.raft.n gelerek Kutno h:ırıcıye nazırları onurnuzdekı Pazartesi :Meclisteki . 
19 yaşından aşağı erkeklerle butün leri Alman halkına tebliğ edilıniştir. ve etrafında toplanan L~~1 tümenlerlle bun- ve Salı günleri Kopcnhagda toplanarak H . • V ~'J.anab~d~ ifade ~ilen ve 

A~man ordusu.ıa verilen emir: "Mukav:meti 
kırmak için har vasıtayı kullanın 1 

f .Rnstnrafı t inci savfada) 
Mültecileri taşıyan ol~· tren bombardıman edllm~tir. 
Vazıh şekilde Kızılhaç işaret.;...ıi taşıyan bir "tren bombalanmıştu. 
Elçi ikinci raparunda iltica ettiği tamamen müdafaasız bir kas11banın bugün dört Al

ınan tayyaresi tarafından bombardımım edildiğini, 11 kişinin öldüğilııit, 40 kişlnın atır 
surette yaralandığını bildirmektedir. 

Leh hükumetinin protestosu 
Lehistan hükümetı bugiin butün mecl •ni milletlere bir beyanname göndererek Alman 

tayyarelerinin açık şehirleri \'e .sivil halkı bombardıman ettiklerini blldirmlşUr. 

Tebliğin metni 
Ber!ln, 13 (A.A.) - D. N. n. ajansı, Führerin umumt karargfıhmclan bl.ldlriyor: 
Alman ordusu başku11Jandanlığı, Polonyalılar tarafından tatbik ejj]en harb usulünün. 

Varşovanın Leh kumand:ı heye r ı tarafından bombardıman ettirilerek slvll halk arasında 
2.aylata sebeb olunması:un ve ahaliye çete şeklinde teşkılll.tlanml'sı hakkında emir ve
ı-Umeslnln insanı olmadıl•ını nazarı dikkate alarak, Leh mukavemetini kat'i olarak lar
nıağa karar vermiştir. 

Buna binaen Alman :>rdusu başkumandanlığı, Leh mukavemetini kırmaitıl imkı\n ve
recek bütun vasıtaları kullanmaları için rr.uhtellf ordulara emir vermlş~.r. 

Bu tedbirlerin mes'ıılıye~ı Alm:rn başkıımandanlığına değil, tamamen Leh hukftxnetl
ne ve Leh kumandanıı~ma terettııb etmektedir. 

Leh kadınlarının kahramanhğı 
Brük.ı;el, 13 CA.A.) - Frıınkfurter :leitung ismindeki Alman gaz'ltesı. işgal ed1len Leh 

§ehlrlerlnde siUıhlı Leh k.ıd·ııln.rnım ekseriya Alman askerleri üzıerlne ateı ederek öldür

Iann etrafını saran Alman. ordusu nrnsında harbin ortaya çıkardığı bitaraflık mese- arıcıye .. e" ı taro ın an Partı Gunı • 
şiddetli muharebeler Jlmaıctad:r. ı..ch teb- lelerini tetkik edecekl rdir pımun dunku toplantısında izah olunan. 
Jlğlerlne göre Kutno Leh orııı.:sıı cenub:ı doğ- e .. · harici siyaset hakkında müzakerede bu -
ru bir yarma hareketı :ıaprırn:ı: Lodzt. almış- .!3u konferansta, bu <lort memleketin lun..ımış ve bu siyaseti tamamiJ.e tasvib 
ıardır. Fakat Almanlar L ıdzun eJJertnde hu-ımuşterek~n ~arcket ~tmesi için icab e _ etmiştir. 
lunduğunu bildirmektedlı··~!'. Maamnflh bu den tedbırlerın derpış edileceği zanno _ Müzırk t 19 30 d 'h 
mevkiln oradaki Leh tırıe::ıllrı ta:-afından ltınuyor. ere saa · a nı ayet bul -

tedllm -... nde hiçbir favd:\ yoktur 1............................................... muştur. 
zap ~' · · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Bunlar haricinde Ainır.nlımn Vlstül veya p; ••••••••• .............................. _ 
san nehrine karşı blı ha:-eketlerı olmadığı Sabahtan Sal::.aha 
gtbl asıl Leh ordusunun r!a \lı:taıılara karşı 
herhangi taarruz! bir hıır!ket!erl olmamıştır. Uarb h 
Alman hava faal!veti dr. aı.ılnııııtır. Bu iti- n 4 m lZQ l 
barla Lehlller vaziye~erlnı düzeltmek, şimal 
ve cenııbdan kendtlerlnl yeniden tehdld et
mekte bulunan Almar. lhatnlarına karşı ted
birler almak hususund~ b•ı sükunetli günler
de ı.stıtade edeblleceklerd1r . 

Almanlar sıvll halkın u1<eri harekfıta teş
vik edildikleri 1ddlnslle askeri veya açık ol
duklarına bakmıyara!c Leh şehirlerini bom
bardımana karar vernı1s o!1ukllnnı bildiri
yorlar ki bu, cihan efkarı umumlyeı!inl Al
manlar aleyhine pek hek'ı oh~ak tahrike 
yeni bir sebeb teşkil edecektir. 

il. E. Erkilet 

4 L ~h tayyaresi Rumen 
topraklarına indi 

Bü1ı::reş 13 (A.A.) - Cernantzi'den 
bildirildiğine göre dört Leh askeri tay -
ya.resi Leh - Rumen hudud mıntakasın
da karayıa inmiştir. Rumen makamları 
bu tayyareleri müsadere etmişlerdir. 

Siy~ nutukların sertliğini Hl.life ve espri kanarak yumuşatmak hitabet san'a
tının huncrlerlnde:ı s:ıyılır. Harb devrinin Uk nutkunu söyllyen Mareşal Oörlna 
bu ka_ideyi ~atırlıyarnk kan ve duman içinde yaşıyan Alman mllleUnl gıcıklamak 
için şoyle bır esplri } aptı. 

«- Bizde kıllık olduğunu söylüyorlar. Gerçi bolluk içinde değllt?. Fakat az ye
mekle şişmanlamaktan kurtulacağımızı neden söylemiyorlar ... 

Mizah, lfıtlfe, esplri yerinde olduğu zamn bir yığın ciddi eserin yapamadığı nı:ı
vaffakiyetı temin eder. Karlkatürl.stin manalı bir çizgisi, mizııh üstadının ınce bir 
fikri bazan kutlenln ruhund:ı öyle nkisle.r bırakır ı~ı en musb~t prop:ıganda vnsı • 
talar.ı bu tesiri yapamnz. Fakat bu o kadar gtlç bir hunerdir :ı:ı yerinde olmad!ğı 
takdırde tamamlle menfi reaksiyon yapar. Hele harbe sokulmuş, hayatı altüst oı
mu~ bir cemiyetin ruh! bünyesi bu tarzda esplrilere asla mütehammll değildir, 
Ş~anlamak veyahud zayıfJamnt ferdi ve ihtiyari bir harekettir. B•mu ekmeğim 
ve.sıka ile yiyen bir cemiyete maletmek onun hayattan beklediği en tabll hı:ı.klarıaı 
inkfır etmektir. 

Mizah, eğer bir ru~l l'truettn felsefesini ifade edebIUrse s:ı.n'nt olur. Mareşalin 
yaptığı esplrlde ınutlaı: bir fe1'efe ararsak bunu ancak Almanyanın duyduğu iç-
timai ıztırabda bulabileceğiz. Nazi lideri bu espirl ile kütlenin duyduğrı acıyı if~a 
etmiş oluyor. 

Realitelerin çarpışt$ devirde mizahın vulfe_,l her zamankinden daha naziktir. düklerini teslim ediyor ve diyor ki: 
- Alman askerler! hiç şupheslz buna mukabele etmekte .,. bu suretle 

aileleri yeni felftket.ıerle karşılaşmaktadır. 
birçok Alman Tayyarelerin mürettebatı bir temerküz '-2JUl!han Cahid ·kampına seV'kedi.lmiıJle.rdiı'. 
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( Sehir 
9 

Haberleri ) 
Gıda, 

• • 
maddeleri 

aza.mi ıcın 

' f iat usulü 
Belediye alyasl vaziyet bu fekllde devam 

ettıtt e.mada baş böıtterecek ihtikarıı. mani 
olmak için tedbir aramaktadır. Men'i lhti
Ur kanunu ae!erberllk halinde tatbik edile
ceğine göre, bundan şimdilık istifade imkl\nı 
bulunmamaktadır. 

Belediye Reisllğl ekmekten başka bllümum 
gıda. maddelerine azami fiat. koymak için 
tetkikler yapmaktadır. Bu imkan temin edll
dlğl takdirde bütün yiyecek flatlarına İstan
bul Belediye.91 Daimi Encümeni tarafınd:m 
azamı flat konacak, lhtı:cftrın önlenmeslne 
çalışılacaktır. 

Deniz işleri: 

Ayvalık vapur ıeferleri yeniden 
baıladı 

HükUmetih vermiş olduğu karar mucibin
ce, İııtanbul - Ayvalık vapur seferlerine dün
den itibaren başlanmıştır. İlk seferi Bartın 
npuru yapmlftır. 

Istanbul - İzmir seferleri de Pazar gü~t1 
başlıyncaktır. 

Kömür amelesi bulunamıyor 
Limanda çalışan ıtömür amcleslnden bir 

hmıının işlerini bırakması yüzünden, kö
mür tahmil tahliye işlerinin aksadığını ynz
m~tık. 

Bu amelenin yevmiyelerine yapılan zamma 
rağmen çahşınıyac:ıklnrı anlaşılmış oldu
ğundan, idare yeni amele bulmak üzere Be
iedlycye ve hamallnr cemiyetine müracaat 
etmiş. Fakat buna rağmen kömürde çalışa
cak işçi bulunamrunıştır. ı.ıman İşletmesi bu 
vaziyetin kömür lşlne darlık hus:.ıle getlr
dl~inden bahseden bir rapor hazırlamış ve 
dün vlldyete göndermiştir. 

Yeni vapurlar Karo.deniz hattına 
iıliyecekler 

Limanlar Umum Müdilrlüğii tara!ındıın 
verilen yeni blr karar ile Kııdeş, Sus, Etrüsk 
gtbl yeni vapurlarımız Karadeniz hattına iş
llyecek1erdlr. 

Bu karar, bundan evvel yeni vnpurlanmı
%ll1 Karadeniz hattın:ı lşlemlyeceği hak!tın
da çıknı14 olan §ayialan bu suretle tekzlb 
etml§ bulunmaktadır. 

Vapurdan denize düşen bir yolcu 
kurtarıldı 

nnn Şirketi Hayrlyenln 12 numaralı vapu
runda bir kaza olmuş, vapur köpriiden ayrıl
dıktan birkaç dakika sonra bir yolcu öenlze 
d~t1ştür. 

IDkmet lmılnl taşıyan yolr.u derhal yetişen 
bir aandal tarafından kurtarılmı§t1r. 

Karadeniz hattı için kı~ tarifesi 
hazırlanıyor 

Limanlar Umum Müdürlüğü Karadenız 
hattı için tıf taritesl.nl hazırlıımağa bıışla
~ır. 

Yeni tarıtede esaslı bir eeğlşikllk olmıya
cat, yalnız hareket saatlerinde bazı tebed
d111At olacaktır. 
Kış tarltesi bu ayın sonlarma doğru tatbik 

mevkllne konula.caktu. 

Mahkemelerde: 

lstuyon büfe.inin camlarını kıran 
bir adam mahkemeye verildi 

ioerenköyünde Bostancı caddesinde otu
ran ve bir cerh, iki sirkat suçunun fafll olup 
zabıtaca aranmakta bulunan Doktor namlle 
maruf Mustafa adında biri, evvelki gün 
mahkemede aleyhinde gehadette bulunma
amdan muğber olarak Bostancı istasyonun
da Ha.sana aid büfenin 15 camını kırmış ve 
bu arada radyo maklnesinı de parçalamıştır. 

Bu .sırada Mustatanın cam parçalarlle sağ 
bUeği kealldlğinden, tedavi edildikten sonra 
meohud suçlar mahkemesine teslim olun
m1l,fiu.r. 

14 yaşında bir kızı 
kaç;ran genç tevkif 

edildi 
18 yaıında bir genç 14 yaşında bir kızı ka

çırmak suçundan adllyeye verllmlştlr. 
Suçlu Ekrem, bundan bir ay kadar evvel 

1-4. yaşında.ki komşUBu Nevınla tanışarak, se
vlşmeğe b~lamışlardır. tki çocuk evlenme 
kararı vermişler, faka.t bu işe Nevm!n ailesi 
mümanaat ettiğinden, bir hafta evvel iklsl 
bir olup, Yalovaya kaçmışlardır. 

Müddelumumlllkte sorgusu sırasında Ne
vin: 

- Ekrem lle bir aydanberi tnnışıyor ve se
vişiyorduk. Geçenlerde ikimiz birlikte Dl
vanyolunda gezerken, anneme rastladık. An
nem, bana fena halde kızdı. Halbuki, biz 
evlenmeğe karar vermLştık. Bu vaziyet knr
şısında, evlenme meselesini anneme açama
dım. Bir hafta evvel, Heybelld~ oturan bU
yük Annemin evine gitmek üze:e evden ay
rıldım, do~ruca Ekrem! buldum. o geceyi Ek
remlerin evinde geçirdik, erte.si günü de 
Yalovayn giderek, Ekremln bir akrab:ısının 
evinde dört gün kaldık. Sonra, İst'lnbuln dö
nerek, buradan ÇekmeCP.ye rıttık. Ekremln 
bir başka akrabasının E'vine misaflr olduk. 
Uç gün üç geceyi de burnde.. geçirdik. Biz ay -
nlmayacağız, evleneceği7., demiştir. 

Suçlu Ekrem, dftn suıtannhmed 3 Uncu 
sulh ceza hakimi tar:ı!ındar. yapılan sorgu
yu müteakıb, tevklt edilmiştir. 

Ticaret isleri: 

ihtikara mani olacak tedbirler 
genitletiliyor 

Ticaret ve Sanayi Oda Meclisinin dfinkü 
toplantL!Jı sıra.gında Mıntaka Ticaret Mlldü
rü Mehmcd Ali, umumi heyete son günlerde 
ithalAt ~yasının yüzde 25 den yiizde 100 ve 
bazı mallarda daha fazla. yükseldiğini ve bu
nun meşru ticaret teamilllerine aykırı oldu
ğunu bildirmiştir. 

Bu hareketler karşLnnda hükiimetçe alı
nan tedbirlere llA.veten Ticaret Odasının da 
faaliyet ibrazı lüzumuna işaret edllmlş, ve 
Oda Meclfslnin idare heyetine sallihlyet ver
~esl isteruniştlr. Bu taleb kabul edilmiştir. 
Idare heyeti blr kom!Jıyon seçerek vazJyeU 
tetkik ve gayri tabll !lat yük.sekllklerl te.sblt 
eden teşekküllere bu komisyon da yardım 
edecektir. 

Buğday fiatlanndaki dü§üklük 
durdu 

İki gündenberl buğday müvaredatı azaldı
ğından, bir hatta evvel başlıyan düşüklük 
zail ~muş ve fiatlar normal seviyeyi bulmuş
tur. ihraç emtıwıından bazılarında ve bu 
meyanda keten tohumu, su.sam, kuşyemi, 
yapak ve tiftik fiatlarında cinslerine göre 
3-8 kuruş arasında düşüklük olmuştur. 
İtnlyadan mütemadiyen mal istenmekte, 

bu arada ihracı memnu olmiyan küçük baş 
hnyvan derileri taleb edilmektedir. Fakat ge
rek navlunların ve ge.rek baro rzlkolarırıın 
yüksekliğinden dolayı bu talebler karşılana
mamıştır. 

Şehir lşl eri: 

Koakadaki iatimJaklere devam 
ediliyoT 

Aksarayla Beyazıd arasındaki yolun iki 
tarafında bulunan dt1kkılnların k.Jymetınl 
takdir muamele31 tamamlanmıştır. Koska
dakl 1stlm1Aklere devam edilmektedir. Yeni
kapı l1e Kumkapı arasındaki teneke evleri 
Belediye istlmlA.k edecektir. 

Mısır çarıısının istimlaki kararlattı 
Mı.sır çarşısının tsttmlAkl için mena!U u

mumiye kararı alınmıştır. Mısır çarşı.ıını Be
lediye hal yapmak l.stediğinden etrafındnld 
dükkAn ve evler k~llen istimlak edilecek
~lr. Çarşının hal şekline konu.iabllmesi için, 
yedi yüz bin lira lAzımdır. 

~---~ Fransız ıinemacıhğının en büyük iki yıldızı " 

JEAN GABiN ve MICHELE MORGAN 
Bu 

Akşam SARAT s~::;aa-. 
JEAN MARTET'in Güzel ve Parlak Romanı 

.MERCA DASI 
Şa!h~~ Sirı:e ıhaik.mô ~iliğin büıtün heyecan ve teessürlerini tattı
rac:ıklard1r: Aynı cürümden kabahatli bir kadın ile bir erkeğin -adaletin 
pençesinden kaçarak aşk ve ölümün kuca~na iltica etmeleri gibi büyük ve 

!hissi ve bir mevzuda bl.iyük bir filmdir. 

Suareler için biletlerinizi evvelden aldırınız. , ________________________________ _., 
Arab diyarının yegAne Ses Kraliçesi 

UM ü GüLSUM 
• Hatır.ası hafızalarda ilelebcd menkuş kalacak 

üMiD ŞARK Si [Neşidei Emel! 
Tür.k~ söilü - Arapça ıaı'1alı şaheseri 

seyredenleri gaşyed.ecektir. 

' 

Pasif korunma 
mensubla.rına, 

tebliğa,t 
Hava tehlikesine kar,ı pastı korunma ted

blrlerlle tatbikatının mes'ul kontrolörleri 
meyanında bulunan Emniyet Müdürü Mu
zaffer Açıkalın, pollse ald hususların temin 
ve Haslle yakından meşgul bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere zabıtaca 2 sa
yılı talimatname ahkfımın.:. göre ayrı ayrı 
mıntakalarda te~kkfü eden ekiplere seçilen 
kimselere tebllgat yapılmaktadır. KendJle
rlne tebligat yapılanlar ıttalye, sıhhi lm:.iad 
ve zehlrll gaz blrllklerind·~ vazife görecek
lerdir. Allikadar dairelere baf:lı bulunan va
zl!edarlar 46-47 yaşlarında olanlardan scç!l
mlşlerdir. 

ıvrı,,,.rrrlfo: 

Limanlar tefti§ heyeti reisi 
Halaydan geldi 

Bir müddettenberi Hatayda bulunan Li
manlar Umum Müdürlüğü teftiş heyeti reisi 
Reşad Yılmaz dün 'lChrimlz;ı dönmüştür. 
Reşad Yılmaz. Umum Müdür Raufl Mnn

yasiye Hataydakl tetkikleri hakkındn izahat 
vermiştir. 

Denizyolları ve Limanlar Umur11 
Müdürlükleri kadroları hazırlanıyor 

Denlzyolları ve Limanlar Umum Mudür
lüklerl, kadrolarını hazırlamağn başlamış
lardır. 

Kadrolar hazırlandıktan sonra T~şrlnlev
velde toplanacak olq"l M~cUste tnsdlk edil
mek üzere gönderilecektir. 

Halen çalışmakta olıın kadrolar, Münaka
lat Vckô.letl tarafından yapılmıştı. Bu knd
rolara y~nf bir şekil verilirken memur ade
dinde e.saslı bir de~lşikllk yapılmıyacağı 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

PoUsf .n : 

Bir amele tütün balyaamın altında 
kaldı 

Tophanede Karab~ mahallesinde Hncıbey 
hanında oturan deniz amelesinden lsmaıl, 
Salıpnzarı açıklarında demlrll bulunan Hü
seyin vapurundan tütün taşırken vinç sapa
nından kurtulan bir tütün b'.llyasının altın
da kalarak vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

İsmail hastaneye kaldırılmış, kaza etra
fında tahkikata başlanmıştır. 

A r;/!erlfk işleri: 

Şubeye dav"t 
Kadıköy askerllk şube;lnden: Şubed'? ka

yıdlı iken 939 Haziran yoklamasına gel.nlyen 
ve şubeye kaydettirdiği ikamet v~ 1'} adres
lerini terk ne durumunu meçhul bırakan ye
dek süvari te~menl (41939) Mardinli Abdür
rezzak oğlu Abdurrahman Şeref Şata nanın 
derhal şubeye müracaat.!, İstanbulrl\l dcğ~e 
bulundu/tu yerin şubesi ellle adresinin bll
dlrllmesl. .......................................................... -.... 

1 TiYATROLAR 
Raşid Rıza ve Sadinln tiyatrosu - Tepe
başında (Donanma· gecesi) V'>dvil 3 perde 

Ege Tiyatrosu - Be~iktaş büyük allc 
parkında <Kasırga) piyesi <3> perde 

Halk tiyatro.su - Top1ıanede Yüksel aile 
tiyatro.sun <K~rkından sonra 

vodvil (31 perde 

Bii doktorun günlük 
notlarından 

El ve ağız 
Ellerinizi ağzınıza ve burnunuza çok 

dokundurmayınız. Çok diyorum bu bile 
doğru değildir. HattA. kabl~ parmakla
:ınızı ağzınıza hlç getirmemek çok lfı -
zımdır. Eller hayatta hariçle teması -
mızı temin eden en esa8lı vasıtalarımız
dır. Para tutarız, tramvay demirlerini 
tutarız, otomoblllerle temas ederiz. Di
ğer insanlarla gene en çok el vasıtası -
le temas ederiz. Böylece hemen dalma 
c:ı çok mlkroblarla bulaşık olan yerimiz 
ellerimizdir. Bundan sonrn, en çok mlk
rob bulunan aznmız ağzımız ve burnu -
muzdur. Havayi harici lle beraber bir -
çok tozlara maruz kalırız. Bu tozların 
içlndc namütenahi derecede marazi ve 
g:.ıyrlmarazi mlkroblar bulunuyor. Bu 
scbeble bu kadar mikroba maruz olan 
a~z ve buruna ellerimizle ayrıca mlk -
rob nakletmekte hiç mA.na yoktur. Par
maklarınızı ağzınıza götürmeyiniz. Tır -
r.ak yemeyiniz, tırnaklar arasında pek 
~ok kir ve mlkrob vardır. Bu fena Met
ten kendinizi ve çocuklarınızı sLkı.sıkıya 

muhafaza ediniz. Günde birçok defa sa
bunln ellerinizi yıkayınız. Fırsat düş -
tOkçe bol bol yıkanınız. Mümkün mer
tebe hcrşeyle el teması yapmayınız. İyi 
tanımadığınız 1nsnnla.nn ellerini aık -
mayınız. 

onab W\1.Jen okU7UCula.nmın poıı. 

pul\& 70Uam.alannı rtca ederim. AUl tak· 
cUrde 1.ltetıert mukabeleall tal&bW.1. 

1 HAdiseler Kal'fJGllda J 
Eski hikaye, yeni h8dise 
Bir hükümdann aklına esmiş, ne ka-ı - Fil kamçıya benzer. 

dar anadan doğma kör varsa toplattır - Fil dire~ benzer, diyen filin ayağını, 
mış. Btmları bir filin yanına götürmüş- fil iri bir liıhana yaprağına benzer, di • 
!er. yen filin kulağını, fil kamçıya benzeıı 

- Bu fildıix, dem.işler, b&kın bakalım diyen de filin kuyruğwıu yalaılamış o • 
nasıl şey oltluğunu anlayabilecek misi - lan körm~. 
niz? Bugünlerde, Lehistan - Almanya har-

Körle.rin hepsi filleri ellerile yokla - binden bahsedenleri dinledikçe bu hik!-
mışlar: yeyi hatırlıyorum •• kimi: 

- Anladık. - Almanya, Lehistanı mahvıetti. 
Demişler, körleri hükümd'a.rın yanına Diyor. kimi: 

çıkarmışlar. Hüküımtlar 'birine 10nnuş: - Almanya Lehistan harbinde mağ .. 
- Fil naısıl hayvandır? !Ub oJmuştur. diyor. 
Kör cevab ~rmi~: Almanya Lehistanı mahvetti, diyen 
- Fil direğe benzer. Alm~rı membalarından, Ahnanya Le • 
Bir beşkasına sormu.ş: histan harbinde mağh'.ib olmuştur, diyen 
- Sen söyle fil nasıl bir hayvandır? de Leh rnembalarmdan alınmış haber • 
- Fil iıi bir lahna yaprağına benzer. leri radyoda duyanlar, gazetede okuyan-
~ir başkasına daha sormuş: lardır. Peki amma hakikat nerede? 
- Sen de söyle fil nasıl bir hayvan - rl / J 

dır? • J uınel :7--t-u.luc1i 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
19 14 harbinde Almanya ya kaç 

devlet harb ilan etti? 
1914 :senesinde patlak vermiş olan U

muııni Haııb sırasında Almanyaya karşı 
ilıinıharb eyliyen memleketlerin sayısı 

yirmi beşi bulmuştur ..• 

* Nevyorkta moda olan 
eksantrik kolyeler 

~(J(j c ij€}Ci~~~ 
~~ 

Garib bir meslek kundura 

Parisin tanın 
:ınış sporcuJ.arın 

dan Flormond Cor
net'in çok garib 
bir mesleği vardır. 

Bu adam ya 
nıan koşucular 

•• ,, 

dandır. Mesleği mensup bulunduğu spoıı 
kısmı ile alakadardır: 

cKundur.a provacıs1>dır. Mühim bir 
kundura fabrikası onu yapmış old'uğ\ı 
kunduraların sağlamlığını anlıamak üze. 
re provacı olarak kullanmaktadır. 

Her yeni yapılan kundura cinsi Flor. 
Son hııftalar içinde Nevyorkta eksan-

1
mond'a giydirilmekte ve bu adam bu 

trik kolyeler satılmıya başlanmıştır. kunduralar ile otuz kilometre yol yürü-
Bu kolyeleri vücude getiren san'a.tkar m~ktedir. 

bir yenilLk aramış ve nihayet garib bir Avdette mütehassıslar bu kunduralar 
üzerinde tedkikatta bulunmaktadırlar. 

şey bulmuştur. Bu meslek herhalde hoş bir şey olma. 
Kolyeler üç cinstir. sa gerek .•• 
Birincisi kolyenin üzerine zinet olarak 

muhtelli renklerde çocuk ,gCtzleri geçi
rilmektedir. 

İkincisi küçücük makaralar üzerine 
muhtelif renklerde ipe-k ibrişimler ge -
çiri:lmt>kte ve bu kolye zinct olıarak ta
kılmaktadır. 

Üçüncü göz ve makaralar yerine ka
bak. akasya ve sair çiçek çcldrdekleri 
takılmaktadır. 

* Binbir kapıh sa:-ay 

* Kaşereri kim icad etti? .. 
Ecz.aneleırde i _ 

laç yapmak ıçın 
ark sık kufümılan 
ck&şe .. ıerin kimin 
tarafından icad 
edlldiğini biliyor 
musunuz?. 

Kaşeler 1887 senesinde Fransada İoı 
dres vilayetinde Ardentes şehrinde Staı. 
ni~las adında bir eczacı tarafından icad 
E'Clilmiştir. 

Bo eczacı ayni zamanda İpodermık anı 
pulleri, oksijen balonlarını icad eylemit
tir. Stanislas Limousin meşhur Pastur'un 
~n yakın arkadaşlarından biri idi. 

Kaşeler icad edildiği zaman hiç rağ .. 
bet görmemişlerdir. 

* 
Kırmızı bahklarm kr' lı 

Avrupa ve Amer.ikada birçok tacsıl 
'.krallar vardır. Demir kralı, çelik kralı, 
petrol kralı, pamuk krnlı, şimendifet 
kralı mı... gibi. .. 

Bu krallıklar yanında bir d~ ckırmızı 
balıklar krah:. kaydedilmektedir. 

Kırmızı balıklar kralı sıfatını alma "' 
ğa muvaffak olan zat Amerik.ada SaD 
Fransisko şehrinde ikamet eden Muraı. 

Hindistında Sikandrada cBi.nbir ka ., adın<la bir Japonyalıdır. 
pılı saray:. diye ma-ruf olan bina, Moğol Bu Japonun başlıca .ticaret ve mera • 

kı Akua.riumlar'da görüien zarif kır.rnJıo 
imparatorlarının en büyüklerinden Ek • zı balıkları yetiştirmektir. 
berin meı.arından başka bir ıey değildi. Bu adam senede takriıben 850.000 a • 
Bu binbir kapıdan her biri, büyük hü - ded küçük ve muhtelif cinslerden kırını" 

zı balık yetiştirmektedir. 
kümdarın meziyetlerinden biıırin.e al§. • Murata kendine has usuller saye5in ,, 
metti. Bu kapılardan 996 sı sahte, 5 i ha- de çok güzel cinsler yeti§Urmeğe muv~ 
kikidi:r. Ekberin katafalkı en Qst taraça - fak olmuştur. . 
dadır. B~ zamanlarda meşhur Kuhinur Bu küçük balıklardan bazıları pell 

. yüksek bedel mukabilinde satılmakta • 
elması, bu mezarın kulesınde parlamış dır. Mesela caslan başlı balık> denilei 
durmuştu.. balığın bir adedi tam 250 liradır. 
-·······························································-··--··············--·-··-······ ... .__.. ......... . c.-,,_.,==ıı: .... ııı=:==:=ııa=ı-=======---=--=----mıı::::ı=-==::::ıı::===~======ıı---==:::::ıı:=-11 

Netlcel~nmiş 
Bir facia •• 
- c Üç çocuğu olan bir baba zevce

si ıtarafmdan aldatıldığını görürse ne 
yapar? Sual sormak zamanı şüphesiz 
geçti, çilnkü ben çok i~tırab çektikten 
ve çok düşündükten sonra affettim, 
daha doğrusu ı.ıevcemin bir yabancı 
gibi. bir misa.fix gibi evde blmasına 
mil!uwJe ettim. Fakat şimdi üzülüyo. 
rum, sıkılıyorum. çok sevdiğim ço • 
cuklarımdan bfle kaçıyorum.> 

* - Bir ruyaneti affetmek, hele ka-

dm tarafından vaki olursa erkek iç!ıl 
imkansızdır, yara izzeti nefse '\"Urul .. 

muştur, daima kanamaya mnhkfıll'l "' 
dur. Fakat orta<la kadına verilecek 
cezadan müteessir olllbilecek bir d• 
masum çocuk varsa o zaman cezanıSI 
şekli değiştirilebilir, nitekim o'kuy\l 
cumun yapmış olduğu budur. O hald• 
üzülmenin yeri olmasa gerek: C~zıl 
verilmiş, tatbik edilmiştir, farzedı " 
İıiz ki evde kalan kadın çocukları.O 
mürebbiyesi, evin hizmetçisidir. 

TEYZE 
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14 Ey ifil SON POSTA 

• 
lngilfere ve Fransa 

Lehislana nicin 
' yardim edemiyorlar? 

: ............................................... YAZAN .............................................. . 

l Emekli General H. Emır Erkilet 
f "Son Posta,, nın askeri muharriri ·-···········-··········· ... ··············-·············· ... ··-.. ··· .................................. -..................... . 

Londra ve Paria:n Vartovaya meaela bunlardan beıer yüz tane göndermelerinin 
neden mümkün olmadığına aklım ermiyor 

ı ngllt~reae büyük bir asabiyet hüküm diye asabileşmelerl de bu arzularının tabak- diğer mühim ve esa.~lı ~rbeblı.-r vardır k1 bun
sürüyormuş! Nedıen Polonyaya müessir kukunu görmemelerlndend1r. lann ba§lıcası §1mal ve cenubda revizyonist, 

yardım edilemiyor? ı Neden Alman garb Polonyaya niçin yardım edilemiyor? Sor- yani kendisinden ,,.. -'z.ı ıstıyen, iki devlet.le 
mustahkem cephesi yarılıp geçilemiyor?! Bu gusunun yerinde bir 11e1 olmadığını anlamak komşu olmasıdır. 
asabiyet, Almanların Polonya darülharekfı. - için bunu Polonyaya nasü yardım edilebi - Bu böyle olunca ve uçak ta gönderllerne
tında zaferler kazandıklarmı neşretmeleri lir? şekline çevirmek Uct.tza eder ve bu sual yince Polonyaya yardım için an
ntsbetinde artmakta im.14! tl İngUiz - Polonya ıttıfakındanbert sorul- cak bir yol kalıyor ti o da Alman 
Yalnız İngllterede değil, dünyanın hemen makta olduğu için yeni bir şey değildir. O garb cephesine bütün İngiliz ve 

her tarafında, alakalı ve alakasız hemen her vakit herkes öğrenmişti ki Almanyaya karşı Fransız kuvvetlerlle taarruz ederek bu-
~ t t d i bl 1 1 girişeceği bir harbde İn.,.lltere lie Fransanın .es ara ın an, ayn asa yet e soru makta- ., nu yarmaktır. Bunun da mtimkün olup ola-
dır; çünku Almanlar kürenin bsş karaslle Polonyaya doğrudan doğruya yardımı an - mıyacağını anlamak 1çin iki şey bilmek 1§.
yedi denizlerinde oturan insanların hiç de- cak havadan mümkündür. Fakat harb başlı- zım gelir: Blrinclııl, acaba İnglllz ve Fransız 
ğllse çoğunu gene aleynlerineı çevirmiş bulu- yalı iki hatta olduğu halde bu yardım he - orduları bir müstahkem mevzıe şiddetli bir 
nuyorlar. En basit mantıklılar b!le Almanla- nüz vaki olmam!Jtır. Hem de Polonya or - taarruzun icab ettirdiği çok bilyiık fedalı:Ar
ra durup dururken hafb çıkardılar diye öf- duları, şehirleri, demlr)·oııarı ve şoseler! sa- lıklara katlanacaklar mı? İkincisi, blr miliı
kelenmlflerdir. yıca çok üstün Alman uçak filolarının bom- tahkem rnevzie taarruz ne kadar riddl ve 

Bilemem amma gallba tarih Almanyanın balarlle tahrlb olunduğu bu sıralarda İngll- büyük kuvvet ve vasıtalarla yapılırsa yapıl-
1938-1939 dış siyaseti namına b1rblrlnden tere ile Fransadan beşer yüz uçağın hava - sın muvafta~ olmak için dalma çokçll bir 
büyük ve ağır iki hata kaydede~e';c ve diye- lanarak Polonyanm yardımına koşmalan zaman 18ter. !4te bu çokça znmanı acaba Po 
cek ki Almanya ile beraber Avrupanın Ie - pek lazımdı. Böyle bir yardımın faydaları yal Ionya kazanabllecek midir? 

lliketlne sebeb olan hadiseler ikidır: Bıri nız Leh ordularının daha muntazam ve te - Şimdi de Polonya dariiJhq~krıtını bir göz-
Çeko-Slovakyanm parçalanarak ilhak edıl- !aşsız çekutp icab eden yc?rlerde tutumnala- den geçirelim. Burada umuml nziyet şudur: 
mesi ve diğeri Polonyaya taarruz. rma fevkaldde yaramakla kalmaz, ayni za- Leh ordusunun büyük l:um11 şJmallnde Na-

Sayfa 5 

<!- Pft9b• IUft fefribu! 90 

l&\t~!aUlilii 
Parçalanan mabeyinci 

Tarihin büyük bir dönüm noktası- ilerlemeğe başladığı zaman halk ve esnaf • 
ru gösteren şu üç dört günlük hMJsattan da lar arasında, müthiş bir p;nik ba§göster _ 
anlaşılıyordu tı; -her kim olursa olsun- mlştı. 

flnl insanların mukadderatını değiştirmek Dükkilnlar, acele acele kapanıyor •. ka. • 
mümkün olamıyordu. dınlar ve ""CUkl&r haykıra haykıra ~ 3 ti ~ .. """ ' ... açışı-

ıncu Musta1aya hoş gorünmek için, sa- yorlardı. Ayasofya camlslnln minarelerin _ 
atinin yelkovanını parmakla (vakti muh - den (salAl lar verlllyor .. bu saıtı sesleri iısl
tar) a getlrmlf olan münecclmbaşının hlle- lerin tekbir gürültülerine knnşarak tüyler 
si, fu a12da bütün ilryanlığlle görünüyordu. ürpertici bir velvele ile semalara doğru yilk-

3 ün~u Mustataya (cihangir> olarak tak- sellyor .. halkı büsbütün ürkütiiyordu 
dhn edUen oğlu, K'9.oakçı Must.afanın yak - Yeniçeri zabitleri orataya atfuı;~şlardı. 
tığı lhtll!I ateşi karşı.sında, Adi bir yağ mu- Halkın bu tortu ve heyecanını durdurmak 
mu gtbt, erim erhn eriyordu. için: 

Bedbaht ve talihsiz hükümdar, ıarklsını - Bre vatandaşları.. Ne korkarsınız Bl· 
bıraktıktan sonra, yanındaki sederu çekme - zJm sizlerle işimiz yok. vann hanelerbtlzde 
ceden, kabı elmas ve inci Işlemell şUr mec- sefayı hatır eyleyin ... Bre esnafiar!.. Dük _ 
muasını çıkardı. En son yazmış oldutu şu klnlarınızı ne kaparsınız? Eğer blr hell\lınuı 
şiiri d~ ~oku.~~b başladı. kaybolursa, yerine altın ve cevahir veririz. 

Cunbuşunden duyanz, Diye, bajprıyorlardı. 
Vaz'ı sitem plşeslni. * 
Biz feragatle, fakat, 
:Meşgaleden mesruruz. KANLI BİR KURBAN DARA .• 
İktirab etmededir, Atıneydanından, Soğukçeşmeye doğru blr 
Vaz'ını çarbın idrak. insan sell akıyordu. Yenlçerller ve yamaklar 
Katrei eşk gibi, ara.sına karışmış olan sanklı, kavuklu, ha -
Gerçi nazardan dfıruz. mal, esnnf, baldın çıplak, her sınıftan gil _ 
Milletti devlete liyık mı ruh güruh binlerce serseri, caddeye sığını _ 
Bu vaz'ı nisaz?. yordu. 
Bunun encamını tefbbne, Sarayın Soğukçeşme kapısı, sımsıkı ka 
(Selim), mecburuz. panmıştı ... Knle bedenlerinin üzerinde nö 

+ bet bekllyen silahlı bostancılar, (dendanl 
Sultan Selim ile hemşiresi Hatice Sultan (1) lann diplerine yatmışlar .. kendilerini A

büyük bir vicdan istirahati fçtnde, böylec~ sllere göstermekten korka korka, bu müthl§ 
samımı anlnr geçirirlerken, Atmeydanında- insan selini seyrediyorlardı. 
ki 1htlll\l kazanı da, artık son hızlle kaynı- Kabakçı Mustafa, bermuto.d. bu muazzam 
yordu. kafilenin önünde gidiyordu. Gene, gösterif1 

Ulema ile lhtlH'ılcller, artık blrlesmlşlerdl. bir ntm üzerine kurulmuştu. Muzaffer b!r 
Muradzade, Semsettin efendi Hafid eten ordunun, kahraman kumandanına benzlyor-
dl, Burnazzade Derviş Mehm~ Said efendi du. 
-ve hattA, ihtiyarlığına rnğmen hoca Mü ~ İhtilalin bu müthiş sergerdesl, tam Alay
nlb e!endl bile- o geceyi, tıs11erln karar _ köşkUnün önüne geldiği zaman, birdenbire, 
glihlarında ve lhtllAlcllerin aralarında ge _ Salkımsöğüd tarafından gelen beş on klşJ 
çlnnlş]erdl. ile karşılaştı. Bunlann arasında, derviş kı-

Daha ortalık aydınlanmıvn baslarken Mu- ynfetlnde, elleri arknsına bağlanmış bir a _ 
sa pa a, bütün devlet rlcallnec meclis var) dam vardı. 
diye haber göndermiş, hepsini Bnbıtı.Uye ge- Kabnkcı Mustafa, bunları görür görmez, 
tırtmlştl. ŞeyhlsJAm Ata Molla, zaten 0 ge- atının başını çekerek durdu. Dlk bir sesle, 
ce Babıfillde kalmış .• umumt vaziyeti idare sordıı: 
eylemişti. - Kim, bu? .. 

Dev!et ricall, thtilfılln aldı5ı son şekliden O adamlar, muvaftakiyetlerlnden mem • 
henfü: haberdar değHlerdl. onun için, haki- n\ın ve ma!rnır bir eda ile cevab verdiler: 
katen <meclls var) zannederek, Mi günde _ - Ahmed bey .. Padişahın mabeynclsi, Ab
Hk elblselerlle B'lbı~tve gelmisler .. meelis 

0
_ med bev ... Kalen~r kıya!etıne glrmlş, ta -

da.o;ında, teşrifat. Bll'aslle yerlerine geçmiş - çardı. Yakaladık . .. Elbette, bahşişimizi iste· 
lerdl rilz. 
BabıAJlde bu hazırlıklar görfilürk~n. art1k Kabakçı Mustafa, derhal elini koynuna 

Atmevdanında kavnavan tesnc'I imzanı •fa dald~.rdı. Çıkardııtı para kesesini, o adamıa
galeyanın .son haddine varmıştı. Öbek öbek rın onilne fırlattı. Mevtllnln cebbarane kud 
toplanan A.cıflP.r: retınl cı"österen bir sesle ba~ırdı: 

- Sultan Selimi ıst.emevüı:. - Koman teres1 •. tez, gebertin. 
- Sultan Mustafayı Lcıterüz .• Diye, bağırdı 
Dlve. baihrmava ba$1amıslarf7t. 3 üncü Selimin, bu zarif ve nazik gözde _ 
Bu feryadlar, o civardaki halk ve esnaf - sl, zat<>n bitkin bir halde idi. Kabakrının 

lar fızerinde korkunç bir tesir husule getir- bu zalimane ve gaddarane emr1n1 l§ltir işit• 
misti. mez: Her ne ise, biz şimdi işin bu çoktan geç - manda Leh askerinin ve milletl!lln mane - rev - Bug ve garbında Vlsttll ve San nehir

--------~(Arkası Tar) miş kısımlarını de~ıı. geleceğe ald taraflarını vlyatının çok tehlikeli olabllecc?lt ola-:ı kı - lerl olduğu halde yeni blr müdn!u cephesi Bllhnc:sa. A.cıllertn kııflleler1 iki kola ayrı _ 
tetkik etmek ve okuyucularımızla birlikte rılmn.cıına da mani olabilirdi. tutmuştur. Bu yeni mlldntaa cephesinin u - !arak bir kol, To· kanı SaraVlnın fBabı Hü
muharib ve bitaraf memleketlerde ve mu- İngiltere lle Fransanın bir taarruz teh - zunluğu muharebenin bidayetinde tA Baltık- mayun) una, difer kol da Bnbıliliye d""nı (J) Kale bendlerinln üzerindeki di dit 
harebemey~n~rm~~~e~d~~~akwl~esJ ~~mn~ b~unmad~arı~ ınro~ tanRus~~a~rmak~~ u~~n 800 ~~::~:;::~::~~~~~~~~~~;rl~u~.=~~=========~~ 
vak'aları gözden geçirerek bazı neticeler çı- onlardan beşer yüz uçağın ayrılması ne Bil- Km. llk hudud ephelerlne nazaran yan yn - Leh kuvvetıertnin renah ""rllerlne düşeo!Je-
karmak istiyoruz. yük Britanyanın ve ne de Frnnsanın müda- rıyadır ve sağlle önde nehirler olduğu için cek bir vazlvett.e oldu&u gibi cenubt Lehls- ~anların üstünlü~ü uçak tnolarlle m:: 

Herkesin ve hattA bir kısım muharlblerln taasını ciddi bir muhataray:ı maruz bırak - müdafaası nlsbeten ltolaydı. tanda hareket eden Alman so.rl kıt'alan var- törlü, zırhlı ve seri tıkalquı1ı:ıdır. Buna b!.r 
hislerine tercüman olmak salahiyetini ken - mazdı. Her ne l.se görWüyor ki müttefik- Leh ordusu hudud muharebeleri ııe 1kl d kl p de sevk ve idare falklyetlni de 1lbe e•mek 
dlrnlzde görürsek dlyebUlrlz ki harbin ıusa ı ler, Lehlst:ma doğ'rudan do~ruya yardı.n hafta kazandı~ına görl! ">undan sonraki da- ı arı rzem~elden Lemberg ve Dlnyester caiz olursa Leh ordusunun nihayet Lehistan 
eUrme.ııi ve mahdud kalması hakkındaki noktasından ellerinde bulunıı:ı y<>gl'me lmkA- ha toplu hareket ve müdafaalarlle belki bir nehri istikametlerinde P-akarak bütün Le - da Almanlara mağlfib olacaktan ne•ic" .. lne 
temenniler umumi gibidir. Bu arzuya b!z nı da istimal etmemişlerdi:. Bunun elbette ay daha kznır. Normal olarak daha tazlnsı histanın ve Leh ordusunun Romanya He mu- varılır, meter ki bir mucize teceııı ~ e..,.,tstn 
Türkler de candan iştira!.; ediyoruz. Çünkii 1 mevcud ~lan sebeblnl bilemiyorum n ne ka- beklenemez. Çünkü bugün Radom cenubun- vasalalannı tamamile kesmek azmindedirler. M ti • 
evvelA ve ancak kısa sürmesi ve mahdud dar düşündümse bulamadım. dakl mıntakada mahsur 4- kadar Leh tOme - Le~tanda hareket eden Alman orduau _ eı:~r.h bu mlcer.eli!r harblerde az tecelli 
kalması &ayeslnde harb bize bulaşmaz 'Te Polonyanın rnüt~fik1erinden kendisine nile Wloclawek - Plock - Low1cz - Lodz - Ko nun fırka sayw Leh ordusununklnlnden çok H 
aonra ~ onun ziyanları az ve mahalli kalır. doğrudan doğruya ya.rdmı mevtUnde bulu- lo arasında etrafı alınmış bulunan diller Leh fazla değildir. Her zam~m Len ordusunun se- vemertl ~l~e hLeh ord~.ııunnn normal muta -

üç veya daha çok seneler süre.cek bir har- nan Romanyadır. Fakat Rumen _ Leh ıttl - lot'alannın tesellümünü müteakfll bunJan !eri kuvvetini takrlba 60 tümen sayarken lirse~ ~u :Ur:a~lray ,,kadar ~~cephedeselb:ıid9-be bazırlandıklarını :ıöyllyen lngil!?Jer de fakının cephesi garba değil, daha ziyade sarmış olan Alman tfimenlert serbest itala - Lehlstana taarruz edecek Alman ordula 1 
harbin kısa stirmeslnl elbı?tte ls~erler ve za- farka müteveccihtir. Onun için Romany:ı bu caklardır. Bundan baıkıı. Alman şimal or -ı kuvvetini 70-75 ttimen olnr-ııc he.~ab ve r;:~n ne er yapılabllecetınl tetklt etmet kahr tı 
ten niçin Polonyaya yardım edilemiyor? Ne-

1 
gün Lehlstanın bir hayırhah! olsa d:ıhi bl - dusunun şark cenahı Narev, Bug, Modlln min etml~tlk ki bu heaab ft tahmJnlerımlı gierek bunu VP - çıkaracağımız netıceıe

den Zlg!rid hattı bir hamlede yarılamıyor? taraftır. Onun bitaraf kalmasını mucib olan 1 ve Varşovada muharebe ve mukavemet eden bugün hakikate muvafık çıkmışlardır. Al _ r yarına bıratıyorua. 
H. Emir Erkilet 
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(Memleket Haberleri] Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden 
Çankırının güzel bir 

kazası : Çerkeş 
Çerkeş imar bakımından geridir, iktısadi vaziyeti 
düzelmemiştir, bol suya ve elektriğe muhtaçtır 

Karadeniz bölgesi güreş müsabakaları 

Samsun (Hususi) - Karadcni?; böl - 'Samsun güreşçileri iyı hazırlanmışlaı _ 
gesi ıgüreş müsabaka tarı için hazırlanan 1 dır. Resmimiz gti.reşçılerimizı antrenör
Samswı böl'gesi serbest güreşçileri an • ı lerile :birlikte Halkevi solonunda göster. 
tre~anl:annı. ~ruf gü:reş antrenörü ı mektedir. Soldaki zat bö!ge güreş ajanı 
Necatınin ~ezaretınde tamamlamışlardır. B. Nacidir. 

Hekimhanda resmi hare 
pulu yok 

İzmit (Hususi> - Şehrimiz fmncılarından 
Ahmed Aydının Başiskelede ceıcetlle iki bin 
lirasını çalan ve Adnpazarma kaçan Osman 
oğlu Muharrem yakalanmış ve müddelumu
mlllğe teslim edilmiştir. Hırsız çaldı~ı para -
dan 150 lirasını harcamış, mütebaki kısım sa
hibine lade olunmuştur. 

lzmite işliyen vapurlar meselesi 
İzmit (Husust) - Kör.feıaml:re çok eski se

nelerden kalma 11Uğurıo 13imll küçült ve çü
rük blr şilep işlemektedir. 

Halk bu sürat.siz ve cınniyctstz gemiden 
ötedenberl şlklyetçidlr. Bu şlkft.yet bu defa 
halkın dileklerini dinllyen nıeb'uslarımıza 
da acı, acı anlatılmış ve Körfez hattına ~eri 
ve emniyetıı bir lkl vapurun tahsl.s ve tah
riki istenmiştir. 

İstanbulda metruk bir halde bulunduğu 
haber alınan Neveser, Bağdad ve Basra gibi 
eski Boğaziçi va.purlarının Köırfez hattına 
verlleceklerl tahmin olunmaktadır. 

Devlet Denizyolları umum müdürlüğünün, 
İzmit ve mücavir şehirleri hnlkının bu u
zayıp giden derdine bu sureUd müsbet bir 
cevab vermesi çok arzuya şayandır. 

On dört yaşmda bir hırsız 
Bursa (Hususi> - On dört ya;ılarıııdn bir 

çocuk, dün Atatürk caddesinden geçmekte 
olan bir adamın koltuğ:ı. '11tı'ldn taşıdığı çan
tasını kapmak istemiş, bun:ı muvaffak ola
mayınca adamın genç kızının çantasını ka
parak kaçmıştır. Orada tesadüfen bulunan 
bir polls derhal müteca7izin peşine düşerek 
mütecavizi yakalamış ve adliyeye teslim et
miştir. 

Biga iyi ekmeğe kavuşt_u 
Biga (Hususi) - Yıllardanberl Biga hnlkı 

siyah ve hamur ekmek yemekte ve bir türlu 
bu ekmek işi düzelemem!kte idi. 

hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicille~ 
rile sabit olmıyanlar sat1ş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
maltımat almak isteyenlerin 938/1174 dosya numara.<;ile Sandığımız Hukuk İ§leri 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek lstiyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(7294) 

Kon~ervatuar Müdürlüğüdden: 
8 Eylfil 1939 Cuma gününden iti.haren kayıt ve kaydı yenileme muamelesine 

başlanacak ve 23 Eylul Cumartesi günü kayıt muamelesi nihayet bulacaktır. Bu 
günden sonra ne eski talebenin ve ne de yeniden girmek :istiyenlerln müracaat. 
!arı kabul edibniyecektir. 

25 EylUI Pazartesi günü tedrisata baş1'anaC'ak ve 2 Birin:diteŞrün Pv.artesi 
günü ikmal imti!hanlan yapıJ:a.callıctın-. 

Müracaat günleri Pazarte>i, Çarşamba, ve Cuma 13 ten 17 ye kadardır. 
Konservatuara girmek istiyenlerin hangi şübeye gireceklerse bir istida ile 

müdüriyete müracaatları. (7084) 

P. T. T. Levazım Müdürlttğttnden: 
Muhammen Muvakkat 

Adet Nev'i Bedeli teminat Pazarlık 

Lira Lira aaati 
250 Masa telefonu 
50 Duvar > 12.000 900 15 

100 Seyyar • --400 
1 - Nev'i ve mi!üarları yukanda yazılı telefon maklnelerı 4/Eyl111/1939 tart. 

hinde yapılan cksiltmed6 ıhale edılmediğinden pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Paı:arlık 3/Teşrinievvel/1939 Salı günü yukarıda gösterilen saatte Anka. 

rada P. T. T. Umumi Müdürlük binasındaki Satınalma komi.r,yonunda yapıla -
caktır. 

3 - Taliblerin şartları öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak etmek 

için 3/Teşrinıevvel/1939 tarihinde mezkur saatte o komisyona müracaattan. 
c7003> 

Maarif Vekilliğinden 
Orta okul me1Jllnlarından 19 yaşını geçroemiş olanlar arasıt"da yapılacak bir 

müsabaıka sınavı neticesinde Ankara, İzmir, İstanbul b01ge san'at okulllannm 
elC!ktrikçilik şubesinin dördüncü sınıflarına parasız yatılı talebe ahnacektır. 

isteklilerin 18/Eylfıl/939 PazartE>si günü akşamına ·kadar İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir bölge san'at okulları dırcktörlüiklerine müracastlan. 

( 4434) (7250) 

Resmi Dairelerin nazan dikkatine 

Yeni kaymakamımız bu işe ehemmiyet 
vermiş, birinci undan ôrn~kle: alara:.C kava
noz şişelere doldurup beledıy·~YC! koydur -
muştur. Şimdi bu örnek unhr gözönünde tu
tularak ekmekler beyaz ·ıe pişkin çıkmağa 1 

başlamış, halk tn kaymakam Fethinin bu 
himmetini şükranla karşılaını~tır. 

Kağıd ve tabı malzemesi tedariki hususunda uğradıAımız müşkülit dolayı • 
sile kağıdlarımızı idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık. Hacimlerlmizi kii· 
çültmek ve yazıları daha ufak puntolarla dizmek gibi tedbirlere bqwrdu.L 
Bu camleden olarak şımdiye kadar 10 punto üzerinden dizilmekte olan ilAn • 
ln.rı 15/9~3!) tarihinden ;tfbaren 8 punto ile dizmeye karar verdik. 

Pazar C'la Hasa.n Eey Divor ki: 

Hurufatın küçülmesınden dolayı ilanlar hiçbir eksıkliğe maruz: kalmıyacak 
yalnız işgal edeceği yer ve hacını kısalmış olacaktır. 10 punto ile 8 ::>UDto 1-

rasındaki nisbef.i muhafaza içirı ilAnların beher santiminden şimdiye kadar 
tatbik edilmekte olan tarifeden yalnız on kuru~ fazla ücret alınacaktır. 

- Hasan Bey, ilk insan • 
lar •• 

. . . yer altlarında. ağaç 
kovuklarında •• 

Mağaralarda yaşar -
iarmış .. halbuki şımdi .• 

- Hasnn Bey - Şimdi 
de oralarda yaşıyoıi.ar am. 
ma omların isimJeri sığı -
nak obnuş. 

Netice itibarile bir il.inın 10 punto üzerinden dizilmesile alınacak Ucreti ayni 
ilanın 8 punto ile dizilmesinden alınacak ücretin ayni olacaktır. Eliınbd• ol • 
mıyan sebeblerden dolayı vaki bu değişikliğin mazur görmelerini rica ederis. 

K!ğıd ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 Eylalden itibaren 
ilanlı gazotelerden beher ilan için ancak ikişer tane verileceği gazete ida· 
rebanelerinden bildirilmiş olmakla alAksdsrlara srzolunur. 

.H 
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Şeker Hastalığı olanlar la fazla şişmanlıktan şi iyetedenl r 
•• Emniyetle 

kullanabileceğiniz KANZUK GLUTE Müstahzarları 

piyasaya çıktl. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk GIUten Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi 

· K~nzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, 

Fada ıişmanlığa iıtidadı olanlar için en mükemmel rejim milıtahzarlandır. Vücudü be~ler fakat fİşmanlık yapmaz. 

Umumi depo: /NG/L/Z KANZllK ECZAN8Sl - Beyoğlu, J.,tanb'ul 
lıtanbul perakende 1&tış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat deposu 

> İZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur """'"~msı: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğllnden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ensti.t~sünün Ziraat veteriner fakiiltesine kız 
ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatısız 
talebe alınacaktır. }~nstitüye yazılabiimek için aşağıdaki şartlara uymak gerek -
lidir. 

I - Türk tabiiyetinde bulunma~<, lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanını 
vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekalctınce tanınmış ec
nebi liselerip şehadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite veya yüksek bir 
mekteb mezunu bulunmak şarttır. 

II - Üniversite ve yüksek mekteblerden naklen geleceklerin tahsillerine göre 
hangi sınıflara ltabul edilecekleri hakkında rektörlük karar verir. 

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

IV - Par:ısız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hastane raporu Uızımdır. Rapor nümunesi Enstitüden veya ziraat, 
orman, veteriner müdürlüklE>rinden tedarik olunur. Bu nümuneden başka alı

nacak rapor1ar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinde!1 geçirilerek mesleklerinin istediği beden kabiliyetini 
gösteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesi lir. 

VI - Ziraat fakültsine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj görmiye mec
burdur. Bu staj nih!lyetinde talebe imtihana tô.bi tutulur. 

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

VII - Parasız yatıh talebeden st<ıj ve ya okuma devresi içinde her ne suretle 
olursa olsun kendiliğınden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
karılanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyeceklcrı hakkında, verilecek 

nümuneye .göre noterlik.ten tasdıkli bir kefaletname alınır. VIII. tEnstitüye girm~k 
istiyenlcr, yukarıda yazılı sağlık raporundan başka 1ise ve olgunluk diplomasını 
veya tasdikli örnekleriniü ve nüfus tcz'kerelerini, polis veya belediycnın alacak
lan hüsnühal kağıdını, aşı raporunu, orta ve liselerde görmü§ olduklan askeri 
dersler hakkındaki ehliyetnamelerini iliştirerek el yazılarlle yazacaklan pullu 
bir dilekçe ile ve f\ tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlüğüne müracaat erlerler. Talihler dilekçelerinde hangı fakül -
teye kaydolmak istediklerini bildirmelidirler. 

1X - Pulsuz veya usufü dairesinde pullanmamış olan ve yukarıdaki maddede 
yazılı evrak ilişiğinde olmıyar. dilekçelE>r muteber değildir. 

X - Parasız yatılı ta!ebe alınmakta birinci ve sekizincı maddede yazılı vesi
kalarla vaktind" baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolun
dan olanlar tercih olunur. 

XI - Vetermer faklı tesi tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni kabul edi -
lccek talebeye s..imil olmak üzer~ beş senedir. 

XII - Cevab istıyenler ayrıca pul gö r.dermelidir. 
XIII - Baş vurm:ı zamanı 15/Ağustos/939 tarıhinden EylO'Un 30 uncu günü 

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

p 
Dün geceki maçı 

Fenerbahçe kazandı 
Taksim stadı tarafından tertip 

gece maçlarının üçüncüsü dün Fcnerbah. 
çc ile Ş~i arasında yapılmıştır. 

Fenerbahçe ikinci dalltikada RaSihin 
sıkı bir şütıü ile ilk sayryı yapmıştır. 

Oyunun sonlarına doğru Şişli takunı 
hAkimiyeti temin etmişse de devre 2 - O 
Fenerin ~ehinde bitmiştir. 

İkinci devre iki tarafın süratli oyunl
Ic başladı. Oldukça müessir hücumlar ya. 
pan Şişli dokll'Z'Uncu dakikada sol içleri 
vnsıtasile bir gol yaptı. 

Fenerbahçe Basdnin ve Fikretin yap
tığı iki golden sonra 4 - 1 galip gelerek 
oyunu kazandı. 

Galatasaray - Bayogluspor maçı 
Gece maçlan turnuvasının dördüncü 

oyunu bu akşam Galatasaraylıa, Beyoğlu 
spor arasında yapılacaktır. Maça saat 
9 da başlanacaktır. 

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

öbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçJ olan eena:r.eler unlarda: 
İstanbui cihet.indekiler: 
Şehzndebaşındn: Cİ. Halın, Emlnönünde: 
(Hikmet), Ak:sarayda: CB:ırlm>, Alem -
darda: (Sırrı Asım), Beyazıdda: (Bel -
kls), Fatihte: (Hüsnmeddinl, Bakırkö -
yünde: <Hllft.l), Eyilbde: (Eyilb.mltan>•. 
Beyoğlu cibetindekller; 

İ.cıtikl~l caddesinde: (Kanzuk), YükBet - 1 

kaldırımda: (Vingopulo), Takstmdt: 
(Taksim), Yenlşehlrde· <B:ıronnkyan), 
Şlşllde: <Halk), Gala t:\da · (İsmat>, Fın
dıklıda: (Mwıtnfa Nail), Beşllı:te.,ıa: 
ıNnll Halid). 
Boğaziçi, Kadı.köy, Adalarda.kiler: 
Kadık.öyünde: CHnhı:, Hulösl Osman), 
Sanyerde: OSmtın), Usküdarda: lömer 
Kentın), Adalarda: (Şlnasi RızaJ. 

'-------------------
1 ·ye z • y 

AKTİF 

Kasa: 
Altın: Snfi kilogram 15.500.355 
BANKNOT 
UP'AKLJ.K 

Dahildeki Muhnbirler ı 
~tın: Safi kilogram 678.111 
Türk Ura.sı 
Hariçteki MuhablrJer: 
Altın: sarı kilogram 10.059.766 

Altına \ah'YW tabU set~11t 

dOYUler 
D1t•r dOTlsler H Borçlu kllrlnl 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
J>eruhde edilen en-atı nalı:dSyt 

ttırşılı~ı 
Kanunun 8 - 8 ine.' maddele
rine terllk&n haalne krafından 
Tlki tedJyat 

Bened.nt Cüzdanı ı 
TİCARİ SENEDAT 

F.mam ve Tahvilnt Cüzdanı: 
<Deruhde edilen e•ralı:J nat

A - (diyenin tar4ılıR1 Esham T• 
<Tahv11At 1tıbar1 kıymetle) 

8 - Serbeat t""'lsm n tahvili• 
Avamlar: 
Hazineye kula vadell aTILns 
Altın n DO'fb bet'lnt 
Tabvilit tuer1D.e 

9 - Eylül - 1939 Vaziyeti 
PASİB' 

21.802.488,7'7 
9.652.4~7.-

1.443.743,~ 

1153.SIG,81 
1.130.711,96 ----

14.149.864,96 

10.830.S!i 

2.968.471,44 

158.748.563,-

17 .228.027.-

177.231.960,47 

47.149.654,97 

Lira 

32.903.689,22 

2.084.528,7'7 

17 .229.167,25 

141.520.536,-

177.231.960,47 

7.559.768,Sd M.'709.423,NI 

9.024.000,
ll .494,7(} 

0.290.468,51 15.825.963,2'1 

4.500.000,-
16.269.198,83 

~ekta 461.674.4G7,14 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesı : 
Adi Te fevkalade 
Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edllen eTmkl nakdiye 
Kanunun 8 - 8 ıncl maddeleri 
ne ıevnlı:An ıuuı1ne tarafındaıı 
•Ak! ıedlyat 
Deruhde edilen nran ııatdiJe 
bakiye.si 
!t&J'4ılılı tamamen altın oıan.ı 
11&.vtten tedaTille nıedllen 
Reutont mulı:abllt lllnteı:ı \edL 
n.zed. 

Türk Llra11 Mevduata ı 
Döviz taahhüdatı: 

Altına '6h'fill tabll dOTizler 
Dtfer döYUler n al&cUlı kllr1nı 
bak1J91erl 

MuhWif a 

4 217.134.25 
6.000.000,--- -

158.748.553,-

17.2~8.ıl27 .-

Hl.520.536,-

17.000.000,--

118.000.oooc 

6.873,7!) 

17..925 .84il,03 

1 Tcmmm 1938 tarihinden ltibaı ... ıı. 
lak•lo badcll " 4 Altua lwia• 9'> 1 

Lira 
15.000.0lıO,-

10.217.184,25 

276.520.536,-

24.05!.082,82 

37..931.716,82 
97.953.997,25 

Anbar İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
l - Bor ve Sarıoğlan istasyonlarında yapılacak anbnr idare 

binası ile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedelleri "Bor,, için "52. 387,47,, elli iki bin fiç yllz 
ıeksen yedi lira kırk yedi kuruı, Sarıoğlan için "78.189,86,, yct
miı sekiz bin yliz seksen dokuz lira seksen alb kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı .. 7,, yedi lira mukabilinde ofis umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 19/9/939 tarihinde saat " 15 de Ankarada 
ofis binasında yapılacakbr. Teklif mektublannı h:vi zarflar mak
buz mukabilinde ofiıin muhaberat serviıine teslim edilecektir. 

~ - .. Muvakkat teminat miktarı "Bor,, için "3.869,37,, üç bin 
ıekız yuz altmış dokuz lira otuz ye~i kuruş "Sanoğlan için 
"5. 159,50,, beş bin yilz elli dokuz lira elli kuruştur, " 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yap
tıklan bu gibi işlere aid veıikaları ve eksiltmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisden alacakları 
ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı inşaat ayn ayn kimielere ihale 
"4456 "7174 ,, ,, 

Üniversite Rektörlüğünden: 
1nkllap tarihi ikmal ;imtihanı 21 EylUl Perşembe saat 8 de konferans salonun.. 

da yapılacaktır. 
Askerlik ikmal imtihanları 21 Eylulden 15 Bırinciteşrinc kadar yapılacak • 

br. ( 7175 ) 

Şirketi H : 
1 - Mevsim sonu monaaebotile KOÇOKSU Plajı kapanmış ve bu PHl 

ja tahsis edilen seferler ilga edilmiştir. Ancak Anadoluhfsanoın Yonfnıa
balle cihetinde oturan sayın halkımızın ihtiyacı nazara al1mırak tarifede 
muharrer seferlerd&n )alnız atideki postal rın kemakan Koçnksu Plajına 
uğrıyaoağı, Sonbahar ve Kış tarıfelerinde de ihtiyaca gl)re seferle1' tabsls 
kılınRCt\ğl şimdiden flan Olunur. 

2 - 17.9.939 Pazardan iUbarcn KüçOksu PlAj iskelesine uğrayacak 
seferlttr : 

Adi gtınlerde: 43, 75, 10~, 161, 1971 237, 42. 92, 122, 180, 198 ve 222 
numaralı s ferler. 

Pazar günlerı; 427, 439, 459, 485, 519. 523, 541, 545, 671, 4 4, 480, 4 , 
488, 506, 516, 546, 562 ve 6ti6 numaralı seferlerdir. 

3 - Pazar tarifesinde muharrer 416, 533 ve 563 numaralı ser r. r 
ı 7.9.939 dan itibaren Hlğvedılmlştir. 

4 - Adi günlerde 9.15 de Yenlmnhalleden hareketle Sarıyer, BO\ '•· 
dere, Turnbya, Yen1kOy ve Plaja ve 12.16 de Plajdan Beykoz'a kadar 
pılmakta olan seferlor.e 13. 15 de Beykozdan Plaj, ÜskOdar ve Köp e 
y:ıpılan seferler da 18.9.939 dan itibaren yapılmıyacttktır. ' , 
Devlet demiryollırı ve limanları i letma i Umum idar si il~:, ı1 
Şeker nakliyatı için D. D/143 numaralı yeni bir tarife i'hdas edilmiştir. Bu 

tarife 15/9/1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Fazla tafsil.At için istasyonlara müracaat edılmesi. c447D> c7230> 

~ 

İsim. miktar ve muhammen bedE>llerıle muvakkat teminatları aşağıda yazılı 
iki liste muhwviyaa malzeme 13.10.1939 Cuma .günü saat 13 der. itibaren ve ay. 
n a)Tl ihale edil>nek üzere kapalı urf usulü ile Ankı:ı.rada İdare binasında sa. 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenicrin hizalarında yazılı muvakkat teminat ıle kanunun 
tayin ettiği vesfkaı.ırı ve tekliflerıri ayni gün .. snat 14 de kadar komisyon reisli. 
ğine vermele:i lazımdır. Şartnameler parasız olarak Anknrada Mn~eme daire. 
sinden, HaydatpaŞ'lda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
Liste Malzemenin ismi Muhammen 
No. Mıktnrı Bedel 

1 - Muhtelif amyant ve 
Klingerit malzemes". .. 

2 - Muşamba ve lluoleum 
7 50 Kg. 
27ui> metre 

Lira 

6198 
9610 

Muvakkat 
T minat 

Lira 

464,85 
720,75 

(7140) 

Muhammen bedeli 39GO lira olan ;.JOOO kilo yazlık rezid~i yağt 26.!>-1939 Sah 
günü saat (10.30) on buçukts Haydı:ırpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksıltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin Z97 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin et· 
tiği vesailtle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mOracaatla:rı lA • 
zımdır. 

Bu ifa aid prtnameler komisyondan parasız olarak dairtılmaktadll. (7145). 



8 Sayfa SON POSTA 

Her yerde ve her zaman en kuvvetli hazır gıda 

Türk fındığıdır. 

FiN IK TA iM s Ti 
• 
1 K PERA ~FLE • 

1 
• 
1 

bu 111ükemmel gıdadan bUtUn memlekette her vatan

dafın kolayhkla istifade etmesi için tertibat ahyor. 

•------------• Galata Rıhhmı 45 numarada .-------------~ 
Hans Walter Feustel MOessesesi 

KARA ve DE' ~.! AŞIRI BEYNELMiLEL BÜYÜK NAKLiYAT ile A~IR VE HUSUSi 
TiPLERDEKi EMTIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ve AKTARMASINI DERUHDE EDER, 

Posta kutmu : 1436 • TELEFON Merkezi : 44848 - TELGRAF adre.i: ALSTER. Butno dilnya 
Limanları ve Avrupanın münakale ve hudud merkezlerindeki en tanınmıı nakliyat mtıeueaeleriyle 

' irtibat ve milnaaebetleri vardır. ___________ , __ ,, 

~Yatılı 1 
1 - ANA • iLK • ORTA ve LİSE KISIMLARINA 

Talebe kftydına baslanmışbr. Her i{ln saat 10 - 17 ye kadar mtld rlllğe müracaat edilebilir. (Telefon: 42517) 
2 - Okula kayıd va kabul şartlannı gösterir prosepektOs, iıtiyenlere bedelsiz olarak gönderilir. 

N 1 Ş A N T A Ş 1 Halil Rıfatpaıa konağı 
Baımabeyincilik konağı 

Saraçhanebaıında - Horhor caddeıinde 

Kız 

Erkek Hayrive Lisesi Yabh 
Yatısız 

Ana llk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kıtydına bftşlanmıştır. Ecnebi Jisam ilk sınıflardan 
Kızların yııtılı kısmı tamKmile ayrı bir binadııdır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektebin husust 

servisi vardır. lsteyenlere tıuifname gönderilir. Tt'leroıı : 20530. 

...................................................... 1, ' 
İstikl31 Lisesi Direktörl~ünden : Dnııy•m~~:·~~~~~·~:.·~1T•rcQ· 
ı - BUtnn sınlflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına 

dev11m olunmaktadır. 

2 - Jstf>yenlere kayıt tartlarını bildiren tarifname gönderlllr. 
Adres: Şebzadebatı Polls karakolu arknıı Telefon : 22534 

LEYLi ve NEHARi ._-----~ 

SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LiSESi 
lstımbul, Galata, .Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurlan vardır. 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar. 

Kayıt muamelesi Pazar gllnllnden maada bergnn saat 9 dan 12 ye 
kRdar yapılır. 

Okul 18 Eylôl Pazartesi giinD açılacakbr. 

Kız ve 
Erkek 

Beyoğlu TUnelbaıı - Yeniyol 

ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise - Ticaret mektebi 

Almenca BGretmek için ihzari aınıflar 

ve Ticaret 
Okulu 

Derslere 15 Eyltll Cuma günn başlanacaktır. Kayt muamelesi 8 EylQlden 
itibaren herglln SBıil 9 dan 12 kadar (Nnrus veya ikamet teskeresi, ma
balU hUkOnıet doktorluğunca tasdiıc:ll sıhhat raporu, · Çiçek ve 't'ifo aşısı 
k4ğıtlım, 6 fotoğraf ve mekteb tı:ısdlknamesl veya diplomaslle) yapılır. 

Fazla maıamat için 49486 ya telefon edilmesi. 
ikmal imtihanlan 13 Eyluldedir. 

Dil-Tarih ve Coirafya fakültesi 
(Ankara edebiyat fakültesine) Talebe kaydı 

Fakültede bu sene Felsefe enstitüsü de tE!6i:s ohınduğundan bir edebiyat fa • 
kültesinde mevcud olması lazım gelen bütün ders zümreleri vardır. Bunlardan 
başka Alman, İngiliz, Fransız dil ve edabiyatLarı ayn birer den zümresi ha -
!indedir. 

Fakül~ye kaydıoltın.abilmek için lire ~u olmalt ve olauııluk imtih6llıru 

ve~ tbulu.nmaık lazımdır. 

Talebe kaydına 15/Eyifıl/939 tarihinde baflanacaktır. 
Fazla izahat almak için Direktörlüğe mÜTacaat edilmesi ilin olunur. 7253) 

\ 

O. HEN R Y 

BOLİVAR İKİ 

KİŞİYİ ÇEKEMEZ. 

Tllrkçeye çeviren ; 

Haıan Ali Ediz 

Fi 50 Kr. 
REMZi KIT APEVI --

MASAL DÜNYASI 
Erclimend Behzadın yeni ldta.bıdır. Ya -

kında çıkıyor. 

• Akba kitabevi 
er di!don kitab, ~azete, mecmua 
tar. SON POSTA nın Ankara ba
idir. En iyi kırtasiye malzeme-

~ .. si mevcuddur. 

Zayi para 

Ziraat Bankasından aldı~ım 125 lirayı 

Banka ile Karaköy istasyonu arasında kay
bettim. Bulan insaniyet namına FaUh lı:ay -
makamı İhsan Beye teıılim ederse memnun 
edilecektir. 

Büyükdere kömür l.skel•tnde 11 numaralı 
hanede d&ftYekW Bllml 

·-···-·----······ .. ········---······_. ....... __ 
Son Posta Matbua 

Mqriyat Müdürü: Selim Ragap l'1Mf 

s. R49'J) EMl'C 
SAHİPLERİ: A. ftrem UŞAKLIOlL 

POS 
Müdüriyetin en: 

Bazı Ticarethanelerde ve Piya· 
sada Hasan Glüten mamulabnın 
ve Hasan Özlü unlarının diğer 
bir müesseseye sahldığını ve 
bu sebeble badema işbu müs· 
tahzarahn çıkmıyacağına dair ra· 
kiplerimiz tarafından kasdi olarak 
işae edilen tezviratın ve yalanların 
asıl ve esası olmadığını, bütün Ha· 
san müstahzarahnın cihanşümul 
olan şöhretile mütenasib bir suret
te gayet nefis olarak istihzar 
edilmesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebile fiatların
da bir zam veya değişikliğin ya· 
pılmadığını ve yapılmıyacağını 
Hasan Müstah:ıaratını seven ve 
meftun olan sevgili müşterilerine 
ilan olunur. 

SAÇ EKSİRİ 
• 

Saçlan beıler, köklerini kuvvet• 
lendirir, döklllmeaiDi önler, ke

peklerini aiderir. 

lNGILtz KANZUK 
EGZANESI 

Beyoğlu - f.tanbul 

KIZILAY 

Eylat 14 

Cemiyeti Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 

hastalıklarla yapılacak mOcadelede ve bilhassa seferberlik eına11Dda 
hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıf atile çalıttınlmat 

üzere lstanbulda Aksarayda ka.In 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde (Gönüllü Hastabakıcı ) yetiıtirmek için 

1 birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccmıt olan bu 
kursa aşağıda yazılı şartlan haiı olanlar alınır: 

1 - Kadın Tnrk vatandafı olmak 
2 - 20 na 46 yaş arasında bulunmak 
3 - En az ilk mekteb tahsili görmüf olmRk 
KMydedilmek ve dersler hakkında malOmat almak lıtiyenler yuta· 

rıda adresi ·yazılı mekteblmlze mOracaat etmelidirler. 
Şerik rııblu ve hayır ıever hemşirelerimizin bu ineant işe heveale 

koşacaklarına kaniiz. 

. . .. 
YED IG U N'de Harbin seyrini en süzel ve en canh Yatak, yemek ve çalşna oda -

ıarile salon takımları velhAsıl her 
nevi mobilyalar; BADR (ES-Fotoğraflaria takib ediniz. 

(YedigOn) Harbin devamı müddetince mutad zengin mOndericatına ilave olarak her hatta size muhtelif cephelerdeki harbin 
cereyanına aid fotoğrafları nefis bir surette verecektir. Her hafta (YedigOn) mecmuasını alarak harbin canlı bir panoramasını 
elde etmiş olacaksınız. Kllğıd buhranı dolayırile mahdud miktarda basılan (YedlgDn) mecmuasını şimdiden bayiinlze sipariş 

ediniz. Harbin Fotoğrafla aloemasını yalnız (YedlgDn) kolekıiyonn teşkil edecektir. 

Bugün çıkan (YEDl00N) ü alınız ve yeni programı okuyunuz. 

Kİ HA YDEN) mağazalarında teş. 

hir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat ve müsaid şartlarla satılmak

tadır. 


